
SKOLEHISTORIEN 

TIDA F0R SKOLELOVEN AV 1739. 
AV SOKNEPREST JOHAN B. RIAN 

Opplrering av barn og ungdom for a dyktiggj0re dem til 
livskampen kjente alt de hedenske forfedrene vare til. Men det 
var ikke hver mann som fikk annen opplrering enn den heimen 
og foreldrene kunne gi. Bare stormannss0nnene ble sendt til 
en eller annen lrerd mann for a lrere lovene og historien a 
kjenne. Derfor er det ogsa bare konges0nnen som forstar runer, 
forteller eddadiktet Rigstula. Ellers gikk opplreringa ut pa 
vapenbruk og ymse slag idrettt). 

Med kristendommen kom det andre sedelige ideal enn f0r, 
og det ble stilt andre krav til mennesket. Det ble ei oppgave 
for kirken a innpote sedskiftet i folk fra barndommen avo I 
kristenrettene i de gamle landskapslovene er det uttrykkelig 
nevnt. Klarest og fyldigst er det tilfelle i erkebiskop Jon 
Raudes kristenrett fra 1270-ara. Her heter det at den som star 
fadder til et barn, er pliktig til a lrere det Credo, Pater noster 
og Ave Maria (trosbekjennelsen, Fadervar og skriftstykket 
Luk. 1, 28-33). Hvert barn som er sju ar gainmelt, skal kunne 
dette. Fins det noen femtenaring ved full sans og samling som 
ikke kan disse lrerestykkene, skal han b0te tre 0re til bispen, ei 
meget stor bot slik som tilh0va var. Presten og bispen skulle 
se etter at barna hadde dette minstemalet av kristelig kunn
skap. presten ved det arlige skriftemalet, bispen ved konfirma
sjonen. Stykkene ble lrert pa latin, ofte med norsk omsetting 
ved sida avo Presten sa dem fore, og menigheten lrerte demo pa 

1) S0ren Nordeide: Soga om oppseding og skule, S. 182. 
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det viset i kirka. For at folk skulle forsta innhaldet, matte 
presten fyllte ut med bibelske fortellinger og helgenlegenderl). 

Folk flest fikk ikke annen opplrering enn dette i den kristne 
middelalderen. Alle var pliktig til a lrere husfolket sitt det en 
selv kunne. Ellers fikk samlivet og arbeidet i heimen gi barna 
den kunnskapen de trengte for det praktiske livet. Men fram
deles sendte stormennene barna sine til en lrerer som kunne 
undervise dem i mer enn Fadervar. Datters0nnen til Sakse i 
Vik, Sigurd Slembe, ble fostret opp hos en prest S0r i landet 
som het Adalbrikt2). 

Men det er f0rst etter reformasjonen vi far regelmessig 
undervisning av srerlige lrerere. Kirkeordinansen av 1537 og 
1539 slar fast at presten skal bruke halvdelen av tida pa preke
stolen til a forklare katekismen. Han skal lese stykket sa tyde
lig at alle forstar og lrerer det. Men av srerlig interesse er det 
at ordinansen nevner klokkeren eller degnen som lrerer for 
barna: «Saa skal Sognedegnene underviise det unge Bondefolck 
udi B0rnelrerdommen, Catechismo, een Sinde om Ugen udi Sted 
og Stund som Sognepresten dennem foreskrive»3). Na var det 
ofte smatt med klokkere eller sognedegner, men vi rna tro at i 
denne ordninga har vi opphavet til folkeskolen i Strinda og. 
Klokkeren samlet barna i kirka eller et annet h0velig hus og 
lrerte dem de fern partene av katekismen. Ottest var det f0r 
eller etter gudstjenesten. Klokkeren sa fore og barna etter til 
de kunne teksten. Kravet var ikke sa strengt nar det gjaldt 
sakramentene. men de tre f0rste partene matte en kunne. Da 
fikk barnet slippe «skolen» og fikk ga til alters. Men fra slut
ten av reformasjonshundrearet ble det til at en matte vrere 
minst 12 ar for a fa ga til alters, og presten matte overh0re 
barnet f0rst. 

1600-tallet gar atskillig lenger nar det gjelder barneopp
lreringa. I 1629 ble det bestemt at klokkeren skulle samle barna 
til undervisning en dag i uka ogsa, og· enda noen ar senere kom 

1) A. V. Heffermehl: Folkeundervisningen i Norge indtil omkring 
Aar 1700, s. 1 ff. - Sven Svensen: Konfirmasjonen og Skolen, i 
festskriftet Konfirmasjon i den norske kirke gjennem 200 Aar, 
s. 45 ff. 

2) Formanna Sogur VII s. 327. 
3) Danske Kirkelove, udgivne av H. Fr. Rerdam, I s. 102. 
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det lov om at ingen kunne troloves eller vies far de hadde full 
greie pa barnelrerdommen sin. 

Biskop Erik Bredal var pa mange vis en nidkjrer mann. I 
midten av hundrearet arbeidde han ut en fullstendig skoleplan 
som han krevde gjennomfart i bisped0mmetl). Etter den 
skulle alle barn vrere skolepliktige fra de var atte ar. «AI Ung
dom, Sanner og D0tre, Drenge og Taiser, skal opskrives og 
holdes under Catechismi Undervisning Aaret igjennem, farst 
og fornemmelig Prrestens egne B0rn og Tyende som Spegel og 
Exempel.» Det skulle vrere fire klasser og eksamen to ganger 
for aret ved prest og klokker. Pa farste trinnet lrerte barna de 
fem katekismepartene uten forklaring, men derirnot bannene 
i katekismen. Andre trinnet tok sikte pa Luthers forklaringer 
og no en flere b0nner. Tredje trinnet hadde rned hustavla og 
b0nnene til inngang og utgang i kirka. I siste avdelingen korn 
sa biskop Resens «B0rnelrerdoms Visitas» som ga innf0ring i 
skrifte og nattverd. 

Bredal var en rnyndig herre. Nar han hadde sagt noe, matte 
ingen vage a mukke. Det gjorde riktignok geistligheten i Nord
land, men i Strinda ma vi ga ut fra at planene ble gjennomfart 
etter fattig leilighet. Bispen var jo ogsa sokneprest her. Men 
en vet jo ikke hvor lenge denne bredalske skolen i tilfelle kom 
til a virke. Kildene tier om dette som om sa mye annet i dette 
hundrearet. 

Derimot vet vi med sikkerhet at det var skole pa Strinda f0r 
loven av 1739 kom2 ). To ar f0r heter det nemlig i ei erklrering 
fra stiftamtmann og biskop at det er en skolemester i bygda. 
Bispen selv 10nner ham med 20 rdr. Ordninga rna ha vart ei tid. 
Det dreier seg vel her om den f0rste lrereren bygda hadde uten
om klokkeren. 

Proste- og bispevisitasene var en kraftig spore nar det gjaldt 
kristendomskunnskapen. Det samme var katekisasjonene som 
klokkerne holdt i kirka. Det gjaldt jo for barna a kunne svare 
pa det de ble spurt om og ikke sta til skamme. Men det ble 
ogsa slik at en stanset ved ei andlas utenatlrering uten at 

1) Heffermehl: Folkeundervisningen s. 144 ff. - Manuskriptet i pakke 
«Aktstykker ang. biskop Erik Bredal 1650- 1667> i Statsarkivet. 

2) J. J0rgensen: Omkring 1739, i Norvegia Sacra 1923, s. 66. 
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barna fikk no en dypere forstaelse av de andelige sannhetene. 
At spraket var dansk gjorde ogsa sitt til at en ikke nadde sa 
langt med undervisningen som en burde. Andre fag enn kri· 
stendomskunnskap ble det ikke undervist i, men alt tyder pa 
at ogsa mange lrerte a lese innaboks. Alt i alt har en grunn til 
a tro at kunnskapene ikke var blant de darligste i Strinda far 
det ble lovbefalt skole. 

TIDBOLKEN FRA 1739 TIL 1827. 

At bygda fikk en srerskilt skolemester alt far skoleloven 
kom, er ikke noe helt uforberedt. Pietismen satte over alt fart 
i folkeopplysningsarbeidet. Det var opplreringa i kristendom 
som la denne mrsla pa hjerte, men den hadde det til felles med 
sin avlaser opplysningen at den gjerne ville gi folk kunnskaper 
i andre fag ogsa. Nar pietismens tanker slo igjennom, matte en 
derfor vente at det satte merker omkring i by og bygd. 

Konfirmasjonsloven av 1736 matte kreve bedre opplrering av 
barna enn far. Uten det kunne en ikke stille krav om et bestemt 
mal av kristendomskunnskap. Som en konsekvens av konfir
masjonen kom derfor den farste skoleloven i Norge!). Det er 
den kongelige forordningen av 23. januar 1739. Etter den 
skulle klokkerne holde skole pa dan~k (i motsetning til latin
skolen). De skulle undervise i kristendom og lesning, og nar 
foreldra ba om det, ogsa i skrivning og rekning. Der det var 
nadvendig. skulle det tilsettes lrerere utenom eller i staden 
for klokkerne. Barna skulle ha minst tre maneders undervis
ning for aret fra sju- til tiarsalderen, eller enna lenger dersom 
det trengtes. Der tilhava la slik an, skulle det vrere faste sko
ler, ellers omgangsskoler. Bygda matte brere aIle utgiftene, og 
det ble fastsatt en skoleskatt som skulle ga til en offentlig 
skolekasse i bygda. Det var skoletvang for barna. 

Denne loven stilte store krav til folket og bygdene, srerlig 
da det var darlige akonomiske kar da loven skulle settes ut i 
livet. Den kom ogsa for lite forberedt pa folk. Derfor kom det 

1) Nordeide: Soga om oppseding og skule, s. 197 ff. - Torstein 
H0verstad: Norsk Skulesoga 1739-1827, s. 1- 16. 
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den 5. mai 1741 en «Plakat og nrermere anordning» som 
bestemte at hver bygd kunne ordne seg med gjennomf0ringa 
av loven slik det var h0ve til det. Fire av de kyndigste menn 
i hvert prestegjeld, lensmannen, futen og soknepresten med 
kapellanene hans skulle avgj0re ordningen av skoleverket og 
fordelingen av utgiftene. Stiftamtmann og bisp skulle god
kjenne den ordningen som ble vedtatt, senest innen mikeli 
1742. Det ble altsa bygda selv som fikk avgj0relsen. 

Na la det i sakens natur og var ogsa sagt i loven at presten 
fikk tilsynet med skolene. Og det hadde derfor ikke sa lite a si 
hvordan presten var. Strinda var uheldig, for sa vidt som det 
var Brunbass som var prest da loven skulle gjennomf0res. 
Bispevisitasene gir ogsa tydelig uttrykk for at han ikke be
kymret seg noe om skoleopplreringa. Men skoleverket ble na 
ordnet. Det var jo biskopen som var den egentlige soknepre
sten. At det ble omgangsskole sier seg selv nar det var tanken 
a na alle barna. Det ble tilsatt en lrerer som skulle greie hele 
prestegjeldet, bortsett fra Bakklandet som var en historie for 
seg. Denne lrereren fikk 4 eller 6 skilling i 10nn av hver mann 
i bygda, bade b0nder, husmenn og tjenestefolk. Pa vartinget 
for Strinda i 1740 ble det lest ei liste over «Tieniste Folchene 
som skal betale til den allernadigste anbefalede Skolle Casse». 
Dessuten betalte kirkeeierne en fast arlig avgift, likeens 
embetsmennene. Strindingene hadde altsa begynt a ordne med 
slwlen alt f0r plakaten av 1741, sa det har tydelig vrert inter
esse for saka. 

Den ene lrereren reisie sa omkring i hele bygda. I regn
skapene er han av og til nevnt og kalles «den Skolemester som 
omgik paa Strinden». Det tok to ar f0r han kom tilbake til 
samme staden igjen. Han skulle undervise hver dag undtatt i 
juli, for da kom det ikke noen barn til skolen likevel. Under
visninga foregikk i det daglige opphaldsrommet pa garden, sa. 
husfolket kunne f0lge med. Skoleholderen bodde der mens 
skolen ble holdt, og fikk kosten pa garden. 

Kildene tyder ikke pa at folk har vrert motvillige mot a 
sende barna sine pa skolen. Derimot hender det av og til at 
avgiften til skolekassen rna drives inn ved rettens hjelp. Og 
det skjer ogsa at lrereren og barna ikke far husrom over alt 

240 



der de kommer pa run den sm, srerlIg pa de gardene som bytolka 
atte. Men dette er unntak fra den aiminnelige veIviljen som 
skoleverket tydelig er blitt m0tt med i bygda. 

Faga var altsa kristendomskunnskap og Iesning, kanskje 
ogsa litt skrivning og rekning for de flinkeste barna. Andre 
lrereb0ker enn Pontoppidans «Sandhed til Gudfrygtighed» og 
den hellige skrift ble ikke brukt gjennom hele dette hundre
aret. Undervisningsmetodene sto nok ikke for moderne kri
tikk. Det ble ofte andl0st pugg, og lrereren hadde ikke evne 
til a gi elevene en tilstrekkelig elementrer forklaring av de 
enkelte lrerestykkene. Lesningen hadde ikke malet i seg selv. 
Den skulle vrere til hjelp for kristendomsundervisningen og 
bibellesningen, som var skolens avgjorte hovedfag. Men ogsa 
der ble det for mye d0d bokstav. Det er derfor ikke a undres 
pa at biskop Nannestad kunne skrive i visitasberetningen fra 
1753 om katekismeoverh0ringa: «Ti de Ord aleene vedste de 
noget at oplyse, men uden Forstand, at, saasnart man for
skede om Meningen, bleve de stiltiende eller svarede meget 
daarlig»1 ). Barn og ungdom var vel vant med overh0ring 
pa kirkegolvet, bade i s,amband med gudstjenestene og i 
uka. I 1739 fortelles det at det var katekisering i Bakke 
kirke hver onsdag formiddag2 ). 

Det var altsa ikke klokkeren som var lrerer i Strinda til a 
begynne med, og det til tross for at det var vanskelig a 
skaffe brukbare skoiehoidere. Den f0rste Irereren som er nevnt, 
er Even Lorentzen. Han var med og t0mte fattigbiokken i 
Bratsbergkirka i 1746. Sju ar etter far han denne attesten 
fra biskop Nannestad i ei innberetning: «Veed selv ikun lidt 
af Saligheds Lrerdoms rette Mening, drikker, naar hand kan 
faae, er ellers ikke fors0mmelig i Omgangen». I 1751 forteller 
justisprotokollen at Johannes skolemester ble d0mt for leier
mal. Han skulle betale 12 rdr. eller straffes pa kroppen. Denne 
Johannes har visstnok vrert i Malvik, som hadde egen skole
holder ei kort tid. I Nannestads omtale av Even Lorentzen 
heter det at han er skolemester for Lade og Bratsberg, men 

1) Trondhjems Biskops Visitasprotokoll 1732-1770. 
2) Om katekisasjonen smI. Heverstad: Norsk Skulesoga 1789-1827. 

s. 211 ff. 

241 



at Malvik ikke har noen for tida. Men da Wolff ble prest to ar 
etter, var det bare en lrerer for alle tre sokna. 

Om Anthonius Brunbass lot skoleverket seile sin egen sj0, 
sa tok Simon Wolff seg til gjengJeId kraftig av det. Han hadde 
sa vidt mye av opplysningstidens farge at han satte skoleopp
lreringa meget h0yt. Straks etter at han var kommet til Strinda, 
tok han opp arbeidet for a fa bedre skikk pa skolen. Han fikk 
bygdefolket til a interessere seg for en auke i lrerertallet, slik 
at hvert sokn skulle fa. sin egen skoiehoider. «Samtlige Mrend» 
var med pa dette, sier han selv i et skriv1). De gikk med pa a.. 
betale til skolekassen en ort arlig av hver gard og 12 skilling 
av hver husmannsplass, noe som viser at sansen for verdet 
av opplysningen var et folkeeie. Kirkeeierne skulle betale 5 rdr. 
arlig til skolekassen, bispen 3 og Wolff 1 rdr. Rekner en na med 
innbyggertallet i bygda slik som Lars Hess Bing gir det opp i 
17962 ), skulle det bli en arlig inntekt fra bygdefolket pa 10 rdr. 
2 ort 12 skilling i Bratsberg sokn, 23 rdr. 1 ort i Malvik og 48 
rdr. 1 ort i Lade sokn. Nar lrererl0nnene var fra 12 rdr. og 
oppover til 20-30, var det et ganske pent tl1skott bygdefolket 
skaffet. 

Na ble det altsa tre lrerere. I 1765 nevnes skolemesteren 
Hans S0evig, som fikk 6 rdr. av Bakke kirke etter bispens ordre. 
To ar etter s0ker medhjelperne i Lade sokn om a fa. beholde 
Erich Thomesen som skoleholder i soknet, da det er fare for 
at han blir flyttet mot sin vilje. Erik rna ha vrert en bra lrerer. 
Den neste skoleholderen i Lade var Nils Olsen Dahl, som Wolff 
utferdiget instruks for i 1775. Han ble forflyttet til Waisen
husets skole i Trondheim og fikk som etterf0lger Lars Gran, 
som f0r hadde vrert pa Hitra. Det var i hans tid det ble avgjort 
at skoleholderen og ikke klokkeren skulle ha konfirmantfor
beredelsen ved sida av presten. I Bratsberg har Gunnerus' 
visitasberetning fra 1764 bevart navnet pa. en skoleholder, 
Morten. Han klagde over at 10nna hans bare var 12 rdr. og fikk 
litt tillegg. Bakklandet var det imidlertid ikke sa. bra med i 
skoleveien. Det bodde mye fattigfolk der, og der var stor inn-

1) Wolffs skriv av 11. okt. 1773 er sitert hos O. J. Aalmo: «Skolefor
hold i Strinda 1742-1926» i Norsk Skoletidende for 1926, s. 412 ff. 

2) Sml. foran s. 172. 
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byrdes uenighet. Derfor var det ikke sa greit a skaffe penger 
til lrererlemn. Resultatet var at barna matte naye seg med til
feldige «Kirerlinger» og andre uduelige personer som stadig 
skiftet. 

Stort sett var det likevel bra forhold i bygda na. Lrerertallet 
var auket betraktelig, og opplreringa ble tilsvarende grun
digere og bedre. Instruksen for Nils Olsen Dahl, som er nevnt 
ovafor, gir et inntrykk av tilhava. Den er pa 16 punkterl). 
Den farste delen handler om selve skolegjerningen. Han skulle 
holde skole hver dag og hver uke pa aIle de gardene og plas
sene hvor det var mulig, og fare liste over barna, srerskilt 
over de forsammelige og motvillige. Faga skulle vrere kristen
dom, lesning bade innenat .og utenat, skrivning og rekning. 
Men han var ikke ferdig med pliktene sine bare med skole
timene. Hver prekensandag skulle han mate opp i kirka en 
time far gudstjenesten begynte og katekisere ungdommen til 
presten kom. Tredjehver sandag skulle han holde postilleles
ning og kateki/iering i kirka. Videre skulle han ta opp kollek
tene til skolekassen der. Instruksen inneholder ogsa bestem
melser om at han skulle kreve opp skolepengene og dessuten 
en del om skoleholderens personlige forhold. Blant annet hadde 
han ikke lov a klage pa maten der han holdt til. Liknende 
instrukser fikk ogsa de andre lrererne. Det var god orden pa 
skoleverket. 

Imidlerlid var det ikke noen fast skole i bygda enna. Som 
rimelig kan vrere, kom den farste i tettbebyggelsen pa Bakk
landet. Men det ble ogsa gjort et forsak i Bratsberg. Under 
visitasen i 1789 fikk biskop Schanheyder bandene til a samle 
inn vel 36 rdr. pa ei liste for a skaffe skoiehoideren fast skole 
med bolig og jord. Parsellen Leiraker, som 'harte til bispe
stolen, ble utsett til skolejord. Men Schanheyders strev ga 
ikke noe positivt resuitat. Omgangsskolen fortsatte enna i are
vis i Bratsberg. 

Pa Bakklandet derimot kom det i gang en fast skole. Den 
ble opprettet i 11778 «til fri undervisning for fattige barn og 
andre vankundige i forstaden Bakkiandet i Strindens preste
gjeld i Bakke sogn.» S'kolen harte inn under Bakke kirke. Til 

1) Delvis sitert hos Aalmo. 
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skolehus ble det kj0pt en gard i den navrerende Bakklandets 
Nygate. Det kostet 99 rdr. Men det var lite og darlig, og i 1794 
ble det bygd nye hus pa de Angellske stiftelsers kostnad1). 

De la pa Bakke gards grunn og betalte grunnleie dit. Skolehol
deren hadde bustad der. Barna ble undervist klassevis slik som 
i byen, sier pastor Shielderop i en beretning om skoleverket i 
bygda fra 8. februar 18082 ). Den f0rste lrereren som er nevnt, 
bar det velklingende navnet Friderich Beatus Hermes. Den 
neste het noe sa alminnelig som Hans Holm. I beretnin
gen til Schielderup star det at han var en uvanlig dyktig 
lrerer og et .rettskaffent menneske pa aIle vis. Det var Bakke 
kirke som bar utgiftene til skolen de f0rste ara. Senere over
tok Angellske Stiftelser dem, og de ble sa i si tid igjen avl0st 
av bykassen. I kirkeregnskapa for Bakke er det nevnt repara
sjoner pa skolehusa. 

Na hadde altsa bygda tre omgangsskolelrerere og en fast 
skolelrerer. De tre landsskolelrererne fikk en pen auke i inn
tektene sine da bispeskrivet av 1. sept. 1797 bestemte at de 
skulle bli klokkere ved sida aV3 ). Foruten klokkerl0nna fikk 
Lars Torgersen, 80m var klokker bade i Lade og Bakke, 35 rdr. 
av skolekassen. Johannes Aas i Bratsberg fikk 20 rdr. utenom 
klokkerl0nna og Sivert 0ydahl i Malvik 24 rdr. I Lade sokn ble 
det imidlertid tilsatt en annenlrerer og. Han skulle ha 20 rdr. 
i arlig 10nn, og dersom skolekassens inntekter ikke strakk til, 
matte klokkeren og f0rstelrereren betale ham det som mang
let. Den f0rste annenlrereren het Fredrik Hagen, den nreste 
Christian Waage. Da Lars Torgersen d0de i 1819, fOr0vrig 
etter at det hadde vrert atskillig a si pa livet hans de siste ara, 
fikk ogsa lrereren pa Bakke skole, Joh. Holm, klokkerverdig
het. Dermed faller lrerernes personalia sammen med klokker
nes for resten av denne tidbolken, og vi kan henvise til det som 
er nevnt i kirkehistorien foran. Skoleholderne far jevnt over 
attest som bra mennesker og gode lrerere. Ikke minst blir de 
rost for koralsangen sin. Og nar biskop Bugge sier i visitas-

1) «Trondhjems Folskeskole» av O. K .. Ribsskog og Sven Svensen, 
s. 26 f . 

2) Sitert hos Aalmo. 
3) Sml. s. 169 om klokkerne. 
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beretningen fra 18211 ) at «Skoleholderne ere ikke uefne», sa 
er dette forsiktige uttrykket ment som en virkelig ros i Bug
ges munn. 

Visepastor Schielderup har neppe voort noen tiltaksom mann 
nar det gjaldt skolen. Blandt annet var han avgjort mot fast 
skole. Men etterf01geren hans, Henrik August Angell, kom til 
a bety mye for utviklingen av skoleverket i bygda. Det skyldes 
ham at Lade sokn fikk fast skole. I 1819 sendte han stifts
direksjonen et forslag om a kj0pe parsellen «Lykkens Pmve» 
i noorheten av den navoorende Lademoen kirke. Her var det to 
h0velige bygninger med om lag tre mal jord. Husa var pa to 
etasjer. I det ene var det kj0kken og to rom med ovn i f0rste 
etasje og to rom uten ovn i annen. Det annet hadde kj0kken og 
ett rom nedenunder og et stort loft ovenpa. Dessuten var det 
uthus. Husa var i god stand. Eieren grey Trampe, ville ha 400 
spd. for eiendommen. A v disse hadde menigheten samlet inn 
130. Skolekommisjonen fant staden h0velig, og stiftsdireksjo
nen gikk med pa forslaget. Sa fikk altsa bygda den andre faste 
skolen sin. Det ble undervist fire dager i uka i kristendoms
kunnskap, som framdeles hadde Pontoppidan som hovedemne 
ved sida av Bibelen, i lesning, skrivning og rekning. Klokkeren 
ble f0rsteloorer med fri bustad uten no en endring i I0nna. 
Annenlooreren fikk derimot palegg fra 20 til 30 spd. 

Men Bakke skole var framdeles toneangivende. Den hadde 
na bade loorer og loorerinne, som underviste jentene i spinning, 
strikking og S0m. Undervisningstida var fra 8 til 12 og fra 13 
til 16, unntatt onsdag og 10rdag ettermiddag. Ute nom klok
ker10nna fikk looreren 45 spd., mens Ioorerinna matte n0ye 
seg med 35 i det hele. Til lys og ved brukte skolen om lag 60 
spd. arlig2). 

Omgangsskolen fortsatte imidlertid i Bratsberg, Malvik og 
de delene av hovedsoknet som la for langt borte til ana «Lyk
kens Pr0ve». Det var da annenlooreren som matte ga omkring. 
Og sett pa bakgrunn av tida, var det sikkert forsvarlig ordnet 
med skoleverket i bygda. Mye avhang selvsagt av hvordan 

1) Om Bugges visitaser smI. Trondhjems Biskops Visitasprotokoll 
1771-1784 og 1807-1841. Trykt i Norvegia Sacra 1936, i utdrag 
hos H0verstad: Norsk Skulesoga 1739-1827, s. 234 ff. 

2) Sm!. om de to faste skolene Aalmo. 
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lrererne var. Med utdannelse var det ofte sa som sa. Det al
minnelige var at evnerik ungdom ble plukket ut av prestene 
under konfirmasjonsforberedelsen og fikk ga ei tid pa preste
garden for a fa ei n0dt0rftig videre opplrering. Det ser ikke ut 
for at noen av strindaprestene har drevet noe slikt arbeid, 
men de fleste av lrererne i bygda hadde nok fatt opplreringa 
si pa den maten. Srerlig biskop Sch0nheyder var ivrig for lrerer
utdannelsen og fikk opprettet et seminar ved Waisenhuset i 
Trondheim. Blant de ti elevene som dette seminaret hadde, 
bar ialIfalI to gode strindanavn. Det var Ole O. Stavne og 
Torsten G. Leeren, men ingen av dem ble lrerere i Strinda1 ). 

Vi rna nesten opp i midten av det 19. hundrearet f0r vi m0ter 
den f0rste seminaristen blant lrererne i bygda. Men de har nok 
vrert dyktige mange fordi om de ikke hadde gatt lrererskole. 
Selv om visitasberetningene av og til tegner i m0rge farger, 
er hovedinntrykket at det er gode resultater av skolens arbeid. 
I 1804 sier prost Parelius at ungdommen fantes ualminnelig 
vel opplyst ved prostevisitasen i Lade kirke. Han forteller ogsa 
at alle skoleholderne har lrert musikalsk sang og synger fir
stemmig i kirka. Menigheten fulgte dem, slik at «Kirkesangen 
var overordentlig skj0ll»2). Og biskop Bugge, som til a be
gynne med ikke syntes ungdommen var noe a skryte av, sier 
ved visitasen i 1824 at han var ganske godt forn0yd. 

