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Lcererne skat rcekke Disciplene det fornodne Fyrtoi, men Disciplene skat selv slaae lid, 
tcende Lyset og lyse med det. 

Rektor Ved Trondhjems Katadralskole 
Fredrik Moltke Bugge 

(Christiania-Posten 5. august 1848) 

FORORD 

Siden 1968 er det ikke gitt ut noen arsberetning for Strinda viderega
ende skole. Det er da naturlig a ajourfc;,re skolens historie fram til 50-
arsjubileet. Redaksjonskomiteen har dessuten valgt a gi en mer utf0rlig 
framstilling enn den noe knappe historikk i 35-arsberetningen. 

De rent ytre betingelser for skolens virksomhet, sa som skoleordnin
ger, c;,konomi og bygninger, far lett en dominerende plass i en beretning 
som denne. Redaksjonskomiteen har likevel, i korte glimt, fors0kt a fa 
med noen av de stc;,rre og mindre begivenheter som gir skolen indre liv 
og atmosfrere. 

Pa skolens vegne takker vi alle de som har Ievert sine bidrag. Det gjel
der tidligere og navrerende elever og lrerere som har ydet manuskripter 
og fotografier. Likeledes takker vi Sc;,r-Tmndelag fylke- og Trondhjems 
og Strindens Sparebank for den 0konomiske st0tte som er gitt. Til sister 
vi sa frie a anbefale vare annonsc;,rer som har toppfinansiert skriftet. 

Finn Berntsen Harald Bragstad Erik Dc;,rum 

Per lnge Hc;,nnas Karen Todal Jenssen 
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FRA DESSENGARDEN TIL TRINES MINDE 
1933-1964 

Av lektor Harald Bragstad 

Med den store boligbygging i Strinda kommunes byggebelte, som 
for alvor komi gang i begynnelsen av 1930-arene, ble ogsa sp0rsmalet 
om a opprette en egen middelskole for kommunen aktualisert. Sa lenge 
som Strinda var en ren jordsbrukskommune, var ikke antallet av mjd
delskolekandidater sa h0yt at det b0d pa store problemer a fa dem plas
sert pa Trondheims middelskoler, men na, med 0kende befolkningskon
sentrasjon pa Byasen, Lade og Berg-Tyholt. ble det etterhvert mer og 
mer innlysende at kommunens antall av middelskoleelever ville bli sa 
stort at en stadig mindre del av dem ville vrere sikret plass pa skoler 
utenfor dens egne grenser. 

De kommunale myndigheter i Strinda ser ut til a ha vrert noksa sterkt 
preget av en vente-og-se-holdning i den f0rste tid etter at det ble klart 
at en eller annen form for middelskole i kommunen ville komme, og 
den kurs man slo inn pa til a begynne med, var a utbetale en viss 
st0tte fra en budsjettpost som hette «Stipendier til middelskoleelever» 
og fra «Rosendal Teaters Fond» tillrerere som pa egen risiko og eget 
ansvar sa seg villige til a sette igang. Den f0rste som fikk anledning til a 
pmve seg pa denne mate, var cand. philol. Reidar Sol0y. Den 20. mai 
1932 fikk han Strinda formannskaps tillatelse til a leie et klassevrerelse 
pa Berg skole til drift av en privat middelskole, og pa den betingelse 
at han var ansvarlig for skolelokale og materiell. Han betalte en arlig 
leie av kr. 300,-, og for a fa driften til a balansere, matte elevene 
betale skolepenger. 

Det var tydelig at denne Sol0ys private middelskole var tilstrekkelig 
som middelskoletilbud i Strinda pa denne tid, for en tilsvarende fore
sp0rsel fra Fredrik Gjerdrum, datert 2. september 1932, om a fa leie 
lokaler til 2 klasser fra hans private middelskole, ble ikke innvilget 
av formannskapet. 
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Cand. philol. Sole~ys middelskole ble ingen e~konomisk suksess, og 
dens tid pa Berg skole kom bare til a strekke seg over skolearet 1932/33. 
Da ble skolen nedlagt, og elevene overfe~rt til Fredrik Gjerdrums private 
middelskole, som na hadde skaffet seg lokaler i Schirmers gate 5, 
Militrerforeningens tidligere lokaler. Na, over 50 ar senere, kan man til
late seg a nevne at Gjerdrums skole, som vel kom i siste rekke ved tilde
lingen av elever, ble kjent som «skolen hvor alle stmk»; av 31 elever 
stmk 28, en noksa tvils0m rekord. 

Pa Berg skole ble det imidlertid 
ogsa he~sten 1933 satt i gang mid
delskoleundervisning, denne gang, 
etter mye om og men, bl.a. etter at 
Strinda formannskap hadde avvist 
tilbud fra Fr. Gjerdrum om a overta 
«driften av den paatenkte fe~rste

klasse», i kommunal regi. Det som 
na skjedde, foregikk i to etapper, 
saledes: 

Etappe 1: I me~te den 28. juni 
I933 vedtok Strinda formannskap 
etter forslag fra ordfe~rer L. B. 

Ordjnrer L. B. Sivertsen Sivertsen a opprette «en I ste middel

klasse for elever fra Strinda». Den skulle ha lokaler pa Berg skole, 
og skolepengene ble satt til kr. 200,- pr. ar. Det ble ogsa vedtatt a 
gi friplasser, samt a rykke inn de ne~dvendige avertissementer i byens 
aviser. Men et slikt vedtak matte forelegges herredsstyret til endelig god
kjennelse, og da herredsstyrets me~ter den gang ikke var synderlig hypp
ige, gikk det ne~yaktig 2 maneder fe~r saken kunne bli ferdigbehandlet. 
Og i herredsstyreme~tet skjedde det mer: 

Etappe 2: Herredsstyreme~tet den 28. august I933: I dette me~te ,.,. 
fremsatte H. N. Osnes (herredsstyremedlem og dessuten kommunens 
skoleinspekte~r) fe~lgende forslag: «Herredsstyret henstiller til formanns
kapet at treffe de forfe~ininger som maatte bli ne~dvendige for at oprette 
en kommunal middelskole i Strinda fra he~sten 1934.» Dette forslag ble 
enstemmig vedtatt, og dermed var det formelle vedtak om a opprette eq, 
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egen kommunal middelskole for Strinda gjort. Herredsstyret vedtok 
dessuten a stadfeste ordfe~rer Sivertsens forslag slik det ble vedtatt i 
formannskapsme~tet den 28. juli, altsa a opprette en I. middelskole
klasse pa Berg skole. Denne klasse ble i skolearet I933/34 administrert 
av Berg folkeskoles ledelse, og den fikk sa a si all sin undervisning av 
denne skoles lrerere. Den kan sies a representerer den spede start for 
den skole hvis 50-arsjubileum vi na feirer. 

Den jnrste III middelsko/ek/asse- vdren 1936. 

Den virkelig selvstendige middelskole for Strinda, Strinda kommu
nale middelskole, ble altsa opprettet ved kommunestyrevedtak av 28. 
august I933, ogden komi gang i lokaler leiet ved Trondhjems borger
lige realskole fra skolearet I934/35 ved- som klasse II - a overta de 
32 I.klasseelevene fra den kommunale middelskoleklasse pa Berg skole, 
og i tillegg a starte opp med 2 l.klasser. Fra denne sin start og frem til 
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opprenskning og opprydding etter 2. verdenskrig var unnagjort, hadde 
ikke skolen egen bestyrer, idet inspekteren (bestyreren) ved Trondhjems 
borgerlige realskole ifelge kontrakt meilom dennne skole og Strinda 
kommune, ogsa fungerte som bestyrer ved Strinda kommunale mid
delskole. Fra starten av var det den nytilsatte dr. philos. Hans Henie 
som bekledte denne dqbbeltstilling, og det later ikke til a ha vrert noen 
misstemning forbundet med en slik «personalunion» meilom de to sko
ler. Inspekter/bestyr¢,r Henie var en dyktig administrator, men i sin 
bestyrertid hadde ha,cl. ikke en undervisningstime pa Strinda. 

Da den kommunale middelskole startet sin virksomhet, hadde den 
disse lrerere: Lektor cand. philol. Finn Berseth, adjunkt cand. real. 
Signe' Fransrud, lrerer Dagfinn Hanssen, som timelrerer i handgjerning 
og gymnastikk Aagot Moxness, og som timelrerer i religion, pastor 
Hakon Pharo. Av disse fremtrer ganske tidlig lektor Berseth som en 
slags underbestyrer. Han star tydelig frem som mann en bak den daglige 
korrespondanse, og fra 1937 lennes han ekstra for sekretrerarbeid, 
en stilling som ogsa innebar at han matte Iegge timeplanen. 

Fra ferste stund av var det altsa Trondhjems borgerlige realskole som 
stod som husvert for Strinda kommunale middelskole. Dette hadde 
sammenheng med at Realskolen pa grunn av den genereile skolepoliti
ske utvikling satt med en noksa stor overkapasitet med hensyn til klasse
rom. Dens bygninger i Var Frue gt. la ogsa ideelt til for a huse en skole 
som skulle ta imot elever fra Strinda kommune, som geografisk dekket 
et omrade fra Ranheim til Bratsberg, fra Byasen til grensen mot Lein
strand, og som saledes som naturlig sentrum hadde en annen kommune. 
Fra Strinda kommunes side var dette leieforhold ment a skuile bli kort
varig. Man syslet med flere planer om bygging av middelskole, bade «pa 
egnet tomt i bygebeltet» og i Trondheim sentrum, men ferst krigen, og 
deretter rasjoneringen pa byggeartikler, bidrog til at Strinda kommu
nale middelskole i innpa 22 ar kom til a holde til i de samme leide loka
ler. Og alt ble ordnet i henhold til ovennevnte kontrakt, dat~t 11/11 
1933. Denne kontrakt utlep etter 10 ar-med visse endringer underveis 
- i 1944, men ble ferst fornyet til 1949, sa videre til 1955 da Strinda 
realskole og gymnas flyttet inn i sitt nye bygg pa Blussuvoil. 

