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1 Introduksjon 
I 1860-årene ble det utkjempet en kamp om den norske skolens innhold og formål. Kampen 

inngikk i en større debatt om kristendommens plass i det fremvoksende industrisamfunnet, og 

har paralleller i Bismarcks kulturkampf på 1870-tallet, den belgiske «første skolekrig» tiåret 

etter og den franske «skolebokkrigen» etter århundreskiftet.1 Rent konkret handlet striden om 

innføringen av leseverket «Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet», som Stortinget 

bevilget penger til i 1859. Denne boken skulle være en encyklopedisk lærebok i verdslige 

orienteringsfag, men samtidig en lesebok med dikt og «Poetiske Fortællinger» som kunne 

vekke leselyst.2 På oppdrag fra Kirke- og undervisningsdepartementet samlet stiftsprost P. A. 

Jensen tekster fra forfattere som Wergeland og Bjørnson og eventyr fra Jørgen Moe til et 

pedagogisk anlagt læreverk for tre skoletrinn. 

Med skoleloven av 1860 ble historie, naturkunnskap og geografi gjort til obligatoriske 

fag i allmueskolene på landet. Det hadde blitt undervist i disse fagene tidligere, men omfanget 

av denne undervisningen var i praksis svært begrenset.3 Særlig på landet var religiøs litteratur 

som regel det eneste man hadde tilgjengelig.4  I skoleloven ble de verdslige fagene ført inn 

under samlebetegnelsen «Udvalgte Stykker af Læsebogen» – en slags antydning om at den 

planlagte boken skulle innføres i alle landets skoler, og erstatte den religiøse litteraturen som i 

praksis hadde dominert leseopplæringen.5 At kristendomsundervisningen på denne måten fikk 

mindre plass på timeplanen ble dårlig mottatt blant deler av allmuen. For mange var det 

kanskje enda mer problematisk at Jensens lesebok inneholdt skjønnlitteratur, og at den 

dermed utfordret religionens kulturelle monopol i skolen. Likevel kom den i løpet av 1860- og 

70-tallet ut i til sammen 400 000 eksemplarer og ble en milepæl i norsk kulturhistorie. 

Skoleloven av 1860 førte også med seg en verdsliggjøring av den regionale 

skoleadministrasjonen som skulle føre loven ut i livet – stiftsdireksjonene. Stiftsdireksjonen, 

tidligere kalt «Kirkernes Forsvar», hadde frem til da bestått av stiftamtmannen og biskopen i 

hvert stift (bispedømme). Av disse to var det biskopen som hadde hovedansvaret for 

skolevesenet. Etter 1814 var stiftet på vikende front som administrativt nivå. Stiftamtmannen 

                                                 
1 Première guerre scholaire / eerste Schoolstrijd i Belgia og la guerre des manuels i Frankrike. Sistnevnte nevnt 

i: Egil Børre Johnsen, Den skjulte litteraturen: en bok om lærebøker  (Oslo: Universitetsforlaget, 1989), 81. 
2 Einar Boyesen, J.W. Cappelen 1805-1878 : noen blad av norsk bokhandels og norsk kulturkamps historie  

(Oslo: Cappelen, 1953), 403. 
3 Hans-Jørgen Dokka, Fra allmueskole til folkeskole: studier i den norske folkeskoles historie i det 19. 

hundreåret  (Oslo: Universitetsforlaget, 1967), 62. 
4 Ibid., 69. 
5 Lærebøker som «Berlins Naturlære» hadde en viss utbredelse, men dette kan ikke sammenlignes med 

Pontoppidans forklaring eller Jensens lesebok. Ibid., 68. 
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hadde for eksempel mistet sin viktige rolle i eneveldets privilegiepolitikk, og med 

formannskapslovene av 1837 ble stiftets makt utfordret nedenfra.6  

Med skoleloven av 1860 besluttet imidlertid Stortinget å styrke den regionale 

skoleadministrasjonen ved å utnevne sivile embetsmenn kalt skoledirektører, som i større grad 

enn biskopene kunne vie tiden sin til skolevesenet. Skoledirektørene skulle delta i 

stiftsdireksjonens møter når den behandlet skolesaker i landdistriktene, reise rundt i stiftet og 

gjøre seg kjent med skoleforholdene, samt veilede både lærere og lokale skolemyndigheter. 

Stiftsdireksjonen skulle også være en slags skolekommisjon på amtsnivå, og i praksis ble det 

skoledirektørens oppgave å utarbeide forslag til budsjett for amtsskolekassen7, som etter 

behandling i amtsformannskapet måtte ha stiftsdireksjonens godkjenning (Oversikt over 

skolebyråkratiet i vedlegg 6). 

Sammen med biskopen skulle skoledirektøren holde et overordnet tilsyn med 

skolevesenet og sørge for at den nye skolelovens omfattende reformer ble gjennomført. 

Mange av disse tilsynsoppgavene lå naturlig innenfor skoledirektørens ansvarsområde, men 

når det gjaldt pensumreformen og innføringen av den nye leseboken var ikke arbeidsdelingen 

like åpenbar. Mange av protestene kom nemlig fra de mest religiøst aktive – det vakte lekfolk.  

Lesebokstriden foregikk i begynnelsen av en nokså uutforsket overgangsperiode i den 

regionale skoleadministrasjonen i Norge, da skolen ble delvis løsrevet fra kirken før det 

endelige bruddet med folkeskolelovene i 1889. Derfor er det svært interessant å se hvordan 

stiftsdireksjonene tok hånd om dette administrative problemet. Leseboken hadde kongelig 

autorisasjon, noe som betød at den automatisk ville bli godkjent hvis de lokale 

skolemyndighetene ville innføre den. Ellers var det stiftsdireksjonens oppgave å vurdere 

forslag til alternative lære- og lesebøker til bruk i skolen og å sørge for at pensumkravene i 

skoleloven ble oppfylt.8 Stiftsdireksjonen fikk altså en sentral rolle i lesebokstriden, noe som 

tidligere ikke har blitt undersøkt systematisk.  

1.1 Problemstillinger og avgrensning 
Målet med denne studien er å undersøke hvordan stiftsdireksjonene i Trondheim og 

Christiania håndterte opposisjon mot Jensens lesebok i perioden 1864 til 1872 (Kart: vedlegg 

4 og 5) Før skoleloven av 1860 var det først og fremst biskopen som håndterte skolesaker, og 

                                                 
6 Jakob Maliks, «Grunnloven og regionene: hegemoni, kontinuitet og brudd», Heimen, no. 01 (2012): 21. 
7 En ny felles pott i hvert amt der det statlige tilskuddet ble doblet hvis det samlede bidraget fra 

skolekommunene nådde et visst nivå 
8 Lov om almueskolevæsenet paa Landet: Stockholms Slot den 16de Mai 1860,   (Christiania: Grøndahl, 1860). 

§83 
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når skoledirektøren kom inn i bildet hadde stiftamtmannen desto mindre grunn til å involvere 

seg i skolesaker. Jeg vil derfor først og fremst se på skoledirektøren og biskopens arbeid, selv 

om det kan være vanskelig å skjelne mellom stiftsdireksjonen som helhet og de enkelte 

embetsmennene. Det vil for eksempel være vanskelig vite om skoledirektøren alene forfattet 

stiftsdireksjonens brev, eller om han fikk betydelige innspill fra biskop og stiftamtmann – alle 

tre skulle nemlig skrive under på stiftsdireksjonens utgående brev 

På tross av dette usikkerhetsmomentet vil jeg undersøke hvordan stiftsdireksjonens 

handlingsmønster varierte over tid, etter hvilke aktører som var involvert og etter lokale 

omstendigheter. Andre relevante spørsmål vil være hva kritikerne mente om stiftsdireksjonens 

arbeid, og ikke minst hvordan stiftsdireksjonene og skoledirektørene argumenterte for at 

leseboken skulle innføres.  

Min hypotese er at stiftsdireksjonen i Trondheim i større grad enn den i Christiania 

fremsto som en religiøs institusjon, både gjennom hva medlemmene foretok seg individuelt, 

og gjennom stiftsdireksjonens felles utgående kommunikasjon. Jeg vil med andre ord 

undersøke om Trondhjem stiftsdireksjon i praksis oftere rettet oppmerksomheten mot folks 

religiøse oppfatninger, uavhengig av hvor geistlig den var i formell forstand.  

Denne hypotesen er noe av bakgrunnen for at jeg avgrenset oppgaven til Christiania 

og Trondhjems stift. Skoledirektør Johannes Henrik Berg i Trondheim hadde nemlig fem års 

erfaring som sogneprest på Røros. Dette var mer enn noen annen av de første skoledirektørene 

– de to andre med slik erfaring hadde sittet i stillingen i under et år. Alle skoledirektørene 

hadde riktignok teologisk embetseksamen, men Frederik Adolph Haslund, som ble 

skoledirektør i Christiania stift, hadde aldri blitt ordinert til prest. Han var også den eldste i 

kullet, med omtrent dobbelt så lang fartstid i skolen som Berg, samt pedagogisk erfaring fra 

studiereiser i utlandet.  

Ettersom skoledirektørembetet var helt nytt, ville de første innehavernes personlige 

forutsetninger få stor betydning for hvordan embetet ble utformet.9 Berg var mer kjent med 

prestens oppgaver, mens Haslund var en mer erfaren skoleadministrator og pedagog. Som vi 

skal komme tilbake til, var det også forskjeller mellom biskopene og deres samarbeid med 

skoledirektørene, noe som kunne få vel så stor betydning for stiftsdireksjonens rolle i 

lesebokstriden.  

Det andre grunnlaget for min avgrensning er at lesebokstriden fikk forskjellig utfall i 

de to stiftene. Slik det fremstår i litteraturen vakte striden i Trøndelag størst oppmerksomhet i 

                                                 
9 Odd Asbjørn Mediås, Skoledirektørembetet i Norge : 1860-1992  (Oslo: Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1996), 72. 
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pressen, mens den i Christiania stift fikk større konsekvenser på lang sikt. Misnøyen med 

leseboken ga næring til to religiøse bevegelser i Vestfold og Buskerud, som i de hardeste 

utfallene mot forandringene i skolevesenet snakket om et nytt pavedømme eller geistlighetens 

«Pavemyndighed».10 I Vestfold bidro striden til at en gruppe haugianere i 1872 brøt med 

statskirken og stiftet «Den evangeliske lutherske frikirkelige Menighed i Jarlsbergs Grevskap 

med flere Steder», gjerne omtalt som «jarlsbergerne» eller «Den jarlsbergske frimenighet». 

I nabostiftet reagerte også de såkalte «stærktroende» sterkt på pensumreformen, men 

denne bevegelsen brøt ikke med statskirken før i 1890, da menigheten «Samfundet» ble 

opprettet i Kristiansand. Striden om leseboken var dessuten så langvarig flere steder i 

Christianssands stift at å inkludere dette området trolig ville kreve en bredere 

tidsavgrensning.11  Ettersom skoledirektør Bergs embetsperiode tok slutt i 1872, passer det 

bedre å sammenligne med stiftsdireksjonen i Christiania. 1872 markerte også slutten på den 

såkalte Hemnestriden i Trøndelag, der sognepresten Johan Ernst Gunnerus ble dømt i 

høyesterett.12 

En annen fordel med min avgrensning er at skolestatistikken for Christiania og 

Trondhjems stift viser en nokså lik utvikling for de andre viktige reformene skoleloven av 

1860 tok sikte på. Lærernes utdanningsnivå var tilnærmet likt og økte nokså parallelt de første 

fire årene etter skoleloven. Fastskolen var bedre utbygget i Christiania stift, men de lå begge i 

toppsjiktet, og hadde kommet betydelig lengre enn stiftene på Vestlandet.13 Denne typen 

statistikk sier imidlertid lite om de lokale forskjellene innad i stiftene, og formålet med denne 

oppgaven er heller ikke å undersøke sammenhengen mellom lesebokmotstand og sosiale eller 

geografiske faktorer. Likevel er det for sammenligningens skyld en fordel at forholdene i de 

to stiftene ikke var alt for forskjellige.  

1.2 Primærkilder 
Mine mest sentrale kilder er stiftsdireksjonenes brevkorrespondanse i skolesaker. Ved 

Statsarkivet i Trondheim var disse å finne i skoledirektørens kopibok, journal, sakarkiv og 

                                                 
10 Elias Olsen Kleven, Lutherske Christnes Begrædelse, Sorg og Klage-Raab over Religionsomskiftningen  

(Holmestrand: A. Grann, 1866), 34, 89. 
11 Trond H. F. Kasbo, «Gammelpietistiske minoriteter : tradisjoner, særtrekk og fellespreg» 

(Lisensiatavhandling, Universitetet i Oslo, 1997), 114. 
12 Som vi skal komme tilbake til ble grundtvigianeren Gunnerus forsøkt fradømt embetet sitt, men ble i 

høyesterett dømt til å betale bot for å ikke ha adlydet biskopen. Til slutt valgte han frivillig å forlate Hemne. 
13 Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget 

Norges Landdistrikt for Aarene 1861 - 1863, (Kristiania1866), http://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_i_a1_1861-

63.pdf; «Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt for Aarene 1864 - 1866»,  

Norges officielle Statistik(1869), http://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_i_a1_1864-66.pdf. 
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opptegnelser fra embetsreisene. De tilsvarende arkivsakene, med unntak av sakarkivet, 

manglet ved Statsarkivet i Oslo for perioden 1864-1908. Jeg var derfor nødt til å hente 

materiale fra prosti- og prestegjeldsarkiver for å finne stiftsdireksjonens svar på brev jeg fant i 

skoledirektørens sakarkiv. Kildematerialet fra Christiania stift er dermed ikke like komplett 

som det fra Trondhjems stift, men det er noe mer omfangsrikt og detaljert.  

Hvis vi ikke regner med enkelte påskrifter er antallet brev i mitt utvalg oppe i 350, 

hvorav 238 er fra Christiania stift. De utgående brevene jeg valgte ut i sakarkivene og 

kopiboken, var 58 fra stiftsdireksjonen i Trondheim og 52 fra Christiania, til sammen 110 

brev. Kronologisk fordeler de utgående brevene seg i en stor bølgetopp i 1866 og en mindre 

oppblussing rundt 1870 (Figur 1). Dette utvalget kan naturligvis være påvirket av hvor jeg ut 

ifra sekundærlitteraturen forventet å finne noe. Derfor gikk jeg tilbake til kildene for å lete 

nøyere i årene der jeg hadde funnet lite, altså rundt 1869 for begge stiftene og 1864-1865 for 

Christiania stift. Dette førte til at jeg oppdaget ukjent sak fra Aurskog og en del materiale 

knyttet til den første revisjonen av leseboken i 1865. Fra 1869 fant jeg mer materiale knyttet 

til lesebokstriden i Vestfold.  

Denne statistikken kan gi en pekepinn på når stiftsdireksjonene involverte seg i 

lesebokstriden, men danner på ingen måte noe fullstendig bilde av stiftsdireksjonens arbeid. 

Formålet med denne statistikken er derfor hovedsakelig å dokumentere hvilke data jeg har for 

stiftsdireksjonens kontorarbeid. Dette arbeidet ble som oftest utført av skoledirektøren, og det 

er som nevnt vanskelig å si hvilke bidrag stiftsdireksjonens øvrige medlemmer har kommet 
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Figur 1: Daterte utgående brev i mitt kildemateriale fordelt på halvår. 
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med utover det å skrive under på brevene. Ved bispearkivet i Oslo handlet all 

kommunikasjonen jeg fant mellom biskop og skoledirektør om ansettelse av kirkesangere 

(klokkere), som gjerne også var lærere. Kopiboken etter biskop Andreas Grimelund i 

Trondheim var imidlertid i dårlig forfatning, noe som gjorde det vanskelig å sammenligne de 

to biskopenes engasjement i lesebokstriden ut fra bispearkivene.  

For øvrig er det sparsommelig med kilder til stiftsdireksjonenes indre arbeid, og bare 

bruddstykker av kommunikasjonen medlemmene imellom foreligger skriftlig. Det ble 

sannsynligvis ikke ført forhandlingsprotokoller eller møtereferater. Det som eventuelt finnes 

av skolesaker i stiftamtmennenes arkiver, er for spredt blant andre saker til at det lot seg gjøre 

å finne dem. 

Stiftsdireksjonens kommunikasjon med Kirke- og undervisningsdepartementet er noe 

bedre dekket i mitt materiale, blant annet gjennom stiftsdireksjonenes årlige innberetninger 

som er tilgjengelige hos Statistisk Sentralbyrå. For skoledirektørenes vedkommende har jeg 

benyttet erklæringer de i 1868 sendte til ekspedisjonssjefen for departementets skolekontor, 

Hartvig Nissen, der de beskrev embetsvirksomheten i årene 1864-66. 14 Jeg har også hatt god 

nytte av en pakke på Riksarkivet der det er samlet diverse dokumenter knyttet til 

leseboksaken, trolig sortert ut fra Kirke- og undervisningsdepartementets øvrige arkivsaker.15 

Jeg har også undersøkt kilder skrevet av lesebokens motstandere. Elias Olsen Kleven, 

som ledet en religiøs bevegelse i Numedal på 1860-tallet. Kleven ga ut flere småskrifter der 

han gikk til frontalangrep mot forandringene i kirke og skolevesen. De fleste av disse 

skriftene kan kun brukes som kilder på Klevens meninger, men et av dem inneholder daterte 

avskrifter av brev og erklæringer, og kan dermed gi en pekepinn på hvordan myndighetene 

gikk frem mot bevegelsen.16 Mindre egnet som kilde er en bok skrevet av lekpredikanten 

Niels Heierstad, som ble leder for Den jarlsbergske frimenighet.17 Denne ble skrevet ned en 

stund etter de faktiske hendelsene og stemmer ikke alltid overens med de mer pålitelige 

brevkildene. Samtidig gir også denne et innblikk i hvordan stiftsdireksjonens arbeid ble 

oppfattet fra den andre siden. 

                                                 
14 RA: S-3568/D/Dx/L0327, 0002 Erklæringer fra stiftsdireksjonene om skoledirektørene og styringen av 

almueskolevesenet. 
15 RA: S-3568/D/Dv/L0304. 
16 Elias Olsen Kleven, Om Skole-Frihed og Kirke-Frihed til at vedblive i den «evangelisk-lutherske Religion» 

(også kjent som «Afskrifte vedkommende Religionssagen» (Holmestrand1868). 
17 Nils Christoffersen Heierstad, Et Blik paa Antikristen og de sidste Tiders Tegn  (Horten1877). 
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Den siste kilden jeg bør nevne er selve leseboken, eller rettere sagt lesebøkene. Fordi 

stiftsdireksjonene medvirket til at bøkene ble revidert, har jeg sett nærmere på hvilke 

endringer som ble foretatt i de tre bindene ved revisjonene i 1865, 1868 og 1872-74.18 

1.3 Tidligere forskning 
Historien om lesebokstriden er i all hovedsak skrevet av teologer og pedagoger. Den første 

studien av betydning er Andreas Skrondals teologiske doktoravhandling fra 1929, Grundtvig 

og Noreg, som setter lesebokstriden i sammenheng med N. F. S. Grundtvigs innflytelse på 

norsk kirke- og kulturliv. Skrondal hevder at innvendingene mot Jensens lesebok og de nye 

fagene dypest sett dreide seg om «opposisjon mot grundtvigianismen i uppsedingi».19  I 1950 

ble dette synet utfordret av skolemannen Einar Boyesen, som hevder at opposisjonen var et 

resultat av den over hundre år gamle tradisjonen der formålet med skolen var å gi barna 

trosopplæring.20 Pedagogen Roar Sanderud hevder på lignende vis i sin omfattende studie av 

lesebokstriden at den dypere sett gjaldt «skolens egentlige mål og oppgaver».21 

De fleste senere skolehistorikere har sluttet seg til Boyesens syn. Reidar Myhre har for 

eksempel ikke referert til Skrondal i det hele tatt, og behandler lesebokstriden og 

grundtvigianismen som to uavhengige temaer.22 Hans Jørgen Dokka skriver at striden til en 

viss grad hang sammen med motstanden mot at fastskolen tok undervisningen ut av hjemmet, 

men setter den også i sammenheng med pietistiske vekkelser og protestene mot nye 

religionsbøker på 1840-tallet. Dokka antyder altså at saken hadde en kirkelig dimensjon, men 

knytter ingen eksplisitt kobling til grundtvigianismen. Teologer og kirkehistorikere har på sin 

side en større tendens til å følge Skrondals eksempel. Dag Thorkildsen hevder mange har 

misforstått P. A. Jensen da han tok avstand fra grundtvigianismen – det var snakk om den 

teologiske grundtvigianismen, mens Jensen utvilsomt var tilhenger av den kulturelle 

grundtvigianismen.23  Einar Molland legger på sin side vekt på den offentlige debatten 

mellom grundtvigianere og Johnson-vekkelsens teologer gjennom tidsskriftene Den Norske 

                                                 
18 Tilgjengelige på bokhylla.no, med unntak av første bind fra 1865. 
19 Anders Skrondal, Grundtvig og Noreg : kyrkje og skule 1812-1872, vol. 7, Bibliotheca Norvegiæ sacræ (trykt 

utg.) (Bergen: Lunde, 1929), 250. 
20 Einar Boyesen, «Kampen om en lesebok», Edda :nordisk tidsskrift for litteraturforskning (1950): 133. 
21 Roar Sanderud, Fra P. A. Jensen til Nordahl Rolfsen: et skolehistorisk bilde  (Oslo: Gyldendal, 1951), 29. 
22 Reidar Myhre, Den norske skoles utvikling, 8. utg. utg. (Oslo: Ad notam Gyldendal, 1998). 
23 Dag Thorkildsen, Nasjonalitet, identitet og moral, vol. nr 33, KULTs skriftserie (trykt utg.) (Oslo: Norges 

forskningsråd, 1995), 54. 

http://www.nb.no/nbsok/search?page=0&menuOpen=false&instant=true&action=search&currentHit=0&currentSesamid=&deweyClass=&deweyLevel=0&deweyMenuOpen=false&searchString=%22L%C3%A6sebog+for+folkeskolen+og+folkehjemmet%22
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Folkeskole og Almueskoletidende.24 På lignende vis skriver Bernt T. Oftestad at kampen sto 

mellom det pietistiske lekfolk og grundtvigianske prester og lærere.25 

Både kirkehistorikerne og skolehistorikerne har i stor utstrekning basert seg på kilder 

som tidsskrifter og aviser, og har dermed også lagt vekt på hvordan striden ble ført i den 

offentlige debatten. Skrondal har i tillegg benyttet departementsarkivet, deriblant pakken der 

det er samlet stoff om lesebokstriden. Han har også benyttet seg av biskop Grimelunds 

kopibok og sogneprestarkivet i Hemne, men da først og fremst i forbindelse med den såkalte 

Hemnestriden. Boyesens største bidrag på kildefronten er forlegger J. W. Cappelens arkiv, 

som han benytter i en biografi fra 1953. Både Boyesen og Dokka har også streifet innom 

stiftsdireksjonenes innberetninger. På dette grunnlaget hevder de begge at skolemyndighetene 

gikk forsiktig frem og unngikk å bruke tvang.26 Ved senere opplag av boken måtte man «bøye 

seg for mørkemannssynet» og ta ut de mest omstridte stykkene.27 

De få som har gått dypere og systematisk undersøkt skoledirektørenes arkiver har stort 

sett selv vært skoledirektører, og de har vist liten interesse for stiftsdireksjonenes rolle i 

lesebokstriden. I skoledirektør Arthur O. Gjermundsens jubileumsskrift fra 1985 er 

lesebokstriden nærmest en parentes, til tross for at han i 1950 avla magistergrad om hvordan 

boken ble til.28 En annen skoledirektør, Odd A. Mediås, viet noe mer plass til temaet i sin 

doktoravhandling om skoledirektørembetets historie frem til det ble opphevet i 1992.29 

Mediås’ beskrivelse av striden er nesten bare avskrift av Johannes H. Helgheim, som hevder 

at bokens humanistiske livssyn ble støttet av grundtvigianerne, men møtte motstand fra 

«ortodoks kyrkjeleg og indremisjonshald».30 Mediås gir oss imidlertid et glimt av hvordan 

skoledirektørene ble involvert i leseboksaken på sine mange embetsreiser, og bemerker at 

skoledirektør Berg hadde inntrykk av at skolekommisjonene helst ville unngå temaet. På 

andre møter med folket ble det derimot stadig diskutert. 

I litteraturen spiller skoledirektørene og stiftsdireksjonene gjerne en birolle – de er det 

usynlige bindeleddet mellom folket og sentralmyndighetene. De er imidlertid stadig nevnt i 

arbeider med mer lokal avgrensning. Lokalhistorikeren Martin Lamvik har for eksempel 

beskrevet skoledirektør Bergs embetsreiser i Romsdal, og han benytter mange av de samme 

                                                 
24 Einar Molland, Norges kirkehistorie i det 19.århundre  (Oslo: Gyldendal, 1979). 
25 Bernt T. Oftestad, «Kirken i det nye Norge», i Norsk kirkehistorie, red. Bernt T. Oftestad (Oslo: 

Universitetsforl., 1993). 
26 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole: studier i den norske folkeskoles historie i det 19. hundreåret. 
27 Boyesen, J.W. Cappelen 1805-1878 : noen blad av norsk bokhandels og norsk kulturkamps historie, 418. 
28 Arthur Gjermundsen, Skoledirektørene i Norge 1860-1985: jubileumsskrift  (1985). 
29 Mediås, Skoledirektørembetet i Norge : 1860-1992, 124. 
30 Johannes J. Helgheim, Allmugeskolen paa bygdene  (Oslo: Aschehoug, 1980), 254. 
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kildene jeg har benyttet for hele stiftet.31 I enkelte bygdebøker er det også verdifulle bidrag 

der det er benyttet lokalt kildemateriale som ikke finnes i arkivene. 

Det er også skrevet mye om de religiøse livet i 1860-årene, og i den sammenheng 

møter vi ofte på stiftsdireksjon, biskop eller skoledirektør. Den kortlivede Kleven-bevegelsen 

i Buskerud er omtalt i Christian Bangs Kirkehistoriske Smaastykker fra 1890, der han kort 

gjør rede for lederen Klevens forhold til Jensens lesebok og hvordan myndighetene håndterte 

agitasjonen.32  

Arne Aakerholdt, som har undersøkt sammenhengen mellom den tidlige 

haugebevegelsen og Den jarlsbergske frimenighet, berører både skoledirektøren og 

stiftsdireksjonens involvering i lesebokstriden.33 Dette er videre utdypet i to mer omfattende 

bøker utgitt i forbindelse med menighetens 100-årsjubileum. John Rønningens De bedrøvede 

menn ble gitt ut med støtte fra forskningsrådet, og Otto Gjerpes Fedrearv og barnefostring ble 

senere utgitt i nærmere samarbeid med menigheten selv. Rønningen hevder at skoledirektøren 

og biskopen gikk forsiktig frem for å ikke skape martyrer, og at biskop Arup til og med hadde 

ønsket å avsette sognepresten og kapellanen i Ramnes – stridens episenter i Vestfold.34 

Biskopens forhold til bevegelsen i er også omtalt i Nils Gjernes’ hovedoppgave i pedagogikk 

fra 1975, og han har i likhet med Rønningen benyttet de geistlige arkivene.35 Gjerpe legger på 

sin side vekt på at myndighetene forsøkte å tvinge boken inn i skolen, og ser for øvrig 

lesebokstriden som en kollisjon mellom både to kulturer og to livssyn: «Pietisme og 

grundtvigianisme, bonde og embetsmann».36 

Et større overblikk over jarlsbergerne, de sterktroende og lignende bevegelser 

foreligger i Trond Kasbos lisensiatavhandling De gammelpietistiske minoriteter fra 1997. 

Kasbo trekker blant annet paralleller til de såkalte «stærke jyder» i Danmark, hvis motstand 

mot nye lærebøker i religion fra rundt 1800 ble møtt med langt strengere tiltak innenfor det 

danske eneveldet.37 Når det gjelder jarlsbergerne, hevder han at en mer forsiktig fremferd fra 

skolemyndighetenes side vanskelig kunne ha avverget bruddet med statskirken, ettersom 

                                                 
31 Martin Lamvik, «Første skuledirektør i Trondhjems stift - Johannes Henrik Berg - på inspeksjonsferd i 

Romsdal i 1860-åra», i Romsdal Sogelag Årsskrift 1986, red. B. Austigard og  N. Parelius (1986). 
32 A. Chr Bang, «“Elias-folket”», i Kirkehistoriske Smaastykker (Kristiania: Cammermeyer, 1890), 294-95. 
33 Arne Aakerholdt, Hovedtrekk av haugebevegelsen i Nordre Vestfold og den evang. luth. frikirkelige menighets 

forhistorie  (Tønsberg: Tønsbergs Aktietrykkeri, 1945). 
34 John Rønningen, De bedrøvede menn : en beretning om Den jarlsbergske frimenighet  (Oslo: Gyldendal, 

1972), 44. 
35 Nils Gjernes, «Den jarlsbergske frimenighet og dens skoler : idegrunnlag og skoleutvikling» (Hovedoppgave, 

Universitetet i Oslo, 1975), 53-53. 
36 Otto Gjerpe, Fedrearv og barnefostring : det evangelisk-lutherske kirkesamfunn gjennom 100 år  (Oslo: 

Luther forlag, 1978), 45. 
37 Kasbo, «Gammelpietistiske minoriteter : tradisjoner, særtrekk og fellespreg», 47. 
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utviklingen i retning et skisma allerede hadde kommet langt da de høyere myndighetene ble 

involvert. 38 

Kasbo tar også for seg en gren av indremisjonen i Østfold, men gir ingen eksempler på 

lesebokmotstand på denne siden av Oslofjorden. Det gjør derimot indremisjonsmannen 

Helmer Mustorp, som i en samling biografier over lekpredikanter i området gir et innblikk i 

hvordan indremisjonsforeningene diskuterte leseboken. Han forteller om en klage til 

stiftsdireksjonen fra et indremisjonsmøte i Eidsberg, og et senere møte i Rødenes i 1866 der 

indremisjonsfolket besluttet å vente på en revidert utgave. Han skriver lite om hvordan 

stiftsdireksjonen besvarte disse klagene, annet enn at skoledirektøren kom på besøk for å 

overtale motstanderne. Mustorps beretning er referert til i Mollands kirkehistorie og 

Lutherstiftelsens (Indremisjonsselskapets) jubileumsbok fra 1967. Sistnevnte supplerer med 

en kilde til møtet trykket i Luthersk Kirketidende, men ingen av dem gir flere opplysninger 

om hvordan stiftsdireksjonen forholdt seg til lesebokmotstanden i Østfold. 

Når det gjelder Trondhjem stift er stiftsdireksjonens rolle i lesebokstriden blant annet 

omtalt i Johan Frydenlunds hovedoppgave om skoleforholdene i Rennebu etter 1860. 

Frydenlund kritiserer blant andre Sanderud for å fremstille Rennebu som et arnested for 

lesebokmotstand, og hevder at stiftsdireksjonen tok feil når den i innberetningen fra 1866 

hevdet at motstanden hadde startet i Rennebu og spredt seg til nabobygdene.39  

Frydenlunds hovedoppgave er noe av grunnlaget for at Hans Try beskriver 

lesebokstriden som en bred bondebevegelse der de vakte ledet an. Motstanden var ifølge Try 

ikke bare religiøst motivert, men minst like mye drevet frem av misnøye over embetsveldet. 

Han mener derfor at mange av motstanderne simpelthen «utrykte seg i religionens språk», 

fordi dette var det eneste de kjente til.40 En nylig levert masteroppgave om skolefraværet i 

Vest-Agder støtter opp om dette synet.41   

1.4 Teoretiske perspektiver 
Det overordnede perspektivet hos Hans Try er en kamp mellom by og land, allmue og 

kondisjonerte, mellom «de to kulturer». En slik forståelse av lesebokstriden rimer godt med 

det Bjørg Seland omtaler som metodologisk sekularisme i norsk historieskrivning.42 Når 

                                                 
38 Ibid., 117. 
39 Johan Frydenlund, «Rennbyggene og skolen 1860-1890» (Hovedoppgave, 1975), 24. 
40 Hans Try, To kulturer, en stat 1851-1884  (Oslo: Cappelen, 1979), 407-08. 
41 Ole Gregert Gliddi, «Då allmugen såg skolen som nyttig : ei undersøking av skulefråværet i indre bygder av 

vest-Agder mellom 1850 og 1890» (Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2015), 81. 
42 Anders Brenna, «Metodologisk sekularisme svekker historiefagets religionsforståelse», Fortid, no. 2 (2016). 
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materielle eller profane problemstillinger utgjør rammen for undersøkelsen risikerer man å 

overse hvilken betydning religion hadde for enkeltpersonene. Religiøse ideologier blir da med 

J. A. Seips ord å betrakte som «tomhetsfenomener».43 Med fare for å gjøre Seip til stråmann 

kan man si at han betraktet religiøse motiver som uinteressante fordi de ikke stod i «åpenbar 

sammenheng med et eksistensgrunnlag».44 

Den metodologiske individualismen i Seips historiske syntese er i og for seg et godt 

utgangspunkt for å studere skolereformene p å 1860-tallet. Francis Sejersteds alternative 

begrep «rettsstaten», som legger vekt på overindividuelle normer og juridisk fundert 

rutinepolitikk, er mer dekkende for det Reidar Myhre beskriver som en «Stagnasjonens tid» i 

det norske skolevesenet frem til 1848.45 Som Sejersted selv påpeker var juristenes dominans i 

statsforvaltningen mest fremtredende i første halvdel av 1800-tallet, før embetsstillingene 

begynte å bli mer spesialiserte.46 Rune Slagstad ligger nærmere Seip når han beskriver 

kreftene bak skolereformene på 1860-tallet som en koalisjon av «liberale 

embetsmannpolitikere og folkedannelsens apostler». 47 Hos Slagstad er det nasjonale strateger 

som Hartvig Nissen og Frederik Stang som ved hjelp av skoledirektørene drev reformene 

frem.  

I de fleste synteser over norsk historie på 1800-tallet står utviklingen mot folkestyre, 

nasjonal identitet, velstand og et mer egalitært samfunn sentralt i fremstillingen. Hos 

skolehistorikerne finner vi en tilsvarende modell med overgangen fra allmueskole til 

folkeskole eller «enhetsskole». Einar Boyesen skriver for eksempel at opposisjonens 

«reaksjonære fanatisme var en direkte fare for samfunnets utvikling til et opplyst 

demokrati».48 Med et slikt perspektiv er det for eksempel lett å glemme at det var den 

elitistiske Frederik Stang som foreslo å føre leseboken inn i skoleloven, og at protestene som 

Hans Try påpeker vitner om avislesing og kommunikasjon mellom bygdegrensene – allmuen 

viste egenskaper skolelovens opphavsmenn angivelig ønsket å fremme.49 

Øystein Sørensen ser innføringen av Jensens lesebok i lys av Venstres 

nasjonaldemokratiske prosjekt og folkeskolelovene i 1889. Han hevder at innvendingene mot 

boken særlig kom fra teologisk hold, og at «koblingen mellom kristendom og nasjonale 

                                                 
43 Bjørg Seland, «1800- og 1900-tallets religiøse bevegelser - Historiografiske perspektiver på forskning og 

formidling», Historisk tidsskrift 93, no. 03 (2015): 450. 
44 Jens Arup Seip, Problemer og metode i historieforskningen: [artikler, innlegg, foredrag 1940-1977]  (Oslo: 

Gyldendal, 1983), 131. 
45 Myhre, Den norske skoles utvikling, 29. 
46 Francis Sejersted, Demokrati og rettsstat: politisk-historiske essays  (Oslo: Universitetsforlaget, 1984), 39. 
47 Rune Slagstad, De nasjonale strateger  (Oslo: Pax, 2001), 51-52. 
48 Boyesen, «Kampen om en lesebok», 132. 
49 Try, To kulturer, en stat 1851-1884, 408. 
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verdier ble mottatt med noe varierende entusiasme».50 Andre har vært mer tilbakeholdende 

med å se lesebokstriden som en del av det nasjonale gjennombrudd, og både Brit Marie 

Hovland og Dag Thorkildsen påpeker at leseboken ikke hadde noe gjennomgående nasjonalt 

preg.51 Innvendingene mot boken rettet seg heller ikke bare mot det nasjonalromantiske 

stoffet, men mot skjønnlitteraturen generelt. 

Enhver historisk syntese vil naturligvis være preget av hva vi anser som relevant for 

vår samtid. Når man går i dybden er det da essensielt å skille mellom vår egen 

kontekstualisering og de motivene som faktisk drev de historiske aktørene. Et slikt skille 

finner vi for eksempel hos Torill Steinfeld, som hevder at lesebokstriden i seg selv stod 

mellom kristendomsskole og «skole for livet», mens den sett utenfra kan beskrives om en 

kamp om «statens rett til å påtvinge allmuen kunnskaper og holdninger».52 I Anders 

Skrondals beskrivelse av Hemnestriden kan vi ane et lignende skille: For de involverte 

fortonet striden seg som en kamp om den rette lære, mens den i realiteten var «ein klassestrid 

millom bonde- og embetsmakt med grundtvigianismen til påskot».53 Denne bisetningen kan 

samtidig tolkes som en anerkjennelse av den metodologiske sekularismen: at profane 

perspektiver er den «egentlige» historien som er relevant i større historiske fremstillinger. 

Skrondals innfallsvinkel er som nevnt å se lesebokstriden som en kamp mot 

grundtvigianismens innflytelse i skolen. Med Bjørg Selands terminologi representerer dette 

perspektivet en metodologisk ekklesialisme som har vært rådende i det teologiske 

kirkehistoriefaget. Det vil si at kirken som institusjon (naturlig nok) står sentralt i 

kirkehistoriske arbeid, og at man gjerne konsentrerer seg om store «kirkefedre» – i Skrondals 

tilfelle N. F. S. Grundtvig og Gisle Johnson.54 I norsk kirkehistorie av nyere dato har 

imidlertid denne tradisjonen svekket seg, noe vi for eksempel ser i Hallgeir Elstads kritiske 

undersøkelse av Gisle Johsnons innflytelse på den norske geistligheten.55 Ellers er det mange 

                                                 
50 Øystein Sørensen et al., Kampen om Norges sjel  (Oslo: Aschehoug, 2001), 273-74,337. 
51 Brit Marie Hovland, For fedreland og broderband: allmugeskulelærarane si møteverksemd i det nasjonale 

gjennombrotet 1850-1870  (Volda: Høgskulen i Volda, 1999), 77; Thorkildsen, Nasjonalitet, identitet og moral, 

nr 33, 35-36. 
52 Torill Steinfeld, På skriftens vilkår: et bidrag til morsmålsfagets historie  (Oslo: Landslaget for 

norskundervisning : Cappelen, 1986), 172. 
53 Skrondal, Grundtvig og Noreg : kyrkje og skule 1812-1872, 7, 300. 
54 Seland, «1800- og 1900-tallets religiøse bevegelser - Historiografiske perspektiver på forskning og 

formidling», 434. 
55 Hallgeir Elstad, «...en Kraft og et Salt i Menigheden...»: ein studie av presteskapet i Norge i siste halvpart av 

1800-talet, dei såkalla "johnsonske prestane"  (Oslo: Universitetet i Oslo, 1997). 
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kirkehistorikere som har forlatt den institusjonelle rammen og beveget seg over i både rent 

profane eller mer religionshistoriske perspektiver.56 

Arbeidsdelingen mellom ekklesialistiske teologer og sekulære historikere, som er mer 

enn bare et norsk fenomen, har også blitt utfordret fra historikerhold. Hanne Sanders, som har 

studert svenske og danske bondevekkelser på 1800-tallet, har for eksempel tatt til orde for å 

anvende et sekulariseringsperspektiv på både 1700- og 1800-tallets europeiske historie.57 Med 

henvisning til internasjonal forskning har hun også kritisert hvordan selve 

sekulariseringstesen har fått mange historikere til å anse religion som lite relevant for 

moderne historie: religion betraktes bare som døende rest av det førmoderne samfunn.58 

I Norsk historieskriving er det verd å merke seg Berge Furre som et unntak fra denne 

metodologiske sekularismen. Furres «tresidige hamskiftetypologi» inkluderer både religion, 

økonomi og politikk, og går ut på at det gamle samfunnets integrasjon av religion og politikk 

ble erstattet av en ny integrasjon av politikk og økonomi. Med Rogaland som utgangspunkt 

ser Furre samtidig at vekkelsesbevegelsene var ledd i en sekulariseringsprosess der 

tyngdepunktet for religionsutøvelsen flyttet seg fra statskirken til bedehuset, fra 

lokalsamfunnet til de vaktes «vennesamfunn».59 

Et sekulariseringsperspektiv behøver ikke innebære en teleologisk tanke om at 

religionen forsvinner. Med støtte i historikerne Hugh McLeods og John C. Sommervilles 

forskning definerer Sanders i stedet sekularisering som en forvandling av religionen fra å 

være kultur og kunnskap til å være individuell tro – noe som minner om Berge Furres 

forståelse av begrepet. Det er blitt påpekt at denne definisjonen egentlig beskriver en 

individualisering eller privatisering av religionen, og at det kan være problematisk å operere 

med et sekulariseringsbegrep som avviker fra ordets betydning i dagligtalen: at noe løsrives 

fra religionen, og at religionen dermed får mindre betydning.60 

Ser man bort fra nøyaktig hvordan definisjonen er formulert, passer Sanders’ generelle 

forståelse av sekularisering godt med min problemstilling. Religion definerer hun ut fra hva 

som kjennetegner det religiøse, nemlig en forestilling om noe hellig eller guddommelig, 

                                                 
56 Seland, «1800- og 1900-tallets religiøse bevegelser - Historiografiske perspektiver på forskning og 

formidling», 426,36. 
57 Hanne Sanders, «Bondevækkelse og sekularisering : en protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 

1820-1850» (Doktoravhandling, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet, 1995). 
58 «Sekularisering - et relevant begreb for historisk forskning?», i Den Jyske historiker: Mellem religion og 

oplysning : sekularisering af 1700-tallets politiske og kulturelle univers, red. Michael Bregnsbo, Nina Koefoed, 

og  Jens Toftgaard Jensen (Århus: Historisk Institut, Aarhus Universitet, 2004). 
59 Berge Furre og  Erik Fossåskaret, Rogalandskulturen: mellom religion og politikk : ei tverrfaglig vandring 

gjennom 120 år : seminarrapport  (Stavanger1987), 49. 
60 Hans Vammen, «Bondevækkelse og Sekularisering (anmeldelse)», Historisk Tidsskrift, Den Danske historiske 

Forening 16, no. 6 (1997). 
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eventuelt «væsener med egne viljer, som mennesket er tvunget til at forholde sig til».61 Mer 

generelt kan man si at det handler om å forholde seg til overnaturlige fenomener, enten det er 

snakk om guder eller et liv etter døden. Videre baserer hun seg i en viss grad på McLeod, som 

påpeker at det er viktig å presisere hvilke områder sekulariseringen gjør seg gjeldende.62 Ser 

man for eksempel på sekulariseringen av skolen, betyr ikke dette at man kan snakke om en 

sekularisering av samfunnet som helhet. Dette momentet finner vi også hos Sommerville, som 

sammenligner sekulariseringen med hvordan strømmen i en elv vil bli sterkere eller finne et 

annet leie hvis man innskrenker deler av elveløpet.63 Sekularisering av offentlige institusjoner 

kan da foregå samtidig som sterke vekkelsesbevegelser brer seg i befolkningen og gjør seg 

gjeldende i organisasjonslivet. 