Srerskilt omtale fortjener arbeidsskolen som bygda fikk pa 
et tidlig tidspunkt. Kj0pmann Ole Quam pa Bakklandet var 
meget interessert for praktisk opplrering av barn og ungdom, 
og i 1810 opprettet han en arbeidsskole for gutter. Den hadde 
lokale i almueskolen pa Bakklandet og ga undervisning i tre-, 
metalI- og bein-arbeid. Den ble drevet ved frivillige bidrag, 
og alt som elevene arbeidde, ble solt til inntekt for skolen. Men 
i 1817 ble 0konomien sa darlig at Quam som seiv var forstan
der, fant at skolen matte nedlegges forel0pig. Den ble tatt opp 
igjen under ledelse av Strindens bygdekommisjon i 1825 og 
fikk da husrom pa «Lykkens Pr0ve». Som lrerer ble haugiane
ren Peder Johan Ludvigsen tilsatt. Han var en dyktig treskjre
rer og grav0r, og guttene gjorde store framsteg under ledelsen 

1) Andr. Bechholm: Folkeskolelrererutdannelsen i Norge, s. 32. -
H0verstad: Norsk Skulesoga 1739-1827, s. 103 ff. 

2) Visitasprotokoll for Dalernes prosti, 1804 ff, s. 1. 
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hans. Men sa ble det ogsa arbeidd iherdig. Skoletida var fra 7 
om morgenen til 7 om kvelden, iallfall om sommeren. Foruten 
de frivillige gavene ga skolekassen i bygda et arlig tilskott pa 
15 spd., og bygdekommisjonen ga noen tynner korn som gikk 
til lrererhmna. Det som kom inn ved salg av produktene, faIt 
ogsa pa lrererens kappe. Ludvigsen ble grav0r i Norges Bank 
i 1834, og skolen sto da i fire ar. Sa fikk den enna fern virkear 
f0r den stanset for godt. Urmakeren og smeden Peter Malvig 
bragte det langt med elevene. Men 0konomien ble vanskelig 
igjen, srerlig etter at formannskapet trakk tilbake det arlige 
tilskottet fra skolekassen. De om lag 10 elevene matte derfor 
finne seg i at skolen lukket, tr~ss alle anstrengelser fra pastor 
Angell som var skolens gl0dende og oppofrende talsmann. Da 
hadde stifteren Ole Quam betenkt den med 200 spd. i te:;ta
mentet sitt. Det ble grunnstokken i «Industriskolens fond » som 
eksisterer framdeles1 ). 

Men dermed er vi kommet langt forbi aret 1827, som apner 
en ny bolk i skolehistorien ved den nye loven om almueskolen 
pa landet. 

TIDBOLKEN 182 7 -1860 
A V OLAF BJERKE 

SKOLELOVEN AV 1827. 

Frihetsverket i 1814 kom ikke straks til a sette noe fart i 
opplysningsarbeidet i landet vart. Men det som skjedde pa 
Eidsvoll fikk helt naturlig sitt a si for framgangen av folke
opplysninga. Frihet og folkestyre forutsetter kunnskap. De 
gode tidene kom ikke med det samme krigen var slutt. Tvert
imot - verre ar enn de f0rste 20 ara etter 1814 har vi snautt 
hatt. Det er derfor ikke a. undres over at det gikk 13 ar f0r 
den nye skoleloven kom. Det var loven om almueskolen pa lan
det a v 14. juli 1827. 

Alt 6 ar tidligere hadde stortinget vedtatt en loy som fikk 
mye a si for gjennomf0ringa av de krava den nye skoleloven 
satte opp. I 1821 ble nemlig Opplysningsvesenets fond grunn-

1) Om Ole Quam og industriskolen smL Magnus Lie : Lega t er og Stif
telser i Strinda. s . 10- 17. 
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1) Om Ole Quam og industriskolen smL Magnus Lie : Lega t er og Stif
telser i Strinda. s . 10- 17. 
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lagt. Det Overfl0dige jordegods som kirken fra gammel tid 
satt inne med, skulle na selles. Midlene som pa denne maten 
kom inn, skulle samles til et fond, og rentene skulle brukes til 
«almennyttige - samt til opplysnings fremme siktende offent
lige foranstaltninger, samt til pensjoner for geistlige, almue
skolelrerere og disses enker.» 

De viktigste f0resegnene i den nye loven var a skaffe skolen 
forsvarlige husrom og brukbare lrerere. Det skulle i hvert 
prestegjeld vrere minst en fast skole. Den skulle ligge ved 
hovedkirka, og klokkeren skulle vrere lrerer der. Likesa krevde 
loven fast skole ved aIle bruk og verker med minst 30 arbei
dere. FOr0vrig fikk man hjelpe seg med omgangsskoler. For 
a gj0re dem bedre skulle hvert omgangsskoledistrikt deles opp 
i roder. Malet for undervisninga var framleis a gi hvert 
barn sap ass kristelig kunnskap at presten med god samvittig
het kunne konfirmere det. Det skulle undervises i religion, 
lesning med forstands0vning, skrivning, rekning og salme
sang, og det var forutsetninga at hvert barn skulle fa minst 
3 eller i hvert fall 2 maneders undervisnfng for aret. I 7-8 
ars alderen skulle barnet ta til pa skolen og ga der til det ble 
konfirmert. Dessuten hadde alle barn fra 12 arsalderen til 2 
ar etter konfirmasjonen plikt pa seg til a m0te fram til offentlig 
katekisasjon. Hver skole matte vrere forsynt ikke bare med et 
eksemplar av bibelen, men ogsa av grunnloven og loven om al
mueskolevesenet. Lrererl0nna ble satt til 80 kr. aret. Dessuten 
skulle lrereren ha fri kost og pleie der hvor han holdt skole. 

For a skaffe skolen «duelige» lrerere fastsatte loven at det 
skulle settes i gang lrererskoler, en i hvert stift, sa snart som 
Opplysningsvesenets fond gjorde det mulig. I Tmndelag fikk 
vi Klrebu seminar, som kom i gang i 1838. Til disse lrerer
skolene matte skolen sette sitt st0rste hap for framtida, for 
uten dyktige lrerere kunne alle de 0vrige f0resegner, formu
larer, instrukser og planer lite eller ingel ting hjelpe. 

Skolens overordnede var skolekommisjonen og overtilsynet. 
Skolekommisjonen var ihopsatt av preste,n, lensmannen, med
hjelperne og prestegjeldets valgmenn. (I staden for disse ble 
seinere satt: Formannskapets medlemmer). Presten var sj01-
skreven formann. 
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F ASTSKOLE, OMGANGSSKOLE FORHOLD 

OG UTVIKLING. 

Som vi ser . skulle skolen etter loven heIst bare vrere en 
I 

religionsskole med konfirmasjonen som mal. Da presten var 
leder av denne religionsskolen, hadde det atskillig a si hvor
ledes interessen hans for barneopplreringa var. I Strinda var 
visepastor Henrik August Angell prest da den nye loven 
skulle settes i verkl). Alt sia 1814 hadde han vrert leder av 
skolen i bygda. F0r denne tida hadde han i flere ar vrert 
lrerer ved den borgerlige realskolen og ved det militrere insti
tuttet i Trondheim. Han hadde saledes atskillig r0ynsle nar 
det gjalt a stelle med skolen, og da han var en srers dyktig 
mann, ble hans innsats pa skolens omrade ganske betydelig. 
Blant de menn som var sammen med ham i skolekommisjonen, 
nevner vi Iensmann Fyhn, Ole Teslien, I. Iversen, O. Solberg, 
B. O. Brurok og Sivert Bratsberg. 

Strinda hadde alt fatt sin fastskole, Lykkens Pr0ve, som 
Ill. inne pa Lademoen. Det minstekravet som loven satte opp nar 
det gjaidt fastskolen, var saledes alt oppfylt. I den 0vrige 
delen av bygda var det omgangsskole, hvor omgangsskole
distriktene ble delt inn i faste roder. Hvert distrikt hadde sin 
lrerer, som etter tur underviste alle barna i roden, som of test 
1 a 2 veker om gangen. Da hvert 'skoledistrikt var delt opp 
enten i 3 eller 4 roder, gikk det stundom over 2 maneder f0r 
lrereren kom tilbake til sa.mme roden. Hver gard hadde plikt 
pa seg til a skaffe skolen husrom et fastsatt antall dager om 
aret. Som oftest var det dagligstua som ble brukt som skole
rom, sa arbeidsforholdene skj0nner vi var ikke de aller beste. 
Denne skoleholdplikten kunne man bli fritatt for ved a betale 
et visst bel0p til skolekassen. Be10pet 'lar avhengig av skyld
marken pa garden. 

Angell var flittig til a bes0ke skolen. Lrereren kunne nar
somhelst vente a fa bes0k av presten, og da gjalt det a ha 
sakene sine i orden. Alt i 1830 tok han til a hoI de eksamen 
ved de forskjellige skolestedene. Forhandlingsprotokollen for 
Strinda skolekommisjon forteller at den f0rste eksamen ble 

1) Se side 167. 
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holdt pa Nedre Ranem 25. februar. Den neste som er nevnt, 
ble holdt pa Halseth 8. juni 1831. Fagene var lesning innenat 
og utenat, samt skrivning. I omgangsskolen hadde sViBrt fa 
av elevene liBrt a skrive. Rekninga sto det enda darligere til 
med. Pa en eksamen som ble holdt i 1839, ble barna av presten 
«indstiBndigen tilholdt at kjende Tallene for selv at kunde 
kaste Psalmenumrene op.» Best sto det naturligvis til i fast
skolen. Ved en eksamen pa Lykkens pmve i 1840 hvor 56 
elever ble pr0vd, hadde 11 jenter og 13 gutter liBrt a skrive 
og rekne. 

Den f0rste samlede oversikten over skolens stilling finner vi 
fra 1838. Kirkedepartementet sendte aret i forveien til alle 
sokneprestene ut et sirkuliBre for a fa greie pa skolevesenet 
i hele landet. Den 10. september 1838 var alle skoleliBrerne i 
prestegjeldet samlet pa Tyholdt hos Angell for a gi beskjed 
om det som ble forlangt av departementet. Det gar fram av 
denne innberetninga at bygda foruten a viBre delt i 7 skole
distrikter, var delt i 22 roder. Derav var det i Malvik 2 skole
distrikter med tilsammen 8 roder. Lade sokn var delt i 4 
distrikter og 10 roder. I Bratsberg var det bare ett skoledi
strikt med 4 roder. Det f0rste distriktet i Lade sokn - Lyk
kens Pmve - hadde 130 €lever. Av disse ble 60 undervist i 
skrivning, 40 i rekning og 5 i geografi. Det andre skole
distriktet - str0ket fra Charlottenlund til Malvik - var delt 
i 4 roder og hadde 120 skolepliktige barn. 42 fikk undervis
ning i skrivning og 16 i rekning. I det tredje distriktet, som 
den gangen omfattet stmket fra Valan og oppover mot Brats
berg, var det 80 skolepliktige barn. 10 ble undervist i skriv
ning og bare 1 i rekning. Pa Byasen, som den gangen ble 
nevnt som 4. skoledistrikt i Lade sokn, var det 98 skoleplik
tige barn. 56 fikk undervisning i skrivning og 39 i rekning. 
I Bratsberg var det 107 skolepliktige barn. 19 ble undervist i 
skrivning og 8 i rekning. Nar Malvik tas med, hadde bygda 
den gangen 869 skolepliktige barn. 230 fikk undervisning i 
skrivning og 100 i rekning. I omgangsskolen fikk hvert barn 
ca. 9 vekers undervisningstid for aret, men ved den faste 
skolen derimot 24 veker. Det ble undervist bare i 4 dager om 
veka. Pa Lykkens Pmve ble det holdt skole de 4 f0rste dagene i 
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i veka, fra kl. 8--11 om sommeren, om vinteren fra kl. 9-12. 
I omgangsskoledisriktene var det ingen skole mandag og IllJr
dag. am kara til lrererne sier Angell i den samme innberet
ninga at ingen av dem har noe srerskilt jordbruk, og at de ved 
privat undervisning sllJker a fa begge endene til a m0tes i pen
geveien. Han er lei seg over at skolekassen ikke er i stand til 
a IllJnne dem bedre, «saaledes at deres LlIJn matte vrere tilstrrek
kelig endog til den n0dbllrftigste Underholdning.» 

Nar en sammenlikner undervisningstida ved fastskolen og 
omgangsskolen, vil en lett legge merke til hvilke f0remuner 
fastskolen hadde bare av den grunn. Angell var srers opp
glllJdd for fastskolen og arbeidde ivrig for a gjllJre den sa bra 
som mulig. Dessuten holdt han fram flere ganger for skole
kommisjonen at det matte bli satt i gang flere fastskoler, 
heIst 2 a 3 til. F0rst da mente han at tilh0va ved skolen ble 
slik som de skulle vrere. Visstnok var det i Strinda som i 
andre bygder folk som sa med atskillig mistro til fastskolen, 
og mente at omgangsskolen hadde sa store fordeler a by pa 
at man n0dig skulle gi slipp pa den. De vesentligste anker 
mot fastskolen var at den ble for kostbar, at veilengden for 
en hel del av barna ble for lang, og at den etter maten ga et 
darlig utbytte. Man hadde pa sett og vis et mal bade for 
lrererne og barna, og dette ble skolen d0mt etter. Og hva 
var det? Ikke noe annet enn den orden presten ga barna pa 
kirkegolvet konfirmasjonsdagen. Na kunne det hende at 
barn fra fastskolen ble plasert lenger nede pa kirkegolvet enn 
barn fra omgangsskolen. Da ble det ofte sagt: Na ser vi nytten 
av fastskolen! Men Angell slo ikke av pa krava sine. For
holda inne pa Lademoen ha:dde utvikla seg slik at barnetallet 
ved skolen pa 2 ar hadde auka fra 130 til godt og vel 200. 
Formannen fant det derfor absolutt nllJdvendig at man matte 
kj0pe et nytt og st0rre skolested inne pa Lademoen, da Lykkens 
Pr0ve ikke hadde tilstrekkelig plass til sa mange barn. Dess
uten matte man na ha to lrerere ved skolen. Det var altfor 
stritt for bare klokkeren a undervise sa mange barn. Nar det 
gjaldt a fa sette i gang flere fastskoler vendte skolekommi
sjonen seg i 1840 til eierne av Lerens Walsevrerk og Chrom
fabrik om a sette i gang en fastskole ved verket. Valseverket 
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hadde den gangen 18 arbeidere og kromfabrikken 55. Skole
loven krevde saJedes fastskole, men den kom ikke i gang mens 
Angell var formann. Heller ikke ble det noe av forbedringa av 
den fastskolen som allerede var. Kommunen makta ikke den 
auken i utgiftene som matte til. Et brev som Angell sender 
til formannskapet, gir et godt bilde av de darlige ekonomiske 
tilheva i bygda pa den tid. (Brevet sitert nedafor). To viktige 
saker for skolen var likevel tatt opp og godt ferebudd. Nar 
sa de ekonomiske tilheva seinere bedret seg, faIt det derfor 
lett a lese demo 

I forrige avsnitt om skolen er fortalt om industriskolen pa 
Lykkens Preve som Angell fikk i gang. Dessverre matte denne 
skolen sa altfor tidlig innstille pa grunn av mangel pa midler. 
Det ber og nevnes at denne interesserte skolemannen arbeidet 
ut en plan til «undervisningsinstitutt for landmrend» og foreslo 
a ga i gang med en hegre undervisningsanstalt inne pa Lade
moen. 

Den 7. desember 1840 ledet Angell det siste metet sitt i 
Strinda skolekommisjon. Ogsa etter han flyttet til Trondheim, 
glemte han ikke skolen i bygda. Han prevde bl. a. a fa indu
striskolen i gang att, men forgjeves. Vi slutter a omtale hans 
innsats for skolen med a sitere det brevet som er nevnt tid
ligere. Han skriver felgende: 

Til Strinde Formandskab. 

Det er Formandskabet bekjendt, at jeg i det comb. F.skab fiere Gange 
har omtait N0dvendigheden af at srette Strinde Skoievresen paa en endnu 
fuidkomnere Fod end hid til, uagtet enhver Upartisk maa tilstaae, som 
kjendte dets Forfatning 1814, at det er gjort meget siden den Tid til 
Skoievresenets Fremme i heie Strinde - Prrestegjeid. Vi have ogsaa 
samtligen vreret enige i, at Hiademoens faste Skole burde utvides, at 
st0rre Locale til Skoien anskaffes og at den burde have tvende Lrerere, 
istedetfor Een, for at Skole mAtte holdes den hele Uges Sognedage, 
samt Pige og Drenge til forskjellige Tider s0ge Skoien. Desuden have 
vi ogsaa anseet det n0dvendigt, med Hensyn til de skoiepliktige B0rns 
voxende Antal av de ubebodde Avisgaardes store Mrengde, hvor Skoie 
ikke vel kan modtages paa selve Gaarden, at 2 a 3 faste Skoier til 
oprettes. Naar ait dette kunde skee, da troer jeg, at Strinde - Skoie
vresen ved Guds naadige Bistand skulde kunde srettes i fuldkommen 
complet Stand. Men hertil udfordres dobbelt saa stor aarlig Indtregt, 
som Stedets Skolevresen hidtil har haft, og hvorfra tage Midlerne hertil? 
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Kan den aarlige Skoleskat fOr0ges? nei, tilvisse ikke, thi den er all ere de 
nu ved den sidste For0gelse st0rre, end i andre Prrestegjrelde og Strinde 
- Almue har allerede i mange Aar gjort store Opoffrelser, for at bringe 
sit Skolevresen i dets nrervrerende ret gode Stand, og formaaer derfor 
ikke fremdeles at gj0re flere og st0rre. Desuden maa bemrerkes, at 
Strinde - Almue er formedelst mange slette Aaringer og slette Penges 
Laan, der nu er blevne af fuld Vrerdie, komne i stor Skyld til Trond
hjems Banker og Statskassen, saa at % Dele af Gaardbrugerne ere 
uformuende og flere blandt dem fattige. Hvorfra altsaa Indtregten? 
Jeg tror, at vaar vise, for Almuens Oplysning saa meget virksomme 
Kongelige Regjering vilde finde det baade billigt og retfrerdigt, naar 
Strinde - Formandskab, efter at have h0rt Representantenes Mening, 
indgik til denne med et Andragende, om naadigst at indstille til f0rst
kommende Storthing et Forslag, om at Strindens Kongetiende, som er 
beneficeret seminarium laponicum, maatte for Fremtiden tilfalde AI
mueskolevresenet paa Strinden, saaledes at ethvert Sogn fik sine for
holdsmessige Andeel. Mig forekommer det i h0ieste Grad billigst, at 
Strinde - Almue, som nu i saa mange Aar har ydet % Deel af den 
hele Tiende til Lappenes Oplysning og Christendommens Udbredelse i 
Norges nordlige Egne, maatte faae denne Part av Tienden tilbage til sit 
eget Skolevresens Frremme, da det er bevisligt, at den ikke selv for
maar dette tilfulde, imod at seminarium laponicum erstattes dette Tab 
enten af Oplysningsvresenets Fond, eller av Statskassen. Man maa 
vel lregge merke til, at Forholdene i vaar Stat yare aldeles for
skjellige mod nu paa hin Tid, da der allernaadigst blev besluttet, 
at Kongetienden av det halve Strinden Fogderi skulde tilfalde bemeldte 
Seminarium, som dog d0dde under F0dselssmerterne, og dets Fond blev 
bestemt til at f0de dets Vanlevninger. Til Slutning kan jeg ikke undlade 
at lede Formandskabets Opmrerksomhed paa, at en stor Mrengde bene
ficerede Gaarde ligge i Strinde Thinglag, tilh0rende bispestolen og 
Trondhjems Byes Prrester, hvis Kapitaler have begyndt og vilde med 
Tiden aIle 10be ind i Oplysningsvresenets Fond, og at Strinden saaledes 
paa en dobbelt Maade bidrager til Almueskolevresenets Fremme i Staten, 
imedens at det ikke formll.r at bestride sit eget Skolevresens Udgifter. 
Efter min Anskuelse er Sagen af saa stor Vigtighed, at den fortjener at 
tages n0ie under Overveielse saavel af Formandskabet, som af Repre
sentanterne. 

Trondhjem 13 - 2 1840. 
lErb0digst 

H. A. Angell. 

Etter Angell ble pastor Carlsen formann i skolekommisjo
nen!). I de 11 ara han virka, satte det inn en betydelig bedring 
av det 0konomiske livet. Bygda fikk sin egen bank i 1842, 

1) Se side 168. 
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:strinden :Spare bank, og denne var mange ganger til stor hjelp 
for skolen ved a yte Ian til skolekassen pa rimelige vilkar. Alt 
pa bankens f0dselsdag ble det bevilget et Ian til Strinden Skole
bestyrelse pa 100 spd. At mange viktige saker for skolen na 
fikk sin 10sning, er derfor helt naturlig. 

Allerede f0rste aret Carlsen var formann, ble det kj0pt et 
nytt skolested for fastskolen pa Lademoen. Garden Eliplass 

ble kj0pt inn for 2000 spd. Den 
lvar opprinnelig en parsell av 
;R0nningen (vestre), og omfattet 
IbI. a. grunnarealet for den navre
:rende kirke pa Lademoen og Lade-
r 
moen gamle kirkegard. For a 

~skaffe tilveie de n0dvendige mid
lene ble 800 spd. Iant av Qvams 
I 
ilegatt, det gamle skolestedet solt 
Iti! sokneprest Angell for 601 spd., 
log resten ble Iant i Norges Bank. 
Til garden h0rte 18 mal jord. Ca. 
5 mal ble avstatt til kirkegard, og 
,skolekassen fikk i vederlag 2 spd. 
pro mal i avgift for aret. Resten 

Res. kap. Niels Arnoldus Carlsen av jorda fikk klokker Lassen leie 
for 1 spd. og 1 ort!) pro maL Han 

skulle da betale aIle de faste utgiftene pa garden, brannkontin
gent unntatt. Vaningshuset var bade stort og vakkert. For
uten bolig for klokkeren var det plass for 3 store klasserom. 
I f0rstningen hadde man bruk for bare 2 av demo Det ledige 
rommet ble en tid nyttet av Strindens Sparebank, som tok til 
med virksomheten sin der. Seinere ble det brukt som kom
munelokale og tingsted. Som skolerom ble det f0rst tatt i 
bruk etter 1860. 

Skolen pa Lademoen ble na delt i to avdelinger. Hver avde
ling hadde sin Irerer. I den Iedige Irererposten ble tilsatt 
seminarist Stendahl. Han er visstnok den f0rste lrereren med 
seminarutdanning. I arlig 10nn fikk han 100 spd., dertil fri 
bolig pa skolen. Omgangsskoleirererne hadde pa den tida ei 

1) 1 spd. = 5 Ort = 4 kr. 
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ElipZass skoZe. 

10nn pa mellom 20- og 30 spd., men hadde da fri kost pa gar
dene i skoletida. 

Samme aret som det nye skolestedet ble tatt i bruk, ble det 
forlangt at Irererne skulle holde skole hver dag i veka. Dette 
syntes lrererne i omgangsskolen var et meningsl0st. krav, og i 
et lengere skriv til skolekommisjonen, datert 16. april 1841, 
holder de fram hvor umulig det er a holde skole hver dag. For 
det f0rste nevner de at de er m~dt til a ha minst 2 fridager 
for veka, sa de ved privat undervisning i byen kan tjene det 
n0dvendige til livets opphold. De sp0r hvorledes kommisjonen 
har tenkt at de skal klare seg 0konomisk, nar de med vanlig 
tjenerl0nn skal skaffe seg klrer og leve pa egen kostnad en 
tredjedel av aret. Det blir og holdt fram at de to fridagene er 
n0dvendig for barna, ikke minst for de fattige, som disse dagene 
i flokkevis s0ker til byen for a tjene en skillingl). Videre for
telles at det overalt i bygda fins mange foreldre og foresatte 
som ikke bryr seg om a sende barna sine til skolen sa mye 
som 4 dager i veka en gang. De fleste av burna s0ker skolen 
bare halvparten av de dagene de skal, ja, mange bare en tredje-

1) 1 Ort = 24 skilling = 80 !!Ire. 
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del. lJe skJ0nner dertor lkke fordeiene ved hver dags skole. 
Til slutt blir nevnt at det ved tilsettinga som loorer uttrykkelig 
ble sagt at det bare skulle hoides skole (hver dag) 4 dager for 
veka. Sj0r om vi na synes at kravet om a holde skole hver dag 
var et rimelig forlangende, ma vi vedga at protesten fra om
gagsskoleIoorerne var helt naturlig, sIik som tilh0va la an. Det 
ser ut som om resultatet av vedtaket fra skoIekommisjonen 
bIe at det ble hoIdt skole 5 dager i veka. Men na kom det 
stadig vekk krav fra Ioorerne i omgangsskoIen om auke i I0nna. 
Det gikk 2 ar f0r de ble h0rt. Da ble I0nna auka med 10 spd., 
men enda var den heller skral. Omkring 50-ara var det saledes 
vanskeIig a fa habile s0kere til Iedige Ioorerposter. Man fore
trakk a arbeide i skoIen i ei bygd Ienger borte fra byen, hvor 
det var Iangt billigere a Ieve. 

To ar etter at ElipIass skole var tatt i bruk, kom fastskoIen 
pa Leira i gang. Eierne av kromfabrikken og vaIseverket gikk 
med pa a yte 45 spd. arIig til skoIekassen. SkoIen holdt fra 
f0rst av til i Ieiet lokale hos Anders FoIdahl. Samme aret bIe 
det Ieiet IokaIe hos Esten Hansen for str0ket omkring Volla
bakken. Her bIe likevel fastskolen ikke av lang varighet. For 
a avIaste Eliplass ble et nytt skoledistrikt oppretta. Det om
fatta stmket fra Vollabakken til Sorgenfri. Lokalet hos E. 
Hansen bI~ da for lite, og man matte til med omgangsskoIe 
igjen. 

Slik som tilh0va na var blitt i skoIen, var det mange som 
fant det uheIdig at bygda bare hadde en skolekasse. Bade 
Bratsberg og MaIvik hadde liten interesse av a voore med pa 
a dekke de store utgiftene til fastskoIen pa Lade, da de sj0I 
matte n0yes med omgangsskole. Etter framlegg fra Carlsen 
ble det en skoIekasse for hvert av de 3 sokn. Ei nemnd med 
lensmann Fyhn som formann, fastslo vilkara for delinga, som 
tratte i kraft 1. januar 1843. Som en naturIig f01ge av dette 
ble ogsa skolekommisjonen delt opp. Strinda skolekommisjon 
ble i 1847 avl0st av Lade-, Bratsberg- og MaIvik skolekom
misjon. 

Mens Carlsen var formann, ble K. O. Knutzens - ABC og 
lesebok tatt i bruk. Enkelte stader brukte de Ieseboka av 
Smith-Hjort. F0r var det nytestamentet som mest ble brukt 
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som leseooK. Upplreringa i lesning ble na lettere, og interes
sen for dette faget hos barna bedret seg atskillig. Men det fan
tes folk som syntes darlig om byttet. De syntes Ieseboka virka 
for verdslig. 

Blant de mennene som var sammen med Carlsen i skole
kommisjonen. nevner vi H. Krohg. Jacob Stubban, Anders 
Lassen, O. Solberg og lens mann Fyhn. De var aIle mediemmer 
av Lade skolekommisjon. Fra Bratsberg skolekommisjon nev
ner vi B. O. Brurok, Ole Bratsberg og Christian Steendahl. 
Som vi har sett ble mange viktige vedtak gjennomf0rt. Man 
hadde god grunn til a vrere forn0yd med framgangen pa disse 
elleve ara. 

B. L. Essendrop ble Carlsens ettermann1). Han var en fram
ifni skolemann som med ungdommelig kraft tok "tatt pa a 
gj0re skolen enda bedre. Han hadde en egen evne til a fa folk 
med seg, og interessen for skole og opplysning vokste. Som 
ivrig tilhenger av fastskolen satte han seg som mal a avskaffe 
all omgangsskole i bygda, sa snart som de 0konomiske tilh0va 
gjorde det mUlig. Men da det kunne ta noen tid a fa reformen 
igjennom, tok han f0rst fatt pa a gj0re omgangsskolen sa god 
som rad var. I Bratsberg ble skoledistriktet delt ito. Der ble 
det altsa to lrerere hvor det f0r bare hadde vrert en. En ny 
rodedeling ble all ere de i 1853 gjort gjellende for hele kom
munen. Hvert skoledistrikt skulle bare vrere delt i 2 roder. 
Pa denne maten fikk hvert barn 15 vekers undervisning for 
aret, en betydelig auke med i alt 6 veker. Det var likevel van
skelig a fa denne ordninga gjennomf0rt med det samme aIle 
steder i bygda. Det var skoledistrikter som var sa store at det 
ble altfor lang vei for barna til a s0ke skolen i 2 roder. 

