
Et historisk skolestyrebilde fra 1940

Eidsberg skolestyres møte på Heggin
 Skolestyret 1940, fotografert i herredsstyresa/en på Heggin

1. rekke fra v.: Inger Heieraas, Anna Agersborg, NI Fosse (nestformann). Karl Hersletn,
Olav Fure (formann). Gunnar Denhli, Holm Randem, Erling Dahl, Bertha Sønstegard, lngleiv 
Heineberg

2. rekke fra v.: Kari Brænd, Tora Kvernhusengen, Olga Øverby, Johan Torper, Syver Teig,
John Skjørshamrner, Martin Sandern, Johan Skullerud, Håkon Haugerud, Einar Braathe, Olaf 
Østby

3. rekke fra v. Marie Gjerud, Ingrid Åmodt, Rebekka Lier, H Ward Trørnborg, Kristian Haug, 
Andreas Ås, Ingvald Løken, Ingolf Trømborg, Jakob Hjertaas, Marius Ruud, Oddmund 
Ødegård, Kåre Krag, Gudrun Apenes, Anna Oustad.

Dette er et historisk bilde - med hele skolestyret 
samlet på Heggin, før krigen satte en stopper for 
legale møter mellom lærere. På bildet ser vi 
mange av de lærerne som virket ved skolene 
i Eidsberg i krigsårene, og mange av dem var 
med i illegalt arbeid. Flere ble også fengslet. På 
en annen plass her i bladet kan du lese om Jakob
Hjertaas som, i likhet med mange andre norske 
lærere, ble sendt til Kirkenes - om Oddmund 
Ødegård som var en ivrig hjemmefrontmann og 
leder i Milorg D 11 for Østfold og Akershus - og 
om Olav Fure og Theodor Myklebost som ble 
sendt til Åkerbergveien fengsel i Oslo. Anna 
Oustad var under krigen en viktig person i 
distribueringen av de 

illegale meldinger og paroler som ble sendt til 
lærerne i distriktet. 
På Mysen skole ble lærerne Arnt Dahl og Ragna 
Nicolaisen sendt til Grini. Lærer Dahl fortalte 
siden om Grinis historiske dag, 7. mai I 945, da 
5000 fanger på appellplassen fikk beskjed om at 
de kunne reise hjem. Frk Nicolaisen har i ettertid 
berettet om en rekke av de mange tragiske 
hendelser på Grini. 
I historiens lys er det skolen og kirken som får 
mye av æren for at de viste veien i Norges kamp 
mot tyranni og undertrykkelse. De eldste av våre 
lesere vil gjenkjenne sogneprest Gunnar Dehli 
midt i 1. rekke på bildet.
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