Studerer man sekularisering på institusjonsnivå, er det mange som bruker begrepet 

synonymt med differensiering av sosiale strukturer. Skal man studere stiftsdireksjonen etter 

skoleloven av 1860 gir det mer mening å snakke om sekularisering på aktørnivå. Jeg vil da 

studere sekularisering av mentaliteter, noe Sommerville definerer som «a significant shift of 

attention from ultimate (religious) concerns to proximate concerns».64 I norsk idéhistorie har 

dette begrepsparet paralleller i henholdsvis den pietistiske tanken om det «ene fornødne» og 

Grundtvigs tanke om at man først må bli et levende menneske før man kan bli en levende 

kristen – «Menneske først, Christen saa».65 Når jeg videre i oppgaven benytter begrepet 

«sekulær», eller snakker om grader av sekularitet, sikter jeg altså til en orientering mot livet 

på jorden. Det vil for eksempel si å være opptatt av sosiale eller økonomiske hensyn. 

Motstykket til det sekulære vil være en orientering mot det religiøse, forstått ut fra Sanders’ 

religionsbegrep. 

1.5 Metode og disposisjon 
Min metodiske målsetting er ikke bare å se lesebokstriden i et sekulariseringsperspektiv; jeg 

vil først og fremst analysere den i et regionalt avgrenset forvaltningsperspektiv. Tidligere 

fremstillinger av den landsomfattende motstanden mot Jensens lesebok ser gjerne den 

offentlige debatten under ett, og gjør i begrenset grad rede for hvordan motstanden og 

                                                 
61 Sanders, «Sekularisering - et relevant begreb for historisk forskning?», 6. 
62 Hugh McLeod, Secularisation in Western Europe, 1848-1914, European studies series (New York: St. 

Martin's Press, 2000), 13. 
63 C. John Sommerville, «Secular Society/Religious Population: Our Tacit Rules for Using the Term 

'Secularization'», Journal for the Scientific Study of Religion 37, no. 2 (1998): 252. 
64 Ibid., 250. 
65 Dag Thorkildsen et al., Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. århundre, vol. nr 70, KULTs 

skriftserie (trykt utg.) (Oslo: Norges forskingsråd, 1996), 32. 
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myndighetenes respons varierte over tid. Når de går i dybden, behandles den lokale 

motstanden gjerne som isolerte tilfeller. Med et regionalt perspektiv vil jeg ha større kapasitet 

til å avdekke lokale forskjeller, men samtidig ha et større overblikk enn de lokalhistoriske 

fremstillingene. Det blir mulig å sammenligne på tvers av de administrative inndelingene, 

både på prestegjeld- og stiftsnivå. Da kommer det godt med at jeg har valgt to stift der både 

lesebokmotstanden og skolevesenets utvikling følger en lignende kronologi. 

Forskjellene i kildematerialet gjør det imidlertid vanskelig å gjennomføre en 

utelukkende komparativ undersøkelse, ettersom det er vanskelig å vite hva som eventuelt 

mangler fra Christiania stift. Fremstillingen av stiftsdireksjonenes rolle i lesebokstriden ville 

derfor blitt nokså snever hvis jeg skulle begrenset meg til momenter der materialet er like 

omfattende for begge stiftene. Sammenligningen vil likevel være et nyttig virkemiddel for å 

vise hvordan den samme reformen av pensum og skoleadministrasjon kunne gi forskjellig 

utslag i de to stiftene. Veien er kort fra sammenligning til årsaksforklaringer, og i mitt tilfelle 

vil det for eksempel være interessant å spørre hva som var årsakene til at stiftsdireksjonene 

handlet forskjellig.66   

Jeg vil verken gjøre årsaksforklaringer eller sammenligning til noen ramme for 

fremstillingen, men heller forsøke å konstruere en et delvis kronologisk narrativ. 67 Med 

mindre man skriver en krønike kan ikke stoffet utelukkende ordnes kronologisk, og min 

fremstilling blir strengt tatt en blanding mellom kronologisk og tematisk organisering.68 Med 

en slik organisering av stoffet er det viktig at det tematiske aspektet overstyrer eller tilslører 

kronologien, eller i verste fall bryter med det faktiske hendelsesforløpet. For å holde orden på 

hvordan kildene og hendelsene fordeler seg over tid, har jeg derfor benyttet MAXQDA, som 

er et digitalt verktøy for kvalitativ analyse (CAQDAS). 

En vanlig feil i IT-støttet forskning at analyseprogrammet presenteres som en metode i 

seg selv, uten at man gjør rede for hvordan programvaren er benyttet.69 Programmet kan ikke 

gjøre analysen for deg, og det er heller en ulempe hvis programmets funksjoner legger 

føringer for metoden.70 Derfor vil jeg gjøre nærmere rede for hvordan jeg har gått frem. I 

                                                 
66 Jan Eivind Myhre, Historie : en introduksjon til grunnlagsproblemer  (Oslo: Pax, 2014), 99. 
67 Hayden White, «The Historical Text as Literary Artifact», i The History and narrative reader, red. Geoffrey 

Roberts (London: Routledge, 2001), 223. 
68 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget  (Oslo: Universitetsforlaget, 

1999), 295. 
69 M. Jones og  K. Diment, «The CAQDA Paradox: A divergence between research method and analytical tool», 

i The International workshop on Computer-Aided Qualitative Research Asia, red. (Kuala Lumpur: Merlien 

Institute, 2010). 
70 Kurs i HyperResearch og HyperTranscribe ved Bård Ketil Engen og Pål Fugelli. Avholdt ved Universitetet i 

Oslo 20.03.15. 
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første omgang brukte jeg MAXQDA til å sette opp en konsekvent og fullstendig database for 

å navigere gjennom kildematerialet i tid og rom, det vil si at jeg organisere alle primærkildene 

kronologisk og etter administrativ enhet. Brevene til og fra stiftsdireksjonen er godt egnet for 

dette, siden de som regel beskriver hendelser nær i tid knyttet til bestemte prestegjeld. For 

hvert prestegjeld eller prosti kunne jeg da få opp en oversikt over alle relevante brev sortert 

etter dato.  

For hvert brev i databasen la jeg også inn beskrivende informasjon som for eksempel 

gjorde det mulig å få opp alle brev fra lærere eller alle brev fra skolekommisjoner, eller å 

finne ut hvor i arkivet brevene var hentet. Jeg kunne også enkelt eksportere 

kildeinformasjonen som regneark og få oversikt over hvordan materialet fordelte seg 

kronologisk (Figur 1).  Dette gjorde det lettere å reflektere over kildeutvalget, og det 

synliggjør samtidig hva slags empirisk grunnlag undersøkelsen bygger på.   

Underveis som jeg leste dokumentene bygget jeg et tematisk hierarki med direkte 

koblinger til segmenter i kildene. Hvis et brev tok opp flere temaer kunne jeg altså lenke til et 

enkelt avsnitt eller en setning i brevet.  Da jeg senere la disposisjonen inn i det samme 

systemet kunne jeg fordele disse koblingene eller huskelappene mellom underkapitlene i 

oppgaven. 

Etter flere runder frem og tilbake mellom primærkilder og sekundærlitteratur endte jeg 

opp med en disposisjon som skilte seg markant fra den jeg satte opp da prosjektet var i 

startfasen. For det første oppdaget jeg at det var nødvendig å ta for seg stiftsdireksjonen som 

helhet i stedet for å konsentrere meg om skoledirektørene. Stiftsdireksjonenes fremgangsmåte 

ble derfor en viktig ramme for disponeringen av oppgaven, mens diskusjonen rundt 

skoledirektørembetets opprettelse for eksempel trådte i bakgrunnen.   

Kapittel 2 vil ta for seg stiftsdireksjonens første møte med motstanden, og samtidig 

gjøre rede for viktige rammer for resten av oppgaven ved å utdype både sekulariserings- og 

forvaltningsperspektivet. Deretter følger kapitler om hvordan stiftsdireksjonen håndterte 

leseboksaken overfor lærere, lokalpolitikere, departementet og det vakte lekfolk. Denne 

disponeringen er som nevnt ikke fullstendig kronologisk, men følger egentlig en generalisert 

kronologi. Foreldre og lærere var gjerne de første til å involvere seg, og hvis motstanden ble 

sterk nok hendte det at kommunale myndigheter kom på banen. Etter at stiftsdireksjonene så 

bidro til at departementet reviderte leseboken i 1868, er det nærliggende å tro at det religiøse 

aspektet ved den gjenværende motstanden ble mer fremtredende, noe om blir naturlig å 

behandle i kapittel 6. 
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Når både kildeutvalget og oppgavens struktur på denne måten er knyttet opp til 

stiftsdireksjonenes plass i lesebokstriden, kan man innvende at jeg går for langt i å fremheve 

elitens rolle – at jeg ikke har skrevet history from below. Til dette vil jeg for det første hevde 

at de forvaltningsmessige sidene ved lesebokstriden er lite belyst i litteraturen, og at jeg vil 

bidra til å tette dette hullet. For det andre følger jeg embetsmenn som var i direkte kontakt 

med vanlige folk, noe som kommer klart frem i kapittelinndelingen. Selv kapittel 5 om 

stiftsdireksjonenes arbeid overfor departementet handler egentlig om hvordan de 

videreformidlet allmuens ønsker. I stedet for å se på hvordan visjonærer som Hartvig Nissen 

eller Frederik Stang formet det norske skolevesenet, undersøker jeg hvordan en toveis 

kommunikasjon mellom elite og underordnede foregikk i praksis.  

For det tredje handler min oppgave som nevnt ikke bare om maktpolitikk og byråkrati, 

men også om tro og mentaliteter, og ikke minst møtet mellom lesebokstridens politiske og 

religiøse dimensjoner. Samtidig ser jeg slike teoretiske abstraksjoner kun som forenklinger, 

noe som gjenspeiles i at stiftsdireksjonene og aktørene de forholdt seg til danner grunnlaget 

for disposisjonen. Det viste seg lettere å skille de enkelte aktørene fra hverandre enn det var å 

skille religion fra politikk på 1860-tallet. 
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2 «En foruroligende Opposition» 
Biskop Grimelund i Trondheim var blant de første som kunne melde om motstand mot 

Jensens lesebok.71 Tre måneder etter at boken forelå komplett i mars 1864, sendte biskopen et 

privat brev til departementet der han fortalte at det hadde våknet en «foruroligende 

Opposition» mot leseboken i flere menigheter.72 Han hadde fått besøk av lesebokmotstandere 

fra Rindal og Byneset som mente at eventyr og annet «letsindig ‘Skjømt’» ikke hørte hjemme 

i en oppdragende bok for barn. I mars oversendte han skoledirektøren et brev fra en lærer på 

Byneset, som av samvittighetsgrunner ikke ønsket å bruke boken.73 Skoledirektør Berg 

besvarte brevet umiddelbart, og skrev at han i samråd med biskopen hadde kommet frem til at 

læreren ikke kunne få fritak. De foreslo at han heller i undervisningen hoppet over stykkene 

han ikke hadde sans for.74 

I slutten av innberetningen for 1864 skrev Trondhjem stiftsdireksjon at det var fare for 

at motstanden kom til å spre seg.75 Christiania stiftsdireksjon var på sin side fullstendig taus 

om saken i innberetningen for samme år, og biskop Arup ser heller ikke ut til å ha gitt lyd fra 

seg. I september 1864 ble imidlertid Skoledirektør Haslund gjort oppmerksom på en klage 

over boken til skolekommisjonene i Aurskog og Blaker. Uken etter skulle han ta toget til 

Blaker, og fikk da trolig snakket med de misfornøyde foreldrene. 

Som vi ser var det forskjell på hvordan protestene mot Jensens lesebok fant veien til 

stiftsdireksjonens sakskart i Trondhjems og Christiania stift. I dette kapitlet hvil jeg gå 

nærmere inn på dette, samtidig som jeg gjør rede for viktige rammer for resten av oppgaven. 

Først vil jeg se nærmere på hvordan stiftsdireksjonen fungerte etter den nye skoleloven, med 

særlig vekt på samspillet mellom biskop og skoledirektør. Videre vil jeg se på hvordan særlig 

Trondhjem stiftsdireksjon håndterte leseboksaken gjennom det geistlige hierarkiet, og 

hvordan skoledirektøren i Christiania medvirket til at leseboken ble revidert. Deretter vil jeg 

kort gjøre rede for to faktorer, til dels utenfor stiftsdireksjonens kontroll, som fikk betydning 

for hvordan de kunne håndtere leseboksaken: delingen av Christiania stift og opposisjon mot 

faste skoler. 

  

                                                 
71 Skrondal, Grundtvig og Noreg : kyrkje og skule 1812-1872, 7, 252. 
72 Gjengitt i departementets sakspapirer ved andre revisjon av P. A. Jensens lesesbok. RA: S-3568/D/Dv/L0304. 
73 Brev fra lærer Refseth 30.03.64. SAT: A-5093/03/L0132. 
74 Brev fra J. H. Berg til lærer Refseth SAT: A-5093/02/L0001. 
75 Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, «Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget 

Norges Landdistrikt for Aarene 1864 - 1866». 
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2.1 Biskop og skoledirektør 
Skoleloven av 1860 førte med seg en spesialisering eller differensiering av både 

skoleadministrasjonen og skolens innhold. Bibelen og Pontoppidans forklaring måtte dele 

timeplanen med Moes eventyr og Norges historie, mens biskopene måtte overlate noen av 

oppgavene sine til skoledirektørene. Skoledirektørembetets tilknytning til stiftsdireksjonen 

gjorde samtidig at regionale skoleadministrasjonen fortsatt var knyttet til kirken, og det er 

også blitt hevdet at kirkestatsråd Hans Riddervold saboterte stortingets sekulariseringsforsøk 

ved å kun utnevne skoledirektører med teologisk embetseksamen. At 37 av 46 søkere til 

skoledirektørstillingene i 1861 hadde teologisk utdannelse vitner samtidig om at det var en 

allmenn oppfatning at dette var en jobb for teologer.76 De som manglet slik utdannelse kunne 

risikere å havne bak i køen. På Cand. Philol. og senere statsminister Johannes Steens ellers 

glimrende attest fra eforatet i Tromsø var det for eksempel tilføyd at «disse Embeder maaske 

snarere bør søge deres Kandidater blandt Theologerne».77 Som teologer hadde 

skoledirektørene en bakgrunn som tilsa at embetet deres skulle ha en religiøs side. 

Formelt sett var skoledirektørene sivile embetsmenn, som i motsetning til geistlige 

embetsmenn ikke måtte være ordinerte prester. Ordinasjonsritualet understreket 

presteembetets åndelige og religiøse formål, og ordinanden skulle blant annet avlegge løfte 

om å forkynne den rette tro både i og utenfor kirkerommet.78 Som geistlige embetsmenn 

hadde biskopene hadde god grunn til å involvere seg i lesebokstriden, men det var langt fra 

åpenbart hvordan arbeidet med å håndtere opposisjonen skulle fordeles mellom biskop og 

skoledirektør. Begge hadde tilsynsmyndighet i skolen, og gjennom stiftsdireksjonsmøtene 

kunne biskopen ha mye innflytelse på skoledirektørens arbeid. Det gir derfor lite mening å 

legge vekt på det formelle skillet mellom geistlige og sivile embetsmenn og differensieringen 

av embetsoppgaver. Mer interessant er det å se hvordan individuelle forskjeller mellom den 

enkelte biskop og skoledirektør kunne gi stiftsdireksjonens fremgangsmåte et sekulært eller et 

religiøst preg. 

Biskop Grimelund var preget av teologiprofessor Gisle Johnsons vekkelsesbevegelse 

som bredte om seg fra 1850-årene, noe som kan ha gjort ham mer parat til å involvere seg i 

lesebokstriden sammen med skoledirektøren.79 Grimelund avla embetseksamen ti år før Gisle 

                                                 
76 Mediås, Skoledirektørembetet i Norge : 1860-1992, 74. 
77 Ibid., 77. 
78 Elstad, «...en Kraft og et Salt i Menigheden...»: ein studie av presteskapet i Norge i siste halvpart av 1800-

talet, dei såkalla "johnsonske prestane", 23-27. 
79 Det har vært en allmenn oppfatning at Johnson formet en hel prestegenerasjon fra forelesningssalen, og skapte 

en prestevekkelse som bygget bro mellom geistligheten og det vakte lekfolk. Hallgeir Elstad har kritisert dette 
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Johnson, men var ikke desto mindre en fremtredende representant for den johnsonske 

syntesen mellom høykirkelig ortodoksi og lavkirkelig pietisme. Ifølge Hallgeir Elstad var han 

den som brakte den johnsonske alliansen med lekfolket over i den praktiske teologien.80 Før 

han ble biskop i Trondheim i 1860 hadde han nemlig vært den første til å ha stillingen som 

hovedlærer ved Det praktisk-teologiske seminar i Christiania. Som biskop støttet han aktivt 

opp om lekmannsvirksomheten, og holdt for eksempel tale da Foreningen for Indre Mission i 

Trondhjem ble opprettet i 1865.81 Grimelund hadde også bakgrunn fra en familie med 

haugianske sympatier. Faren hans, storbonden Hans H. Grimelund, var nemlig opprinnelig 

haugianer.82 Senere gikk han over i den herrnhutiske brødremenigheten; en pietistisk 

bevegelse særlig populær blant de kondisjonerte, og det var i dette miljøet Andreas Grimelund 

vokste opp.83 

Det kommer ikke som en overraskelse at Grimelund ble beskyldt for å sympatisere 

med motstanderne mot Jensens lesebok. I en artikkel i Morgenbladet fra 1866 ble det 

spekulert i om agitasjonen mot boken foregikk i «Lyet af de biskopelige Vinger», og at 

Grimelund satt stille og så på at det «Pietistisk[e] Uvæsen» fikk utfolde seg i Trøndelag.84 Vi 

kan delvis bekrefte disse mistankene med Grimelunds private brev til Kirke- og 

Undervisningsdepartementet. Han hadde snakket i en time med en «ingenlunde uforstandig» 

mann fra Rindal, som på vegne av flere sambygdinger klaget over eventyrene og at bruken av 

leseboken gikk på bekostning av kristendomsfaget. I brevet til departementet beklaget 

Grimelund seg over at slike «Smaating» hadde kommet inn i leseboken. Under en tidligere 

samtale hadde to menn fra Byneset, angivelig med tårer i øynene, bedt biskopen om å 

engasjere seg for å få eventyrene ut av boken. Ved å sende brev til departementet oppfylte han 

i grunn dette ønsket. 85 

Christianiabiskopen Arup var i 1864 en gammel mann, og delte ikke Grimelunds 

engasjement for lekmannsbevegelsen. Som stortingspolitiker støttet han både dissenterloven 

og opphevelsen av konventikkelplakaten, men var langt mer høykirkelig enn Grimelund. 

Arups hovedanliggende var at kirken måtte ha størst mulig frihet fra staten, og han ønsket 

                                                 
synet, og anser religiøs separatisme og en voksende arbeiderklasse som bedre forklaringer på “omforminga av 

den pastorale profilen” i løpet av 1800-tallet. Ibid. 
80 Ibid., 109. 
81 Foreningen for Indre Mission i Throndhjem og  A. Grimelund, Om indre Mission  (Throndhjem: [s.n.], 1865). 
82 H. Nesten, Ullensaker : en bygdebok  (Ullensaker: Komitéen, 1927), 188. 
83 H. B. Svendsen, «Grimelund, Andreas», i Norsk biografisk leksikon, red. Edv. Bull og  Einar Jansen (Oslo: 

Aschehoug, 1929), 623. 
84 Sitert i: Skrondal, Grundtvig og Noreg : kyrkje og skule 1812-1872, 7, 258. 
85 Sakspapirer fra Kirke- og undervisningsdepartemntets revisjon av leseboken i 1867/68, RA: S-

3568/D/Dv/L0304. 
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derfor at den skulle styres av et uavhengig organ – en kirkesynode. Han var ikke negativ til 

lekmannsbevegelsen som sådan, men hadde stor tiltro til kirken og geistlighetens evne til å 

håndtere den moderne tids utfordringer.86 

Arups kjølige holdning til lekmannsbevegelsen kan være en av grunnene til at 

lekfolket ikke ser ut til å ha oppsøkt ham da lesebokstriden brøt ut. I tillegg gjorde størrelsen 

på Christiania stift at Arup var mer avhengig av skoledirektørene som frem til høsten 1864 

betjente de to skoledirektørdistriktene i stiftet. Skoledirektørene ble dermed et mer naturlig 

kontaktpunkt i skolesaker. 

Det var ikke bare forskjeller mellom biskopene som kan ha påvirket hvordan de to 

stiftsdireksjonene først involverte seg i lesebokstriden. Selv om skoledirektørene Johannes H. 

Berg og Frederik A. Haslund hadde den samme teologiske universitetsutdannelsen, var 

arbeidserfaringen deres nokså forskjellig. Begge begynte karrieren i skolen og avanserte til 

rektorstillinger ved borgerskoler, men Haslund ble værende i denne stillingen. Da han ble 

utnevnt til skoledirektør hadde Haslund derfor dobbelt så lang fartstid i skolen som Berg. Som 

rektor fikk han æren for å ha omorganisert borger- og realskolen i Christiania og mangedoblet 

elevtallet.87 Han fikk også statsstipend for å studere skolesystemene i Danmark og Tyskland i 

1841 og Sverige i 1847. På borgerskolens regning reiste han igjen til Danmark og de tyske 

statene i 1856.  

Berg var på sin side ordinert geistlig, og i årene 1855-60 satt han som sogneprest på 

Røros. Det er sannsynlig at han gjennom presteembetet fikk større kjennskap til de kirkelige 

forholdene i stiftet før han ble utnevnt til skoledirektør. Han hadde dermed bedre 

forutsetninger for å håndtere leseboksaken i samarbeid med biskopen og gjennom det 

geistlige hierarkiet. Han hadde også en ganske annen omgangskrets enn Haslund, som hadde 

tilbragt det meste av livet blant Christianias borgerskap. Ved siden av stillingen som rektor 

satt Haslund flere år som forlikskommisær, opprettet og ledet en kveldsskole for 

handelsbetjenter gjennom foreningen Handelens venner, og var rektor for byens søndagsskole 

(verdslig ekstraskole for barn i allmueskolen).88 

Det er usikkert hvor hyppig skoledirektør, biskop og stiftamtmann møttes for å 

behandle skolesaker, men det var trolig ikke veldig ofte. De få brevene de sendte seg imellom 
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vitner like fullt om at møtene var mer enn en formalitet, og at de faktisk diskuterte skolesaker 

hver gang de møttes. Mellom møtene var det skoledirektørens oppgave å ekspedere brev til 

stiftsdireksjonen som angikk skolevesenet på landet, føre kopibøker og journaler, og å 

forberede saker til stiftsdireksjonsmøtene. Dette var et nokså omfattende arbeid, med mellom 

500 og 1000 saker i året. Av disse var det særlig forslagene til amtsformannskapenes 

skolebudsjett som opptok skoledirektørens tid, selv om dette arbeidet bare utgjorde tre til fire 

brev hvert år.89  

Haslund mottok til sammen omtrent dobbelt så mange saker som Berg i perioden 

1865-67, mens tallet på utgående saker var over åtte ganger så høyt.90 Det kan godt være at 

Haslund var mer effektiv på kontoret enn Berg, men nå var han var heller ikke alene om 

arbeidet. I innberetningen til ekspedisjonssjef Nissen i 1868 skrev han at han de siste årene 

hadde vært nødt til å hyre inn kontorhjelp.  Berg klaget også over omfanget av kontorarbeidet, 

og var i tvil om det egentlig var ment i skoleloven at biskopen og stiftamtmannen skulle 

overlate alt dette arbeidet til skoledirektøren.91 På grunn av den gode tonen mellom 

medlemmene i stiftsdireksjonen hadde han imidlertid ikke brakt dette spørsmålet på bane 

under stiftsdireksjonsmøtene.  

Overfor ekspedisjonssjefen hevdet Berg at kontorarbeidet gikk ut over de andre sidene 

av skoledirektørens arbeid, nemlig embetsreisenes skoleinspeksjoner og møtevirksomhet. I 

innberetningene til ekspedisjonssjefen kom det også frem at Haslund deltok i langt flere 

skolekommisjons- og formannskapsmøter enn Berg. I årene 1865-67 deltok Haslund i 

henholdsvis 42, 26 og 21 slike møter, mens Berg på det meste deltok i 12 kommunale møter i 

1862, noe som avtok helt til det i 1865 var så lite som tre.92  

Skoledirektør Bergs begrensede møtevirksomhet kan være noe av grunnen til at 

klagene over leseboken i Trondhjems stift først ble rettet til biskopen, mens det i Christiania 

stift var skoledirektøren som først kom på banen under embetsreisene. Haslunds 

møtevirksomhet gjorde også at han i større grad kunne være i direkte kontakt med 

befolkningen uten å la kommunikasjonen gå via det geistlige hierarkiet. 

  

                                                 
89 Haslund til ekspedisjonssjef Nissen, 06.07.68. RA: S-3568/D/Dx/L0327. 
90 Ibid.; SAT: A-5093/02//L0001; SAT: A-5093/03/L0001. 
91 Berg til Ekspedisjonssjef Nissen, 21.07.68. RA: S-3568/D/Dx/L0327. 
92 Mediås, Skoledirektørembetet i Norge : 1860-1992, 121-22. 
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2.2 Prostene som mellomledd 
Stiftsdireksjonens skriftlige korrespondanse skulle helst gå gjennom prostene, som var 

mellomleddet mellom stiftsdireksjonen og prestegjeldene. Selv om skoleadministrasjonen var 

noe sekularisert eller differensiert på stiftsnivå, stod altså den gamle ordningen ved lag på 

dette mellomnivået. Sogneprestene hadde fast plass som ordførere i skolekommisjonene, og 

det geistlige hierarkiet var derfor en naturlig kommunikasjonslinje i den regionale 

skoleadministrasjonen. 

Det var nok en del proster som så med skepsis på at skoledirektørene tidvis tok hånd 

om skolesaker uten at prostiet ble involvert. I forbindelse med innføring av ny kretsregulering 

i Horg sør i Trondhjems stift hadde for eksempel Berg snakket med ordføreren i kommunen 

under et amtsformannskapsmøte. På møtet fikk han anledning til å kommentere ordførerens 

forslag til de nye skolekretsene kommunen skulle deles inn i. Dette kom Bergs tidligere 

overordnede prost Christian B. Bødtker for øre, som så sendte et brev der han kritiserte 

skoledirektøren for å blande seg inn i skolesaker før de var behandlet i den kommunale 

skolekommisjonen. Bødtker mente at Bergs inngripen hadde skapt splid og forlenget 

forhandlingene, og at det hadde vært bedre om han hadde behandlet saken i 

stiftsdireksjonsmøte når resultatet fra skolekommisjonen var sendt inn. Til svar skrev Berg at 

han så det som sin plikt å svare når folk ba om råd og veiledning i skolesaker, og forsto ikke 

hvordan prosten kunne komme med en slik irettesettelse. Han hadde dessuten ikke støttet 

ordførerens forslag, men tvert imot avskrevet det som ubrukelig.93 

Prostiene ble viktige kanaler når stiftsdireksjonen skulle formidle beskjeder til alle 

prestegjeldene i stiftet. For å bøte på mangelen på læremidler og inventar i skolene sendte for 

eksempel Trondhjem stiftsdireksjon i juni 1864 ut et rundskriv til prostiene der de listet opp 

alt skoleloven påla skolekommisjonene å kjøpe inn, men som mange hadde vært trege med å 

anskaffe. Stiftsdireksjonen minnet om påbudene i skoleloven om både pulter og veggkart, og 

ikke minst at «P: A Jensens Læsebog, fra nu bliver den egentlige Lærebog».94 I oktober 

sendte Trondhjem stiftsdireksjon ut et nytt rundskriv der de gjorde rede for skolens 

kompetansemål, deriblant at det skulle undervises i «Læsebogens udvalgte Stykker».95 

Ikke lenge etter ba prost Hans Nilssen i Sparbu stiftsdireksjonen om råd for hva man 

skulle gjøre når foreldre nektet å kjøpe inn de nye lesebøkene til barna sine, og han foreslo å 

trykke rundskrivet i Indherredposten. I samråd med biskopen besluttet Berg å sende et privat 

                                                 
93 Berg til Bødtker, 28.06.64. SAT: A-5093/02//L0001. 
94 Trondhjem stiftsdireksjon til prostiene, 25.06.64. Ibid. 
95 Trondhjem stiftsdireksjon til prostiene, 25.10.64. Ibid. 
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svar til prosten, der han beklaget seg over at skoleloven sa lite om hva man skulle gjøre hvis 

folk trosset den. Noen sogneprester hadde latt skolekommisjonen kjøpe inn bøkene på 

skolekassens regning, for så å stille foreldrene økonomisk ansvarlige, men skoledirektøren var 

i tvil om denne fremgangsmåten var lovlig. I et senere brev til prosten på Fosen i 1866 var han 

fortsatt ikke sikker på hvordan man skulle gå frem: «Da Skoleloven ikke indeholder nogen 

udtrykkelig Straffebestemmelse for foromhandlede Tilfælde, er Spørgsmaalet ikke saa let at 

besvare».96 Likevel ble dette vanlig praksis, og skoledirektøren ble etter hvert sikrere på at 

metoden var i tråd med skoleloven.97 

Videre rådet Berg prost Nilssen i Nordre Indherred til å gå forsiktig frem inntil det 

kom ut et nytt opplag av leseboken. Han mente skolekommisjonen kun burde kjøpe inn gratis 

eksemplarer til fattige barn slik at boken kom i bruk, og dermed kanskje bidra til å dempe 

motstanden. Samtidig frarådet skoledirektøren å trykke rundskrivet fra stiftsdireksjonen i 

Indherredposten, med begrunnelsen at det «let af den støre Hob kan misforstaaes».98 Han 

mente det var bedre om stiftsdireksjonens stilling til saken kom ut i pressen på en naturlig 

måte, etter at det var diskutert i lærer- og skolekommisjonsmøter. Det kan tenkes at de med 

dette ville unngå at folk oppfattet innføringen av leseboken som et påbud ovenfra. 

Prostene opptrådte ikke kun som stiftsdireksjonens forlengede arm. Der noen proster 

kun kommenterte brevene de oversendte med en liten notis, sendte andre kanskje saken i retur 

uten å involvere stiftsdireksjonen i det hele tatt. Andre oversendte saker til stiftsdireksjonen 

med mer omfattende forslag til hva som kunne gjøres. Prosten i Nedre Romerikes prosti 

anbefalte for eksempel Christiania stiftsdireksjon å være forsiktig med å påtvinge leseboken 

da han oversendte leseboksaken fra Aurskog og Blaker.99 Sognepresten hadde påpekt at de 95 

som hadde skrevet under på klageskrivet til skolekommisjonen bare representerte 1/8 av 

bygdas befolkning, men prosten la til at det lett kunne oppstå mer «Agitationer og Røre» hvis 

man gikk for hardt frem.100 Vi ser her at alle leddene bidro med sine vurderinger av hva som 

skulle gjøres i saken. 

I Aurskog og Blaker hadde imidlertid sognepresten allerede kontaktet skoledirektøren 

direkte, og Haslund hadde som nevnt sagt at han kunne komme den neste uken. Det er derfor 

mulig at skoledirektøren hadde deltatt i et skolekommisjonsmøte den 6. september, der det ble 

besluttet å bringe saken opp for stiftsdireksjonen. Stiftsdireksjonen sendte så et svar der de så 

                                                 
96 Trondhjem stiftsdireksjon til Fosen prosti, 28.04.66. Ibid. 
97 Trondhjem stiftsdireksjon til sognepresten i Hemne, 24.01.68. Ibid. 
98 Berg til Nielssen, 09.11.64, ibid. 
99 Frederik Ingier til Christiania stiftsdireksjon, 16.10.64. SAO: A-10150/E/Ea/L0009. 
100 L. W. Schønheyder til Christiania stiftsdireksjon, 12.10.64. Ibid. 



25 

 

seg enig i mange av prostens poenger, men understreket også at et eventuelt alternativ til 

Jensens lesebok måtte legges frem for stiftsdireksjonen til godkjenning.101 Stiftsdireksjonen 

var også enig med sognepresten i at det ikke lot seg gjøre å avskaffe de 250 eksemplarene 

som allerede var innført i Aurskog og Blaker. 

Selv om stiftsdireksjonen ofte støttet forslagene fra den lokale geistligheten, gjorde 

Haslunds omfattende møtevirksomhet at han gjerne ble det naturlige kontaktpunktet for 

sogneprestene. Skoledirektørenes oversikt over skoleforholdene gjorde dem i stand til å 

formidle erfaringer på tvers av prestegjeldsgrensene, noe som var med på å styrke 

stiftsdireksjonens administrative funksjon. Den lokale geistligheten henvendte seg da ikke 

bare til stiftsdireksjonen for å få ryggdekning fra høyere autoriteter, men også for å få råd om 

hvordan de skulle gå frem. 

2.3 Første revisjon 
Sommeren 1864 var Haslund på embetsreise i Østfold, og han benyttet anledningen til å 

anbefale lærere og skolekommisjoner å anskaffe den nye leseboken. Der Berg gjerne 

inspiserte de enkelte skolene, valgte Haslund oftere å sammenkalle lærermøter (Kap. 3.5). To 

av lærerne han snakket med på reisen i Østfold meldte noen måneder senere at mange var 

motvillige til å ta i bruk leseboken. Lærer A. Christiansen fra Rødenes nær svenskegrensen 

hevdet at motstanderne først og fremst var «saadanne Folk, som mene det oprigtig og alvorlig 

med deres Christendom», og at han hadde vanskelig for å «forarge saa mange ømme 

Samvittigheder». Læreren selv var stort sett fornøyd med boken, men han foreslo at man i en 

ny utgave tok ut de omstridte stykkene og eventuelt gi dem ut i et eget hefte. Slik læreren så 

det var de som protesterte den delen av befolkningen som hadde størst interesse for skolen, og 

det var derfor viktig å ikke støte dem fra seg.102 

Motstanden i indre Østfold ble ifølge H. Mustorp organisert gjennom 

indremisjonsforeningene som i 1860 hadde stiftet Mellem-Borgesyssels Fellesforening. 

Mustorp hevder at denne foreningen på et møte den 2. juni 1864 besluttet å be 

stiftsdireksjonen om å forandre boken slik at den ikke lenger inneholdt «Løgn og det som 

leder til Letsindighed og Latter».103 Dette brevet har samme ordlyd som et brev signert av Iver 

Olsen på Kind i Rødenes desember samme år.104 Ifølge Mustorp var Iver Kind riktignok den 

                                                 
101 Christiania stiftsdireksjon til Nedre Romeriges prosti, 09.11.64.Ibid. 
102 A. Christiansen til Haslund, 13.12.64. Ibid. 
103 Sitert i H. Mustorp, Haugianere i Østfold  (Oslo: Lutherstiftelsen, 1930), 355-56. 
104 Iver Olsen til Christiania stiftsdireksjon, 20.12.64. SAO: A-10150/E/Ea/L0007. 
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første lederen for fellesforeningen, og brevet var dessuten skrevet i flertallsform, så det er 

mulig at brevet fra Kind opprinnelig hadde et vedlegg med underskrifter. 

Brevet fra Kind ble henlagt, og det var bare brevene fra lærer Christiansen og en annen 

lærer i Trøgstad som fikk stiftsdireksjonens oppmerksomhet. Læreren i Trøgstad mente at det 

svenske stykket «Näcken» (nøkken) passet dårlig i en religionsbok, og at Bjørnsons «En glad 

Gut» stred mot det andre bud.105 Det samme gjaldt kjempevisen «St. Olav og Troldene». 

Lærer Christiansen var mer tilbakeholdene med å ta parti med motstanderne, og hevdet at 

mange ikke hadde skjønt at eventyr kunne være mer enn det som i Efeserbrevet 5:4 ble kalt 

«jækkelig Snak og letfærdig Skjemt».  

Da Haslund mottok brevene fra de to lærerne i Østfold, sendte han dem direkte til P. 

A. Jensen selv. Den landlige delen av stiftsprostiet lå innenfor Haslunds embetsdistrikt, og 

stiftsprost Jensen var dermed skoledirektørens kollega. Stiftsprosten var også vikar når 

biskopen ikke var tilgjengelig, og han deltok derfor iblant på stiftsdireksjonsmøtene. I mai ba 

regjeringen Jensen om å forberede et andre opplag av leseboken, og etter nyttår skrev han til 

Haslund at han i dette opplaget ville følge rådet om å fjerne stykkene «Näcken» og «En glad 

Gut».106 Haslund formidlet så dette tilbake til de to lærerne i et kortfattet felles brev.107 

Haslund hadde selv vært med i komiteen som autoriserte leseboken i 1863, og det er 

oppsiktsvekkende hvor raskt både han og Jensen var villige til å imøtekomme innvendingene 

mot boken. Slik sett svekker revisjonen i 1865 hypotesen om at Christiania stiftsdireksjon i 

mindre grad enn stiftsdireksjonen i Trondheim fremsto som en religiøs institusjon. Likevel 

finnes det ikke tegn til at Haslund aktivt drøftet innholdet i leseboken – han videresendte kun 

forslagene fra de to lærerne til P. A. Jensen, og opptrådte egentlig bare som mellommann. 

Den første revisjonen av leseboken hadde når alt kommer til alt ikke den effekten man 

hadde håpet, og jeg har heller ikke funnet tegn til at Christiania stiftsdireksjon brukte 

forandringene som argument for å få innført boken. Mye tyder på at revisjonen ble foretatt på 

et lite gunstig tidspunkt – for sent til å forebygge motstanden, for tidlig til å dempe den. 

Revisjonen kan dessuten ha gitt legitimitet til opposisjonen, og gitt dem påskudd til å kreve 

flere endringer. Selv ikke i Østfold roet striden seg med det første, og rundt tre måneder etter 

at andre opplag forelå dumpet 10 klagebrev fra Eidsberg inn på skoledirektørens kontor.108 

                                                 
105 Lærer J. Berg til Haslund, 30.11.64. SAO: A-10150/E/Ea/L0009. 
106 Jensen til Haslund, 25.01.65. Ibid.; Departements-tidende. 1865,   (1865), 92-92. 
107 Haslund til J. Berg og A. Christiansen, 1865 (kladd). SAO: A-10150/E/Ea/L0009. 
108 Prost Wulff til Christiania stiftsdireksjon, 29.08.1865. SAO: A-11089/B/L0002. 
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2.4 Stiftsdelingen 
Noe som forvansket situasjonen for Haslund var at han i fra første desember 1864 overtok 

ansvaret for prostiene i Vestfold og Buskerud, mens Hamar amt ble overført til skoledirektør 

Halvor Hansen. Bakgrunnen for denne omorganiseringen var at den administrative 

inndelingen ikke var tilpasset det høye folketallet i Christiania stift. Etter folketellingen fra 

1855 huset det hele 43 % av landets befolkning, eller mer enn Bergen, Trondhjem og Tromsø 

stift til sammen.109 Dette var grunnen til at stiftet etter skoleloven av 1860 ble delt i to 

skoledirektørdistrikter, der Haslund fikk det østlige og Hansen fikk det vestre distriktet.  

I 1864 ble det gamle Hamar bispedømme, som forsvant med reformasjonen, 

gjenopprettet som Hamar stift. Til tross for at Christiania stift hadde to skoledirektører, følte 

Arup at arbeidsmengden ble for stor. Saker som angikk byskolen var dessuten ikke 

skoledirektørenes oppgave, og det var svært mange kjøpsteder og ladesteder rundt 

Oslofjorden. Overfor Stortinget hevdet Arup at et oppsving i «separatistiske Bevægelser» i 

kjølvannet av dissenterloven gjorde biskopens arbeid mer krevende, og at den høye alderen 

hans gjorde det vanskelig å betjene det store distriktet på tilfredsstillende måte, særlig når det 

gjaldt embetsreiser og visitaser.110 Dette var de to viktigste årsakene til at Stortinget i 1863 

vedtok å skille ut Hamar og Christians Amt(Oppland) som et eget stift, i tillegg til at en del av 

Telemark som lå i Christiania stift ble overført til Christianssands stift. 

Den eneste ulempen med den nye ordningen ville ifølge amtmannen i Buskerud være 

omorganiseringen av skoledirektørdistriktene.111 Skoledirektørdistriktene skulle nå 

sammenfalle med de nye stiftsgrensene, og Halvor Hansen ble det nye stiftets skoledirektør. 

Det var derfor Haslund som nevnt overtok områdene vest for Oslofjorden. Endringen førte for 

det første med seg en god del kontorarbeid, da skoledirektørarkivene fra Christiania stift 

skulle deles i tre. Stortinget bevilget derfor penger til dette arbeidet, noe som kan være en 

viktig grunn til at Haslund som nevnt skaffet seg kontorhjelp. 

Delingen av Christiania stift skjedde samtidig som motstanden mot Jensens lesebok 

begynte å gjøre seg gjeldende, og kom slik sett på et svært uheldig tidspunkt for 

skoledirektørene. Haslund var lite kjent med de lokale forholdene vest for Oslofjorden, og i 

søknaden om skoledirektørembetet ba han spesifikt om å bli tildelt det østlige distriktet fordi 

                                                 
109 «Om Deling af Christiania Stift og Bevilgning til Lønninger for en Stiftamtmand og En Biskop i et vordende 

Drammens Stift.», i Stortingsforhandlinger. 1862-1863 6 (1862), 2. 
110 Ibid. 
111 Ibid., 9. 
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han mente å ha «større Kjendskab saavel til Distrikterne som Folkene i samme».112 J. H. Berg 

hadde til sammenligning søkt alle stillingene unntatt Tromsø, og hadde ingen spesielle 

preferanser.113 I det østlige skoledirektørdistriktet var også kommunikasjonene bedre utbygget 

enn i vest, med jernbanelinjer til Eidsvoll og Kongsvinger og dampskipforbindelser på Mjøsa 

og Øyeren. Veiene var også noe bedre utbygget, og hovedveien gikk langs Glomma i midten 

av distriktet.114 Dette hadde betydning for postgangen, men for skoledirektørens del hadde det 

mer å si at det ble lettere å gjennomføre embetsreisene. 

