
Skolehusene i Hamarøy    

 

 
Den første skolen i Hamarøy ble bygd i 1807 i 
nærheten av kirken og prestegården på 
Presteid. Den gamle prestegården ses på 
tegningene. Ingen vet bestemt hvilket hus som  
var skole, men selve stedet så slik ut. 

 

Barneskolen etter at den i senere år er blitt påbygd. 
 
Allerede i febr.1961 godkjente skolestyret plan 
og kostnadsoverslag for ungdomsskolen. 
Denne ble tatt i bruk i januar 1966 og gav rom 
for både framhaldsskolen og realskolen. 
Undervisningen i ungdomsskolen kom i gang 
høsten 1967. Samme år ble det bestemt at 
skolen skulle hete Hamarøy sentralskole. Den gamle prestegården på Presteid. 
  

 

Uteid skole 
 
I 1867 ble den flyttet til Uteid samtidig som 
det ble bygget bolig for læreren. I 1911 ble 
skolen med lærerbolig flyttet til et bedre og 
tørrere sted på tomta. Det ble foretatt en del 
ombygging slik at både skolen og lærerboligen 
fikk bedre standard enn tidligere. I 1922 ble 
skoleloftet innredet til internat for elever som 
bodde langt unna. 

 

 
Ungdomsskolebygget i dag. 
 
Sandnes skole 
 

 

Uteide skole var før hvitmalt. Skolerommet var i første 
etasje mot fotografen. Nå er skolen gjort om til bolighus, 
og det er gjort en del bygningsmessige forandringer. Eier 
er Terje Løding. 
 
Høsten 1957 begynte planleggingen av ny 
skole, en samleskole, på Oppeid. Første 
byggetrinn, barneskolen, ble tatt i bruk høsten 
1960. 

 
Sandnes skole i dag. 
Den første skolen i Sagfjorden ble bygd på 
Sandnes gård i 1878. I 1916 ble det satt opp et 
tilbygg til skolen til internat.  
I 1923 begynte man å planlegge ny og større 
skole, samt lærerbolig. Den gamle skolen ble 
revet i 1924 og flyttet til nåværende skolested,  
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Helland skole og materialene brukt i den nye skolen. Det ble 

laget internat i andre etasje. I 1926 ble det 
bygd lærerbolig. Et fjøs fra Rota ble kjøpt og 
satt opp på skoleeiendommen.  

 
I 1891 ble den første skolen bygd på Helland. I 
1908 hadde muren under skolen seget så mye 
at det ble bestemt å flytte skolen til et sted med 
fastere grunn. Den ble flyttet ca. 20 m i nordlig 
retning, samtidig som bygningen ble dreid en 
halv gang rundt på grunn av lysforholdene. I 
1925 ble loftet i skolen løftet en halv m for å få 
mer luft.  

Fra høsten 1966 ble skolen lagt ned og elevene 
overført til Innhavet samleskole. Skolehuset 
eies nå av Sagvatnan jeger- og fiskeforening. 
 
Strømsnes skole- Innhavet skole 
 

 Denne skolen ble først satt opp i Rødtang i 
1883. I 1889 ble den flyttet til Strømsnes. I 
1913 var skolen allerede for liten. Den ble da 
revet og flyttet til Sørdal, mens det ble bygd ny 
skole på Strømsnes i 1914. I 1916 ble skole-
loftet  innredet slik at barn kunne overnatte der 
når det var skole. Det var ett klasserom samt 
bolig for læreren i første etasje. i 1936 ble 
skolen gjort større i høyden slik at internatet 
ble utvidet. 

 
 

 

 
Den første skolen på Helland 
 

 

 
Strømsnes skole.  
 
Allerede i 1946 begynte man å planlegge en 
samleskole for hele Sagfjorden, og i 1962 ble 
det vedtatt å bygge den. Den nye skolen, som 
sto ferdig i 1966, fikk navnet Innhavet skole. I 
1969 ble den gamle skolen solgt til Jon 
Pedersen, Innhavet. 

Den nye skolen på Helland 
 
I 1960 ble det bygd ny samleskole for 
Nordbygda på Helland. Det gamle skolehuset 
ble solgt til Johan Kristoffersen. Han flyttet det 
hjem til Leirvåg der han brukte det til fjøs. 

