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Skolene på Hoppern
Tronvikvn. 32
Den første skolen kom i 1856 og var i bruk til 1895. Da ble bygningen flyttet og ny
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skole bygget på samme sted. Den nye var i bruk som skole i 13 år, deretter som
lærerbolig. Bygningen står der fortsatt i Tronvikvn. 32.
Skolen fra 1856
Den hadde bare et klasserom pluss en leilighet til læreren. Der ble det undervist fram til 1895. Hele
bygningen ble da flyttet ned til Krabben i Harald Hårfagresgate 17 hvor huset står den dag i dag.
Det er i privat eie. Se kulturminne nr 1045133 ‘Gamle Hoppern skole’.
Skolen fra 1895
Ny skole på Hoppern – en tid kalt Søndre Jeløy skole. Der foregikk det undervisning fram til 1908,
da den nye Søndre Jeløy skole sto ferdig på Torderød. Huset ble da utleid som lærerbolig. Rundt
1950 bodde to lærerfamilier og en lærerinne her. Det fungerte som lærrebolig helt fram til 1960årene, da private overtok huset.
Skoler på Jeløy
Skoleordningen for ”børn av almuen” skriver seg fra 1739. Fra først av var det omgangsskoler,
men hvor de har holdt til i vårt distrikt, vet man ikke så mye om. Det man vet er at drengestua på
Ås søndre blir utpekt som et regelmessig oppholdssted. En av de eldste gårdene i Fiske skal også
ha vært brukt som skole, det samme gjelder en i Stengaten.
I 1850-årene ble det satt opp et skolehus på Hoppern. Det var et lite hus med et klasserom og
leilighet til læreren. Skolehuset ble etter hvert altfor lite og måtte påbygges flere ganger.
Dette huset ble solgt og flyttet til Krabben i 1890-årene, hvor det fremdeles står. En ny skole ble
innviet på Hoppern i 1895.
På nordre Jeløy ble det anlagt en skole i 1880-årene.
Fest og møter på Hoppern skole
Skolehuset på Hoppern ble et naturlig samlingssted. Her var det stevner, andakter, valgmøter og
ikke minst jule- og nyttårsfester. Pultene ble stablet opp mot den ene langveggen, det ble et herlig
gjemmested for de minste. Det var kranser av gran og furu under taket, på katetret lå det gaver, og
det duftet av kaffe og sjokolade i skolestuene. Juletreet gikk helt til taket og hadde mer pynt og
flere lys enn noe juletre hjemme. Det var kaker, kaffe og sjokolade til alle, en kuinne spise så mye
en orket. Gavene ble delt ut, og ungene måtte svare på spørsmål, synge eller gjøre enkle ting som å
bukke pent eller gå en runde rundt juletreet.
Lærer Kolstad
På den gamle Hoppernskolen hadde de en lærer som het Hans P. Joannessen Kolstad. Han var en
godt likt lærer med hjertelag for de som ikke hadde det så godt. Han var lærer på Hoppern fra ca.
1860 til 1894. Tidligere bodde han i Storgaten 16, som han eide. Denne eiendommen ble senere
Storgaten nr 33. Dette huset ble senere overtatt av Evensen, som eide Moss Preserving. Huset, som
også senere ble kalt Lyngholm-huset, ble av Moss Ættehistorielag flyttet opp til Rabekk, der det
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forfalt og til slutt ble revet.
Hagebruk var en av Kolstads store hobbyer. Privat kjøpte han et stort stykke land nedenfor skolen
som han ryddet og plantet med sjeldne trær som han fikk fra utlandet. Overlærer Richard Olsen på
Moss Middelskole fortalte en gang at på hjemturen fra et stort pedagogisk møte i København la
han merke til at lærer Kolstad trådde så rart på den ene foten. Da hadde Kolstad fylt skoen sin
halvfull med jord fra Fredriksberg hage. Den skulle legges i et blomsterbed i hagen hans. Det var
hellig jord, sa han.
Lærer Kolstad gikk av i 1894, han sluttet på grunn av sykdom.
Kolstads enke og etterkommere
I en kjøpekontrakt fra 25. mai 1899 mellom Karen Kolstad og overrettsakfører Emil Jacobsen pr.
kommisjon selger fru Kolstad sin eiendom Helgerød Gr. Nr.2 bnr.6. Kjøperen er
overrettsakfører Fliflet. Hans datter er gift med Emil Jacobsen.
Karen Sofie Kolstad er oppført som enke med to sønner.
Familien bor nå i Hoppern landhandleri, som den ene sønnen driver. Dette landhandleriet lå der
hvor det var melkebutikk på 1950-tallet. (På veien bort til legesenteret i Steinbruddet,
fra Tronvikveien.)
I Jeløkollen, som er det nye navnet på eiendommen, er det oppført at her bor Emil Jacobsen, hans
kone Adelheid og deres sønn Gerhard Emil. I dette huset bor også Adelheids søstre Gudveig Ingrid
Fliflet og Olava Emilie Fliflet, samt ingeniør Ole E. M. Wiig, og en tjenestepike.
En familie til bor i dette huset, det er Michael Andreas Sundt, skipsreder, med kone Anne Dorthea
og datter Agnes Johanne Dorthea og en tjenestepike.
Andre beboere i lærerboligen – tidligere Hoppern skole
I folketellingen for Jeløy år 1900 er familien Reed oppført på G. nr.1 Bnr.24 og
26, Søndre Jeløen skole.
Nils Reed er folkeskolelærer, og hans kone Amalie Benedikte er håndarbeidslærer. De har syv
barn.
Karins barndomsminne om lærreboligen på Hoppern på 1950-tallet:
«Lærerinnen frk. Strandnes bodde i første etasje, og hvis vi hadde lyst på et sukkertøy, plukket vi
noen blomster og ringte på hos henne. Hun kom alltid ut i døren med en pose kamferdrops i hånda
og delte ut til oss barna.»

Tekst v/ Liv Stylegar og Karin Behn Skjævestad
Sist endret 3/5-2018
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Alfarnæs , Eva Ramm og Trygve: Jeløyvandringer
Folketelling for Jeløy 1900
Moss Kommunes arkiv
Gamle kontrakter.

Side 4