Det er uvisst hvor stor utbredelse Jensens lesebok hadde fått i Haslunds mye distrikter. 

I innberetningen for 1863 rapporterte Hansen at man flere steder hadde begynt å kjøpe den 

inn, men at folk ofte tok «Anstød af enkelte Stykker i den». I flere skoler benyttet man derfor 

fortsatt utelukkende religiøse lærebøker som lesebøker.115 Statistikken over antall barn som 

mottok undervisning i obligatoriske fag var ifølge Hansen svært upålitelig, og man hadde ofte 

regnet med dem som ikke ble undervist i de nye orienteringsfagene.  

Som en følge av stiftsdelingen ble innberetningen for 1864 heller mangelfull, og 

Haslund fikk den ikke ferdig før i 1868. Den inneholdt stort sett bare en oppsummering av 

statistikken, og i motsetning til Hansens innberetning fra året før og innberetningen fra 

Trondhjems stift var den taus om hvordan det gikk med innføringen av leseboken. Likevel er 

det svært sannsynlig at spørsmålet kom opp da Haslund reiste rundt for å gjøre seg kjent med 

skoleforholdene i Buskerud og Jarlsberg og Laurvigs amt. 

Stiftsdelingen skape mer arbeid for Haslund, og selv om biskopens embetsdistrikt ble 

mer overkommelig betød ikke dette nødvendigvis at han involverte seg mer i skolesaker. 

Arup ble ikke yngre og sprekere, og forholdene før stiftsdelingen kan ha skapt en vane for 

hvordan stiftsdireksjonen fordelte oppgavene. Dette kan være noe av forklaringen på hvorfor 

Arup ikke var like tilstedeværende som Grimelund da klagene mot Jensens lesebok begynte å 

gjøre seg gjeldende. 

  

                                                 
112 Haslunds søknad på skoledirektørembetet, 10.08.60. RA: S-3568/D/Dx/L0325, 0001 Opprettelsen av embetet, 

søknader (eldre vitnemål blandt bilagene), lister over søkere, utnevninger. 
113 Bergs søknad på skoledirektørembetet, 04.08.60. Ibid. 
114 Lomme-Reiseroute for 1863: der angiver Hovedveiene mellem Kristiania og næsten samtlige Kjøb- og 

Ladestæder,   (Kristiania: J.Chr. Abelsted, 1863). 
115 Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget 

Norges Landdistrikt for Aarene 1861 - 1863. 81. 
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2.5 Fastskoleloven 
Møtet med det nye distriktet ble en utfordring for Haslund, og han merket særlig i Jarlsberg 

og Laurvigs amt at befolkningen var lite villig til å rette seg etter skoleloven. Etter §3 skulle 

alle skolekommuner deles inn i nye skolekretser. Var det 30 barn eller mer i en skolekrets, 

skulle skolen holdes i fast lokale i stedet for å gå på omgang i gårdene. Dette betød i praksis at 

man skulle gå bort fra omgangsskoleordningen, noe som flere steder ble møtt med nøling og 

motstand. Skoleloven bidro likevel til en svært rask overgang til faste skoler, og den blir 

derfor ofte kalt fastskoleloven. I 1864 var allikevel omgangsskolen fortsatt utbredt i noen 

områder. I Christiania stift gjaldt dette særlig prostiene vest for Oslofjorden, og i Søndre 

Jarlsberg ble 31% av barna fortsatt undervist i omgangsskole. I Trondhjems stift var 

overgangen vanskeligst i kystdistriktene, der dårlig vær og farlige skoleveier gjorde at mange 

foreldre nødig ville sende barna den lange veien til fastskolen (Vedlegg 1). 

I innberetningen til ekspedisjonssjefen skrev skoledirektør Berg at han ofte kom i 

diskusjon med bønder som mislikte utgiftene med å oppføre skolehus, og de hevdet at 

skoleloven ville «drive Folk fra Gaard og Grund». Samtidig klaget folk over at «forfængeligt 

Tøi» som historie, geografi hadde kommet inn på timeplanen.116 Berg sa imidlertid ikke 

eksplisitt at han så noen sammenheng mellom motstanden mot leseboken og motstanden mot 

fastskolen. I sakene stiftsdireksjonen behandlet ser de også ut til å ha kommet fra ulike steder. 

Klager over fastskolen kom som regel fra værharde steder som Hitra eller Aukra, mens 

lesebokmotstanden var sterkest på fastlandet sør for Trondheim.  

I Rennebu, som senere ble kjent som et arnested for lesebokstand, gikk overgangen til 

faste skoler relativt smertefritt.117  Johan Frydenlund påpeker samtidig at mange var 

motvillige i begynnelsen, og at de første forslagene til nye skolekretser var nesten identiske 

med den gamle rodeinndelingen. Dette var et gjennomgående tema for skoledirektørene, og 

ofte handlet tvister om kretsinndeling egentlig om hvorvidt skolen skulle holdes i fast lokale. 

Uansett ble fastskolen raskt utbredt sør for Trondheim, og i Søndre Dalerne prosti sank 

andelen skolesøkende barn i omgangsskolen fra 55 til 24% i årene 1861-64.118 

Hvis vi utelukkende ser på tallene for hvert prosti i 1864, er omgangsskolens 

utbredelse en dårlig indikator for motstand mot Jensens lesebok. I Mellem Borgesyssel prosti 

var for eksempel motstanden kraftig, mens andelen skolesøkende barn i omgangsskole var så 

                                                 
116 Berg 06.07.68.  RA: S-3568/D/Dx/L0327. 
117 Frydenlund, «Rennbyggene og skolen 1860-1890», 49-50. 
118 Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget 

Norges Landdistrikt for Aarene 1861 - 1863; «Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges 

Landdistrikt for Aarene 1864 - 1866». 
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lite som 7%.119 Hvis vi ser nærmere på den lokale variasjonen skilte imidlertid Rødenes seg ut 

med det største antallet omgangsskoler i hele Østfold.120 På embetsreisen sommeren 1864 

oppdaget Haslund at de nye skolebyggene i bygda sto tomme og uferdige, og at det fortsatt 

ble holdt omgangsskole i kretser med mer enn 30 skolebarn. Stiftsdireksjonen ba derfor 

skolekommisjonen om å sette en frist for å fullføre skolebyggene, og hvis dette ikke ble gjort 

ville bevilgningene fra amtsskolekassen henge i en tynn tråd.121 Protestbrevet Iver Kind 

sendte til stiftsdireksjonen i desember ble henlagt av skoledirektøren, og saken lå og ulmet 

inntil 6 klagebrev med til sammen 254 underskrifter og tre senere erklæringer om å ta barna ut 

av den offentlige skolen kom inn til stiftsdireksjonen i 1867.122  

I Eidsberg lenger vest i prostiet var omgangsskolen fullstendig avviklet, men 

protestene mot leseboken var vel så høylytte som i Rødenes. I 1865 ble det sendt inn 10 

klager til skolekommisjonen med til sammen 322 underskrifter, og disse ble i august 

oversendt stiftsdireksjonen via prostiet.123 Selv om Eidsberg ikke hadde omgangsskoler i 1864 

holdt imidlertid over halvparten av skolene til i leiede lokaler, noe som var vanlig å gjøre i 

overgangsfasen. Dette tyder på at det også der hadde vært omgangsskoler før skoleloven ble 

ført ut i livet. Det samme var tilfelle i Aurskog og Blaker, der sognepresten i 1860 tok opp lån 

for å finansiere bygging av faste skoler.124 Det kan altså godt være at mange av dem som 

protesterte mot leseboken i disse bygdene også ønsket seg tilbake til omgangsskolen, men det 

finnes ingen tegn til dette i protestbrevene. 

Verken i Trondhjems stift eller øst for Oslofjorden ble omgangsskolen et tema i 

stiftsdireksjonens behandling av lesebokprotestene. Det eneste stedet mitt materiale kan 

påvise en direkte sammenheng mellom disse to formene for motstand var i Søndre Jarlsberg. 

Året før Haslund overtok dette distriktet kunne skoledirektør Hansen melde at det var stor 

motstand mot faste skoler i Ramnes og Andebu, og at skolekommisjonene nektet å bevilge 

penger til dette formålet.125 En av de første sakene Haslund måtte ta hånd om var derfor en 

bunke erklæringer fra skolekretsene i Ramnes om hvorfor de ikke ville ordne skolen etter 

loven.126 

                                                 
119 «Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt for Aarene 1864 - 1866». 
120 SAO: A-10150/E/Ea/L0014. 
121 Christiania stiftsdireksjon til Rødenes skolekommisjon, 12.10.64. SAO: A-10920/D/Da/L0002. 
122 SAO: A-10150/E/Ea/L0015. 
123 SAO: A-10150/E/Ea/L0009. 
124 Eyvind Lillevold, Aurskog og Blaker  (Hamar: Bygdeboknemnda for Auskog og Blaker, 1968), 419. 
125 Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget 

Norges Landdistrikt for Aarene 1861 - 1863. 81. 
126 Eklæringer fra skolekretsene i Ramnes. SAO: A-10150/E/Ea/L0010. 
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I flere av erklæringene ble det argumentert med at veiene var for dårlige til å sende 

barna den lange veien til fastskolen. Dessuten mente de at barna hadde for dårlige sko til å gå 

lengre strekninger. Et annet argument var at faste skolehus ville bringe med seg ekstra 

kostnader til blant annet lys og oppvarming, og læreren måtte få høyere lønn siden han ikke 

lengre kunne få kost og losji rundt på gårdene. På samme måte kunne fattige barn få mat på 

skolestedet, noe som også var med på å motvirke skulking. Flere av argumentene dreide seg 

også om skolens innhold. Det var «en Ære og Glæde» å ha skolen på besøk, og man var 

skeptisk til å la så mange barn bli undervist uten foreldrenes oppsyn.  

Et viktig punkt i skoleloven var at lærernes utdanningsnivå skulle heves, noe som førte 

til det Gro Hagemann har kalt en «utdanningseksplosjon». Nyutdannede lærere fra 

stiftsseminarene, seminaristene, tok flere steder plassen til mindre dyktige lærere eller eldre 

lærere som kunne pensjoneres før tiden.127 I erklæringen fra tredje skolekrets i Ramnes ble det 

hevdet at de nye lærerne mente å være «en Smule bedre end den Almindelige Klasse». Skulle 

skolen holdes i egne lokaler kunne ikke foreldrene kontrollere hva disse stolte bedreviterne 

formidlet til barna. 

I et notat kommenterte Haslund at den samme erklæringen snakket om et nytt 

pavedømme og en hel del «sludder derom». De sammenlignet den nye skolelovgivningen med 

pavemaktens fremvekst, som begynte i det små og «gik saa vidt at Bibelen blev taget fra 

Menigmand og tilsidst blev ikke Gudstjeneste holdt i Modersmaalet men i det latinske 

Sprog». Denne retorikken dukket opp igjen da en lærer fra en annen skolekrets begynte å 

protestere mot Jensens lesebok året etter. Den samme læreren skrev i erklæringen fra sin 

skolekrets i januar 1864 at foreldrene ville benytte skolelovens §50 og undervise barna privat 

dersom fastskolen ble tvunget gjennom.128 Flere av de som senere protesterte mot Jensens 

lesebok protesterte altså også mot fastskolen, og de truet med å ta barna ut av skolen før 

leseboken kom opp til diskusjon. Dette kan også ha vært tilfelle i nabokommunen Andebu, 

der protestene mot leseboken begynte i 1865, mens skolevesenet ikke ble ordnet før i 1867.  

Bevilgningene til fastskole i Ramnes ble ordnet i løpet av 1865 etter advarsler fra både 

fogden og amtmannen, og saken havnet ikke i retten.129 Det eneste stedet i Christiania stift 

myndighetene ble nødt til å bruke tvang for å gjennomføre overgangen til faste skoler var 

trolig i Sandar utenfor Sandefjord. To skolekommisjonsmedlemmer ble her dømt for blant 

                                                 
127 Gro Hagemann og  Norsk lærerlag, Skolefolk: lærernes historie i Norge  (Oslo: Ad notam Gyldendal, 1992), 

36. 
128 Lærer Anton A. Lebsagers erklæring fra Vivestad skolekrets, 26.01.64.  
129 Amtmannen i Jarlsberg og Laurvig amt, 09.08.64. SAO: A-10150/E/Ea/L0010. 
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annet å ha tatt initiativ til en hemmelig kampanje for å bøtelegge alle som solgte eller leide ut 

lokaler til fastskolen.130  

Christiania stiftsdireksjon nevnte i likhet med Trondhjem stiftsdireksjon ikke eksplisitt 

at det var noen sammenheng mellom lesebok- og fastskolemotstand. I innberetningen til 

ekspedisjonssjefen i 1868 ga imidlertid Haslund utrykk for at motstanden i de nye distriktene 

øst for Oslofjorden skyldtes «Allmuens ringe Sands for Oplysning og dens Uvillie mod 

Skolen», altså en generell motstand mot skolen.131 Prosten insinuerte på sin side at det særlig i 

Ramnes var en sammenheng mellom de to formene for motstand: 

Hidtil er Modstanden udgaaet fra Kommunebestyrelsen og har udelukkende dreiet sig om Skolens ydre 

Ordning, nu lader det til, at den vil rætte sig mod Skolens indre Virksomhed og forplanter sig til 

Skolens Lærere og nærmeste Foresatte. Dette gjør formig Sagen kun desmere betænkelig.132 

Koblingen mellom leseboksaken og motstand mot faste skoler kunne særlig i begynnelsen ha 

stor betydning for hvordan stiftsdireksjonen reagerte. Det bidro til at saken i større grad ble en 

skolesak som falt innenfor skoledirektørens ansvarsområde. Etter innberetningen å dømme 

var det nettopp denne oppfatningen Christiania stiftsdireksjon hadde i begynnelsen – det 

dreide seg om «Uvilie mot skolen».  

2.6 Konklusjoner 
Christiania og Trondhjem stiftsdireksjon hadde forskjellige utgangspunkt for å håndtere 

opposisjonen mot Jensens lesebok, både når det gjaldt stiftsdireksjonens sammensetning og de 

lokale forholdene i hvert stift. At Arup ikke ble oppsøkt på samme måte som Grimelund kan 

skyldes ulike holdninger til lekmannsbevegelsen, men størrelsen på Christiania stift før 

stiftsdelingen kan også ha hatt noe å si. 

Skoledirektørens embetsreiser og møtevirksomhet hadde også betydning for hvordan 

leseboksaken fant veien til stiftsdireksjonen. Skoledirektør Berg deltok i færre møter med 

skolekommisjoner og den øvrige befolkningen, og mer av kommunikasjonen skjedde dermed 

gjennom det geistlige hierarkiet. Trondhjem stiftsdireksjon sendte ut to rundskriv som 

informerte om at leseboken skulle innføres, noe som trolig utløste en bølge av motstand som 

stiftsdireksjonen var nødt til å håndtere gjennom prostene. 

                                                 
130 Aakerholdt, Hovedtrekk av haugebevegelsen i Nordre Vestfold og den evang. luth. frikirkelige menighets 

forhistorie, 29. 
131 Haslund til ekspedisjonssjef Nissen, 06.07.68. RA: S-3568/D/Dx/L0327. 
132 Prost Beylegaard til Christiania stiftsdireksjon, 31.05.65. SAO: A-10150/E/Ea/L0010. 
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I Christiania stift har jeg ikke funnet slike rundskriv, men vi vet at Haslund holdt 

mange lærermøter der han frontet leseboken. I Østfold bidro dette til at to lærere foreslo en 

revisjon av leseboken, og ved å oversende disse forslagene til P. A. Jensen bidro Haslund til at 

tre stykker ble fjernet i andre opplag av boken. Haslund tok her egentlig rollen som passiv 

mellommann, og Christiania stiftsdireksjon brukte heller ikke revisjonen til sin fordel som vi 

skal se Trondhjem stiftsdireksjon gjorde i forbindelse med revisjonen i 1868 (Kap.5.2). 

Etter delingen av Christiania stift skapte den tilspissede situasjonen vest i det nye 

distriktet hodebry for Haslund. Det han i utgangspunktet tok for å være en ren skolesak som 

dreide seg om innføringen av faste skoler, var i ferd med å bli en religiøst preget strid om 

skolens innhold. 

Jeg vil hevde at den mest påfallende forskjellen mellom de to stiftsdireksjonenes 

tidlige behandling av leseboksaken var hvilken grad biskopene var involvert. På tross av 

Haslunds medvirkning til at leseboken ble revidert, kan vi heller ikke si å ha falsifisert 

hypotesen om at Trondhjem stiftsdireksjon i større grad fremstod som en religiøs institusjon. I 

Trondhjems stift ble avgjørelser tatt «i Samraad med Biskoppen», og kommunikasjonen med 

skolekommisjonene gikk i større grad gjennom prostene.  
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3 Læreragitasjon 
Læreryrket hadde ikke spesielt høy status rundt midten av 1800-tallet. Dette gjaldt særlig 

omgangsskolelærerne, som gjerne hadde lav lønn, lite jobbsikkerhet og minimalt med 

utdannelse. Kulturelt sett kunne imidlertid lærerne opptre som en slags bygdeelite, særlig de 

av dem som også var kirkesangere (klokkere). De var alle skriveføre, noe som ikke var en 

selvfølge blant folk flest, og både klokkere og vanlige omgangsskolelærere var i nær kontakt 

med den universitetsutdannede presten i bygda. Harald Krøvel hevder derfor at lærerne kunne 

være et bindeledd mellom de kondisjonertes elitekultur og den folkelige allmuekulturen.133 

Dette ble en økende tendens da lærerne fikk et høyere utdanningsnivå, og dette kunne som 

nevnt skape en distanse mellom lærer og foreldre (Kap.2.5). 

Skoleloven av 1860 satte høyere krav til lærernes utdannelse, men lærerens status var 

fortsatt preget av standssamfunnets asymmetriske maktforhold. Med innføringen av 

skoledirektørembetet og kommunale skoletilsynsmenn skulle lærerne «tjene syv herrer», 

hvilket også inkluderte stiftsdireksjon, biskop, prost, prest og skolekommisjon.134 

Stiftsdireksjonen var slik sett lærerens syvende far i huset, både når det gjaldt lønnstillegg og 

oppsigelser. Stiftsdireksjonen hadde dessuten det siste ordet i læreransettelser, og den kunne 

ansette kandidater uavhengig av skolekommisjonenes innstillinger.   

Lærerne spilte like fullt en nøkkelrolle i det fremvoksende foreningslivet, og hadde for 

eksempel vært sterkt representert i Thranebevegelsen, blant annet ved Thrane selv.135 Derfor 

ble det en viktig sak for stiftsdireksjonen å sørge for at lærerne ikke sluttet opp om protestene 

mot Jensens lesebok. Flertallet av lærerne støttet boken, og mange av dem identifiserte seg 

som grundtvigianere. I mitt kildemateriale finnes det likevel flere eksempler på lærere som 

tok til motmæle mot innføringen av Jensens lesebok. I Christiania stift stilte lærerne Andreas 

Samuelsen og Anton Lebsager seg i bresjen for motstanden i henholdsvis Nore og Ramnes. 

Det samme gjorde Hans Refseth på Byneset i Trondhjems stift. I tillegg var det mange lærere 

som i noen grad sympatiserte med motstanderne uten å helhjertet slutte seg til dem. I dette 

kapitlet vil jeg se nærmere på stiftsdireksjonenes argumentasjon og tiltak i møte med disse 

lærerne, og til slutt se på hvordan stiftsdireksjonene gjennom lærerrekrutteringen kunne 

forebygge videre motstand. 

  

                                                 
133 Harald Krøvel, “Skulehaldaren som lokalpolitisk aktør etter 1814”, forelesning ved UiO, 12.10.2014. 
134 Hagemann og  Norsk lærerlag, Skolefolk: lærernes historie i Norge, 40. 
135 Ibid., 53. 
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3.1 Å sluke kameler 
Den første skriftlige klagen over leseboken stiftsdireksjonen i Trondheim mottok var brevet 

fra lærer Refseth på Byneset.  Refseth mente boken ikke ledet barna «til det rette Maal», og at 

han derfor ikke hadde samvittighet til å bruke den. I stedet foreslo han å bruke en eldre 

lesebok av Knud O. Knutzen. Brevet var opprinnelig sendt til biskopen, som så sendte det 

videre til skoledirektør Berg. Som nevnt i kapittel 2 hadde de i fellesskap kommet frem til at 

læreren ikke kunne få fritak, men kunne hoppe over enkelte stykker. 

I svaret til Refseth hevdet skoledirektør Berg at Det teologiske fakultet hadde gått god 

for boken, at den var gjennomgått av en komité bestående av «dygtige og christeligsindede 

Mænd», og at den til slutt var autorisert av kongen.136 Uten å ha lest boken tvilte ikke Berg på 

at den som «etvhert Menneskeverk» kunne inneholde enkelte mangler, men dette betød ikke 

at enhver underordnet hadde rett til å forkaste den. Noe slikt ville med Bergs ord være en 

«Selvraadigheds Aand, der vilde have ethvert Samfunds Opløsning tilfølge». Videre beklaget 

Berg hvordan mange brukte Bibelens ord om at man skal adlyde Gud mer enn mennesker til å 

dekke over eget hovmod og «Selvklogskab». Var han en god kristen skulle han heller trekke 

seg fra lærerstillingen enn å trosse øvrigheten. 

Selv om skoledirektøren satte Refseth på plass, forsøkte han i slutten av brevet å finne 

et felles ståsted: 

Hovedsagen er, at vi ere enige i det Væsentlige, men det er virkelig Tidens Aand dette, at man glemmer 

det Væsentlige for det Uvæsentlige, at man hænger sig fast ved Ord og Bogstaver, ved Smaating og 

Bagateller og ypper herom Strid og Kvalm for at kaldes nidkjær for Guds Rige, medens man glemmer, 

at man under denne Strid saa let nedsluger Kamelen idet man vil afsile Myggen. 

Hva var denne kamelen Berg snakket om? En mulig tolkning er at skoledirektøren ville 

forvisse læreren om at de hadde felles interesse av å motarbeide vantro og vranglære, og at å 

protestere mot leseboken derfor ville være mot sin hensikt. Dette kan riktignok være en 

bevisst strategi fra Bergs side for å dempe agitasjonen, men viser likevel at denne typen 

argumentasjon ikke var forbeholdt geistlige embetsmenn. Samtidig hadde han diskutert saken 

med biskopen, som kan ha kommet med innspill til hvordan han skulle utforme brevet.  

Uavhengig av hvem som sto bak argumentasjonen i brevet til lærer Refseth, viser 

Trondhjem stiftsdireksjon i dette tilfellet en viss orientering mot religiøse spørsmål. Det er 

imidlertid vanskelig å vite hvordan Christiania stiftsdireksjon argumenterte i tilsvarende 

situasjoner, ettersom jeg i dette stiftet ikke har funnet brev adressert direkte til opposisjonelle 

lærere. Det nærmeste vi kommer et slikt brev er skoledirektør Haslunds felles brev til de to 

                                                 
136 Berg til Refseth, 30.03.64. SAT: A-5093/02//L0001. 
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lærerne i Trøgstad og Rødenes som hadde foreslått endringer i leseboken. Her opplyste han 

bare kort om at P. A. Jensen hadde gått med på å revidere leseboken, og utrykte et håp om at 

prestene og lærernes opplysningsarbeid ville få slutt på motstanden.  Skal vi få en anelse om 

hvordan Christiania stift håndterte direkte motstand fra lærernes side er vi i stedet nødt til å se 

på skoledirektørens reise- og møtevirksomhet. 

3.2 Roma midt imot 
Læreren Anton Lebsager i Ramnes skrev som nevnt til skolekommisjonen at foreldrene i 

kretsen var villige til å undervise barna privat for å slippe fastskole (Kap.2.5). Våren 1865 

rettet han oppmerksomheten mot den nye leseboken, som da begynte å bli utbredt vest i 

Christiania stift. I motsetning til Refseth sendte han ikke brev til biskopen, men tok opp saken 

på et lærermøte Haslund avholdt da han besøkte prestegjeldet i mai. Sogneprest Morten 

Esmark var lite tilfreds med skoledirektørens fremgangsmåte ved denne anledningen, og 

mente han hadde vært alt for overbærende overfor læreren. Lebsager hadde hevdet at 

leseboken var et middel for å innføre et nytt pavedømme, og skoledirektøren hadde ifølge 

Esmark ikke argumentert imot.137 Videre skulle skoledirektøren ha gitt Lebsager valget 

mellom å sende et forslag om alternativ lesebok til skolekommisjonen, eller å forlate 

lærerstillingen.  

På skolekommisjonsmøtet dagen etter var alle unntatt sognepresten og en annen lærer 

imot den nye leseboken. Skoledirektøren skal ha deltatt på dette møtet, og ble ifølge Esmark 

presset til å love at stiftsdireksjonen ville gi dem fritak så fremt de kunne foreslå et godt 

alternativ til leseboken. Rundt to uker senere ble det avholdt et nytt skolekommisjonsmøte, 

der flertallet støttet et forslag fra Lebsager om å benytte boken Berlins Naturlære i stedet for 

Jensens lesebok. 

Da Haslund mottok møtereferatet og brevet fra Lebsager gjennom prostiet, 

videresendte han dette til biskopen og amtmannen med et brev der han presenterte sin versjon 

av hendelsesforløpet. Han mente å ha gjort sitt beste for å tilbakevise Lebsagers 

«Urimeligheter», altså paveanklagene, men hadde ikke lyktes. Videre hadde han refset 

Lebsager for å benytte en alternativ lesebok uten skolekommisjonens samtykke, og påpekt at 

han etter «Guds og Menneskers Lov var forpligtet til at være sin Øvrighed lydig».138 Samtidig 

forsikret han dem om at leseboken ikke skulle tvinges inn i skolen, men at man likevel ikke 

                                                 
137 Esmark til prost Beylegaard, 25.05.65. SAK: A-313/E/Ea/L0002. 
138 Haslund  til biskopen og stiftamtmannen, 13.06.65. Ibid.  
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sto fritt til å benytte lesebøker som ikke var godkjent av skolekommisjonen og 

stiftsdireksjonen. 

Ser vi bort ifra hvordan saken fant veien til skoledirektøren kan vi ikke si at det er 

noen slående forskjell mellom Haslunds fremgangsmåte overfor Lebsager og Bergs 

håndtering av lærer Refseth på Byneset. Både Refseth og Lebsager ble oppfordret til å forlate 

lærerstillingen hvis de ikke hadde samvittighet til å adlyde skolens autoriteter, men bare 

Lebsager fulgte dette rådet. Hva Haslunds argumentasjon angår vet vi selvsagt ikke alt han sa 

i møte med Lebsager, men det er lite trolig at han kunne finne noe felles ståsted slik som Berg 

hadde forsøkt overfor Refseth. I et brev til biskopen året etter skrev Haslund at Lebsager var 

en av «de stærkt Vakte», og at han derfor ikke var lett å hanskes med.139 Det var ingen enkel 

oppgave å overbevise en person med et totalt annerledes verdensbilde, som så en kamp mot 

avkristning der byborgeren Haslund trolig så fremskrittets kamp mot uvitenheten. Når 

kommunikasjonen mellom Haslund og Lebsager ikke foreligger skriftlig blir imidlertid dette 

kun en antagelse. 

Ser vi på den institusjonelle sekulariseringen, eller differensieringen av 

stiftsdireksjonen, sår Lebsager-saken tvil om hvorvidt Haslund opererte uavhengig av 

biskopen. Etter å ha snakket med Lebsager på lærermøtet tok han som nevnt kontakt med 

stiftsdireksjonens øvrige medlemmer, og året etter med biskop Arup. I begge disse tilfellene 

var det imidlertid spesielle omstendigheter som tilsa at han skulle involvere de andre 

medlemmene av stiftsdireksjonen. I det første tilfellet hadde sogneprest Esmark anklaget ham 

for å være for overbærende og ettergivende for press, og i det senere brevet ville han 

forberede biskopen på en diskusjon om hvorvidt stiftsdireksjonen burde godkjenne Lebsagers 

avskjedssøknad. 

Haslund og stiftsdireksjonen i Christiania var skeptiske til å bruke tvangsmidler, og de 

inntok en modererende rolle overfor prosten i Lebsager-saken. Prost Beylegaard var tidlig ute 

med å ønske Lebsager oppsagt, og han beskrev ham som en personifisering av «Den mørke, 

skjæve, falske, af Pietisme og Methodisme farvede religiøse Retning, som desværre i vort 

Land har vist i den senere Tid at gjøre sig gjældende paa saa mange Steder».140 På 

stiftsdireksjonens nåde fortsatte Lebsager å kjempe mot leseboken gjennom 

skolekommisjonen, som det neste året spilte hovedrollen i lesebokstriden i Ramnes.  

Våren 1866 inngikk skolekommisjonen i Ramnes et kompromiss slik at foreldrene 

selv kunne velge om de ville kjøpe Jensens lesebok eller Knutzens lesebok supplert med 

                                                 
139 Haslund til Arup, 25.11.66. SAO: A-10150/E/Ea/L0013. 
140 Beylegaard til Christiania stiftsdireksjon, 31.05.65. SAO: A-10150/E/Ea/L0010. 
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Pettersens Historie og Platous Geografi.141 Lebsager fortsatte imidlertid å protestere, og 

sammenkalte et møte med skolekretsen i Vivestad der de ble enige om at det var uaktuelt å ta 

i bruk den nye leseboken.142 Stiftsdireksjonen påla derfor skolekommisjonen undersøke saken 

nærmere, og å avgi en erklæring om Lebsager hadde motsatt seg skolemyndighetenes påbud. 

To måneder senere kunne prosten fortelle at Lebsagers krets hadde besluttet å forkaste alle 

andre lesebøker enn det nye testamente og en stavebok, og bestemt seg for å bryte med det 

offentlige skolevesenet. Stiftsdireksjonen opplyste så om at også private skoler måtte 

undervise i de lovpålagte fagene, og ga Lebsager valget mellom å akseptere de nye 

lesebøkene eller si fra seg lærerposten.143   

Lebsager valgte det siste, og sendte i november et avskjedsbrev til skolekommisjonen. 

Haslund ville som nevnt ikke godkjenne søknaden med det første, noe biskopen også sluttet 

opp om. De ble derfor enige om å vente til skoledirektøren hadde fått hatt en samtale med 

læreren. Å gjøre Lebsager til en martyr var ikke i Stiftsdireksjonens interesse, og de hadde 

truet ham med oppsigelse i håp om at han skulle komme på bedre tanker. Nå hadde det 

imidlertid kommet til et punkt der de innså at læreren ville gjøre alvor av truslene om å drive 

privatundervisning, og Haslund lyktes ikke med å overtale ham. 

3.3 Mellom barken og veden 
Trondhjems stiftsdireksjon truet som nevnt også med å si opp lærere som ikke ville godta 

Jensens lesebok. Da skoledirektør Berg besøkte Byneset i april 1864 fikk han mulighet til å 

inspisere Refseths skolestue. Etter en middels tilfredsstillende overhøring av skolebarna fikk 

Refseth en alvorlig advarsel om at skoledirektøren ville få ham oppsagt hvis han fortsatt 

«ophidsede Folket mod den nye Læsebog».144 Kort tid etter søkte Refseth en lærerstilling i 

Strinda, angivelig på grunn av dårlig helse og fordi han lengtet hjem til hjembygda.145 

Stiftsdireksjonen godtok overføringen i august, og etter dette ser det ikke ut til at Refseth var 

mer til bry for stiftsdireksjonen før han døde i 1866.146 Berg ga en lignende advarsel til 

læreren Ole Stene fra Børsa på andre siden av Orkdalsfjorden, som trolig besøkte familie på 

Byneset da skoledirektøren kom innom.147 I Børsa var flere av lærerne var skeptiske til 

                                                 
141 Referat fra Ramnes skolekommisjon, 21.02.65 SAK: A-313/E/Ea/L0002. 
142 Beylegaard til Christiania stiftsdireksjon, 28.04.66. SAO: A-10150/E/Ea/L0013. 
143 Christiania stiftsdireksjon til Beyleegaard, 30.07.65 SAK: A-448/E/Ea/L0004. 
144 Bergs reisenotater, s.11. SAT: A-5093/10/L0001. 
145 Oluf Høyem, Bynesets skolesaga  (Svorkmo1916), 52. 
146 «Kirkebok (Ministerialbok), Lade i Strinda»,  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?ls=1&idx_id=6550. 
147 Bergs reisenotater, s.11. SAT: A-5093/10//L0001. 
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leseboken, noe Berg fikk erfare da han besøkte bygda i februar 1865.148 Heller ikke her finnes 

det tegn til at stiftsdireksjonen gjorde mer enn å advare lærerne.  

Klokker Hans Dyrvold fra Ålen nord for Røros er antakelig den eneste i Trondhjems 

stift som forlot lærerstillingen etter å ha blitt anklaget for motstand mot Jensens lesebok. 

Grunnlaget for Dyrvolds oppsigelse var imidlertid først og fremst at han hadde vanskjøttet 

oppgaven som kasserer for kommunen; utgiftsførte beløp i skole- og fattigkassen hadde stått 

ubetalte i årevis, og han hadde blandet pengebeholdningen med egen økonomi slik at han 

endte opp med å skylde kommunen en betydelig sum penger. Da stiftsdireksjonen ble koblet 

inn i 1869 hadde alle pengene kommet til rette, og formannskapet hadde erklært at de ikke 

ville anmelde forholdet hvis Dyrvold trakk seg fra stillingen som lærer og klokker.149 Etter at 

Dyrvold også hadde beklaget at han hadde latt religionsundervisningen få for mye plass på 

timeplanen så ikke stiftsdireksjonen noen grunn til å si ham opp, men den var enig i at det 

ville være best om Dyrvold trakk seg fra lærer- og klokkerstillingen. 

Dyrvold-saken vakte mye oppstyr i Holtålen, og medlemmer av formannskapet både 

angrep og forvarte ham gjennom leserinnlegg i Rørosavisa Fjeldposten.150 Stiftsdireksjonen 

mottok også et klageskriv fra en skoletilsynsmann og to bønder, som holdt fast ved anklagene 

mot Dyrvold, og mente at han burde fjernes fra stillingene. Klagebrevet ble etterfulgt av to 

større underskriftskampanjer fra andre bønder som ønsket å beholde ham.151 Sognepresten var 

blant dem som talte Dyrvolds sak, og mente at de fleste av anklagene bygget på 

misforståelser. Både han og Dyrvold selv hevdet at motstanden mot leseboken var så stor 

blant bøndene at det var risikabelt å bruke den. Allerede i 1865 hadde sognepresten meldt fra 

til stiftsdireksjonen om denne misnøyen, siden den ikke utviklet seg til direkte protester hadde 

ikke stiftsdireksjonen involvert seg videre i saken.152  

Dyrvoldsaken gjorde at stiftsdireksjonens oppmerksomhet på ny ble rettet mot 

leseboksaken i Holtålen. Dyrvold hadde på mange måter havnet i skuddlinjen mellom to 

partier som kjempet om skolens innhold, og både stiftsdireksjonen og sognepresten mente 

derfor at det ville bli problematisk hvis han fortsatte som lærer. Da han søkte avskjed ga 

stiftsdireksjonen ham godt skussmål overfor departementet, og sørget for at han ble tildelt en 

                                                 
148 Bergs reisenotater, s.13. Ibid. 
149 Ordfører I. Reitan til Trondhjem stiftsdireksjon, 12.08.69. SAT: A-5093/03/L0138. 
150 Leserinnlegg fra Ordfører I. Reitan i Fjeldposten, 9. årg. 2/1869. Ibid. 
151 Klagebrev, 16.02.70. Forsvarsbrev, 08.04.70 og 18.04.70. SAT: A-5093/03/L0140. 
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betydelig pensjon.153 Med dette ble de kvitt en kilde til konflikt i Holtålen, samtidig som de 

unngikk at Dyrvold ble gjort til martyr. 

Selv om lærere i flere tilfeller støttet protestene mot Jensens lesebok, er det vanskelig 

å avgjøre i hvilken grad de var med på å fremprovosere dem. Som vi har sett var det viktig for 

stiftsdireksjonen å sørge for at lærerne var på deres side, og det var derfor viktig å være føre 

var. Dette gjorde at de til tider kunne overvurdere hvilken betydning lærerne spilte for å 

organisere motstanden. Mange var nok i samme situasjon som Dyrvold, som på grunn av 

foreldrenes misnøye over leseboken vegret seg for å bruke den. 

I litteraturen kan også lærernes rolle som agitatorer være en smule overdrevet. 

Sanderud skriver om et lærermøte i Rennebu, der en av lærerne ifølge Trondhjems Stiftsavis 

hevdet at alle lærerne var mot boken, og truet med å jage skoledirektøren ut av bygda hvis han 

forsøkte å innføre den. I et senere leserinnlegg skal to eldre lærere ha benektet dette, og 

presentert lærernes saklige innvendinger.154 Frydenlund, som har undersøkt skoleforholdene i 

Rennebu i detalj, hevder at alle lærerne i Rennebu var unge, og at det derfor må ha vært snakk 

om pensjonerte lærere.155 De fleste av lærerne skrev heller ikke under på oppropet som ble 

sendt inn fra Rennebu. Frydenlund mener derfor at lærerne neppe opptrådte som ledere for 

motstanden i Rennebu. 

I mitt kildemateriale finnes det et eksempel der stiftsdireksjonen i Trondheim var snar 

med å mistenke en lærer for å opphisse allmuen. Fra Rissa på Fosen snappet skoledirektør 

Berg opp et rykte om at læreren Ole Søraas hadde stått i bresjen for protestene. I et brev til 

læreren gjorde skoledirektøren det klart for ham at slik agitasjon var uakseptabel, og ba ham 

samtidig å oppgi hvilke stykker i leseboken han ifølge ryktene mente var preget av «en 

ugudelig Aand».156 I brevet Søraas sendte som svar på skoledirektørens anklager kom det 

imidlertid frem at han ikke var noen direkte motstander av boken, og at han til og med hadde 

kjøpt inn flere eksemplarer til utsalg. Han hadde først vært skeptisk til motstanden, og ble 

overrasket da en lesebokmotstander som ikke var å regne blant de vakte inviterte ham til et 

allmuemøte for å diskutere leseboken. Da lærerne på møtet ble beskyldt for å fronte 

leseboken, hevdet Søraas å ha tatt dem i forsvar, og sagt seg enig i at det gikk «uchristelig 

Aand» gjennom boken. I brevet til skoledirektøren beklaget han seg samtidig over hvordan de 
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vakte kunne forkaste hele boken, og er det er tydelig at han ikke ville identifisere seg med 

disse.157 

Sognepresten, som ikke hadde deltatt på møtet, sammenkalte et nytt møte der han 

kritiserte Søraas’ utsagn. Læreren var ikke til stede på møtet, men det ble arrangert et nytt 

møte der han fikk muligheten til å forklare seg. Det var mange som møtte opp, og noen håpet 

å bevitne et underholdende oppgjør mellom presten og læreren. Stemningen ble nokså amper, 

men Søraas hevdet at han på dette møtet presenterte innvendingene mot boken på en sindig 

måte. Han mente blant annet å ha sagt at bruken av boken i hjemmet uten lærerens oppsyn 

kunne nøre opp under besteforeldregenerasjonens overtro, og at beskrivelsen av nattverden 

grenset til transsubstansiasjon – altså i strid med den lutherske lære. Samtidig forsøkte han å 

oppklare misforståelsene rundt det første møtet, men dette hjalp lite når den opphissede 

forsamlingen ropte ut at de var enige i lærerens innvendinger mot leseboken.158 Overfor 

skoledirektøren gjorde Søraas det klart at han ville fortsette å bruke leseboken, men at han 

godt kunne ønske at enkelte stykker ble tatt ut. Stiftsdireksjonen gikk etter alt å dømme god 

for lærerens forklaring, og på en skoleinspeksjon noen måneder senere beskrev 

skoledirektøren ham som en «flink og tækkelig Mand».159 

Lærerne i Østfold som i 1864 sendte brev til stiftsdireksjonen og tok til orde for en 

revidert utgave av leseboken, var i likhet med Søraas nokså ambivalente til motstanden (Kap. 

2.3). De var enige i noen av innvendingene mot boken, men så samtidig at den hadde stor 

verdi i undervisningen. Disse lærerne kom derfor i en slags mellomposisjon, hvorfra de kunne 

megle frem et kompromiss mellom foreldrene og stiftsdireksjonen.  

Flertallet av lærerne var positive til den nye leseboken, og i de fleste tilfeller spilte de 

på lag med stiftsdireksjonen. Likevel er det påfallende at flere av protestene som ble en sak 

for stiftsdireksjonene ble frontet av lærere.  Iver Kind i Rødenes var for eksempel også lærer, 

og valgte ifølge Mustorp å forlate lærerposten etter at skoledirektøren forgjeves hadde forsøkt 

å overtale ham til å godta leseboken.160 Etter folketellingen å dømme hadde han imidlertid 

forlatt lærergjerningen allerede i 1865, og da lesebokstriden i Rødenes eskalerte i 1867 

opptrådte han i stedet som medlem av kommunestyret. Lebsager i Ramnes er derfor etter alt å 

dømme den eneste læreren som ble nødt til å forlate lærerstillingen etter å ha agitert mot 

Jensens lesebok. 
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3.4 «Samuelsens Forhold» 
Om Lebsager var den eneste læreren som mistet jobben på grunn av lesebokstriden, var han 

ikke den eneste som opptrådte som leder for protestene. Klokker og lærer Andreas Samuelsen 

ble for eksempel den fremste motstanderen av leseboken i Nore i Numedal etter at han kom 

på kant med sogneprest Stang.  Bakgrunnen for konflikten var et skolekommisjonsmøte 24. 

august 1866, der skoledirektør Haslund var til stede.  Begivenhetene på møtet er ganske 

detaljert beskrevet i bygdeboken: Samuelsen skal ha kalt boken «Gudsbespottelig», hvorpå 

Haslund svarte at dette var den drøyeste innvendingen han hadde hørt mot leseboken. Med 

unntak av sognepresten stemte hele skolekommisjonen mot boken.161 

Konflikten brøt for alvor ut på det neste skolekommisjonsmøtet 5. november, der 

Samuelsen hevdet at folk som støttet innføringen av leseboken måtte være blinde. Videre sa 

han at det var latterlig at sognepresten som sjelesørger kunne gå god for en slik bok.162. Stang 

valgte så å melde saken inn for stiftsdireksjonen, etter at Haslund i en privat samtale hadde 

rådet ham til dette. Prosten sendte imidlertid saken i retur, og ba skolekommisjonen komme 

med en mer utdypende erklæring over hva Samuelsen hadde sagt på møtet 5. november. Han 

sendte også et brev til Samuelsen og advarte om at det kunne bli aktuelt med oppsigelse hvis 

han ikke kom med en oppriktig beklagelse. Selv om prosten advarte om at to 

skolekommisjonsmedlemmer i Sandar angivelig hadde blitt dømt til «Vand og Brødtstraf i 

længere tid», viste han på denne måten nåde overfor læreren, og sendte ikke saken 

umiddelbart inn til stiftsdireksjonen slik Beylegaard hadde gjort med Lebsager.163 

Da stiftsdireksjonen ekspederte saken i april 1867 hadde Samuelsen rukket å beklage 

seg både overfor sognepresten og prosten, og stiftsdireksjonen uttalte derfor at «Sagen for 

denne Gang dermed kan stilles i Bero».164 Noen måneder senere brakte sognepresten og 

prosten igjen «Samuelsens Forhold» på bane, denne gangen fordi de mente han ikke så ut til å 

angre. Stiftsdireksjonen ønsket imidlertid å gjøre seg ferdig med saken, så lenge Samuelsen 

ikke begikk slike feiltrinn på nytt. 