 Den nye Helland skole ble nedlagt i 2000 og 
barna overført til Hamarøy sentralskole. 
Bygningene eies nå av Bengt Vestervold og 
brukes i dag ikke til noe spesielt. 

 

 
Hamsund skole 
 
Denne skolen ble først satt opp i Egerdal i 
1892, og elevene både fra Fikke og Hamsund 
gikk nå på denne skolen. I 1906 fikk Fikke 
egen skole, og Egerdal skole ble derfor flyttet 
til Hamsund. I 1953 ble skolen renovert. 
Høsten 1965 ble kretsen lagt ned, og elevene  

 
Innhavet skole i dag. 
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overført til Hamarøy sentralskole på Oppeid. 
Samme år ble det bestemt at Hamsund gamle 
skole skulle være skolemuseum. 

 

 

Steinsland skole fra 1953 
 
Skolen er flere ganger blitt utvidet. I 1967 ble 
navnet forandret til Skutvik skole.  

Hamsund skole. Skolemuseum.  
 

 

Stensland skole- Skutvik skole 
 
Den første skolen på Stensland ble tatt i bruk i 
1894.Det var et tømmerbygg som var det 
vanlige på den tiden. I 1933 ble skolehuset 
flyttet ca 100 m til Fagerbakken like ovenfor  
nåværende ungdomshus. 
 

 

 
Skutvik skole i dag. 
 
Røsvik skole 
 
I 1895 ble det bygd ny skole i Røsvik. 
 

 

 
Stenland skole ca. 1905 
 
I 1938 ble det vedtatt å bygge samleskole for 
Sørbygda, men på grunn av krigen 1940-45 ble 
bygginga utsatt. Strid om valg av skolested 
foregikk både før og etter krigen, men 
Steinsland ble til slutt det endelige valg. I 1952 
kunne man endelig  lyse byggearbeide ut på 
anbud. Den nye skolen ble tatt i bruk høsten 
1953, men fikk ikke innlagt strøm før i januar 
1955. Den gamle skolen utgjorde en del av 
byggematerialene i den nye. 

 
Røsvik skole fra ca. 1900. 
 
Skolen ble nedlagt 1.juli 1957 og elevene 
overført til Steinsland nye skole. I 1962 vedtok 
skolestyret å selge huset, og sist på 1960-tallet 
ble det solgt til Kjell Fredriksen og Odd 
Jakobsen, Skutvik. Kjell brukte sin halvdel 
som en del av byggematerialene da han bygde  

 
 
 
 
 
  
 



     4 Den første skolen på Finnøy ble bygd i 1896. I 
1921 ble skolen revet og flyttet til Straumfjord, 
samtidig som det ble gjort vedtak om å bygge 
ny skole på Finnøy i løpet av 4 år. I mellom -
tiden fikk man leie skolehus hos Daniel 
Finnøy. I 1926 ble byggeplaner og kostnads-
overslag på 12.000 kr. godkjent. Men det var 
trange tider, og den nye skolen, som hadde 
internat på loftet, sto ikke ferdig før i 1929. 
Internatet ble nedlagt i 1960. Skolen var i bruk 
til 1984, da barna ble overført til den nye 
skolen på Innhavet. 

seg nytt bolighus. Odd brukte sin del til 
garasje. 
 

 

Etter det fikk ungdomslaget Øyland overta 
huset. I 2002 ble skolen solgt til Arctic 
Wilderness Experience, et firma som tilbyr 
spesielle opplevelser.  

Luftfoto av Røsvik gamle skole.  
 Ulvsvåg skole 
Lilandsås skole  
 Ulvsvåg fikk sin første skole i 1901.  
Lilandsås fikk ny skole i 1896. Den var i bruk 
til våren 1965. Samme høst ble elevene 
overført til Hamarøy sentralskole. Skolehuset 
ble overdratt til kretsen vederlagsfritt. Senere 
ble det solgt til Åshild Rokkan Tronshart. 

 

 

 

 

 
Ulvsvåg gamle skole 
 
Den gamle skolen var i bruk til den nye sto 
ferdig i 1954. Skolen er blitt utvidet flere 
ganger, først i 1961 for å få plass til kontorer 
samt rom for vaktmester. I 1968 ble det vedtatt 
å bygge gymsal. Den gamle skolen brukes 
fremdeles etter behov.  

