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Jubileumseikene på skolene i Tjølling 

 

I 1914 markerte Tjølling skolestyre 100-års jubileet for Grunnloven på en spesiell måte. 

Skolestyret bestemte at det skulle plantes et jubiléumstre – ei eik - ved hver av skolene i 

Tjølling. Den gang var det skoler på Torsøy, Spetalen, Skalleberg, Bjerke, Tjøllingvollen og 

Østre Halsen. 

Vi har funnet at tre av disse fortsatt står der de ble plantet for snart 120 år siden. 

 

I møtet 2. februar 1914 behandlet skolestyret i sak 4 beplantning rundt skolene, hvor elevene 

skulle stå for utplanting, og lærerpersonalet skulle stå for «framtidig tilsyn og pleie».  

Dette ble enstemming vedtatt. 

 

I sak 5 – tydeligvis som en forlengelse av sak 4 – vedtok skolestyret en markering av 100-års 

jubileet for grunnloven. Kort og greit står dette i denne lokalhistorisk interessante saken: 

«Likeledes vedtages efter 

forslag av formanden: 

Skolestyret henstiller til alle 

skolekredsene i herredet, at 

der nu i 1914 blir plantet et 

ekstra ved hver skole til minde 

om aaret. 

Møte hevet.» 

 

Det står fortsatt jubileumseiker i skolegården til Kirkefjerdingen skole, på fjellet ved Spetalen 

skole og i hagen til lærerboligen ved Skalleberg skole. Ved Torsøy skole, Bjerke og Østre 

Halsen er det ikke slike eiker. Men vi vet jo faktisk heller ikke om det ble plantet noe. 
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Kirkefjerdingen skole 

Et gammelt bilde fra 1923 viser at det står et spinkelt eiketre som ble plantet 9 år tidligere - 

midt i det som den gang var skolegården. (Det er vel et under at den ikke ble kvestet når 

elevene slo langball og herja rundt i friminuttene). 

 

 

Jubileumseika på Kirkefjerdingen 

skole i 1923 

 

 

 

 

 

 

Jubileumseika på Kirkefjerdingen i 

2022  

(ved Helsehuset og 

omsorgsboligene)  

 

 

 

 

 

 

 

Eika står der fortsatt, med asfalterte parkeringsplasser på begge sider, og en gang/sykkelvei 

som nærmeste nabo. 

Bør ikke denne historiske eika få et bedre vern? Et informasjonsskilt i det minste? 
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Spetalen skole 

Sjøl om skolebygningen på Spetalen er revet og erstattet med en moderne enebolig, står den 

gamle eika fortsatt der den ble planta for snart 120 år siden. Den opprinnelige skolen fra 1869 

sto der det røde huset til 

høyre ligger. I 1899 ble det 

bygd en ny skole der vi nå ser 

et hustak. Skoletomta het 

«Aasheim». 

Denne jubileumseika ble altså 

plantet i den gamle 

skolegården. Eika ble stående 

bak en liten fjellrygg for den 

nye skolen. (Dermed ble den 

vel skjerma for de verste 

herjingene i friminuttene). 

Nå er jubileumseika i praksis 

blitt en pryd i kanten av hagen 

til Mette og Ole Sannes. 

Også denne eika bør få et skilt 

som viser den historiske 

verdien den har. 

 

 

Vi har ikke tilgjengelig 

et bilde av skolen, 

men den sees i 

bakgrunnen på dette 

skolebildet som ble 

tatt i 1909. 
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Skalleberg skole  

Nederst i hagen til den gamle skolen – på vestsida av Skallebergveien - står et prakteksemplar 

av ei eik. Den har til og med et skilt som sier: 

PLANTET.  

17. MAI 1914. 

ETT. VEDT. I SKOLEST. 

2. FEBR. SÅ.  

Det er interessant hvis noen har 

informasjon om hvem som 

laget denne spesielle plaketten, 

og når den ble laget. 

Når den nye Skalleberg skole 

ble bygd på østsida av veien i 

1922, ble den gamle skolen 

lærerbolig. 

 

 

 

 

Størrelsen på eika vises enda 

bedre når vi plasserer noen 

mennesker i bildet – her Kjell 

Skallist og Torhild Saga.  

De har begge gått på Skalleberg 

skole. 

 

 

 

At disse tre eikene har såpass 

ulik størrelse skyldes ulike 

voksevilkår – sollys, jordsmonn 

og vannhusholdning. 
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