
Minner fra Thy skole 
Ved Hans Erling Ruud 

Ty skole ble bygd år 1900, tomta til skolen kom 
fra Hauger gård. Skolebygningen er av murstein, 
og det var to klasserom i I. etg og leilighet for 
lærer og lærerinne i 2. etg. 

Oppvarmingen i bygningen var med vedovner. 
I småskolen gikk l og 2 klasse hver for seg, og 3. 
og 4. klasse gikk sammen, 5 og 6 klasse gikk 
sammen i storskolen, mens 7. klasse gikk alene. 
Lærerinne i småskolen var frøken Olga Øverby 
som kom fra Oslo, men hun var født på 
Norderhov. Frk Øverby var lærerinne fra ca I 918.
Hun var en dyktig lærer og meget streng, med 
disiplin i klassen. Det var pugging av lekser, og i 
regning husker jeg spesielt hennes uttrykk når 
det gjaldt gangetabellen -«den skulle sitte som 
spikret» - og det har den også gjort .

Fag var norsk, skriving, regning, naturfag, 
geografi, norgeshistorie og kristendom 
Kristendomsfaget ble tatt særlig grundig med 
katekismus og bibelhistorie og mye sang. 

9. april 1940 kom overraskende på oss alle. Jeg 
måtte som vanlig gå på skolen, jeg gikk da i 7. 
klasse hos lærer Erling Dahl. Det ble diskusjoner 
om hva vi skulle gjøre, og vi ble sendt hjem ca. kl.
11 00.

Vi var 12 elever i min klasse, åtte gutter og fire 
jenter. Når det gjelder første skoledag, var det en
spennende og lett nervøs dag. Vi hadde stor 
respekt for lærerinnen, men var mer avslappet 
da vi flyttet opp til 5 klasse hos lærer Dahl. 

Lærer Dahl kom fra Langsrud gård 
i Trøgstad og ble ansatt som lærer på Ty skole i 
1927. Dahl var en snill og bra lærer, og vi elever 
hadde det hyggelig og bra på skolen. De fleste av 
oss hadde lang skolevei, og vi måtte gå til skolen, 
eller vi gikk på ski om vinteren hvis forholdene lå 
til rette for det. Vi fikk undervisning i kristendom,
regning, grammatikk med stilskriving, gjenfortel-
ling, historie, naturfag, geografi, og vi hadde 
sangtimer. 

Vi hadde også skoleturer, bl.a. var vi på «Vi kan-
utstillingen» i Oslo i 1938. Mindre turer med 
sykkel til Linnekleppen og til lærer Dahls 
hjemgård, Langsrud i Trøgstad. Om vinteren 
hadde vi morsomme turer til Glomma der vi gikk 
på skøyter, og ellers kroppsøving og gymnastikk. 

I 1938 ble det bygget uthus med gymsal, og der 
var det også sløyd for guttene, jentene hadde 
håndarbeid. Vi syntes det var spennende når vi 
fikk besøk av helsesøster, da ble det veiing og 
måling og forskjellige undersøkelser Da vi gikk i 
storskolen, hadde vi grønnsakhager hjemme. 
Lærer Dahl kom hjem til oss for å besiktige og 
bedømme kjøkkenhagene våre, og det ble delt ut
diplomer: I. og 2. premier, som var artig å få.
 
Jeg ser tilbake på skoletiden med glede og hadde
godt utbytte av disse sju årene. 

Kontakten mellom lærerinne, lærer og 
hjemmene var bra, og begge deltok mye i 
kristelig virksomhet i skolekretsen. 



Ty skole ca. 1938
1. rekke fra v.: Asbjørn Olaisen, Borghild Granli, Nils Skjør, Thorbjørn Langbråten, 

Oddvar Brattås, Kjell Johansen, Johnny Solheim, Oskar Borgen, Johannes 
Hauger, Oddmund Johansen, Knut Dingtorp

2. rekke fra v.: Edit Ekeberg, Reidun Solheim, Ruth Uppmann Skjeppe, Solveig 
Dingtorp, Ruth Skjørshammer, Margrete Fundingsrud, Magnhild Holm, Kari 
Langbråten, Else Olausen, Åse Borgen, Berit Fundingsrud, Karin Sæther, Reidun 
Sæther.

3. rekke fra v.: Reidar Toresen, Per Wethe, Lars Kjeve, Knut Torp, Ingrid Biltvedt, 
Åse Skjør, Sofie Tveten, Liv Torp, Berit Johansen, Synnøve Granli, Ella Torp, Liv 
Langbråten, Else Langbråten, lærerinne fr. Frøyset.

4. rekke fra v.:  Lærer Erling Dahl, Rolf Langbråten, John Olaisen, Oskar Stokstad, 
Ivar Skjør, Hans Erling Ruud, Torbjørn Lislerud, Kjell Tveten, Sverre Borgen, 
Arnold Langbråten, Jens Dingtorp, Ivar Brattås, Ragnar Skjørshammer.

Disiplin
Det var ikke alltid hjemmeoppdragelsen var på plass. Guttene var ikke så snille 
bestandig. De fant på visse streker og viste slett oppførsel. Ble det oppdaget noe 
utenom reglementene kunne vi bli sent til guttehjemmet på Bastøy. Dette var et et 
fryktet sted for guttungene den gang. 
Da vi en gang slapp tidlig ut fra en skoletime, banket vi på døra til siderommet og 
forstyrret  skolearbeidet der. Det ble stor refselse og i tifelle gjentagelse kunne det 
bli snakk om å utrede plasser på Bastøe. Da var det at en av guttene ropte: «Før 
døm får meg til Bastø går jeg i Homstvedtelva» 