Det gikk ikke lang tid f0r Essendrop fikk i gang flere fast
skoler. Det f0rste tiltaket som ble gjort i sa mate, fant sted i 
det andre skoledistriktet i Lade sokn, stmket omkring Ran
heim. I 1854 vedtok skolekommisjonen at omgangsskolen i 
1. og 2. rode skulle erstattes med en fastskole. Barna i de 2 
rodene skulle s0ke skolen i Ieiet lokale hos Laur. Jenssen. Det 
nye skoiestedet ble kalt Lykkens Rodestue, og skolen der tok 
til i februar 1855. Barna var delt i 2 klasser og gikk pa skole 

1) Se side 210. 
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2% dag for veka i 24 veker. F0r skolen kom i gang, ma.tte 
gardeierne ga med pa a betale til Irereren 6 ort pro veke for 
den tida skolen f0r hadde vrert holdt hos demo Dette skulle 
vrere vederlag for kosten, som Irereren na matte hoI de seg 
Sj01. Dessuten matte gardeierne betale til skolekassen 1 spd. 
pro veke for samme tidsrom. Dette var avgift for fritaking av 
skoleholdet, og var i samsvar med gjellende regulativ. Kost
pengene til lrereren var derimot noe nytt, og skolekommisjonen 
matte s0rge for a fa ei erklrering fra gardeierne om gOdtgj0-
ringa for kosten. Ei slik erkirering skrev gardeierne pa Ran
heim under den 24. - 11. 1854. Det er den f0rste som Essendrop 
fikk i stand, og vi gjengir den i sin helhet: 

Undertegnede Gaardeiere forpligte sig herved til at utbetale Skole
lrerer Klefsaas istedenfor det ham tilkommende Kosthold 6 ort - sex 
ort for hver Uge Skolen for ham skulde vrere. Angaaende Veden som 
Itrreves til skolen, haaber man senere at skulle arrangere sig. Over
staaende Forpligtelse er vedtaget, for at man til Bedste for de to Roder 
af Distriktet kunde faae benytte det af h r« Jenssen godhedsfuldt mid
lertidig overladte Skolehus til Rodestue, og derved erholde et bedre 
Undervisningsvresen. 

Ranum 24/11 54. 

Laur. Jenssen. Mar en Jervan. P. T. Moe. Ole H. Refset. 
Ole E. Ranu,m. Bersvend Ranum. Lars Lille-Ranum. L. Btl·em. 

Som nevnt ble det Ieiet lokale hos Laur. Jenssen for fast
skolen pa Ranheim. Dette var ment som en midiertidig ord
ning, og i 1858 ble det leiet nytt Iokale hos Bersvend Ranum. 
Samme aret ble omgangsskolen i den 3. roden i skoledistriktet 
- Bonresroden - erstattet med fastskole. Barna ble ogsa her 
de It i 2 klasser og gikk pa skolen slik som det var ordna pa 
Ranheim. Men undervisningstida var bare 12 veker for begge 
klassene. 

Samme aret som det ble vedtatt a sette i gang fastskole pa 
Ranheim, ble gardeierne pa Byasen kalt sammen til et m0te 
pa Ferstad. Man ble enig om a forandre omgangsskolen til en 
halvfast skole, og gardeierne gikk med pa a betale 11;2 spd. 
om veka for fritaking av det fastsatte skoiehoidet. Kostveder
Iaget til Irereren ble satt til 7 ort pro veke. Skolen kom i gang i 
desember 1854, og ble holdt pa gardene Ferstad, Kystad og 
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lVlUnKvoll. .l!jn Vl! mea rette unares over rorSK]ellen 1 Kost
godtgj0ringa for lrereren pa Ranheim og Byasen. Lrerer Klefs
aas fant dette urimelig, og i 1855 vedtok skolekommisjonen 
at det i hele ;Lade sokn skulle vrere ens godtgj0ring for kosten, 
nemlig 7 ort pro veke. 

Bade folket pa Ranheim og Byasen ble godt forn0yd med 
den nye skoleordninga. De fikk erfaring for at fastskolen var 
langt bedre enn omgangsskolen. Interessen for den auka etter
hvert. og spredte seg til den 0vrige delen av soknet. Nar sa 
Essendrop alt i 1857 foreslo a avskaffe all omgangsskole i 
Lade sokn, gikk dette glatt igjennom bade i skolekommisjo
nen og hos de bevilgende myndighetene. Samstundes ble det 
vedtatt at undervisningstida skulle auke med 2 veker i alle 
rodene. Lrererl0nna ble fastsatt til 100 spd. om aret, men godt
gj0ringa for kosthold skulle da falle bort. Sj0I om 10nna til 
lrerernE' na ble atskillig bedre, var den framleis ikke noe a 
skryte avo Man rekna med at det den gang gikk med om lag 
75 spd. for aret i kost og losji. Lrereren hadde saledes bare 25 
spd. igjen til privat bruk. I Bratsberg hvor kravet om rode
stuer enda. ikke kom opp, fikk omgangsskolelrererne et tillegg 
pa 6 spd. Den arlige 10nna ble da 36 spd. 

Fastskolen ble realisert etter planen, som fastslo at rode
stuer skulle tas i bruk over alt i soknet fra begynnelsen av 
skolearet 1858/59. Vi har alt nevnt Bones rodestue. Dessuten 
ble det leiet rodestue pa Stendahl hos Grendahl. Det var skole
sted for 1. og 2. rode i det 4. skoledistrikt, som den gangen 
omfatta omtrent de navrerende Asvang, Berg og delvis Nidar
voll skolekret~er. For den 3. roden ble det leiet rom pa Johns-
10kken hos byggmester G. Olsen. I Leren skoledistrikt ble det 
leiet rodestue pa Foldal og i et lokale som h0rte fabrikken til. 

Etterhvert som rodestuene ble tatt i bruk, fikk Irererne flere 
og bedre hjelpemidler. Det var ikke sa mye av slike ting 
lrereren kunne fa plass til i skolekista si, den gangen han 
matte ga fra gard til gard for a holde skole. Pa de fleste 
st.adene ble kj0pt inn pianiglober, kart over Europa, Norge og 
J0deland, Junkers reknetabeller i 6 rekker, forskrifter med 
Iatinske bokstaver og koralbok. Til inn0ving av nye melodier 
ble brukt salmodikon. Fiolin kunne slett ikke bli brukt i en 
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skolestue. Et slikt syndens instrument matte en lrerer ikke 
spille pa. 

Sammenlikner vi skoleordninga i Strinda med skoleforhol
dene i de andre bygdene i bisped0mmet pa denne tida, finner 
vi at Strinda pa mange mater sto langt foran. Undervisnings
tida var blitt betydelig auka, og knapt noen andre bygder 
var kommet sa langt med a avskaffe omgangsskolen. Det var 
jo bare i Bratsberg det enda ikke var fastskole. Sj01 om Essen
drop har en god del av rera for den raske utviklinga de nrerme
ste ara f0r 1860, hadde det vrert vanskelig - for ikke a si 
umulig for ham a bedre skolevesenet sa hurtig, dersom de be
vilgende myndighetene ikke hadde vrert sa lydh0re for sko
lens framgang. Heller ikke ma vi glemme de interesserte 
skolemennene som var sammen med Essendrop i skolekom
misjonen. Vi nevner Th. Hirsch, O. Soelberg, Anton Getz, 
P. Soelberg og C. Grendahl, som var medlemmer av Lade 
skolekommisjon. I Bratsberg skolekommisjon var det stort 
sett de samme menn som hadde vrert sammen med Carlsen. 

Bygda var godt forebudd til a kunne fylle de krava den 
neste skoieloven satte opp. Den sto derfor godt rust a til a ta 
fatt pa den neste tidbolken i skolens historie. 

INNTEKTER OG UTGIFTER. 

For a gi en oversikt over de inntektene og utgiftene skolen 
hadde, vil vi f0rst gjengi i sin helhet et av skolebudsjettene for 
de nrermeste ara etter 1827. Vi velger da budsjettet for 1832, 
som ble vedtatt 1. mars s. a. og seinere godkjent av stifts
direksjonen. 

Budsjett for Strinda skolevesen 1832. 

1. a 
b 
C 

d 
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Utgifter: 

Lrereren i den faste skole . . . . . . . . . . . . . . 
Lade sokns underirerer · . . . . . . . . . . . . . . . 

30 sp.dl. 
20 » 

20 » 

20 » 
» » » · . . . . . . . . . . . . . . . 
;') » » · . . . . . . . . . . . . . . . 

Overf. 90 sp.dl. 



e Skolelrereren i Malvik sokn 
f Underlrereren i Malvik sokn 

Overf. 

2. Brenne i den faste skole ............ . .. . 
3. Renter og avdrag, samt brannkontingent .. 
4. Tilfeldige utgifter . ................. . .. . 
5. Industriskolen . . ..... . . . ... .. . . . . ... . .. . 

90 sp.dl. 
42 » 

20 » 

8 » 

35 » 

10 » 

15 » 

220 sp.dl. 

Inntekter: 

1. I skoletoll av hver gardeier hvis gard-
skyld er mer enn 1 sk.mark ... . .. .... 1 ort 8 Sk.l) 

1) 1 spd. = 5 Ort. 
1 ort = 24 sk. 

Av garder som skylder under 1 sk.mark 1 » 

2. Husmenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 » 

3. A v inntekter etter kommisjonens lig-
ning fra .......... . ... . ....... .. .... 8 til 12 » 

4. Ved brudevigsler betales av gardmanns
klassen eller av dem som har rett til a 
komme i besittelse av gard .. . ... .. . . 
Av husmenn . .... .. ....... . ... . ... . . 
» inderster . ..... . .. . .... . . . .. . .. . . 

5. Ved konfirmasjon betaler hvert gard-
mannsbarn .... .. .... .. .. . . .. ..... . 
Ethvert annet barn med undtak av fattige 

2 
1 
1 

1 
.. 

» 12 » 

» 12 » 

» 

» 

12 » 

Som godtgj0relse av de garder hvor ingen skole holdes, be
tales arlig 12 sk. for hver sk.daler garden utgj0r, dog saledes 
at garder over 10 sk.daler ikke betaler mer enn 1 sp.dl. for 
fritaking av skolehold. Garder som er under en halv sk.daler, 
betaler 6 sk., men 12 sk. nar de overstiger denne skyld. Dette 
for a undga brekrekninga. 

Da disse inntekter formenes ikke a vrere tilstrekkelig til 
a bestride ovennevnte utgifter, foreslaes at det som matte 
mangle, ma palignes tinglagets matrikkelskyld etter stiftets 
approbasjon. 
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Det gar klart fram av budsjettet hvilke utgifter man hadde 
til skolen den gangen, og hvorledes disse utgiftene ble dekket. 
Det var skoleholderne som fra f0rst av krevde inn skoletollen, 
hver i sitt distrikt. Seinere ble det tilsatt en rekneskapsf0rer 
for hvert sokn, og foruten a f0re skolerekneskapet, skulle han 
ajourf0re skoietoll-listene og kreve inn skoletollen. Ofte var 
det vanskelig for dem a fa den betalt til rett tid, og da matte 
lensmannen til a pante. For a lette oppkrevinga av skoIetollen 
bIe det seinere ordna slik at hver gardeier skulle kreve inn 
toll en hos tjenestefolka og husmennene sine. Satsene for avgif
tene til skolen var fastsatt i et reguIativ. Da utgiftene til 
skolen steg med arene, matte man med fa ars mellomrom for
h0ye disse satsene. I 1842, som var det siste aret bygda hadde 
felles skolekasse for aIle 3 sokn, var utgiftene auka til 534 
sp.dl. Til 10nn for 8 lrerere er dette aret gatt med 280 sp.dl. 
Alt i 1844 var utgiftene for Lade sokn alene kommet opp i 
594 sp.dl., en betydelig auke pa den korte tida. Auken kom
mer for den st0rste delen av at renter og avdrag i anledning 
av kj0pet av det nye skoIestedet er f0rt opp med 133 sp.dl. 
Dertil er Ieie av skolerom og klrer til fattige barn f0rt opp 
med 95 sp.dl. Det var mange barn den gangen som forsomte 
skolen av mangel pa klrer. Lrererne underretta skolekommi
sjonen om forholdet, og denne matte skaffe det mest n0d
vendige. For Bratsberg var utgiftene i 1844 ca. 55 sp.dl. 
Samme ar er for f0rste gang f0rt opp bidrag fra amtsskole
kassen. Lade fikk 35 sp.dl. og Bratsberg 4. I 1859 var utgif
tene for Lade kommet opp i 1125 sp.dl., derav til lrererl0n
ninger 696 sp.dl. ~ratsberg hadde da en utgift til skolen pa 
73 sp.dl. 

Til slutt vil vi gjengi det reguIativ som var i bruk i slutten 
av 1850-ara. Det kan ha sin interesse a vite hvile satser som 
da ble brukt for a dekke utgiftene til skolen. Vi gjengir regu
lativet i den sprakdrakta som er brukt i originalen: 

REGULATIV 

for Tilveiebringelsen af Skolevresenets Indtregter saadant som det ifelge 
Lov af 14. juli 1827 para.f. 22 under 6te April 1850 af Strindens repre
sentanter og Formrend er antaget og under 27de samme Maaned af 
Stiftsdircktionen approbert: 
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· .... 
Af de Brug, der, enten fordi de ere henlagte til en fast Skole eUe!" 

paa Grund af locale eUer andre Omstrendigheder, ere fritagne for Skole
hold, erlregges til Skolekassen en Afgift af 1 spdl. for hver Uge, hvilken 
der efter de for Skoleholdet til enhver Tid gjreldende RegIer skulde have 
vreret afholdt Skole for Bruget. 

§ 2. 

Skoleskatt udlignes: 
a) paa Embeds- Ombuds- og Bestillingsmrend, Pensjonister, Kapital

ister, Forpagtere og Industrianlregseiere, paa Gaardbrugernes Indtregt 
og Nrering udenfor det egentlige Gaardsbrug, paa Byindvaanere med 
byxlet JOl'd efter en Inddeling i 5 Klasser med 24 sk. til 1 spd. 

b) paa virkelige Huusmrend, Avlsgaards-Huusmrend, Huuseiere, L0S

karle, Haandvrerkere og Andre, forsaavidt de ikke maatte befinde sig 
i altfor fattige Omstrendigheter eUer have store Familier, likeledes efter 
en inddeling i 5 Klasser fra 12 til 60 sk. 

§ 3. 

Af ethvert skolepliktigt Waisenhuusbarn erlregges fremdeles 60 sk. 
aarlig til Skolekassen. 

§ 4. 

Hvad der for0vrigt og med Tillreg af Skolevresenets faste Indtregter 
for hvert Aar forn0diges til Utgiftenes Bestridelse tilveiebringes ved en 
af Fogden foretagen Udligning paa det respective Sogns Matriculskyld. 

LlERERNE. 

Var skolen etter loven lagt tett og godt inn under kirken, sa 
val' lrererne likesa st0tt og fast lagt under presteveldet. Det 
var prosten som tilsatte skoleholderne etter tilrading fra pre
sten. Like ens var det kirkens menn som hadde rett til a av
sette lrerere. Men lederne av skolen pa Strinda misbrukte pa 
ingen mate den store makta de hadde over lrererne. Forholdet 
mellom prest og lrerer var godt. Gjorde lrereren sin plikt, 
kunne han vrere viss pa a fa den beste st0tte for krava sine av 
formannen i skolekommisjonen. Noe av det verste lrererne 
hadde a stri med, var 0konomien. Vi har f0r nevnt l0nna deres, 
som like til 1850-ara ikke en gang var tilstrekkelig til den 
«n0dt0rftigste Underholdning». Bade Angell, Carlsen og Essen
drop talte varmt for bedring av lrererl0nna. Nar det stundom 
kunne ga tratt med a auke l0nna til lrererne, var det fordi 
bygda ikke var i stand til , a brere st0rre utgifter til skolen. 
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Med omsyn til lrererutdanninga foregikk det en radikal be
dring. Skoleholderne som f0r hadde gatt noen timer hos pre
sten, fikk na h0ve til a dyktiggj0re seg for gjerninga si ved 
seminariet. Dette var et srers viktig framsteg for skolen. Skole
kommisjonen forstod a verdsette seminaristen. Flere ganger 
ytet den rentefrie Ian til den fra bygda som gjennomgikk et 
kurs ved Klrebu seminarium. Vilkaret var da at den som 
fikk den hjelpa matte love a ta arbeide ved en av skolene i 
bygda etter endt skolegang. 

I 1827 var det 7 lrerere i Strinda, derav 2 i Malvik. I Lade 
sokn var det 4 lrerere, i Bratsberg altsa 1. Ved fastskolen var 
Iver Aas lrerer. Han var dessuten kirkesanger ved Lade kirke. 
Pa grunn av dyktigheten sin fikk han i 1829 6 spd. i tillegg til 
10nna si. Ettermannen hans var Christian Lassen) som ble til
satt i 1830. Han hadde av sj0lve bispen fatt karakteren «Me
get duelig». Angell roste ham ofte for hans greie mate a under
vise pa, sa vi skj0nner at Lassen var en flink skolemester. Han 
var f0dt pa Strinda 30. august 1800. F0r han kom til Lykkens 
Pre/ve, hadde han vrert lrerer ved skolen pa Bakklandet i 10 ar. 
Det var stundom en stri jobb a vrere lrerer ved fastskolen. 
Barnetallet vokste stadig, og mange av elevene kunne vrere 
temmelig brysomme. Nar sa den samme mannen var klokker, 
var det rimelig at arbeidspresset kunne bli for stort. Skole
kommisjonen ga derfor Lassen loy til a ha hjelpelrerere enkelte 
ar, men han matte da sj0l bet ale en del av 10nna til denne 
lrereren. Av hjelpelrererne nevner vi S. Srether fra B0rsa. Han 
ble i 1860 tilsatt som lrerer og klokker etter Lassen. 

Da det i 1841 ble vedtatt a tilsette en annenlrerer ved fast
skolen, ble seminarist Esten Stendahl konstituert. i denne po
sten. Han hadde fri bolig pa skolen. I 1847 ble han etterfulgt 
av Johan A. H0yem) som virka i denne posten til han i 1859 
ble tilsatt som kirkesanger i Malvik. Skolearet 1859/60 var 
Simon Srether annenlrerer ved skolen. 

I det andre skoledistriktet i Lade sokn ble Peder Qvam til
satt som lrerer i 1827. Han var lrerer der til 1833. Etter ham 
kom Mikel Srether fra Bratsberg, hvor han i 1835 ble tilsatt 
som lrerer. Peder Nilsen Klefsaas ble sa lrerer i distriktet. Han 
var f0dt i 1805. Angell roste ham for hans utmerkede mate a 

264 



eksaminere pa. Fra omgangsskolelrerer ble han forfremmet til 
fastskolelrerer, da fastskolen kom i gang. pa Ranheim i 1855 
og i Bonesroden 1858. r 1863 matte han pa grunn av sykdom 
slutte som lrerer. Han ble da tildelt en pensjon pa 25 spd. om 
aret. 

Pa Byasen var Ole S. Wennberg lrerer til 1831. Han ble 
seinere lrerer ved skolen pa Bakklandet. Etter ham kom Ole 
Gnmning) og i 1833 ble Johan Olsen B0chmann tilsatt som 
lrerer. Han var f0dt i 1805. 39 ar gammel slutta han som Irerer 
og ble rekneskapsf0rer pa Ovesens sagbruk ved Leirfossen. r 
1850 reiste han til Kalifornia. Han matte f0rst lande i Brasil, 
men kom seinere fram til gull-Iandet, hvor han antagelig d0de. 
Ettermannen hans ble Ole Larsen Thonstad fra Tiller. Han 
var f0dt 5/2 1823, og ble demittert fra Klrebu seminar h0sten 
1843. r 1857 fikk han lrererpost pa Levanger. 50 ar hadde 
han arbeidd i skolen da han s0kte avskjed 'som overlrerer ved 
Kalvskinnets skole i Trondheim. Sa kom K. Vestad. Han var 
fra Romsdalen, og hadde f0r han kom til Byasen vrert Irerer 
i Bratsberg i 4 ar. Han var den f0rste klokkeren ved Havstein 
kirke. Alt i 1865 matte han slutte pa grunn av sykdom. 

r det tredje skoledistriktet i Lade sokn var Lars Roden 
lrerer. Han ble tilsatt i 1826. Den neste lrereren som er nevnt, 
hette Christian Olsen Langlo. F0r han kom til Strinda, hadde 
han vrert omgangsskoieirerer i 7 ar i Loms prestegjeld. Her 
ble virketida hans bare ett ar. Etter ham kom Anders Fortuna. 
Han ble tilsatt i 1839, og virka til 1859, da Stav ble tilsatt i 
posten hans. Fortuna var ogsa klokkemaker. Det fortelles at 
han satt v~d enden av skolebordet og pussa ur og klokker 
mens barna leste h0gt pa leksene sine. 

r 1843 ble dette skoledistriktet delt ito. Det nye ble kalt 
Leren skoledistrikt. L. Grande ble tilsatt i denne posten. Her 
virka han til 1847 da han fikk lrererpo~t pa Stiklestad. Sa kom 
Esten Stendahl som f0r hadde vrert lrerer ved fastskolen pa 
Lade. Ettermannen hans ble Peder Hugaas) som ble tilsatt i 
1855. Det meste av virketida hans faller i neste tidbolk. F0rst 
i 18,76 slutta han som lrerer. 

Pa grunn av den tiltakende bygginga av hus omkring byen 
ble man i 1851 n0dt til a opprette et nytt skoledistrikt. Det 
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omfatta str0ket fra Vollabakken til Sorgenfri. Esten Sommer
vold ble midlertidig tilsatt som loorer i dette distriktet. Han ble 
i 1853 etterfuIgt av o. Aasved. Lade sokn hadde da 7 Irerere. 
Da rodestuene ble tatt i bruk i 1858, ble man n0dt til a til
sette en ny loorer. Det var G. Qvam, som hadde posten sin oppe 
ved Jonsvatnet, hvor Iokale var Ieiet hos Ole Flaten. Tallet pa 
loorere hadde na auka til det dobbelte mot i 1827. . 

Looreren i Bratsberg hette i 1827 Ole Hansen Re/scth. Han 
ble det aret fast tilsatt som klokker. Han tok til som loorer i 
Lade sokn i 1817, hvor han virka i 4 ar. Sa kom han til Brats
berg. Etter 14 ars virke slutta han pa grunn av private om
stendigheter som loorer, men fortsatte som klokker. Ved sida 
av klokkerposten underviste han dog de barna som skulle kon
firmeres en kortere tid f0r de ble antatt av presten. Mikel 
Soother ble tilsatt som loorer etter ham. Han var fra Brats
berg og hadde f0r voort loorer i det andre skoledistriktet i Lade, 
hvor han hadde voort i 2 ar. Skolearet 1841/42 matte han overta 
hjelpeloorerposten ved fastskolen pa Lade, og klokker Refseth 
matte til som loorer igjen. Etter endt skolear slutta Refseth 
bade som klokker og Ioorer. Mikel Soother ble ettermannen hans. 
Han kunne rekne med fast tilsetting dersom han gjennomgikk 
et kurs ved Kloobu seminar. Allerede i 1843 ble han demittert 
fra seminaret. Han var sa loorer og klokker i heimbygda si til 
1882. 

Da det i 1852 ble vedtatt a dele skoledistriktet i Bratsberg 
ito, ble Lo/thus tilsatt som ny loorer. Etter 6 maneder matte 
han slutte, da det ble klaget bade over loorerdyktigheten og det 
moralske livet hans. K. Vestad fra Romsdal kom sa etter 
ham. DI'!o han i 1857 ble tilsatt som loorer pa Byasen, ble PaulO. 
R(iJstad tilsatt i posten. Han var f0dt i Bratsberg i 1835, og blE" 
demittert fra Kloobu seminar samme aret som han tok til som 
Ioorer i heimbygda si. Her hadde han virket sitt til 1903. 
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TIDBOLKEN 1860-1889 
A V OLAF BJERKE 

SKOLELOVEN A V 1860 

Vt gjennom 1850-ara ble kravet om en ny skolelov for lands
bygdene sterkere og sterkere. Det hadde synt seg at loven av 
1827 krevde for lite. Ikke minst viste dette seg etter at for
mannskapsloven var gjennomf0rt. Skolen kunne ikke lenger 
vrere bare en religionsskole, men den matte ogsa gi lrerdom i 
borgerlige fag. En almendannende skole hadde folket vart na 
krav pa. 11859 leverte Hartvig Nissen inn et fullstendig utkast 
til ny skolelov. Dette utkastet ble i det vesentlige vedtatt av 
stortinget, og sa fikk vi loven av 16. mai 1860 om almueskole
vesenet pa landet. 

Den nye loven bn'lt med den gamle ordninga, som bare la 
vekt pa religionen. Etter lesning og religion ble det satt inn i 
fagkretsen: Vtvalte stykker av leseboka, og det var forut
setninga at disse stykkene skulle gi kunnskap i geografi, 
historie og naturfag. Det ble derfor n0dvendig a arbeide ut en 
ny lesebok. Stiftsprost P. A. Jensen fikk i oppdrag a ordne 
med dette. I 1862 kom den nye leseboka ut under tittelen: 
Lesebok for folkeskolen og folkehjemmet. 

Videre skulle det undervises i rekning, skrivning og sang. 
Dessuten kunne skolekommisjonen sette i gang handgjernings
skole for jenter, dersom kommunestyrelsen var enig i det. Pa 
samme maten var det med gymnastikk. 

Enda · viktigere enn utviklinga av fagkr~tsen var bruddet 
med omgangsskolen. Hver bygd skulle deles inn i skolekretser, 
og dersom en skolekrets hadde minst 30 elever, skulle det i 
denne kretsen vrere fast skole. I staden for rodestuer fikk vi 
kretshus, som skolehusene ble kalt. En kunne ogsa leie lokale 
for fastskoIen, men det var ofte vanskelig a fa brukbare rom 
pa denne maten. Vedtaket f0rte til at det i tida fra 1860 til 
1890 ble bygd om lag 2600 skolehus i de norske bygdene. 

Skoleplikten varte fra 8 ars alderen til koni"irmasjonen. I 
udelt skole var skoletida 12 veker om aret. Men var skolen i 
en krets delt i 2 avdelinger, skulle det vrere 9 veker pa hver 
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avdeling. Skoletida kunne gjares lengre enn det som loven 
krevde, men da var undervisningen frivillig. Hvert ar skulle 
det holdes eksamen. Ved denne var presten alltid tilstede. 
Andre medlemmer av skolekommisjonen kunne og mate fram. 
Minst en av lrererne i hver skolekommune skulle ha fri holig 
og et jordstykke stort nok til a f6 2 kyr. Det skulle arheides 
for at sa mange som rad var av lrererne kunne fa jord. Lrerer
lanna skulle fastsettes av amtsformannskapet. Den hIe derfor 
ikke ens for aIle stmk av landet. Til grunnlanna kom 2 alders
tillegg, opptjent etter henholdsvis 7 og 15 ars tjenestetid. 

Soknepresten var sjalskreven formann i skolekommisjonen. 
De avrige medlemmene var ordfareren, lrerernes representant 
og de som var valt av kommunestyret. 

For a hjelpe pa framgangen i skolen fastslo loven at det i 
hvert hispedamme skulle tilsettes en skoledirektar. Han skulle 
reise flittig omkring i distriktet sitt, gi lrererne rad og veiled
ning og tale skolens sak overfor de kommunale autoritetene. 