Hva kan ha vært grunnen til at stiftsdireksjonen var mer tilbakeholdende overfor 

Samuelsen enn de var overfor Lebsager? For det første valgte prost Dons i Kongsberg i 

motsetning til Beylegaard i Søndre-Jarlsberg å vente med å sende saken inn til 

                                                 
161 Referat fra Nore skolekommisjon, 24.08.66. IKAK: 0633211-1/D/L0001, "Leseboksaken". Strid om innføring 
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stiftsdireksjonen, og tok som nevnt selv ansvaret med å advare Samuelsen. Mer avgjørende 

for stiftsdireksjonens holdning var det nok at Lebsager på dette tidspunktet allerede hadde 

startet privatundervisning i Vivestad, og stiftsdireksjonen ville ikke risikere at det samme 

skulle skje i Samuelsens skolekrets i Uvdal. 

Samuelsen kom opprinnelig fra Lyngdal, og hadde som så mange andre vestlandske 

seminarister fått ansettelse i øst, der det var mangel på lærere. Fra hjemtraktene tok han med 

seg en kristentro inspirert av lekpredikanten Knud Spødervold, som var en av lederne for de 

sterktroende i Rogaland og Vest-Agder. Denne retningen sto i et motsetningsforhold til 

Lebsagers haugianisme, men utgjorde like fullt en trussel mot statskirken. På visitasen i 1868 

forsøkte biskop Arup å tale Samuelsen til rette, men det lot seg ikke gjøre.165 Selv om han 

hadde få likesinnede hadde han mange støttespillere, og han opptrådte i blant som 

lekpredikant både i Nore og bygdene rundt. Noen religiøs separatisme var imidlertid ikke å 

spore i Nore på dette tidspunktet, og Samuelsen truet så vidt vi vet ikke med å undervise 

barna privat.  

Striden i Nore fortsatte til skolekommisjonen i 1873 gikk med på å innføre leseboken 

på prøve, og «Samuelsens Forhold» ble igjen en sak for stiftsdireksjonen. Boken ble værende 

i bruk etter prøveperioden, men Samuelsen og andre motstandere holdt på sitt. I 1877 ble det 

derfor åpnet for å bruke den nye «Læsebog for Christelig Skole og Hjem», som ble utgitt ved 

borgerskolen i Christiania i 1875.166   

3.5 Lærerstandens støpeskje 
Som vi har sett kunne stiftsdireksjonene påvirke lærernes holdninger til den nye leseboken 

både gjennom overbevisning og advarsler. De hadde også stor kontroll over hvem som ble 

ansatt i skolevesenet, og hadde dermed muligheten til å sørge for at lesebokkritiske lærere 

ikke ble ansatt. Om de benyttet denne muligheten er uvisst, og gjennomgang av de omfattende 

ansettelsesdokumentene i skoledirektørenes arkiver er ikke en del av min undersøkelse. Det 

finnes imidlertid eksempler på at Christiania stiftsdireksjon stakk kjepper i hjulene for 

radikale grundtvigianske lærere som søkte jobb.167 Derfor er det nærliggende å tro at 

stiftsdireksjonen gjorde det samme for lesebokmotstanderne, grundtvigianernes rake 

motsetning. Gjennom skoledirektørens tilsyn med seminarer og lærerskolene fikk 
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stiftsdireksjonen en viss kjennskap til lærerne som var under utdanning, og de kunne se til at 

studentene var kjent med leseboken. 

Skoledirektørene arbeidet også for at ferdigutdannede lærere skulle bruke leseboken 

på riktig måte, ettersom mange fryktet at lærerne for eksempel ikke var kompetente nok til å 

skille andakt og eventyr fra hverandre. Gjennom skoleinspeksjonene kunne skoledirektøren få 

et innblikk i hvordan lærerne brukte boken, selv om overhøringene under slike skolebesøk 

kunne bli nokså kunstige og iscenesatte. Det hendte også at de sammenkalte alle lærerne i ett 

eller flere prestegjeld til lærermøter, der leseboksaken stadig ble et tema. Dette gjaldt særlig 

Haslund, som i årene 1865-67 holdt hele 39 slike møter.168 Til gjengjeld gjennomførte Berg 

omtrent ti flere skoleinspeksjoner i året. Lærermøtene gjorde det mulig for Haslund å strekke 

til i et stift med rundt 50% flere skolekretser, der det var vanskeligere å få inspisert alle 

skolene. Etter å ha gått gjennom lærernes protokoller kunne skoledirektøren holde foredrag og 

gi dem instrukser. På et møte i Vestre-Borgesyssels prosti holdt han for eksempel et foredrag 

med tittelen «I hvilken Orden, Udstrækning og Maade bør man i Almuskoerne paa Landet 

undervise i de saakaldte “udvalgte Stykker af Læsebogen”?».169 Etter skoledirektørens 

innlegg var det tid for diskusjon, som ved denne anledningen dreide seg om pedagogiske sider 

ved leseboken. 

Lærerne selv tok også initiativ til lærermøter, og da de begynte å organisere seg i 

lærerforeninger var lærerne i Christiania og Trondhjems stift tidlig ute med å arrangere 

såkalte stiftslærermøter. Fra rundt 1850 samlet disse møtene representanter fra 

lærerforeninger i hele bispedømmet for å diskutere både pedagogikk og lærernes stilling i 

samfunnet.170 Det hendte også at stiftslærermøtene ble en arena for agitasjon mot leseboka, 

selv om majoriteten støttet den. På stiftslærermøtet i Kristiansund i 1865 erklærte for 

eksempel 11 av 50 deltakere at de var imot boka.171 Dette var ingen ubetydelig andel, og 

saken fikk spalteplass i Morgenbladet. Der ble det hevdet at de fleste lesebokmotstanderne på 

stiftslærermøtet var utdannet ved den nyopprettede lærerskolen i Nesset.172  

Nesset lærerskole ble med andre ord beskyldt for å være en yngleplass for 

lesebokmotstand.173 Da skoledirektør Berg fikk høre om dette tok han raskt kontakt med 
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rektoren ved skolen, cand. theol. Wisløff, og ba ham holde bedre orden på studentene.174 Berg 

rådet Wisløff til å sørge for at lærerstudentene ble mer ydmyke og beskjedne, slik at de ble 

«varsomme med at fatte og endnu mere med at udtale Anskuelser, som de veed staar i Strid 

med de Anordninger, som ere trufne af Skolens lovlige Auktoriteter».175 Videre skrev han at 

han så leseboken som svært viktig for skolens fremvekst, men at han nødig ville holde de 

lesebokkritiske studentene «aldeles udenfor Skolens Tjeneste». Derfor var det mer ønskelig 

om «de fra Læreranstalterne af fik det rette Syn».  

Berg innrømmet at det var enkelte mangler ved boken, men han ba rektoren være 

forsiktig med å ta opp dette med studentene til stede. Berg påpekte at det ikke fantes gode 

alternativer til leseboken, og at denne typen kritikk derfor kunne skape store hindringer for 

stiftsdireksjonens reformarbeid. Etter å ha fått svar fra Wisløff ble skoledirektøren imidlertid 

trygg på at situasjonen ved lærerskolen var overdrevet i media. De fleste av de 11 

motstanderne på møtet i Kristiansund var tross alt utdannet ved stiftseminaret i Klæbu, så man 

kunne ikke være tryggere fra den kanten.176    

3.6 Konklusjoner 
Vi har nå sett at det fantes lærere som sluttet opp om protestene mot Jensens lesebok. I noen 

tilfeller, som med Refseth, Samuelsen og Lebsager, opptrådte de som ledere for motstanden. I 

andre tilfeller kunne stiftsdireksjonen overvurdere lærernes betydning, som med lærer Søraas 

i Rissa. Lærer Dyrvold faller i en tredje kategori, som ble presset til å støtte opposisjonen 

blant bøndene. Lærerne var på mange måter stiftsdireksjonens joker i lesebokstriden: de var 

som regel gode støttespillere, men også spesielt farlige hvis de havnet på den andre siden. 

En av skoledirektørenes oppgaver var å opptre som veiledere for lærerne, og det ble 

derfor en viktig sak å overbevise dem om verdien av de nye lesebøkene. Da Refseth sendte 

brev til biskop Grimelund fikk han svar fra skoledirektøren, som sammen med biskopen ble 

enig om hvilke råd de skulle gi læreren. I brevet argumenterte Berg med at en god kristen 

heller måtte trekke seg tilbake enn å sette seg opp mot øvrigheten, og at å protestere mot 

bagateller ikke var den rette måten å være «nidkjær for Guds Rike». Christiania stiftsdireksjon 

havnet i en lignende situasjon med lærer Lebsager i Ramnes, en sak som ikke gikk via 

biskopen, men ble tatt opp på et av Haslunds mange lærermøter. Vi vet ikke hvordan Haslund 

argumenterte overfor lærer Lebsager i Ramnes, men vi kan gjette på at argumentasjonen var 

                                                 
174 Berg til rektor Wisløff, 16.08.65. SAT: A-5093/02//L0001. 
175 Ibid. 
176 Berg til Indre Nordmøres orosti, 04.09.65. Ibid. 
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mer sekulær enn Bergs argumentasjon overfor Refseth. Da Haslund tok saken opp med 

biskopen året etter, var dette på bakgrunn av at sognepresten hadde kritisert ham for å være 

ettergivende. Et år senere meddelte han biskopen at Lebsager som «Stærkt Vakt» ikke var lett 

å forstå seg på. 

I tilfeller der lærerne protesterte sto stiftsdireksjonen overfor et vanskelig dilemma. Å 

si opp læreren ville kunne være som å kaste bensin på bålet – læreren kunne fremstå som en 

martyr og starte privat undervisning slik Lebsager gjorde i Ramnes. Å la læreren fortsette som 

før ville også skape betydelige problemer, derfor var det mest hensiktsmessig å gi lærerne 

alvorlige advarsler og true med oppsigelse. Man skal være forsiktig med å stemple lærerne på 

denne tiden som avmektige. Selv om stiftsdireksjonen på papiret hadde rett til å si dem opp, 

gjorde rollen de spilte i lokalsamfunnet at dette ble vanskeligere i praksis. Selv om lærerne 

kunne være i en utsatt posisjon og havne mellom barken og veden som lærer Dyrvold, ble de i 

økende grad viktige aktører i lokalpolitikken. Skoleloven gjorde at de var representert i 

skolekommisjonene, og det var for eksempel slik lærer Samuelsen i Nore kunne føre sin 

mangeårige kamp mot leseboken. På en annen side kunne stiftsdireksjonen påvirke 

lærerutdanningen og hvem som ble ansatt som lærere, og dermed forebygge videre agitasjon i 

fremtiden.  
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4 Lokalpolitikken 
Formannskapslovene av 1837 introduserte et folkevalgt element i det lokale skolestyret, men 

antallet folkevalgte representanter var begrenset slik at de ikke nødvendigvis var i flertall.177 

Skoleloven av 1860 opphevet denne begrensningen, og kommunestyret fikk mulighet til å 

velge personer som ikke var kommunestyremedlemmer inn i skolekommisjonen – det lokale 

administrative organet i skolesaker. For mange avgjørelser måtte skolekommisjonen dessuten 

ha kommunestyrets samtykke. En slik demokratisering av skoleadministrasjonen på landet ble 

forsøkt i 1848, men den gang førte det til at kongen nektet sanksjon og forkastet hele 

landsskoleloven.178 Denne gangen lyktes det, men ikke uten kompromisser. 

Stortingsflertallet så det ikke forsvarlig å slippe vanlige folk til i skolekommisjonen 

uten et visst tilsyn. Lensmannen og prestens medhjelpere mistet riktignok de faste plassene 

sine, men presten var fortsatt fast ordfører, og en lærerrepresentant skulle velges inn av 

lærerne selv. I tillegg skulle skoledirektørene ha en styrende hånd gjennom stiftsdireksjonen 

og budsjettene til amtsformannskapene. Gjennom arbeidet med budsjettet for amtsskolekassen 

fungerte stiftsdireksjonen som en slags skolekommisjon på amtsnivå, og amtsskolebudsjettet 

måtte til slutt ha stiftsdireksjonens godkjenning for å tre i kraft. 

Skoledirektørembetet var svært omstridt på Stortinget, og særlig Søren Jaabæk gjorde 

alt han kunne for å motarbeide det han så som en trussel mot lokaldemokratiet. Denne 

spenningen mellom lokalstyre og embetsmakt gjorde seg også gjeldende da skoleloven ble 

ført ut i livet, og skoledirektørene måtte med Bergs ord ofte «skride ind» for å kjempe mot 

«Fordomme, Ligegyldighed eller altfor stort Pengekniberi».179 

I denne minelagte lokalpolitikken skulle stiftsdireksjonene fra 1864 arbeide for å 

innføre Jensens lesebok, og som vi har sett blandet protestene mot boka seg i noen grad med 

den eksisterende motstanden mot faste skoler (Kap.2.5). I dette kapitlet vil jeg se på hvilken 

rolle skolekommisjonene og kommunestyrene spilte i stiftsdireksjonens håndtering av 

leseboksaken. Først vil jeg se på hvordan det ble drevet underskriftskampanjer for å vende 

skolekommisjonene mot boken, og hvordan stiftsdireksjonene forholdt seg til slike 

kampanjer.  

I mitt materiale er det flere eksempler på skolekommisjoner der flertallet gikk imot å 

innføre leseboka. I mai 1865 kom en slik erklæring fra Ramnes skolekommisjon, tett fulgt av 

skolekommisjonene i Rennebu og Andebu høsten samme år. Det samme gjorde 

                                                 
177 Helgheim, Allmugeskolen paa bygdene, 81. 
178 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole: studier i den norske folkeskoles historie i det 19. hundreåret, 318. 
179 Berg til Ekspedisjonssjef Nissen, 21.07.68. RA: S-3568/D/Dx/L0327. 
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skolekommisjonene i Meldal og Nore året etter. I henholdsvis 1866 og 1867 besluttet 

skolekommisjonene i Hemne og Rødenes dessuten å fjerne lesebøkene som allerede var 

innført. 

Jeg vil undersøke hvordan stiftsdireksjonene drøftet muligheten for alternative 

lesebøker i forbindelse med disse sakene, og sammenligne hvordan stiftsdireksjonene 

håndterte de to lignende sakene i Hemne og Rødenes. Videre er det interessant å undersøke i 

hvilken grad stiftsdireksjonene tok i bruk rettsvesenet for å motarbeide både agitasjon og 

motstand i skolekommisjonene og formannskapene. 

Deretter vil jeg drøfte hvilken betydning sogneprestens faste ordførerpost i 

skolekommisjonen fikk for stiftsdireksjonens håndtering av leseboksaken. Kunne misnøye 

over sogneprestens makt i lokalsamfunnet være en årsak til motstanden? Det er også 

interessant å undersøke hvordan økonomiske hensyn virket inn på lesebokstriden, og ikke 

minst hvordan striden hang sammen med den politiske vekkelsen på denne tiden, altså 

Jaabæks bondevennsbevegelse. Hva fikk disse økonomiske og politiske omstendighetene å si 

for stiftsdireksjonenes argumentasjon? Til slutt vil jeg se på hvordan kritikk mot selve 

skoledirektørembetet kan ha påvirket skoledirektørenes arbeid og hvordan de selv forsøkte å 

fremstille dette arbeidet.  

4.1 Mobilisering 
I mitt kildemateriale foreligger underskriftskampanjer og opprop fra Aurskog og Blaker, 

Eidsberg og Rødenes i Christiania stift, samt fra Orkdal, Rennebu, Meldal, Øksendal og Kors 

i Trondhjems stift. Til sammen teller de 1177 underskrifter, hvorav 671 er fra Christiania stift. 

Det fullstendige antallet underskrifter som ble sendt inn til skolekommisjonene i de to stiftene 

i forbindelse med leseboksaken er sannsynligvis noe større. Jeg har ikke funnet alle brevene 

som finnes i arkivene, og det er ikke sikkert alle er bevart. Dette gjelder for eksempel klokker 

Samuelsens skolekrets i Nore, som ifølge sogneprest Neumann sendte skolekommisjonen et 

klagebrev med «mange underskrifter» tiltenkt stiftsdireksjonen.180 Brevet var verken å finne i 

de lokale arkivene eller i skoledirektørens arkiv. Rennebu er et annet eksempel, der jeg kun 

har funnet to av fire klageskriv som er registrert i skoledirektørens journal.181 

Underskriftskampanjene var gjerne et resultat av de mange allmuemøtene der 

leseboken ble drøftet. I Meldal hadde man for eksempel sammenkalt det de kalte 

                                                 
180 Neumann til Haslund, 23.02.75. IKAK: 0633211-1/D//L0001. 
181 Bergs journal, 08.02.65, s.224. SAT: A-5093/03//L0001. 
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menighetsmøte, der 175 deltakere skrev under på et klagebrev til skolekommisjonen.182 

Medregnet 18 personer som ikke kunne delta på møtet fikk brevet 193 underskrifter. 

Menighetsmøter var på dette tidspunktet ennå ingen formell institusjon, men med et slikt 

oppmøte hadde møtet stor påvirkningskraft. Skolekommisjonens umiddelbare reaksjon var 

derfor å henvende seg til stiftsdireksjonen med ønske om å få et utdrag av leseboken der de 

mest omstridte tekstene var utelatt. 

Andre steder gikk man mer aktivt til verks for å samle underskrifter til 

skolekommisjonen. En lærer i Eidsberg, som var svært kritisk til motstanden, skrev til 

skolekommisjonen at bonden Ole Henriksen Steensrud hadde reist rundt i bygda og samlet 

underskrifter. Ifølge læreren sa Steensrud at «dersom en vil see sig selv og sine Børn 

fordømte, han[sic] maa ikke skrive under» – man skulle med andre ord la være å skrive under 

hvis man ville sende seg selv og barna til helvete.183 Haldorsen, som læreren het, hevdet 

videre at mange som hadde skrevet under egentlig ikke var motstandere av boken. De hadde 

kanskje skrevet under for omdømmets skyld, eller rett og slett for å få Steensrud til å reise 

videre. Lignende beskyldninger ble ifølge Skrondal rettet mot en underskriftskampanje i 

Hemne, der sognepresten skal ha mottatt over tusen underskrifter, og «letsindige Natteløbere» 

angivelig var blant underskriverne.184 Som vi skal komme tilbake til hevdet sognepresten i 

Rødenes på sin side at syv menn hadde meldt fra om at andre hadde skrevet dem opp på 

listene uten deres viten og vilje.185  

Lærer Haldorsen i Eidsberg hevdet videre at mange av underskriverne kort tid etter 

underskriftskampanjen hadde kjøpt inn lesebøker uten innvendinger. I et senere brev hevdet 

han at underskriftene til dels kom fra «den samme Klasse og Rod som Traniterne[sic], 

Mormonerne, Metodisterne og Frimenighederne», og at straffeforfølgelse måtte til hvis slike 

meninger skulle gjøre seg gjeldende innen skolekommisjonen.186 Noen rettsforfølgelse ble 

imidlertid ikke nødvendig i Eidsberg, ettersom kampanjen ikke ble spesielt vellykket. Da 

skolekommisjonen stemte over om leseboken skulle fjernes fra skolene sluttet bare fire av 12 

opp om forslaget. De åtte som ville beholde leseboken tvilte i likhet med Haldorsen på at de 

til sammen 322 underskriftene på de 10 klagebrevene til kommisjonen var samlet inn på 

tilfredsstillende måte. De fire som ville avskaffe boken holdt derimot fast på at de som hadde 

                                                 
182 Brev til Meldal skolekommisjon, 16.06.66. RA: S-3568/D/Dv/L0304. 
183 Lærer Haldorsen til Eidsbergs skolekommisjon, 01.07.65. SAO: A-10150/E/Ea/L0009. 
184 Det er mulig at dette var densamme kampanjen som anklaget sognepresten for å forfalske dåpsritualet. 

Skrondal, Grundtvig og Noreg : kyrkje og skule 1812-1872, 7, 257. 
185 Sogneprest Gude til Christiania stiftsdireksjon, 19.03.67. SAO: A-10150/E/Ea/L0015. 
186 Haldorsen til Eidsbergs skolekommisjon, 03.07.65. SAO: A-10150/E/Ea/L0009. 
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skrevet under var folk som «baade havde Omsorg for deres egne Sjæle og deres Børns evige 

Vel».187 De sendte derfor et eget brev til stiftsdireksjonen der de hevdet at det var 

«Menighedens ønske» å fjerne leseboken, og at det ikke var hold i kritikken mot 

underskriftskampanjen.188 

Christiania stiftsdireksjon viste liten interesse for diskusjonen om 

underskriftskampanjen i Eidsberg var ryddig gjennomført, men den støttet naturlig nok 

skolekommisjonens flertall for å beholde leseboken i skolen.189 Tre av 

skolekommisjonsmedlemmene som stemte for å beholde den ville imidlertid dempe misnøyen 

ved å åpne for å bruke Berlins Naturlære, Grøgaards Læsebog og Det nye testamente som 

alternative lesebøker. Stiftsdireksjonens reaksjon på dette forslaget var nokså vag. De 

konkrete forslagene var etter stiftsdireksjonens mening ikke tilstrekkelige til å oppfylle 

pensumkravene i skoleloven, men de sa ikke noe om hvorvidt andre forslag kunne være 

aktuelle. 

Så lenge majoriteten i skolekommisjonen støttet Jensens lesebok, kunne 

stiftsdireksjonen i større grad overlate saken til de lokale myndighetene. I Trondhjems stift 

noterte for eksempel skoledirektør Berg i journalen at det «fra Stiftsdirektionens Side bliver 

Intet at foretage», etter at noen bønder i Straumsnes på Nordmøre hadde klaget til 

skolekommisjonen.190 Det samme gjorde han ved et lignende tilfelle i Tydal.191 Når protestene 

eskalerte til større underskriftskampanjer ble det viktigere for stiftsdireksjonen å foreta seg 

noe, ettersom det var fare for at skolekommisjonen kunne la seg påvirke. 

Når privatpersoner agiterte mot leseboken, kunne ikke stiftsdireksjonen gjøre stort mer 

enn å be skolekommisjonene gå frem med lempe og «ad Overbevisningens Vei» forsøke «at 

virke til Maalet», samt la skoledirektøren samtale med motstanderne under embetsreisene.192 

Berg hadde merket seg at skolekommisjonene gjerne unngikk temaet, mens det stadig kom på 

bane under møter med den øvrige befolkningen. I Øksendal på Nordmøre, der ca. 100 

personer hadde sluttet opp om en underskriftskampanje, holdt Berg for eksempel et folkemøte 

i mai 1868 han mente var svært vellykket.193 I årene etter at underskriftene kom inn i 1864 og 

1865 hadde øksendalingene gjort seg kjent med innholdet i boken, og diskusjonen ble derfor 

                                                 
187 Referat fra Eidsberg skolekommisjon, 03.07.65. Ibid. 
188 Bilag 14, 27.07.65. Ibid. 
189 Christiania stiftsdireksjon til prost Wulff, 30.12.65. SAO: A-11089/D/L0003. 
190 Bergs journal, 29.10.66, s.229. SAT: A-5093/03//L0001. 
191 Bergs journal, 10.04.65, s.225. Ibid. 
192 Bergs kopibok, 28.03.65, s.107. SAT: A-5093/02//L0001. 
193 Berg til ekspedisjonssjef Nissen, 06.07.68. RA: S-3568/D/Dx/L0327. 
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ganske så saklig.194 Bøndene lovet ifølge Berg å slutte å «lægge hindringer iveien for Bogens 

Benyttelse», samtidig som de ba ham å jobbe for at de kontroversielle stykkene ble fjernet i 

senere opplag. I 1868 hadde Berg til sammen bare holdt 11 folkemøter som dette, men de 

hadde til gjengjeld solid oppmøte, og de kunne være en effektiv måte å lette presset mot 

skolekommisjonene.195 

4.2 Valgfri lesebok?  
Flere steder begynte motstanden å gjøre seg gjeldende i skolekommisjonene, og i Trondhjems 

stift sendte mange av dem fra senhøsten 1864 både bekymringsmeldinger og klagebrev til 

stiftsdireksjonen. Bakgrunnen for denne bølgen av brev var trolig rundskrivet 

stiftsdireksjonen sendte ut til skolekommisjonene i oktober 1864, der de blant annet listet opp 

stykker fra «Læsebogens udvalgte Stykker» som et av skolens kompetansemål (Kap.2.2).196 

Flere av skolekommisjonene ville da vite om dette betød at leseboken skulle tvinges inn i 

skolen, noe Berg også spurte om i et brev til den nylig tiltrådte ekspedisjonssjef Hartvig 

Nissen. I midten av mars 1865 fikk Nissen endelig drøftet saken med kirkestatsråden, og han 

fikk sendt et svar til skoledirektør Berg. Han slo fast at bokens autorisasjon ikke betød at den 

skulle tvinges inn i skolen, men at stiftsdireksjonen var pålagt å godkjenne den hvis den ble 

foreslått av skolekommisjonene.197 Hvis skolekommisjonene foreslo en annen bok, var 

stiftsdireksjonen ifølge Nissen nødt til å godkjenne dette, med mindre det var «beviiselige 

Mangler» ved forslaget. 

Ikke lenge etter at Berg mottok brevet fra ekspedisjonssjefen sendte Trondhjem 

stiftsdireksjon ut en serie lignende brev til skolekommisjonene i Meldal, Rennebu, Øksendal, 

Orkdal, Nedre Stjørdal, Børsa og Hemne.198 Stiftsdireksjonen gjorde det klart at 

pensumkravene i skolelovens måtte dekkes, fortrinnsvis med Jensens lesebok, men påla noen 

av skolekommisjonene (i hvert fall Meldal og Rennebu) i henhold til § 83 i skoleloven å gjøre 

rede for hvordan de eventuelt kunne dekke kravene med andre lesebøker. Et år senere avslo 

stiftsdireksjonen forslag om alternative bøker fra skolekommisjonene i Meldal og Rennebu, 

og dette avslaget var bakgrunnen for menighetsmøtet i Meldal og et lignende møte i Rennebu 

tidligere på våren. Ut på høsten oversendte stiftsdireksjonen så et brev til kirkedepartementet 

der Meldal skolekommisjon foreslo en forkortet utgave av boken (Kap.5.1). Etter dette ser det 
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ut til at stiftsdireksjonen var forsiktig med å legge press på disse to skolekommisjonene. 

Ingenting er i hvert fall å spore i skoledirektørens kopibok, selv om motstanden ifølge John 

Frydenlund fortsatte langt ut på 1870-tallet. I Rennebu ble de to første bindene innført i 1875, 

og i Meldal, der hver krets fikk velge, sto tre kretser imot helt til de fikk innføre «Læsebog for 

christelig Skole og Hjem» i 1886.199 

I Christiania stift kom det ingen plutselig bølge med henvendelser fra 

skolekommisjoner og sogneprester. Stiftsdireksjonen svarte i stedet på de enkelte 

forespørslene etter hvert som de kom inn. Da en minoritet i Aurskog og Blaker 

skolekommisjon foreslo å avskaffe allerede innførte lesebøker i 1864, og majoriteten ønsket å 

inngå et kompromiss, skrev skoledirektøren at han ikke anbefalte dette, men at de i så fall 

måtte finne alternative bøker som kunne oppfylle skolelovens § 5.200 Problemet var at det ikke 

fantes noen alternativer som fullt ut kunne erstatte Jensens lesebok, noe som var en kime til 

konflikt mellom stiftsdireksjon og skolekommisjon. I Aurskog og Blaker har jeg ikke funnet 

spor etter slik konflikt, men i Ramnes tok det derimot over et halvt år før stiftsdireksjonen i 

begynnelsen av 1866 godkjente at foreldrene inntil videre kunne få valget mellom Jensens 

lesebok og et sett alternative bøker. Som vi skal komme tilbake til hjalp imidlertid ikke dette 

kompromisset på situasjonen i Ramnes. Samme år deltok Haslund i møtet der 

skolekommisjonen i Nore forkastet leseboken, og han ga dem to måneder på å finne 

alternative bøker.201 Her ble det vanskeligere å komme frem til et kompromiss, og de to 

månedene ble til flere år med skyttergravskrig mellom skolekommisjon og stiftsdireksjon.  

Mot slutten av 1866 foreslo lærerrepresentant Andreas Samuelsen i Nore 

skolekommisjon «den christelige Børneven» av en viss Westermeyer, også kalt 

«Børnevennen», som alternativ til Jensens lesebok.202 Sognepresten var den eneste som 

stemte mot, og da han på vegne av skolekommisjonen søkte om å få den godkjent frarådet han 

stiftsdireksjonen å godkjenne forslaget. Han påpekte at Børnevennen pedagogisk sett var langt 

mindre egnet enn Jensens, og at den var skrevet på et innviklet språk. Dessuten var den 

oversatt fra Tysk, og inneholdt for eksempel stykker om Preussens opprinnelse og Fredrik den 

store.  

Stiftsdireksjonen så seg enig i sogneprestens vurderinger og avviste forslaget. Videre 

ble skolekommisjonen «paa det alvorligste» rådet til å vurdere Jensens lesebok på nytt.203 
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Igjen nektet skolekommisjonen, og Stang fryktet for konsekvensene hvis han ble nødt til å 

tvinge boken inn i skolen.204 Stiftsdireksjonen gjorde det derfor klart at den alvorlige 

anbefalingen ikke var ment som et påbud, men at skolekommisjonen fortsatt var pålagt å finne 

alternative bøker.205 Skolekommisjonen gikk så med Stangs ord til den «taabelige Beslutning» 

å foreslå Børnevennen på nytt.206 Denne avgjørelsen førte så til krassere ordbruk fra 

stiftsdireksjonens side, som advarte om «Justitiens Mellemkomst» hvis skolekommisjonen 

fortsatte i samme retning.207 

Advarselen fikk skolekommisjonen til å handle, og denne gangen foreslo de en 

lesebok kalt «Fortællinger for Menigmand om Lande og Folk» i tillegg til læreboken «Berlins 

Naturlære».208 Kort tid etter fant de imidlertid ut at dette var en dårlig løsning, og de forsøkte 

seg i stedet å foreslå Børnevennen på nytt, denne gangen i tillegg til Petersens «Norges 

Historie».209 Etter dette er det et hull i kildematerialet, ettersom ingen korrespondanse 

foreligger før stiftsdireksjonen besvarte et nytt forslag åtte måneder senere. Denne gangen 

foreslo de K. O. Knutzens lesebok, Petersens norgeshistorie, Platous geografi og Berlins 

naturlære, som stiftsdireksjonen «efter Omstendighedene og indtil videre» valgte å 

godkjenne.210 

Flere av disse bøkene ble foreslått av Ramnes skolekommisjon i 1865, med Fayes 

norgeshistorie i stedet for Petersens. Der hadde forslaget til å begynne med blitt avvist, delvis 

fordi J. W. Cappelen kunne fortelle at det bare var 200 eksemplarer igjen av Knutzens 

lesebok, og at den ikke ville bli gitt ut i nye opplag.211 Det er usikkert hvor mange 

eksemplarer av Knutzens lesebok som faktisk ble kjøpt inn i Ramnes, men stiftsdireksjonen 

var altså klar over at denne boken kunne være vanskelig å få tak i da den senere ble godkjent i 

Nore.212 

Skolekommisjonen i Nore nølte med å kjøpe inn de godkjente lese- og lærebøkene, og 

sognepresten fikk derfor beskjed av stiftsdireksjonen om å kjøpe dem inn for så å kreve 

utlegget refundert. Det viste seg da at bokhandleren på Kongsberg ikke kunne skaffe flere enn 

20 eksemplarer av Knutzens lesebok, mens Berlins Naturlære var helt utsolgt.213 Dermed var 

                                                 
204 Stang til prost Dons, 30.07.67.Ibid.  
205 Christiania stiftsdireksjon til Dons, 02.09.67. Ibid. 
206 Stang til Christiania stiftsdireksjon, 17.02.68. Ibid. 
207 Christiania stiftsdireksjon til Dons, 06.04.68 ibid. 
208 Stang til Christiania stiftsdireksjon, 01.08.68ibid. 
209 Referat fra Nore skolekommisjon, 26.08.68. Ibid. 
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det duket for nye runder med nøling og sivil ulydighet fra skolekommisjonens side. I løpet av 

de neste to årene ba stiftsdireksjonen minst tre ganger om forslag til andre bøker, før Jensens 

lesebok igjen ble vurdert i 1872. Den nye sogneprest Neumann ønsket å få en slutt på saken, 

og gikk derfor til ny avstemning over boken. Denne gangen ble den forkastet mot tre 

stemmer, og de sendte så en forespørsel til stiftsdireksjonen om ikke den hadde noen forslag. 

Stiftsdireksjonen kunne imidlertid ikke anbefale andre bøker enn den autoriserte, og krevde 

for fjerde gang at skolekommisjonen kom med et forslag.214 Sakte men sikkert fikk Neumann 

flere skolekommisjonsmedlemmer over på sin side, og i april året etter stemte fem for og seks 

imot. Etter en del diskusjoner gikk flertallet på det samme møtet inn for å innføre boken på 

prøve, og til slutt den innført permanent i 1876 (Kap. 3.4). 

I Nore bidro skolekommisjonen, men også til en viss grad stiftsdireksjonen, til at 

lesebokstriden ble halet ut i flere år helt til skolekommisjonen gikk lei og ga etter. Ellers er 

det lite som tyder på at andre skolekommisjoner i Christiania stift havnet i samme situasjon. I 

innberetningen for 1869, som ble skrevet i 1872, hevdet stiftsdireksjonen at «Kun fra 2 

Præstegjeld er der andraget om at faa benytte andre Bøger istedetfor denne Læsebog, hvilket 

er blevet tilladt».215 Her er det nok snakk om Nore og Ramnes, men brevkorrespondansen 

viser at det også kom slike henvendelser fra Rødenes og Ramnes’ nabokommune Andebu. I 

Andebu skolekommisjon var også flertallet imot å innføre leseboken, og forespurte alternative 

lesebøker i 1865.216 Stiftsdireksjonen svarte at den ikke kjente til slike bøker, men kom ikke 

med noe bestemt påbud. Siden kildematerialet her er nokså mangelfullt er det vanskelig å si 

hva som skjedde videre i denne saken før motstanderne av leseboken tok barna ut av den 

offentlige skolen i 1869 (Kap.6.5). I Rødenes var situasjonen noe annerledes, siden 

skolekommisjonen i likhet med skolekommisjonen i Hemne ønsket å bytte ut lesebøkene som 

allerede var innført. 

4.3 Å fjerne leseboken 
På et møte i Hemne skolekommisjon, der skoledirektøren var til stede, stemte sju av 11 

medlemmer for at de på skolekassens regning skulle kjøpe inn 60 eksemplarer av Jensens 

lesebok til bruk blant fattige barn.217 Da skoledirektøren igjen kom på besøk våren 1866, 

                                                 
214 Christiania stiftsdireksjon til Allum, 06.05.72. Ibid. 
215 Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, «Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget 
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oppdaget han at lesebøkene på skolen han inspiserte var låst forsvarlig ned. Læreren benyttet i 

stedet Det nye testamentet som lesebok.218 I desember besluttet så skolekommisjonen at 

Jensens leseboks kulle byttes ut med en geografi, Berlins Naturlære og «Begtrup 

Kirkehistorie». Stiftsdireksjonen ville ikke godkjenne disse bøkene, og med mindre 

skolekommisjonen ville gå tilbake på avgjørelsen var den pålagt å komme med nye forslag til 

lesebøker.219 På dette tidspunktet befant biskop Grimelund seg i Christiania og deltok i 

kommisjonen som skulle vurdere Landstads og Hauges salmebøker, og Berg så seg nødt til å 

sende ham et brev for å spørre om råd.  

I Christiania hadde Grimelund muligheten til å rådføre seg direkte med departementet 

og Christiania stiftsdireksjon om situasjonen i Hemne. Siden ekspedisjonssjef Nissen var syk, 

henvendte han seg direkte til kirkestatsråd Riddervold. Statsråden mente at stiftsdireksjonen 

hadde rett til å tvinge den autoriserte leseboken inn i skolen hvis skolekommisjonen ikke var i 

stand til å finne noe godt alternativ.220 Da Grimelund videreformidlet dette til skoledirektør 

Berg, la han til at han for sin egen del hadde holdt på at man burde gå «læmpeligt frem 

ligeoverfor Almuen for ikke at fjerne Folkets Hjerte for Skolen og berøve Samme sin Støtte i 

Forældrenes Kjærlighed». Nå innså han at denne tålmodigheten måtte «have sin Grændse».221 

Senere snakket Grimelund også med Haslund, som kunne fortelle at de hadde hatt en 

lignende sak i Christiania stift. Han siktet trolig til Rødenes, der sogneprest Gude to måneder 

tidligere innberettet at ti av 14 hadde stemt for å få Jensens lesebok «dødsdømt».222 I dette 

tilfellet lot Christiania stiftsdireksjon være å kommentere forslagene til alternative bøker, og 

erklærte simpelthen at skolekommisjonens opprinnelige vedtak om å innføre Jensens lesebok 

ville bli stående.223 Før skolekommisjonen Rødenes snudde hadde kommunestyret forsøkt å 

stikke kjepper i hjulene ved å nekte bevilgningen til innkjøp av bøkene, noe det ikke var 

hjemmel for i skoleloven.224 Deretter tok en del av foreldre i tre skolekretser barna ut av 

skolen, noe som bidro til at skolekommisjonen også skiftet mening (Kap.2.3). 

At stiftsdireksjonen nektet approbasjon i Rødenes inspirerte Trondhjem stiftsdireksjon 

til å legge mer press på skolekommisjonen i Hemne. De kunne ikke trekke tilbake 

godkjenningen, men ettersom skolekommisjonen hadde trosset påbudet om å komme med et 

nytt forslag til alternative bøker, kunne de nå pålegge dem å innføre Jensens lesebok. De 

                                                 
218 Bergs reisenotater, s- 18. Ibid. 
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220 Biskop Grimelund til skoledirektør Berg, 14.04.67. SAT: A-5093/03/L0137. 
221 Biskop Grimelund til skoledirektør Berg, 14.04.67. Ibid. 
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advarte også skolekommisjonens medlemmer om at de kunne «udsætte sig for at blive dragne 

til Ansvar ved at sættes under offentlig Tiltale» hvis de motsatte seg dette påbudet.225 De 

harde ordene ser ut til å ha fungert overfor skolekommisjonen, men som i Rødenes ble 

vedtaket forsøkt spolert av kommunestyret. At sognepresten og lærerrepresentantens stemmer 

gjorde utslag i skolekommisjonen kan være noe av årsaken til uoverensstemmelser som dette, 

men det er også mulig at representantene kommunestyret hadde valgt inn i skolekommisjonen 

hadde en annen mening eller var lettere å overbevise enn flertallet i kommunestyret. 

Som vi har sett er det mange likhetstrekk mellom leseboksaken i Rødenes og Hemne. 

Da de to stiftsdireksjonene kommuniserte med hverandre, endte det også opp med at de 

håndterte saken på lignende måte. Det ble ikke aktuelt med gjentatte runder med forslag og 

avslag på alternative lesebøker som i Nore, men heller en kort prosess der skolekommisjonen 

til slutt ble tvunget til å rette seg etter skoleloven. For Christiania stiftsdireksjons 

vedkommende kan vi se at de var mer kompromissløse i Rødenes enn de tidligere hadde vært 

i Nore og Ramnes, noe som delvis skyldes at Rødenes skolekommisjon allerede hadde innført 

leseboken, men det kan også hende stiftsdireksjonen hadde innsett at forsøket på kompromiss 

i Nore året før ikke hadde lyktes.  

4.4 «Justitiens Mellemkomst» 
At flertallet skolekommisjonene ga etter betød ikke at det var slutt på motstanden, og 

opposisjonelle skolekommisjonsmedlemmer kunne i visse tilfeller skape situasjoner der 

stiftsdireksjonene valgte å involvere rettsvesenet. Som nevnt advarte Trondhjem 

stiftsdireksjon om at skolekommisjonsmedlemmene i Hemne ville bli satt under tiltale hvis de 

motsatte seg påbudet om å innføre leseboken – en advarsel som trolig fungerte. 

I Christiania stift ble det aktuelt å involvere rettsvesenet da Haslund i 1867 fikk vite at 

skoletilsynsmann og skolekommisjonsmedlem i Flesberg, Hellik Helliksen Gautneb, hadde 

sluttet seg til lekpredikanten Elias Klevens bevegelse.226 Gautneb var mildt sagt negativ til 

den nye leseboken, og til tross for at han var i skolens tjeneste hadde han advart foreldre mot å 

sende barna i den offentlige skolen. I et personlig brev til sogneprest Wessel-Berg fortalte 

Haslund hvordan agitasjonen mot fastskolen Sandar hadde fått rettslige følger. 

