
Eidsbergs avskjed med en avholdt lærer 

Blomsterdryss og vakre ord 
til Johan Skullerud på 67-årsdagen 

Gymnastikksalen på Skaltorp 

skole var fullsatt da tilsynet i 

Kirkefjerd� ingen krets fredag 

kveld arrangerte avskjedsfest for 

Johan Skullerud, som nå har 

sluttet i lærergjerningen etter å 

ha vært i skolestua i hele 

45 år. I 40 av disse har han vært 

lærer i Eidsberg, og de siste 28 år 

i Kirkefjerdingen krets. Skullerud 

ble sterkt hyldet for sitt virke 

både som lærer og kirkesanger, 

og han fikk en rekke bevis på at 

han har utført et meget godt 

arbeide. 

Festen ble ledet av kretsformannen 

Johan L. Rud, som fortalte at som 

den beskjedne mann Skullerud 

alltid er, hadde han helst sett at det 

ikke var blitt holdt noen fest for 

ham, men kretsen ville svært gjerne 

gi uttrykk for sin takknemlighet, og 

var glad for å få denne anledningen, 

sa han. 

Programmet ble åpnet av en 

sangkvartett, bestående av Nancy 

Hansen, Martha Holm, Gunvor 

Finstad og Eli Østensvig, som sang 

flere sanger. Deretter holdt 

sognepresten en strålende tale. 

Etter prestens tale var det igjen 

en avdeling med sang, og før 

kaffepausen ønsket kretsformannen 

den nye læreren, Sigurd Sandem, 

velkommen til skolen. Etter pausen 

takket Rud hedersgjesten for hans 

strålende virke som lærer i 45 år. 

Etter talerens mening var det ikke å 

proppe barna med
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Lærer Johan Skullerud. 

tall og andre skolekunnskaper, men 

den kristne oppdragelse og lærerens 

kjærlighet til barna, var av kanskje vel 

så stor verdi for de unge. Formannen 

takket spesielt for Skulleruds positive 

innstilling overfor skolen, og som 

et synlig bevis på all takknemlighet 

overrakte han fra kretsen, en stor, J:lcu -

sølvvase med blomster. 

Og det ble ikke de eneste blomster 

Skullerud skulle komme til å få. Det var 

blomster på bordet fra folk i kretsen, 

og en av de nåværende skolebarna, Liv 

Nygård, overrakte blomster, og sa noen 

vakre ord til sin «gamle» lærer. Gammel 

er forresten ikke det riktige uttrykket i 

denne forbindelse, for Skullerud er ennå 

ikke gammel av år - og han fylte 67 



samme dagen! - og han har elever som 

nok i dag ser eldre ut enn seg sjøl. 

Presang var det også fra Eidsberg 

skolestyre. Styrets formann, Johan 

Dybvik, takket for det store arbeid 

Skullerud hadde utført ikke bare i 

skolestua, men også som representant i 

skolestyret gjennom mange år. 

Formannen i Eidsberg menighetsråd, 

Ingolf Trømborg, takket spesielt for 

den tiden Skullerud hadde vært kirke

sanger i Eidsberg. Han var lærer på 

Sviu skole, og kirkesanger i Trømborg 

kirke fra han kom dit i 1921, og fortsatte 

som kirkesanger i Eidsberg da han 

kom til Skaltorp i 1933. Han hadde 

også vært medlem av og formann i 

menighetsrådet. 

Det var også tale av Kr. Kopperud, 

som hilste fra tilsynet ved Sviu skole, 

og overrakte en blomsterkurv. Etter en 

sangavdeling, takket kollega Inger Fosse 

:or det sjeldent gode samarbeide som 

det alltid hadde vært med Skullerud. 

c...J.un hilste også fra sin far, som var 

:.c.retsformann da Skullerud ble ansatt i 

Kirkefjerdingen. 

Etter at skoleinspektør Hongset 

hadde båret frem skolekontorets takk, 

ble ordet fritt, og det var taler av lærer 

Jakob Hjertaas, tidligere elev August 

Kleven og pastor Norendal, som først 

takket klokkeren på egne vegne. Han 

siterte sin svigerfar, prost Dehli, som 

en gang sa det slik: «Det er ingen sak 

å være prest når en har en slik klokker 

som Skullerud!» Norendal brakte 

også en hilsen fra Sviu krets, hvor han 

nettopp hadde vært på møte, og fra fru 

Dehli. 

Johan Skullerud takket så for alle 

gaver, blomster og vakre ord, og 

festen ble avsluttet med bønn av 

Norendal. Kretsformannen takket 

for oppslutningen om festen, og 

medlemmer og varamenn til tilsynet ,  

som hadde stått for arrangementet. 

Johan Skullerud var født 2/2 1895 og 

døde 19/11 1981. 

Kilde: 

Indre Smaalenenes Avis fra 1962 

45 

Skaltorp skole
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