Skolearene fra 1934/35 til 1939/40 var gode ar for skolen. I en tid 
med stor mangel pa beskjeftigelse blant realister og fililoger, bed rdet 
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ikke pa problemer a fa gode lrerere til skolen. Saledes kan nevnes at det i 
1936 til en adjunktstilling for filolog meldte seg 12 cand. philol., 9 cand. 
mag. og 4 cand. theol. Ogsa elevmassen ser ut til a ha vrert homogen og 
stabil. Eksamensresulatene var jevnt gode, som de vel naturlig matte bli 
i en kommune hvor rundt regnet 70 pst. av de elever som av optagelses
komiteen til middelskolen ble funnet skikket til middelskoleutdannelse, 
kom inn. Av de vel 230 elever som i perioden ble oppmeldt til avslutt
ende eksamen, var de som dirkete stmk, sa fa at de kunne regnes pa en 
hand, de som matte «kontinuere», ta ny pmve til hesten, kunne regnes 
pa to bender. Klassene var stort sett fuile, de frafail som forekom, 
skyldtes snarere darlig tilpasningsevne enn darlige evner. Det ble gitt 
hele og halve friplasser til elever hvis foreldre hadde intekter under en 
viss minstesats, seskenmoderasjon, og, under belt spesieile, vanskelige 
ekonomiske forhold, fritagelse for a betale eksamensavgiften, en svim
lende sum av kr. 40,-. Men eilers var det ingen pardon: Aile matte 
betale skolepenger, og dessuten matte aile som ikke var blant de 
heldige som fikk bokstipendier, kjepe aile sine skolebeker og alt sitt 
skolematerieil selv. Senere, i 1939 kom ordningen med leie av 
materieil. 

Dati dens lrererlenninger var ingenting a bli fet av. Fra 1. juli 1936 var 
regulativlennen for lektor kr. 4.437 ,50, for adjunkt kr. 3.901,25 og for 
lrerer kr. 3.316,25, alt sammen pr. ar. Til sammenligning kan nevnes at 
en lokomotivferer pa jernbanen pa samme tid hadde en arslenn pa kr. 
4.450,-. Den del av sin lenn som dr. Henie oppebar ved Strinda kom
munale middelskole, utgjorde kr. 3.000,- pr. ar. I till egg hadde han vel 
kr. 5.000,- pr. ar som inspekter ved Trondhjems borgerlige realskole. 
Det var pa den tid ingen selvfelge at en lrerer fikk beholde sin ansienni
tet og sine opptjente alderstillegg ved overgang fra en stilling til en 
annen. Saledes kan nevnes at da cand. philol. Alf Holtermann etter 12 
ars tjeneste som bestyrer ved clen private middelskole pa" Steinkjer, i 
1937 ble ansatt som adjunktlennet lrerer ved Strinda kommunale mid
delskole, fikk han ikke beholde sine alderstillegg. Han matte ga ned pa 
adjunkts begynnerlenn, og Kirke- og Undervisningsdepartementet var i 
dette synet ubeyelig og avviste enhver argumentasjon. Holtermann 
ble fomvrig forfremmet tillektor i 1939 og fikk senere raskt innvilget 
topplenn fra 1. august 1940. 

ll 



Frem til avgangseksamen i 1941 gikk skolens elever opp til middelsko
leeksamen. Den nye skoleordning, med realskoleeksamen, ble for 
Strinda kommunes vedkommende innf0rt fra skolearet 1939/40, saledes 
at de f0rste elever med realskoleeksamen ble uteksaminert varen 1942. 
Nar man i en landkommune som Strinda kunne vrere sapass tidlig ute 
med overgangen fra middelskole til realskole, hadde dette sin forklaring 
i at Strinda kommune, sin «landsskoleordning» til tross, var vel dig raskt 
Ute med a innf0re en~elsk i folkeskolens 2 0Verste klasser. 

Skolens navn var (ta starten i 1934 Strinda kommunale middelskole, 
men i 1939 fremsatte bestyrer Henie, som na, ved overgangen til real
skole og senere gymnas, mente at dette navn ikke lenger var belt 
dekkende for skolens virksomhet, forslag om at skolen skulle skifte 
navn. Henie hadde tydligvis tidligere vrert inne pa tanken om at navne
skifte, for i noksa lang tid hadde skolen operert med en sann flora av 
navn. Henie hadde tydligvis tidligere vrert inne pa tanken om et navne
skifte, for i noksa lang tid hadde skolen operert med en sann flora av 
navn: Strinda kommunale h0iere/h0yere/h0yre Almenskole, navn som 
imidlertid aldri var offisielle. I mai!juni godkjente i rask rekkef0lge 
Strinda formannskap og heredsstyre og Kirke- og Undervisningsdepar
tementet navneforamdringen saledes at skolen fra na av fikk navnet 
«Strinda kommunale h0gre Almenskole», og med den kortere form 
«Strinda H0gre Skole» brukt pa stempler og signeter. Strinda skolestyre 
ville heist ikke ha et slikt <mheldig system med 2 navn pa skolen» og 
foreslo forgjeves, men uten a sta for sterkt pa sitt forslag, at skolen 
burde omd0pes til «Strinda kommunale realskole og gymnas», et navn 
som forel0pig var forut for sin tid, og som skolen fomvrig nesten fikk 
16 ar senere. Formen «h0gre» falt visst dr. Henie tungt for brystet, han 
ville heist ha formen «h0yere», men b0yde av etter direktiv fra Kirke- og 
Undervisningsdepartementet ved dets sjef, Nils Hjelmtveit, somperson
lig avgav en innstilling i saken. 

Da den 2. verdenskrig nadde Norge i 1940, var Strinda H0gre Skole 
en relativt velelablert skole. Det hadde overhode ikke vrert avgang blant 
de fra starten av ansatte lrerere, som na var godt innarbeidet, og som 
alle som en gjorde en utmerket innsats for sin skole. I tillegg ble kolle
giet etterhvert supplert med dyktige lrerere som Kare Johannesen (Som
mersten) (ansatt 1935), Erling Mottre og Tor Johnsen (ansatt 1936), rAlf 
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Holtermann (ansatt 1937), Rikard Hegge (ansatt 1939) og Olav F10nes 
(ansatt 1940), forel0pig som arsvikar og pa «deling» med Realskolen. 
Ogsa mannen bak den private middelskole som rekrutterte Strinda med 
dens f0rste arskull, Fredrik Gjerdrum, fikk en gjesterolle ved skolen. 
Det var i skolearet 1935/36, da ogsa pastor Erik Svenke Solum innledet 
sitt tiar som skolens religionslrerer. 

Lrereres innsats ved en skole bed0mmes vel ide fleste tilfeller pa bak
grunn av hvor langvarig deres tjeneste blir, men uten hensyn til dette, er 
nok Signe Fransrud, Erling Mottre, Tor Johnsen og Rikard Hegge de 
navn som hyppigst kommer pa tale nar elever fra skolens f0rste tiar 
diskuterer sine gamle lrerere. Og med tjenestetid som strakk seg langt 
oppimot og tildels et stykke inn i 1970-arene, ble de fremfor noen gene
rasjonenes lrerere ved Strinda H0gre Skole. 

Det var en for skolen fin oppbygningsfase som raskt ble omgjort til 
kaos da tyskerne den 9. april overfalt Norge. Med lektor B0rseths sirlige 
skrift star det i eksamensprotokollen for 1940: «Den ordinrere undervis
ning sluttet 9. april kl. 9.15. Vidnesbyrdene kunne hentes hos herreds
kassereren 21. mai 1940.» 

Trondhjems borgerlige realskoles bygninger ble meget hurtig av 
tyskerne rekvirert til innkvartering, hvilket medf0rte at savel verten 
som leieboeren (Strinda) matte s0ke nye lokaler. Disse fant man raskt 
pa Berg folkeskole, hvor imidlertid undervisningen matte forega om 
ettermiddagen, og med reduksjon bade i skoletimenes antall og lengde i 
den verste m0rketiden. Unntak herfra ble imidlertid gjort under folke: 
skolens lange juleferie, som i skolearet 1940/41 varte frem til3. februar. 
I denne perioden hadde Strinda h0gre skole igjen formiddagsundervis
ning. Det var fomvrig under dette sitt f0rste opphold pa Berg skole at 
Strinqa H0gre Skole - som den eneste skole i Trondheim og Tmndelag 
- fikk f0le pa kropp og sjel hva krig i all sin grusomhet kan vrere: 
Under en flyalarm den 10. februar 1941 ble et alliert fly l:ieskutt med 
luftvernkanoner fra skytestillinger pa Ladehammeren og Kuhaugen, 
og f0r alle rakk a komme seg inn og i sikkerhet - det var friminutt -, 
var eleven Arne Eriksen, fra Stavne, f0dt 15. januar 1925, av splintreg
net paf0rt sa store indre skader av alvorligste art at han dagen etter d0de 
pa Trondheim Sykehus. I tillegg ble fern andre av Strindas elever, Arne 
Birkelund, Arne Haugan, Kjell L0vli, Ivar Riise og Ole Gmttum, samt 
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Arne Eriksen som omkom ved gra
nateksplosjonen pa Berg skole 1941. 

elevene Else Dvergsnes og Kirsten 
lngvolden fra Trondhjems borger
lige realskole, mer eller mindre 
alvorlig skadet av de granatsplinter 
sam skytingen bevirket. Vi hitsetter 
den beretning sam I var Riise i 1983 
har gitt om denne triste hendelse: 

SMELLET PA BERG SKOLE 

«Nar man uten dagbok eller andre notater skal sette seg ned og skrive 
om en hendelse sam Jigger 40 ar tilbake i tiden, er det ikke alltid minnet 
strekker til. Men denne hendelsen var sa spesiell at det meste sitter igjen 
- i aile fall i store trekk. 

Dette hendte i en periode hvor vi i Trondheim sa og si daglig hadde 
flyalarm. Sa ofte og sa presis kom alarmen at enkelte spekulerte pa om 
de skulle begynne pa skolevegen f0r eller etter flyalarmen. (Vi gikk pa 
ettermiddagsskole denne perioden.) 

Denne dagen, 11. februar 1941, kom imidlertid alarm en noe senere. 
Det var i f0rste friminutt, og da alarmen gikk, reagerte ikk'e aile like 
fort. Vi var vant til at det ikke hendte noe srerlig over byen. Men denne 
dagen skule det bli helt annerledes. 

Et engelsk fly - visstnok skadet - kom inn over byen i svrert lav 
h0yde. Luftvernet spilte opp for fullt, og vi fikk fart pa ass motjnngan
gen hvor det fort oppsto k0. Plutselig smalt det, og vi ble feid overende, 
noen skrek, andre ble helt stumme. 

Det oppsto nok !itt panikk, noen hoppet inn gjennom de apne vindu
ene til den gamle sl0ydsalen (nrermest inngangen), andre Ia av garde mot 
den 0vre inngangen. 
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Men noen av ass ble etter de andre. Granaten hadde gjort sitt skade
verk - selv om det ikke var skader pa vinduer eller bygninger. Pa trap
pen Ia det skadede elever med til dels store skader og smerter. Lem
lestede ben og blod talte sitt sprak. Tyskerne hadde folk stasjonert i 
vaktmesterboligen over inngangen, og de kom raskt til stede med f0rste-

. hjelputstyr. De gikk raskt igang med a forbinde de sam sa ut til a vrere 
hardest skadd (Else Dvergsnes og Kirsten lngvoldsen). Dette skjedde 
forresten ikke helt uten dramatikk: Om det var sjokket eller tyskerhatet 
sam gjorde at en av jentene skrek at de ikke fikk mre henne, vet jeg 
ikke, men tyskerne gjorde en skikkelig jobb uten a ta hensyn til ropene. 