Skolekommisjonsmedlemmene hadde ikke blitt dømt til vann og brød slik prost Dons skulle 

ha det til, men de hadde blitt ilagt betydelige bøter.  
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Haslund forhørte seg med biskopen og stiftamtmannen om saken i Flesberg, og kom 

frem til at sognepresten skulle ta en alvorlig samtale med Gautneb under fire øyne, eller i et 

skolekommisjonsmøte, og gjøre det klart for ham at slik oppførsel var lovstridig. Hvis han 

ikke tok advarselen på alvor, kunne sognepresten melde saken inn for amtmannen i 

Buskerud.227 I det påfølgende året tok flere foreldre barna ut av skolen, og Gautneb fortsatte å 

kritisere den offentlige skolen. Både han og et annet skolekommisjonsmedlem ved navn 

Gullik Vatnebryn ble så anmeldt for å ha motarbeidet skolevesenet og for å ha uteblitt fra 

skolekommisjonen uten gyldig grunn. Stiftsdireksjonen ba amtmannen oppta forhør, og ifølge 

kirkehistoriker A. Christian Bang ble en av dem bøtelagt for begge forholdene.228 

Noen år senere inntraff en tilsynelatende mer alvorlig sak i Lensvik i Rissa vest for 

Trondheim, der to skolekommisjonsmedlemmer i 1870 ble anklaget for å beslaglegge 

lesebøkene på en skole uten tillatelse fra skolekommisjonen. Læreren meldte saken inn til 

sogneprest Meyer, som sendte et opprømt brev til stiftsdireksjonen. Gjennom rykter hadde 

han fått høre at det var avholdt et menighetsmøte der lærerne ble oppfordret til å levere inn 

lesebøkene. Da noen av lærerne var motvillige, tok skolekommisjonsmedlemmene Knud 

Singstad og Hans Meland saken i egne hender, og hentet de fem eksemplarene som fantes på 

skolen hos klokkeren Anders Tangvik. Beslaglegningen var trolig ikke noe stort tap, ettersom 

motstanden mot leseboken var så sterk i Lensvik at lesebøkene sannsynligvis ikke var i bruk, 

men Meyer fryktet å «tabe al Myndighed over Skolen» hvis Singstad og Meland ikke ble satt 

på plass.229 

På oppfordring fra stiftsdireksjonen ble Meland og Singstad kalt inn til forhør, der det 

viste seg at skolekommisjonen faktisk hadde besluttet å fjerne lesebøkene. Læreren hadde 

derfor overrakt de fem lesebøkene frivillig. Skolekommisjonens hadde også forsøkt å spørre 

stiftsdireksjonen om det fantes alternative lesebøker, men brevet hadde tydeligvis ikke 

kommet frem.230 Da forhørene ble sendt inn til amtet bemerket stiftamtmann C. Motzfeldt, i 

rollen som amtmann i Søndre Trondhjems amt, at de to skolekommisjonsmedlemmene hadde 

handlet i god tro, og at de trolig ville bli frifunnet hvis de ble tiltalt. Stiftsdireksjonens 

medlemmer ble derfor enige om å nøye seg med å kreve at lesebøkene ble levert tilbake.231 
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228 Christiania stiftsdireksjon til prost Dons i Kongsberg prosti, 10.02.68. Ibid.; Bang, «“Elias-folket”». 
229 Sakspapirer fra forhør på Nøst i Rissa, oktober 1870. SAT: A-5093/03//L0140. 
230 Bergs kopibok, s.196. SAT: A-5093/02//L0001. 
231 Trondhjem stiftsdireksjon til sogneprest Meyer i Stadsbygd, 25.11.70.  Ibid. 



58 

 

Meland og Singstad gikk nølende med på dette, men de hadde visse betingelser: den måtte 

oppbevares på en «saadan Maade, at den ei kunde benyttes».232 

Noen år før leseboktyveriet i Lensvik fikk Christiania stiftsdireksjon høre tilsvarende 

alvorlige anklager mot opposisjonen i Rødenes. Som nevnt ble det sådd tvil om de to 

underskriftskampanjene i Østfold hadde foregått på redelig vis, og sognepresten i Rødenes 

hevdet i et brev at de fleste som hadde skrevet under på protestbrevene visste svært lite om 

saken. Han hevdet at «enkelte Fanatikeres ivrige og ufortrødne Agitationer» hadde ført til en 

del av barna av barna i tre av seks skolekretser ble tatt ut av den offentlige skolen.233 

Sammenligner vi protestbrevene skolekommisjonen mottok i 1864 og 1866 med 

utmeldingene av den offentlige skolen i januar 1867, ser vi at bare 101 av 254 underskrivere 

tilsynelatende var villige til å ta dette steget. I et senere brev la sognepresten til at han hadde 

fått besøk av åtte menn, seks av dem husmenn, som hevdet de var ført på listene med 

underskrifter uten sitt samtykke. 

Disse anklagene om forfalskning av underskrifter var mer konkrete enn det som hadde 

vært tilfelle i Eidsberg, og stiftsdireksjonen valgte nå å ta affære. De videresendte brevene til 

amtmannen i Smaalenene, som deretter valgte å oppta forhør. Forhørene viste at det hadde 

gått rykter om at folk var ufrivillig ført opp på listene, og da sognepresten hadde sendt listene 

inn til stiftsdireksjonen kunne han ikke avkrefte disse ryktene.234 De som faktisk var skrevet 

på listene hadde gitt sitt samtykke, men hadde blitt feilinformert om hva de skrev under på. 

Noen hadde kun fått med seg at boken skulle være dyr, og de fleste av dem var ikke klar over 

at erklæringen gikk ut på at de skulle ta barna ut av den offentlige skolen hvis leseboken ble 

innført. En av dem hadde fått høre av varaordfører Gabriel Krog at de fleste andre hadde 

skrevet under, og han tenkte da at han burde følge strømmen. Det samme tenkte kona til en 

husmann som hadde vurdert å skrive seg på, og hun ga agitatorene tillatelse til å føre ham på 

listen. En annen fikk høre fra agitatoren Iver Kind at boken var både dyr og full av «Rangleri 

og Eventyr», og skrev under uten videre spørsmål fordi han tenkte at en mann som Iver Kind 

måtte ha rett. 

Iver Kind var en respektert mann i Rødenes, både leder for indremisjonsforeningen i 

Indre Østfold og medlem i kommunestyret. Nå ble han kalt inn til forhør, anklaget for å ha 

samlet inn underskrifter til et av brevene i 1866 uten å opplyse om at brevet truet med å melde 

barna ut av skolen. Til sitt forsvar hevdet han at det ikke var ham selv som hadde forfattet 
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brevet, og at trusselen om å ta barna ut av skolen først og fremt var ment «for at skræmme 

Skolekommisjonen til ikke at antage Bogen». Dessuten var det ikke meningen at brevet skulle 

gå lenger enn til skolekommisjonen.  

I kommunestyret var flertallet fortsatt imot leseboken, og deres mottrekk mot 

sogneprestens anklager var å nedsette en komité som skulle vurdere om leseboken var innført 

på lovlig vis. De ba derfor stiftsdireksjonen om å oversende alle dokumenter knyttet til 

saken.235  Formannskapslovens §56 ga dem nemlig rett til å få slike dokumenter utlevert.236 

Etter at komiteen hadde gått gjennom korrespondansen besluttet kommunestyret at de 

tre medlemmene skulle reise til Christiania for å klage til stiftsdireksjonen over både 

leseboken og sogneprestens fremferd. En av disse utsendingene var Iver Kind, og en annen 

var varaordfører Gabriel Krog.237 Stiftsdireksjonen hadde ikke anledning til å ta imot dem, 

men de fikk snakket med biskopen og overlevert et brev der de presenterte sin side av saken i 

Rødenes. De hevdet at prestens beskyldninger om forfalskede underskrifter under forhørene 

«viste sig at være Digt», og at sogneprestens øvrige anklager var «den klareste Usandhed og 

som ad juridisk Vei burde bevises».238 

Da amtmannen fikk høre om disse harde ordene mot sognepresten, hevdet han at 

sognepresten hadde bevist sin uskyld i et tidligere brev til amtet.239 Fra amtets side trodde han 

ikke det var nødvendig å foreta noe videre i saken, men det ville bli opp til sognepresten om 

han ville saksøke de tre utsendingene for injurier. Noen dager i forveien orienterte 

stiftsdireksjonen prostiet om besøket fra de tre utsendingene, men ville ikke uttale seg om 

saken før skoledirektøren og amtmannen kunne komme til Rødenes og sammenkalle et møte 

med både kommunestyret og skolekommisjonen.240  

På nyåret ble Gabriel Krog valgt til ordfører, men ifølge sognepresten hadde 

motstanden mot leseboken begynt å gi seg av seg selv.241 Da skoledirektøren kom til Rødenes 

i slutten av februar fikk han overtalt Kind og Krog til å trekke tilbake uttalelsene om at 

sognepresten hadde uredelige hensikter.242 Da biskopen planla en visitasreise måneden etter, 

hevdet han at skoledirektøren og amtmannens møter med skolekommisjonen og 
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kommunestyret hadde gjort slutt på lesebokstridighetene, og at alle barna hadde innfunnet seg 

på skolen.243 

4.5 Kommune og menighet 
Referater fra skoledirektøren og amtmannens møter med lesebokmotstanderne i Rødenes 

mangler i mitt kildemateriale, så det er vanskelig si hva som gjorde at de lyktes med å 

overtale dem. Uansett er det ganske oppsiktsvekkende at de lyktes hvis man skal tro de tre 

utsendingene fra kommunestyrets vurderinger av situasjonen i Rødenes. De skrev at 

sogneprestens iver etter å «faa indført den efter hans Mening gode Bog, medens Menigheden 

har sat sig imod», noe de mente skapte splittelse mellom prest og menighet. I de tidligere 

protestbrevene hadde de gått så langt som å true med å melde seg ut av statskirken, men som 

vi skal komme tilbake til i kapittel 0 er det ikke sikkert dette var alvorlig ment. 

At kommune nærmest var synonymt med menighet var ikke unikt for Rødenes. Selv 

om prestegjeldene fikk folkevalgte kommunestyrer i 1837 fortsatte sogneprestene å ha en 

viktig rolle i lokalpolitikken. Han var fortsatt fast ordfører i fattig- og skolekommisjonene, 

som var blant kommunens viktigste oppgaver både før og etter 1837. I de tilfellene han også 

ble valgt til kommunens ordfører var kontinuiteten nærmest komplett, noe som slett ikke var 

uvanlig.244 Skoledirektør Berg ble for eksempel ordfører da han var sogneprest på Røros, og 

sogneprest Stang var ordfører da lesebokstriden brøt ut i Nore.  

I Nore ble skolekommisjonen arena for kampen mellom Stang og lærerrepresentant og 

klokker Samuelsen. Da konflikten sto på som verst sto sognepresten alene mot 

skolekommisjonen, og han hadde mildt sagt dårlige utsikter for å bli gjenvalgt som 

kommunens ordfører. Da stiftsdireksjonen presset på for å innføre Jensens lesebok, uttrykte 

Stang bekymring for at konflikten også ville gjøre seg gjeldende på det kirkelige området hvis 

han ble nødt til å tvinge boken inn i skolen.245  

Prestene i landdistriktene kunne dele frykten for at kristendomsfaget skulle bli 

utfordret i skolen, men de opptrådte først og fremst som lesebokens forsvarere. Som statens 

representant i det kommunale skolestyret kunne de føle seg forpliktet til å støtte 

sentralmyndighetenes avgjørelser.246 I tillegg kunne den ytterliggående motstanden gjøre det 

pinlig for en embetsmann å gi motstanderne rett i innvendingene deres.247  Referater fra møter 
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der leseboken ble forkastet kunne derfor være ledsaget av et brev der ordføreren, altså 

sognepresten, beklaget seg over skolekommisjonens beslutning. 

At sogneprestene fikk en viktig rolle i lesebokstriden bidro til at motstanden i noen 

tilfeller blandet seg med andre rent kirkelige tvistepunkter, noe vi også skal komme tilbake til 

i kapittel 6. Ser man på hvordan motstanden utviklet seg i Nore og Rødenes, eller de fleste 

steder i Trondhjems stift med unntak av Hemne, er det likevel lite som tyder på at 

uoverensstemmelser med sognepresten var avgjørende for at motstanden fikk fotfeste. Det var 

heller omvendt: leseboken førte til at den tidligere vel ansette sogneprest Stang så seg nødt til 

å forlate Nore. 

Motstand mot leseboken skyldtes altså ikke nødvendigvis noen underliggende 

antiklerikalisme – en misnøye over prestens makt i lokalsamfunnet. I mange tilfeller kan det 

være snakk om en mer betinget antiklerikalisme: prestens autoritet ble oppfattet som legitim 

så lenge lekfolket mente han var en god kristen. Mange sogneprester var sannsynligvis i stand 

til å bruke respekten de hadde i menigheten til å påvirke skolekommisjonen eller 

kommunestyret til å gå god for leseboken. Dette er imidlertid vanskelig å dokumentere i 

kildematerialet, ettersom det i slike situasjoner ikke var særlig nødvendig å involvere 

stiftsdireksjonen. Det er med andre ord lettere å finne spor etter konflikter enn det er å finne 

spor etter enighet. 

For stiftsdireksjonen betød sogneprestens rolle i lokalpolitikken at det ble enda mer 

uklart om lesebokstriden skulle håndteres som en kommunesak eller en menighetssak. I 

Rødenes håndterte for eksempel Christiania stiftsdireksjon konflikten først og fremst som en 

kommunesak. Det var skoledirektøren og amtmannen, ikke biskopen, som holdt møter med 

kommunestyret og skolekommisjonen. Biskopen planla en visitasreise senere på året, men da 

var motstanden allerede avblåst.248 Som vi skal komme tilbake til vet vi ikke om biskopen 

fikk påvirket de tre utsendingene fra kommunestyret som reiste til Christiania i desember året 

før. En alternativ forklaring er at sogneprest Gude hadde rett da han tidlig i 1867 hevdet at 

motstanden ville gi seg så fort det begynte å koste.  

Forhørene viste som nevnt at agitatorene i Rødenes argumenterte med at leseboken var 

dyr, og en av husmennene som var skrevet på listene ombestemte seg da han fikk vite at dette 

ikke var tilfelle. En lærer hadde også sagt at husmannen kunne slippe å kjøpe boken hvis han 

strøk navnet sitt fra listen, og det gikk i tillegg opp for ham at det ville bli lengre skolevei til 

den private skolen.249 Å drive privatundervisning var heller ikke gratis, og 
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privatskoleprosjektet var allerede på tynn is da skoledirektøren og amtmannen besøkte 

Rødenes. Kanskje skoledirektøren og amtmannen simpelthen overtalte rødenesingene ved å 

påpeke hvor dyrt det ville bli å kjøpe inn alternative lesebøker? 

4.6 Sparetanker og bondeopposisjon 
At Jensens lesebok kostet svært lite sammenlignet med andre lese- og lærebøker er et 

argument som går igjen i stiftsdireksjonenes møte med gjenstridige skolekommisjoner. 

Stortinget bevilget midler fra Opplysningsvesenets fond både til forlag og forfatter, og vedtok 

at prisen på bøkene ikke skulle overstige 36 skilling per eksemplar.250 For å få bøkene raskere 

ut i skolene fikk forlegger Cappelen tillatelse til å dele det første opplaget i tre bind, som til 

sammen ble solgt for 50 skilling. Noen ble kanskje skuffet over dette, men allerede i 1864 

kom en samlet utgave til 36 skilling per stykk, som etter Norges Banks priskalkulator tilsvarer 

ca. 90 kr i dag. Det var med andre ord liten grunn til å protestere mot leseboken av 

økonomiske årsaker. Da Hartvig Nissen under stormen i 1865 forsikret en bekymret 

skoledirektør Berg om at leseboken ikke var lovbefalt, hevdet han at prisen tvert imot kunne 

gjøre slutt på motstanden:   

Naar det gaar op for Kommunerne, at her ikke hersker nogen Tvang til at benytte en enkelt Læsebog, vil 

den omhandlede Bogs fortrin og Prisbillighed vel snart bevirke at Modstanden ophører. Ialfald er det 

mit Ønske og mit Haab.251 

Samtidig sto økonomisk politikk sentralt i den politiske dragkampen mellom by og land, en 

kamp som tilspisset seg i 1860-årene. Det var dårlige tider og omstilling i jordbruket, og 

forholdene lå dermed godt til rette for å mobilisere til motstand mot både skolereformer og 

andre statlige tiltak som ga økte utgifter. Søren Jaabæk stiftet i 1865 Bondevennbevegelsen, 

som fra hovedsetet i Mandal og gjennom tidsskriftet Folketidende knyttet spredte seg til store 

deler av landet. Bondens politiske oppvåkning førte ifølge Bjørnstjerne Bjørnson til at han 

«vaagner til Reaktion»252, noe som til dels er treffende for bondevennbevegelsen. Mange 

fryktet for eksempel at moderniseringen av landbruket ville medføre en proletarisering av 

bonden, og deler av grasroten i bondevennbevegelsen var derfor skeptisk til ny 

landbruksteknologi. 

Hvilken betydning har dette så for stiftsdireksjonens håndtering av leseboksaken? Mitt 

kildemateriale gir ikke grunnlag for å si noe om hvordan de lokale bondevennforeningene 
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forholdt seg til den nye leseboken, og bondevennforeninger er ikke nevnt i stiftsdireksjonenes 

korrespondanse. Bondevennbevegelsen var imidlertid svært heterogen og uten noen samlende 

ideologi, så det er godt mulig at flere bondevenner også var uvenner av leseboken. Skrondal 

påpeker at bevegelsen hadde stor oppslutning i Hemne, og det er i den sammenheng han 

hevder at konflikten med sognepresten i realiteten var en «klassestrid millom bonde- og 

embetsmakt med grundtvigianismen til påskot».253 

En bygdebok hevder at bondevennforeningen Eidsberg var den største i landet, og at 

bevegelsen der og ellers i Østfold hadde stor tilslutning fra haugianske miljøer.254 En av dem 

som her er nevnt som sentrale haugianske bondevenner, Johan Larsen Knold, var blant dem 

som skrev under på kampanjen mot leseboken som ble sendt inn til Eidsbergs 

skolekommisjon i 1865.255 Det hadde vært interessant å undersøke om flere av underskriverne 

på denne og andre underskriftskampanjer mot leseboken er å finne på bondevennforeningenes 

medlemslister. 

Haugianere kunne være bondevenner, og satt på spissen kan man si at 

stiftsdireksjonene i enkelte skolekommisjoner sto i fare for å møte en samlet reaksjonær front 

mot skoleloven. Derfor var det svært hensiktsmessig å fremheve overfor skolekommisjonen 

«hvilken oekonomisk Byrde den unødigen paalægger» ved å motsette seg innføringen av 

leseboken.256 Denne typen argumentasjon ble brukt av begge stiftsdireksjonene, men noe 

hyppigere i Christiania stift. Som vi har vært inne på ga Christiania stiftsdireksjon 

skolekommisjonene i Ramnes og Nore muligheten til å kjøpe inn alternative bøker som til 

sammen kostet minst fire ganger så mye som den autoriserte leseboken. Både i Nore og 

Ramnes bidro dette til at flertallet i skolekommisjonen til slutt ga etter, selv om motstanden 

fortsatt sto sterkt blant foreldrene. Trondhjem stiftsdireksjon argumenterte også med at P.A. 

Jensens lesebok var billig, men de advarte ikke på samme måte mot de økonomiske byrdene 

skolekommisjonene ville pådra seg ved å forkaste den.  

Der økonomiske hensyn kunne splitte motstanden mot leseboken, gjorde religiøse 

hensyn det vanskelig å holde bondevennbevegelsen samlet. Det var lang avstand fra den 

verdikonservative grasroten til Jaabæks økende kulturradikalisme, og den høyreorienterte 
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pressen ivret etter å fremstille ham som en ukristelig ulv i fåreklær.257 Disse indre 

motsetningene bidro til at bevegelsen smuldret opp på 1870-tallet. 

4.7 Kritikk av skoledirektørembetet 
Da Stortinget behandlet skoleloven av 1860 var Søren Jaabæk positiv til å øke de statlige 

bidragene til allmueskolen.258 Noen utvidelse av embetsverket kunne han imidlertid ikke 

akseptere, og da stortingsflertallet støttet opprettelsen av skoledirektørembetet valgte han å 

stemme mot hele loven.259 Han ga seg ikke med dette, og i 1869 fremmet han et forslag om å 

fjerne embetet. Mye av reformarbeidet var tilbakelagt på dette tidspunktet, og 

skoledirektørene ble derfor etter hans mening overflødige.260 Jaabæk hevdet dessuten at 

«Skolen nu paa mangt et Sted er mindre elsket af Folket» enn den var før embetet ble 

opprettet, og at det øvrige skolebyråkratiet var slikt et «vidløftigt Maskineri» at det ikke ville 

være noe stort tap å miste skoledirektørene. Forslaget gikk ikke gjennom, men da han forsøkte 

seg på nytt i 1871 fikk han noe mer støtte. Denne gangen hadde han 125 bondevennforeninger 

i ryggen, og han fikk Johan Sverdrup over på sin side. Han var nær ved å lykkes, men med et 

knapt flertall i Lagtinget ble forslaget forkastet. 

På embetsreisene hendte det skoledirektørene selv fikk merke misnøyen over 

skoledirektørembetet. Erklæringen fra tredje skolekrets i Ramnes, som protesterte mot både 

fastskole og lesebok, gir et innblikk i hvordan det nye embetet kunne bli oppfattet blant 

skolelovens motstandere (Kap 0): 

hvad før var Præstens og Provstens Forretning er draget ind under et fremmed Navn Direktør, og som 

Følge heraf en stor Løn til at tære paa Landets Vare, og til ingen Glæde for vore Børn at have en 

fremmed omreisende Person istedetfor sin egen Præst og Prost, […]261   

Også Berg i Trondhjems stift opplevde at allmuen kunne ha lite til overs for skoledirektøren; i 

Meldal ble han som nevnt truet med å bli jaget ut av bygda (Kap. 3.3). I innberetningen til 

ekspedisjonssjef Nissen hevdet han at folk klandret skoledirektøren for alt de ikke likte ved 

den nye skoleordningen. Før kunne man tøye og lempe lovene etter omstendighetene, men 

med den nye ordningen skulle skoledirektøren «blot befale og Folket lyde».262 Selv mente 
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Berg at man uten skoledirektørene ville gi frie tøyler for en «Tilbøielighed til Reaktion som 

det vilde være umuligt at holde Stangen.»   

Kontroversen rundt skoledirektørembetet kan ha preget stiftsdireksjonene og 

skoledirektørenes offentlige innberetninger til departementet. Gjennom innberetningene 

kunne de forsvare skoledirektørenes virksomhet i en kontekst av stadig kritikk. Da Nissen 

forespurte skoledirektørenes erklæringer i 1868, skrev han at det ikke var uventet at 

skoledirektørene var upopulære blant dem som var «misfornøiet med Skoleudgiftens 

Størrelse», og at denne misnøyen forplantet seg videre til «den eftersnakkende Hob».263 Slik 

kritikk måtte imidlertid tilbakevises, og da med tyngre skyts enn ubegrunnede påstander om at 

skoledirektørembetet var viktig. Nissen trengte derfor mer detaljert innsikt i skoledirektørenes 

virksomhet enn det han hadde fått gjennom stiftsdireksjonenes innberetninger. Bakgrunnen 

for forespørselen var også at Nissen skulle presentere det norske skolevesenets fremskritt ved 

det nordiske skolemøte i Örebro.  

Både stiftsdireksjonene og skoledirektørenes innberetninger kan være preget av et 

ønske om å stille skoledirektørembetet i et godt lys. De tegner et ganske harmonisk bilde av 

stiftsdireksjonens forhold til skolekommisjonene, og de alvorlige situasjonene i Hemne, 

Rødenes og Nore er ikke nevnt i det hele tatt. Her er det også noe forskjell på 

stiftsdireksjonene: Trondhjem stiftsdireksjon underrettet om saken allerede i innberetningen 

for 1864. I innberetningen for 1866 kom videre opplysninger om at opposisjonen mot 

leseboken hadde spredt seg til Rennebu til Meldal, Rindal, Surnadal, Tingvold, Hemne og 

Rissa, men det ble ikke nevnt at motstanderne enkelte steder hadde flertall i 

skolekommisjonen.264  

Ser vi bort i fra skoledirektør Halvor Hansens innberetning fra det vestre 

skoledirektørdistriktet for 1863, innberettet ikke Christiania stiftsdireksjon om leseboksaken 

før Haslunds brev til Nissen i 1868. Her nevnte Haslund i en bisetning at han hadde holdt 

møter med foreldre som ikke ville la barna benytte de nye lesebøkene.265 Først i 

innberetningen for 1869, som var ferdig i 1872, opplyste stiftsdireksjonen om at to 

skolekommisjoner hadde fått tillatelse til å benytte andre bøker. Christiania stiftsdireksjon 

holdt riktignok til i hovedstaden, og hadde dermed god anledning til å overlevere slike 

opplysninger muntlig. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at Christiania 
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stiftsdireksjon skjønnmalte situasjonen da den hevdet at «Modstanden mod denne Bog har 

forøvrigt her i Stiftet ikke været betydelig og er ophørt overalt, paa et enkelt Hold nær».266  

Om skoledirektørene ønsket å tegne et bilde av harmoni mellom stift og kommune i de 

offentlige innberetningene, hadde Jaabæk og andre ledere i bondevennbevegelsen på sin side 

lite insentiv til å skape oppmerksomhet rundt lesebokstriden. Jaabæk var ikke bare en kritiker 

av skoledirektørembetet, men også av kristendomsfagets plass i skolen. Han ville avskaffe 

Pontoppidan og utenatlæringen, og Jensens lesebok var nettopp første steg i den retning.267 

4.8 Konklusjoner 
I flere tilfeller der allmuen sendte klageskriv til skolekommisjonen ble saken oversendt til 

stiftsdireksjonen. Hvis mostanden også begynte å gjøre seg gjeldende blant lokalpolitikere, 

var det særlig viktig for stiftsdireksjonen å gripe inn. Var motstanderne i flertall kunne det bli 

vanskelig å finne en løsning som dekket skolelovens pensumkrav. Selv om leseboken ikke var 

påbudt på papiret, var det i praksis vanskelig å finne alternative bøker til en rimelig penge. 

Trondhjem stiftsdireksjon oppfordret i noen tilfeller skolekommisjonene til å foreslå slike 

alternative bøker, men dette ble sjelden fulgt opp. 

I Christiania stift godtok stiftsdireksjonen inntil videre et sett alternative bøker etter et 

år med forhandlinger i Ramnes, og etter tre år og mangfoldige forslag gjorde de det samme i 

Nore. Det fantes også skolekommisjoner som snudde og forsøkte å fjerne lesebøkene etter at 

de var innført. Christiania stiftsdireksjon nektet å godkjenne Rødenes skolekommisjons forsøk 

på å gjøre dette i 1867. Omtrent samtidig oppsto en lignende situasjon i Hemne i Trondhjems 

stift. Her ba skoledirektøren skolekommisjonen om å komme med forslag til alternative 

bøker, men da biskop Grimelund fikk høre hvordan Christiania stiftsdireksjon hadde gått frem 

i Rødenes, la de over på en hardere linje. Da skolekommisjonen nølte med å komme med 

forslag, truet stiftsdireksjonen med offentlig tiltale hvis Jensens lesebok ikke ble innført. 

Under saken i Hemne og Rødenes kan man ikke si at stiftamtmennene spilte noen 

fremtredende rolle. Det var biskop Grimelund og skoledirektør Berg som ønsket å vite hva 

som var gjort i Christiania stift, og de henvendte seg da til skoledirektøren og kirkestatsråden, 

ikke stiftamtmannen, selv om saken i Hemne også hadde juridiske sider. I de tilfellene 

stiftamtmennene faktisk ble involvert, var det gjerne i rollen som amtmann i stiftamtet. 

Stiftamtmennenes tilbaketrukne rolle vitner om at spesialkompetanse og erfaring hadde blitt 
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mer avgjørende i byråkratiet, på bekostning av lovkyndigheten. Juristenes dominans i 

statsforvaltningen, som nådde sitt høydepunkt i første halvdel av 1800-tallet, var nå i ferd med 

å svekkes.268 

Jevnt over var «Justitiens Tiltale» kun et ris bak speilet stiftsdireksjonen helst ville 

slippe å bruke. Ethvert forsøk på å statuere et eksempel ville virke mot sin hensikt, ettersom 

det kun ville bekrefte oppfatningen om at myndighetene forsøkte å tvinge Jensens lesebok inn 

i skolen. I tilfeller der det ble rettet alvorlige anklager mot skolekommisjonsmedlemmer så 

stiftsdireksjonen seg nødt til å handle, men saken i Flesberg er det eneste kjente tilfellet av at 

slike anklager resulterte i en dom. Stiftsdireksjonens viktigste våpen ble heller biskopen og 

skoledirektørens argumentasjon i møte med allmuen.  

Hvis vi sammenligner sakene i Hemne og Rødenes, ser vi at stiftsdireksjonene i 

Trondheim og Christiania kunne ta ulike avgjørelser i situasjoner der omstendighetene var 

nokså like. Stiftsdireksjonen måtte naturligvis forholde seg til lovverket, men disse lovene ga 

samtidig stiftsdireksjonen nokså stort spillerom. For det første var det opp til dem å vurdere 

hvilke lesebøker som skulle godkjennes, og for det andre kunne de nøle med å håndheve 

lovene hvis de så at dette kunne gagne skolevesenet på lang sikt. 

Det ble også opp til stiftsdireksjonen å vurdere om opposisjonen mot leseboken først 

og fremst skulle behandles som en kirkesak eller som en kommunesak. Sogneprestens rolle i 

lokalpolitikken gjorde dette skillet utydelig, og det er for eksempel vanskelig å avgjøre om 

opposisjonen dypest sett rettet seg mot sogneprestens makt eller mot innholdet i leseboken, 

noe vi skal behandle nærmere i kapittel 6.   

Vi kan se en viss forskjell på hvordan de to stiftsdireksjonene argumenterte for å få 

skolekommisjonene til å godta den nye leseboken. Begge argumenterte med at leseboken var 

billig, men Christiania stiftsdireksjon påpekte også ved flere anledninger at alternativet ville 

være å kjøpe inn flere forskjellige bøker til mer enn dobbelt så høy pris. Forhørene i Rødenes 

viste at de som agiterte mot leseboken kunne argumenterte med at den var dyr, men den lave 

prisen ble trolig motstandens akilleshæl. Det ble da vanskeligere å forene lesebokmotstanden 

med den største politiske mobiliseringen blant bøndene på 1860-tallet; bondevennbevegelsen.  

Mitt materiale indikerer at lesemotstand og bondevennbevegelse ikke var uforenlige 

på grasrotnivå, og at stiftsdireksjonene hadde mulighet til å snu opposisjonens indre 

motsetninger til sin fordel. Med Berge Furres tresidige hamskiftetypologi kan vi si at særlig 

Christiania stiftsdireksjon fremgangsmåte i denne situasjonen var i tråd med det nye 
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samfunnets maktlegitimering.269 Det viktigste var ikke å diskutere om innholdet i boken var 

kristelig, men å fremheve at den var rimelig å anskaffe og nyttig for samfunnet. Vi ser med 

andre ord en sekulær tendens hos Christiania stiftsdireksjon. 

Det politiske klimaet på 1860-tallet kan anes i stiftsdireksjonenes argumentasjon, men 

den kan også ha satt sitt preg på hvordan skoledirektørene og stiftsdireksjonene fremstilte sitt 

eget arbeid i de offentlige innberetningene til departementet. Begge underrapporterte 

motstanden fra skolekommisjonenes side i innberetningene, og Christiania stiftsdireksjon tok 

ikke opp temaet før i innberetningen for 1869. Selv om oppmerksomhet rundt 

stiftsdireksjonenes utfordringer med å innføre leseboken ville stille embetsverket i et dårlig 

lys, kunne det også skade bondevennenes sak. Vi kan trygt si at opposisjonen mot leseboken 

også hadde potensial til å stille det nyvunne lokaldemokratiet i et dårlig lys. 

                                                 
269 Furre og  Fossåskaret, Rogalandskulturen: mellom religion og politikk : ei tverrfaglig vandring gjennom 120 

år : seminarrapport, 32. 
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5 Departementets revisjon i 1868 
P. A. Jensen døde 15. juni 1867. Ved kongelig resolusjon av 16. september samme år fikk 

kirke- og undervisningsdepartementet myndighet til «ved nye Oplag af de ved kongelige 

Resolutioner til Benyttelse ved den offentlige Undervisning autoriserede Lære- og Læsebøger 

at foretage mindre væsentlige Forandringer i disse».270 Departementet overtok med andre ord 

retten til å gjøre endringer i Jensens lesebok. De to første opplagene var på til sammen 

100 000 eksemplarer, noe som i 1867 tilsvarte nesten halvparten av tallet på skolepliktige 

barn i allmueskolene på landet. Det siste opplaget var snart utsolgt, og departementet kom 

derfor raskt i gang med å planlegge et tredje opplag for å dekke behovet. 

Planleggingen ville først og fremst dreie seg om hvilke endringer man skulle foreta for 

å imøtekomme de mange klagene og endringsforslagene som hadde nådd inn til 

departementet. I den første delen av dette kapitlet vil jeg ta for meg bakgrunnen for denne 

revisjonen: hvor omfattende den var, hvilken rolle stiftsdireksjonene spilte, og i hva som kan 

ha vært årsakene til at departementet foretok disse endringene. Særlig Trondhjem 

stiftsdireksjon arbeidet for å få leseboken revidert, og det er derfor interessant å komme 

tilbake til samarbeidet mellom skoledirektør Berg og biskop Grimelund på dette området, og å 

sammenligne med Christiania stift. 

Det fantes også sentrale personer i indremisjonsbevegelsen som tok til orde for å 

forandre leseboken. I den forbindelse er det interessant at indremisjonsbevegelsen nettopp i 

1868 ble organisert gjennom Lutherstiftelsen. Et av Lutherstiftelsens mål var å motarbeide 

sekularisering av skolen, men den var ikke offisielt imot Jensens lesebok. Organiseringen av 

indremisjonsbevegelsen bidro kanskje heller til å dempe motstanden ved å lede lekfolkets 

oppmerksomhet mot andre kampsaker. Arup og Grimelunds forskjellige holdninger til 

indremisjonsbevegelsen gjør denne koblingen særlig interessant å undersøke nærmere.  

Mye av opposisjonen mot Jensens lesebok roet seg kort tid etter revisjonen i 1868, 

men er det dermed sagt at dette var en konsekvens av revisjonen? For å komme nærmere et 

svar på dette spørsmålet vil jeg undersøke hvor mange av ankepunktene som faktisk ble 

imøtekommet, og sammenligne med den neste revisjonen i 1873. Kan man betrakte 1868 som 

et vendepunkt i lesebokstriden? 
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5.1 En retrett? 
Gjennomgangen av Jensens lesebok høsten 1867 etterlot dokumenter som etter håndskriften å 

dømme er Hartvig Nissens oversikt over alle ønskene om revisjon departementet tok i 

betraktning.271 I margen på dokumentet er supplerende kommentarer signert «N.», med 

unntak av en kommentar fra H. U. Sverdrup, en av lekmannsbevegelsens talsmenn på 

Stortinget. Få av punktene i denne oversikten ble nevnt da det reviderte opplaget ble 

kunngjort i Departementstidende året etter.272 Der kom det kun frem at stiftsdireksjonene i 

Tromsø og Trondhjem hadde oversendt forespørsler fra henholdsvis Korgen og Meldal om 

det kunne gis ut et utdrag av leseboken uten de omstridte tekstene, samt at biskopen i 

Kristiansand hadde videreformidlet et ønske om at leseboken kunne kjøpes uten tredje bind. 

Tromsø stiftsdireksjon hadde bemerket at mange av skolene i stiftet var «paa et lavere 

Standpunkt», og at leseboken i sin helhet ble unødvendig omfattende og ambisiøs. 

Skoledirektøren i stiftet hadde derfor foreslått at eventyrene og andre kontroversielle tekster 

ble gitt ut i et eget hefte. På denne måten ville man unngå å endre selve leseverket, men 

samtidig gjøre det lettere å innføre den på steder der folk protesterte.  

Departementet støttet verken Meldalingene og Korgværingene eller skoledirektøren i 

Tromsøs forslag, selv om et av punktene i sakspapirene viser at P. A. Jensen selv hadde 

vurdert å gi ut en begrenset utgave samtidig med et tredje opplag. Departementet mente at et 

utdrag ville ødelegge helheten og den pedagogiske oppbygningen i leseverket, og prisen for et 

slikt utdrag dessuten ikke ville bli særlig lavere den fullstendige leseboken. Departementet 

ville heller «udelade dels nogle af de Stykker, som paa enkelte Steder have vakt Anstød og 

som synes enten let at kunne misforståes eller uden føleligt Gavn for Bogens Bestemmelse at 

kunne undværes».273 Dette kan på en måte gi inntrykk av at departementet ikke ga etter, men 

på en annen side valgte de en utvei som fikk større konsekvenser på landsbasis – endringene i 

det nye opplaget ville ikke bare gjelde for motstanderne av boken. Hvis formålet kun hadde 

vært å få innført leseboken innført på steder som Meldal og Korgen, er det lærliggende å 

tenke at et utdrag ville vært det mest hensiktsmessige alternativet. Faren var imidlertid at 

motstanden skulle spre seg, noe departementet for eksempel var orientert om gjennom 

innberetningen fra Trondhjems stift tidligere på høsten 1867.274  

                                                 
271 RA: S-3568/D/Dv/L0304. 
272 Departements-tidende. 1868,   (1868), 145-51. 
273 Ibid., 151. 
274 Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, «Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget 

Norges Landdistrikt for Aarene 1864 - 1866». 54. 
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Lærer E. F. B. Horn ved Asker seminar, som i Nissens oversikt kom med forslag til 

tekster som kunne fjernes, mente at man måtte være forsiktig med å gjøre for store 

innrømmelser. Hvis man for eksempel fjernet alle eventyrene, fryktet han at motstanderne 

ville «blive dristigere» og kreve flere utelatelser.275 Sogneprest Holtermann i Oppdal, ikke 

langt fra Rennebu og Meldal, mente derimot at man av «christelig Broderkjerlighed» burde ta 

hensyn til klagene og fjerne både fablene og eventyrene i boken.276 Kateket Theodor C. 

Bernhoft i Egersund, som tidligere hadde vært sentral i Christiania indremisjon og redaktør 

for Norsk Kirketidende, foreslo å bytte ut eventyrene med fabler fra Bibelen. I tillegg mente 

han at boken burde gjøre rede for Luther eller Pontoppidans syn på denne typen fortellinger.  

Departementet tok til seg rådet fra Bernhoft, og de tre eventyrene i første bind; 

Asbjørnsen og Moes «Spurningen» og «Dukken i Græsset» samt Oehlenschlägers 

«Tommeliden», ble byttet ut i tredje opplag. Ønsket om å fjerne eventyrene hadde kommet fra 

flere hold, og Departementet valgte til og med å fjerne «Børneeventyret» – en tekst der Jørgen 

Moe forsvarte eventyrene og forklarte hvilken verdi de kunne ha som barnelesning. Til å 

erstatte eventyrene satte Departementet to av Æsops fabler, hentet fra Martin Luthers 

fabelsamling, samt en fabel med snakkende trær fra dommernes bok i Bibelen. De la også til 

en utgreiing om Luthers forhold til eventyrene – at han mente de var «gavnlig Læsning især 

for Ungdommen».277 

Det var imidlertid ikke bare eventyrene i seg selv som vakte protester. Vel så ille var 

det at boken vekslet mellom spøk og alvor – andakt og moro. Meldalingene tok frem som 

eksempel en del av boken der «dyrebare Kirkesalmer» ble etterfulgt av sanger om nissen eller 

barn som leker i sølen.278 Dette ville imidlertid ikke kunne imøtekommes uten en fullstendig 

omorganisering av boken, hvilket som nevnt ville gå ut over pedagogiske hensyn P. A. Jensen 

hadde tatt da han satte sammen boken. Å unngå dette ville kreve et arbeid som i praksis ville 

være å forfatte en helt ny lesebok uten honorar. 

 De eneste store omrokkeringene som ble foretatt i det tredje opplaget ble gjort av 

pedagogiske hensyn: noe av det historiske stoffet ble flyttet til andre bind fordi det var for 

tungt for de yngre barna. De fleste visene og diktene ble stående, men en håndfull av dem som 

hadde fått mest kritikk ble tatt ut. Den første av dem var diktet «Soen er helst i Sølen» – barn 

som hoppet i søledammer uten å høre på foreldrene kunne ifølge skoledirektør Berg og biskop 

                                                 
275 RA: S-3568/D/Dv/L0304. 
276 Ibid. 
277 P. A. Jensen, Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet, 3. gjennemseede og rettede Opl. Første Skoletrin  

(Kristiania: Cappelen, 1868), 100. 
278 Underskriftskampanje fra «Menighedsmødet» i Meldal, 16.06.66. RA: S-3568/D/Dv/L0304. 
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Grimelund føre til «Ringeakt for Hjemmet».279 Sangen «Guldfisken» ble trolig fjernet fordi 

dette var en av sangene Meldalingene kritiserte for å handle om «opdigtede Mirakler»: den 

handlet om en fisker som fikk gullskillinger på kroken som takk for å ha sluppet fri en gyllen 

fisk. Generelt hadde meldalingene lite til overs for visene om dyr: 

Et forstandigt Menneske vil kjedes ved saadane Daarligheder, men anderledes er det med de stakkels 

Børn, de blive grebne af dette Stof, aller helst naar det er poesi; deres sind bliver verdsligt og 

forfengeligt, og de affalde uformerkt fra daabsnåden og et enfoldigt Sind. 

Wergelands «Hvor ofte skal Gud takkes?» og Simon Wolffs «Nordhavet» ble også fjernet, 

sistnevnte til dels på grunn av referanser til norrøn mytologi. Nasjonalistiske tendenser falt 

heller ikke i god jord, og nasjonalsangen «Norges Herlighed» ble tatt ut på anbefaling fra 

både seminarlærer Horn og biskopen og skoledirektøren i Trondheim. De øvrige tekstene som 

ble fjernet eller byttet ut var Bjørnsons «Faderen» og tre tekster om estetikk av professor M. J. 

Monrad, som blant andre indremisjonslederen Julius Bruun mente var for tunge og lett kunne 

misforstås. Utover dette ble diverse setninger og ord i bøkene fjernet eller omskrevet – «Til 

Bloksberg med den Nød!» ble for eksempel forandret til «Bort med den Nød!».280 

Endringene Departementet foretok kan virke ubetydelige hvis man ser dem i 

sammenheng med hvor omfattende Jensens lesebok faktisk var. Det totale antall sider var på 

over 600, og bare 13 av rundt 650 tekster ble fjernet eller byttet ut i det tredje opplaget. Dette 

var langt mindre drastisk enn forslaget fra Tromsø stiftsdireksjon, som gikk ut på å trykke et 

utdrag av boken med rundt halvparten av stykkene. På en annen side kom endringene 

departementet gjorde som nevnt til å gjelde for alle som kjøpte leseboken, og for de som 

hadde protestert mot eventyrene var revisjonen på den måten en stor seier. 

