
Det var stort sett mannlige lærere i skolen i eldre tid;
det var dem som vanligvis hadde hatt  anledning og
mulighet til å få seg en lærerutdannelse. Noen unntak
fantes riktignok, selv om de ikke var mange, de kvin-
nelige lærerne. Susanne Oftedal var nok ett av unnta-
kene. Det var  ikke lett for en kvinnelig lærer å gifte
seg; hun skulle være ugift, det var en uskreven regel.
Læreryrket var et kall mer enn ”bare” en jobb.
Susanne Oftedal kom fra Barbu, Nedenes. Ifølge

folke tellingen i 1900 ser det ut til at hennes mor, Anne
Kerstine Oftedal (f. 1826), ”Enke efter folkeskole -
lærer”, fortsatt bodde der sammen med to ugifte søsken
av Susanne, søsteren Marie (f. 1859), ”Husbestyre r -
inde”, og broren Sven (f. 1869), ”Lærer ved folke -
skole”. Bostedet heter ”Lille Frydentop”. Susanne var
født i 1864, og ifølge folketellingen for Lyngdal 1900
er hun nevnt som ”Familielosjerende” hos Elisabeth
Tobiasdatter og Jakob Jakobsen på Tjomsland. Hennes
yrke oppgis å være ”Folkeskolelærerinde”, og fødested
er Barbu. Siden bodde hun hos Tomine og Mathias
Tjomsland i Grøndokka. 
Hun fikk lærerjobb i Lyngdal i 1894, og var ansatt

ved flere skoler, Kollevoll, Bruseland og Biktjørn, og
ved Rosfjord skole fra 1897 til 1924. Det var barna i
småskolen de kvinnelige lærerne ble betrodd, så også
Susanne Oftedal. Det fortelles at hun kunne være tem-
melig streng med elevene sine, og hun gikk visstnok

ikke av veien for å ta til dels harde metoder i bruk hvis
hun syntes det var nødvendig for å holde kustus i skole -
stua. 
En god del historier er i årenes løp blitt fortalt om

henne, og blant annet fortelles det at hun under et av
sine raseriutbrudd knuste tavla til en liten guttepjokk.
Hun var vel kanskje ikke særlig fornøyd med arbeidet
han hadde gjort. På den tiden måtte elevene koste alt
skolemateriell selv, og faren ville ta hendelsen opp
med frøken Oftedal. Han var oppbrakt og sint, men
høflig som han var, gjaldt det å ordlegge seg rett, så
ordene som falt var: ”Di gjeida har ødelagt tavla for
guden!”
Da Herman Træland (1893-1986) skulle begynne på

skolen, stod han der i sine besteklær, noe sjenert og
spent med hendene dypt begravd i bukselommene. Da
frøken Oftedal fikk se det, føk hun bort til ham og rev
hendene hans opp av lommene mens hun skjente på
denne i hennes øyne uoppdragne guttungen. Herman
Træland fortalte at han ble så skremt den gangen at han
”komkje atte på tri vege!”
Susanne Oftedal sluttet sin lærergjerning i 1927, og

hun hadde da vært ansatt i Lyngdal i 33 år til sammen. 
Kilder: 
Folketellingen 1900, Barbu og Lyngdal
Lars Røksland: 250 år med skole, 1989
Muntlig informasjon av Ådne Fardal Klev

13

Susanne Oftedal.
Foto utlånt av 

Torbjørg Aunevik.

Susanne
Oftedal, 
Lyngdals
første kvin-
nelige lærer
Av Åse Marie Leksbø