Vi andre kom ass etter hvert inn i tilfluktsrommet delvis st0ttet 
av hverandre. Det viste ~eg na at flere var til dels hardt skadet. Kjell 
L0vlie hadde mange splinter i hele venstre side, (52 i alt, hvorav en 
star ved hjertet), Arne Haugan hadde et svcert sar i venstre Jar, og 
Arne Eriksen var stykt maltraktert i maveregionen. Vi andre sarede 
hadde bare mindre skader. 

Det var ingen panikk i tilfluktsrommet- nrermest apatiske tilstander 
mens vi ventet pa ambulansene sam etterhvert innfant seg, og bragte ass 
til Trondhein sykehus. Der ble det sam rimelig kan vrere, lenge a vente 
for ass lettere skadde. Men i kveldingen fikk jeg splintene fjernet og sa
rene forbundet. Sa bar det hjem til god mottagelse og god seng. 

Nar galt f0rst skulle vrere, rna vi si at dette tross alt gikk over all for
ventning. Arne Eriksen d0de altsa av sine skader, og det var selvsagt 
trist. 4 av de andre fikk til dels svrert lange sykeleier. Men tenk om gra
naten hadde kommet Y2-1 meter h0yere.- Det hadde sikkert medf0rt 
store hodeskader og flere d0dsfall. 

Jeg selv var ute etter fa dager og deltok ogsa i Arne Eriksens gravferd. 
Det var en gripende h0ytidelighet med start framm0te og et start blom
stervell. Stadtkommandantur Drontheim deltok ogsa med star krans og 
flere representanter. Tyskerne ville nemlig ha det til at det var det engel
ske flyet sam hadde skutt mot ass, men en av splintene bar imidlertid 
merker sam viste at granaten var tysk. 

Det engelske flyet, ja, hva med det? Jo, det gikk gjennom taket pa 
kasernen og rett i murveggen pa Haldens gt. 1. Heldigvis ble ikke sivile 
skadet eller drept her, men for flygerne fantes det selvsagt ingen 
redning. 
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M;Ht i verdensmalestokk var ikke denne ulykken av de store, men for 
oss som opplevde den, var den ikke liten, ogden sitter godt i minnet.» 

Celeber kvintett pd vei til illegal russejest pd Vol! forsnksgdrd 1944. 
I sort haft og frakk ser vi adjunkt Erling Mottre. De nvrige er jra ven
stre: lektor Tor Johnsen, lektor frk. Signe Fransrud, lektor Odd Eriksen 
og lektor Rikard Hegge. 

Dr. philos. Hans Henie fortsatte i sin dobbeltstilling som inspekt0r 
ved Trondhjems borgerlige realskole og bestyrer ved Strinda H0gre 
Skole frem til varen 1942 da han av nazistene ble utnevnt til rektor ved 
Trondheim katedralskole, en stilling han bekledte i bare kort tid, da han 
senere ble «rektom for NS-lc:ererskolen pa Hamar. Dr. Henie fikk sin 
straff, og han sonet den, og siden den vesentligste periode av hans gjer
ning pa Strinda H0gre Skole gikk forut for hans «nazistiske» periode, 
kan det vc:ere pa sin plass i dette skrift a nevne at ogsa denne Ieder av var 
skole sa avgjort fylte sin stilling som administrator. Dr. Henie var en 
fremsynt humanist, og deter ubetinget hans fortjeneste at skolen sa tid
lig som fra h0sten 1941 komi gang med sin f0rste gymnasklasse, en real
linje med 22 elever. Henies tanker kan kort sammenfattes slik: Man var 
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na kommet dithen at man stod overfor valget mellom a la Strinda kom
munes skoleverk avsluttes med en realskole, eller man matte ta skrittet 
fullt ut slik at «Herredet far sin egen, selvstendige h0yere skole, uavhen
gig av Trondheim katedralskole, med bade realskole og gymnas». At 
Henies syn var det rette, skulle fremtiden vise. Det er ogsa artig a kon
statere at det, stadig pa initiativ fra dr. Henie, ble foretatt en rundsp0r
ring blant Strindaforeldre om hvilken linje man eventuellt burde starte 
det nye gymnas med. Den gang som na stod tydeligvis de mere matnyt
tige real fag sterkt i folks omd0mme. Men allerede oeste ar, den 7. juli 
1942 ble det gitt klarsignal til a opprette en «nyspraklig» linje ved sko
lens gymnasavdeling. Dermed hadde man fra h0sten 1942 av undervis
ning i gang ved begge de to linjer som i mange ar skulle bli Strinda 
H0gre Skoles varemerke. 

Ved dr. Henies overflytting til Katedralskolen, ble lektor Alf Halter
mann fra 5. juni 1942 av det nazistiske Kirke- og Undervisningsdeparte
ment konstituert som bestyrer ved Strinda H0gre Skole. Fra 18. mars 
1943 ble han konstituert som rektor ved bade Strinda H0gre Skole og 
Trondhjems borgerlige realskole. Som sadan ble han avsatt 9. mai 1945, 
da landets lovlige myndigheter konstituerte lektor Finn B0rseth i stillin
gen som rektor ved Strinda H0gre Skole og lektor Reidar J0rgensen i til
svarende stilling ved Trondhjems borgerlige realskole, ansettelser som i 
realiteten bet0d at de to skolers felles administrasjon opph0rte. Alf Hol
termann var ikke medlem av NS, og kan fikk av sine kolleger skussmal 
for a vc:ere en behagelig skoleleder som i mangt og meget ble staende 
som en buffer mellom skolen og nazimyndighetene. Hva man 
kunne klandre ham for, var at han, svak som han var, i selskap med 
bestyrer Henie og lc:ererinne fru Moxness- undertegnet erklc:eringer om 
medlemskap i det nazistiske Norges Lc:erersasmband av 5. februar 1942, 
at han i det hele tatt lot seg utnevne til de Stillinger han overtok i krigsti
den, at han lojalt rettet seg etter de bestemmelser som det nye regime 
innf0rte, og at han ved flere anledninger opptradte pa m0ter og m0n
stringer i makthavernes regi. Og han nektet j0diske elever a ga pa sine 
skoler. Men han skaffet mange gode lc:erere til skolen, og han s0kte pa 
egen hand a l0se de konfliktsituasjoner som oppstod hvor hans egen 
skole var implisert, og hvor skolens lc:erere og elever meget gjerne kunne 
ha fatt de nazistiske eller de tyske myndigheter pa nakken. 
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Rundskriv 
til 

De hogre skoler, Undervisnlngsradet, Lrererskolene, skole
styrene, skoledirektorene, Norges Lrererlag, Norges Lrererinne
forbund, · Norsk Lektorlag, De hogre skoler lrererinneforbund, 

Tekniske skoler og Hogskoler. 

Ove~ensstemmende med skolelovene har de stedlige skolemyndig
heter den fulle myndighet i skolen og del fulle ansvar overfor Kirke
og Undervisningsdepartementet for disiplin og orden. 

Ved enkelte skoler har der va:rt drevet trakaserier og tildels ren 
terror mot elever og la:rere tilhorende Nasjonal Samling. Riks- og 
Uughirden har av den grunn enkelte stedcr gflft m direkte aksjoncr i 
skolene for oyeblikkelig a bringe disse u!ttlelige og ulovlige forhold 
til oppher. 

Da forholdet na har bedret seg, har Nasjonal Samling latt utga 
ordre om at Hirden ikke skal gripe inn i skoletjenesten. 

Politisk propaganda (som f.eks. oppslag av plakater) rna ikke finne 
sled i skolens undervisningsrom. Pa la:rerva:relset og skolens kontor 
skal etter anvisning av rektor (styrer, skolestyreformann) henges opp et 
billede av Nasjonal Samlings ferer og pa en tavle i skolens korridor 
meddelclser om moter etc. 

Uhoflighet eller annen sjikane elever eller la:rere imellom 9lir ikke 
tftlt hverken i eller utenfor skoletjenesten. Elever eller la:rere som her
etter matte bli utsatt for ukameratslig opptreden av noen innen skolen 
plikter straks a mclde tilfellet til rektor (styrer, skolestyreformann, l:rrer) 
som etter a ha avhort partene sender saken til Departementet. forhiinelse 
mot Det tyske rike eller dets Forer Adolf Hitler eller mot Nasjonal 
Samling eller Statspartiets Forer Vidkun Quisling er strengt forbudt. 
Det samme gjeller propaganda av enhver mi til fordel for England 
eller for de nordmenn som har stillet seg pii Englands side mot 
Fedrelandet. 

Elever som ikke etterkommer Departementets p;\iegg eller ikke folger 
de bestemmelser de lokale skolemyndigheter gir for a opprettholde ro 
ved skolene, risikcrer a bli tatt ut av skolcn og send! til en sa:rskilt 
oppdragelsesanstalt. Det er derfor nodvendig at clever og deres foreldre 
samt l:rrcre straks gjores kjent med dette skriv. 

Elevene ved de hogre skoler bes overalt pii ny gjort kjent med 
reg!. § 25 1

) og la:rerne med reg!. § 322). Likeledes henvises til § 403). 
I folkeskolen foreholdes elevcne § 31 i Lov om folkeskoler p:l Iande!. 
Ved de ovrige skoler innskjerpes gjellende bestemmelser ~m clevers 
og la:reres plikter og ansvar. 

Oslo, den 17. mars 1941. 

R. Skancke. 
1
) Denne § er § 2 i avsnitt IIi skolens ordensreglement om elevenes forhold. 2
) Gjelder la:rerne. 3) Gjelder rektor. !"7 
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R U N D S K R I V 
fra 

Kirke- og Undervisningsdepartementet. 
til 

skolestyrene og de h0yere skoler, 

Jnr. 1505 L 1942. 

s. H. S. 

Jnr.~ 

Oslo; den 7. mars 1942. 

Etter lov av 5. februar 1942 om Norges Lrerersamband § 3 er 
alle irerere ved skoler som h0rer under dette departement , unntatt 
Universitetet og andre h0gskoler, pliktige til A stA som medlem 
av Norges Lrerersamband, 

I den anledning vil en gj0re o_ppmerksom pi\ at lrererne ved 
folkeskolene, framhaldsskolene og de h0yere skoler mA, nAr de vil 
heve sin l0nn, underskrive f0lgend~ erklrering: 

"Jeg erklrerer herved at jeg star som medlem av llorges 
Lrerersamband i samsvar med lov om Norges Lrerersamband av 5. 
februar 1942." 