Stiftsdireksjonenes innspill hadde etter alt å dømme stor betydning for at 

departementet tok disse grepene. Foruten innspillene fra stiftsdireksjonen og skoledirektøren i 

Tromsø, hadde de også brev fra skoledirektørene i både Christiania og Trondhjem stift å ta i 

betraktning, samt to brev fra biskop Grimelund. Hvis kun enkelte johnsonske prester som 

Bruun og Bernhoft hadde tatt til orde for en revidert utgave er det mindre sannsynlig at 

departementet ville lyttet til klagene. Stiftsdireksjonene hadde tross alt god kjennskap til hva 

som rørte seg i befolkningen, og ble dermed ikke bare departementets forlengede arm, men 

også folkets noe tungrodde talerør.    

  

                                                 
279 Skoledirektør Berg til ekspedisjonssjef Nissen, 26.11.67. SAT: A-5093/02//L0001. 
280 Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet, 3. gjennemseede og rettede Opl. Første Skoletrin, 27. 



73 

 

5.2 «Biskoppen og mig» 
Noen år etter det tredje opplaget av Jensens lesebok kom ut, hevdet skoledirektør Berg at 

revisjonen hovedsakelig var gjort «i Overenstemmelse med et af Biskoppen og mig i sin Tid 

til Kirkedepartementet indgivet Forslag».281 Ut fra oversikten i departementets sakspapirer og 

endringene som ble gjort i tredje opplag ser dette faktisk ut til å stemme. De to 

indremisjonslederne og sogneprest Holtermann kom riktignok med noen av de samme 

forslagene, men blant stiftsdireksjonsmedlemmene var Berg og Grimelund de eneste som 

anbefalte en revidert fremfor en forkortet utgave. Mange av forslagene deres dreide seg om 

enkelte setninger eller ord, og de fleste ble tatt hensyn til i den reviderte utgaven. I et av 

private brev til departementet hadde Grimelund dessuten fremhevet eventyrene som den 

viktigste grunnen til misnøyen, da han fortalte om en mann fra Byneset som «med Taarer i 

Øinene» ba ham engasjere seg for å få dem fjernet (Kap. 2). 

Berg og Grimelunds engasjement passer godt med tanken om at Trondhjem 

stiftsdireksjons fremgangsmåte hadde et religiøst preg – de rettet oppmerksomheten mot 

allmuens religiøse oppfatninger, og skilte ikke like skarpt mellom skoledirektøren og 

biskopens ansvarsområder. Skoledirektør Haslund hadde riktignok også bidratt til at 

leseboken ble revidert. I 1864 videresendte han som nevnt brev fra to lærere i Østfold til P. A. 

Jensen, som kort tid etter tok hensyn til forslagene i det andre opplaget (Kap. 2.3). I 1867 

sendte han Hartvig Nissen en liste over nesten hundre tekster som bønder i Aurskog og Blaker 

ønsket fjernet i det tredje opplaget. I begge disse tilfellene opptrådte imidlertid Haslund mer 

som et mellomledd enn som en aktiv deltaker i debatten om innholdet i leseboken.  

Haslunds brev fra 1867 var skrevet «Efter Aftale», noe som kan bety at han sendte det 

inn på forespørsel fra Nissen.282 Innholdet i brevet var omtrent bare en liste med numrene på 

stykkene bøndene ønsket å fjerne, helt uten kommentarer fra skoledirektøren (Vedlegg 2). 

Dette i seg selv behøver ikke tilsi at Haslund ikke tok stilling til forslagene – han bodde tross 

alt i hovedstaden, og kunne ha kommunisert muntlig med Nissen. Hvis dette hadde vært 

tilfelle skulle man imidlertid forvente å finne Haslunds innspill listet opp i oversikten fra 

departementets sakspapirer. Saken er imidlertid bare representert ved det kortfattede punktet 

«3. Endel Opsiddere i Urskoug». Trondhjem stiftsdireksjon er derimot representert i tre 

punkter: «2. Menighedsmøde i Meldalen», «9. Biskop Grimelund» og «14. Skoledirektør 

Berg og Biskop Grimelund». Samtidig kan vi ikke være sikre på omstendighetene rundt 

Nissens sakspapirer. Vi vet bare ut fra teksten at de ble skrevet i desember 1867, og kan ikke 
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si med sikkerhet at dette var den endelige listen som lå til grunn for revisjonen i 1868. På en 

annen side gir det en viss bekreftelse at alle innvendingene som nevnes i departementstidende 

året etter også er å finne blant de 14 punktene. Flere punkter fantes trolig ikke, ettersom punkt 

14 er etterfulgt av en blank halvside. 

Til forskjell fra Haslund kom både Berg og Grimelund med egne vurderinger av de 

ulike innvendingene mot leseboken, og sa seg til og med enig i noen av dem. De var enige i at 

setningen «Christi liv og Gjerning forkyndes i Ordet» ikke var teologisk holdbar, og 

departementet endret den derfor til «I Ordet og de hellige Sakramenter, Daaben og Nadveren, 

tilbydes og meddeles Christi Naade».283 De var også enige i klagene over et dikt av Henrik 

Wergeland: «Ordet “Guds Børn” om Fuglene i næstsidste Verso er ikke berettiget og bør 

derfor ombyttes med et andet Udtryk» (Vedlegg 3).284 

Før Berg og Grimelund ble enige om å foreslå endringer i tredje opplag, hadde trolig 

begge også arbeidet for at det skulle gis ut et utdrag av Jensens lesebok. Da Grimelund var i 

Christiania for å delta i salmebokkommisjonen meddelte han nemlig skoledirektøren at 

statsråd Riddervold ville «bringe Sprørgsmaalet om et Udtog paa Bane» hvis det skulle bli 

nødvendig å gi ut et nytt opplag av boken.285 Vi kan imidlertid ikke utelukke at 

skoledirektøren og biskopen i Christiania stift hadde lignende samtaler med Riddervold. 

Grimelunds samtale med statsråden var for eksempel ikke nevnt i departementets sakspapirer, 

noe som igjen viser at den muntlige kommunikasjonen setter begrensninger for hvor mye vi 

kan si om stiftsdireksjonenes arbeid. 

Brevkommunikasjonen gir imidlertid en god stikkprøve på hvordan stiftsdireksjonene 

vanligvis kommuniserte med foreldre og lokale skolemyndigheter. Vi kan for eksempel se at 

Trondhjem stiftsdireksjon ved flere anledninger brukte revisjonen som argument for å få 

leseboken innført. I forkant av både andre og tredje opplag rådet de geistligheten til å være 

forsiktige frem til det reviderte opplaget kom ut – de advarte som nevnt mot å «stille Sagen 

paa Spidsen» (Kap. 2.2). Etter tredje opplag forsøkte de å dempe motstanden i Grytten og 

Lensvik ved å fortelle at det var gjort «ikke ubetydelige Forandringer», og at eventyrene var 

utelatt (Kap. 6.6).286 For Christiania stift sin del har jeg ikke funnet et eneste eksempel på 

denne typen argumentasjon.  
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Uavhengig av hvor mye stiftsdireksjonene faktisk arbeidet for å få leseboken revidert, 

fremsto Trondhjem stiftsdireksjon altså som mer forståelsesfulle overfor motstanden. De 

kritiserte riktignok ikke leseboken uten forbehold: de hadde sørget for å forandre deler av 

bøkene «om hvis Rigtighed der kunde være Tvivl, eller som synes let at kunne[sic] 

misforstaaes».287 Også i brevene til departementet hevdet de at allmuens tilbøyelighet til å 

misforstå gjorde det nødvendig å revidere leseboken. Uansett ser vi her at Bergs bakgrunn 

som prest skinner gjennom i hvordan han opptrådte som skoledirektør. 

Om ikke Grimelund førte stiftsdireksjonens brev i pennen, var han vel så avgjørende 

for Trondhjem stiftsdireksjons fremgangsmåte i forbindelse med den andre revisjonen av 

leseboken – beskyldningene om at motstanden skjedde i «Lyet af de biskopelige Vinger» var 

ikke tatt ut av luften (Kap. 2.1). Han støttet som nevnt opp om indremisjonen, og i brevene til 

departementet viste han ikke mindre sympati for motstanderne enn indremisjonslederne 

Bruun og Bernhoft. 

5.3 Lutherstiftelsen 
Fra 1850-tallet ble det stiftet mange lokale indremisjonsforeninger i Norge. Den gamle 

Haugebevegelsen mottok impulser fra den tyske indremisjonsbevegelsen, som etter 1848 drev 

veldedig arbeid og arbeidet for å bevare kristendommens plass i samfunnet. I kjølvannet av et 

misjonsmøte på Kongsvinger i 1866 ble det utpekt en komité som skulle få i stand en 

sammenslutning av de mange norske indremisjonsforeningene. Komiteen bestod av både 

lekfolk og geistlige, og den mest fremtredende av dem var Gisle Johnson.288 I 1868 resulterte 

komiteens arbeid i at Den Norske Luthersstiftelse ble opprettet. Et av organisasjonens 

hovedformål ble å sende ut emissærer eller bibelbud som skulle utbre kristen litteratur. Gisle 

Johnson ble formann for stiftelsen, men støttet ikke helhjertet opp om lekmannsforkynnelsen 

som ble en del av bibelbudenes virksomhet. Han mente imidlertid at det var en krise i kirken 

som gjorde det nødvendig å la lekfolket forkynne. Dette nødprinsippet ble en hjørnesten i 

Lutherstiftelsens virksomhet i Johnsons tid som formann. 

Pastor Julius Bruun var også medlem av komiteen som organiserte den norske 

indremisjonsbevegelsen, og var i årene 1868-70 Lutherstiftelsens styre. Han satt dessuten i 

flere år som formann for Christiania indremisjon.289 Da departementet forberedte tredje 
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opplag av Jensens lesebok var Bruun etter departementets oversikt å dømme den mest kritiske 

røsten fra geistlig hold.290 Han hevdet at det ikke fantes oppbyggelige tekster i boken, og 

gjennom Luthersk Kirketidende, Gisle Johnsnons tidsskrift, gikk han til angrep på både 

lesebokens innhold og myndighetenes arbeid for å innføre den.291 Ifølge Skrondal gjorde han 

seg «til målsmann for dei skeive sidor ved lekmannssynet» gjennom krasse innlegg i Luthersk 

Kirketidende.292 

Fra offisielt hold kom det imidlertid ikke indremisjonsbevegelsen med noen 

innvendinger mot Jensens lesebok. Dette kan virke nokså merkelig, ettersom bevegelsen 

hadde som mål å motarbeide sekularisering av samfunnet, og ble i tillegg organisert på 

landsbasis på et tidspunkt da leseboken fortsatt var et hett stridstema. Sanderud mener det er 

god grunn til å tro at Bruuns synspunkter var utbredt blant johnsonske teologer og prester.293 

Som geistlig kunne man imidlertid risikere å bli uglesett hvis man tok den «uvitende» eller 

«fordomsfulle» allmuen i forsvar.294 Indremisjonsbevegelsen var preget av motsetninger 

mellom høykirkelige prester og lavkirkelige lekfolk, og Johnsons nødsprinsipp var på sett og 

vis et slags kompromiss mellom to sosiale grupper som kjempet for en felles kulturpolitisk 

sak. 

Ved å støtte opp om lesebokmotstanden risikerte man ikke bare å sette seg selv i et 

dårlig lys – man kunne også bidra til å svekke indremisjonsbevegelsens sak på andre områder. 

Bevegelsen hadde mange motstandere innen kirken, og før Lutherstiftelsen ble opprettet 

undertegnet flertallet av prestene i Christiania et protestbrev til Gisle Johnsons kommisjon. De 

benektet at kirken var i større nød enn det den alltid hadde vært, og så det planlagte 

indremisjonsselskapet som en trussel mot kirken.295 Både stiftsprost P. A. Jensen og biskop 

Arup skrev under på dette brevet, noe som viser at Christiania stiftsdireksjon nærmest var 

Trondhjem stiftsdireksjons rake motsetning når det gjaldt holdningen til 

indremisjonsbevegelsen. 

Komiteen som opprettet Lutherstiftelsen henvendte seg faktisk til Grimelund i 1867 

for å høre hans mening om geistlighetens rolle i en organisert indremisjonsbevegelse. Skulle 

for eksempel presten være selvskreven formann i indremisjonsforeningene? Hva om presten 

var en «Modstander af det aandelige Liv»? Det er uvisst hva Grimelund svarte på dette 

                                                 
290 RA: S-3568/D/Dv/L0304. 
291 Sanderud, Fra P. A. Jensen til Nordahl Rolfsen: et skolehistorisk bilde, 49. 
292 Skrondal, Grundtvig og Noreg : kyrkje og skule 1812-1872, 7, 262. 
293 Sanderud, Fra P. A. Jensen til Nordahl Rolfsen: et skolehistorisk bilde, 49. 
294 Haraldsø, Kirke - skole - stat : 1739-1989, 56. 
295 Rudvin, Indremisjonsselskapets historie, 252. 
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spørsmålet, men henvendelsen vitner om at komiteen hadde stor tiltro til biskopen. De skrev 

at de hadde «troet at burde henvende os til nogne ganske faa Venner, om hvem vi kunne vide, 

at de ville have et klart Blik baade paa Sagens theoretiske og practiske Side».296 Med dette 

bakteppet er det ikke overraskende at Grimelund og Trondhjem stiftsdireksjon i likhet med 

indremisjonslederne Bruun og Bernhoft tok til orde for en revidert utgave av Jensens lesebok. 

Grimelunds positive holdning til indremisjonsbevegelsen kan ha bidratt til at han viste 

større sympati for motstanderne av Jensens lesebok, men det kan også ha gjort Trondhjem 

stiftsdireksjon bedre rustet til å få den innført. Indremisjonsbevegelsen gikk som nevnt ikke 

offisielt ut mot boken, men kan derimot ha dempet motstanden ved å rette lekfolkets 

oppmerksomhet mot andre kampsaker.297 Presten Honoratus Halling, som var med å stifte 

Christiania indremisjon i 1855, hadde på lignende vis motarbeidet Thranebevegelsen gjennom 

arbeiderforeningen «Enerhougens Samfund».298 Arbeiderklassens kår skulle bedres, men på 

kirken og embetsstandens premisser. 

Lutherstiftelsen rettet lekmannsbevegelsens oppmerksomhet blant annet mot den 

grundtvigianske folkehøyskolebevegelsen. Folkehøyskolene ble for øvrig også motarbeidet av 

stiftsdireksjonene, og i 1874 ble de fra det offentliges side forsøkt utkonkurrert ved å opprette 

amtsskoler. Når det gjaldt den lavere skolen ble religiøse søndagsskoler etter hvert en motvekt 

mot endringene i den offentlige skolen. Antallet søndagsskoler både i og utenfor 

indremisjonens regi økte betydelig i løpet av 1860-tallet, før det gikk noe ned frem til 1880-

tallet.299 Begrepet «søndagsskole» fikk ny betydning: det som før hadde betegnet en verdslig 

ekstraskole ble nå et religiøst supplement til den stadig mer verdslige offentlige skolen. Etter 

1870 ble denne nye skoleformen et bevisst middel i Lutherstiftelsens kamp mot sekularisering 

av samfunnet, og lokale indremisjonsforeninger ble stadig oppfordret til å opprette 

søndagsskoler.300  

5.4 Brudd eller kontinuitet? 
Fra de to stiftsdireksjonene har jeg funnet 20 utgående brev angående leseboksaken i 1866, 

men bare fem i 1869 (Figur 1). Ser vi på resten av kildematerialet er det også mindre å finne 

rundt 1868, med et lite oppsving etter 1870. Dette passer godt med Hans-Jørgen Dokkas 

                                                 
296 Ibid., 301. 
297 Thorkildsen et al., Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. århundre, nr 70, 91. 
298 Molland, Norges kirkehistorie i det 19.århundre. 
299 Alf Danbolt, «Den kristelige søndagsskolen et middel i Lutherstiftelsens kamp for luthersk kristendom - 
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påstand om at det meste av motstanden ga seg etter 1868 fordi det 3. opplaget var forandret 

slik at det «skulle kunne bli godtatt av alle».301 Videre påpeker han at historiker og politiker 

Ludvig Kristensen Daa i 1872 omtalte lesebokstriden som noe som tilhørte fortiden. 

Det er vanskelig å finne konkrete utrykk for at folk godtok det tredje opplaget av 

Jensens lesebok, ettersom det først og fremst er protester som setter spor i arkivet. Dette ser vi 

for eksempel etter at formannskapet i Hemne i 1868 nektet bevilgning til lesebøkene 

skolekommisjonen hadde budsjettert. Kommunestyret ville vente til den reviderte utgaven var 

ferdig, men noen videre saksgang er ikke å finne i skoledirektørens kopibok.302  

Revisjonen av leseboken er samtidig ikke den eneste faktoren som kan ha bidratt til at 

motstanden roet seg etter 1868. Som vi så i forrige delkapittel ble også indremisjonen 

organisert dette året, og Luthersstiftelsens virksomhet kan ha kanalisert lekfolkets misnøye i 

andre retninger. Lutherstiftelsens innflytelse var imidlertid ikke umiddelbar – de lokale 

indremisjonsforeningene var ikke automatisk underordnet sentralledelsen i Christiania. Selv 

om Mellem-Borgesyssels Fellesforening erklærte sin støtte til Lutherstiftelsen sommeren 

1869, var flere av medlemmene kritiske til geistlighetens stilling i organisasjonen. I Trøndelag 

var også mange indremisjonsfolk skeptiske til Lutherstiftelsen, og foreningen i Rennebu 

støttet for eksempel Lutherstiftelsen med den betingelse at den ikke la «Hindringer iveien for 

den gamle Lægmandsvirksomhed».303 Tilslutningen tok altså mer form av et samarbeid enn 

en underordning.304 

En annen faktor som kan ha svekket mobiliseringen mot leseboken var at den 

økonomiske nedgangen på landet var i ferd med å snu, samtidig som bondevennbevegelsen 

begynte å gå i oppløsning. Likevel kan man ikke nekte for at revisjonen i 1868 la en demper 

på motstanden mot Jensens lesebok. Derfor er det relevant å spørre seg om det tredje opplaget 

skiller seg ut når det gjelder omfanget av endringene som ble foretatt. Den gikk noe lenger 

enn revisjonen i 1865, da tekstene «Näcken», «Dyre Vaa» og «En glad Gut» ble tatt ut. I 1868 

forsvant alle eventyrene, men mange andre stykker som hadde blitt kritisert ble stående. 

Noe som taler mot å fremstille 1868 som et vendepunkt i lesebokstriden, er at 

departementet i 1873 foretok en ny og mer omfattende revisjon av leseboken. Ti år var gått 

siden det første opplaget, og man hadde erfart at mange av tekstene var lite i bruk.305 Dessuten 

                                                 
301 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole: studier i den norske folkeskoles historie i det 19. hundreåret, 248. 
302 Henrik Sødal, Frå kultursoga i Hemne etter 1830-åra  (Trondheim: Rune, 1976), 110. 
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304 Mustorp, Haugianere i Østfold, 357. 
305 Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet, Første Skoletrin,   (Kristiania: Cappelen, 1873). 
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så man et behov for å forskyve noe av tyngdepunktet i leseverket fra tredje til første trinn.306 

Omfanget av første trinn ble derfor doblet, mens flere av tekstene i tredje bind ble tatt ut. I 

tillegg endret man rekkefølgen på mange av tekstene. Denne store omorganiseringen av 

skjulte endringer var nok ment for å dempe den resterende motstanden mot leseboken. 

Grundtvigianeren Ole Vigs stykker om norrøn mytologi ble for eksempel fjernet, og det 

samme ble prøver av det norrøne språket. «Vesle Hans Eventyr», som ble mislikt på grunn av 

tittelen, ble byttet ut med «en Høstaften paa Oplandet». Også det nasjonalistiske stoffet ble 

endret: en nasjonalsang som nå er glemt ble for eksempel byttet ut med Ja vi elsker. Mer 

relevant for vår del er det at Ole Vigs «Normandssang» ble fjernet. Strofer om at Norge ville 

«Evig trodse Tidens Tand» hadde blitt kritisert for å være i strid med Bibelens ord om at 

«himmel og jord skal forgå».307     

Selv om misnøyen over leseboken fortsatt ble tatt hensyn til i 1873, bar ikke denne 

revisjonen i like stor grad preg av å være et kompromiss. De fleste av endringene ble gjort ut 

fra praktiske og pedagogiske hensyn. Når noen av stykkene uansett skulle fjernes var det 

naturlig å velge tekster som var lite populære, og dette var ikke nødvendigvis et tegn på at 

departementet fortsatt var under press. Et av stykkene som ble fjernet i 1865, «Dyre Vaa», 

gjorde dessuten comeback i 1873-utgaven. Uansett gjorde revisjonen i 1873 det lettere å 

innføre leseboken på de få stedene det fortsatt var protester, men effekten var nok ikke på 

langt nær så stor som den hadde vært i 1868. I 1868 var faren større for at motstanden skulle 

blusse opp igjen, og revisjonen ble da en måte å fjerne noe av det brennbare materialet. 

5.5 Konklusjoner 
Før revisjonen i 1868 hadde blant andre stiftsdireksjonen i Tromsø og biskopen i Trondheim 

foreslått at departementet skulle gi ut en forkortet utgave av Jensens lesebok sammen med det 

neste opplaget av boken. Departementet valgte i stedet å gjøre noen endringer i selve 

leseboken, og reduserte dermed faren for at motstanden skulle spre seg til nye steder. Det 

meste av boken var uforandret, men de få eventyrene ble fjernet. En håndfull andre 

kontroversielle tekster ble også byttet ut, og noen setninger og ord ble fjernet eller forandret. 

Disse endringene kunne virke ubetydelige, men på en annen side kom endringene til å gjelde 

for alle som kjøpte det nye opplaget. 
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Av stiftsdireksjonene var det den i Trondheim som engasjerte seg mest for at det 

skulle gjøres forandringer i tredje opplag. Berg og Grimelund gikk sammen og diskuterte hva 

som både ut fra allmuens innvendinger og deres egen oppfatning burde forandres. Haslund i 

Christiania stift sendte til sammenligning inn en skjematisk liste over hvilke tekster bønder i 

Aurskog og Blaker ønsket å fjerne. Hva som foregikk muntlig mellom departementet og 

stiftsdireksjonen i Christiania vet vi imidlertid ikke noe om. 

Berg og Grimelund engasjerte seg ikke bare i revisjonssaken, de brukte også dette 

engasjementet som argument for å få leseboken innført. I møte med allmuen kunne de fortelle 

at deres arbeid hadde ført til at eventyrene og annet «letsindig» stoff var fjernet, og at alle 

teologiske uklarheter var rettet opp.  

Grimelunds fremgangsmåte i denne saken overrasker ikke når vi tar i betraktning at 

han var en viktig støttespiller for indremisjonen. Indremisjonslederne Bernhoft og Bruun tok 

for eksempel også til orde for en revisjon av leseboken. Da indremisjonsbevegelsen ble 

organisert gjennom Lutherstiftelsen, henvendte ledelsen seg til Grimelund for å høre hvilken 

rolle han mente presteskapet burde spille i den nye organisasjonen. Arup var på sin side ikke 

en biskop indremisjonsfolket spurte seg til råds. Han var kritisk til en organisert indremisjon, 

og skrev sammen med blant andre P. A. Jensen under på et protestbrev da Lutherstiftelsen ble 

opprettet. 

Lutherstiftelsen rettet ingen offisiell kritikk mot Jensens lesebok, og ledelsen hadde 

trolig delte meninger om saken. Selv om mange av dem nok sympatiserte med motstanderne, 

kan indremisjonsbevegelsen tvert imot ha bidratt til å kanalisere misnøyen over i andre saker 

som ikke stred med myndighetenes interesser. Der det i bondevennbevegelsen var 

kulturpolitiske motsetninger mellom grasrot og sentralledelse, var indremisjonsbevegelsen 

hjemsøkt av sosiale motsetninger. Gisle Johnsons nødsprinsipp ble slikt sett et kompromiss 

mellom embetsstandens teologer og allmuens lekfolk. En konsekvens av dette ble at Johnsons 

bevegelse omdannet lesebokmotstandere til folkehøyskolekritikere og søndagsskoleholdere, 

noe som kan minne om hvordan Honoratus Halling motarbeidet Thranebevegelsen gjennom 

arbeidersamfunnet på Enerhaugen. 

Revisjonen i 1868 var altså ikke det eneste som kan ha bidratt til at motstanden mot 

leseboken roet seg. Økonomien var dessuten i ferd med å komme seg, og det ble dermed 

vanskeligere å holde en protestbevegelse i gang. Likevel var revisjonen uten tvil viktig for å 

roe gemyttene. Eventyrene ble fjernet. 
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6 Fra bred opposisjon til marginalt 
vekkelsesfenomen 
I innberetningen for 1870 ga Bergen stiftsdireksjon følgende vurdering av lesebokmotstanden 

i stiftet: 

Mod «Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet» er der endnu hist og her Modvillie, og om end adskillige 

Indvendinger mod Bogen ere bortfalne, efterat Forskjelligt i den er rettet eller udeladt, er dog Modstanden 

der, hvor den har faaet større Magt, saa ensidig, for ikke at sige fanatisk, at det neppe kan haabes, at den vil 

kunde overvindes i en nærmere Fremtid.308 

Stiftsdireksjonen mente med andre ord at revisjonen hadde fått motstanden til å skifte karakter 

fra en bred opposisjon til en mer utpreget religiøs motstand i enkelte vekkelsesmiljøer. Det er 

rimelig å anta at denne utviklingen også gjaldt for Christiania og Trondhjems stift. Uavhengig 

av hvilke faktorer som var med å dempe motstanden, måtte man være rimelig dedikert 

overbevist om at leseboken var skadelig for å fortsette å stå imot i så mange år.  

I dette kapitlet vil jeg gå tilbake i tid og se på hvordan opposisjonen mot Jensens 

lesebok hang sammen med tidligere vekkelsesbevegelser og kontroverser, og undersøke hva 

dette fikk å si for stiftsdireksjonens håndtering av motstanden. Først vil jeg se på hvordan 

andre religiøse stridsemner ble blandet sammen med leseboksaken, først og fremst 

motstanden mot en ny utgave av Pontoppidans forklaring og den beslektede misnøyen over 

grundtvigianisme blant lærere og prester. Har Skrondal rett når han hevder at lesebokstriden 

dypest sett var en kamp mot grundtvigianisme i skolen? 

Videre vil jeg se på hvilken betydning lekpredikanter hadde for mobiliseringen mot 

leseboken. Med konventikkelplakatens opphevelse i 1843 kunne ikke lekmannsvirksomheten 

lenger kontrolleres med loven i hånd, men fantes det andre måter stiftsdireksjonene kunne 

holde agitasjonen i sjakk? I den forbindelse skal vi se nærmere på lekpredikanten Elias 

Kleven, som startet en religiøs bevegelse i Buskerud som kom i stiftsdireksjonens søkelys. 

Dissenterloven av 1845 gjorde i tillegg at lesebokmotstanderne kunne true med å 

melde seg ut av statskirken, og jeg vil gå nærmere inn på bakgrunnen for at denne muligheten 

ble diskutert i prestegjeldene Ramnes og Rødenes, og hvordan det ble en realitet i Ramnes og 

noen av bygdene rundt. Videre vil jeg se på hvordan forholdene var i Trondhjems stift rundt 

1870, og se på hvordan skoledirektør Berg blant annet håndterte den gjenværende motstanden 

i Rennebu før han ga seg som skoledirektør og gikk over i prestetjeneste. 
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6.1 Bokstavtro opposisjon 
Motstand mot forandringer i skole og kirke var ikke noe nytt da lesebokstriden brøt ut i 1864. 

Både nye salmebøker, lærebøker og liturgi hadde siden slutten av 1700-tallet møtt mye 

motvilje. Den største striden av dette slaget var kontroversen rundt det omarbeidede utdraget 

av Pontoppidans forklaring til Luthers katekisme, som kom ut i 1843. Mange lekfolk mente at 

W. A. Wexels, grundtvigianer og medlem av komiteen som skulle modernisere Pontoppidan, 

hadde ført vranglære inn i den nye utgaven. Dette var startskuddet for den såkalte 

forklaringsstriden som raste i over ti år. Lekpredikanten Olaus Nielsen fra Halden ble en 

sentral figur for denne opposisjonen, og fra 1848 agiterte han mot den «omarbeidede 

forklaring» gjennom sitt eget tidsskrift; Kirkelig Tidende. Tidsskriftet fremstilte Wexels som 

både paven og dyret i åpenbaringen, og hadde på det meste 2000 abonnenter i Norge og 

Amerika.309 Motstanden dempet seg da departementet i 1853 tillot eldre utgaver av 

forklaringen, og bevegelsen rundt Olaus Nielsen brøt sammen da han i 1857 støttet sogneprest 

Lammers’ frimenighet i Skien. 

I Wexels øyne var Olaus Nielsen en trussel mot kirken på linje med trusselen Marcus 

Thrane utgjorde mot staten.310 Oppslutningen om Nielsen var riktignok minimal 

sammenlignet med Thrane, men tankesettet han representerte var likevel svært utbredt i mer 

moderate former. Haugevekkelsen hadde etterlatt omfattende nettverk av «vakte» eller 

«lesere», som sammen med andre mindre vekkelsesbevegelser faller under fellesbetegnelsen 

«lekmannsbevegelsen». I disse miljøene var det en utbredt oppfatning at Pontoppidans 

Forklaring og annen pietistisk litteratur fra slutten av 1600-tallet og første halvdel av 1700-

tallet var grunnlaget for sann kristendom. Selv den minste forandringen i ordlyd kunne 

dermed bli oppfattet som forfalskning av den rette lære.  

Hans Try har rett i at Opposisjonen mot Jensens lesebok ikke begrenset seg til det 

vakte lekfolk – motstanden i Rissa i Stadsbygd beskrevet i kapittel 3.3 er et av flere eksempler 

på at lesebokmotstandere ikke nødvendigvis identifiserte seg som vakte. Samtidig skal en 

vokte seg for å betrakte lekmannsbevegelsen som en klart avgrenset gruppe. Vekkelse var noe 

som kunne spre seg, og «vakt» var noe man ble etter en radikal omvendelse. Slik sett kan 

kanskje lesebokmotstanden i en del tilfeller betraktes som en vekkelse i seg selv. 

Sognepresten i Stadsbygd skrev til Trondhjem stiftsdireksjon i begynnelsen av 1865 at 

motstanden var størst på steder med mange vakte. Han syntes vekkelse i og for seg var en god 

ting, men beklaget seg over at vekkelsen flere steder i landet hadde «taget en skjæv, en falsk 
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en vildledende Retning, under hvis Indflydelse de Vakte istedetfor at fyldes med Ydmygheds 

Aand lade Sig indtage og befrugte af en Hovmods Aand».311 Han advarte stiftsdireksjonen 

mot å gi etter for motstanden, og foreslo i stedet at biskopen kunne irettesette motstanderne 

gjennom et rundskriv: 

Jeg har derfor tænkt mig som et Middel til at dæmpe og stille Gjæringen, at en Mand med Auctoritet 

hos vort christne Lægfolk, nemlig vort Stifts værdige og høiagtede Biskop udfærdiget et Hyrdebrev til 

Menighederne, der havde til Formaal at imodarbeide de falske Anskuelser, der ligge til Grund for “de 

Vaktes” Agitationer mod Læsebogen, og at det paalagdes Stiftets Geistlige at fremlæse Menighederne 

Samme. Sagen anbefales den høie Stiftsdirektion og navnlig vor høistagtede Biskop Grimelund.312 

Biskopen tok til seg rådet, og to måneder senere sendte han ut et hyrdebrev til alle 

sogneprestene i stiftet.313 Grimelund var på dette tidspunktet utnevnt i komiteen som skulle 

vurdere Landstad og Hauges utkast til nye salmebøker, som skulle erstatte den upopulære 

«Evangelisk-christelig Psalmebog» fra 1798.314 I den første delen av brevet erklærte han sin 

støtte til utkastet fra Hans Nielsen Hauges sønn, som også var de vaktes favoritt. Han beklaget 

seg også over moderniseringen og forenklingen av liturgien, og hevdet noen av endringene 

burde reverseres i en ny utgave, men forsøkte samtidig å forklare fordelene ved å ha en 

kortere og mer lettfattelig liturgi.  

På subtilt vis, og uten å nevne Jensens lesebok, gjorde Grimelund så rede for hva han 

mente om de nye skolereformene. Han hevdet blant annet at det ville være katastrofalt hvis 

skolen ble adskilt fra «Kirken og det kirkelige Embedes Bevogtning», og slo fast at skolen 

fortsatt var en menighetsskole med konfirmasjonen som mål.315 Samtidig tok han de verdslige 

fagene i forsvar, og hevdet at fag som matematikk, geografi og historie kunne være «tjenligt 

til at løfte op over en altfor snever og vildfarende Betragtning» av livet på jorden. Han 

forsvarte imidlertid ikke de verdslige fagene uten forbehold, og han så farene med at de kunne 

gå på bekostning av trosopplæringen og føre til «dette fordervelige Letsind, der flagrende om 

fra Gren til Gren, kun suger af Kundskabens Blomster». De verdslige fagene var kun 

forsvarlige om de «ordnes og styres af det christelige Element». Grimelunds hyrdebrev gikk 

ikke like langt som sognepresten i Stadsbygd hadde foreslått, men det kan like fult betraktes 

som et forsøk på å dempe motstanden mot leseboken blant dem som fryktet endringer i 

kirken. 
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Ser vi på stiftsdireksjonens arkivmateriale er det tydelig at misnøyen over både 

salmebøker, liturgi og lærebøker fortsatt lå og ulmet under overflaten da lesebokstriden brøt 

ut. Lærer Refseth på Byneset, som kanskje var den første som klaget over leseboken, ba i 

samme brev til stiftsdireksjonen om å få bruke en utgave av forklaringen fra 1834 i stedet for 

den «omarbeidede Forklaring».316 Senere i 1864 skrev tre lærere i Børsa at den omarbeidede 

forklaringen inneholdt «falske Lærdomme», og Berg noterte i journalen at han ville utsette 

saken til biskopen kom tilbake fra en reise.317 På skoledirektørens embetsreise året etter hadde 

flere av lærerne i Børsa også vendt seg imot leseboken, og de tre lærerne fra året før var 

sannsynligvis blant disse. I Trondhjems stift kan vi altså se en tydelig kontinuitet mellom 

forklarings- og lesebokstrid. For Trondhjem stiftsdireksjon ble det tidlig klart at 

lesebokmotstanden var mer enn en skolesak skoledirektøren måtte hanskes med alene.  

I Christiania stift kan vi også se en sammenheng, noe vi for eksempel kan se fra et 

indremisjonsmøte i Eidsberg i 1864, der både forklaringen og leseboken skal ha vært tema for 

møtet.318 Det er imidlertid ingen tegn til at denne sammenhengen ble oppfattet av 

stiftsdireksjonen i Christiania på dette tidspunktet. 

I 1864 ga stortingsmannen H. U. Sverdrup ut en ny utgave av forklaringen fra 1843 

som ifølge Skrondal førte til at motstanden stilnet helt.319 I stiftsdireksjonenes arkiver ser vi 

imidlertid at motstanden fortsatt gjorde seg gjeldende blant dem som protesterte mot 

leseboken – det tok en stund før Sverdrups utgave ble utbredt. I Flesberg i Christiania stift 

fikk skoledirektøren merke dette i 1867, da Elias Klevens bevegelse fikk tilhengere i 

skolekommisjonen (Kap. 4.4). Skoledirektøren trodde det ville bli lettere å innføre leseboken i 

Flesberg hvis man imøtekom klagene over forklaringen: 

Den omarbeidede Forklaring har ingen Sympatier blandt de Vakte. For min Deel synes jeg derfor ikke 

der kan være Noget i Veien for at ombytte den med den reviderede, naar Rolighed derved kan opnaaes, 

eller om Du saa synes, med Sverdrups, der jo maa smage nys meldte Vakte, da den har været meget 

anbefalet af Gisle Johnsen[sic] i Luthersk Kirketidende.320 

I Trondhjems stift var heller ikke forklaringsspørsmålet avgjort umiddelbart etter 1864. Så 

sent som i 1869 ble det tatt opp på et lærer- og lekmannsmøte i Meldal, som ble arrangert i 

forbindelse med skoledirektørens embetsreise. Der ble det enstemmig vedtatt å beholde den 
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gamle forklaringen, da sannsynligvis utgaven fra 1834. Skoledirektøren deltok aktivt i 

diskusjonen, men han har ikke oppgitt i reisenotatene hvilken mening han hadde om saken.  

Vi ser det er en sammenheng mellom lesebokstriden og tidligere religiøse 

kontroverser, men det betyr ikke at religiøse oppfatninger er den eneste forklaringen på 

motstanden som reiste seg. «Hovmodet» sognepresten i Stadsbygd beklaget seg over kunne 

være et produkt av en økende politisk bevissthet – tilliten og lojaliteten til geistligheten var 

svekket, og lekfolket mente at de selv var i stand til å bedømme hva som var rett lære. Det 

andre alternativet i denne høna eller egget-diskusjonen er at mistroen til geistligheten var mer 

betinget; at den skyldtes en tankegang som lå nærmere Gisle Johnsons nødsprinsipp 

(Kap.4.5). Pontoppidans forklaring hadde vært den viktigste læreboken i skolen, og i praksis 

var den for mange et bekjennelsesskrift som kunne måle seg med Bibelen. Hvis denne skulle 

forkludres av Wexels’ grundtvigianisme eller erstattes av en lesebok med grundtvigiansk 

preg, hadde man en nødsituasjon som krevde ekstraordinære tiltak.  

6.2 Grundtvigianere 
Den danske presten N. F. S. Grundtvigs innflytelse på den norske geistligheten (eventuelt 

geistlighetens mottakelighet for Grundtvigs ideer) var uten tvil en viktig årsak til de mange 

protestene mot den omarbeidede forklaring. Wexels og komiteen han satt i var påvirket av 

Grundtvigs «kirkelige anskuelse», som blant annet gikk ut på at kirken ikke utelukkende 

bygget på Bibelen, men også en tradisjon fra før Bibelen ble samlet.321 Kritikerne hevdet at 

omarbeidede forklaring støttet dette kirkesynet ved å bytte ut begrepet «Skriften» med «Guds 

Ord», og dermed inkludere både muntlig og skriftlig forkynnelse.322 Et annet grundtvigiansk 

trekk ved den nye forklaringen var for eksempel at Pontoppidans fordømmelse av romaner, 

dans og skuespill var moderert til «slet Læsing, usædelige og letsindige Forlystelser», noe 

som preker frem mot striden om Jensens lesebok.323 

I litteraturen er det ofte diskutert i hvilken grad P. A. Jensen var grundtvigianer, men 

siden leseboken hadde bidragsytere som Ole Vig, Wexels og Grundtvig selv er det ikke tvil 

om at boken inneholdt tekster med et grundtvigiansk preg. Samtidig er det kjent at Jensen tok 

avstand fra den kirkelige anskuelse eller den kirkelige grundtvigianismen, men kan like fullt 

beskrives som «kulturgrundtvigianer».324 Grundtvigs tenkning utviklet seg naturlig mot det 
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Dag Thorkildsen har kalt «den folkelige anskuelse»: kirken skulle møte den nye tid ved å bli 

inkluderende folkekirke med et nasjonalt preg og et positivt menneskesyn.325 Denne 

kulturgrundtvigianismen er tydelig til stede i Jensens lesebok, men Skrondal går litt langt når 

han hevder at lesebokstriden dypest sett handlet om grundtvigianismens inntog i 

barneoppdragelsen.326 Mitt sekulariseringsperspektiv retter fokuset mot et viktig tvistepunkt 

mellom grundtvigianere og pietister, nemlig religionens plass i samfunnet. Selv om 

grundtvigianismen strengt tatt var en religiøs idestrømning eller bevegelse, representerte 

grundtvigianerne en mer sekulær mentalitet. 

Selv om det fantes mange ulike motiver for motstand, var det en utbredt oppfatning på 

1860-tallet at kampen om leseboken sto mellom grundtvigianere og pietister. 

Indremisjonsmøtet i Eidsberg i 1864 tok ifølge Mustorp opp spørsmålet om «kristeligsinnede 

foreldre kan la sine barn gå på en skole hvor undervisningen blandes med grundtvigianske 

læresetninger», i tillegg til spørsmålene om den omarbeidede forklaring og Jensens lesebok.327 

Går vi til primærkildene ser vi for eksempel at menighetsmøtet i Meldal erklærte at boken 

inneholdt grundtvigianisme. For å underbygge dette viste de til stykkene av Grundtvig, Ole 

Vig og O. Vinje, stykker om «de gamle Afguder», samt en rekke tekster preget av en 

«fanatisk Kjærlighed til det jordiske Fædreland».328 

Man kan også ane en brodd mot grundtvigianismen i læreren Anton Lebsagers snakk 

om at leseboken var et middel for å innføre et nytt «Pavedømme» (Kap. 3.2). Å sammenligne 

grundtvigianisme og katolisisme var ikke noe nytt; det forekom også i debatten rundt den 

omarbeidede forklaring. Det ble for eksempel hevdet at revisjonen av den tredje trosartikkel 

gjorde at den oppfordret til å tro på kirken, og at den visket ut skillet mellom katolikker og 

protestanter. Selv Gisle Johnson visste å trekke frem Grundtvigs katolske tendenser i sine 

angrep på den kirkelige anskuelse.329   

Hvis vi ser lesebokstriden som en del av en større kamp mot grundtvigianismens 

innflytelse i Norge, må vi plassere Gisle Johnson som Grundtvigs største ideologiske 

utfordrer. Under Johnsons ledelse gikk den norske indremisjonsbevegelsen, i motsetning til 

den danske, til konfrontasjon med grundtvigianismen.330 Den kirkelige anskuelse ble 

motarbeidet ved Det teologiske fakultet i Christiania, og grundtvigianske teologer kom ofte 
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bak i køen når de søkte prestekall. Det var med andre ord ikke bare lekfolk som Olaus Nielsen 

som mente at grundtvigiansk teologi var en trussel mot kirken. 