Far denne loven fikk sin endelige utforming, fikk samtlige 
skolekommisjoner have til a uttale seg om den. Lovframlegget 
hIe drafta av skolekommisjonene i Strinda i et fellesmate den 
21. januar 1857. Her hadde de sa mye a si mot lovutkastet at 
det ikke ble tilradd. De vesentligste anker var at de fant den 
foreslatte administrasjon av skolen bade tungvint og lite ef
fektiv. De var redd for at skoledirektaren som skulle fare tilsyn 
med skolene i hele bispedammet, ikke kunne makte a ave slik 
kontroll som presten etter den gamle ordninga. De fant det ogsa 
urimelig at kirken fikk mindre a si i skoleadministrasjonen 
enn f0r, all den stund religionen var det viktigste faget i under
visninga. Videre uttalte de seg mot ordninga med en amtsskole
kasse, da de trodde det lett ville fare til en urettferdig fordeling 
av de offentlige midlene kommunene imellom. 

Mange vil mUligens finne det merkelig at skolemyndighetene 
i Strinda hadde sa mye a si mot lovframlegget. Men vi skal 
huske pa at skolen alt var kommet sa langt i utvikling under 
den kyndige ledelsen til Essendrop, at de fleste fant en ny 
skolelov unadvendig. Den viktigste faresegna i loven, det a 
erstatte omgangsskolen med fastskolen, var jo. i det store og 
hele alt gjennomfart. 
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ADMINISTRASJONEN 

Skolekommisjonen var - innafor lovens ramme - den be
stemmende myndigheten overfor skolen. Den var ihopsatt av 
soknepresten, ordfereren og en representant for lrererne. Dess
uten valte kommunestyret et visst antall medlemmer. Vanlig
vis satt det 3 kommunevalte medlemmer bade i Lade og 
Bratsberg skolekommisjoner. Soknepresten var sjelskreven for
mann. A v de kommunevalte medlemmene i Lade sokn var 
det Chr. Wangberg. C. J. Horlock, H. Krohg og Anton Getz som 
hadde den lengste funksjonstida. De var aIle interesserte skole
folk, og ofra mye tid og arbeid for skolen. Som vi seinere skal 
here, ga endog Krohg bort 12 mal av eiendommen sin for a 
skaffe den lovbefalte skolejord til lrereren pa Byasen. I Brats
berg var det P. A. Kvaal, O. M. Brurok og L. Siim som oftest 
ble valt. Den residerende kapellan var og medlem av skole
kommisjonen i begge sokn. Det var han som ledet m0tene, nar 
soknepresten var forhindret fra a vrere til stede. 

Bade sokneprestene og de residerende kapellanene er alt om
talt under kirkens historie. Ordf0rerne viI seinere bli nevnt 
under avsnittet om kommunens administrasjon. Det er derfor 
overfl0dig a omtale dem her. Derimot kan det ha sin interesse a 
vite hvem som m0tte som representant for lrererne i de 2 sokn. 

Den f0rste lrererrepresentanten i Lade var Simen Srether. 
Da han den 15. januar 1861 for f0rste gang m0tte, var han den 
f0rste lrereren i Strinda som tok del i skolekommisjonens for
handlinger. Han var uavbrutt medlem i 12 ar. Etter ham kom 
Jakob Moksnes, som virka i 8 ar, fra 1873 til 1881. Sa kom 
M. Nicolaisen, som etter 8 ars funksjonstid i 1889 ble etter
fulgt av J. Evensen. 

I Bratsberg skolekommisjon var det Mikel Srether som var 
den ferste lrererrepresentanten. Etter 22 ars virke ble han i 
1883 etterfulgt av Paul R0stad. Han var medlem denne tid
bolken ut. I 1892 ble O. TiIseth ettermannen hans. 

ORDNING AV SKOLEN ETTER SKOLELOVEN 

Som vi alt har nevnt, var skolen stort sett pa forhand ordna 
l"llik som den nye loven krevde. Det viktigste var i hvert fall 
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undagjort, da omtrent all omgangsskole var avskaffet. Det 
var bare i Bratsberg at fastskolen ikke var kommet i gang. Noe 
matte likevel med en gang bli gjort forat krava i den nye loven 
kunne bli gjennomf0rt. 

Lrererne skulle na hoI de skole hver dag i veka, fra mandag 
morgen til 10rdag middag. F0r hadde det ikke vrert holdt skole 
om 10rdagen, og vi husker at f0r 1841 ble det holdt skole bare 
4 dager i veka. Sa krevde loven at det skulle vrere tilsynsmenn. 
Foruten a passe pa at undervisningstida ble holdt etter planen, 
skulle de hjelpe lrererne med a fa uvillige barn til a s0ke skolen. 
Det hadde ikke gatt opp for aIle enda at det var noe som hette 
skoleplikt. Skolefors0mmelsene hadde i lengere tid vrert en stor 
pI age bade for skolen og lrererne. Det ble na etter hvert bedre, 
men det tok tid f0r skoles0kninga kunne sies a vrere god. Som 
rimelig' var, var det vanskelig a fa barna til a m0te regelmessig 
fram til den frivillige undervisinga. Stundom kunne det da 
hende at en ble n0dt til a innstille skolen fordi ingen elever 
m0tte fram. 

Det vil f0re for vidt a nevne aIle tilsynsmennene ut gjennom 
ara. Det kan likevel ha sin interesse a vite hvem som var de 
f0rste tilsynsmennene, og vi viI derfor nevne demo For Byas
skolen ble nevnt opp Thorvald Krohg, for skolen pa Stubban, 
Nils Utler, for Stendahlskolen, John Hage, for skolen pa Flaten, 
Ole Glinset, for Ranheimskolen, Laur. Jenssen, og for skolen pa 
Bones, Chr. Wangberg. Eliplass skole fikk 3 tilsynsmenn: Ole 
Sj0nberg, proprietrer Oxaae og , Jens Ringved. For skolen pa 
Vollabakken ble nevnt opp forstander Getz og forpakter Anton 
Lassen. 

I Bratsberg var det 4 tilsynsmenn, en for hver krets. Det var 
Christian Stendahl, Paul A. Qvaal, Ole Engelsaasl0kken og 
Olaus Brurok. 

Samme aret som loven kom ut, ble det overlatt til en komite 
a arbeide ut en ny kretsregulering. Dette ble gjort forat barna 
i hver krets skulle fa sa rimelig skolevei som rad var. Sam
kvemmet med verksskolen pa Leira h0rte opp, slik som loven 
krevde. Fa ar seinere ble den igjen lagt inn under kommunen, 
men fabrikken betalte da et visst bel0p til skolekassen. Hoved
soknet ble delt i kretser, med unntak av Leren krets, som for ei 
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tid fikk eget skolevesen. I Bratsberg var tallet pa kretser som 
alt nevnt 4. Her var det 2 Irerere, mens det i Lade sokn var 8. 

Den st0rste forandringa av skolens ordning fant n0dvendig
vis sted i Bratsberg, hvor omgangsskolen skulle erstattes med 
fastskole. Det ble leid lokale for skolen pa garden Digre, 
Engelsas, Kval og Gisvold. J. Bye og P. A. Qvaal fikk i oppdrag 
a unders0ke hva gardeierne ville ha i leie for Iokalet til skolen, 
og hva de forlangte for kosten til lrereren. Erstatninga for 
kosthold ble ,satt til 1 spd. pro veke. I lokalleie ble betalt 4 ort 
(kr. 3,20). Den nye ordninga kom i gang fra h0sten 1861. 

Nar na omgangsskolen var helt opph0rt, arbeidde skole
kommisjonen ivrig for a gj0re fastskolen sa tidsmessig som rad 
var. Slagordet ble na: Mest mulig klassedeling. Skolen var alle
rede pa flere stader delt i 2 avdelinger. Den f0rste tredelinga 
kom i stand, som rimelig var, ved Eliplass skole. Her ble .det 
alt i 1861 satt i gang en smabarnskole, fra f0rst av i Ieid Iokale. 
Frk. Simonette Ludvigsen ble tilsatt i denne posten, og hun er 
saledes den f0rste lrererinne i Strinda som hadde arbeidet sitt 
i leseskolen. Seinere kom andre skoler etter. Ranheim skole ble 
saledes i 1865 delt i 3 klasser, og aret etter kom turen til 
Byasen. Men ved disse skolene var det fra f0rst av Irereren som 
underviste i f0rste klasse. I 1882 ble den f0rste lrererinnen til
satt ved disse skolene. Det var frk. Margrethe Scether) datter 
av lrerer S. Srether ved Eliplass skole. Aret i forveien hadde 
Asvang skole fatt den f0rste lrererinnen. Det var Petrine Engan. 
Hun var bare tilsatt midlertidig, og ble i 1884 etterfulgt av 
Brit Grytbakk, som ogsa underviste f0rste klasse ved den nye 
skolen pa Nidarvoll. 

Den f0rste firedelinga fant ogsa sted ved skolen pa Lade
moen. Alt i 1877 hadde denne skolen 5 oppatstigende klasser, 
og i slutten av denne tidbolken var skolen seksdelt. Ellers var 
den tredelte skolen det vanlige. Men det fantes og pa denne 
tida skoler hvor aIle barna gikk i samme klasse. Det var til
felIe med 2 av skolekretsene i Bratsberg. Her var det ikke mer 
enn godt og vel 20 skolepliktige barn tilsammen, sa det var 
urad a ordne skolen pa annen mate. 

Ved sida av mest mulig klasseinndeling ble det og arbeidd 
for a auke undervisningstida for hver klasse. Og det gikk ikke 
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lang tid f0r undervisningstida 1& betydelig over det lavmalet 
som var fastsatt i loven. Etter at skolene fikk lrererinne, ble 
gjerne undervisningstida auka for storskolen. En laget det 
heIst slik at lrereren bare underviste i storskolen, og hver av 
klassene hans fikk pa denne maten 18 vekers undervisningstid 
for aret. I den nederste avdelinga ble det til a begynne med 
undervist 9 veker om aret. Ved de skolene hvor barnetallet i 
klassene var srerlig stort, ble undervisnin~stida i smaskolen 
auka til 12 veker. Ja, enkelte stader fikk aHe klassene 18 vekers 
undervisningstid. Fra 1884 var dette tilfeHe ved skolen pa 
Lademoen. 

Bade klassedelinga og aukinga av undervisningstida var en 
naturlig f01ge av at barnetallet vokste. Lade sokn mista riktig
nok godt og vel 200 barn ved byutvidelsen i 1864. Skolen pa 
VoHabakken kom da inn under byen, og Eliplass skole mista 
mesteparten av elevene sine. Men denne nedgangen var bare 
forbigaende. Tettbebyggelsen at seg snart ut over bygrensene, 
og f0r 15 ar var gatt, hadde Lademoskolen et h0gre barnetall 
enn den hadde f0r byutvidelsen. 

La oss se !itt pa aukinga av barnetaHet og hvor mange barn 
som fantes i de forskjelIige skoledistriktene. Vi velger da ara 
1865, 1873 og 1890. 

Elevtall i 1865: 

Skoledistrikt Skolepl. barn I faltskole 
Ut.lor Aldele. 

kretsskolen oteblitte 

Lade sokn: I 1. Lademoen 83 60 20 3 ... .. ... .. I 

2. Ranheim . . ...... . . 74 I 68 6 
3. Solbakken - Bones 55 51 3 1 
4. Johnslykken ... . . . 56 53 2 1 
5. Steinaunet ........ 46 43 3 
6. ByA.sen . ..... .. .... 61 60 1 
7. Leira ... ... . .. . .. .. 52 ;;1 1 

Bratsberg sokn : 
1. Kvll.l og Gisvold .... 41 40 1 
2. Digre og Engelsll.s .. 40 34 6 

I 508 I 460 I 36 12 
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lJe barna som lkke glkk 1 tastskolen, var barn som s0kte 
skolen i byen, dels i almueskolen, dels i betalingsskolen. 

Elevtall i 1873 og 1890: 

1873 1890 
Skolested 

Ant.1I barn I Ant.1I kl .. sor Ant.1I bun I Ant.1I klasso, 

Lade sokn: , 
I 

Lademoen ............ ; 
Ranheim ............. . 
Byasen .......... . .. . 
Solbakken ........... . 
Bones .... . .......... . 
Sundland ....... . ... . 
Steinaunet .. . ........ . 
Berg ... ............ . 
Singsaker ... . ....... . 
Nidarvoll ........ . . ,. 
Asvang 

Bratsberg sokn: 1 
Ytre krets ............ [ 
Indre krets .. . ...... . 

126 
68 
83 
42 
24 
29 
53 
26 

40 
35 

526 

3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

2 
2 

20 

350 11 
117 4 

115 3 
36 2 

200 5 
72 3 
93 4 

38 2 
26 3 

1047 37 

Som vi ser auka barnetallet pa disse 17 ara til om lag det 
dobbelte, og klassetallet fra 20 til 37. Nar det gjelder skoleste
dene skal vi merke oss at Bones, Berg og halvparten av Stein
aunet ble slatt sammen til en krets, Asvang. Sundland og den 
andre halvparten av Steinaunet ble til Nidarvoll skolekrets. 
Singsaker ble egen krets i 1885. 

Ved sida av leseskolen ble det satt i gang handgjernings
skole for jenter, slik som loven ga h0ve til. Som oftest var 
det kona til lrereren ved skolen som underviste i dette faget. 
Stundom kunne det hende at den som underviste, utf0rte dette 
arbeidet uten betaling. Interessen for skolen var fra f0rst av 
liten, og det var ytterst sma bel0p som ble bevilget. Undervis
ningstida var knapp, ikke mer enn 3 timer om veka, som skulle 
deles mellom aIle jentene ved de 2 0verste klassene ved skolen. 
Seinere ble timetallet auka til det dobbelte, og det ble da under-
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vist 2 dager i veka etter at leseskolen var ferdig med arbeidet 
sitt for dagen. Det ble undervist i strikking og S0m. Som 
rimelig var kunne det ikke bli sa mye hvert barn fikk tid til a 
lage. Elevene matte sj01 s0rge for det n0dvendige materiell til 
undervisninga. For mange var dette vanskelig a fa til, og de 
kunne ikke s0ke skolen av den grunn. Stundom ble s0knin~a til 
disse handgjerningsskolene sa elendige at en ble n0dt til a 
innstille. 

Bedre arb~idsvilkar fikk opplreringa i handarbeid da det ble 
tilsatt lrererinne ved skolene. Undervisningstida ble da en god 
del lengere, og kommunens bevilgni:1g val' na blitt sapass rom
l'nelig at fattige barn kunne HI. gratis toy og garn pa skolen. 

I 1877 kom de f0rste aftenskoler i gang .. Bidraget til denne 
videregaende undervisninga ble gitt dels av amtsformannska
pet, dels av Strindens sparebank. Det st0rste tilskuddet ble 
gitt av banken. Det var pa 1200 kr aret, og ble delt mellom 
Lade, Malvik og Bratsberg sokn etter matrikkelskylden. Skolen 
var bare for gutter, og hvert kurs var pi 60 timer. Den f0rste 
aftenskolen tok til ved Steinaunet. Seinere ble de holdt slike 
kveldskurs ved de andre skolene, alt etter so:n behovet meldt~ 
seg. L0nna til lrereren ble fra f0rst av fastsatt til 80 0re timen. 

En av de tin gene som ogsa matte ordnes for at krava i loven 
kunne bli gjennomfort, var a skaffe de flestel::erere den lov
befalte jordveien. Dessuten skulle minst en av lrererne ha fri 
bolig. A v Irererne var det bare klokkeren i Lade som hadde jord 
fra f0r og fri bolig pa skolen. For skolejorda betalte han en 
fastsatt forpaktningsavgift for aret. Denne jordveien hadde 
han na etter loven rett til a bruke uten vederlag. Klokkeren 
matte framleis i noen ar betale sine 10 spd. og 4 ort, men han 
fjkk da en auke i hmna pa 10 spd. Men det ble ikke bare aktuelt 
a kj0pe inn jord tillrererne. Det viste seg snart at det ogsa var 
n0dvendig a bygge skolehusa, da det var vanskelig a fa leie 
brukbare rom for skolen. Alt dette ble kostbart a fa realisert, 
men savel kommunen som private viste sap ass stor interesse 
for skolen at det gikk etter maten lett a skaffe de n0dvendige 
midlene tilveie. Ikke mindre enn 6 skolehus ble bygd i denne 
tidbolken, og jordvei ble kj0rt inn til de fleste lrererne. Ar
beidsvilkara ble pa mange mater betydelig bedre nar skolen 
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tIkk uytte tra ield 10k ale til eget hus. La oss se litt pa hvor
dan denne utviklinga gikk for seg, i hvilken rekkef01ge de for
skjellige skolehusa ble bygd. 

SKOLEJORD. BYGGING A V SKOLEHUS 

Sammen med budsjettframlegget for 1862 sendte skolekom
misjonen til formannskapet et motivert krav om at det matte 
bli kj0pt inn 40 mal til skolejord for to skolesteder, og at det 
matte bli bygd 3 skolehus, ett i nrerheten av Steinaunet, ett 
ved Reitgjerdet og ett pa Byasen. Ved bygging av skolehus 
oppe ved Steinaunet kunne skolen bade pa Stubban og Sten
dahl legges ned, og leie for 2 skolerom saledes spares inn. Nar 
det ble foreslatt a bygge skolehus ved Reitgjerdet, var det 
fordi at det leide lokalet i Boneskretsen pa langt nrer var til
fredsstillende. Dertil kom at Reitgjerdet ville bli sentrum for 
en krets, nar Vollabakken med omgivelser i nrer framtid ville 
bli lagt under byen. Grunnen til at det ble foreslatt a bygge 
skole pa Byasen, var for det f0rste den at det var vanskelig 
a fa leie brukbare rom som la bekvemt til. For det an net ville 
det passe godt a bygge pa skolejorda, som kretsen alt hadde. 
Harald Krohg hadde nemlig i skriv av 11. september 1861 
forrert skolen 12 mal dyrka jord av eiendommen sin, Selsbakk 
gard. Gaven var gitt pa det vilkaret at den ikke skulle sette 
ned det pliktige bidraget bygda til enhver tid hadde til skolen. 
Etter samrad med Krohg ble det fastslatt at skolekassen skulle 
betale til eieren av Selsbakk 5 spd. for aret mot at skolejorda 
ble fritatt for skatter og andre utlegg. 

Kommunestyrelsen gikk med pa a kj0pe inn jord oppe ved 
Steinaunet og a bygge skolehus bade der og pa Byasen. Men 
den avslo a bevilge penger til skole ved Reigjerdet. Chr. 
Wangberg som var medlem av skolekommisjonen, fikk i opp
drag a underhandle med eieren av Steinaunet, Nils Olsen 
Blakli, om kj0p av skolejord. Etter en del forhandlinger gikk 
Blakli med pa a selle 8 mal jord for 495 spd. Brukeren a v 
skolejorda skulle ha rett til fri hamning i utmarka til garden 
for de kyrne jorda kunne f0. Kj0pekontrakt ble gjort i stand, 
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og skj0tet tinglyst i 1862. Prxsellen ble skyldsatt til 2 ort 8 
skilling, og fikk 10penr. 220 b. 

Da kj0pet av skolejorda pa Steinaunet var ordna, ble det 
vedtatt a bygge uthus bade der og pa Byasen snarest rad var. 
Det var n0dvendig a s0rge for plass til avlinga f0r vinteren 
kom. Harald Krohg og Chr. Wangberg fikk fullmakt til a ordne 
med bygginga av uthusa. B. Forset og O. Telugen fra Klrebu tok 
pa seg a bygge uthuset pa Byasen for 205 spd. Uthuset pa Stein
aunet ble oppf0rt av Digre for 200 spd. Begge bygningene var 
ferdige h0sten 1862, og lrererne Vestad og Hugaas kunne glede 
seg over a ha den f0rste avlinga av skolejorda velberga i hus. 

Skolehusa pa de to stadene ble bygd aret etter. De var like 
store, 12 m lang, 7,3 m brei og 6 m h0g. Hver bygning inne
holdt et klasserom og en leilighet pa 2 rom og kj0kken til 
lrereren. Inngangen til klasserommet og leiligheten var felles 
gjennom en liten forgang. Pa kvisten skulle det seinere bli 
gjort i stand et lite soverom. Wangberg fikk fullmakt til a 
opprette kontrakt med J. Hage, som hadde tilbudt seg a bygge 
skolehuset pa Steinaunet for 730 spd. Pa Byasen ble bygninga 
utf0rt av O. Telugen og Bergsvein Forsret fra Klrebu for 725 
spd. Her var det Harald Krogh som hadde fatt fullmakt til a 
opprette kontrakt med byggmestrene. Skolehuset pa Byasen 
ble innvidd den 25. september 1863. To dager seinere fant den 
samme h0gtideligheten sted pa Steinaunet skole. Foruten de 
fleste medlemmene av skolekommisjonen var ogsa skoledirek
t0ren tilstede, da de nye skolehusene fikk sin vigsel. 

Alt 3 ar etter ble det neste skolehuset bygd og skolejord 
kj0pt inn. Formannen i skolekommisjonen gjorde framlegg om 
a oppf0re et skolelokale ved Jonsvatnet. Det ble valt en 
komite pa 4 medlemmer, som skulle ta seg av saka. Det var 
C. Horlock, Chr. Wangberg, Ole R0stad og Kristian Jervan. 
Hovedbygninga pa Nedre Tungen ble kj0pt inn for 220 spd. 
Bygninga som var 26 alen lang, 9 alen brei og 8 alen h0g, ble 
revet, og gardeierne i Jonsvatnkretsen matte ga med pa kj0re 
materialene gratis fram til Flaten. Eieren av denne garden, 
bankdirekt0r Einar Gram, gikk med pa a selle ca. 12 mal av 
eiendommen til en pris av 150 spd. Her ble skolehus og uthus 
bygd. Nedriving og bygging kom pa om lag 250 spd. Skole-
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huset som inneholdt 1 klasserom og bolig for lrereren, ble tatt 
i bruk h0sten 1866. Om lag 20 ar seinere ble det kj0pt inn mer 
jord. Uthuset ble da forlenget med 9 alen. Dette arbeidet kom 
pa kr. 226. 

Det gikk na noen ar f0r det ble aktuelt a bygge nye skolehus. 
Men det var ofte vanskelig a skaffe skolerom for alle barna i 
Lade sokn, da tettbebyggelsen etter hvert at seg lenger og 
lenger utafor grensene til kj0pstaden. Verst stillet var i sa 
mate skolen pa Lademoen. Visstnok hadde byutvidelsen i 1864 
f0rt til at de fleste av barna ved skolen gikk over til byen, 
men det gikk ikke mange ara f0r skolen ble sprengt igjen. Noe 
bedre ble det for ei tid da et nytt skoledistrikt ble opprettet i 
1873. Det var Berg skole. Den holdt til i leid lokale pa S0ndre 
Berg (Betseme) og var delt i 2 klasser. Ofte var det her bry
somt a fa leie tilstrekkelig rom, d~ barnetallet vokste ar for 
ar. Da na skolelokalet i Bone 1) lei av mange mangler, ble det 
i 1879 nedsatt en komite, som skulle unders0ke muligheten av 
a sIll. sammen kretsene Berg og Bones, og bygge en ny skole
bygning oppe ved Moholt. Komiteen radde til a sIll. sammen 
kretsene, og aret etter ble det vedtatt a bygge en dobbeltskole, 
d. v. s. en bygning som inneholdt 2 klasserom. Skolen fikk 
navnet Asvang, og ble tatt i bruk 10. januar 1881. Bygninga 
inneholdt foruten 2 klasseroJl, bolig for lrereren. Til skolejord 
ble kj0pt inn 15 maL I uthuset ble innrettet fj0S og st0rhus. 
Noen ar seinere ble dette huset tilbygd for a skaffe vedbu til 
lrererinnen og egne priveter for skolebarna. 

Oppe pa Val an var det og vanskeligheter med a fa leie 
brukbart skolerom, og en ble derfor n0dt til a bygge en dobbelt
skole der ogsa. Ved a bygge en skole oppe ved Sluppen kunne 
Steinaunet skole legges ned, da barna derfra kunne overf0res 
til Asvang og til den nye skolen. Da plan en var blitt godkjent, 
ble det valgt en byggekomite pa 3 medlemmer: N. Holtermann, 
O. M. Brurok og L. Blekkan. Til skolebygning ble kj0pt inn 
hovedbygnina ved Lerens kromfabrikk for 2000 kr. Den ble 
revet ned og satt opp pa parsellen VoId av Sluppen gard. Her 
hadde kommunen kj0pt 23 mal for 3645 kr. Bygninga ble opp-

1) Skolen lA skrA ovafor Ramstad, nrermere Stokkan. Husa er revet 
og jorda lagt til garden GranAsen. 
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f0rt i en etasje, og inneholdt 2 klasserom og lrererbustad pa 3 
rom og kj0kken. Det ble noe seinere laget i stand et rom og 
kj0kken pa kvisten, til bruk for lrererinnene. Skolejord og 
bygninger kom pa ca. 10.000 kr. Skolen var ferdig til fastsatt 
tid og tatt i bruk h0sten 1884. Den h0gtidelige vigsel fant sted 
16. september i nrervrer av skoledirekt0ren. Navnet pa skolen 
var fra f0rst av Volden skole, men dette navnet ble i 1885 
forandret til Nidarvoll skole. 

Da na Nidarvoll skole var ferdig, ble Steinaunet skole ned
lagt, slik som forutsetninga var. Stedet ble i 1885 solt til 
Rasmus Ofstad for 3600 kr. I 21 ar hadde det vrert i bruk som 
::::kolested (1863-1884), og pa dennc tida hadde det vrert 3 
lrerere der. Det var Hugaas, Okstad og Evensen. Den siste ble 
overflytta til Nidarvoll skole da den ble tatt i bruk. 

Det gikk ikke lang tida f0r det viste seg at Asvang og Nidar
voll skoler ikke kunne skaffe rom for alle barna i kretsene sine. 
Barnetallet vokste slik i Singsakerstr0ket at en ble n0dt til a 
sette i gang en skole der. Skolen holdt til i leid lokale pa Ler
kendal. Den var fra f0rst av delt i 2 klasser, men matte snart 
gao over til tredeling. I 1889 da skolen hadde vrert i gang i bare 
4. ar, var barnetallet vokset til 136. Lrereren, Halstein R0nning, 
hadde da store klasser a undervise. I mellomste klasse var det 
48 barn. Aret etter ble skolen delt i 4 klasser. Sj01 om lokalet 
pa Lerkendal var lite skikket til sa mange barn, var det liten 
mening i a bygge skole. Grunnen til det var at en ny byut
videlse var pa trappene, og da ville de fleste av barn a komme 
til a h0re til byen. Bedre lokaler fikk skolen da den i 1890 fikk 
leie rom i et nytt hus pa N edre Singsaker hos Torsten Gunder
Sf'n Berg. I arlig leie ble betalt kr. 350,-. 

Det siste skolehuset som ble bygd i de nne tidbolken, var 
Eklesbakken. Det hadde sia 1862 vrert pa tale i Bratsberg 
skolekommisjon a bygge eget hus for skolen. Flere stader var 
blitt foreslatt, men hver gang hadde det strandet pa grunn 
av kommunens 0konomi. Men da skolekommisjonen den 3l. 
januar 1883 vedtok a bygge skole ved Eklesbakken, gikk kom
munen med pa dette. Denne skolen skulle vrere skolested for de 
tidligere Gisvoll og Kval skolekretser, som i 1882 var blitt 
sHi.tt sammen til en krets. Et jordstykke pa godt og vel 2 mal 
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ble kjept for 80 kr, solt av John P. Ekle. Skolebygning ble 
oppfert, som inneholdt et klasserom og en lrererbustad pa 2 
sma rom og kjekken. Det hele kom pa om lag 4000 kr. Skolen 
som hadde holdt \ til i leid lokale pa garden Ekle 0vre, kunne 
i 1885 ta det nye skolehuset i bruk. Bratsberg had de endelig 
£att det ferste skolehuset sitt bygd. Her ble det holdt skole i 
30 ar. I 1915 tok nemlig kretsen i bruk et nytt skolehus, Lia-
10kken skole. Men det gamle skolehuset star enda pa den 
samme plassen, og kalles Solstua. 