Lrerere som nekter A underskrive denne erklrering, er A 
hetra.kte som l0st fra stillingen, og mil ikke utbetales l0nn som 
pAl0per etter denne rundskrivelsens datum. Hvis det til lrererstil 
lingen er lagt bolig og jordvei, mA ogsA disse fraflyttes, men det 
b0r dog her gis en rimelig frist som blir! fastsette·av de sted
lige myndigheter. Av praktiske grunner gilr en med pA at folke-
og framhaldsskolelrererne fAr ha riks- og alderstilleggene ti1 
1/4 d .11. 

Vikarer og midlertidige lrerere som er antatt for et kortere 
tidsrom enn 3 milneder, beh0ver ikke 11 forelegges den forannevnte 

·erklrering. I 
De underskrevne erklreringer, samt melding om de lrerere som 

nekter A underskrive, mil sendes Norges Lrerersamband, Oslo. 
1 

Liste over de folkeskole- og framhaldsskolelrerere som har under
skrevet erklreringen, mil sende·s !1. skolekontor gjennom skoledirek-
~ 

Departementet forutsetter at vedkommende kasserer tilstil
les et eksemplar av dette rundskriv. 

H. S K A N C K E • 

J. Norvik. 

' 

i 
19 



Av konflikter av sadan art var utvilsomt affreren fra 17. februar 1945 
en av de verste: Denne dag troppet nemlig en hirdmann og en unifor
mert politimann opp i klasserommene til 5gr og 5gny (0verste gymnas
klasse) og opplyste lrereren om at de med rektors tillatelse skulle gi 
klassene en beskjed. Hirdmannen holdt deretter en kort tale til elevene 
der han fortalte at NS tenkte a Sette i gang en foredragsserie med et fore
drag hver 14. dag, og at elevene ville bli innkalt. Etter oppdrag fra fyl
kesflilrer Rog~!ad innkalte han sa elevene til m0te mandag 19. februar 
kl. 18. Innka~lelsen foregikk paden mate at hver elev ble kalt frem etter 
medbragte lister og matte kvittere for mottagelsen av «innbydelsem>. 
Deretter pekte han ut en elev som skulle vrere ansvarlig - bade for seg 
selv og sine pamrende- for at aile m0tte, og fremhevet hvilke alvorlige 
flillger det i denne tid ville fa ikke a etterkomme innkallelsen, eller der
som det under m0tet forekom sabotasje eller demonstrasjoner. 

ldet de henviste til de vanskelige forhold som radet i Trondheim pa 
denne tid, m0rklegging, trikkestans, stadige undervisningsavbrekk, og 
ogsa til den store innsats som elever og lrerere hadde"lagt for dagen nar 
det gjaldt a delta i innkvarteringen av de evakuerte fra Troms og Finn
mark, klaget skolens lrerere i et brev til rektor og departement over det 
inntrufne, «dette uromoment», som paf0rte deres elever psykisk press 
og samvittighetsuro ved at de selv og deres pamrende ble utsatt for slike 
trusler. 

Samme dag skrev Holtermann et skarpt brev til departementet hvor 
han st0ttet lrererne i deres syn pa det inntrufne, og hvor han faktisk sup
plerte dem med enda en kraftsats: «Det kan i tillegg opplyses at det inn
trufne har f0rt til arrestasjon av flere av skolens elever, som var uttatt til 
garantister for sin klasse». Og det skjedde ikke mere. De arrasterte ele
ver Bj0rn R0vde og Hans Moe ble l0slatt og fikk fortsette i sine klasser. 

En annen alvorlig episode, hvor vel ikke Henie spilte sine kort like 
godt som Holtermann gjorde i den forannevnte fra 1945, fant sted sa 
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tidlig som 17. november 1941, da der utgikk direktiv fra Henie at det sa 
tidlig som mulig pa dagen skulle leses opp et rundskriv pa 4 maskin
skrevne sider, «Orientering om Vidkun Quisling og vart landsstyre». 
Rundskrivet var forfattet av fylkesf0rer Rogstad, som igjen var inspi
rert av Henie, og det var meget banalt. Da ingen av lrererne, med unntak 
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Under krigen matte man start sett selv snrge for fornnyelsene. «Tysk
land seirer pii aile jronter NIX» . (Foto: Jon Bjordal) 

av 2, sa seg villige til a lese opp dette rundskriv for sine elever, matte 
Henie selv t0fle rundt i de fleste klasser og utf0re jobben. 

Fomvrig var hele krigstiden rikt spekket av mer eller mindre drama
tiske episoder, som det her vii f0re for langt a ga inn pa i detalj, men 
som dog kan nevnes: 

Lrererne ble 18. februar 1942 innkalt til m0te med Statspolitiet. Det 
saken gjaldt, var klar for aile: Det gjaldt den nye lov om tvungen tilslut
ning til «Norges Lrerersamband». Det ubehagelige m0te gav ikke flere 
medlemmer pa Strinda enn de 3 forannevnte troende, og da kravet om 
medlemsskap i sambandet resulterte i at lrererne fratradte sine stillinger, 
matte departementet ta frem sine aller StlilrSte arer og ro seg i land med 
et rundskriv (av 25. april 1942) som annulerte aile trusler om ubehage
ligheter for de ulydige, og som gjorde det mulig for skolene a komme i 
gang med undervisningen igjen fra 1. mai. Da hadde lrererne gatt uten 
l0nn fra den 8. mars. 
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Pasken 1943 ble lektor Knut Lunde arrestert av det tyske sikkerhets
politi. Han ble l0slatt i l0pet av sommeren. «Rektor» Holtermann 
bevirket at hans l0nn ble holdt tilbake i Strinda herredskasse, og han 
fikk den utbetalt fullt ut da han ble satt fri. Hans timer var i mellom
tiden blitt besmget av cand. theol. Gustav Wiig. 

Den 29. mai 1943 ble lrererne med deres elever innkalt til «Skole
m0te» i Verdensteateret for a h0re pa fylkesf0rer Rogstad. 

ti; 

Lektor To~!:.Johnsen, har skrevet jnlgende om denne tildragelsen: 
«Lrererne ble enige om ikke a ga pa dette m0tet. Med lektor Thomas 

Ryen ved Trondhjems Borgerlige Realskole som talsmann trormet 
lrererne fra Realskolen og Strinda opp pa kontoret til «rektor» Holter
mann. Lektor Ryen fremla vart syn og ba Holtermann gj0re noe for a 
hindre det hele. Holtermann ble tydelig nerv0s og skalv pa Mnden da 
han tok telefonen for a fremlegge saken for dr. Henie, som var <<rektor» 
ved Katedralskolen. Etter denne kontakten ble han igjen fast i stemmen. 
Det sa ut til at de var blitt enige om a gj0re noe. 

Neste morgen, dvs. dagen da «Skolem0tet» skulle avholdes, innfant 
aile lrererne seg pa lrerervrerelset. Da det gikk over tiden, kom Holter
mann ned fra kontoret og spurte om vi ikke skulle g~. Han fikk ikke noe 
svar, og synlig nedtrykt gikk han tilbake til kontoret. Flere av byens 
lrerere ble na innkalt til et m0te med SS-sjefen Flesch. Fra var skole mat
te lektor Signe Fransrud ga. Da hun kom tilbake, fortalte hun at Flesch 
hadde gitt lrererne rett. Men han hadde bestemt gitt uttrykk for at de 
matte finne seg i a m0te fylkesf0rer Rogstad pa Ketedralskolen. Dersom 
de ikke m0tte, ville det ikke bli noen sommerferie! Lrererne godtok det
te, og neste dag satt de pa hver sin pult i det store klasserommet pa hj0r
net av Erling Skakkes gate og Munkegaten. Rogstad kom inn, en 
elegant herre i ulastelig uniform. Han var tydelig usikker. Det sa man pa 
hendene hans. De havnet til slutt pa ryggen. Det f0rste han sa, var at 
han kjente igjen flere av sine gamle lrerere, og at hanc.selv ikke hadde 
vrert en sa bra elev som han burde. Videre uttalte han at det som han 
kom til a si, ville aile vrere enige i. Russerne var en trussel, mente han. 
De ville kunne trenge frem gjennom Finnmark og Troms, og videre 
sydover dersom ingen stoppet dem. Jeg husker ikke mer av denne talen, 
men han hadde i virkeligheten ingen verdens ting a si. Han d¥ tam. Det 
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kom ingen krav, ingen bebreidelser. Deter sagt om Terboven at han var 
Htcrk og fremgangsrik fordi han hadde solide st0tter. Uten dem var han 
svuk og middelmadig. Slik var det na med Rogstad. I denne situasjon 
hudde han ingen a st0tte seg til. Han var alene og uten mot.» 

Man matte ogsa engasjere seg i «metallmobiliseringen» og i innsam
llngen av planter til te og medisinsk bruk. Strindas elever plukket kjer
!'lngrokk som aldri ble avhentet, og etter krigen ble hele kjerringrokk
lngeret brent. 

Oenerelt ble brudd pa skolens lov og reglement mye strengere straffet 
for 30-40 ar siden, men i tillegg til de fremdeles vanlige forseelser som 
fusk og myking, som ble straffet med fra to til fire ukers utvisning, 
lutdde man den gang ogsa en annen grunn for a utvise elever, nemlig om 
man bmt «statsrad» Schanckes forordning av 1941 som forb0d «traka
scrier og terror mot elever og lrerere tilh0rende NS». I desember 1942 
utviste man for 3 uker 2 gutter som «i lengere tid demonstrativt hadde 
unnlatt a hilse pa sin historielrererinne, og som hadde vist annen slett 
oppf0rsel i historietimen, og som frekt svarte at de ikke vilde hilse pa en 
llcrer som hadde en annen politisk oppfatning enn dem selv». En uttryk
kclig forutsetning for at de «skulde tillates a begynne pa skolen igjen, 
vur at de skriftlig skulde be sa vel skolen som den fornrermede lrererinne 
om unnskyldning». Sable gjort. Skolen som kollektiv tok neppe saken 
s{l h0ytidehg, men den fornrermede lrererinne, som var en aktiv propa
gandist for den nye tid, fikk enda i 2\12 ar sole seg i glansen av sin seier. 
Dette var ikke de eneste demonstrasjoner mot NS-lrerere, men de elever 
som skulket religionstimene av samme grunn, slapp med patale. Det 
gjorde ogsa de 4 guttene (elever ved skolen) som den 29. oktober 1942 
ble grepet pa epleslang i den tyske admiral Siemens' have ved Bergsbak
ken. Det kunne umulig vrere tidljgepler i den haven! 

Ellers var isrer den siste halvdel av krigstiden en tid da skolen som 
sl:\dan, og ogsa elevene enkeltvis, fikk merke den tiltagende varaknapp
het. Skolen matte s0ke bade Trondheim og Strinda forsyningsnemnd 
Om tillatelse til a kj0pe 3 fotballer til bruk i gymnastikken, man S0kte 
om turnsko til elevene, om sykler og sykkelgummi. Og direktivene re
gnet ned over skolen: Forbud mot dans, forbud mot demonstrasjoner i 
anledning minister Lunde og frues d0d, forbud mot a lese verdenshisto
rie Ienger en til1914 og norgeshistorie til1920, forbud mot a Iegge opp 
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den engelske nasjonalsang som pensum. Om forbudene var stort annet 
enn inspirasjon til demonstrasjoner, var en belt annen sak. 