I den teologiske striden om grundtvigianismen forsøke biskop Arup å holde seg 

nøytral.331 I en innberetning til departementet skrev han at det var å forvente at «enkelte 

Rivninger finder Sted og at navnlig Kampen mellom Yderlighederne f.Ex. den pietistiske og 

grundtvigianske Anskuelse» gjorde seg gjeldende på «Skolens gebet».332 Som innehaver av 

landets viktigste bispesete kunne han ikke risikere å ta noe parti. Grimelund sto på sin side i 

forbindelse med Gisle Johnson, og tok klart avstand fra den kirkelige anskuelse Selv om det 

er upresist å hevde at striden dypest sett handlet om grundtvigianismen er det altså relevant å 

se hvordan stiftsdireksjonene forholdt seg til det som ble oppfattet som ytterpunktene i 

striden. 

Stiftsdireksjonenes holdninger til grundtvigianismen og pietismen kan best beskrives 

som en balansegang. Som vi har vært inne på var de nok skeptiske til den grundtvigianske 

folkehøyskolebevegelsen, som etablerte seg i Norge da Sagatun ble opprettet på Hamar i 

1864. I vårt tidsrom ble imidlertid dette først og fremst en sak for Hamar stiftsdireksjon, og 

det kan diskuteres hvor aktivt stiftsdireksjonene egentlig motarbeidet disse skolene.333 Vi har 

også vært inne på hvordan stiftsdireksjonene kunne gjøre det vanskelig for radikale lærere på 

begge sider å få ansettelse, men også her lider vi av mangel på dokumentasjon (Kap. 3.5). Vi 

bør altså se etter mer konkrete eksempler på at stiftsdireksjonenes balansegang ble satt på 

prøve.  

Balansegangen mellom pietister og grundtvigianere ble særlig tydelig i Hemne, som 

naturlig nok står sentralt i Skrondals fremstilling av lesebokstriden. I 1866, året den 

grundtvigianske sognepresten Johan E. Gunnerus tilrådte, noterte skoledirektøren at 

lesebøkene var låst ned, og at Det nye testamente ble brukt som lesebok (Kap. 4.3). Samtidig 

som skolekommisjonen besluttet at lesebøkene skulle fjernes oppsto det flere konflikter 

mellom Gunnerus og menigheten. Lekfolket mistenkte for eksempel at presten forsøkte å 

sabotere oppbyggelsesmøtene deres ved å holde to gudstjenester på søndagene. Det var med 

andre ord åpenbart at skoledirektør Berg måtte involvere biskopen i leseboksaken i Hemne. 

På dette tidspunktet var Grimelund i Christiania for å delta i salmebokkommisjonen, 

og i brevet omtalt i kapittel 4.4 tok ikke Berg bare opp leseboksaken, men også en sak 
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angående seminaristen Ole Røstad, som hadde nektet å dele ut nye katekismer.334 Den 

omarbeidede forklaring hadde ikke blitt godtatt i Hemne, og den gamle Saxdorph-utgaven var 

fortsatt i bruk. Gunnerus ville imidlertid innføre en katekisme der blant annet den tredje 

trosartikkel hadde samme ordlyd som i den nye forklaringen. Biskopen kunne ikke tolerere 

lærerens fremferd, men han var enig i at katekismen måtte samsvare med forklaringen. I 

februar hadde han fått høre at en dåp hadde blitt avbrutt av samme årsak, og han oppfattet 

derfor saken som svært alvorlig, selv mer alvorlig enn lesebokstridighetene.335  

Grimelund rådet Skoledirektøren til å sette både sognepresten og læreren på plass, og 

Berg inntok dermed nesten rollen som vikar for biskopen.336 Berg hadde imidlertid allerede 

sendt et brev til Hemne der han påla Røstad å dele ut katekismene, og advarte om at han 

kunne bli oppsagt hvis han fortsatt nektet.337 I mellomtiden nektet også seminaristen Peder 

Sivertsen å dele ut katekismene, og Berg ba Gunnerus sette saken på vent slik at han kunne 

irettesette de to lærerne samtidig i skolekommisjonen. I dette private brevet til Gunnerus 

gjorde han også oppmerksom på at sognepresten selv ikke var uten skyld i saken – lærerne 

hadde rett i at katekismen skulle samsvare med forklaringen, og hvilken forklaring som skulle 

benyttes var en sak for skolekommisjonen.338 Samtidig ga Berg utrykk for at brevet ikke var 

ment for offentligheten – han fryktet at lærersaken kunne «have tilfølge en hel del 

Ubehageligheder i anden Retning», og beskrev lærer Syvertsen som en  «Stymper» som aldri 

skulle hatt alderstillegg. Da stiftsdireksjonen ekspederte saken angående Syvertsen noen dager 

senere anbefalte de samme fremgangsmåte som med Røstad, og til slutt ga begge lærerne 

etter.339 

I Hemne fantes det også lærere som kom i konflikt med de vakte. Sommeren 1867 ble 

læreren Christen Olsen anklaget for «Natteløberi», dårlig behandling av barna og «utilladelig 

Brug af Læse- og Lærebøger».340 Anklagene førte ikke frem, men på embetsreisen året etter 

merket skoledirektøren at det ikke bare var Olsen som ble uglesett av foreldrene. Lærer 

Træthaug var ifølge Berg «en flink Mand og afholdt i Kredsen, men Grundtvigianer». Lærer 

Hevnskjel hadde også denne haken ved seg, og skoledirektøren bemerket at dette var 

upopulært blant bøndene. Etter Bergs oppfatning var bøndene i denne skolekretsen på sin side 

                                                 
334 Berg til Grimelund, 06.04.67. SAT: A-5093/02//L0001. 
335 Grimelund til Gunnerus, 26.02.67. SAT: PA-0699/B/L0002. 
336 Grimelund til Berg, 14.04.67. SAT: A-5093/02//L0001. 
337 Berg til Fosen prosti, 12.04.67 ibid. 
338 Berg til Gunnerus, 22.04.67. Ibid. 
339 Trondhjem stiftsdireksjon til Fosen prosti, 28.04.67. Ibid. 
340 Trondhjem stiftsdireksjon til Fosen prosti, 27.08.67 ibid. 



89 

 

«imod Læsebogen og al verdslig Kundskab».341 Berg var med andre ord oppmerksom på at 

det var en sammenheng mellom grundtvigianisme og lesebokstrid i Hemne, og var 

tilsynelatende skeptisk til grundtvigianske lærere. Samtidig hadde han heller ikke mye til 

overs for den pietistiske opposisjonen. 

Samtidig som stiftsdireksjonen merket misnøye over grundtvigianisme blant lærerne, 

eskalerte konflikten mellom sogneprest Gunnerus og menigheten. Sognepresten insisterte på å 

utføre dåpsritualet med den nye formuleringen av tredje trosartikkel, og dette var bakgrunnen 

for dåpen som ble avbrutt februar 1867.342 Barnet ble i stedet døpt på Hitra, og flere tok etter 

og begynte å døpe barna i nabobygdene. Motstanderne av Gunnerus samlet snart 791 

underskrifter, og etter en del frem og tilbake ble han i 1869 tiltalt for å nekte å døpe etter den 

tradisjonelle alterboken. 

I en biografi er Biskop Grimelunds opptreden overfor sognepresten i Hemne beskrevet 

som i overkant passiv, og det blir hevdet at han opptrådte «kun som embedsmand, ikke som 

veileder og sjælesørger».343 Tross teologiske uoverensstemmelser ga Biskopen Gunnerus godt 

skussmål, og ønsket helst at han søkte seg over i et annet prestekall. Det er rimelig å anta at 

opposisjonen på sin side hadde inntrykk av at biskopen støttet dem.344 Faren til barnet som ble 

døpt på Hitra henvendte seg for eksempel direkte til biskopen om saken, i likhet med de første 

som protesterte mot leseboken i1864.345  

Som vi så i brevet til Berg, ga Grimelund tidlig uttrykk for at han mente det var hold i 

anklagene mot Gunnerus. Etter hvert som saken fikk mer oppmerksomhet kan det imidlertid 

virke som han forsøkte å beskytte sognepresten. Han advarte kirkedepartementet om at en 

rettssak mot Gunnerus ville være skadelig for kirken samme hvilket utfall.346 Grundtvigianske 

prester rundt i stiftet hadde skrevet under på en støtteerklæring til sognepresten, og en dom 

mot ham ville kunne tolkes som en dom mot den kirkelige anskuelse. Med Lammers’ 

frimenighet friskt i minne var det ikke utenkelig at et slikt støt mot grundtvigianismen kunne 

utløse et skisma. Noe slikt skjedde for eksempel i Skottland, om enn av andre årsaker, da 2/5 

av prestene brøt med den skotske nasjonalkirken i 1843.347 

Kirkedepartementet satte likevel i gang en rettsprosess som etter tre år endte opp i 

høyesterett. Gunnerus ble ikke fradømt embetet, slik opposisjonen hadde ønsket, men fikk bot 
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for å ikke ha rettet seg etter biskopens påbud om å døpe etter alterboken.348 Han fikk reise 

tilbake til Hemne, men gikk kort tid etter av med pensjon for å unnslippe konflikten med 

hemnværingene. Gunnerus’ avskjed i 1872 og en lignende sak i Østre Moland året etter ble 

ifølge Skrondal dødsstøtet for den kirkelige anskuelse eller den teologiske grundtvigianismen. 

Ifølge en bygdebok vedtok formannskapet i Hemne i 1868 å utsette leseboksaken til 

det tredje opplaget kom ut.349 Under indremisjonspresten Eirik Arnesen, som vikarierte og 

senere tok over for Gunnerus, skal leseboken endelig ha blitt innført på begynnelsen av 1870-

tallet.350  

Til tross for den langvarige Gunnerussaken og måten stiftsdireksjonen håndterte den 

på, utviklet ikke motstanden i Hemne skismatiske eller separatistiske tendenser. Jeg har ikke 

en gang funnet tegn til at folk ville ta barna ut av skolen. Som nevnt kan lekfolket ha hatt en 

oppfatning av at Grimelund og Berg egentlig var på deres side, og kanskje de til og med ikke 

var klar over den støtten biskopen viste Gunnerus? Samtidig fantes det faktorer i det religiøse 

livet som var utenfor stiftsdireksjonens kontroll – der folk begynte å snakke om privatskoler 

eller utmelding fra statskirken kunne det være omreisende lekpredikanter inne i bildet. 

6.3 «Opviglere og taabelige Lægpredikanter» 
Da konventikkelplakaten ble opphevet kunne ikke lenger haugianismen eller andre 

vekkelsesbevegelser kontrolleres med loven i hånd, og lekpredikanter sto fritt til å reise rundt 

i landet og forkynne. Slik lekmannsforkynnelse ble ofte drevet av misjonsemissærer eller 

omreisende bokselgere, også kalt bibelbud eller kolportører. I 1865 ytret en kommisjonær i 

Trondheim at slike «Fanatiske Læserpræster», ved siden av «fanatiske» lærere, var grunnen til 

at det mange steder var vanskelig å innføre Jensens lesebok.351  

Tar vi opp tråden fra forrige delkapittel er det god grunn til å tro at Hemne, en 

haugiansk høyborg i Trøndelag, var mottagelig for slik lekmannsagitasjon.352 

Stiftsdireksjonen så imidlertid motstanden i Hemne og Rissa som uavhengige av den som 

hadde bredt om seg i dalene lenger sør i stiftet.353 I Morgenbladet ble det i 1866 hevdet at 

Misjonsselskapets utsendinger Gustav Olsen og Ole Kallem sto bak denne spredningen, og at 
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den som nevnt skjedde i «Lyet af de biskopelige Vinger» (Kap.2.1).354 Olsen hadde riktignok 

hevdet på et lærermøte i Kristiansund at biskopen ikke ville tillate at leseboken ble tvunget 

inn i skolen, men beskyldningene mot emissærene bygget mest på løse rykter.355 Hvis 

agitasjonen var så omfattende som mediene ville ha det til, er det merkelig at jeg ikke har 

funnet et eneste eksempel på at emissærene er nevnt i stiftsdireksjonens korrespondanse. Som 

vi var inne på i kapittel 0 og 4.2 behøvde ikke den plutselige bølgen av motstand som startet 

høsten 1864 skyldes omreisende agitatorer, men kan heller ha vært et svar på rundskrivet 

stiftsdireksjonen sendte ut i oktober. 

Uansett var ikke stiftsdireksjonen i Trondheim særlig begeistret for at lekpredikanter 

kom i veien for arbeidet deres med å innføre leseboken. Det var nok noe hold i anklagene om 

at biskopen forholdt seg passiv overfor lekpredikantene, men passiviteten kan også skyldes at 

stiftsdireksjonen ikke hadde myndighet til å gjøre noe – predikantene kunne ikke dømmes 

etter noen konventikkelplakat. De kunne ikke gjøre stort mer enn å advare mot agitasjonen. 

Berg fortalte for eksempel at han på møter med allmuen «bebreidede dem deres daarlige 

Tilbøielighed til at tro alt, hvad Opviglere og taabelige Lægpredikanter indgav dem».356 

En kjent lekpredikant som agiterte mot leseboken var norsk-amerikaneren Elling Eielsen, som 

grunnla den første norske lutherske kirken i USA. Før han emigrerte hadde han reist rundt i 

Norge som lekpredikant, og etter at han reiste opprettholdt han kontakten med mange av dem 

han hadde besøkt. Eielsens kirkeprosjekt i ble nokså konfliktfylt, dels på grunn av Eielsens 

væremåte, men også fordi han som lekmannsprest kom på kant med norske teologer som 

etablerte seg i Amerika. Han fikk fiender i både Norge og Amerika, og det ble blant annet 

hevdet at presteordinasjonen han fikk fra en tysk-amerikansk prest var ugyldig, og at han var 

en falsk profet. Kritikken mot Eielsen hadde også et ideologisk aspekt, og en av de fremste 

motstanderne hans var den grundtvigianske presten Johannes Dietrichson, som lekfolket 

senere presset til å forlate prestestillingen i Østre Moland (Kap. 6.2) Han ble imidlertid også 

kritisert av mer konservative teologer som indremisjonsmannen Theodor Bernhoft, som da 

var medredaktør i Norsk Kirketidende – en slags forløper til Gisle Johnsons Luthersk 

Kirketidende.    

I et forsøk på å bedre ryktet sitt reiste Eielsen i 1861 til Norge, og tok en rundtur Sør-

Norge for å treffe gamle kjente og holde møter.357 Han ble ikke ønsket velkommen over alt, 

                                                 
354 Skrondal, Grundtvig og Noreg : kyrkje og skule 1812-1872, 7, 257-58. 
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356 Berg til ekspedisjonssjef Nissen, 06.07.68. RA: S-3568/D/Dx/L0327. 
357 Olav Golf, Elling Eielsen : haugianerhøvding og rastløs ferdamann  (Oslo: Lunde, 2004). 
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men det skortet heller ikke på støtten. Noen av støttespillerne hans trykket to forsvarsskrifter 

som svar på all kritikken, utgitt av bokhandler Nils Ulnæs i Christiania. Ulnæs hadde tidligere 

samarbeidet med Olaus Nielsen om å gi ut en konservativ bibelutgave basert på oversettelsen 

fra 1744 (Kap. 6.1).358 Interessant nok hadde Nielsens Kirkelig Tidende hatt abonnenter både i 

Norge og Amerika, og han og Eielsen hadde trolig flere felles forbindelser på begge sider av 

Atlanteren. Dette nettverket av vakte virker til å ha vært i oppløsning på begynnelsen av 

1860-tallet, og det fantes ikke noe klart lederskap. Nielsen hadde meldt seg ut av statskirken 

og kommet i miskreditt, mens Eielsen var både utvandret og mildt sagt ingen samlende figur. 

I forsvarsskrivene til Eielsen ser vi at han fortsatt hadde små flokker av støttespillere 

rundt i landet. En av dem inneholdt en støtteerklæring fra Ramnes, der lærer Anton Lebsager 

og nesten 50 andre hadde skrevet under.359 En annen støtteerklæring kom fra fem menn i 

Rennebu, og ifølge en anonym støttespiller fikk Eielsen så mange tilhørere da han besøkte de 

sørtrønderske dalførene at husene ble for små.360 To av dem som skrev under på erklæringen 

fra Rennebu er for øvrig også å finne som de to første navnene i en av 

underskriftskampanjene mot leseboken i 1865, hvilket tyder på at de var med å organisere 

aksjonen.361 En annen av dem skrev under på et av protestbrevene jeg ikke har fått tak i.362 Fra 

Hemne kom det ingen støtteerklæring, men Ole Røstad, som senere ble lærer og nektet å dele 

ut katekismer i Hemne, skrev under på en erklæring fra Strinda.363 Det samme gjorde broren 

Johan Røstad, som antakeligvis var en av de tre lærerne som protesterte mot leseboken i 

Børsa. Ellers i stiftet kom det støtteerklæringer fra Orkdal, Surnadal, Kristiansund og 

Trondheim. 

Eielsens norgesreise hadde gått langs kysten fra Bergen og opp til Trøndelag gjennom 

Gudbrandsdalen. Deretter reiste han ned igjen til Christiania stift gjennom Østerdalen, men 

tok ikke veien ned til Østfold.364 Dette til tross for at han tidligere hadde hatt kontakt med det 

haugianske miljøet i dette området.365 Det kom heller ingen støtteerklæring fra Østfold, og 

alle erklæringene kom fra steder han hadde besøkt på Norgesreisen. Reisen endte i Stavanger, 

og på vei hit besøkte Eielsen igjen Vestfold, der han senere fikk betydning for hvordan 

lesebokstriden utviklet seg. 
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Etter støtteerklæringene å dømme hadde Eielsen flest støttespillere i Jarlsberg, og i 

1868 sendte disse et brev til Eielsen og forhørte seg om hvordan de skulle forholde seg til 

endringene i skolen og kirken. Til svar skrev Eielsen blant annet at Jensens lesebok var Guds 

vilje, fordi denne «Satans verste pest» hadde gjort flere vakte oppmerksomme på at de lærde 

var i ferd med å ødelegge kirken.366 «Nu har Gud skaffet eder Religionsfrihed, og I vil ikke 

benytte den» skrev han senere i brevet, og nøret dermed opp om den religiøse separatismen vi 

skal komme tilbake til i kapittel 0.   

Eielsen er den eneste kjente lekmannspredikanten med innflytelse over store deler av 

landet som agiterte mot leseboken, og stiftsdireksjonene ser ikke ut til å ha fanget ham opp på 

radaren. Han reiste tilbake til Amerika før lesebokstriden brøt ut, og det ikke sikkert han 

formidlet synet sitt på leseboken til andre enn tilhengerne i Jarlsberg. Det er som nevnt heller 

ikke sikkert andre lekpredikanter hadde den innflytelsen stiftsdireksjonen i Trondheim tilla 

dem. Ryktene om at misjonsemissærer spredte motstanden kan ha hatt like mye substans som 

ryktene om lærer Søraas i Rissa, som hadde blitt overbevist av bøndene snarere enn omvendt. 

Slik sett kan Johan Frydenlund ha rett i at motstanden i Sør-Trøndelag ikke oppsto i Rennebu, 

der protestene kom senere enn for eksempel i Rindal og Orkdal.367 Mye tyder på at 

motstanden heller oppsto som en spontan bondereaksjon, men at den ble spesielt sterk i 

områder med mange vakte. Regionale lekpredikanter kunne så bidra til å forsterke og holde 

liv i motstanden. 

6.4 Eliasfolket 
Den eneste omreisende lekpredikanten jeg har kommet over som virkelig havnet i 

stiftsdireksjonens søkelys er Elias Olsen Kleven, som på 1860-tallet reiste rundt i Numedal og 

omegn og agiterte mot statskirken og den omarbeidede forklaring. I 1866 ga han ut skriftet 

«Klage-Raab over Religionsomskiftningen», der han blant annet fordømte «Antikristens 

Stammefader Grundtvig» og omtalte Wexels som Magog i Johannes’ Åpenbaring.368 Han 

protesterte også mot Jensens lesebok, og identifiserte den som et av endetidstegnene i 

Åpenbaringen: 
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See i ikke, at Vandkilderme d. e. Skolebøgerne ere blevne til Blod? Aab. 12, 15. Heller[sic] er Jensens 

Skolebog af den levende Kilde? Nei, den er af Blod-Kilden, den sidste Prophets og Hyrdes egen Barm. 

Aab. 12, 15. Esaias 28, 7. 8.369  

At kampen mot leseboken var en viktig sak for Kleven kommer også frem ved at han avsluttet 

protestskrivet med å fordømme den, og at han begynte å reise rundt som privatlærer for 

lesebokmotstanderne. Sogneprest Nils Wessel-Berg i Flesberg så med bekymring denne 

utviklingen, og meldte fra om saken i et personlig brev til skoledirektør Haslund. «Det er deg 

ikke ubekjendt, at en Vinkelprædikant, Elias Klev, […] i længere Tid har drevet sit Uvæsen 

her i Præstegjeldet samt i Sigdal og Rollag» skrev han, og fortalte at situasjonen nå hadde 

forverret seg.370 Kleven hadde ikke bare advart folk mot å sende barna i skolen, men hadde 

også advart mot å døpe barna i kirken, og utgitt en bok som «Elianerne» angivelig satte like 

høyt som Bibelen. I tillegg hadde skolekommisjonsmedlemmene Hellik Gautneb og Gullik 

Vatnebryn sluttet seg til Klevens bevegelse (Kap. 4.4). 

 Boken «Elianerne» eller eliasfolket satte så høyt kan ha vært den fra 1866 nevnt over, 

men det kan også være snakk om et bekjennelsesskrift som ikke er å finne i 

bibliotekbasene.371 Wessel-Berg sendte et eksemplar av boken til Haslund, som kunne fortelle 

at han allerede hadde fått den tilsendt av sogneprest Esmark i Klevens hjembygd Ramnes. Det 

ser altså ut til at skriftene hans også ble lest i Jarlsberg. Haslund hadde i begge tilfeller drøftet 

boken med biskop Arup, som allerede var kjent med saken fra en klage til kirkedepartementet. 

Biskopen hadde i tråd med sine liberale prinsipper sendt saken i retur og frarådet tiltak mot 

boken. Haslund hadde på sin side lite tro på at Klevenbevegelsen ville bli et langvarig 

problem: 

Folk, som goûtere Saadant Galmands Vaas, maa enten være yderst enfoldige eller fanatiske, eller begge 

Dele, og i saa Fald troer jeg det bedst at lade Sagen døe af sig selv. Intet er dem nemlig mere 

velkomment end Martyrskabet.372 

Som nevnt anbefalte Haslund at skolekommisjonsmedlem og Elias-tilhenger Hellik Gautneb 

ble tiltalt for å motarbeide skolen, men han var enig med biskopen i at man ikke kunne gjøre 

noe med Kleven: «Ved Elias Klev er neppe Noget at foretage. Hans subjektive Mening om 

Skolens Ordning kan man ikke formene ham». Han foreslo også som nevnt å innføre 

Sverdrups forklaring, som var «anbefalet af Gisle Johnsen[sic] i Luthersk Kirketidende».373 

Haslund hadde altså satt seg inn i hva striden handlet om, selv om han skrev Gisle Johnsons 
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navn feil og ikke var klar over at anmeldelsen i Luthersk Kirketidende var skrevet av en 

annen. Skoledirektørens forslag kan også være hentet fra biskop Arup, som på grunn av 

Klevens virksomhet hadde god grunn til å være involvert i saken. Høsten 1867 kunne 

sognepresten for eksempel melde at Kleven også hadde begynt å holde nattverd med 

tilhengerne sine.374 Wessel-Berg begynte på dette tidspunktet å se seg om etter et nytt 

presteembete, men døde uventet i slutten av januar 1868. 

Kirkehistoriker Anton Christian Bang hevder at det ble opptatt forhør mot 

Klevenbevegelsen, der Kleven forsvarte seg med at han bare hadde satt frem brød og vin slik 

at folk kunne forsyne seg selv. Etter dette kjenner ikke Bang til noen dom i saken, med unntak 

av boten mot et av skolekommisjonsmedlemmene.375 Mitt materiale viser at stiftsdireksjonen 

gikk enda lengre for å få orden på skolesaken i Numedal, og i februar 1868 erklærte de at 

Klevens privatundervisning ikke tilfredsstilte skolelovens pensumkrav. De påla derfor 

skolekommisjonen å sørge for at barna kom tilbake på skolen. Hvis skolekommisjonen eller 

foreldrene nektet, ville alternativet bli bøter.376 

Da jeg ikke har hatt anledning til å undersøke sorenskriverarkivet i Kongsberg er det 

vanskelig å si hva som ble foretatt videre i saken i løpet av 1868, men vi finner noen 

bruddstykker i Klevens egne skrifter. Dette året utga han to nye bøker, den ene var et svar på 

kritikk i Buskerud Amtstidene, den andre inneholdt en rekke avskrifter, deriblant erklæringer 

lagt frem for retten i mars og mai 1868.377 Det dreier seg her trolig om forhørene omtalt hos 

Bang. I mars ble det lagt frem en erklæring fra klevens støttespillere, deriblant 

skolekommisjonsmedlemmene Gullik Vatnebryn og Hellik Gautneb, som skrev under på at de 

ikke kunne «fortroe vore Børn til Religionsskoler og Lærere, som staaer i den wexelske 

Statskirkes Tjeneste, til Eventyr- og Fabel-lærere». 378 Videre la de frem for forhørsdommeren 

at Eliasfolket holdt seg borte fra kirke og skole for å ikke bryte med den evangelisk-lutherske 

statsreligionen nedfelt i grunnloven. 

Noen dager senere skrev 13 av Klevens støttespillere «paa Fleres Vegne» under på et 

brev til den midlertidige presten som tok over etter Wessel-Bergs død. I brevet spurte de om 

presten ville tvinge dem til å ta del i en «Wexelsk» og «Katolsk» statskirke, og truet med å 
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holde tilbake skatten til prestelønn hvis han ikke ga dem «Fred og Samvittigheds Frihed».379 

Vi vet ikke hvordan presten reagerte på dette, men striden fortsatte utover våren. I mai kom 

Kleven selv med en «Bekjendelse for Retten», der han som før hevdet at Wexels hadde 

ødelagt kirken, og slo fast at Eliasfolket ikke ville komme til nattverd før de fikk en 

«evangelisk-luthersk Præst».380  

Kleven antydet også at presteskapet like gjerne kunne settes under tiltale for å bryte 

med grunnloven, og sammen med erklæringene finnes det også avskrifter av to 

«Anmeldelser» mot statskirken. I disse krevde Kleven og tilhengerne hans blant annet at 

erklæringene fra forhørene skulle bli utbredt over hele landet, at grunnlovsstridige lover skulle 

bli annulert (les skoleloven), og at embetsmennene skulle tiltales for «Religionsforræderi».381 

Disse anmeldelsene ble naturlig nok ikke tatt på alvor, og Arup merket seg på en visitasreise 

samme år at Kleven ikke hadde særlig stor oppslutning.382 En avskrift fra 26. mai forteller at 

biskopen hadde «tilskrevet Justitien» og gitt dem valget mellom å stifte dissentermenighet 

eller å innfinne seg i statskirken. Biskopens krav gjorde ikke slutt på Klevens agitasjon, og i 

løpet av de to neste årene ga han ut to nye skrifter som han i likhet med de foregående sendte 

til både lokale og sentrale myndigheter.383  

Eliasfolket ble ikke dømt for å holde seg borte fra kirken, men ifølge bygdeboken ble 

seks bønder i 1872 bøtelagt for å ha holdt barna borte fra skolen.384 Etter dette gikk det ikke 

mange år før Klevenbevegelsen gikk i oppløsning. Det gikk rykter om at Kleven hadde 

alkoholproblemer, og det har blitt hevdet at drikkingen bidro til at han støtte tilhengerne fra 

seg.385 Andre har antydet at støtten sviktet fordi Kleven vurderte å bryte med statskirken, men 

her er kildegrunnlaget enda skrøpeligere.386 Uansett var det over og ut for bevegelsen da 

mange av Klevens tidligere støttespillere i 1875 skrev et brev tiltenkt landets geistlige der de 

beklaget sin «vildfarelse».387 
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6.5 Religiøs separatisme 
Elias Kleven holdt egentlig til i Våle, ikke langt fra Holmestrand, men ble ikke profet i egen 

by. Han vokste opp i det sterke haugianske miljøet i Jarlsberg, og hadde nok en viss 

innflytelse i området de første årene han reiste som lekpredikant. I forrige kapittel så vi at et 

av skriftene hans fant veien til Ramnes, og at sogneprest Esmark sendte det inn til 

skoledirektøren. I løpet av 1850-årene kan det imidlertid virke som Kleven ble for 

ytterliggående for haugianerne i Jarlsberg, og han begynte å søke nye tilhengere i Numedal.388 

Der Kleven ville reformere statskirken i sitt bilde, begynte noen av haugianerne i 

Jarlsberg å vurdere å melde seg ut av statskirken. Vi ser et av de første tegnene på denne 

religiøse separatismen da skolekretsene i Ramnes sendte stiftsdireksjonen erklæringer over 

hvorfor de ikke ville gå over til faste skoler. Kihle skolekrets, der Elias Kleven hadde vokst 

opp, avsluttet brevet med å erklære at de ikke ønsket å benytte seg av religionsfriheten – «men 

hvad gjør ikke Nøden?».389 Da leseboken kom inn i bildet ble motstanden sterk rundt Kihle 

krets, samt i annekssognene Vivestad og Fon. Dette kom til å utgjøre kjerneområdet for 

bevegelsen som brøt med statskirken og stiftet frimenighet i 1872 etter mønster fra Eielsens 

kirke i Amerika. Hvordan frimenigheten i Jarlsberg vokste frem er allerede godt beskrevet i 

litteraturen, så jeg vil legge størst mulig vekt på hvordan stiftsdireksjonen ble involvert i de 

religiøse stridighetene i området. 

Den fremste lederen for de separatistiske haugianerne i Jarlsberg ble Niels 

Christoffersen Heierstad, som kom i stiftsdireksjonens søkelys da han i 1866 møtte opp på 

skolen med tre andre bønder og bebreidet en lærer ved navn Syvertsen for at han ikke sto imot 

Jensens lesebok.390 På dette tidspunktet var ikke leseboken fullstendig innført i Ramnes. 

Basert på kilder fra 1870-tallet hevder Arne Aakerholdt at lærernes stemmer bidro til at boken 

ble innført i 1865. Lærernes stemmer var imidlertid bare rådgivende, og referater fra 

skolekommisjonen viser at boken ble godkjent først i mars året etter, mot at foreldrene kunne 

få mulighet til å velge et annet alternativ.391 Klagene mot lærer Syvertsen dreiet seg da om at 

han hadde undervist fra leseboken med de fritatte barna til stede. Læreren følte seg krenket av 

konfrontasjonen, og saken ble innrapportert til stiftsdireksjonen. I en kladd datert tre dager 

senere skrev skoledirektøren at «Nils Heierstad Opfærd mod Skolelærer Syvertsen» og 

Lebsagers agitasjon (Kap. 3.2) gjorde at det måtte «komme under Overveielse hvorvidt 
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Ansvar efter Loven bør gjøres mod dem».392 Skoledirektøren nevnte Heierstad spesifikt, trolig 

fordi sognepresten hevdet at han med skolebarna til stede hadde sagt at læreren ledet dem bort 

fra Gud – de ville bli «lenket i Helvede».393 

Heierstads bok «Et Blik paa Antikristen og de sidste Tiders Tegn», som ble utgitt året 

etter at han døde i 1876, gir et innblikk i hvordan han oppfattet skoledirektøren og 

stiftsdireksjonens arbeid for å innføre leseboken. Boken var først og fremst et 

oppbyggelsesskrift, etterlatt av kirkesamfunnets øverste leder, men den inneholder også 

spredte beretninger om lesebokstriden i Ramnes. Ifølge Heierstad kom skoledirektøren på to 

besøk sommeren og høsten 1866. Første gang advarte han om bøter og straff hvis de «ikke 

vilde modtage de Lærefag, som han og de andre af Øvrigheden befalede».394 Han sikter trolig 

til skoledirektørens besøk 18. juli, da han uten hell forsøkte å overtale bøndene som i løpet av 

våren hadde tatt barna ut av skolen.395  Heierstad forteller at de svarte skoledirektøren med det 

første bud, og at de ville «adlyde Gud mere end Mennesker». 

Etter skoledirektørens besøk tok flere foreldre barna ut av skolen, selv om 

stiftsdireksjonen hadde gjort dem oppmerksomme på at privat undervisning ikke fritok dem 

fra pensumkravene i skoleloven.396 Det hjalp heller ikke at stiftsdireksjonen minnet Heierstad 

og de tre andre bøndene som møtte opp hos lærer Syvertsen på at de fortsatt kunne straffes for 

denne episoden hvis noe lignende skulle gjenta seg.397 

Ut over høsten viste det seg vanskelig å ordne privatundervisningen i Ramnes etter 

skoleloven. Barna som var tatt ut av den offentlige skolen måtte fortsatt delta på 

sogneprestens årlige overhøring, og i tråd med skolekommisjonens avgjørelse gav han dem 

valget mellom Jensen og Knutzens lesebok. Noen av foreldrene insisterte på at barna skulle 

høres i Det nye testamente, og da Esmark nektet uteble disse fra overhøringen. 

Stridsspørsmålet var hvorvidt Bibelen og lærebøkene i religion kunne brukes i faget lesning, 

og denne diskusjonen fant også veien til skolekommisjonen. Stiftsdireksjonen sendte derfor et 

brev der de slo fast at lesing og religion var adskilte fag på timeplanen, og at bare godkjente 

lesebøkene kunne benyttes i lesetimene.398 Heierstads syn på saken, slik han husket da han 

skrev boken sin, var at geografi, naturfag og grammatikk bare var nødvendig for de mer 

                                                 
392 Haslund til sogneprest Esmark, 19.04.66. SAO: A-10150/E/Ea/L0013. 
393 Esmark til Haslund, 09.04.66. Ibid. 
394 Heierstad, Et Blik paa Antikristen og de sidste Tiders Tegn, 33. 
395 Christiania stiftsdireksjon til prost Beylegaard,  30.07.66. SAK: A-448/E/Ea/L0004. 
396 Gjerpe, Fedrearv og barnefostring : det evangelisk-lutherske kirkesamfunn gjennom 100 år, 46. 
397 Et tredje brev fra Christiania stiftsdireksjon til prost Beylegaard,  30.07.66. SAK: A-448/E/Ea/L0004. 
398 Christiania stiftsdireksjon til prost Beylegaard, 22.10.66. Ibid. 
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begavede barna, og at religionsbøkene fortsatt kunne brukes i lesetimene. «Intet maa sættes 

ved Siden eller over Guds Ord» mente han.399  

Prost Beylegaard mente at foreldrene måtte stilles til ansvar for å ha holdt barna borte 

fra overhøringen, men stiftsdireksjonen trodde ikke at en slik fremgangsmåte ville gi noe 

resultat.400 Noen av bøndene hadde nemlig sendt et brev om at de ville bruke de alternative 

bøkene i privatundervisningen, og stiftsdireksjonen håpet at saken ville roe seg hvis neste års 

overhøring ble holdt etter forskriftene og med «al mulig Konduite og Læmpe» fra 

sogneprestens side. 

Heierstad beskriver et nytt møte med skoledirektøren høsten 1866, men dette ser ut til 

å være blandet sammen med et senere møte John Rønningen daterer til 1869.401 Arne 

Aakerholdt hevder på sin side at skoledirektøren kom på besøk to ganger i 1867, noe som 

trolig beror på en misforståelse.402 Uansett er det tydelig at skoledirektøren involverte seg 

mye i lesebokstriden i Ramnes, mens det ser ut til at biskop Arup foreløpig kun involverte seg 

gjennom stiftsdireksjonens møter. 

I 1869 ba sogneprest Esmark igjen om assistanse i skolestridighetene. Noen av 

foreldrene nektet fortsatt å la presten høre barna i de godkjente lesebøkene, og ved den årlige 

eksamineringen 5. juni hadde 27 barn fra latt være å møte opp.403 På forslag fra sognepresten 

ville stiftsdireksjonen gi foreldrene en mulighet til å unngå bot ved å la barna møte på en ny 

eksamen senere på høsten, der både prosten og skoledirektøren skulle delta. Eksamen ble 

avholdt 28. oktober, og barna skulle overhøres i Det nye testamente og Berlins Naturlære. 

Det var ikke på langt nær alle foreldrene med barn i privatskole som holdt dem borte 

fra eksamen, og overhøringen ved Lebsagers privatskole i Vivestad hadde for eksempel gått 

nokså smertefritt.404  Heierstad tok heller ikke fullstendig avstand fra de verdslige fagene, men 

ut fra den ellers upålitelige beretningen fra møtet, som han selv hevder fant sted i 1866, ser vi 

at han oppfattet overhøringen som en konfrontasjon med skoledirektøren:  

Ved de, sagde han, at jeg er en Øvrighedsperson? Vi svarede ja. Han tog da en Bog. Vi kjendte Bogen; 

den kaldtes ogsaa Naturlære. Direktøren spurgte da Forældrene: Naar jeg, som er en Øvrighedsperson, 

beder Eder om, at Eders Børn maa komme frem til mig for at læse et Stykke, i hvilken Bog jeg vil; tør I 

da nægte det? Flere af forældrene Sagde: Vi tillader det ikke, uden du lader dem læse Guds Ord. Da 

skjældte han paa dem og lovede dem Ulykke; andre af Forældrene svarede ham paa Spørgsmaalet: 

                                                 
399 Heierstad, Et Blik paa Antikristen og de sidste Tiders Tegn, 30-31. 
400 Christiania stiftsdireksjon til Beylegaard, 22.10.66. SAK: A-448/E/Ea/L0004. 
401 Rønningen, De bedrøvede menn : en beretning om Den jarlsbergske frimenighet, 43. 
402 Aakerholdt, Hovedtrekk av haugebevegelsen i Nordre Vestfold og den evang. luth. frikirkelige menighets 

forhistorie, 32. 
403 Esmark til Haslund, 10.07.69. SAO: A-10150/E/Ea/L0019. 
404 Esmark til Haslund, 16.10.69. Ibid. 
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Dersom du har mere magt over vore Børn, som vi. Disses Børn tog han til sig, og de lærte nogle 

Fortællinger om Verdens Ting, af benævnte Bog.405 

I et brev til prosten ga Haslund sognepresten noe av skylden for at overhøringen av 

«Separatisternes Børn» ikke gikk etter planen.406 Samtidig så han at de vakte ikke var lett å bli 

klok på: han hevdet at «disse fanatiske folk, (thi dette navn fortjene de) ikke alene ville 

emancipere sig fra Læsning i verdslige Bøger men fra Alt, som ikke i strængeste Forstand kan 

henføres under det Religiøse». Prosten ivret etter å bøtelegge de gjenstridige foreldrene, men 

Haslund mente at dette kun ville gjøre dem til martyrer, noe de kanskje selv ønsket. Han håpet 

at om man tok tiden til hjelp ville separatistene komme på bedre tanker, og at man ved å bytte 

ut prestene kunne fjerne noe av grunnlaget for motstanden. Foreldrene slapp derfor unna med 

en advarsel, til tross for at de hadde begått et åpenbart lovbrudd. 

Biskop Arup mente også at geistligheten hadde sviktet i Ramnes, og i innberetningene 

til Kirkedepartementet ga han utrykk for at sogneprest Esmark og kapellanen Hans Moss 

burde byttes ut.407 Esmark valgte selv å gå av med pensjon i 1869, og samme år ba 

departementet kapellanen gjøre det samme, noe han gjorde først i 1871. Sogneprestens 

avgang gjorde lite for å dempe misnøyen, som også hadde begynt å gjøre seg gjeldende i 

nabokommunene. I Våle ble det startet privatundervisning i 1868, etterfulgt av Botne og 

Andebu året etter.408 

I 1870 oppsto det også problemer ved den årlige eksamineringen i Andebu, der en 

privatlærer fra Ramnes nektet å la sognepresten overhøre barna i annet enn «Guds Ord».409 

Barna i privatskolen ble derfor utelatt fra eksamineringen, men sognepresten var usikker på 

om han heller skulle latt læreren velge hva barna skulle høres i, og meldte derfor saken inn til 

skoledirektøren. Denne gangen frarådet Haslund en ny eksaminering slik han hadde foretatt i 

Ramnes.410 Selv om han hevdet at sognepresten kunne velge hvilke godkjente bøker barna 

skulle prøves i, mente han at det var best å unngå P. A. Jensens lesebok i Andebu. Han 

anbefalte sognepresten å innkalle barna fra privatskolen på nytt ved neste års eksamen, 

«forudsat at dette ikke skulle være farligt i sine Følger». Før Haslund sendte brevet til 

sognepresten, sendte han det innom biskopen for gjennomlesning. Arup hadde ikke noe å 

tilføye, men skoledirektørens fremgangsmåte vitner om at det ble viktigere å konferere med 

biskopen ettersom situasjonen forverret seg i Jarlsberg. 
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Da Arup i 1871 reiste på visitas til Søndre Jarlsberg så han ikke den religiøse 

separatismen som noen stor trussel, men gjennom samtaler med lærere og prester gjorde han 

sitt beste for å få bevegelsen under kontroll.411 Samme år meldte over 200 personer i området 

seg ut av statskirken – 97 i Ramnes, 44 i Våle, 36 i Andebu , 27 i Botne, 8 i Borre, 7 i Sem, 8 

i Stokke og 2 i Sandar, til sammen 229 utmeldte over 19 år.412 I 1872 stiftet disse «Den 

evangeliske lutherske frikirkelige Menighed i Jarlsbergs Grevskab med flere Steder», og 

utmeldingene fortsatte med avtagende hyppighet utover 1870-tallet både i Vestfold og enkelte 

steder i Telemark. I Christiania stift var det ellers noen få utmeldinger i Numedal. 