Pa Ranheim ble det ikke bygd noe skolehus i denne tidbolken. 
Skolen som hadde holdt til hos Bersvein Ranem, tok i 1873 til i 
huset til lrerer Nicolaisen. Han hadde bygd dette huset med 
tanke pa a kunne skaffe skolen brukbart klasserom. Det var 
f0rst etter 1890 at kravet om bygging for alvor kom opp. Det 
kom likevel til a ta atskillig tid fer byggeplanene ble realisert. 
Ferst i 1903 flytta skolen inn i eget lokale. 

Pa 29 ar hadde altsa kommunen bygd 6 skolehus, og de 
fleste av lrererne hadde fatt skolejord. Det hele hadde kosta 
ca. 36.000 kr. Derav var godt og vel tredjeparten refundert 
av amtsskolekassen. Slitsomt var det nok ofte for lrereren a 
fa kommunen til a bevilge det nedvendige til vedlikehold av 
bygningene. Ikke sjelden matte han sjel rette pa de verste 
manglene, forat ikke huset skulle ta altfor stor skade. I slutten 
av 80-ara var det srerlig skolebygningene pa Lademoen og 
Byasen som var i darlig stand. Skolebygninga pa Byasen var 
da sa elendig at lrereren var redd for a bu i huset, som holdt 
pa a styrte sammen. Om skolebygninga pa Lademoen sier skole
direkteren i et brev til skolekommisjonen i 1888 at det er et 
svrert lite tiltalende sted. Veggene er skitne, rommene trekk
fulle og inventaret ramponert. Han mener at dette er en av 
grunnene ' til at sa mange barn forsemmer skolen. Skolefor
semmelsene var nemlig sterst ved Eliplass f>kole. Mens Byasen 
skole ble satt i brukbar stand i 1890, ble det sa gudt som ingen 
ting gjort med skolehuset pa Lademoen. En ny utvidelse av 
byen var pa trappene, og skolen ville da komme til a ligge i 
kj0pstaden. Av den grunn hadde kommunen liten lyst til a 
koste mer pa den eldste skolebygninga si. Det fikk bli den nye 
eieren som fikk serge for det nedvendige vedlikeholdet. 
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ARBEIDSVILKAR. UNDERVISNINGSMIDLER. 

LlERERNES L0NNSF'ORHOLD 

Undervisinga i skolen ble atskillig hemmet ved at skole
barn a var darlig forsynt med here- og leseb0ker. Ogsa lrere
midlene pa skolen var temmelig sparsomme. I de f0rste ara 
etter 1860 ble det etter maten gjort lite for a. skaffe skolen de 
n0dvendige undervisningsmidlene. De vesentligste 10yvingene 
gikk med til a bygge skolehus og kj0pe inn skolejord. For a 
lette innf0ringa av den nye leseboka som matte skaffes. ble 
de n0dvendige eksemplarer kj0pt inn for skolekassens rekning. 
Pa denne maten gikk det greit a fa tatt den i bruk. Verre ble 
det for lrererne etterpa a kreve inn penger for den hos for
eldrene. Denne leseboka var ogsa lrerebok i historie. geografi 
og naturfag. Visstnok ble Berlins naturlrere brukt, men det val' 
fa barn som hadde den. Det val' de eksemplarene som ble kj0pt 
inn til hver skole, de fleste av barna fikk lane. Til undervis
ningen i geografi ble det kj0pt inn karter. Forst var det kart 
over Palestina. Seinere kom Europa-kartet og de to plani
glober. I rekning ble brukt Junkers reknetabeller. Da Kroghs 
reknebok for almueskolen kom ut, ble denne boka nytta ved 
sida av tabeUene. Til a rekne pa ble brukt steintavier. De h0rte 
skolen til, men griffe I matte elevene hoide seg sj01. Religionen 
var framieis det faget som barna hadde det meste strevet med. 
Pontoppidans forklaring matte kunnes pa rams. Ogsa stykkene 
i bibelhistoria burde heIst bli gjengitt ordrett. I 1870 ble Wexels 
bibelhistorie erstattet med Vogts. 

Skolen mista ikke med det samme preget som religionsskole. 
Det fans nok dem som sa pa orienteringsfagene som noe tuU. 
De syntes det var dormastelig» at tida pa skolen skulle brukes 
til slike verdslige ting. 

Det var Irererne som i f0rste rekke folte savnet av brukbare 
lreremidler, og det var ogsa fra dem at kravet kom om mer 
hjeIpemidier i skolen. Men tratt gikk det, fClr det tok tid 
a fa kommunen til a skaffe penger. En betydelig bedring ble 
det da det etter opptak av stiftsdireksjonen ble satt opp en 
liste over de lreremidlene hver skole burde vrere forsynt med, 
og de b0kene hvert barn burde ha. De manglende lreremidlene 
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Simon SeetheI' O. A. Seethe)" 

i skoIf>n ble na etter hver kj0pt inn. men verre var det med a 
fa barna til a skaffe seg det pabudte skolemateriellet. Mange 
foreldre drygde i det Iengste med a gi barna sine de b0kene
som trengtes, no en pa grunn av fattigdom, andre fordi de var 
uvillige. 

En annen ting som hemmet undervisninga, var de svrere 
skolefors0mmelsene. Vi har alt h0rt at det var verst i sa mate 
ved skolen pa Lademoen. Her hadde bade tilsynsmennene og 
lrererne et svare strey med a fa barna til a m0te pa skolen: 
Barnemateriellet var ikke alltid det beste, og klassene var store, 
ikke sjelden over 40. Det matte derfor kj0res med stramme 
t0yler, og det stiites store krav til lrerernes dispilinrere evner. 
Da to a v lrererne ved denne skole hette Srether, ble skolen i 
daglig tale kalt Sretherskolen. Kiokkeren ble kalt Gammel
Srether. og O. A. Srether som ble tilsatt i 1875, Ung-Srether. 
Gammel-Srether underviste jentene, den andre Irereren guttene 
og de barna som trengte ekstra undervisning. O. A. Srether 
hadde ord pa seg for Ii vrere srers streng Irerer, men sa 
matte det ogsa strenghet til for a mestre guttene. Mange har 
nok enda sine skoledager fra Sretherskolen i friskt minne. En 
av dem har fortalt meg hvordan Ung-Srether mer enn en ga~g 
matte rydde opp blant de vaskeekte lamonittene nar gemyt-
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tene kom i kok. Da tok lrereren meterstokken i handa, fauk 
ned fra katetret og svingte stokken over ryggtavla til uro
stifteren. Ofte rauk det da st0v fra fillebunten, som klrerne 
ikke sjelden besto avo Eller synderen ble tatt fram pa golvet, 
hvor han fikk no ell rapp over leggene. Avstraffelsen ble til 
slutt sa van em essig at elevene forsto a parere slagene ved a 
holde hendene bakut mens lrereren bl'ukte meterstokken. 

Mens skolefors0mmelsene ved de andre skolene etter hvert 
ble likere, val' det i sa mate liten bedring a merke ved Srether
skolen. Vi har f0r nevnt at skoledirekt0ren mente at dette kom 
av at skolerommene var i mindre bra stand. Fra lrerernes side 
ble det gjort det som kunne gj0res for it rette pa forholdet. 
Men det val' ikke alltid at de fikk den hjelp av tilsynsmennene 
som loven forutsatte. 

Som vi skj0nnel' var det atskillige vanskeligheter lrererne 
hadde a stri med i arbeidet sitt. Attat dette var det en ann en 
ting som tynget. Det var 0konomien. Lrerer10nna var sa lita at 
folk med familie hadde vanskelig for a fa den til a strekke til. 
Det var amtsformannskapet som etter loven fastsatte lavmalet 
av 10nna. Den ble satt til 6 kr. pro veke. Dertil kom kostgodt
gj0relse med omtrent det samme be10pet. I 1873 ble lavmalet 
satt til kr. 6,40 pro veke, men da satte kommunen ned godt
gj0relsen for kosten, sa den samlede 10nna ble uforandret. Disse 
satsene bedret ikke 101ma for lrererne i Strinda. De kom etter 
dette til a tjene 400 kr. om aret, en 10nn som de hadde hatt like 
fra 1857. For a rette litt pa forholdet fikk hver lrerer utbetalt 
et gratiale pa 60 kr. aret. Dessuten fikk hver Irerer som ikke 
hadde lrererjord, en avsavnsgodtgj0relse pa 48 kr. Men disse 
tilleggene forsio ikke stort, og Irererne var ofte n0dt til a skaffe 
seg ekstra inntekter. Dette f0rte i mange tilfeller til at Irererne 
ble slitt av for mye arbeid. At dette var uheldig for skoIen, 
sier seg sj0l. Skolemyndighetene skj0qte at noe matte gj0res 
og fastsatte vekeI0nna til 8 kr. I kostgodtgj0reise ble betalt kr. 
6,40. De tilsvarende tall for lrererinnene var 5 kr. og 4 kr. Noe 
bedre ble det og da staten tok til a yte sitt bidrag til lrerer
I0nna. Det var 2 kr. veka, men hadde lrereren minst 15 ars 
tjenestetid, ble tillegget fra staten auka med 3 kr. Pa denne 
maten kom toppl0nna opp i noe over 800 kr. Men sj0I da var 
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aet VanS1{ellg tor lrererne a klare seg . .h:t brev som en av lrererne 
skriver til kommunestyret om hmnsauke, gir et godt bilde av 
10nnstilh0va ved slutten av denne tidbolken. Han skriver mel
lorn anna: «Med den L0n som Lrererne har nu, er det umulig 
at klare sig, da enhver har en stor Familie paa 8-10 Medlem
mer. Den samlede kontante L0n er Kr. 848,80, der fordelt ligt 
paa hvert Familiemedlem udgj0r Kr. 90,00 for hver omtrent. 
For dette vil ikke engang Livets f0rste Forn0denheder kunde 
tilveiebringes. Jeg taler her af egen Erfaring. Jeg har arvet 
1000 Kr. og fortjent paa Gaardhandel 1100 Kr., foruden at jeg 
tidligere har havt ikke liden Indtregt ved Privatlresning, men 
jeg har maattet forbruge alt til min Families Underholdning 
og er desuden kommen i ikke liden Gjeld.» 

Slik var 10nnstilh0va i Lade sokn. I Bratsberg var I0nna 
enda Iavere. Da fastskolen kom i gang tjente hver Irerer 300 
kr. aret. Her ble ogsa 10nna satt til 8 kr. veka, men kommunen 
betalte bare kr. 4,20 i godtgj0relse for kosten. Det var f0rst 
da Lade og Bratsberg skolekommuner i 1901 ble slatt sammen 
at lrererl0nna ble den samme i de 2 sokn. 
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Utdrag av skolebudsjetter 1860-1890. (Etter forhandlingsprotokollen). 

Utgifter 

Lade sokn: 
1. L0nninger, pensjoner 
2. Lokalleie, reparasjoner av skolehus 
3. Brenne og renhold . . . ....... ..... . 
4. B0ker og inventar .. ... .. ........ . 
5. Renter og avdrag ... . . .... . .. . .. . 
6. Brannskatt ............... ... . . . . 
7. Klrer til fattige barn .. . ..... ..... . 
8 . Tilfeldige utgifter m . m. . . . ..... . . 

Inntekter 

Lade sokn: 
1. Kassebeholdning .. . .. . . .... . ..... . 
2. Tilskudd fra amtet (fylket) og verker 
3. Vaisenhusbarn .... ... . .. . .... . . . 
4. Kirkekontribusjon .. . .. . ...... . . . . 
5. Avgift av Eliplass (jordavgift) 
6. Renter av panteob\. i Skinaunet 
7. Til utlikning (ink\. skoietollen) . ... 

1860 

Kr. 

2784'- 1 
600,-

160'- 1
1 

100 -, , 

300,-
20,-
80,-

4044,-1 

1865 

Kr. 
2427,--

800,-
216,-
200,-
872,-

32,- · 

134,- I 

4681,-1 

1860 '1 1865 

Kr. 
400,-
322,-

8,-
8,-

43,20 
! 

3263,80 I 

Kr. 

742,-
8,-
8,-

43,20 

3879,80 

1870 

Kr. 

2626'-1 
740,-
240,-
120,-
930,-

24,-

120,-

1875 

Kr. 
3392,-

960,-
400,-' 
300,-
450,-

20,-

. 228,-

4800,- 1 5750,-

1870 

Kr. 

142,-

8,-
43,20 

4606,80, 

1875 

Kr. 

142,-

8,-

5600,-
, 

4044,- 1 4681,- 1 4800,- 1 5750,- 1 

1880 1885 

Kr. Kr. 
4594,80 4885,80 

928,80 451,-
488,- 690,-
200,- I 300,-

996,- I 3226,-
40,- 60,-

402,40 I 537,20 I 
7650,- 110.150,- I 

1890 

Kr. 
5709,20 
4768,-

780,-
100,-

7907,-
70,-

1132,80 

20.467,-

1880 1885 ,I 1890 

Kr. Kr. 

142,- 142,-

8,- 8,-

7500,- 9000,-

7650,- 110.150,- 1 

Kr. 

142,-

8,-

117,-
20.200,-

20.467,-



Utdrag av skoZebudsjetter 1860-1890. (Etter forhandlingsprotokollen). 

Utgifter 1860 1865 1870 1875 1 1880 
1 

1885 1890 

Bratsberg sokn: 
1 

Kr. Kr. Kr. Kr. I Kr. I Kr. 1 Kr. 
1. Lenninger - pensjoner ...... .. .... 

I 
288,- 600,- 648,- 672,- 792'-1 694 -1 e94,40 

2 . Lokalleie og brenne og renhoid ... . 192,- 198,- 240,- 300,- 136:80 146,80 
3. Inventar ................... .... . I 32,- 28,- 28,- 22,- 38,-
4. Renter og avdrag ......... . ...... 200,-1 100,-

I 
5. KImr til fattige barn ... . ..... . .. 

I 
20,-

6. Tilfeidige utgifter m. m. . ........ . I 46.- 12,- 20,-1 20,-1 190,80 1 80,80 

340,-1 866,- 886,- 954,-1 1150,- I 1222,- 1 1022,-

Inntekter 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 

I 1 1 I 
I Kr. I Kr. , Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

1. Kassabeholdning .............. . ... I' 32,- I 
2. T~lskudd f~a ~mtet (fyIket) """ I 18,- I 18,- 1 18,- .18.- 18,- 18,- 18,-
3. KlrkekontnbusJon .. . . . . . . . . . . . . .. I I 4,- 4,- 4,- 4,- 4,-
4. Til utlikning (inkl. skoletollen) . ... i 290,- 848,- ~64,- 932,- 1128,- 1200,- 1000,-

340,- 1 866,- 1 886,- I 954,- 1 1150,- 1 1222,- 1 1022,-

<:0 co 
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LlERERPERSONALET 

Fra 1860 var det ikke lenger prosten som tilsatte lrererne. 
Denne retten fikk stiftsdireksjonen (amtmannen, bispen og 
skoledirekt0ren). Men det var skolekommisjonen som tok imot 
s0knadene og sendte dem med sin innstilling videre til tilset
ningsmyndighetene. Hjelpelrerere og lrererinner i smabarn
skolen ble tilsatt av skolekommisjonen. Som vi alt har h0rt, 
ble det i denne tidbolken tilsatt de f0rste lrererinnene i lese
skolen. I 1860 var det 8 lrerere i Lade sokn. I Bratsberg sokn 
var det 2. Ved slutten av iittiarene hadde hovedsoknet 8 
lrerere og 3 lrererinner, mens det i det andre soknet framleis 
var 2 lrerere. Lrererpersonalet hadde saledes auka fra 10 til 13 
pa 29 ar. 

LlERERNE 

Ved Eliplass skole var Simon Scether lrerer. Han ble i 1860 
tilsatt etter Christian Lassen bade som lrerer og klokker. 
Srether var fra B0rsa og f0dt i 1820. I 1846 ble han dimittert 
fra Klrebu, men tok ikke til som lrerer f0r 6 ar seinere. F0r 
han ble Lassens ettermann, hadde han ei tid vrert hjelpelrereren 
hans. Det var en krevende stilling a vrere lrerer ved skolen pa 
Lademoen, men Srether mestret den. Han var akta av alle, 
ikke minst av kollegene sine. I daglig tale ble han kalt Gammel
Srether. Han var gift med Bereth Haldstad fra Hommelvik. 
De hadde 8 barn. Det ene av barna, datteren Margrethe, var 
i no en ar lrererinne i Lade sokn. Srether d0de i 1889. Bade han 
og kona hans (d0d 1906) ligger begra vd pa Lademoens gamle 
kirkegard. Gravsteinen star litt til venstre for inngangen. 
Tidens tann har trert hardt pa den, og de som har lovt a hoI de 
gra vstedet i stand, b0r s0rge for a fii innskrifta fornyet. 

Den andre lrereren ved skolen var Gunder Qvam. Han hadde 
f0r vrert lrerer ved Jonsvatnet. Da skolen mista mesteparten 
av elevene ved byutvidelsen i 1864, ble han sagt opp. Den 
f0rste lrererinnen ved skolen ble ogsa da overf10dig, og Simon 
Srether ble alene igjen som lrerer. F0rst i 1875 fikk skolen 2 
lrerere igjen. Det var O. A. Srether fra Bratsberg. 

O. A. Scether var f0dt i 1851. Han var S0nn av Mikel Srether, 
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klokkeren i Hratsberg. HI ar gammel ble han ferdig pa semi
nariet i KI~bu, og aret etter ble han tilsatt som l~rer i Karls0Y. 
Sommerferiene deroppe var korte, men sa hadde han en lengre 
ferie mens vinterfisket stod pa. Han var da husl~rer hos prost 
Bull i Lenvik. Etter bare ett ars virke i Troms kom han til 
Holtalen, hvor han var l~rer i 13 ar. Sa kom han til Eliplass, 
og her hadde han virket sitt til skolen kom inn und~r byen 
i 1893. Her hadde han mangen en hard dyst med guttene pa 
Lademoen. Men han forsto a sette seg i respekt. Det ble stilt 
i klassen nar Ung-S~ther viste seg i d0ra. Han var av naturen 
freds~l og beskjeden. I 1889 ble han klokker etter Simon 
S~ther. Ei tid hadde han 3 kirker, Lade, Moholt og Ranheim. 

Etter byutvidelsen ble han overflytta til den 0stre delen av 
kretsen med Belbuan som skolested. 2 ar etter fikk kretsen 
eget skolehus, Strindheim, skole. Her virka han til han slutta 
som l~rer den 30. april 1921. Samme dagen ble det holdt 
avskjedsfest for ham. Bade fra kretsen og kollegene sine 
fikk han gayer. S~ther takka beveget for den viste oppmerk
somheten. Han sa at det var ved Guds hjelp han hadde kunnet 
v~re til nytte for menigheten og den oppvoksende slekta. 
Til slutt ba han kollegene a verne om religionen i skolen og 
hoI de sammen nar det gjaldt a ta yare pa de evige livsverdiene 
for ungdommen. 

I 1890 ble S~ther gift med Gunhild Moen. Fru S~ther lever 
framleis og tross sine noen og atti ar er hun frisk og kjekk. 
S~ther d0de h0sten 1921, samme aret som han slutta som 
l~rer. 

Ved skolen pa Ranheim var Peder Nilsen Klefsas l~rer. Han 
var den siste l~reren i Strinda som ikke hadde gatt pa semi
nariet. Pa mange mater var han en original, s~rlig i de siste 
virkearene sine. Han hadde m. a. den fikse iden at nar han 
lante bort penger til folk, forlangte han a fa lanet betalt tilbake 
med de samme pengestykkene som han hadde lant ut. Renter 
forlangte han ikke, men han brukte en egen mate a fa leie for 
pengene, samtidig som denne maten sikret ham til en viss grad 
noen sikkerhet for lanet. F0r dette var betalt tilbake, var han 
ofte middagsgjest i huset hos den som hadde lant penger av 
ham. I sine siste levear budde han i ei stue like ved vegen, der 
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hvor kirkega rden pa Ranheim 
na er . Her stelte han seg s j01, 
og som rimelig var, var det sa 
som sa med r ensligheten. En 
gang kom han til fru Nicolaisen 
og ba henne s tryke noe t0y for 
seg. T0yet hadde han sj01 vaska 
i et hjulspor i vegen. Matias 
Nicolaisen ble ettermannen 
hans i 1864. Han var fra Byne
set. og f0dt i 1838. I 1860 tok 
han eksamen ved Klrebu semi
nar, og alt a ret et ter kom han 
ti l Strinda. F 0rst var han vikar 
ved Eliplass skole, seinere fast 
tilsatt som lrerer ved J onsvat
net. Sa kom han til Ranheim. 
Her had de han virket s itt til 

Mal.iu.s Nicolaisen 

han slutta som lrerer i 1903. Nicolaisen var en allsidig og inter
essert lrerer. I fri stundene laget han skriveb0ker t il barna. Det 
var nok ikke fritt skolemat eriell den gang, og pa mange sko
ler var det vanskelig a fa barna til a kj0pe de n0dvendige skri
vesakene. Men pa Ranheim sto de ikke fast, for her hadde lrere
ren alltid et lite lager av skriveb0ker, som barna fikk kj0pe til 
en megef rimelig pris. N icolaisens t egneapparat er hans verk. 
DeUe laga han heime. Tremodellene til trykningen av tegne
plansjene' had de han sj01 omhyggelig skar et ut. Som et eksem
pel pa hvor godt han kunne f0rebu seg kan nevnes, at sa lenge 
som J ensens lesebok var i bruk, brukte han aldri bok under 
lese0vingene. Han kunne boka ordrett fra perm til perm. Da 
ny lesebok ble f0r t inn , matte han ei tid bruke boka, men klas
sene hans ble ikke lite forundra da de fikk se dette. De hadde 
trodd at han kunne alt utenat . 

I 1873 bygde han seg hus, og det sapass stort at han kunne 
leie bort n0dvendig klasserom til skolen . Dette var skolested 
pa Ranheim like til kretsen fikk eget skolehus i 1903. 

Nicolaisen var og lrerer og klokker ved Reitgjerdet pleie
stiftelse, like fra 1861. Ei tid var han huslrerpr hos brukseier 
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Jon Sivertsen 

Jenssen. Dessuten var han post
apner pa Ranheim i flere ar. 
Da han slutta som lrerer, fikk 
han mer tid til a dyrke sin beste 
hobby, fisking. Ogsa her korn 
hans nevenyttighet til hjelp. 
Aile fiskeredskapene gjorde han 
Sj01. Han d0de i 1917. Kona 
hans, Randi Hangeras, d0de 2 
ar etter. 

Da Knut Vestad slutta som 
lrerer og klokker pa Byasen i 
1865, ble Jon Sivertsen etter
mannen hans. Sivertsen var 
f0dt pa garden Bj0rnstad i 
Malvik i 1831. Etter endt eksa
men ved Klrebu seminar i 1858 
ble han tilsatt som lrerer i 

heimbygda si. Her var han og ei tid lrerer og postapner. Pa 
Byasen virka han til sin avskjed i 1901. Han var en dyktig 
lrerer, srerlig i norsk og religion. Et hjertegodt menneske var 
han, og mange smakarsfolk pa Byasen fikk hjelp av ham. 
Samme aret som han kom til Byasen ble han gift med Gjertrud 
Kindset. I 1873 kj0pte han garden Val set, men da det viste seg 
a vrere for slitsomt a drive garden ved sia av lrereryrket, solte 
han den igjen i 1877. 2 ar etter han slutta som lrerer flytta han 
inn i eget hus, Fagertun, som ligger ved Tvetesvingen. Her 
budde han til han d0de ved et ulykkestilfelle den 27. febr. 1904. 

Da M. Nicolaisen ble tilsatt som lrerer pa Ranheim, ble 
Jakob M oksnes ettermannen hans som lrerer ved J onsvatnet. 
Samstundes var han og lrerer ved skolen pa Bones til den ble 
nedlagt i 1881. Moksnes var f0dt i Leksvik 1841. 19 ar gammel 
tok han eksamen ved Klrebu seminar. Et par ars tid etter han 
kom til bygda, flytta han inn i den nye skolen ved Jonsvatnet. 
Her brukte han en god del av fritida si de f0rste ara til a dyrke 
den jorda som var kj0pt inn til skolen. I 1881 ble han overflytta 
til Asvang skole, som det aret ble tatt i bruk. Her hadde han 
virket sitt til han s0kte avskjed i 1915. Moksnes var en virke-
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Iysten og framifra lrerer. Srerlig 
var det en Iyst a h0re ham i re
ligionstimene. Med iii ord kunne 
han fa de djupe sannhetene le
vende for barna. Som kollega 
var han et m0nster. Nar noe 
skulle bli gjennomf0rt til lrerer
nes beste, var han ofte nytta av 
kollegene sine til a f0re saka 
fram for de kommunale myn
dighetene. I Strinda lrererlag 
tok han aktiv del. Derfor ble 
han og invotert som reresmed
lem i laget. 

I 1863 ble Moksnes gift med 
Petrine Gurine Nilsen. Etter et 
smertefullt sykeleie d0de han 7. Jakob Moksne. 

april 1924. 
Da Moksnes ble lrerer ved Asvang skole, ble Jon Haugum 

tilsatt som lrerer etter ham ved Solbakken skole. Haugum var 
f0dt pa garden Bye i Stod i 1841. I 18-arsalderen kom han til 
enkefru Gram. Hun hjalp ham sa han kunne fa ri'Ld til a ga pa 
seminariet i Klrebu, hvorfra han ble dimittert i 1864. Samme 
aret fikke han post pa Hitra, hvor han virka i 14 ar. Her 
gifta han seg med gardmannsdatteren Johanna Isaksdatter. 
Sa ble han tilsatt som lrerer i Hegre. Her var han i 3 ar f0r han 
kom til Strinda. Ved Solbakken skole hadde han virket sitt til 
han s0kte a vskjed i 1908. Han flytta da til Hitra, hvor han fikk 
bu hos en av de tidligere elevene sine, Melands0. Her levde 
han sine siste dager. Haugum hadde ingen barn. 

Da Steinaunet skole ble tatt i bruk i 1863, ble Peder Hugaas 
lrerer der. Sa lenge som skolen hadde bare en klasse, var han 
og lrerer ved skolen pa Leira. Oks tad ble ettermannen hans i 
1876, men virketida hans ble bare kort. Han d0de i 1880. Sa 
kom Jon Evensen. Han virka i Strinda i 27 ar, f0rst 4 ar ved 
Steinaunet hvor skolen ble nedlagt, og sa ble han overflytta til 
den nye skolen pa Nidarvoll. Her var han lrerer til han d0de i 
1907. 
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-.' Evensen var f0dt i Bardu
dalen 1843, men i attearsalde
ren flytta han med far sin til 
Levangerskogn. Han hadde 3 
bmdre som aile ble gardbru
kere, men sj01 hadde han mest 
hug til a bli andelig rydnings
mann. Etter endt eksamen ved 
Klrebu seminar i 1862 fikk han 
post ved Bergengets skole i 
Skogn markabygd. Her hadde 
han virket sitt til han ble til
satt ved Steinaunet skole. 

r 1864 ble han gift med Ka
roline Eriksen. 

Da Hugaas slutta som lre-
Jon Evensen rer ved verksskolen pa Leira, 

ble J ens R0nning ettermannen 
hans. Etter han kom Nils Gran, som ble tilsatt i 1876. Han 
var og lrerer ved skolen pa Valan .. Gran var fra Bj0rn0r. r 
1852, 26 ar gam mel tok han eksamen ved seminariet i Klrebu. 
I 1882 sa han opp post en sin. Han var da bare lrerer pa Val an, 
da skolen pa Leira alt var nedlagt. Etter ham ble bare tilsatt 
vikarer. Posten sku lie inndras nar ny skole ble bygd oppe ved 
Siuppen. Barna fra Valan skulle da s0ke den nye skolen. 