Midt oppe i alt dette dystre Ia selvsagt smilet pa lur, for den gang som 
na, var hovedtyngden av brukerne av Strinda Hegre Skole a finne blant 
de oppfinnsome, virkelystne aldersgrupperinger som kanskje attpatil sa 
pa «den nye tid» som en ekstra utfordring nar det gjaldt spekens raffi
nement. En ~lev ble gjentagne ganger grepet i a spikre igjen kateterskuf
fen, en ann~n bret den opp etter at lrereren hade grepet ham i fusk og 
derfor hactde last ned hans fuskearbeid for a sikre bevis. Andre gjemte 
medelever inni eiler under kateteret, andre, i beste Daniel Braut-and, 
skrev heytidelige brev til skolen og utba seg opplysninger: 

«Strinda komm. Middelskule. 

Vii De vere sd snifd d svare meg pd fyljande spnrsmdl: Gjev sku/en fri
plassar? Er det nokon opptakelsesprnve? Skaffar sku/en kost og losji? 
Er det noko tifsyn med kroppskulturen? Kor mange ganger md ein 
veies? Eg takkar pd fnrehand for svaret. 

Vyrdsamt . .. » 

I 1944 var det klart for aile og enhver at Tyskland kom til a bli den 
tapende part i 2. verdenskrig, og i forbindelse med en slags forskans
ningsaksjon i Nord-Norge, besluttet tyskerne seg for a Iegge Finnmark 
og deler av Nord-Troms ede. Derfor bestemte de 1. oktober 1944 at 
befolkningen i disse deler av vart land skulle evakueres sydover. Denne 
evakuering ble gjennomfert med tvang og kom til a omfatte rundt 
regnet 50.000 mennesker. Svrert mange av disse kom til a passere Trond
heim, hvorfor fra 17. november 1944 og frem tillangt ut pa nyaret 1945 
et storstilt hjelpearbeid, bl.a. med bruk av byens heyere skoler som inn
kvarteringssted for de evakuerte, fant sted. Aile lrerere og de ailer fleste 
elever ved Strinda Hegre Skole deltok i dette arbeid. Sammen med 
Trondhjems borgerlige realskole utgjorde de «Reafskolens Evaku
eringsleir». Den ferste tid gikk til a rydde ut pulter og stoppe madrasser, 
senere var det renhold og tilsyn som kom til a oppta de fleste. 

Som tidligere nevnt rekvirerte tyskerne meget raskt etter sin ankomst 
til landet i 1940 Trondhjems borgerlige realskoles bygning~r til inn
kvarteringsformal, og meilom hver gang lokalene var frigitt, var Berg 
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Nkole velvillig og stilte lokaler til disposisjon for Strinda Hegre Skole, 
som da matte ga over pa ettermiddagsundervisning. Slik sa i grove trekk 
St:l'inda Hegre Skoles undervisningsplan ut under krigen: 

8koledret 1940/41: 
Bygningene i byen rekvirert 9.4.40-13.3.41. Undervisning i denne tid 

()t\ Berg skole som normalt, men stort sett ettermiddagsundervisning. 
Plkenes gymnastikksal i byen samenhengende rekvirert 9.4.40 
=31.10.44. 4 ukers juleferie. 

Skoledret 1941/42: 
Undervisning pa Berg skole da lokalene i byen igjen ble rekvirert fra 

3.7.41. lngen undervisning 8.3.42-1.5.42 pga. lrereraksjonen mot 
t:vungent medlemsskap i Norges Lrerersamband. 4 ukers juleferie. Fri 
14. og 15. november i anledning Fererens besek i det nordenfjeldske. 

Skoledrene 1942/43 og 1943/44: 
Stort sett normal skolegang i lokalene i byen som delvis var frigitt. 

Skiftevis for- og ettermiddagsundervisning. 3 ukers innhestningsferie og 
4 ukers juleferie. 

Skoledret 1944145: 
Undervisning i lokalene i byen. lngen undervisning fra midten av 

november 1944 til midten av februar 1945. I tidsrommet 
28.8.44-12.2.45 7,5 undervisningsuke mot normalt 20,5. Fra 12.2.45 
full undervisning, men 10 av 16 klasser matte lia ettermiddagsundervis
nlng. Brenselsferie til 1. februar 1945 hvoretter elevene i avgangs
klassene igjen mette, for med hjelp av medbragt ved a komme igang 
mcd undervisningen. 

Den 7. mai 1945 kapitulerte tyskerne. Sa var da endelig krigen slutt og 
skolens lrerere og elever kastet seg ut i «det lange jubeldegnet». 

Jedepiken Mina Mahler, fedt 18. august 1927, elev i klasse lb 
1941/42 og II b i 1942/43 fikk ikke delta i denne jubel. Hun «sluttet» pa 
skolen den 26. november 1942. Hun ble da arrestert og sammen med sin 
mor sendt til Bretvedt ved Oslo, hvorfra de den 15. mars 1943 ble sendt 
videre til Tyskland. Familien Mahler bestod av far, mor og 5 barn: Sara, 
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Klasse II b fotograjert hnsten 1942. Piken i midten pd jorreste rekke 
er Mina Mahler. 

Abraham, Salomon, Selig og Mina. Bare Salomon og Sara overlevde 
krigen. Ogsa Salomon og Selig tok middelskoleeksamen ved var skole, 
men de gikk pa gymnas ved andre skoler. 

I skolearene 1939/40, 1942/43 og 1944/45 ble det ikke arrangert 
avsluttende offentlige eksamener, og elevene fikk derfor stand
punktkarakterer paf0rt sine eksamensvitnesbyrd. 

Da Strinda H0gre Skole begynte sin virksomhet igjen etter fred
sommeren, var det altsa med ny rektor ved roret. Etter a ha fungert som 
skolens sekretrer i mange ar, bade f0r og under krigen, dog pa grunn av 
sykdom avl0st av lektor Sommersten i skolearet 1944/45, var Finn 
B0rseth departementets naturlige valg da man den 9. mai 1945 skulle 
ansette en fungerende rektor som bade kunne representere kontinuiteten 
tilbake til f0rkrigstiden, og det riktige na~jonale sinnelag som na krev
des. En av fungerende rektor B0rseths f0rste oppgaver, var a S0rge for a 
overbringe beslutningen om deres avsettelse til kolleger som gjennom 

·' 
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Russ og andre elever fra Strinda lytter til kommandnrkaptein Olav 
Bergersens tale ved Tordenskiotdsstatuen 17. mai 1945. Bygningen i 
bakgrunnen, den ndvcerende Gerhard Schnnings skate, huset i perioden 
1934-55 ogsd Strinda Hngre Skate. (Foto: Jon Bjordat) 

mange ars samarbeid, pa tross av politiske divergenser, var blitt ham 
kjrere. Dernest matte blikket vendesjremover, tilbake til hverdagen. Og 
dette med a vende tilbake til hverdagen var i virkeligheten byrakratiets 
innmarsj i den h0gre skole. Mens f0rkrigsskolene stort sett var admini
strert av rektor alene, kom etterkrigsskolene ganske snart til a fa bade 
rektor, inspekt0r, sekretrer og kontordame, noe som etterhvert viste se~ 
meget n0dvendig. Rektors arbeidsdag gikk med til a lese rundskriv og 
brev, og til a besvare dem og a gi dem en grundig behandling i samrad 
med lrererkollegiet. Srerlig synes lrerersituasjonen a ha vrert uhyre usta
bil, og dette forhold i kombinasjon med nedslitte og utilstrekkelige 
lokaler, gjorde neppe situasjonen lett for noen som ide dager hadde sitt 
virke pa Stinda H0gre Skole. En jevn stmm av sykmeldinger utover 
h0sten og vinteren i det f0rste fredsskolearet taler ogsa sitt tydelige 
sprak: Na var reaksjonenes tid kommet, man var frustrert og utslitt av 
naziveldet. 
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Strinda H0gre Skole, som mi i st0rrelse var blitt dobbelt sa stor som 
sin vertsskole Trondhjems borgerlige realskole, disponerte na sa godt 
som hele Dessengarden, dessuten 5 klasserom og del i aile spesialrom i 
denne skoles murbygninger fra 1900. Pa loftet i Dessengarden ble inn
redet ny sangsal. Da air varme pa grunn av gisne gulv steg opp dit fra 
underliggende etasjer, fikk sangsalen raskt navnet «Krematoriet». Til
svarende fikk et srerdeles kaldt klasserom i Dessengardens 1. etasje nav
net «Sibim . I roq1met ved siden av «Krematoriet» hadde fomvrig male
ren Gustav Und~rsaker sitt atelier. 

I denne sa meget omtalte «Dessengarden» var det ingen moderne inn
retninger med hensyn til oppvarmingen. Bygningen var gammeldags og 
s.terkt nedslitt, darlig isolert og med langt pa vei ratne vinduer. Derfor 
b0r man ikke glemme i en beretning som denne Realskolens og Strindas 
felles vaktmester, 0istein Horg og hans innsats. Han alene hadde ansva
ret for at Dessengarden i det hele tatt fungerte som skolebygning. Han 
bar pa sine armer ved til 19 ovner, og i kuldetider startet han fyringen 
klokken 2-2.30 om natten. I skolearet 1945/46 var skolens vedinnkj0p 
23 favner bj0rkved. 

Ellers var brerferier og tvungen potetplukking vanlig de f0rste ar etter 
krigen, og elevene ble utkommandert sa langt som til Skatval for a delta 
i potetonna. Om b0ndene alltid var raske med oppgj0r for strevet, var 
en annen sak. Gjentatte telefonsamtaler, korrespondanse og un0dig 
krangling var takk for hjelpen i et par tilfeller hvor storb0nder pa 
Strinda og Byasen var implisert. Elevene fikk ved siden av en liten l0nn 
ogsa mat pa gardene. I ett tilfelle rapporterte elevene at de aile hadde 
blitt avkrevet rasjoneringsmerke for sukker, men at det eneste de hadde 
fatt a spise, var bettasuppe, som de fomvrig hadde mattet innta i h0nse
huset. 

Som tidligere nevnt oversteg arbeidsbyrden pa kontoret na det funge
rende rektor B0rseth og sekretrer Sommersten kunne greie, og derfor ble 
fra 18. februar 1946 sekretrer Sommersten ansatt som midlertidig 

' .-;. 

inspekt0r og lektor Heimdal som midlertidig sekretrer for resten av 
skolearet. 

