
Den nye Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal ha 
nynorsk som hovudmålform. Dette er naturleg sidan 
dei tidlegare høgskulane Høgskulen i Sogn og Fjor-
dane, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i 
Bergen hadde det same. Dette vedtaket har også sterke 
historiske røter i Målvinarlaget på Stord lærarskule.

Målvinarlaget  vart skipa 13. januar i 1877, og 
er det nesteldste lokalmållaget i landet. Berre Vest-
mannalaget skipa i Bjørgvin (Bergen) 1868 er eldre. 
Truleg er Målvinarlaget også ein av dei eldste student-
organisasjonane i Noreg. Dette har sjølvsagt saman-
heng med at lærarutdanninga på Stord går heilt tilbake 
til 1839. Til samanlikning kan eg nemna at Bergen 
lærerskole vart etablert i 1953.

I 1927 var Målvinarlaget 50 år, og det vart 
markert med ein storslagen fest 22. januar på Stord 
lærarskule. I samband med markeringa kom det ut eit 
festskrift med Sverre Hausberg som skriftstyrar. Haus-

berg tok lærarutdanning på Stord i slutten av 1920-åra. 
Dette er interessant for meg som hadde Hausberg som 
lærar i folkeskulen tidleg i 1950-åra, og som var tilsett 
på Stord lærarhøgskule i 14 år frå 1971.

Det går fram av festskriftet at markeringa 22. 
januar var slik berre lærarutdanninga kan festa. Det 
var vakker musikk, opplesing av dikt til jubilanten, ei 
lang rekkje talar og mykje god mat. Det heiter m.a. 
slik i festskriftet: «Gymnastikksalen var oversleg vent 
pynta med granbar og kristorn, og småflagg lyste fram 
or det grøne. Festen tok til med at formannen i mål-
laget baud oss velkomne og bad oss syngja «Harde 
Vestland», ein song som Andres Bergo hadde dikta 
for høvet. – So gjekk lyden ein vakker opningsmarsj 
etter felor og piano. Etterpå steig folkehøgskulestyrar 
Lars Eskeland fram på golvet og sa fram dette makt-
fylte fyrekvedet: TIL FEMTIÅRSHØGTIDI I MÅL-
LAGET PÅ STORD.»

Eit unikt studentlag. Målvinarlaget 140 år
AV NILS MÆHLE

Lærarutdanninga på Stord blei etablert i 1839. I åra 
framover fekk mange lærarar i Rogaland utdanninga si ved 
denne institusjonen. Først i 1954 fekk Rogaland lærarut-
danning i Stavanger. Slutten av 1800-talet var ei politisk og 
kulturell brytningstid i vårt land. Mange elevar ved stiftse-
minara deltok aktivt på den radikale sida. Ei av dei store 
sakene var framvoksteren av nynorsk, og det blei skipa ei 
rekkje mållag i bygd og by. Eit av dei første mållaga blei 
oppretta ved lærarutdanninga på Stord i 1877.



Festskriftet fortel gripande og intenst om den 
første tida for Målvinarlaget. Målstrevet var bannlyst 
på Stord lærarskule på denne tida, laget vart skipa 
etter ein hard storm – med lover og alt som høyrer til. 
Dei første møta i mållaget var hemmelege, både med 
omsyn til sakliste, stad og tid. Hardingen Oddmund 
Vik var den første formannen. Om han heiter det i 
festskriftet: «Han hadde havt det i seg heimanfrå, 
at det var ei skam for norske karar å danska, og tala 
kvammamålet sitt breidare di verre kameratane knota, 
til dess dei tok etter.»

Målvinarlaget har ei rik og aktiv historie, særleg 
dei første 50 åra. Laget gav ut eit eige medlemsblad, 
Målvenen. Til kvart medlemsmøte kom bladet med eit 
omfattande nummer, 30 – 50 sider. Heile bladet vart 
lese opp på medlemsmøtet, og utgjorde såleis eit vik-
tig innslag. Elles var den første tida prega av at laget 
vart møtt med fiendskap både frå styrar (rektor) og 
lærarane ved lærarskulen. Medlemene på si side  satsa 
heller eksamen enn å gje opp norsk språk.

Etter kvart endra dette seg. Både styrar og lærarane 
støtta opp om målsaka, og det vart eit godt samarbeid 
med Målvinarlaget. Mange av lærarane deltok på 
møta i laget, ofte med innleiingar. Severin Eskeland  
gjekk på Stord lærarskule 1897-1900. Siste skuleåret 
var han formann i Mållaget. Eskeland vart rektor på 
lærarskulen i 1917. Det heiter slik i festskriftet: «Frå 
den tid hev alle skriv som skulen hev sendt ut vore på 
norsk.»

Målvinarlaget heldt arbeidet ved like i 1930-åra. 
Etter magre år på 1940-talet tok arbeidet seg opp 
att det neste tiåret, og 1960-åra var ein relativt aktiv 
periode. Sigmund Sunnanå skriv 04.04.17 i ein e-post 
til meg: «Eg var medlem i Målvinarlaget då eg var 
elev ved lærarskulen frå 1952 til 1956. Saman med 
ein annan elev som heitte Markus, var eg til og med 
utsending til årsmøtet i Vestmannalaget i Bergen. Eg 
kan ikkje hugsa noko om Målvinarlaget frå då eg var 
lektor frå 1962 til 1966.»

Målvinarlaget er i desse dagar 140 år. Eg hugsar 
laget frå tida mi som lærar ved Stord lærarhøgskule. 
Det var då framleis ein viss aktivitet. Så vidt eg veit, 
er det ikkje liv i laget i dag. Men eg kan i alle høve slå 
fast:
• Målvinarlaget som det eldste studentmållaget i 

Noreg representerer eit særmerkt og heilt originalt 
innslag i norsk høgare utdanning

• Festskriftet med skriftstyrar Sverre Hausberg gjev 
eit unikt bilete av viktige overgangsår  i norsk kul-
tur- og utdanningshistorie

Eg viser til dette, og vonar det no vert skrive ei samla 
historie om Målvinarlaget ved Stord lærarskule.  For 
meg er det her naturleg å utfordra Høgskulen på Vest-
landet, som språkleg har røter tilbake til dette laget.

Nils Mæhle, tidlegare tilsett Stord lærarhøgskule  