Da Vollabakken med omgivelser i 1864 kom inn under byen , 
ble skolen der nedlagt. Anders Fortuna var da lrerer ved denne 
skolen. Han hadde f0r vrert lrerer i det 3. skoledistriktet i Lade 
sokn. Samme aret ble det fastsatt en ny inndeling av kretsene. 
En ny lrerer ble tilsatt. Det var Refset. Men han d0de aU 2 ar 
etter, og M. Qvande kom etter ham. Qvande s0kte a vskjed i 
1870, og O. Aasved fikk sa posten. Men denne lrererposten ble 
inndratt da Asvang kom i gang i 188l. 

Da en i 1885 ble n0dt til a opprette en skole pa Lerkendal, 
ble Halstein R0nning tilsatt som lrerer der. Skolen ble seinere 
flytta til Singsaker. Denne skolekretsen ble inndratt ved byut
videlsen i 1893. R0nning ble da lrerer i byen, f0rst ved Eliplass 
skole. Fra l /s 1906 lrerer ved Lademoen skole, styrer av Bakk-
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landets skole fra ' / , 1910. Der 
hadde han virket sitt til 1927 
da han gikk av med pensjon. 

I Bratsberg var det i hele 
denne tidbolken 2 lrerere. I Gis
voll og K val skolekretser var 
Mikel Srether lrerer. I 1882 slut
ta han som lrerer og klokker, 
og PaulO. R0stad ble tilsatt 
etter ham. R0stad var f0dt 23. 
sept. 1835 i Bratsberg. Alt fra 
1857, samme aret som han 
gikk ut fra Klrebu seminar, 
hadde han vrert lrerer i heim
bygda si. Han ble da tilsatt som 
lrerer i den indre kretsen etter 
K. Vestad. Da Eklesbakken 
skole ble tatt i bruk, ble han 

PaulO. Rostad 

lrerer der, og der hadde han virket sitt til sin avskjed i 1909. 
Det brerende i R0stads liv og virke bade i og utafor skolen 
var kjrerligheten. Han var akta bade av barn og voksne, og det 
fait lett for ham a hal de disiplin uten a ty til harde midler. Etter 
han slutta som lrerer. uttalte han en gang til en kollega: «Jeg 
har aldri lagt hand po. barna, ikke en gang klypt noen i 0ret. » 

R0stad var mye nytta i kommun ens tjeneste, men den st0rste 
interessen hans utafor skolen var viet misjonsarbeidet. Om lag 
50 ar var han formann i Bratsberg misjonsforening, og i feriene 
sine reiste han rundt i Tmndelag og forkynte Guds ord. Ogsa 
etter han slutta som lrerer var han ofte ute pa reise og talte 
misjonens sak. 

S0ndag den 27. september 1903 sa han · menigheten farvel 
som klokker, og dagen etter m0tte en del av menigheten opp 
i heimen hans med gayer og takka ham for trufast virke i skole 
og kirke. R0stad d0de 20. mars 1912. 

Da R0stad i 1882 slutta som lrerer i den indre kretsen, bie 
O. Tilseth ettermannen hans. Tilseth var f0dt i St0ren 24. sept. 
1860. Tjue ar gammel gikk han ut av Klrebu seminar. 10. jan. 
1881 tok han til som vikar ved den nye Asvang skole, og var 
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der skolearet ut. Aret etter 
vikarierte han i Valene krets, 
og fra h0sten 1882 ble han sa 
fast tilsatt som lrerer i Brats
berg. Her var han lrerer like til 
1907 da han ble tilsatt som f0r
stelrerer ved Nidarvoll skole. 
Denne stillingen hadde han til 
1. sept. 1927 da han gikk av 
med pensjon. 

Tilseth var en interessert 
skolemann, og han hadde sine 
kollegers tillit. I flere ar var 
han formann i Uttr0ndelag lre
rerlag, og fra 1911- 17 med
lem i styr et for Norges Lrerer-

O. Tilseth lag. Pa grunn av sin store ar-
beidskraft fikk han ogsa tid til 

a ofre mye av sine evner og anlegg for politiske og sosiale 
sp0rsmaL Han var valgmann i 1891, medlem av herredstyre og 
formannskap i a rene 1914- 16, 1923-25 og 1929-33. I flere ar 
var han lagrettemann og kommunevalt medlem a v overstyret 
- na for stander skapet - for Strinda Sparebank. Pa det sosiale 
omradet hadde sykepleien og avholdssaken hans varmeste 
interesse, ikke minst det siste. I mange ar var han formann 
bade i Opstrinda sykepleieforening og for Trondheims fylk,' 
av D. N. T. 

Tilseth d0de 7. januar 1936. Under stor tilslutning ble han 
gravlagt pa Moholt kirkegard, hvor D. N. T. har reist en vak
ke:' minnestein pa grava hans. 

LlERERINNER 

Den f0rste lrererinna som ble tilsatt i leseskolen, var 
Simonette lJudvigsen. Hun ble tilsatt i 1861 ved Eliplass skole. 
Men ved byutvidelsen i 1864 ble hun overfl0dig, · og det gikk na 
hele 18 ar f0r det ble tilsatt lrererinne igjen. Da ble Margrethe 
Srether, datter av Simon Srether, tilsatt som lrererinne ved 3 
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skoler: Eliplass, Ranheim og Byasen. Fra 1884 hadde hun bare 
arbeidet sitt ved den samme skolen som far sin. Alt ar et etter 
slutta hun som lre rerinne. Hun gifta seg med ingeni0r Lagard, 
og de r eist e noen tid etter til Amerika. 

Etter Margrethe Srether kom Marie K ristine Berg. Virketida 
hennes ble ogsa bar e kortvarig. Hun d0de 30. juni 1889. Den 
neste i r ekken var Anna Udstad. 

Da frk. Srether slutta som lrer erinne pa Ranheim og Byasen , 
ble Johanne R0e konstituert som lrer erinne ved disse skolene, 
med 9 veker s under visningstid pa hvert sted. Fra 1890 var hun 
bare lrer erinne pa Ra nheim, da smaskolen der ble delt i 2 
klasser. Alt i 1881 fikk Randi K jrerem posten etter henne. 

Den lrer erinna, tilsatt i denne tidbolken , som kom til a fa 
den lengst e virketida i kommunen , var Brit Grytbak. Hun var 
f0dt i Rindalen 1861, og t ok lrer erinneeksamen 1880. 4 ar etter 
ble hun tilsatt som lrer erinne ved Asvang og Nidarvoll. F 0r 
Nidarvoll skole ble tatt i bruk, hadde Petrine Engen vrert mid
lertidig tilsatt som lrererinne ved Asvang skole fra dens start 
10. januar 1881. Brit Grytbak som fra f0rst av leste ved 2 
skoler , fikk seiner e full post ved Asvang. Der hadde hun virket 
sitt til hun gikk av med pensjon 1. januar 1922. Hun kunne 
da se tilbake pa et rikt og samvittighetsfullt arbeid i skolens 
tjeneste. 

TIDBOLKE N 1889-193 6 

SKOLELOVEN A V 1889 

I 1870 og 80-ara gikk det for seg en srers sterk utvikling i 
landet vart, og denne utviklinga gikk avgjort i demokratisk 
retning. I stadig st0rre utstrekning skulle heile folket fa h0ve 
til a vrere med a styre landet sitt. Det var derfor naturlig at 
det matte bli lagt mer vekt pa folkeopplysinga enn noen gang 
f0r. Men da var det n0dvendig med en ny skolelov, og det savel 
for landet som for byene. Etter grundig forarbeid fikk vi sa 
loven av 26. mai 1889 om folkeskolen pa landet og kj0pstedene. 

Den nye loven ga fag som historie, geografi og naturkunn
skap en sj01stendig stilling ved sida av de andre faga. Hand .. 
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skoler: Eliplass, Ranheim og Byasen. Fra 1884 hadde hun bare 
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gjerning for gutter og jenter, tegning og gymnastikk fikk ogsa 
sin plass i fagkretsen. Seinere kom og skolekj0kkenundervis
ning og skomakersl0yd med. SI0yd, handgjerning og skomaker
sl0yd kunne f0res inn etter vedtak fra skolestyret. Skolekj0k
kenundervisninga derimot kunne f0rst bli f0rt inn dersom her
redstyret gikk med pa det. 

Auken i undervisningstida var heller liten, men . loven forut
satte mest mulig klassedeling. Dette kunne oppnaes ved a gj0re 
skolekretsene st0rre enn f0r. Loven ga ogsa h0ve til a sette i 
gang framhaldsskoler for ungdom som var ferdig med folke
skolen. Pa denne maten fikk de som ville sjanse til a utvide 
kunnskapene sine ganske betydelig. 

Ansvaret for u4'iklinga i skolen ble i sterk ere grad enn f0r 
lagt over pa foreldrene. Ved hver skole skulle det vrere et til 
synsutvalg, valt av foreldrene. Og presten var ikke lenger sj01-
skreven formann. Skolestyret kunne velge den av medlemmene 
sine som deL fant best skikket. 

Navnet pa skolen hadde f0r vrert Almueskole. Fra na av 
skulle den hete Folkeskole. Den skulle na vrere grunnskole for 
barna fra aile samfunnsklasser. Men da matte skolen bli sa god 
at aile foreldrene kunne vrere tjent med a sende barna sine til 
den. Et virkelig opplyst folk var malet, sa det norske folket 
ikke skulle sta tilbake i opplysning for nabofolkene sine i 
Norden eller andre folk utover verden. 

Det skulle vrere en skole for folket, styrt av folket. 

ADMINISTRASJONEN 

Navnet skolekommisjon ble forandret til skolestyre. De 
sj01skrevne medlemmene i skolestyret var ordf0reren, et geist
lig medlem, valt av biskopen og dessuten skulle lrererpersonalet 
ha sin representant. Fra f0rst av ha4dE. det rett til bare a velge 
ett medlem til skolestyret. Seinere da ta\let pa lrerere og lrerer
inner auka til 15, ble det valt 2 representanter, en for lrererne 
og en for lrererinnene. Dette fant sted i 1909. Da m0tte for 
f0rste gang en lrererinne i skolestyret. Det var Brit Grytbak. 
Tallet pa medlemmer i Lade skolestyre var i 1891 9. I Brats
berg skolestyre var det den gang 7 medlemmer. I henhold til 
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h0yeste resolusjon av 20. desember 1900 ble Lade - og Brats
berg skolekommuner fra 1. januar 1901 slatt sam men til en, 
Strinda skolekommune. I st aden for 2 skolestyrer f ikk vi da 
ett, Strinda skolestyre, hvor det fra f0rs t av var 12 medlemmer. 
Foruten de sj01skrevne medlemmene var det satt sammen av 
en kommunevalgt representant fra hver av s kolekretsene. Diss~ 
r epresentantene var samtidig formenn i tilsynsutvalgene, hver 
i sin krets. 

I 1918 ble skoleinspekt0r tilsatt. Han har a passe pa at ved
takene i skolestyret blir g jennomf0rt og a f0rebu aile sakene 
s om skal legges fram for skolestyret. Dessuten funger er han 
som skolestyrets sekret rer. 

tlkoleradet som ble oppretta i 1920, besta r av skoleinspekto
r en som sj01skreven formann og aile lrerere og lrererinner ved 
folkeskolen. Skolerildet holder ikke regelmessige m0ter , men 
kommer sammen sa ofte det skal handsame saker som skal 
f .. rebues for skolestyret. 

F01gende har vrert formenn i skolestyret: 
Lade skolestyre : Bratsberg 

Prost Berge 1889- 1899 Prost Berge 
skolestyre: 

1889- 1900 
Res. kap. Br. Smith 1900 

Strinda skolestyre : 
Res. kap. Br. Smith 1901-1903 
Godseier H. P. Finne 1904 

N. R0nning 1905 
Gardbr. A. Moksnes 1906 
Sokneprest Svensen 1907- 1910 
Gardbr. E. A. Brreck 1911 
Soknepr. T. Castberg 1912- 1917 
F0rstelrerer Stuenes 1918 
Prost T . Castberg 1919· - 1932 
Kj0pm. L. B. Opheim 1933- 1934 
Prost T. Castberg 1935- 1939 
Domk.arb. J. Karlsen 1940 

Uten a forkleine noen av de andre formennene vii vi srerlig 
merke oss prost Castberg, som har fungert i heile 25 ar. Han 
har i denne sin stilling lagt en sjelden dyktighet og interesse for 
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dagen. Ikke minst lrererpersonalet har forstatt a sette pris pa 
det oppofrende arbeidet hans for skolens framgang. 

FRA ALMUESKOLE TIL FOLKESKOLE 

Det var prost Berge som var formann i Lade- og Bratsberg 
skolestyrer da den nye loven skulle settes i verk. Bade klasse
deling og undervisningstid var sapass bra fra f0r at det her 
ikke var n0dvendig a gj0re noen vesentlig forandring. Stor
skolen beholdt den samme undervisningstid som f0r, 18 veker 
for aret. Smaskolen fikk etter hvert auka sin undervisningstid 
til 15 veker. Inntil 3 veker var frivillig undervisning for aIle 
klasser. For a f a en bedre klassedeling ble 2 skolekretser slatt 
sammen. Det var i Bratsberg, hvor Digre - og Engelsas 
krets fikk felles skolested, Greistadl0kken skole, som ble opp
fort i 1891 av P. Kvaal og L. Siim. Var det etter maten lett a 
fyIle krava i loven pa disse omradene, fikk skolestyrets for
mann atskillig a ordne med likevel nar skolen na skulle bli 
folkeskole. De oppnevnte formenn i tilsynstuvalgene fikk i 
oppdrag a kalle sammen de stemmeberettigede i hver sin krets 
for a velge det forste tilsynsutvalg. Det som kom til a skaffe 
mest arbeid fra f0rst av, var utarbeidinga av skoleplan for de 
2 skolekommuner. Den ble vedtatt i 1891 for begge sokn og 
inneholdt m. a. ti:;nefordelingstabell og en fullstendig framstil
ling av undervisningens mal for de enkelte faga. Av timefor
delingstabellen merker vi oss at kristendomskunnskap framleis 
hadde et stort timetaIl, heile 9 timer pro veke, mens oriente
ringsfag ikke hadde mer enn 2 timer tilsammen. A v fag a som 
var satt opp i planen ble hverken sloyd eller gymnastikk fort 
inn, da det ikke fantes de nodvendige spesialrom. 

Da mange nye fag na kom med i fagkretsen, ble en n0dt til 
a fore inn nye lrereb0ker. Etter loven skulle hvert orienterings
fag ha sin lrerebok. Det hadde ogsa tidligere vrert brukt lrere
b0ker i naturfag, historie og geografi, men b0kene var for det 
meste blitt brukt bare som handb0ker for lrererne. F0lgende 
b0ker ble innf0rt og tatt i bruk bade i Lade og Bratsberg: 

Kristendomskunnskap: Vogts lille bibelhistorie og Sverdrups 
forklaring. 
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Norsk: Lesebok av Paus og Lassen for de st0rre klassene. 
For smaklassene 1. del av Jensens lesebok. 

Historie: Norges historie av O. Jensen. 
Geografi: Reusch's geografi. 
Naturkunnskap: Reusch's naturlrere nr. 2. 

• Rekning: Nicolaisens regneskole. 
Skrivning: Forskjellige, vanligvis Sandbergs hefter. 
Tegning: Lrerer M. Nicolaisens tegneapparat. 
Ogsa undervisningsmidlene ved de fleste skolene ble bedre 

og mer rikholdig enn f0r. Bedre karter ble kj0pt inn, og de 
n0dvendige hjelpemidler for de 0vrige orienteringsfaga ble 
skaffet til veie. Vi nevner Beyers fysikalske apparater og 
Dybdahls plansjer. I Bratsberg var skolene likevel spartansk 
utstyrt med hjelpemidler. I femarsmeldinga 1891-95 for denne 
kommunen star det at en har vrert n0dt til a innskrenke mest 
mulig da kommunen var fattig. Det nye skolehuset pa Grei
stadl0kken tynget svrert pa skolebudsjettet. 

I disse ara ble det kj0pt inn ikke sa fa handb0ker for lrerer
personalet, srerlig da i Lade sokn. Her ble det og sa tidlig som 
i 1900 oppretta skoleboksamlinger i aile kretsene. Mange private 
hjalp til med penger for a fa boksamlingene sa store som mu
lig. Ellers val' det tilskudd fra stat og kommune. Asvang skole 
hadde fra f0rst a v flest b0ker i barnebiblioteket, 142 b0ker i alt. 

Ikke f0r var skolestyret pa det nrermeste ferdig med gjen
nomf0ringa av den nye skoleloven, f0r det fikk a arbeide med 
en sak som pa sitt vis satte st0rre merker pa ordninga av 
skolen i Lade sokn enn den nye loven hadde gjort. Det var 
byutvidelsen, som tradte i kraft fra 1. januar 1893. Denne grep 
slik inn pa barnetallet i Lade at godt og vel halvparten av skole
barna i soknet. kom til a h0re· byen til. F0r byutvidelsen hadde 
det vrert atskillig vanskelig a fa en brukbar skoleordning for 
de kretsene som la nrermest byen fordi bar!letallet auka sa 
fort. For a skaffe st0rre skolelokale ble skolen pa Lerkendal 
flytta til Singsaker, hvor den holdt til i det nyoppf0rte huset til 
Torstein Gundersen. Og pa Lademoen var en n0dt til a leie 
mindre brukbare klasserom i nrerheten av sj01ve skolestedet 
Eliplass for a skaffe plass til 11 klasser med ca. 350 skolebarn. 
Etter byutvidelsen var det ikke lett a fa i stand en tidh0velig 
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skoleordning for kretsene utafor bygrensen da det var mangel 
pa elever. Men det heile gikk bedre enn mange pa forhand 
hadde tenkt seg. Skolen pa nedre Singsaker med sine noe over 
200 skolebarn kom heilt inn under byen. Av Lademokretsen 
ble det bare tilbake 70 skolebarn. Det gamle skolestedet Eli
plass, som i sin tid hadde vrert den eneste fastskolen i bygda, 
kom og til a ligge pa byens grunn. Den delen av kretsen som var 
igjen ble kalt Leangen. Her holdt skolen til fra f0rst av i leid 
lokale pa Belbuan. Seinere fikk kretsen eget skolehus. Strind
heim skole, som ble tatt i bruk 18. april :;'895. 

Ved hundrearskiftet hadde Lade sokn 618 skolepliktige barn. 
Av disse fikk 78 privat eller offentlig undervisning utafor fol
keskolen. De fleste av dem var elever av folkeskolen i Trond
heim. Resten som s0kte folkeskolen i bygda, var delt i 22 klas
ser. I Bratsberg var det bare 84 skolepJiktige barn, som aile 
s0kte stedets folkeskole. De var delt pa 5 klasser. I Lade var 
det 6 skolesteder. Skolen holdt til i egne lokaler, Ranheim unn-
tatt. Bratsberg hadde 3 skolesteder, Eklesbakken, Greistad-
10kken og Hammer. Pa det siste stedet holdt skolen til i leid 
lokale. Her var det samla skole, den eneste i de 2 skole
kommuner. 

Skolen som na hadde vrert styrt i 11 ar under den nye skole
loven, hadde i denne tida pa mange mater gjennomgatt atskil
Jige forbedringer. Men det beste av alt var at den for alvor tok 
til il vokse i folks bevissthet. Den hadde begynt a kvitte seg 

. med det fattigskolestemplet som den f0r hadde hatt hos den 
bedrestilte delen av befolkningen. Mye sto igjen i sa mate, det 
var sa, men en forandring til det bedre va,r tnerkbar. 

BEDRE SKOLEFORHOLD 

NYE PRAKTISKE FAG BLIR F0RT INN 

Sam f0r nevnt ble Lade og Bratsberg skolekommuner slatt 
sammen fra 1. januar 1901. Samme aret ble det gjort vedtak 
av det nye Strinda skolestyre om a gi ut en ny skoleplan sam 
skulle gjelde for heile bygda. Etter atskillig forarbeid av en 
komite med O. Tilseth som formann ble den nye planen vedtatt 
av skolestyret i 1902. Av planen merker vi oss at timetallet i 
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kristendomskunnskap ble redusert med opptil 2 timer pro veke 
for enkelte skolear. Orienteringsfaga fikk na leveJige vilkiir. 
Fra 4. skolear ble hver av dem tildelt 2 timer pro veke, en be
tydelig bedring fra 1891. Denne planen ble bare 7 ar gammel. 
Atskillig lengre levetid fikk den neste planen fra 1908. Med de 
farandringer sam var n0dvendig etter sam £lere praktiske fag 
ble f0rt inn, kom den til a gjelde like til 1923. 

Det sam srermerker skalen de f0rste tjue ara av dette hundre
aret, er innf0ring av £lere praktiske fag, av fritt skalemateriell 
ag en lengre undervisningstid. Falk fl est tak til a skj0nne at det 
var en star styrke far bygda a ha en sa gad falkeskale sam rad 
var. De nye sam ble f0rt inn, var sl0yd, skamakersl0yd, skale
kj0kkenundervisning ag ved enkelte skaler ble det dessuten satt 
i gang undervisning i hagestell. Undervisninga var ardna i 
kurser, ag fagl rerere underviste ved flere skaler. 

SI0yd ble f0rt inn fra h0sten 1909. Hver klasse i starskalen 
fikk 9 dagers undervisning far aret. C. Wulff ble tilsatt sam 
den f0rste sl0ydlrereren, ag den f0rs te planen far faget ble 
arbeidd ut a v ham. Samme aret ble undervisningstida i hand
gjerning far jenter auka, sa det faget fikk det samme timetal
let sam sl0yden. Seinere ble undervisningstida i handarbeid 
fastsatt til 2 veker pro a r far alle klasser i starskalen, men fra 
h0sten 1927 ble den i naen ar satt ned igjen til det den f0r 
hadde vrert. 

I jubileumsaret 1914 kam undervisning av skamakersl0yd 
i gang ved 4 av skalene. Det ble undervist ei veke biide i 6. ag 7. 
klasse. Den f0rste lrerer en var Fr. Vreras. Etter naen ar ble 
disse kursene innstilt, men de kam seinere i gang igjen. Blant 
lrererne nevner vi Simon Vreras, S0nn av ovennevnte, og E. 
O. Engen. Den siste ble tilsatt i 1933. Pa trass av den karte 
undervisningstida er det atskillig elevene f ar tid til a lrere 
av skaflikking. 

Det neste praktiske faget sam ble f0rt inn, var undervisning 
i skolekj0kken. Den f0rste undervisninga fant sted pa Ranheim 
i 1917 med frk. Gill sam lrererinne. Hit s0kte agsa barna fra 
Strindheim like til de fikk skalekj0kken ved sin egene skole 
fra h0sten 1924. Undervisningstida var 3 veker pro ar far 6. 
og 7. klasse. I 1919 ble skolekj0kken innredd ved Nidarvoll, og 
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3 ar etter kom turen til Asveien. Barna fra Byasen matte fra 
f0rst a v nytte skolekj0kkenet pa Asveien helt til 1930. Da fikk 
skolen oppe ved Munkvoll det n0dvendige spesialrom. Samme 
aret som Strindheim fikk eget kj0kken, ble barna fra Asvang 
sendt dit, en ordning som framleis er i bruk. Ved de andre 
skolene hal' en og fors0kt a sende barna til nrermeste skole
kj0kken. 

Det f0rste tiltaket med undervisning i hagestell ble gjort 
ved Asvang skole aret 1913-14, med en liten hage pa 200 m2 • 

I 1921 ble hagen utvida til 750 m 2 • Seinere kom andre skoler 
etter, fra f0rst av Solbakken og Brurok. I undervisninga del
tar som regel aile barna i storskolen. Hagene blir og brukt til 
botanisk undervisning. Skolestyrer Heggdal val' en ivrig skole
hagemann, og b0r nevnes som en foregangsmann pa dette 
omradet. 

Samtidig som disse praktiske faga ble f0rt inn, ble skolen 
ogsa gjort bedre pa andre mater. For det f0rste ble undervis
ningstida i leseskolen fastsatt til 18 veker for aile klassene 
Ira h0sten 1911. F0r den tida hadde ikke aile klassene i sma
skolen sa lang undervisningstid. For det annet ble det etter 
flere ars forgjeves fors0k f0rt inn helt fritt skolemateriell. 

Etter framlegg fra Strinda arbeiderparti ble sp0rsmalet om 
helt fritt skolemateriell brakt pa bane i 1909, men flertallet 
i skolestyret fraradde p. g. a. budsjettmessige omsyn. Saken 
val' flere ganger oppe til handsaming, men reformen hadde 
vanskelig for a bli vedtatt. Etter 4 ar val' en kommet sa langt 
at et mindre bel0p - ca. 200 kr. - val' 10yvt til trengende 
elever. Dessuten val' det gitt full 10yving til sl0ydmateriale og 
kr. 0,80 Pl'. elev til jentenes handgjerning. 

Sa ble det i 1914 nedsatt en komite for a arbeide ut regler 
far helt fritt skolemateriell, og samme aret ble det fastsatt a 
f0re det inn i f01gende utstrekning: Fritt skole- og tegnema
teriell til aile klasser. Ole Jahannesens regnebok likesa. Fri 
lese- og lrereb0ker for aile klasser i smaskolen. Omkostnings
averslag godt og vel 2000 kr. Aret etter fikk ogsa 4. -klassene 
helt fr itt skolemateriell, og noen ar etter val' denne viktige 
saken 10st i sin helhet. Skolen hadde na fatt etter maten gode 
arbeidsvilkar, ag resultatet av arbeidet i skolestua ble av den 
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grunn stadig bedre. Det viste m. a. elevenes besvarelser ved 
avgangspr0ven i norsk og rekning. De talte sitt tydelige sprak 
om framgang fra den tida da avgangspmven ble f0rt inn i 1905. 

Ved de 7-delte skolene ble det i 1915 vedtatt a tilsette f0rst e
lrer ere (seinere kalt skolestyrere). Den eldst e lrerer en ved hver 
av disse skolene ble spurt om a fungere som sadan. Aile var 
villige, unntatt O. A. Srether som avslo pa grunn av helbreds
hensyn. Etter noen ars virketid fikk skolestyrerne reduser t 
lesetida si med 6 timer pro veke. De skolestyrere som ble til
satt i 1927, fikk derimot ingen reduksjon i lesetida. F0rst i 1937 
ble det forandring pa dette. I medhold av den nye skoleloven 
fikk da aile skolestyrer e redusert lesetid, og reduksjonen ble 
fast satt etter det klassetall skolen hadde, fra 6 t il 12 timer 
pro veke. 

Som vi ser ble det gjort atskillig for a gj0re skolen sa bra 
som mulig, og de som hadde arbeidet sitt i skolestua, hadde 
grunn til a glede seg over framgangen. Men hvorledes var det 
med lrererl0nningene '? Var de framleis slik at mange matte 
sli t e med ekstraarbeid for a fa begge endene til a m0t es i 
pengeveien, slik som tilfellet afte f0r hadde vrert? Ogsa pa 
dette omrade var det en merkbar bedring, om enn det etter 
mat en gikk langsomt med 10nnsaukinga. I 1900 var vekel0nna 
for lrerere kr. 23 og for lrererinner kr. 15,75. Seinere kom al
der stillegg etter lavmalet i loven, 4 tillegg it kr. 100 for lrerer e, 
for lrererinner 4 tillegg it kr. 60. I 1910 ble veke10nna for lrerere 
og lrererinner fastsatt til henholdsvis kr. 26 og kr. 20. Vi skal 
ellers merke oss at 10nnsforholda til lrererpersonalet etter hvert 
ble en srers innviklet affrere, og det ville derfor bli altfor om
stendelig om vi skulle ta med alt om dette her. Det far vrere 
nok a nevne at 10nnstilh0va ble betydelig bedre fra den tida 
staten fastsatte veke10nna til 60 kr. for lrer ere og kr. 50 for 
lrer erinner. Ellers har lrererlagene i Strinda gjort mye for a 
bedre standens 10nnsvilkar. 