Ellers var skolearet 1945/ 46 preget av feiringer og minnestunder. Der 
ble arrangert festm0te i anledning Haakon VII's 40-arsjubileum som 
Norges konge, man feiret arsdagen for kapitulasjonen, der var minne-
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gudstjeneste i Var Frue kirke, og den 28. mars 1946 gikk «Strinda
lektorenes Kabaret» til inntekt for Nasjonalhjelpens Frihetsgave av 
stabelen i Studentersamfundet. Kabareten gikk for fullt hus og var en 
enorm suksess, bade kunstnerisk og 0konomisk, og med opptreden av 
15 av skolens lrerere godt assistert av sine elever. lsrer gjorde lrerer 
Sverre Wold stor suksess som russisk klaver-diva i aletrang kjole. Kaba
reten innbragte kr. 5.463,50,-, et meget stort bel0p paden tid. Der ble 
laget en allsang til kabareten, som hitsettes i sin helhet, da den bedre 
enn noe annet illustrerte den tid som hadde vrert og den samf0lelse som 
na radet. Sangen gikk pa melodien til «Millom bakkar og berg uttmed 

havet»: 

Vi far tankene streife tilbake 
til de krigsiir som nylig svant hen 
da sii mye vi matte forsake 
for ii vinne oss landet igjen. 

Vi vil minnes de sorgtunge dager 
da vi flyktet fra by og til land 
da vi kjempet med krysser og Jager. 
Viire byer ble bombet i brand. 

Vi vii minnes de tapre der ute 
som med viipen bar seieren hjem. 
Vi vil minnes den synkende skute 
og de s)Bfolk som gikk ned med den. 

Uten far, uten mor, uten bolig! 
Det er sorg i viirt Norge i dag! 
H)elpen trenger det snarlig og storlig! 
Det er oss som kan hjelpe idag. 

Ikke alle kan gi mil/ioner. 
Men det finnes kan hende og dem 
dog de fleste kan gi noen kroner. 
Ja! Og nii tar vi pengene frem. 

29 



Adresseavisen, som sammen med byens 0vrige aviser gav kabareten 
stor og god omtale, hadde ogsa et petit-dikt som kanskje fortsatt kan 
gjelde for var skole: 

NOE TIL UNDER VISNING 

Ja, de Strindas lektorer kan mere 
enn d skrive og multiplisere, 

1 

de spil(t;r og danser 
og synger og svanser, 
- selv elevene far seg dupere. 

Det f0rste elevrad ved skolen ble i l0pet av 1945/46 organisert av fun
gerende rektor B0rseth. Det fikk lover, og de f0rste tillitsmenn ble valgt. 
F0rste formann var Birger Holm Aune. 

De siste par maneder av det f0rste fredsaret ble ellers skjemmet av den 
vel til dags dato alvorligste konflikt mellom lrerere og elever i Strinda 
H0gre Skoles historie. Konflikten, som vel dels rna tilskrives den fru
strasjon som 5 ars krig hadde pM0rt aile de impliserte, begynte med for
bud mot a drikke vann etter at timen hadde begynt og endte opp i lrerer
hets og tildels meget alvorlige disiplinrere forf0yninger mot ialt 14 elever. 

For f0rste gang siden f0r krigen kom na saken om eget bygg for 
Strinda H0gre Skole opp igjen, og etterat Stri:nda Skolestyre den 18. juli 
1946 spilte ballen over til skolen og bad denne avgi innstilling om rom
behov etc., fait valget paden tomt som skolen i dag disponerer, og hvor 
innflytting. i ny skolebygning fantl sted i 1955/. i 

Fra 1946/47 og i mange ar fremover kom utvekslingslrerere fra Dan
mark og Sverige til a bety myel for utviklingen av nordis1 samf0lelse i de 
trondhjemske h0gre skoler. 1 Den som: var f0rst ute, var adjunkt 
Hellner fra Danmark, som bes0kte var skole i september 1946. Han un
derviste i dansk og holdt dessuten foredrag for hele skolen om det syd
slesvigske sp0rsmal. Han ble tett fulgt av adj.mag. Yrgard fra Sverige 
som kom i november og underviste i svensk. Han holdt ogsa foredrag og 
opptractte med visesang. Tilsvarende var lektor H. 0. Christiansen f0r
ste lrerer fra Strinda som ble sendt utenlands. Han var i mars 1947 bytte
lrerer i K0benhavn. 
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Det f0rste foreldrem0te i skolens historie ble avviklet den 18. oktober 
1946 for en 2. realskoleklasse. 

Fra 1. januar 1947 tiltnidte inspekt0r ved Trondheim Katedralskole, 
Torjus Berge, stillingen som rektor ved Strinda kommunale h0gre 
almenskole, en stilling han fikk i konkurranse med den fungerende 
rektor Finn B0rseth. Finn B0rseth vendte na tilbake tillektorstilling ved 
skolen, men det a vrere elevers og kollegers faste holdepunkt i krigsti
den, og a lede skolen i den vanskelige gjenoppbygningsfasen i 1945 og 
1946, hadde trukket store veksler pa hans helse, og han ble sykepermit
tert, for senere, i 1953, a ga av med invalidepensjon. I 1960 kom han til
bake som lektor ved skolen, men heller ikke na var helsen sterk nok, og 
denne skolens sa uhyre tro tjener sluttet for godt i 1963. Finn B0rseth 
avgikk ved d0den den 6. mai 1974, 76 ar gammel. 

Det var i mange ar sa som sa med gymnastikkundervisningen ved 
Strinda H0gre Skole. Det var f0rst i 1947, da man via Trondhjems bor
gerlige realskole oppnadde en slags annenhands rett til a benytte Befal
skolens gymnastikksal i Munkegaten, at skolens elever kunne fa det 
lovbestemte an tall gymnastikktimer. 

Det var ellers i skolearene 1946/47 og 47/48 at det for alvor l0snet 
med hensyn til var skoles forhold til kroppskulturen. Man hadde riktig
nok nrer sagt helt fra skolens f0dsel av praktisert en ordning med skole
skidager og skoleskirenn, men den f0rste virkelige skoleidrettsdag gikk 
av stabelen den 9. september 1Q48 pa Lian. F0rste post pa programmet 
var sv0mming i Lianvannet, deretter la hele skolen ut pa orienterilljg fra 
Lian Restaurant til Elsterparken. 4 elever tok feil av veien og ble gjen
funnet pa Ringval. Og maU: gaY rundhandet hele skolen fri for a se pa 
Norgesniesterskapet pa sk0yter pa Stadion den 25. januar 1947 og Gra
kallrennets 17 km den 8. mars samme ar. Ikke alle elever den, gang en 
heller var vel sa glade i slike halvt tvungne utfoldelser av kroppslig vel
lykkethet, men enna var det. jo noen av dem til st/ede som husket krigens 
tid da Trondhjems borgerlige realskole og Strinda H0gre Skole var 
tvangsorganisert som «70. konkurransekrets». 

Men det var i denne tid ogsa tendenser til at skolen - kanskje mer 
enn hva tilfellet er i dag - f0lte en forpliktelse til a forvalte de andelige 

I 

kulturverdier: Saledes kan nevnes at man den 24. september 1946 feiret 
50-arsdagen for lvar Aasens d0d med foredrag av lektor Odd Eriksen, 
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og ide to siste timene den 19. februar 1949 trollbandt klasse 5R hele 
skolen med sitt «Festm0te i anledning Alexander Kiellands f0dsel». 
M0tet ble Iedet av Asbj0rn Karlsen. Fredrik Wolff leste sitt eget 
hyllingsdikt til dikteren, og der var foredrag om «Mennesket 
Alexander Kielland» av Harald Jullumstrm. og Rigmor Leistad og Olaf 
Munkeby fremf0tte utdrag av Skipper Worse og Gift. 

Slik l0d FredribChr. Wolffs dikt til Alexander Kielland: 
l ' 
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Midt blant tidens rabulister 
sto du ensom sterk og klar. 
Andres ord sa ofte mister 
kraften som de unge bar. 

Dine ord star like sterke 
selv nu, hundrearet efter, 
og i dag kan ungdom merke 
resultat av dine krefter 

Mens de andre sverdet brukte, 
nar de kjempet for sin rett, 
sa en i din hand seg bukte 
sterk og smidig en floret!. 

Dine ord som kordestikk 
rammet der de hnvet. 
Skarpsyn var det i ditt blikk 
nar du feide fordomsstnvet. 

Andens aaelsmann du var, 
egenartet, modig, sterk. 
Stilens renhet, tanke klar 
gjennomstraler dine verk. 

Man sp0r seg unektelig om Bj0rnson og Ibsen fikk en tilsvarende 

oppmerksomhet tyve ar Ienger frem i tiden. 
Den 20. april 1949 var forsavidt ogsa en merkedag i skolens historie: 

Da mottok skolen sin f0rste pmvekandidat, som tok sin praktisk
pedagogisk oppl~ring med matematikk i klasse 1 a, geografi i 5 R, 3 E, 

1 c, og naturfag i klasse 1 c. 
Strinda H0gre Skole hadde i alle ar v~rt uten fane, og man gikk i 17. 

maitoget uten annen markering enn et flagg. 17. mai 1949 ble imidlertid 
den fane som skolen fremdeles har, tatt i bruk. Ildsjelen bak innsamlin
gen av de penger som trengtes til denne anskaffelse, var lektor Signe 
Fransrud, som holdt avdukningstalen. Fanen er tegnet av arkitekt Roar 
T0nseth sen. og brodert av frk. Mathilde Evjen, J omfrugaten, Trond-

heim. 
I hele perioden fra 1946 og frem til 1955 kom arbeidet med skolens 

nybygg til a v~re den virkelige store sak. Med rasjonering, kvoteordnin
ger og begrensninger av alle slag, matte Regjeringen innf0re en ordning 
hvorved det matte s0kes om «byggel0yVe» for oppf0ring av skolebygg, 
og tross godt arbeid og god argumentasjon, sa det aldri ut til at Strinda 
H0gre Skole skulle komme sapass h0yt opp pa fordelingslisten at byg
ging ville kunne komme i gang. I april ble ogsa foreldrene trukket inn i 
saken gjennom en underskriftskampanje. Sa godt som aile foreldre 
underskrev et brev som ble innsendt til Kirke- og Undervisningsdeparte

mentet. Det hadde f0lgende tekst: 

Til Kirke- og Undervisningsdepartementet. 

Foreldre til elever ved Strinda kommunale hngre almenskole ser seg 
nndt tihi gjnre det rerede Departement oppmerksom pa de vanskelige 
forhold som denne skolen arbeider under pa grunn av darlige/okaler. 