 
Lilandsås skole 
 
Finnøy skole 
 

 
  

Ulvsvåg skole i dag  
 Finnøy skole i dag.   
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Vassbotn skole  
  
En privatmann, Jakob Hansen, hadde leid ut et 
skolehus til kommunen. I 1903 kjøpte kommu-
nen huset samtidig som huset ble løftet noe slik 
at barn kunne overnatte på loftet der vinterstid. 
Skolen var i bruk til 1954 da barna ble overført 
til  Uteide skole. 

 

 

 

 
Huset i midten er Fikke gamle skole. 
 

 

 
Vassbotn skole 
 
I 1962 ble skolen solgt til Iver Tømmerås for 
800 kr. Han solgte det videre til en forening i 
Skilvassbakk, som satte det opp til bedehus i 
1963. Nå er det grendehus. Det ble lite  for-
randret utvendig. 

  
Fikke skole i dag 
 

 Kalvåg skole 
 

  
  Kalvåg skole Vassbotn skole som grendehus i Skilvassbakk.   
Lorents Olsen tilbød kommunen å leie et hus 
til skole i 1903. Kommunen godtok tilbudet 
mot at loftet ble hevet så takhøyden ble større. 
Senere bygde Joakim Berntsen hus til skolen 
som han tilbød kommunen å kjøpe for 850 kr. 
Kommunen kjøpte huset i 1906. I 1936 ble det 
lagt nytt panel på skolen. I røstveggen var det 
en vedskjå. Den er nå fjernet. I 1965 ble skolen 
lagt ned og elevene overført til Ulvsvåg. 
Skolen ble da overdratt til kretsen vederlags-
fritt. Nå eies skolen av Sonja Fiskum. 

Fikke skole 
 
Fikke ble egen skolekrets i 1905. Johan 
Ellingsen leide ut lokale til skolen for 4 kr. pr. 
uke. Huset ble utvidet i 1909, med leie 5 kr. pr. 
uke. I 1951 bygde kommunen ny skole. Høsten 
1967 ble skolen nedlagt og elevene overført til 
Hamarøy sentralskole. Huset ble så solgt til 
Svein Ove Jensen som fremdeles står som eier. 
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 Sørdal skole 
  
Nordkil skole I 1913 ble det foreslått å flytte Strømsnes skole 

til Sørdal samtidig som det skulle bygges ny 
skole på Strømsnes. I 1914  oppnevnte skole-
styret en komitè  som skulle ha ansvaret for at 
flyttingen kunne skje inneværende sommer. 

 
Det hadde lenge vært skole i leide lokaler. I 
1936 bygde grenda nytt skolehus som et 
spleiselag. Kommunen kjøpte skolen i 1950 for 
1200 kr. Etter at elevene ble overført til 
Ulvsvåg skole i 1954, ble skolen solgt til Johan 
Vangen i 1955. Han brukte materialene til nytt 
bolighus.

 

I 1917 fikk Edvard Nilsen Vasseng 100 kr. for 
å gjøre skolehuset i Sørdal ferdig:” må det 
således nu bli gjort ferdig”. Skolen ble trolig 
tatt i bruk før den ble endelig ferdig.  
Siste skoleåret i Sørdal var 1958-59.  
I 1961 ble huset solgt til Josefine Wasseng som 
brukte bygget til uthus. 
Bilde mangler. 
 
Straumfjord skole 
 
Ole Andersen leide ut rom til undervisning i 
mange år, men i 1912 sa han opp leieforholdet. 
Det var vanskelig å skaffe alternativt lokale, og 
kommunen fikk derfor forlenget leieforholdet 
frem og frem. Skolen på Finnøy var allerede 
for liten, så i 1921 ble det vedtatt å flytte det 
gamle skolehuset fra 1896 til Straumfjord og 
så bygge ny skole med internat på Finnøy. Året 
etter ble huset panelt, og det var Peder Olsen 
som sto for arbeidet. I 1954 ble det innlagt 
strøm. 

Nordkil skole. Tegning laget etter en gammel 
arbeidstegning. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Straumfjord skole 
 
Ved kommuneinndelingen i 1964 ble 
Straumfjord overført til Steigen. Skolen ble da 
lagt ned og barna overført til Dyping i Steigen. 
Huset ble overført til kretsen vederlagsfritt, og 
kretsen står fortsatt som eier. 
 
 
 
 
 
 