SKOLEN I STERK VEKST 

Bade skolen ag bygda gjennomgar fra det f0rste tiaret av 
hundrearet en rivende vekst og utvikling. I sa mat e likner 
Strinda enhver landkommune som ligger inn til en st0rre by. 
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vet er yea ae skolene som Jigger nrermest byen at barnetallet 
vokser hurtigst. Mesteparten av folket bor i byggebeltet rundt 
byene. Om lag % av folket i heile bygda bor der. F0lgende tall 
viI vise veksten: 

Antall barn i 
F olketall ca.: folkeskolen ca.: 

1910 · . . . . . . . . . . . 7750 1000 
1915 · ........... 10000 1300 
1920 · . . . . . . . . . . . 11700 1500 
1925 · . . . . . . . . . . . 14000 2000 
1930 · ... ... . .... 17500 2500 
1935 · . . . . . . . . . . . 19600 2700 
1940 · ........... 21800 2500 

I 1910 hadde Strinda om lag det samme barnetallet i folke
skolen som det hadde f0r byutvidelsen i 1892. Men mens det 
i 1892 var 10 lrerere og 5 lrererinner, var det i 1910 13 lrerere 
og 8 lrererinner. I 1935 var de tilsvarende tall 30 og 26. Dertil 
kom lrerere i skomakersl0yd, lrerer yed arbeidsskolen, ved fram
haldsskolen og hjelpelrererinne i handgjerning. Denne hurtige 
veksten har stilt store krav til skolevesenet. Pa 25 ar (1910-
1935) ble det bare brukt til skolebygging ca. 680.000 kr. 

Det kunne ha vrert av interesse a vise hvordan barnetallet 
har fordelt seg mellom de enkelte skolene, men da tall ofte kan 
virke trettende, far det vrere nok a nevne at Nidarvoll i 1910 
hadde flest skolebarn med 336 elever. Nr. 2 var Ranheim med 
203 elever. I 1920-ara er det en annen skole som viI vrere med 
i konkurransen. Det er Strindheim som fra 1924 overtar f0rste
plassen med 381 elever med Nidarvoll som en god nr. 2. Og 
Strindheim har beholdt ledelsen sia den tid. Den hadde i 1935 
sitt st0rste elevtall, i alt 536. Berg skole som ble tatt i bruk i 
1931, har sia den tid hatt det nest st0rste barnetallet. Og da 
Berg krets er fradelt Strindheim, Nidarvoll og Asvang skole
kretser, skj0nner vi at det er i byggebeltet bygda har hatt den 
st0rste aukinga i folketallet. 

Av skoler som ligger utafor byggebeltet, viI vi i samband 
med dette nevne Byasen. Her auka barnetallet fra 1926-30 
med ca. 150, og fra 215 til 360 elever. Pa samme tid auka klas· 
setallet fra 8 til 14. 
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v et gJennomsmttllge barnetallet I Klassene nar tra l~lV 

for det meste wert mellom 24 og 25. 
Etter som skolen vokst e, auka og arbeidet med dens admini

strasjon. Det ble tilslutt sap ass mye a ordne med for skolesty
rets formann at noe matte bli gjort for a lette arbeidet hans. 
Men hvorledes dette skulle ordnes - det var det delte menin
ger om. Herredstyret holdt fast ved at det skulle opprettes 
en sekret rerpost , og rett til a velge sekretreren. Skolestyret fore
slo at et visst bel0p ble stilt til disposisjon for formannen til 
leie av sekretrerhjelp. Formannen i skolestyret sa fra at dersom 
denne saken ikke ble 10st slik som foreslatt av skolestyret, 
ville han ga avo 

I skolestyrem0tet den 12. juni 1917 ble et framlegg fra for
mannskapet dr0fta om opprettelse a v en skoleinspekt0r- og 
sekretrerstilling. Det ble valt en komite som skulle uttale seg 
om framlegget. Skolestyrets formann, f0rstelrerer Stuenres, 
Jon Solem og frk. Prestmo ble medlemmer av komi teen. Denne 
riidde til a tilsette en skoleinspekt0r. Med den erfaring komi
teen hadde fra den davrerende ledelsen gikk den ut fra at en 
forel0big kunne forplikte inspekt0ren til a lese 18 veker pro 
ar, saledes at han fikk annenhver dag ledig til inspekt0rarbeid. 

Av komiteens motivering for framlegget, som ble enstemmig 
vedtatt av skolestyret, vii vi gjengi et lite utdrag, da det viser 
et klarsyn for skolens videre utvikling. 

"Strindens folkeskole er allerede nu saa stor at den vanskelig 
kan ledes paa tilfredsstillende maate av en mand som kun leilig
het svis har anledning til at beskjreftige sig hermed, og det er 
ingen tvil om at utviklingen i Strinden vii medf0re yderligere 
0kning av saavel skolenes som lrerernes antal. Det blir desuten 
utvilsomt efterhvert sp0rsmaal om indf0relse av nye praktiske 
fag og nye reformer hvis gjennemf0relse krever en fagmand. 
Man vii ogsaa peke paa det uheldige i at skolens led else kan 
resikere at skifte ret ofte, idet loven gir en formand i skole
styret adgang til at frasi sig sit hverv naar han har fungert 
i tre aar. » 

Skolestyrets framlegg ble oversendt formannskapet, som 
uten a forelegge sekretrers.aken for herredstyret, sendte den 
tilbake og ber om at den matte bli satt i verk slik som tidligere 
vedtatt av herredstyret . Men skolestyret ville ikke medvirke 
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Skoleinspektor Osnes 

til en 10sning av saken pi\. deU" grunnlaget. Da det sa skulle 
velges formann i skolestyret for neste ar, sa prost Castberg 
fra seg gjenvalg som form ann p. g. a. s triden om sekretrer
sp0rsmalet, og f0rstelrerer 1. K. Stuenres bie ettermannen hans. 
En kombinert inspekt0r- og lrererpost ble kunngjort ledig, og 
instruks ble arbeidd ut for den nye stillingen. Som bygdas f0r
ste skoleinspekt0r ble den 13. august 1918 tilsatt skoleinspek
t0ren i Troms0, H. N. Osnes. 

H. N. Osnes er f0dt 10. juli 1873 pa Sunnm0re. Han h0rer 
med til det f0rste kullet ved Volda Lrererskole. I 1897, samme 
aret som han tok eksamen vell lrererskolen, ble han tilsatt som 
lrerer ved Stabells middelskole i Volda. Her var han 10 ar, derav 
1 ar styrer. I Trondheim hadde han hatt virket sitt i 6 ar som 
lrerer ved Lademoen skole, dera v 1 ar som forrettende over
lrerer ved Lilleby skole. Sa ble han i 1914 tilsatt som skolein
spekt0r i Troms0, og 4 ar etter kom han sa til Strinda: Han 
hadde saledes atskillig mynsle som skolemann da han tok over 
den krevende stillingen. Med sin store arbeidskraft, med sin 
vilje og evne til a vurdere de forskjellige meningene pa en sak-
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Jig mate har han betydd mye for skolestellet i bygda. Men sa 
har han og hatt den Iykke a se skolen vokse seg sunn og sterk 
og bli slik at aile helt ut har tillit til den. Det var ikke aile som 
hadde det da skoleinspekt<,ren kom til bygda. Mange sendte den 
gangen heller barna sine til byen. I 1920-ara var det ikke 
mindre enn 200 barn fra Strinda som s0kte folkeskolen i 
Trondheim. I dag er det ingen. En betydelig bedring i sa mate 
ble merkbar fra den tida en fikk ordna det slik at avgangs
pr0ven ble godkjent som opptakingsprelVe til Katedrealskolen 
i Trondheim. 

Fra f0rst av leste skoleinspekt0ren 18 timer pro veke ved 
Asveien skole. I 1926 ble lesetida hans satt ned til 6 timer , 
men for noen ar sia ble han helt fritatt for lrererarbeidet sitt. 
I 1930 og 1933 var han konstituert skoledirekt0r, i alt 9 mndr. 

SKOLEBYGNINGER OG LlERERBOLIGER 

Som rimelig er inatte vekst av elevtallet som tidligere nevnt 
f0re med seg at det stadig vekk ble bruk for flere klasserom. 
Ofte viste det seg urad a fa bygd nye skolehus eller utvide 
gamle sa hurtig som en hadde bruk for, og en matte derfor 
leie rom for a fa plass til aile klassene ved de forskjellige 
skolene. Disse leide rommene kunne enkelte ganger ikke vrere 
srerlig hensiktsmessig til skolebruk, men en slapp da pa denne 
maten ettermiddagsundervisning, som alltid er en darlig utveg 
for a skaffe plass til aile skolebarna. For lrererne ble en ved 
flere skoler n0dt til a f0re opp lrererboliger. Vi vii i det f01-
gende gi en kort oversikt over aile skolehusene og lrerer
boligene som ble bygd i denne tidbolken, og .nevner dem da 
skolevis. 

Strindheim skole. 

Den eldste bygninga ble tatt i bruk 1895. Den inneholder 
2 klasserom, skoJebestyrerbolig og et rom og kj0kken for 
lrererinne. 

I 1913 ble det sa tatt i bruk en ny bygning med 4 klasserom, 
lrererrom og sl0ydrom i kjelleren. I kvistetasjen ble seinere 
Jaget i stand bolig for skoJetjener. I 1924 ble bygd til 2 klasse-
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Berg skole 

rom med skolekj0kken i kjelleretasjen. Det heile kom pa 
43.500 kr. 

H0sten 1933 fikk skolen en ny paviljong. Denne bygninga 
inneholder 4 klasserom, lrererrom, rom for skolemateriell og i 
kjelleretasjen skolekj0kken og vannklosetter. Bygninga kosta 
med gjerde og leikeplass 55.665 kr. 

Til skolen var opprinnelig lagt jordveg, som ble brukt av 
skolestyreren. 

Asvang skole. 

Den eldste bygninga fra 1881 fikk i 1914 et tilbygg pa 2 
klasserom. En paviljong pa 4 klasserom ble oppf0rt i 1928. 
Den inneholder dessuten lrererrom, materiellrom og i kjelleren 
sl0ydsal og st0rhus. Litt seinere ble bygd nytt uthus, som kom 
pa 10.300 kr. I 1920 ble kj0pt inn et hus til lrererboliger, en 
bolig for lrerer og en for lrererinne. Dette huset kosta 30.000 kr. 
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Nidarvoll skole. 

I den gamle bygninga fra 1884 ble det i kvistetasjen gjort 
i stand skolekj0kken i 1919. Men alt i 1904 hadde skolen fatt 
en ny bygning med 4 klasserom, lrererrom og et sl0ydrom i 
kjelieren. Denne bygninga ble 1934 ombygd og utvidet med 2 
klasserom. I den tilbygde kjelieretasjen fikk vannklosetter, 
st0rhus og brenselrom plass. Om- og tilbygginga kom pa 
33.265 kr. 

Berg skole. 

J;!erg krets er fradelt kretsene Strindheim, Asvang og Nidar
vall. Den nye skolekretsen ble skilt ut i 1931, samme aret som 
en ny og prektig steinbygning ble tatt i bruk. Bygninga som 
ligger pa 0vre Berg, inneholdt den gangen i 1. etasje 4 klasse
rom, lrererrom og et rom for skolematerieli, og i 2. etasje 4 
klasserom og 2 materielirom. I kjelieretasjen har s\<,ydrom, 
skolekj0kken, sentralfyrrom og vannklosetter plassen sin. 
Bygninga med skoletomt, gjerde m. m. kom pa ca. 203.000 kr. 

F0r denne skolen ble tatt i bruk, var en i fiere ar n0dt til a 
leie mindre hensiktsmessige rom i Strinda kommunale gard 
i Kj0pmannsgata 24. 

Ranheim skole. 

Skolen fikk f0rst i 1903 eget skolehus med 3 klasserom. I 
1917 ble tatt i bruk en ny bygning med 4 klasserom, lrererrom 
og rom for skolemateriell. I kjelieretasjen er det sl0ydrom og 
i kvistetasjen skolekj0kken, handgjerningsrom og bolig for 
skoletjener. Bygninga som har sentraifyring, kom pa 80.500 kr. 

Til skolen h0rer 2 lrererboliger. Den ene ble tatt i bruk i 1903, 
og inneholdt bolig for en lrerer og en lrererinne. Huset er na 
revet for a skaffe plass til gymnastikkbygning. Den andre 
lrererboligen sto ferdig i 1921 og inneholder leilighet for en 
lrerer og 2 lrererinner. Dette huset kom pa 55.850 kr. 

Solbakken skole. 

I 1924 ble tatt i bruk en ny bygning med 2 klasserom, lrerer
rom og materielirom. I kjelieren er det sl0ydrom og handgjer
ningsrom. Det heile kom pa 42.500 kr. Den gamle bygninga 
fra 1864 blir na bare brukt som lrererbolig. 
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Brurak skole. 

Greistadl0kken skole som ble oppf0rt i 1891 ble flytta til 
Gjervan. Huset som inneholdt bare et klasserom, ble ei tid 
brukt som fellesskole for endel garder i Malvik og Strinda. I 
staden fikk kretsen etter atskillig strid en ny skole som ble 
oppf0rt pa Brurok i 1917. Bygninga inneholder 2 klasserom og 
Sl0yd- og handgjerningsrom i kjelleretasjen. I annen etasje er 
det lrererbolig og lrererinnebolg. Skolen kosta 46.400 kr. 

Liulokken skole. 

Den eldste skolen i Bratsberg, Eklesbakken skole, ble solt 
og den nye skole var ferdig i 1917. Lial0kken skole inneholder 
2 klasserom i f0rste etasje. I kjelleretasjen har Sl0yd og hand
gjerning sitt rom, og i annen etasje er det bade lrerer- og 
lrererinnebolig. Bygninga kom pa 22.200 kr. 

Byasen skole. 

Bygninga fra 1863 som i 1890 var i en elendig forfatning, 
ble det aret satt i stand og utvidet. Den kom da til a inneholde 
et klasserom til, som seinere ble omdannet til lrererinnebolig. 
Heller ikke det andre klasserommet er i bruk lenger. Bygninga 
ble f0rt opp i 2 etasjer, og boligen for lrereren fikk sin plass 
i annen etasje. Den neste bygninga · fikk skolen i 1909. Med 
s ine 4 klasserom brukes den na av kiassene i smaskolen. Den 
kosta 7700 kr. Fra nyttar 1930 ble det sa tatt i bruk en ny 
paviljong pa 4 kiasserom, irererrom og 2 rom for skolemate
riell. I kjelleren er det sloydsai og i kvistetasjen skolekj0kken. 
Bygninga kom pa om lag 47.000 kr. Videre ble det samtidig 
f0rt opp nytt uthus med lave, fj0S, priveter m. m. Dette huset 
kosta ca. 10.000 kr. 

Jordveien opptas na av gymnastikkbygning, skolehage og 
fotballplass for barna. 

Asveien skole. 

Byasen ble i 1915 delt i 2 kretser, Byasen og Asveien. Den 
f0rste bygninga som ble tatt i bruk i den nye kretsen, er sia 
1923 blitt brukt som lrererbolig for skoiestyreren og 2 lrerer-
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inner. I 1922 ble en ny bygning oppf0rt, som inneholdt 6 klas
seram, lrererrom, rom for skolemateriell og i kjelleren Sl0yd
r om og skolekj0kken. Den kom pa 122.200 kr. Dessverre brente 
skolen h0sten 1941. Meninga er visstnok a bygge skolen opp 
igjen pa en ny stad, i nrerheten av Tvet esvingen. 

Foruten de lrererboliger som alt er nevnt fikk skolevesenet 
sommer en 1925 ta over kommunens eiendom «Birkly» pa 
Valene. Bygninga inneholder 2 leilighet er for lrerere og 3 lei
ligheter for lrererinner. 

FRAMHALDSSKOLEN 

Den f0rste framhaldsskolen kom i gang i 1901. Det ble holdt 
kortere kurser ved forskjellige skoler. S0kninga til skolen va.r 
heller liten, og etter noen ar ble den innstilt. Noen fast ordning 
med framhaldsskolen ble det sa ikke f0r i 1920. Da ble det satt 
i gang kurser med et timetall som for det meste var pit om
kring 150. Skolen ble holdt som r egel i tida 7-9 ettermiddag 
for at ungdom som hadde arbeid, kunne delta. I 1927 h0rte 
kursene opp av 0konomiske grun·ner . 

Fra 1935 ble framhaldsskolen dagskole med en undervis
ningstid av 16 veker pro ar. Det f0rste kurset ble satt i gang 
ved Ranheim og Asveien skoler . Fagene er nor sk , rekning og 
bokf0ring, naturfag , historie og samfunnslrere, tegning og et 
fremmed sprak. Aile faga er obligatoriske. Dog kan elevene 
bli fritatt for det frenlmede spraket nar de melder fra f0r sko
len tar til. S0kninga til skolen er meget god. 

Den f0rste lrerer som ble tilsatt da framhaldsskolen ble dag
skole, var P. B. R0nsberg. 

TREARBEIDSSKOLEN 

Samme aret som framhaldsskolen ble dagskole, ble det satt 
i gang trearbeidsskole for gutter. Malet for skolen er a vekke 
sansen hos mannlig ungdom for husflid og heimeindustri og 
gj0re den mest mulig sj01hjulpen ved a gi den undervisning 
i arbeidstegning, verkt0ybehandling og trearbeider. Undervis
ningstida er vanligvis 12 veker. De f0rste kursene ble holdt ved 
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Skoleta.nnkblikken, styrerell , A almo, i f orgnwneJl . 

Brurak og Solbakken skoler. Elevtallet har vrert fra 10- 14. 
Skolens lrerer er 0ystein Vasseljen. 

Ved slutten av denne tidbolken fikk og bygda sin egen mid
delskole, men om den skal vi hore i et seinere avsnitt. 

SKOLETANNKLINIKKEN 

Skoletannklinikken ble oppretta i 1917. Den holdt da til i et 
tarvelig lokale i Kj0pmannsgata 24. Ut styret var heller ikke 
noe a skryte avo Etter 8 ars virketid ble den nedlagt, og na 
hadde den en hviletid pa heile 7 ar. Det var urad a skaffe bruk
bare lokaler. Etter at klinikken var drevet del vis kommunalt 
og delvis privat i 1932-33 og 33-34, bl, den nedlagt i 34-35 
for sa for alvor og helt kommunalt a bl! oatt i gang igjen 
h0sten 1935 med behandling av 1. klasse. Videre skulle sa 
komme ett nytt arskull for hvert ar. Som styrer for klinikken 
ble i 1935 tilsatt Jon Aalmo. Av andre tannleger er tilsatt: 
Fra hosten 38 fru Thora Horne, fra februar 39 Bjarne S0rvig 
og fra h0sten 39 Ingrid Glenne. Fullt utbygd med behandling 
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av aile barna rekner en med 2 tannleger med 5 timers daglig 
arbeid og 2 tannleger med 6 timer. Dessuten vii trenges 2 kon
tordamer og en sekretrer. 

Lokalene som klinikken har arbeid i, har gjennom mange 
ar vrert darlige, men i mars 1940 flytta den inn i tidsmessige 
lokaler i Ilevollen 2. Utstyret er f0rsteklasses. Fra h0sten 1941 
vii klinikken ogsa ha mntgenapparat, og den vii da st a pa 
h0yde med de best utstyrte skoletannklinikkene i heile landet. 
Og nar sa seinere en gang, slik som styreren av klinikken 
meiner, den frie tannpleien ikke bare skal komme barna i fol
keskolen tilgode, men ogsa gjelde barn fra det 4. levear og 
ungdom til 18 ar, vii Strinda fa en tannklinikk som en har all 
grunn til a vrere stolt avo 

Foruten skoletannklinikken b0r og andre sosiale tiltak bli 
nevnt: Legeunders0kelse av skolebarn, feriekoloni og skolebe
spisning. Legeunders@7celse av s7wlebarn ble i slutten av tjue
ara opptatt ved en del av skolene av private foreninger. Na 
er det legeunders0kelse av aile skolebarna, som blir unders0kt 
2 ganger om aret - h0St og var. am h0sten blir aile elevene i 
f0r~teklassene unders0kt, om varen aile barna i avgangsklas
sene og Nb barn. Sunnhetstilstanden blant barna er gjennom
gaende meget god. 

Varen 1926 ble etter initiativ av forman nen i Strinda tuber
kulasefarening, distriktslrege E. Riissing, kj0pt inn plassen 
Valsetbakken ved J ansvatnet til ferielcoZoni far barn fra mindre 
hygieniske heimer i Strinda. Alt samme aret ble feriekalanien 
apna, ag 32 barn fikk nyte gadt av den. Sommeren etter ble 
barnetallet utvida til 40 ag i 1929 til 60. Oppholdet ved ferie
kalanien yarer en maned. Utgiftene bl ;r skaffet tilveie av pri
vate fareninger . Dessuten yter kammuneh ogo Strindens spare
bank et visst bel0p. 

Gjennam flere ar ble sp0rsmalet s7coZebespisning dr0fta, og 
skolearet 1937- 38 ble far f0rste gang 10yvt 12.000 kr. til gjen
namf0ring av saken. Da skolene er ardna etter landsskoleloven, 
vii en stor del av barna ha framm0te pa skalen bare hver annen 
dag ag saledes fa liten nytte av skolebespisninga. En valte 
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derfor a bruke pengene i sin helhet til melk som hentes av 
heimene. Pa denne milten ville barna kunne iii noe melk hver 
dag, og pa skolen blir f0rt tilsyn med at de har med skolemelk. 

For 1939--40 ble 10yvt 18.000 kr. Melk ble da delt ut til 234 
familier med 440 barn. Hvert barn fikk 12 1. pro mnd. i 9 mndr. 

INNTEKTER OG UTGIFTER 
I 

Som rimelig er er det stor auking i utgiftene til folkeskolen 
i denne tidbolken. Men sj01 om aukinga ser stor ut, har bygda 
likevel en billig skole. lara 1930-37 kosta hvert barn kom
munen utrekna pa den samme nlitten som [or barn fra frem
mede kommuner, om lag kr. 60. Til sammenlikning kan nevnes 
at det tilsvarende tallet for Trondheim da 10. mellom kr. 170 
og kr. 200. 

Da budsjettet ikke er f0rt like ens f0r og na, viI en sammen
likning av de enkelte postene ikke bli n0yaktig. Vi nevner der
for bare de samlede inntektene og utgiftene, og velger da 
f01gende ar: 

Lade: 

1895 kr. 13.571,48 kr. 1. 791,56 kr. 11.799,92 

Bratsberg: 

1895 kr. 1.452,18 kr. 126,75 kr. 1.325,43 

Strinda: 

1905 kr. 20.407,38 kr. 7.607,38 kr. 12.800,00 
1910 » 26.847,59 » 9.547,59 » 17.300,00 
1915-16 » 64.660,66 » 17.160,66 » 47.500,00 
1920-21 » 339.363.11 » 113.504,34 » 225.858.77 
1925-26 » 255.505,00 » 82.659,00 » 172.846,00 
1930-31 » 244.051,50 » 72.507,50 » 171.544,00 
1934-35 » 264.726,50 » 65.072,50 » 199.659,00 

For 1939-1940 er utlikningssummen kommet 0PP i kr. 
353.797,50. Den gjelder da kommunens utgifter til folkeskole·n. 
framhaldsskolen og arbeidsskolen. Som en kuriositet kan nev
nes at utgiftene til brenne dette budsjettaret er det samme som 
lrererl0nningene i 1910, og 10nna til skoletjenerne den samme 
som 10nna til lrererpersonalet i 1914-15. 
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ARA ETTER 1936 
I 1936 fikk vi en ny skolelov for folkeskolen pa landet, og 

med den apna det seg nye muligheter for skolestellet i landet 
vart. Loven tradte i kraft fra 1. juli 1937. F0resegna i loven 
med omsyn til undervisningstida - minst 16 veker i smasko
len og 18 veker i storskolen - kom ikke til a f0re med seg lloen 
forandringer i Strinda. Undervisningstida hadde jo alt fra 1911 
vrert 18 veker for aile klassene. Som nytt fag er i loven taU 
med heimhygdskunnskap med tegning. Dette kom i stadell for 
«muntlig forberedende undervisning i de for annell avdeling 
oppf0rte srerskilte fag» som det sto i den tidligere lovell. Hei
ler ikke denne" f0resegna gjorde det 110dvendig a forandre noe. 
Undervisningsmaten for dette faget var fra f0r slik som loven 
fastslo. Nytt var det ogsa at no en tid hver dag sku lie nyttes 
til kropps0ving. Dette ble det tatt omsyn til i den nye time
fordelingsplanen som ble vedtatt i 1939. Her er gymnastikk 
kommet med fra 2. klasse av ved de 7delte skolene. 

Da loven en no er sa. ny, far det bli framtidas sak a ga nrer
mer e inn pa den. Vi gar derfor med en gang over til a nevne de 
forandringene som er gjort etter at den nye loven tradte i 
kraft. 

For det f0rste vii vi da nevne at undervisningstida i 1937 
ble fastsatt til 19 veker pro ar for aile klassene. Dertil kom 
Sl0yd for gutter som ble auka til 72 timer pro ar for aile klas
sene i storskolen. Den samme undervisningstida fikk og halld
gjerning for jenter. Timetallet i skosl0yd ble derimot ikke 
st0rre enn det var fra f0r, 36 timer pro ar for 6. og 7. klasse. 

Samtidig med aukinga av den ordinrere undervisningstida 
ble som frivillig fag f0rt inn engelsk i 6.klassene ved de 7delte 
skolene. Undervisningstida for spraket ble fastsatt til 5 timer 
pro veke i de to siste skoleara, i alt 190 timer for aret . En preve 
i norsk og rekning i slutten av 5. skolear a vgjer hvem som fir 
vrere med i det frivillige faget. S0kninga til den fremmedsprak
Jige undervisninga har vrert god. Om lag halvparten av elevene 
har hittil tatt del i den. Vi skal her huske pa at sprakopp
lreringa er n0dvendig for de barna som skal fortsette i den 
h0gre skolen. 
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Undervisninga i sprak er fra f0rste stund blitt utf0rt av sko
lens egne lrerere. For a gj0re dem mest mulig skikket til a 
overta undervisninga i det nye faget ble det satt i gang et 
engelskkurs. Lederen av dette kurset var lektor Johannesen 
ved Strinda h0gre skole. 

Sj01 om innf0ringa av engelsk etter maten f0rte med seg 
store forandringer med omsyn til skoleordninga. er det likevr l 
noe annet som aller mest srermerker ara etter 1936. Det er 
bygginga av ikke mindre enn 5 moderne gymnastikkbygnin
ger. Nar bygda pa sa fa ar har bygd' sa mange f0rsteklasses 
gymnastikkhygninger, sa er arsaken den at interessen fo!' 
kropps0ving og barnas fysiske fostring er sterkt oppe i tida. 
Ogsa pa andre mater har forstaelsen for denne ~aken fatt ut
trykk. Mange av skolebarna har saledes fittt ski. I 1939 delte 
Sportsjournalistenes klubb ut 69 par. og aret etter s0rga kom
munen for at ikke mindre enn 107 skolebarn fikk hver sitt 
par ski. 

I skolestyrem0tet den 13. mars 1936 ble det gjort vedtak 
om at det skulle bygges gymnastikkbygninger ved aile sjudelte 
skolene. Dette vedtaket gikk de bevilgende myndighet ene med 
pit, og alt 3 ar etter var det bare de 2 sjudelte skolene Asvang 
og Asveien som ikke hadde fatt gymnastikkbygning. Strind
heim og Byasen skoler fikk gymnastikkbygningene sine ferdig 
til h0sten 1938. Rver av bygningene har en grunnflate pa 235 
m2 og inneholder foruten gymnastikksal som er 18 m lang og 
9 m brei, redskapsrom, dusj- og omkledningsrom. lrer errom og 
rom for sentralfyring. Bygningene Koster kr. 47.200,00 og kr. 
47.700,00, henholdsvis for Strindheim ?g Byasen. 