Strinda er en kommune med ca. 28.000 innbyggere og har iflgen egen 
bygning for den hngre skole, men ma leie lokaler som er uskikket til 
skolebruk. Skolelegen har uttalt at lokalene er helsefarlige, og Undervis
ningsradet har uttalt at del er svrert fa skoler i Iande! som har sa darlige 
/okaler som denne skolen. Vi er bekymret for vare barn som ma ga ved 
en skole hvor lokalene bdde undervisningsmessig og helsemessig er sa 

lite tilfredsstillende. 
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Strinda kommune har snkt om byggeloyve for nytt skolebygg, og vi 
tillater ass pa det innstendigste a henstil/e til det cerede Departement a 
finne en utvei til at skolen jar byggeloyve i ar. 

• 
Trondheim, den 29. april 1952 

Det var sa sam sa med standarden i Dessengarden, men ikke desto min
dre trivdes bade lcerere og elever i de kummerlige lokaler. Vi ser overst 
fra venstre gangen utenjor sangsalen pa kvisten, videre selve sangsalen 
«Krematoriet», og nederst et par klasseromsstemninger. Rektor Torjus 
Berge kunne med rette vcere noe bekymret. Enn om der brot ut brann? 

(Foto: Schroder) 
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Hvorvidt dette brev var det n0dvendige puff, vites ikke, men i aile fall 
ikk det na raskt med a fa den n0dvendige byggetillatelse, og i 1953 

kunne arbeidene pa skolens nava:rende anlegg settes i gang med arkitekt 
Roar T0nseth sen. som utf0rende arkitekt. De opprinnelige planer ble 
lmidlertid etterhvert s0rgelig redusert, slik at da man i oktober 1955 var 
kommet sa langt at nybygget kune taes i bruk, matte skolens 18 klasser 
dele de 14 ordina:re klasserom og de n0dvendige spesialrom. Det var 
f0lgelig ikke mulig a Ia klassene ha sine egne rom, man matte innf0re 
det sakalte «fagromsystem» med bl.a. klassesett av aile fagb0ker lig
gende pa de respektive rom. Elevene forutsattes ikke a ta med de la:re
b0ker som de hadde lant av skolen, nei, de skulle ligge hjemme, mens 
man pa skolen altsa brukte «fagromb0kene». Et dyrt og tungvint 
system sa lenge det varte. Na brast imidlertid ganske raskt aile forutset
ninger for at fagromsystemet skulle bl en suksess, bl.a. fordi elevene 
rotet bort «fagromb0kene» og fordi den stadige 0kning i elev- og klasse
tall (toppen ble nadd i skolearene 1950/60 og 1960/61 da man hadde 21 
klasser) umuliggjorde annet enn at fagrommene na ikke bare kunne be
nyttes til undervisning i spesielle fag. Man stod dermed tilbake med en 
nybygget skole som var altfor liten, og hvor aile klasser var «ambuleren
de» klasser. Dette resulterte i utrivsel, ekstra stor slitasje pa skolebyg
ningen og trafikkproblemer innend0rs, og i 1960-arene gikk man derfor 
over til en ordning saledes at de aller fleste klasser fikk faste rom, og ba
re noen fa matte ambulere. Fagromsystemet ble dermed forlatt. 

I mars 1955 var tiden igjen inne for et navneskifte. Denne gang var 
det Strinda Skolestyres formann, Oscar B0gseth, som mente at sa var 
n0dvendig. Han hadde funnet ut at skolens offisielle navn, som han 
trodde var «Strinda h0gre almenskole og gymnas», var lite godt og 
dessuten tungvindt. Derfor foreslo han for nemnda for skolen a over
veie et nytt navn som var «lettere a handskes med bade muntlig og 
skriftlig» . · 

Rektor Berge og la:rerkollegiet diskuterte saken, og man kom enstem
mig frem til a foresla at skolen burde fa beholde det navn den hadde, 
altsa «Strinda kommunale h0gre almenskole», som man formelig 
beviste var det riktigste og mest alminnelige navn pa en slik skole. Like 
fullt vedtok nemnda for skolen i m0te den 25. april 1955 enstemmig 
etter forslag fra Karl Skjevik, at skolens navn fra denne dag skulle va:re 
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«Strinda h0gre skole». Dette navn som siden det ikke er skrevet med 
stor bokstav i «h0gre» og «skole», er dermed ikke identisk med kortfor
men fra 1939, og man kan trolig derfor si at deter det mest kortlevde 
skolenavn i Norgeshistorien, for allerede i oktober samme ar ble navnet 
pa skolen igjen endret, denne gang til «Strinda realskole og gymnas» . Ti 
ar senere, i 1965, da man var sa godt som ferdig med all realskoleunder
visning ved skolen, ble navnet forkortet til «Strinda gymnas», fomvrig 
det eneste nye na_vn pa skolen som har vrert foreslatt av et flertall i lrerer-
kollegiet. ·~~ 

Med unntak tav den tidligere nevnte administrasjonsordning som ble 
godkjent for siste del av skolearet 1946/ 47, kom man helt frem til skole
,aret 1957/58 til aha en administrasjon bestaende av rektor og en sekre
trer med noksa stor leseplikt. Fra sistnevnte skolear ble lektor Haakon 
Odd Christiansen ansatt som inspekt0r, etter a ha vrert sekretrer fra 
1950 da lektor Somersten forlot Strinda H0gre Skole. 

Da skolen omsider i 1955 hadde blitt herre i eget hus, var det likesom 
en slags forbigaende stagnasjon inntradte bade i elevenes friskhet og 
oppfinnsomhet og i lrererenes allsidige samfunnsengasjement, som var 
sa typisk mens man holdt til «der nede», dvs. i Dessengardens intime og 
falleferdige lokaliteter, hvor ikke ett klasserom var likt, hvor solen ikke 
slapp inn i skolegarden, men hvor alt som kan kalles krydder i maten 
var a finne rett utenfor stued0ren: Severdigheter, kunst- og kulturinsti
tusjoner, Nordre gate, «Erichsen», offentlige institusjoner av aile slag. 
«Vi har fatt det fint,» sa lektor Olav Fl0nes, «men alter blitt sa rektan
gulrert.» Lektor Hans Kristiansen tok konsekvensen av utflyttingen fra 
sentrum og s0kte seg over til Trondhjems borgerlige realskole. Han ville 
skride videre ide gamle bygninger hvor han hadde funnet inspirasjon til 
sa mange av sine «Liljer i blekkhus» . Hans Kristiansen er vel en av de 
meget fa lrerere som har gitt sin gamle skole en avskjedsgave: F0r han sa 
takk for seg, overrakte han skolen et sparelodd, hva han na mente med 
det. Spareloddet er fortsatt daglig i bruk nar skolens lrerer.e skal koke 
sin kaffe. 

Da Trondheim kommune fikk utbygget ungdomskolen i midten av 
1960-arene, stabiliserte klassetallet pa Strinda realskole og gymnas seg 
pa 18, na etterhvert med hovedtyngden av elevene i gymnaset. Den siste 
1.klasse i realskolen ble opptatt h0sten 1964 og tok eksamen varenc1968. 
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Mens de j e rste anleggsarbeider starlet pa Trines Minde hesten 1953, 
matte man enna i noen tid ta til takke med de utilfredsstillende skole-

lokaler bak Var Frue Kirke. 

.. 

'~~ 

Pa bilde 1 ser vi bulldozeren idet den starlet opp he sten 1953. (Var kvin

tetten i forgrunnen fremtidige elever?) 
Bilde 2 er tatt omtrentlig der nybygget i dag ligger, og f or a vise hvordan 

det samme omradet i dag ser ut, henviser vi til bilde 3. 

,Y:.f.. 

Bildene 4, 5 og 6 viser flyttesjau jra Dessengarden. Pa bilde 4 ser vi lek
torene Gjerstad og Fransrud i jerd med a pakke /cerervcerelsets beker. I 

bakgrunnen lektor Hegge, /cerer Nergard og lektor Fle nes. 
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Bilde 5 viser at ogsa elevene var engasjert i flyttingen, og bilde 6 kan 
med rette kalles «Farve/ Dessengarden». 

Blldene fra 1953-55 er tatt av Schrnder, det fra 1983 av Hallvard 
Brags tad. 

Den 1. april 1964 fratnidte rektor Torjus Berge rektorstillingen. Etter 
a ha nedlagt et stort og til tider tungt arbeide i skolens tjeneste, tok den 
avholdte rektor avskjed ett ar f"H han matte. Ny rektor ble Finn 
Berntsen, som siden 1960 hadde vrert rektor ved Sverresborg skole. Tor
jus Berge avgikk ved d0den i 1976. 

A v de tallrike lrerere som i kortere eller lengre tid har hatt sitt virke 
ved skolen, er det kun 3 som har avgatt ved d0den mens de satt i sine 
Stillinger. Disse er: Lektor Sigurd Flamnning, som d0de pa en skitur i 
Haltdalen den 26. april 1958, lektor Olav Fl0nes, som omkom ved at 

Fa lcerere oppnar a bli sa avholdt som lektor Olav Flnnes ble. Vi viser 
her en meget typisk stilstudie av ham. 
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bilen som han var passasjer i, i tett take kolliderte med et tog pa en plan
overgang i Alen den 30. juli 1960, og sanglrerer Kare R0nning, som 
d0de under et sykehusopphold den 17. desember 1976. 

Siden 1962 har skolens lrerere vrert tilsluttet «Stipendkassen for 
lrerere ved realskole og gymnas». Denne stipendkasse ble opprinnelig 
opprettet gjennom en avtale mellom den enkelte lrerer og Strinda kom
mune, men den er i dag fylkeskommunal og utvidet til a gjelde aile de 
tidligere gymnas i S0r-Tmndelag. Ved den enkelte skole er der et lokalt 
stipendutvalg, og styrets sammensetning for Strindas vedkommende i 
1983 er: Harald Bragstad, formann, Olav Bakke, kasserer, Arvid 
Schjelderup, sekretrer. Fra 1971 har Harald Bragstad ogsa vrert for
mann i den fylkeskommunale «Stipendkasse for lrerere». 
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ElevstatistiJ..·k for middelsJ..·olen 1934~JJ. 

Kl: I: Elever: Kl. II: Elever: Kl. III: Elevcr: :lliddel-
skolcksamen: 19J.f/35: 2 62 1 3:3 

1935/:16: 2 '69 2 .56 1 26 26 1936/37: 2 6.5 2 69 2 .53 40 19.37/38: 4 70 2 63 2 60 49 1938/39: 3 102 2 60 2 .54 47 1939/40: 
'i 3 93 2 60 SB 1940/41: 1~ 

.3 88 74 
,. 

Sum: 294 

Elentatistikk for realskole Ol! {!Vmnas 19.39-1>8. 