Utmeldingene i Jarlsberg skjedde først etter lange diskusjoner blant de vakte, og fra 

1869 ble det holdt en rekke møter i området der spørsmålet ble drøftet. Elling Eielsen rådet 

tilhengerne hans å bryte med kirken, men de fleste av dem ville nødig ta dette steget.413 Et av 

møtene resulterte i et forsøk på å skrive brev til kongen, der de blant annet skrev følgende: 

Da denne Tvangslære saaledes har været Stridsspørsaal i en 4 á 5 aar og ingen af de høiere Autoriteter 

vil gribe Sagen an for at bringe Enhed i Kirken bygget paa Guds urokkelige Grundvold, da nødes vi end 

yderligere at fraskille os Preste- og Lærerstanden i Almindelighed […]414 

Jeg har i kapittel 4.5 og 6.1 vært inne på at klager over myndighetenes fremgangsmåte ikke 

nødvendigvis var et uttrykk for en generell motstand mot geistligheten eller embetsveldet. Vi 

kan derfor ikke utelukke at biskop Grimelund eller skoledirektør Berg ville vært i stand til å få 

bevegelsen i Jarlsberg under kontroll hvis de som hadde vært medlemmer av Christiania 

stiftsdireksjon. På en annen side gjorde de lokale religiøse forholdene i Jarlsberg situasjonen 

vanskeligere enn den trolig var noe sted i Trondhjems stift. I tillegg til Eielsens agitasjon fikk 

lesebokmotstandere her en leder i Christoffer Heierstad, som tidligere i livet hadde vært 

involvert i Lammersvekkelsen i Skien.415 Heierstad hadde tatt avstand fra dette kapitlet i livet, 

men Lammersvekkelsen satte spor på Østlandet som kan ha senket terskelen for å bryte med 

kirken. 

I Østfold førte ikke lesebokstriden til at folk meldte seg ut av statskirken, men mitt 

materiale viser at denne muligheten ble foreslått i Rødenes. I tre av protestbrevene som kom 
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inn til stiftsdireksjonen truet lesebokmotstanderne med at de ville «udtræde af Statskirken» 

eller at «Loven af 16. Juli 1845 maatte komme til Anvendelse». I det ene av disse brevene 

hadde indremisjonsleder Iver O. Kind signert øverst på listen av underskrifter.416 Et annet var 

undertegnet av senere ordfører Gabriel Krog.417 I kapittel 4.4 så vi hvordan kommunestyret 

spilte en viktig rolle under lesebokstriden i Rødenes, men vi så også at konflikten hadde en 

kirkelig side. I et av brevene til stiftsdireksjonen våren 1867 skrev sogneprest Gude at 

motstanden skyldtes «enkelte Fanatikeres ivrige og ufortrødne Agitationer».418 Kind og Krog, 

som hadde sett gjennom sogneprestens korrespondanse, klaget over denne og flere andre 

uttalelser da de reiste til Christiania i desember samme år. 

I brevet de tre utsendingene overrakte stiftsdireksjonen finnes ikke lenger tegn til 

religiøs separatisme, og de hevdet at misnøyen ville opphøre hvis leseboken ble fjernet:  

Der burde vist ikke herske nogen uvilje melle[sic] Præst, Menighed og Skole, men Alt burde mødes 

med Kjærlighed og Enighed, og dette haabe vi med vished atter ville indtræde hvis dette tvistens Æble – 

Læsebogen – kom bort. […] Videre at gaa indpaa Bogens Indhold er her ikke meningen, men kun at 

vise hvad Frugter den har brgt os, nemlig Splid og Mistillid, som jo er en, baade for det Kristelige og 

Borgerlige Liv dødbringende Ting.419 

Det kan her se ut til at konflikten mellom sogneprest og lekfolk ikke var like tilspisset i 

Rødenes som den var i Ramnes. Det ser for eksempel ikke ut til å ha oppstått konflikter rundt 

sogneprestens overhøring av privatskolebarna. Under forhørene omtalt i kapittel 4.4 hevdet 

Iver Kind at han så privatundervisning eller trusler om å ta barna ut av skolen som en måte å 

presse skolekommisjonen, og ikke som noen varig ordning for å trosse den offentlige skolen. 

Hvis Kind var oppriktig under forhøret kan vi gå ut ifra at det samme gjaldt truslene om å 

melde seg ut av statskirken. Stiftsdireksjonen hadde dermed gode forutsetninger for å overtale 

motstanderne av leseboken til å sende barna tilbake i den offentlige skolen, og stridighetene 

opphørte kort tid etter skoledirektørens besøk.  

En alternativ forklaring er at den kirkelige situasjonen faktisk var så tilspisset som 

protestbrevene ga utrykk for, men at Arups samtale med de tre utsendingene fikk dem over på 

bedre tanker, og gjorde at brevet de ba ham ta med på neste stiftsdireksjonsmøte fikk en så 

forsoningsvillig tone. Den mest nærliggende forklaringen er imidlertid at økonomiske faktorer 

og frykt for represalier var avgjørende for at motstanden ga seg. I både Ramnes og Rødenes 

var stiftsdireksjonen svært forsiktig med å bruke tvang og straff, men sto ikke tilbake for å 

advare om det. Denne fremgangsmåten fungerte kanskje i Rødenes, men i Jarlsberg var nok 

                                                 
416 Bilag 2, 04.06.66. SAO: A-10150/E/Ea/L0015. 
417 Bilag 4, 06.06.66, ibid. 
418 Gude til Christiania stiftsdireksjon 01.03.67. Ibid. 
419 Kind, Krog og Kristiansen til Christiania stiftsdireksjon, 06.12.67. SAO: A-10150/E/Ea/L0017. 



103 

 

de kirkelige forholdene så alvorlige at advarslene vanskelig kunne ha noen effekt. Man endte 

for eksempel opp med den bisarre situasjonen at Haslund forsøkte å overtale lærer Lebsager 

til å ikke la seg presse til å gå av (Kap. 3.2).  

Om stiftsdireksjonen ikke maktet å stanse separatismen i Jarlsberg, var innføringen av 

leseboken ellers svært vellykket i Christiania stift. I 1870 laget Haslund en ny instruks for 

hvordan lærerne skulle benytte boken som ble sendt til alle prestegjeldene i stiftet. I flere 

tilfeller hadde det blitt hevdet at lærerne ikke var i stand til å bruke boken riktig – hva om 

blandingen mellom moro og alvor også ble gjeldende i klasserommet? Den nye instruksen 

kunne altså være et middel for å konsolidere lesebokens plass i skolen og hindre at den 

gjenværende motstanden spredte seg. 

6.6 Berg takker for seg 
I 1872 fantes det fortsatt opposisjon mot Jensens lesebok i Trondhjems stift. Så sent som 1870 

kom 100 underskrifter inn fra Kors sogn i Grytten, og i 1871 blusset striden opp i Lensvik. 

Den gjenværende motstanden her fikk ikke et like tydelig religiøst preg som den fikk i 

Christiania stift etter revisjonen i 1868, og vi finner ikke tegn til religiøs separatisme. I 

Rennebu fantes det imidlertid relativt organisert motstand som kunne ha koblinger til 

haugianske nettverk. Ellers kan vi i det minste se at skoledirektøren overfor den gjenværende 

motstanden argumenterte med at stykker og setninger «om hvis Rigtighed der kunde være 

Tvivl, eller som synes let at kunne misforstaaes» var fjernet eller forandret i den nye 

utgaven.420 

I januar 1872 skrev sognepresten i Rennebu til stiftsdireksjonen at det var avholdt et 

lærermøte i prestegjeldet. De fleste av lærerne på møtet anbefalte boken, og hadde ikke en 

gang problemer med å benytte den første utgaven.421 Det hadde imidlertid også møtt opp en 

del allmuefolk, både fra Rennebu og Meldal, men også fra Orkdal, Børsa, Soknedal, Oppdal 

og Flå ved Melhus. Disse hadde mønstret for å kritisere leseboken – de var misfornøyde over 

at den var innført i skolene, men ville først og fremst hindre at den også skulle gjøre skade på 

«Folkehjemmet» ved at barna tok den med hjem. 

Sognepresten bemerket at det ikke fantes gode alternativer som kunne dekke 

pensumkravene i skoleloven, og de fremmøtte foreslo da å gi ut et utdrag av Jensens lesebok 

på eget initiativ. Til tross for sogneprestens innsigelser fikk forslaget stor tilslutning, og 
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«Hoben» valgte en komité som skulle undersøke mulighetene for å gi ut en slik bok. 

Komiteen besto av to menn fra Børsa og Melhus, og fra Rennebu valgte de sognepresten, en 

lærer, samt haugianeren Anders Grendahl, som var en av dem som skrev under på 

støtteerklæringen til Elling Eielsen i 1863. 

Motvillig henvendte sognepresten seg til skoledirektøren for å høre om 

stiftsdireksjonen ville tillate det planlagte prosjektet i Rennebu. Berg svarte at prosjektet 

hadde så dårlige økonomiske utsikter at det ville være vanskelig å finne noe forlag som var 

villig til å gi det ut. Dessuten ville det stride mot opphavsretten, eller «Loven om Aftryk»: 

Man maa dog erindre, at der er noget, som man kalder Forlagsret, mon hvad vilde der blive af denne 

naar man havde Lov til at gaa frem paa den af Dem foreslaaede Maade! Al Boghandlerspekulation 

maatte derved gaa tilgrunde. Rennebo Plan gaar jo ud paa et formelig storartet literært Rov, som det er 

min Overbevisning paatalt, vilde blive straffet med flere hundrede Dalers Bøder og Konfiskation af det 

hele Arbeide.422 

Samtidig forsøkte Berg å overbevise lesebokmotstanderne om at utgaven fra 1868, som han 

som nevnt hevdet var endret i tråd med han og biskopens forslag, ikke lenger inneholdt noe 

som kunne være skadelig for barna. Han viste til det nye stykket om Luthers forhold til fabler, 

og påpekte at Luther selv hadde gitt ut en fabelsamling. Videre hevdet han at den eldste 

fabelen noensinne var en fortelling om snakkende trær i Dommernes bok 9:8-15. Som svar på 

kritikken om at boken blandet alvor og moro skrev Berg at de til tross for den muntre formen 

kunne inneholde «en dyb alvorlig Lære», og at læreren ville ha forstand til å velge stykkene i 

en passende rekkefølge. 

Det ble ingen piratkopiering i Rennebu, og etter revisjonen av leseboken i 1873 roet 

motstanden seg noe, og de to første trinnene av 4. opplag ble innført i 1875.423 I 1868 hadde 

en rennbygg testamentert 200 Spd. for å opprette en privat førskole kalt «smaabørnskolen» i 

Rennebu. Denne omgangsskolen ble opprettet en gang på 1870-tallet, og fortsatte som et 

religiøst supplement til den stadig mer verdslige offentlige skolen helt til legatet ble overført 

til søndagsskoledrift i 1947.424 

Forsøket på å kopiere leseboken i Rennebu var en av de siste sakene Berg tok seg av 

før han ga seg som skoledirektør sommeren 1872. Han søkte seg da over i prestetjeneste, noe 

som kan tyde på at han lengtet tilbake til tilværelsen som prest på Røros. På en annen side 

hadde de mange embetsreisene vært en påkjenning, og presteembetet var et godt alternativ 

hvis han ville bli mer bofast. Helsen hans var imidlertid ikke verre enn at han raskt ble 
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utnevnt til prost i Nordre Dalerne, før han i 1877 ble sogneprest i Ullensaker.425 Helsen tvang 

også Haslund til å gi seg i 1876, og for ham var det naturligvis uaktuelt å bli prest.426 

6.7 Konklusjoner 
Selv om John Frydenlund og Hans Try nok har rett i at lesebokstriden artet seg som en bred 

bondebevegelse, er det også tydelig at den flere steder hadde koblinger til vekkelsesmiljøer 

som både tidligere og fortsatt protesterte mot andre endringer i kirken og skolen. Bergen 

stiftsdireksjon mente motstanden hadde blitt mer «fanatisk» på de få stedene man fortsatt 

protesterte etter revisjonen i 1868, og i Christiania stift kan vi se en lignende utvikling. 

Motstanden ble i større grad en kirkesak, noe som fikk konsekvenser for stiftsdireksjonenes 

arbeid. 

Trondhjem stiftsdireksjon ble tidlig klar over at motstanden gjorde seg gjeldende blant 

de vakte, og på oppfordring fra sognepresten i Stadsbygd forsvarte biskop Grimelund de 

verdslige fagene i et hyrdebrev i 1865. Håpet var at Grimelunds anseelse blant de vakte skulle 

få dem til å gi etter, og biskopen viste i det samme hyrdebrevet at han til dels sto på lekfolket 

side i spørsmål knyttet til fornyelse av liturgi og salmebøker. 

Blant lesebokmotstanderne var det en utbredt oppfatning at N. F. S. Grundtvigs 

innflytelse i Norge var skadelig for både skolen og kirken. Selv om mitt 

sekulariseringsperspektiv legger vekt på hva grundtvigianere og pietister var uenige om, er det 

også en fordel å forholde seg til hva som ble oppfattet som ytterpunktene i striden. Få steder 

ble de ideologiske eller teologiske motsetningene mellom grundtvigianere og pietister like 

tydelig som i Hemne, der leseboken på mange måter ble en bisak. Hemnestriden ble et 

vanskelig dilemma for Trondhjem stiftsdireksjon. De var skeptiske til grundtvigianismen, og 

særlig biskopen hadde synspunkter som lå nærmere den pietistiske opposisjonen. Samtidig 

ikke biskopen å fjerne Gunnerus fra presteembetet, og det ser ut til at sosiale og politiske 

hensyn trumfet biskopens ideologiske orientering. Departementet førte i så henseende en 

hardere linje mot sognepresten enn det Grimelund anbefalte da de fikk ham dømt for å ikke ha 

adlydt biskopen. 

Skoledirektøren holdt et våkent øye med de grundtvigianske lærerne i Hemne, men 

han anklaget samtidig bøndene for å være imot «al verdslig Kundskab». Overfor de to lærerne 

som nektet å dele ut katekismer ser vi også lite av den forståelsesfulle holdningen Berg viste i 

                                                 
425 Nesten, Ullensaker : en bygdebok, 180. 
426 Norsk Pedagogisk Studiesamling, Et Snes skoledirektør-portretter: bilder fra skoledirektør-embetets historie : 

til 125-års jubileet, 175. 
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brevet til lærer Refseth i 1864. Når det er sagt, sier skoledirektøren og biskopens handlinger 

eller private brev til sogneprest Gunnerus lite om hvordan skoledirektøren og biskopen ble 

oppfattet blant allmuen. 

Det blir allikevel for enkelt å si at tillit til stiftsdireksjonen forhindret religiøs 

separatisme i Hemne. En slik eskalering ville også være avhengig en viss kirkekritisk 

agitasjon, noe vi ikke finner tegn til Trøndelag. Stiftsdireksjonen i Trondheim gjorde 

omreisende lekpredikanter til syndebukker for at motstanden spredte seg, men det er mye som 

tyder på at den heller oppsto uavhengig på flere steder. Elling Eielsen hadde riktignok en del 

støttespillere i stiftet, men det er ikke sikkert at han opprettholdt kontakten med disse slik han 

gjorde med tilhengerne i Jarlsberg.  

Den sterke haugianismen i Jarlsberg skapte problemer for Christiania stiftsdireksjon 

blant annet gjennom Elias Klevens agitasjon i Numedal. I Flesberg, der Kleven hadde flere 

tilhengere, foreslo Haslund å dempe gemyttene ved å innføre Sverdrups forklaring. Dette 

viser at Haslund var noe orientert om de kirkelige sidene ved lesebokstriden, men han 

fremstår likevel som mer sekulær enn skoledirektør Berg. Ellers håndterte stiftsdireksjonen 

saken ved å involvere rettsvesenet, noe som resulterte i bøter for foreldre som holdt barna 

borte fra skolen. Få år senere gikk Klevens bevegelse likevel i oppløsning.  

Verre gikk det i Ramnes og Andebu, der konflikter rundt sogneprestens eksaminering 

av barn i den private skolen bidro til bruddet med statskirken i 1872. Haslund opererte relativt 

uavhengig av Arup, og advarte ved flere anledninger om «Justitiens Tiltale». Stiftsdireksjonen 

skrev også at muligheten for tiltale mot Heierstad skulle «fremdeles holdes aaben». I Rødenes 

var det også tegn til religiøs separatisme, men skal vi tro Iver Kinds forklaring under forhøret 

i 1867 var dette kun en bløff for å skremme skolekommisjonen. 

Christiania stiftsdireksjon kan neppe kan sies å ha gitt næring til den religiøse 

separatismen som utviklet seg i Jarlsberg. Mye tyder på at det var lekfolkets religiøse 

oppfatninger og ikke mistro til myndighetene som var den viktigste drivkraften bak 

protestene. Samtidig ser vi at Trondhjem stiftsdireksjon i større grad satte seg inn i 

lesebokmotstandernes oppfatninger, en tendens som ble enda tydeligere etter revisjonen i 

1868. Før Berg gikk tilbake til presteembetet forsøkte han å dempe motstanden blant annet 

ved å hevde at han og biskopen hadde sørget for at eventyrene i det nye opplaget var byttet ut 

med fabler fra Luthers fabelsamling. 
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7 Overblikk 
Jeg har nå undersøkt hvordan stiftsdireksjonene i begynnelsen ble involvert i lesebokstriden, 

og hvordan de videre håndterte saken overfor lærere, lokalpolitikere, departementet og det 

vakte lekfolk. Denne fremstillingen har en viss kronologisk forankring, men for å gi enda 

bedre oversikt over stiftsdireksjonens håndtering av lesebokstriden vil jeg nå kort 

oppsummere noen av de viktigste hendelsene i kronologisk rekkefølge. 

Biskopen i Trondheim var etter alt å dømme den første til å innrapportere om 

motstanden mot Jensens lesebok til Kirke- og Undervisningsdepartementet i juni 1864, da han 

innberettet at han hadde fått besøk av lesebokmotstandere fra Byneset og Rindal (Kap. 2). 

Stiftsdireksjonen hadde da vært involvert i saken siden mars, da lærer Refseth sendte brev til 

Grimelund (Kap.3.1). Skoledirektør Halvor Hansen i den vestlige delen av Christiania stift, 

som ble forflyttet til Hamar fra 1. januar 1865, skrev i stiftsdireksjonens innberetning for 1863 

at det flere steder hadde reist seg motstand mot leseboken. Innberetningen, som ble sendt inn 

høsten 1864, sier ikke noe om hvor motstanden fantes, og skoledirektør Haslunds 

innberetninger sier ikke noe om saken før innberetningen for 1869 (Kap. 4.7). 

Den første saken Haslund virkelig ble involvert i var trolig i Aurskog og Blaker, 

oktober og november 1864, selv om han kanskje hadde merket noe av misnøyen da han reiste 

gjennom Østfold på sommeren samme år. I desember mottok Christiania stiftsdireksjon også 

et klagebrev fra Rødenes, men dette ble henlagt. Omtrent samtidig mottok Haslund de to 

brevene fra lærerne som foreslo endringer i leseboken, som han like før jul videresendte til P. 

A. Jensen (Kap. 2.3). 

Trondhjem stiftsdireksjon mottok henvendelser fra Øksendal i oktober 1864 og 

prosten i Nordre Indherred i desember, og på nyåret kom en større bølge av 

bekymringsmeldinger og klagebrev, hovedsakelig fra prostiene Fosen, Indre Nordmøre og 

Søndre Dalerne. Stiftsdireksjonen sendte derfor i mars 1865 en serie lignende brev til prostene 

i Søndre Dalerne og indre Nordmøre samt skolekommisjonene i Orkdal, Nedre Stjørdal, 

Børsa og Hemne (Kap. 4.2). I april sendte også biskopen Grimelund ut et hyrdebrev der han 

forsvarte de verdslige fagene (Kap. 6.1). 

I begynnelsen av mai var Haslund i Ramnes, der han havnet i diskusjon med lærer 

Lebsager, og ikke lenge etter besluttet skolekommisjonen å forkaste leseboken. Samtidig ble 

det drevet underskriftskampanje i Eidsberg som kom til stiftsdireksjonens kunnskap i løpet av 

sommeren (Kap. 4.1). I august fikk de også høre at flertallet i Andebu skolekommisjon var 

imot leseboken. I Ramnes kom skolekommisjonen med forslag til alternative lesebøker, men 
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dette ble avslått av stiftsdireksjonen i slutten av desember. I mars året etter ble det så besluttet 

at foreldrene selv kunne velge om de ville kjøpe Jensens lesebok eller et alternativ bestående 

av flere bøker, men senere på året begynte foreldre å ta barna ut av skolen fordi det oppsto 

konflikt rundt hvilke bøker det skulle undervises i (Kap.6.5).  

Samtidig eskalerte motstanden i Rennebu og Meldal, og menighetsmøtet i Meldal 16. 

april bidro til at skolekommisjonen ba stiftsdireksjonen om å arbeide for å få i stand et utdrag 

av leseboken (Kap.5.1). I 1866 nådde lesebokstriden et klimaks, og begge stiftsdireksjonene 

måtte håndtere flere saker samtidig. I Christiania stift sa lærer Lebsager opp jobben som 

lærer, samtidig som kirkesanger Samuelsen begynte å agitere mot leseboken i Nore (Kap. 3). 

Tidligere på året hadde Christiania stiftsdireksjon fått høre at kommunestyret i Rødenes la 

press på skolekommisjonen for å hindre at leseboken ble innført. I Trondhjems stift skjedde 

en lignende utvikling i Hemne, og i slutten av oktober besluttet skolekommisjonen å fjerne 

leseboken, og stiftsdireksjonen ba dem finne alternative bøker (Kap. 4.3). I februar 1867 brøt 

så konflikten rundt dåpsritualet ut i Hemne (Kap.6.2).  

I januar fikk Christiania stiftsdireksjon større utfordringer i Rødenes, da foreldre 

begynte å ta barna ut av skolen. I februar besluttet også skolekommisjonen at bøkene skulle 

fjernes, men i motsetning til i Hemne ble ikke dette godkjent av stiftsdireksjonen. 

Stiftsdireksjonen sørget dessuten for at det i mai ble satt i gang forhør mot 

kommunestyremedlemmer som hadde drevet agitasjon på stedet (Kap. 4.4). I 1867 sørget 

Christiania stiftsdireksjon også for at det ble satt i gang forhør mot to 

skolekommisjonsmedlemmer i Flesberg som hadde sluttet seg til lekpredikanten Elias Kleven 

og advart foreldre mot å sende barna i den offentlige skolen (Kap. 4.4 og 6.4). 

Høsten 1867, etter P. A. Jensens død, fikk Kirke- og undervisningsdepartementet 

myndighet til å foreta endringer i et tredje opplag av leseboken. I departementets sakspapirer 

kan vi se at Hartvig Nissen og H. U. Sverdrup i desember gikk gjennom innvendingene mot 

boken, og den reviderte utgaven forelå først i oktober 1868 (Kap. 5).427  

Motstanden i Rødenes roet seg i begynnelsen av 1868, etter at skoledirektøren og 

amtmannen hadde holdt møter med skolekommisjonen og kommunestyret. I Ramnes fortsatte 

motstanden, og etter at sognepresten igjen fikk problemer med å eksaminere privatskolebarna 

i 1869, valgte han å gå av med pensjon før tiden. Samme år ble Trondhjem stiftsdireksjon 

involvert i lærersakene i Rissa og Holtålen (Kap. 3.3), og satte i gang forhørene i Lensvik året 

etter (Kap. 4.4). Motstanden sto i 1870 fortsatt ved lag flere steder i Trondhjems stift, og på 

                                                 
427 Aftenposten 1868.09.26,   (NO1868). 
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slutten av året mottok for eksempel stiftsdireksjonen en ny underskriftskampanje fra Kors i 

Grytten. I 1872 samlet også et lesebokmøte i Rennebu deltakere fra flere bygder, der de 

gjorde et mislykket forsøk på å sette sammen en ny lesebok (Kap. 6.6). I 1872 var motstanden 

i Christiania stift så vidt vi vet begrenset til Nore og bygdene i indre Vestfold, der noen av 

motstanderne meldte seg ut av statskirken og stiftet et eget kirkesamfunn (Kap.6.5). 1872 var 

også året skoledirektør Berg i Trondheim gikk av og ble sogneprest i Melhus (Kap. 6.6). 

7.1 Funn 
Min undersøkelse har avdekket interessante tilfeller av opposisjon mot Jensens lesebok som 

ikke er kjent fra tidligere. Motstanden i Aurskog og Blaker, Lensvik og Rissa i Stadsbygd, 

Leksvik, Kors og Holtålen ser for eksempel ikke ut til å være nevnt i litteraturen, selv ikke i 

bygdebøkene. Andre steder har funnene mine utdypet mindre kjente sider ved lesebokstriden, 

og for eksempel vist at kommunale myndigheter spilte en større rolle enn det som har kommet 

frem tidligere.  

Ellers har det regionale perspektivet bidratt til å avdekke sammenhenger som lett blir 

oversett i lokal- eller institusjonshistoriske arbeid. Dette gjelder for eksempel hvordan 

stiftsdelingen i 1864 kan ha fått betydning for Christiania stiftsdireksjons håndtering av 

lesebokmotstanden, og hvordan innføringen av fastskolen gikk sakte noen av stedene der 

motstanden ble sterk. Et annet eksempel er biskop Grimelunds samtaler med Haslund og 

kirkestatsråden under oppholdet i Christiania i 1867, da han blant annet fikk høre hvordan 

Christiania stiftsdireksjon hadde vært mindre ettergivende i Rødenes enn Trondhjem 

stiftsdireksjon i første omgang hadde vært i Hemne.  

Stiftsdireksjonens korrespondanse har også vist at den store bølgen av motstand i 

Trondhjems stift antakeligvis var en respons på rundskriv fra stiftsdireksjonen som orienterte 

om at leseboken skulle innføres. Vi har sett at Grimelunds hyrdebrev i 1865 trolig var ment 

for å dempe denne opposisjonen 

Jeg fant også nye kilder som kaster lys over stiftsdireksjonenes medvirkning til at 

leseboken ble revidert i nye opplag. Det er for eksempel ikke kjent fra tidligere at Haslund 

videresendte endringsforslag direkte til P. A. Jensen, som til tider var med i stiftsdireksjonen 

som vikarierende biskop. I departementsarkivet fant jeg kilder som viser at stiftsdireksjonene i 

Tromsø og Trondheim involverte seg i forbindelse med revisjonen i 1868, noe som virkelig er 

relevant for min problemstilling. 
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7.2 Konklusjoner 
Berg og Grimelunds bidrag til revisjonen i 1868 gir etter min mening grunnlag for å hevde at 

Trondhjem stiftsdireksjon i større grad enn Christiania stiftsdireksjon fremsto som en religiøs 

institusjon. Skoledirektør Haslund medvirket riktignok til at leseboken ble revidert i 1865, 

men jeg har ikke funnet et eneste eksempel på at han bruker denne eller den senere revisjonen 

som argument for å få leseboken innført. Stiftsdireksjonen og skoledirektøren i Trondheim 

argumenterte derimot flere ganger med at boken ville bli mer akseptabel i nye opplag, og tok 

også ved flere anledninger æren for endringene som ble gjort i 1868.  

Listen over tekstene bøndene i Aurskog og Blaker ønsket fjernet, som Haslund sendte 

inn i forbindelse med revisjonen i 1868, er en annen hake ved min konklusjon (Vedlegg 2). Vi 

kjenner riktignok ikke omstendighetene rundt dette brevet, men en slik liste over tekstnumre 

er noe ganske annet enn betraktningene vi finner i brevet fra Berg og Grimelund: De klaget 

for eksempel over at fuglene ble kalt «Guds Børn» i Wergelands «Fuglene paa Juleneget» 

(Kap.5.2). Trondhjem stiftsdireksjon så det altså som en av sine oppgaver å vurdere hva som 

var rett kristen lære (Vedlegg 3). 

Brevet fra Berg og Grimelund viser at Trondhjem stiftsdireksjon rettet 

oppmerksomheten mot folks religiøse oppfatninger, både ved at biskopen involverte seg og 

ved at skoledirektøren orienterte seg mot religiøse sider ved leseboksaken. Samtidig kan vi 

ikke på grunnlag av mitt kildemateriale utelukke at biskop Arup i Christiania involverte seg 

på denne måten. Vi kan imidlertid se at det ikke fantes innspill fra Arup i Hartvig Nissens 

sakspapirer fra desember 1867, der Grimelund var representert med hele tre brev. Om han i 

det hele tatt diskuterte innholdet i leseboken er det altså lite som tyder på at han 

videreformidlet dette til departementet. Forøvrig ser vi at Trondhjem stiftsdireksjon ofte var 

avhengig av korrespondansen gjennom det geistlige hierarkiet, der de i Christiania stift oftere 

håndterte sakene med skoledirektørens personlige tilstedeværelse. Ellers ser vi at Arup ikke 

var mannen å gå til da biskop Grimelund var i Christiania og ville drøfte leseboksaken i 

Hemne – da han ikke fikk snakket med ekspedisjonssjefen oppsøkte han i stedet 

kirkestatsråden og skoledirektøren. 

Når det gjelder anklagene om at biskop Grimelund holdt en beskyttende hånd rundt 

omreisende agitatorer, har jeg funnet tegn til at omfanget av denne agitasjonen var overdrevet. 

Om han i det hele tatt kunne slått ned på denne virksomheten i en tid uten 

konventikkelplakaten, ville det med andre ord være lite å slå ned på. Dette forhindrer ikke at 

han i enkeltes øyne fremsto som lesebokmotstandernes beskytter, og biskopens arbeid for å 

revidere leseboken tyder på at det var en kjerne av sannhet i dette. Det betyr ikke at han 



111 

 

faktisk støttet opposisjonen, og i et av brevene han sendte fra Christiania begynte han til og 

med å revurdere den lempelige fremgangsmåten han til da hadde anbefalt. 

Overfor de viktigste aktørene som sluttet opp om motstanden gikk begge 

stiftsdireksjonene til å begynne med svært forsiktig frem. Stiftsdireksjonen hadde for 

eksempel myndighet til å si opp lærere som agiterte mot boken, men dette var lettere sagt enn 

gjort. Å advare om oppsigelse var et godt pressmiddel, men en oppsagt lærer kunne bli langt 

farligere enn en som forble i stillingen. I Børsa og på Byneset i Trondhjems stift fungerte slike 

advarsler, men i Christiania stift endte to lærere opp med å skape langvarig hodebry for 

stiftsdireksjonen. I Ramnes tok Anton Lebsager stiftsdireksjonen på ordet og sa opp stillingen 

som lærer. Stiftsdireksjonen ville overtale ham til å bli, men som de fryktet endte han opp 

som privatlærer. Dette bidro kanskje til at de ikke ga en slik anbefaling til klokker Samuelsen 

i Nore, og at de var tilbakeholdende med å følge opp prestens og prostens klager over 

«Samuelsens Forhold».  

Overfor skolekommisjonene gikk også stiftsdireksjonene i utgangspunktet forsiktig 

frem for å få leseboken innført, både i Aurskog og Blaker, Ramnes og indre Østfold. Denne 

velviljen ser ut til å ha tatt slutt etter at kompromisset i Ramnes ikke bar frukter, og i Nore tok 

det hele tre år før stiftsdireksjonen godkjente skolekommisjonens forslag til alternative bøker. 

I Rødenes nektet de blankt å godkjenne skolekommisjonens vedtak om å fjerne lesebøker som 

allerede var innført, noe som under Grimelunds opphold i Christiania inspirerte Trondhjem 

stiftsdireksjon til å føre en hardere linje overfor Hemne skolekommisjon. 

Skolekommisjoner som støttet leseboken hadde mulighet til å bruke tvang mot enkelte 

foreldre for å få den innført, og i slike tilfeller overlot stiftsdireksjonene gjerne saken til de 

lokale myndighetene. Fra stiftsdireksjonens side var offentlig tiltale som regel kun et 

pressmiddel, både når det var snakk om åpenbare lovbrudd og saker som neppe ville ført frem 

i retten. Saken mot skolekommisjonsmedlemmet i Flesberg er det eneste kjente tilfellet av at 

slike advarsler førte til at noen ble straffet. 

Som Hartvig Nissen påpekte i brevet til skoledirektør Berg i 1865, gikk de 

økonomiske sidene ved innføringen av leseboken i stiftsdireksjonens favør. Christiania 

stiftsdireksjon gikk lengst i å dra nytte av dette, og påpekte ved flere anledninger hvor dyrt det 

ville være å anskaffe alternative lesebøker eller drive privat undervisning. Dette kan med et 

visst forbehold settes i kontrast til Trondhjem stiftsdireksjons fokus på innholdet i leseboken, 

selv om Christiania stiftsdireksjon ikke var alene om å argumentere med at Jensens lesebok 

var billig. Haslund rettet imidlertid også oppmerksomheten mot de religiøse sidene ved 

leseboksaken da han i Flesberg anbefalte Sverdrups utgave av forklaringen, og i Hemne 
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håndterte Trondhjem stiftsdireksjon leseboksaken kontant og kompromissløst, samtidig som 

biskopen forsøkte å beskytte den grundtvigianske sognepresten. Revisjonen i 1868 gir likevel 

god grunn til å hevde at Trondhjem stiftsdireksjons håndtering av lesebokstriden i større grad 

bar preg av en religiøs orientering – en orientering mot innholdet i leseboken og folks 

religiøse oppfatninger. 

7.3 Religiøse embetsmenn 
Stiftsdireksjonenes håndtering av opposisjonen mot Jensens lesebok var preget av fleksibilitet 

og variasjon. I denne reformsituasjonen kan vi med andre ord ikke beskrive skolebyråkratiet 

som et forutsigbart urverk i stil med Francis Sejersteds rettsstatsbegrep. På dette området 

ligger min fremstilling nærmere J. A. Seips metodologi, der enkeltindividenes interesser og 

motiver er avgjørende for å forstå embetsmannsstaten. Når det er sagt, står verken Seips og 

Sejersteds syn på embetsregimet eller aktør-struktur-problematikken sentralt i min 

problemstilling. Da ville det for eksempel vært problematisk at jeg ikke så nærmere på 

stiftamtmennenes rolle, og at jeg i utgangspunktet staket ut et aktørorientert perspektiv. Jeg vil 

heller ikke hevdet at hovedaktørene, altså stiftsdireksjonene, var avgjørende for at 

lesebokstriden fikk forskjellig utfall i de to stiftene. Selv om vi ikke skal se bort ifra at 

Trondhjem stiftsdireksjon fikk forebygget religiøs separatisme, er det mye som tyder på at det 

heller var mer lokale forhold som førte til en slik eskalering i Christiania stift. 

Det jeg har gjort er derimot å utforske hvordan de to stiftsdireksjonene, først og fremst 

representert ved biskopene og skoledirektørene, forholdt seg til både religiøse og rent 

politiske sider ved opposisjonen mot Jensens lesebok. Ved å studere religion på individnivå 

har jeg lagt fra meg tanken om at religion er noe følelsesmessig og personlig som verken 

hører hjemme i politikken eller historieskrivningen. Der Seip snakket om 

«tomhetsfenomener» og «vikarierende motiver», mener jeg i likhet med Bjørg Seland og 

Hanne Sanders at man ikke må overse religiøse oppfatninger hvis man skal forstå Norge eller 

Nordens nyere historie. 

Hvis formålet med denne studien er å skape større forståelse for samfunnsutviklingen 

på 1860-tallet, reiser det seg et nytt spørsmål: Er utvalget representativt? Svaret på dette 

spørsmålet er utvilsomt nei. Jeg har gravd frem ytterpunkter i stiftsdireksjonenes ellers så 

profane hverdag med amtsbudsjetter og kretsreguleringer, og sett hvordan de forholdt seg til 

aktører som ikke representerte majoriteten i den norske befolkningen. Nå er heller ikke 

formålet med denne studien å komme med reduksjonistiske generaliseringer, men å nyansere 

eksisterende synteser over både lesebokstriden og samfunnsutviklingen forøvrig. 
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Stiftsdireksjonenes rolle i lesebokstriden er et godt utgangspunkt for å belyse 

kompleksiteten som preget den store reformen av det norske skolevesenet på 1860-tallet. 

Reformen i seg selv hadde mange ulike formål, og var tuftet på flere forskjellige økonomiske, 

kulturelle og politiske visjoner for hvordan den kommende generasjonen skulle formes. 

Opposisjonen mot reformen bygget også på mange ulike motiver, og det ble opp til 

stiftsdireksjonene å vurdere hvordan disse skulle motarbeides eller tas hensyn til. Motstanden 

gjorde seg gjeldende blant mange forskjellige aktører, både foreldre, lærere, lokalpolitikere, 

lekpredikanter og ulike kombinasjoner av disse. På toppen av det hele befant stiftsdireksjonen 

seg i krysningsfeltet mellom den geistlige og den sivile staten, og inngikk i et komplekst 

skolebyråkrati der skillet mellom det åndelige og det verdslige var uklart hele veien fra 

departement til lærer eller klokker (Vedlegg 6). 

Selv om Hans Try kan ha rett i at motstand mot Jensens lesebok kunne være uvilje mot 

embetsveldet forkledd i «religionens språk», ser vi også mange tegn til at motstanden bygget 

på en oppriktig frykt for hva leseboken kunne gjøre med barna – noe som for eksempel preget 

biskop Grimelunds innberetning i 1864. Leseboksaken i Nore er et eksempel på at 

kausaliteten kunne gå den andre veien: religiøse årsaker gjorde at bygdefolket snudde ryggen 

til sognepresten de tidligere hadde valgt til ordfører. Mange oppfattet skolen eller 

«Børnelærdommen» som avgjørende for livet etter døden, og slike problemstillinger var da et 

politisk spørsmål. Det kan med andre ord være fruktbart å se religion som politikk i seg selv, 

og ikke kun som et skalkeskjul for mer materielle politiske interesser. 

Ut fra Anders Skrondals perspektiv var stiftsdireksjonens håndtering av lesebokstriden 

en balansegang mellom grundtvigianske og pietistiske opposisjonelle krefter. John 

Sommervilles sekulariseringsbegrep gir et bedre utgangspunkt for å tydeliggjøre hvordan 

denne balansegangen foregikk på individnivå. Vi ser da på en bestemt side ved de to 

ytterpunktene, nemlig hvilken stilling troen skulle ha i dagliglivet: fra det «ene fornødne» til 

«Menneske først, Christen saa». Med et slikt perspektiv ble det lettere å analysere hvordan en 

delvis geistlig institusjon som stiftsdireksjonen kunne arbeide for å sekularisere skolevesenet. 

Det ble lettere å se hvordan både biskopens deltakelse og skoledirektørens embetsforståelse 

kunne få betydning for om stiftsdireksjonens fremgangsmåte fikk et sekulært eller et religiøst 

preg. 

Med et individualistisk sekulariseringsperspektiv har jeg funnet en mellomting mellom 

Skrondals «opposisjon mot grundtvigianismen i uppsedingi» og Boyesens kamp om skolens 

formål. Striden handlet aller dypest sett verken om kirken eller skolen, men om kristentroen 

og dens plass i samfunnet. Så skal man heller ikke glemme de følelsesmessige sidene ved 



114 

 

opposisjonen som ikke nødvendigvis handlet om religion. De store endringene i 

bondesamfunnet kunne virke skremmende og fremprovosere reaksjon, og synkende tillit til 

geistligheten og embetsstanden kunne få religiøse utrykk. Samtidig er det lett å legge for mye 

vekt på disse profane sidene ved lesebokstriden når vi ser den med vår tids briller. 

Kristentroen gjennomsyret samfunnet, og var en svært viktig del av livet for både allmue og 

kondisjonerte. Forleggeren av Jensens lesebok, J. W. Cappelen, startet for eksempel sin 

virksomhet som distributør av religiøs litteratur, og drømte opprinnelig om å bli misjonær.428 

Som vi så med Trondhjem stiftsdireksjons håndtering av Hemnestriden veide kanskje 

de kondisjonertes innbyrdes lojalitet tyngst når det kom til stykket, men det er likevel 

interessant å undersøke hvordan ideologiske forskjeller mellom embetsmennene kunne gi 

utslag i embetsutførelsen. Skoledirektør Berg kunne skrive til lærer Refseth at de var «enige i 

det væsentlige» (Kap.3.1), og Grimelund kunne formidle et syn på skolens formål som lå 

langt fra Hartvig Nissens og Frederik Stangs synspunkter (Kap. 6.1). Troen gikk på tvers av 

allmuens og de kondisjonertes kultur, men dette båndet var i ferd med å svekkes. Etter Berge 

Furres modell tok økonomien religionens plass som samfunnets bærebjelke, og skoleloven av 

1860 var en del av denne prosessen. Ved å innføre Jensens lesebok var embetsmannsstaten da 

med på å grave sin egen grav. 

                                                 
428 Boyesen, J.W. Cappelen 1805-1878 : noen blad av norsk bokhandels og norsk kulturkamps historie, 31. 
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Vedlegg 1: Omgangsskolens utbredelse i 1864 

 

  Andel skolesøkende barn i omgangsskole 

Nr. Prostier 1864 Endring siden 1861 

 Trondhjems stift 24 % -48 % 

1. Søndre Indherreds 12 % -54 % 

2. Nordre Indherreds 20 % -50 % 

3. Namdals 24 % -60 % 

4. Nordre Dalernes 8 % -63 % 

5. Søndre Dalernes 24 % -56 % 

6. Fosens 42 % -29 % 

7. Indre Nordmøres 24 % -33 % 

8. Ytre Nordmøres 40 % -52 % 

9. Ytre Romsdals 38 % -30 % 

10. Indre Romsdals 17 % -7 % 

 Christiania stift 12 % -70 %* 

1. Øvre Romeriges 2 % -95 % 

2. Nedre Romeriges 4 % -90 % 

3. Christiania Stiftsprovsti 2 % -39 % 

4. Drammens 18 % -36 % 

5. Øvre Borgesyssels 3 % -86 % 

6. Vestre Borgesyssels 6 % -50 % 

7. Mellem Borgesyssels 7 % -79 % 

8. Nedre Borgesyssels 13 % -66 % 

9. Ringerike og Hallingdals 19 % --* 

10. Kongsbergs 23 % -59 % 

11. Nordre Jarlsbergs 7 % -74 % 

12. Søndre Jarlsbergs 31 % -36 % 

13. Laurvigs 16 % -71 % 

 *Prostiet Hadeland Ringerike og Hallingdal ble delt og er derfor ikke medregnet  
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Vedlegg 2: Haslunds liste over uønskede tekster 
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Vedlegg 3: Berg og Grimelunds revisjonsforslag  
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Vedlegg 4: Kart over Trondhjems stift 
Administrativ inndeling: http://www.disnorge.no/cms/gamle-kart-takk-til-nasjonalbiblioteket  

Basiskart: Wikimedia Commons 
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Vedlegg 5: Kart over Christiania stift 
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Vedlegg 6: Skoleadministrasjonen på landet etter 
skoleloven av 1860 
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Amtsformannskap 

Skolekontoret i Kirke- og 

undervisningsdepartementet 

Stiftamtmann Biskop 

Kommunenes 
ordførere 

Amtmann 
(Stiftamtmann 
hvis stiftamt) 

Formannskap 
(kommunestyre) 

Godkjenningsmyndighet i 
visse saker 

Overordnet 

Representert 

Møterett u/stemmerett 

Forslag til amtets 
skolebudsjett 

Rett/plikt til visitas 
eller skoleinspeksjon 
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