Fra hosten 1939 var gymnastikkbygningene ved Ranheim 
og Nidarvoll skoler ferdige. Bygninga ved Ranheim skole inne
holder foruten det samme som de to f0rste oppf0rte gymna
stikkbygningene, ogsa sl0ydsal med materialrom og kontor for 
skolestyreren. Den koster 110.400,00. Bygninga ved Nidarvoll 
skole inneholder foruten det samme som ved Byasen og Strind
heim, ogsa sl0ydsal, ett klasserom og skoletjenerbolig. Denne 
bygning koster kr. 114.426,00. 

Berg skole fikk ogsa gymnastikkbygninga si ferdig h0sten 
1939. Den er oppfort i sammenheng med sKolebygninga, og 

316 



/~ -- ----
- -'- -

"-. 

GTHN"~' I ~Ka'GN'N,G. N'O"I\YOl~ 

ll-idal-voll skoles gymnastilckbygning. 

inneholder foru ten gymnastikksal med r~'l flkap3rom, dusj- og 
omkledningsrom ogsa ~;'o:ptjenel'b0lig . Samtidig fikk skolen et 
tilbygg som inneholder 8 klasserom, fysikkrom, sl0ydsal, noen 
smarom og toalettrom. Det heile kom pa kr. 329.708,00. Med 
disse tilbyggene har Berg skole fatt et monumentalt utseende. 
Det er uten sammenlikning den flotteste skolen i Strinda. Og 
nar en sa seinere en gang blir n0dt til a skaffe flere klasse
rom ved no en a v de andre skolene, b0r en f0rst n0ye overveie 
om det ikke ville vrere mest formalstj enlig a bygge sa stort at 
mindre tidsmessige skolebygninger kan rives ned. 

Ved sia a v de store forbedringene som er gjort med folke
skolen de siste ara, rna vi .og nevne at det i 1937 ble satt i 
gang et husstellkurs for jenter. Det f0rste kurset holdt til ved 
Nidarvoll skole, og kommunen betalte alle utgiftene. Seinere 
er husstellopplreringa godkjent av staten, og statstilskott blir 
na gitt til disse kursene som har en varighet av 12 veker. Som. 
lrererinne ved disse kursene er tilsatt frk. Asbj0rg Havik. 
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Uet har sm mteresse a nevne her at mnt0nng av bysKOle
ordning i aile fall for de kretser som ligger nrermest byen , har 
vrert overveid. En har likevel fulgt den linje a bygge skolen ut 
pa grunnlag av landsskoleloven med undervisning i de ordi
nrere lesefag hver annen dag. Derved viI elevene fa tid til 
heimearbeid, og de viI lrere a arbeide pa egen hand. Etter at 
fremmed spraklig undervisning er kommet til, rekner en med 
leseskole i 4 dager for veka. Der blir sa god plass for sl0yd. 
handgjerning og skolekj0kken i de mellomliggende dager, og 
denne undervisning viI med en sadan ordning kunne gis av fag
lrerere. Dette er en avgjort fordel for denne undervisning. Far 
sa kommunen faglrerere i sport og idrett, sa er der enna frie 
dager til sadan undervisning. 

Sa langt er vi altsa kommet med oppbygginga av "kolestel
let, og en rna ha lov til a si at skolen har gjennomgatt ei rik 
utvikling og star godt rusta til a greie de oppgavene som i dag 
kreves av en god skoleordning. Men en god skoleordning med 
sunne skolelokaler og gode arbeidsvilkar for 0vrig er ikke nok. 
Likesa viktig - om det da ikke er det viktigste - er det at 
skolen til enhver tid har et dyktig lrererpersonale. Skolen er 
lrereren, s ier et gammeit ord. Det som fra time til time blir 
utf0rt av dem som har arbeidet sitt i skolestua, er det som 
baner vegen inn i framtida for ungdommen. Men skal lrerer
personalet yte sitt beste, rna det ha slike arbeidsvilkar at det 
slipper a slite seg ut med ekstra arbeid for a greie seg 0ko
nomisk. Da vii de voner osm en setter til skolen, og som en da 
ogsa har r ett til a sette til den, sla til. 

LJERERPERSON ALET 1889-1940 

LlERERNE 

Almds, Per , f . 1898, tilsatt 1921 ved Asveien skole. Fra 1931 1. v . Berg 
skole. Medlem av Strinda herredstyre fra 1928, av formannska
pet fra 1935. Ordferer fra 1938. 

Aspds, Harald, f. 1897, tilsatt 1931 ved Strindheim skole. 
Bjerke, Olaf, f. 1904, tilsatt 1929 ved ByAsen og Asveien skoter. Fra 1930 

I. v. ByAsen skole. Klokker ved Havstein kirke fra 1940. 
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BjoTkum~ Olav, 1. v. Soibakken skole fra 1908- 1914. Seinere styrer av 
Frekhaug ungdomsskole ved Bergen. 

B j ornebo, Gilbert, f. 1888, 1. v. Nidarvoll skote fra 1921. 
B j ornstad, John, f. 1879, 1. v . .Asvang skole fra 1916-20. NA skolestyrer i 

Levanger. 

Bonesvoll, An~t, f. 1870, tilsatt 1907 som h jetpel. v. ByAsen skole, i 1908 
som lrerer ved ByAsen og Asvang skoter. Fra 1910 lrerer bare ved 
Byasen. Skolestyrer fra 1927. Klokker v. Havstein kirke 1927- 39. 
Lrerernes representant i skoIestyret 1923- 26. 

B y, Sverre, f. 1897, tilsatt 1927 ved R anheim skole. 
Borseth, 0., I. v. Nidarvo ll skole fra 1900- 13, nft sokneprest. 
Dahl, Halvor, f. 1898, I. v. Lia l0kken skole fra 1929- 39, da han bIe 1. v. 

Strindheim skole. 

Evensen, Jon, f. 1843, tilsatt 1880 v. Steinaunet skole. Fra 1884- 1907 
I. v. Nidarvoll skole. Lrerernes representant i skoiestyret 1889. 
Biogr afi foran. 

FjoZstad, PeT, f. 1881, 1. v. Nidarvoll skole fra 1917, skoiestyr er fra 1927. 
Kordirigent i mange a r. 

Gjers tad, Fredrik, f . 1893, 1. v . Nidarvoll skole fra 1924-25, og bIe selner e 
styrer av Fredly ungdomsskoie. 

Grettum, K risten, f . 1886, l. v. Hammer og Greistadlokken skoler fra 
1909, fra 1914 v. Byasen sk oIe og fra 1926 skolestyrer v. Asveien 
skole. 

HanJ,1~l,er, Alfred, f . 1893, 1. v. Ranheim skole fra 1922. 
Hanssen, Johs. Bull, f. 1893, 1. v. Asvang skoie fra 1921 og fra 1924 l. v. 

Strindheim skole. 

H augen, H arald, f. 1908, 1. v. Strindheim skole fra 1938. 
Haugu,'»1, Jon, f. 1841, 1. v. Solbakken sk ole 1881- 1907. Biografi foran. 
H egerberg, Andreas, tilsatt 1910 ved Asvang og Nidarvoll skoier. Seinere 

1. V. Asvang skole til sin dod 1915. 
H eggdal , Olav, f. 1875. S kolestyrer v. Asvang skole 1916. Klokker ved 

Strinda hovedkirke. 
H emming, Knu,t, f. 1908, 1. v. ByAsen skate fra 1938. 
H erje, Emil, f. 1894, l. v. Nidarvall skale 1930, fra 1931 1. V. Berg skole. 

Lrerernes r epresentant i skoiestyret fra 1937. Forfatter. 
Hongset , Aksel, f. 1895, l. v. R a nheim skoIe fra 1928. 
Husby, Anders, f. 1889. Tilsatt 1912 ved Strindheim og Ranheim skoler. 

Fra 1916 I. V. Strindheim skole. 
Huseby, Jon, f . 1889, I. v. Bratsberg fra 1914 til 1937. Klokker V. Brats

berg klrke 1928-37. Inva lidepensjon. 
Hoglo, Erling, f . 1907, 1. v. BrurAk skole fra 1937. Klokker v. Bratsberg 

kirke fra samme Ill'. 

Hevik, Kr., 1. i framhaldsskolen 1900- 02. 
Hoymyr, Einar, f. 1895, sloydl. 1922- 27 og 1929- 36. FI. til Gjerpen. 
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K.i eldstad, hlgebrigt, f. 1905, tilsatt 19~0 v. Asveien skote. J:<'ra HI~9 L v. 
Berg skole. 

K.ieldslad, Ola,v, f. 1906. 1. v. Ranheim skole fra 1937. 
Krewl, fl am.ld, f. 1884. tilsatt 1907 i Bratsberg. l. v. Ranheim skote fra 

1909. SkolestYl'er fra 1927. Fra samme A.r klokker ved Ranheim 
klrke. Lrere rnes representant i skolestyret 1919- 22 og 1927- 30. 

Lang{o, D. , f . 1863, 1. v. Nidarvoll skole 1905- 08. 
Lin.qe , Karl , f. 1903. I. v. A.sveien skole fra 1939. 
lI1elclal , Sivert , f. 1892, l. v. Ranheim skote 1915- 23. Fl. til Slramsgodset. 
Moks ll es, Jakob, f. 1841. Tilsatt 1864 v. Sot~akken skoie. Slutta 1915 som 

I. v. Asvang skote. Lrerernes representant i skoiestyret 1873-81 
og 1890- 91. Biografi foran. 

Myrholt, Olaf, f. 1881. l. v. Strindheim skole fra 1921 til sin dod 1938. 
}.1m/u·e, K onnul, f. 1897, tilsatt 1923. Lrerer v. Berg skole fra 1931. 
Nergch·d, A1'v icl, f . 1908, I. i framhaldsslw len 1937-40, ble sA tilsatt som 

I. v. ByA.sen skote. 
Nicolaisen, Matias, f . 1938, tilsatt 1861. Slutta 1904. som I. V·. Ranheim 

skole. Lrere rnes representant i skolestyret 1892- 03. Biografi fo r a n. 
Nordsh·a1ul, Odd, f. 1906, I. v. Strindheim skole fra 1937. 
Osnes, H ans Nikolai, f-. 1873, skoteinspektor fra 1918. L. v. Asveien skole 

fra samme Ar. Biografi foran. 
Rangul, GWn1wr, f . 1907, tilsatt 1929 v. ByAsen skole. 
Ronning, Halst ejn, f. 1860, konst. 1885. tilsatt 1889. Forst I. v. s kolen pA 

Lerkendai. seinere v. skolen pA Singsaker. 1893 tilsatt i Trondheim 
v. Eliplass skole. 

Rostad, Paul, f. 1835. , tilsatt 1857 i Bratsberg. Slutta 1903 da han gikk 
av med pensjon. Klokker v. Bra tsberg kirke 1882- 1903. Biografi 
foran. 

Ruheim, A. Gerh., f. 1908. 1. v. Nidarvoll skote fra 1939. 
Bakshaug, B ern er , f. 1888, l. v. Ranheim skole 1923- 24. Fl. til Sparbu. 
Saitnessalld, E r ik, f. 1887, 1. v. Nidarvoll skole 1913- 16. F1. til Trondheim. 
Sande, J. 0., f. 1890. tilsatt 1927 v. ByAsen skote. Avskj. inv. p. Hl40. 
Sellreg, Vidkun , f. 1902, 1. v. Berg skole fra 1939. 
Selvdg, Johan, f . 1900, t ilsatt 1928 v. Asvang skole. 
Sivertsen , Jon, f. 1831, I. v. Byasen skole 1865- 1901. Klokker v. Havstein 

kirke samme tid. Biografi foran. 
Sletv old, Johan, f. 1873, l. v. Solbakken skote fra 1914. 
Stltenres, I . K ., f. 1859, I. v. Ranheim skole 1905- 27. F0rstelrerer fra 1915. 

Klokker v. Ranheim kirke samme tid. Lrerernes representant i 
skolesLy n::l 1909- 10 og 1915- 18. Formann i skolestyret 1918. 

Seether, O. A ., f. 1851, tilsatt 1875 v. Eliptass skoie. Slutta 1921 sam l. v. 
Strindheim skote. Biografi foran. 

Bargdrd, Ola, f. 1903. 1. v. Strindheim og Asvang skoler fra 1939. 
Tilse th, Ole, f . 1860, tilsatt 1882 i Bratsberg. Slutta 1927 som f0rstelrerer 

v. Nidarvoll skole. Biografi foran . 
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Tollefsen, Nils H elmer Ribe, f. 1861, titsatt 1903 v. Ekiesbakken skole. 
Slutta 1928 som 1. v. Lia10kken skole. Samtidig klokker v. Brnts
berg kirke. Dod 1938. 

Tullltan, Olc P. 1. v. Nidarvoll skole 1910- 20. Ble sA styrer av Rodde 
ungdomsskale. 

Tvete, Leif, f. 1895, 1. v. Ranheim skote 1924-28. F1. til yttemy. 
Tvete, Tormod, f. 1905, tilsatt 1937 v. Asvang skole. 
T~mt1nerdal, Andreas, f. 1894. 1. v. Nidarvoll skole fra 1928. Lrererncs 

representant i skotestyret 1933- 36. 
Tonne, H. P ., f. 1887, tilsatt 1911 v. Strindheim skale. Konst. skotestyrer 

1915. Fl'a 1921 fast tilsatt som sAdan. Fra samme tid klokker v. 
Lade kil'ke. Lrerernes representant i skolestyret 1931- 32. 

Vnsseljen, 0ystein, f. 1906, tilsatt 1935 sam sioydlrerer i arbeidsskolen. 
Wulff, Conrad, f. 1877, tllsatt 1909 som sioyc11rerer. 
ytrestoyl, Johan, f. 1904, tilsatt 1936 v. ByAsen skole. Fra 1937 1. v. 

Berg skote. 
0stborg, P er, f. 1894, 1. v. Asvang skole 1924- 28. 1928- 31 1. v. Kjop

mannsgt. skole og fra 1931 skoiestyrer v. Berg skole. 
AaImo, Jo1m, f. 1904, l. v. ByAsen skote 1926-28. Fra 1935 styrer v. 

Strinda skoletannklinikk. 
Aalmo, O. J. , f . 1862, tilsatt 1902 v. ByAsen skote. Forstelrerer fra 1915. 

Stutta 1927 ved samme skalen. Lrerernes representant i skolestyret 
1911- 14. Klokker v. Havstein ktrke 1902-27.' 

Aanvik, Kare, f. 1907, 1. v. framhaldsskolen fra 194:0. 

LlERERINNENE 

Alm.as, Signm, f. 1902, tilsatt 1925. Fra 1931 1. v. Berg skate. 
Andersen, Augusta, tilsatt 1892 v. ByAsen og Leangen. Slutta 1905. 
Angen, So/ie, f . 1882, 1. v. Asvang skote 1923- 26. Styrer nA Leira 

skoleheim. 
Aunc, Oline, 1. v. handgjcrning. Vartpenger fra 1909. 
Bakk, Lovise, f. 1893, 1. v. Asvang skole fra 1921. Lrererinnenes represen

tant i skolestyret 1937- 38. 
Barlaup, Gjer trua, f . 1889, 1. v. Asvang skate 1920- )21. Fl. til Trondenes 

folh:ehogskule. 
Bj()rngaard, Rakel, 1. v. Asvang skote 1915- 17. 
Bogevoll, Kari, f. 1893, tilsatt 1922 som 1. i handgjerning og skolekj0kken. 

Fra forst av 1. v. flere skoter, nA 1. bare v. Berg skote. 
Folstad, Karen, f. 1895, tusatt 1917. L. v. Asveien skole. 
Formo, Emilie, f. 1901, tilsatt 1937. 
Gill, Elisabeth, f. 1893, skolekj0kkenlrererinne 1918- 25. 
Gjerstad, Margit, f. 1895, tusatt 1917 v. Asveien skole. Lrererinne v. 

Nidarvoll skole fra 1920. Dod 1926. 
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Gl'ytbak, Brit, f. 1861, tilsatt 1884 v . .A.svang og N idarvoll skoler. Slutta 
1922 som 1. v. Asvang skole. Lrererinnenes representant i skole~ty

ret 1909- 12. Biografi foran. 
Hagen, Berntine, 1. v. Nidarvoll skole 1915 til sin d0d 1920. 
Hagen, Margit, f. 1894, tilsatt 1930. L. v. Asvang skole. 
Hagen, Sigrid, tilsatt 1913 i Bl'atsberg. L. v. Strindheim skole 1914- 20. 
Halten, Agot, f. 1896, tilsatt 1926. L. v. Lia10kken skole. 
Hansen, Guri, f . 1859, 1. v. Nidarvoll skale 1895-1924. 
Hansen, Svanhild, f. 1900, tilsatt 1937. L. i handgjerning ag skalekj0kken. 
Harborg, Asbjerg, f. 1901, tilsatt 1928 v. Byisen skole. Avskjed 1940 

med invalidepensjan. 
Hassel, Maren Johanne, f. 1869. L. v. Byisen skale 1897-1900. Fl. til 

Trondheim. 
Havik, Asbj org, f. 1912, tilsatt 1939. Husstell-lrereri nne i arbeidsskolen. 
H esledalen, Gjertrud, f. 1903. L . v. Asveien skole fra 1930. 
Hogio, Dagny, f. 1893. L. v. Nidarvoll skole fra 1929. 
Jakobsen, Olga, f. 1868. L. v. ByAsen skole 1893-98. 
Kibsgaw-d, M(tren, f. 1868. L. v. Byasen skale 1901-12. 
Kjcerem, Randi, f. 1864. L. v. Ranheim skale 1891-1924. Lrererinnenes 

r epresentant i skolestyret 1913- 14. 
Knotten, Jergine, f. 1902. L. v. Byasen skale 1929- 39. 
Kolstad, Ida Larsen, tilsatt 1913 som 1. v. Byasen ag Strindheim. Slutta 

1920 sam 1. v. Strindheim skole. 
Kosberg, Karen, L i handgjerning 1912- 20. 
K vande, Gnro, f . 1883, 1. i handgjerning 1920 til sin d0d i 1927. 
Kvarberg, Klara, f. 1902, tilsatt 1929. L. v. Ranheim skole. 
Kvaal, Aasta Kvenild, f. 1883, tilsatt i Eratsberg 1905, 1. v. Nidalyoll 

skale 1909-15 og fra 1915 1. v. Ranheim skale. 
Lorentzen, Birgit, f. 1899. T ilsatt 1921 v. Asvang skole. L. v. Berg skole 

fra 1931. 
Minsaas, Kitty, f. 1891, konst. 1914 Ranheim og Bratsberg, L v. Lial0kken 

ag Greis tadlakken 1915-17. 
Moxness, Hj0rdis, f. 1902, tilsatt 1939 v. Asvang skole. Fra 1940 1. v. 

Berg skole. 
Nergaard, Jonetta, f. 1872, 1. v. N idarvoll skale 1909- 27. Lrererinnenes 

representant i skolestyret 1919-20. 
N ergdrd, Valborg, f. 1904, skolekj0kkenlrererinne 1925- 29. F l. til Aker. 
N ervik , Gjertrud, f. 1890, tilsatt 1917 i Bratsberg. NA 1. v. Nidarvoll skore. 
N ervik, GndruH, f . 1902, 1. v. Br ur ok skole fra 1932. 
Nilsen, Anna, f. 1878, tilsatt 1910 v. Ranheim 0(; Gr cistadlok.kcn skoler, 

na Lv. Ranheim skole. 
Osnes, Josefine, f. 1895, 1. v. Asveien skole 1920- 22. 
Prestmo, Karen~ f. 1869, L v. Strindheim sk ole 1899- 1929. Lrererinnenes 

representant i sk olestyret 1915- 18 og 1921-22. 
Reed, Sigrid, f. 1910, tilsatt 1938 v. Asvang skole. Fra 1939 1. v. Byasen 

skole. 
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Rejnholdtsson, lngeb., f. 1903, 1. i skolekj0kken og handgjerning 1930-37. 
Rokseth, Aslaug, f. 1907, 1. v. skolekj0kken og handgjerning fra 1938. 
SchjeZderup, Ruth, f. 1896 , l. v. Asveien skole 1922- 30. 
Schilling, Karoline, f . 1873, 1. v. Ranheim og Strindheim skoler 1895--99. 

Fl. til Soon folkeskole. 
Selvdg, Margit, f. 1898, l. v. Strindheim skole 1920- 30. 
Simonsen, Torb jerg, f. 1899, tilsatt 1937 v. Solbakken skole. 
Skjerve, Ragna, f. 1900, tilsatt 1924. v. Ranheim skole. Fra 1932 l. v. Berg 

skole. Lrererinnenes representant i skolestyret fra 1939. 
Smith, Bredine, f. 1897, tilsatt 1925. L. v. Strindheim skote. 
Snekvik, Lina, 1. v. ByAsen og Eliplass skoler 1890- 93. 
Sttmdahl, Karen, f. 1906. L. v. Strindheim skole fra 1932. 
Stenvig, H jordis, f. 1900. L. v. Strindh eim skole fra 1930. 
Thom,sen, Oline Bergitte, f. 1869, 1. v. sk olen pA nedre Singsaker 1891- 93. 
Udstad, Anna, f. 1865. 1. v. Eliplass skole 1889- 93. 
Valse, Anne (Bjorkum) , f. 1879, 1. v. Nidarvoll skole 1904- 09. 
V ehre, Hilda, f. 1899, t ilsatt 1926 v. Asvang skole. N A 1. v. Berg skole. 
Veiseth, Gudrwn, f. 1889, tilsatt 1912 i Bratsberg. Fra 1913 1. v. ByAsen 

skole. L rerertnnenes repro i skolestyret 1923-24 og 1931-34. 
Wannebo, Marie, f. 1886, 1. v. Nidarvoll skole 1907, 1. V. OtterflY i Nam

dalen 1908-21 og fra 1921 1. V. Strindheim skole. Lre rerinnenes 
representant i sk oles tyret 1935- 36. 

Wilhelmsen, Gudrun, f . 1897, tilsatt V. Nidarvoll skole 1937. Fra 1940 1. V. 

Berg skole. 
AaImo, EZen, f. 1874, 1. V. Nidarvol1 skole 1912- 39. Lrererinnenes repre

sentant i skolestyret 1925- 30. 
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STRINDHEIM SKOLE 
0. T. f. venstre: Husby, Bull-Hanssen, Haugen, Dahl. - M. T.: SBTgaard, 
Stendahl, Aspds, Wannebo, Nordstrand, !ru Selvdg. - N. T.: Havik, I. i. 
arbeids.sk., Btenvig, Tonll e, Hansen, jru Bull-Hanssen (vikar f. Smith). 

ASV ANG SKOLE 
0. r. f. venstre: Tvete, Bakk, Belvdg. - N. T.: Hagen, Beggdal, Moxness. 



NIDARVOLL SKOLE 
0. r. f. venstre: Rdheim, Gj. Nervik, Rykkvin (tilsatt 1941) , Bjornebo. 

N. L f. venstre: RegIa, Fjelstad, Nergaard, T0-mmerdal. 

BERG SKOLE 
0. r . f. venstre: ytresteyl, Sellreg, Kr. Kjeldsfud, Mrehre. - M. r. ,. venstre: 
Almas, Bogevoll, V ehre, Wilhelmsen, Herje. - N. T.: For/ang (tilsatt 

1941), Lorentzen, 0stborg, fru Almas, Moxness. 



· . 

RANHEIM S KOLE 
0. r. f. venstre: O. K jeZdstad. - M. r. : Hongseter A anuik, I. i fl'amhalds.'sk' J 

H eggdal, By, Hammer. N. r .: Stuenres, K vaal , /ru K vaal , Nilsen. 

BRURAK, LiAL0KKEN OG SOLBAKKEN SKOLER 
@. r. 1. venstre : Huseby, Hoglo, Sletv old. - N. r. f. venstre: Fisknes (tilsat.t 

191,1), Fjermstad (hj.l. i handgJerning)J HaUen, Gudrun Nervik. 



1 

BY ASEN. SKOLE 
0. r. f. venstre: H em.ming. - M. T. f. venstre: Rangul, Sande, Nergurd, 

B jerke. - N. 1', ,. venstre: Reed, Aalmo, Bonsevoll, V eiseth. 
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DEN H0GRE SKOLEN 

Strinda h0gre skole er ikke sa gammel. Den kom f0rst i 
gang helsten 1933. 

Fer 1930 var det ikke sa mange som meldte seg fra Strinda
skalene til middelskolen. De aller fleste av dem som 0nsket det. 
ble opptatt ved Katedralskolen. Men sa tok s0kninga til mid
delskolen til a bli stadig stelrre. Arsaken til dett e var del vis den 
at elevtallet i nrerheten av byen auka sterkt, og det er her at 
behovet for middelskole er st0rst. En annen grun var det at det 
var vanskelig for nngdom som var ferdig med folkeskolen. a 
fa arbeide. Sa s0kte den videre utdanning for a slippe a ga ar
beidsledig, slik som det og var tilfelle i Trondheim. F0lgen var 
at konkurransen om 'opptaking til middelskolen ble sa skarp 
at mange som var kvalifisert til det, kom ikke inn pa den h0gre 
skolen. Strinda gikk derfor i 1933 i gang med en kommunal 
middelskole, idet en 1. klasse ble oppretta ved Berg skole. F0r
ste aret ble det leid lrerere til skolen. Det var lektor S0rensen 
og adjunkt Lyng fra Trondheim og skolestyrer 0stborg og 
lrerer Mrehre ved Berg skole. Dessuten hadde lrerer Hanssen 
og lrererinne fru Moxness noen timer ved skolen. Fra 1934 ble 
det leid skolelokaler ved Trondhjems borgerlige realskole med 
dennes inspekt0r som rektor for Strinda middelskole. Samme 
aret fikk skolen egne lrerere. Det ble da tilsatt 2 lektorer, en 
lrerer og en timelrererinne. De tilsatte lektorene var herr 
B0rseth og frk. Fransrud. Som lrerer ble tilsatt herr D. Hans
sen og som timelrererinne fru Moxness. 

I 1935 ble det vedtatt en ny lov for de h0gre almenskolene. 
I staden for den tidligere ordninga med 3-arig middelskole og 
pa den 3-arig gymnas fikk vi 3-arig realskole og 5-arig gymnas, 
begge bygd direkte pa avslutta folkeskor~. Det er heJVe til a ga 
over fra realskolens 2. til gymnasets 3. klasse GZ fra gymnasets 
2. til realskolens 3. klasse. Den nye ordninga kom i gang fra 
h0sten 1939. Strinda h0gre skole hadde da 7 klasser, 5 middel
skoleklasser, 1 realskoleklasse og 1 gymnasklasse. Skolen vii 
saledes i 1944 uteksaminere de f0rste studentene sine. En ma 
rekne med at skolen kommer til a vokse hurtig. S0kninga til 
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nen stlger ror nvert ar, og etter hvert vii det komme fl ere 
gymnasklasser til. 

Skolepengene er kr. 200 aret. Kommunen 10yvde for skole
ar et 39-40 kr. 20.700 til friplasser. Denne summen utgjorde 
45 % av skolepengene. En liknende hjelp fikk de barna fra 
Strinda som gikk pa Katedralskolen. Dessuten ble det avsatt 
i alt kr. 3000 t il stipendier. 

I 1940 hadde skolen f01gende lrererpersonale : 
Lektor B0rseth, lektor Fransud, lektor J ohannessen, lektor 

Hegge, adjunkt J ohnsen, adjunkt Mottre, lrerer Hanssen og 
fru Moxness som timelrer erinne. 
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