II Elcolll EJ,•,./Jll Elev-~ .1 Eleo~~3, El;;-13 El''"/4 £1.}1' EJ,,./5 
rsk er: r~k u: r~k f"r: gr er: ~ er: gf' f'r: gr er. gf' er: Elev/5 Elo;l 

f{e er: 

J 
!: J 

I 
1939-40, 2 52 
1940--1!' 3 95 2 46 
1941-42' .J H9 3 H5 I 26 I 

24 
1942"13, 3 90 :l 82 I 28 I 31 I 22 I 

27 
1943-44, 4 121 3 91 I 33 I 33 28 I 35 I 26 I 14 3! 13 
1944-45, 4 l2S 4 lli 2 41 I 34 I 30 I .n I 30 I 3! I 23 38 21 23 
1945-46, 4 124 4 l2S 2 60 I 30 I 26 I 36 I 30 1 30 I 27 60 22 25 
1946-47, 4 116 4 108 2 63 I 29 I 27 I 3.) I 28 I 30 I 25 63 2:) 24 
1947-48, 3 86 4 100 3 58 I 26 I 27 I 23 I 31 i 33 I 26 62 28 26 
1948-49' 3 ll9 3 B8 2 49 I 27 I 23 1 3! I 25 j 26 I 29 46 22 28 
1949-SO, ·1 120 :l BS 2 46 I 25 I 20 I 23 I 2.1 l 33 I 22 49 31 2.1 
1950-51' 4 110 4 112 2 48 I 18 1 IS I 25 I 20 1 19 l 18 49 23 16 
1951-52, 4 114 4 99 :l ()7 I 30 I 21 I 8 1 II I 27 I 20 6S 27 l7 
1952-53, 4 121 4 104 .J 61 1 26 I l.'i 1 30 1 73 1 !0 1 12 57 ll 12 
1953-54: 4 121 ·I 118 :J 57 1 2:: l 2S I 30 I 16 I 21 I 20 58 20 17 
1954-55: 4 119 4 122 :J 73 I 30 I 19 1 27 I 24 I 27 I 18 73 2:) 17 
1955-5(): s ISO ·I 107 :J 69 I 30 I 30 I 23 I 20 I 27 I 22 65 27 20 
1956-57: 5 !52 s 152 3 62 I 29 I 28 I 31 I ,Jl I 24 I 18 60 24 18 
1957-58' 5 ISS 5 ISS 4 97 I 30 I 29 I 30 I 28 I 29 I 3! 94 27 31 
1958-59: 5 ISS 5 ISO 4 95 I 27 I 29 I 31 1 27 I 29 1 27 94 26 26 
19.19-60, 6 IH6 4 144 4 116 I 30 I 30 I 3! I ,Jl I 2.5 1 27 us 26 27 
1960-6L s lSI 6 182 3 90 2 58 I ,1J I 28 I 29 I 3! I 29 BS 29 26 
1961-62, 4 120 5 152 ,J 90 ,, 

59 1 30 2 S9 I 31 1 28 I 29 87 27 28 
1962-63, 3 90 4 124 3 84 .J 74 2 42 2 S9 l :w 2 60 I 30 82 56 30 
1963-64, 2 60 3 90· 2 so 3 87 2 59 ,1 72 I ·l6 ., 

60 I 29 49 54 28 
1964-65' I 29 2 60 2 59 3 86 2 56 :J 77 2 61 :J 77 2 44 59 94 42 
l965-66: 0 0 I 30 I 22 3 81 3 u :l 90 2 58 :j 79 2 55 27 64 51 
[966-67' 0 0 0 0 I Ill 3 8G 3 79 ,1 8$ 3 73 :J 35 2 S7 19 71 S4 
[967-68, 0 0 0 0 0 0 2 56 I 26 -~ 77 .1 8S ,1 72 :l 81 ,1 70 62 61 

<;';\ 
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MOT VIDEREGAENDE SKOLE FOR ALLE 
Skolens historie 1964-1983 

A v rektor Finn Berntsen 

1960-arene var en beveget tid for skolevesenet i Norge. Det sam har 
vrert kalt utdanningseksplosjonen i 1950-arene begynte na for alvor a 
tvinge fram reformer ogsa i gymnaset. Den politiske bakgrunn for re
formene var til syvende og sist dmmmen om 12-arig skolegang for alle. 
Ved siden av a meddele kunnskaper og utvikle elevenes evner og anlegg 
skulle denne skolen ogsa ha sosiale mal. Den skulle vrere gjennomga
ende, fra grunnskole til h0gskole, det vil si at hvert trinn skulle bygge pa 
det foregaende. Videre skulle den vrere tilgjengelig for all ungdom uan
sett 0konomiske og geografiske forhold. Optimistiske politikere sa 
denne nye skolen sam et middel til a omforme samfunnet. Ikke alle tror 
at det gar an.1 Men sikkert er det at nar samfunnet forandrer seg, rna 
skolen forandre seg. Gjenoppbyggingen etter krigen hadde forandret 
meget. 

Det var strevet med a f0lge med i denne reformperioden sam preget 
skolens administrasjon, dens lrerere og elever i 1960- og 70 arene. Loven 
om 9-arig skole for alle, organisert i barneskole og ungdomsskole, var 
vedtatt allerede i 1958. Den ble f0rst gjennomf0rt i 1965 for var skoles 
vedkommende. I 1968 gikk siste realskoleklasse ut. If0lge Lov om real
skole og gymnas av 1964 ble skolen da et rent 3-arig gymnas. Fylket 
overtok samtidig skolen 1.1.1965, og navnet ble Strinda Gymnas. I 1969 
hadde skolen fatt 6 klasser pa hvert trinn fordelt med 2 pa reallinjen, 1 
pa naturfaglinjen og 3 pa engelsklinjen. 

En stadig Stf2Jrre del av ungdomskullene Sf2Jkte na gymnasene. Dermed 
fulgte en st0rre variasjonsbredde i elevenes anlegg for den boklige sko
len gymnaset var. Imidlertid hadde reglemenet sam fulgte Ioven av 
1964, knesatt det prinsipp at det skulle tas geografiske og kommunika
sjonsmessige hensyn ved inntaket til den enkelte skole. Det vii si at sko
len fikk sitt eget inntaksomrade. Dermed var den sikret et normalniva 
pa elevene til beste for milj0 og undervisning. Gymnasene i fylket var 
blitt likeverdige. 
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Fors0ksvirksomhet og reformer 

Det tradisjonelle gymnas arbeidet fra annen haivdel av 1960-arene til
synelatende uforstyrret under iov av 1964 og etter Gymnasradets under
visningspianer av samme ar. Men bade blandt pedagoger og poiitikere 
pagikk det en livlig diskusjon om reformer i emning. Etter innf0ring av 
9-arig skoie for aile, \;'·ar det klart at gymnaset matte bygge pa et annet 
grunnlag en tidligere) Kirke- og undervisningsdepartementet oppnevnte 
i 1962 Gymnasutvaig'kt. Det hadde som mandat a utrede pianene for et 
gymnas med fagiig innhoid og struktur som svarte til den nye situasjon. 

Etter at skolen haddeflyttet til Blussuvo/1, ble det en tradisjon at•e/evene 
17. mai motte opp pa plassen foran skolen. En av lcererne hold! da en 
tale, og folk fra nabolaget stmmmet ogsa til for a overvcere denne heyti
delighet. Deretter gikk to get med fane, lcerere og russ i spissen til Kate
dra!skolen, som da som na var utgangspunkt for byens 17. maitog. 

(T.J.) 

44 

l 1965 kom sa Skoiekomiteen. Den hadde det iangt videre mandat a 
Iegge fram planer for en videregaende skole for all ungdom i 

alderen 16-19 ar. 
Den pedagogiske uro i tiden hadde ogsa sine virkninger pa Strinda 

gymnas. Enkelte la:!rere ville gjerne Va:!re med a utpmve nye veier. 35-
arsberetningen melder om fors0k med til dels radikalt nye leseplaner i 
fagene norsk, tysk, engelsk, fysikk og matematikk i arene 1964-68. 
Faget filosofi var et helt nytt tilbud. De fleste av disse fors0kene fortsat
te i 70-arene og bidro tildels til en mykere over gang til ny struktur . I 
1970 fikk skolen, som en av de f0rste i landet, innvilget en s0knad om a 
fa utpmve et kurs i elektronisk databehandling. Kurset var en del av ma
tematikkundervisningen pa reallinjen. Denne undervisningen har siden 
da va:!rt i vekst ved skolen. I 1981 / 82 hadde skolen 7 grupper i EDB, 
hvorav en hadde EDB som linjefag med timetall 2 + 3. Nye impulser til 
faglig fornyelse komi 1974 da Gymnasradet sendte ut alternative lese
planer. La:!rerne gikk i stor utstrekning over til disse som fomvrig var 
n0dvendiggjort av den alminnelige overgang til 5-dagers uke. 

Ikke uten motstand blandt la:!rere, foreldre og elever ble 5-dagers 
uken innf0rt i 1970. Etter noen armed 35 undervisningstimer a 40 min. 
pr. uke ble timeplanen pa 30 timer a 45 min utter. Denne reduksjon av 
undervisningstiden synes mange skolekritikere a overse i debatten om 
nivasenkning i skolen. Avgjort positivt virket det imidlertid at den nye 
plan gav plass for et utvidet langfriminutt. Elevene fikk derved tid til 
elevrads- og lagsm0ter, og la:!rerne kunne holde ukentlige la:!rerradsm0-
ter. Dette skulle senere bli av st0rste betydning for en heldig gjennomf0-
ring av overgangen til ny struktur. La:!rerradsprotokollen viser at det i 5-
arsperioden 1969-73 ble holdt 39 la:!rerrad, mens tailet for perioden 
1977-81 var 142. Den pedagogiske aktivisering disse tallene ba:!rer bud 
om blir ytterligere forsterket nar en tar med at la:!rerradet alt i 1972 
hadde valgt seksjonsledere for fag eller faggrupper. Forel0pig arbeidet 

de frivillig og uten godtgj0ring. 
Imidlertid kom resultatene av disse ars forberedende arbeid f0rst til 

Strinda gymnas i 1978. Mange gymnas i landet hadde da allerede gatt 
over til ny struktur. Skolekomiteens (Steen-komiteens) forhapninger 
hadde Va:!rt a skape skoler der all undervisning for aldersgruppen 16-19 
ar kunne samles under ett tak og en administrasjon. Om dette kunne bli 
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vanskelig i praksis, var idealet likevel at alle skoler burde tilby bade 
yrkesfag og allmennfag. Bak disse tanker Ia bade sosiale og pedagogiske 
siktemal. Det viste seg fort at denne dmmmen var bade 0konomisk og 
praktisk urealiserbar. Riktignok ble en del gymnas, srerlig nye skoler, 
organisert pa denne mate med flere studieretninger. Flertallet av gamle 
gymnas, blandt dem Strinda, fortsatte med bare allmennfaglig studie
retning. Gymnasutvalgets (Gjelsvikutvalgets) planer gikk derved, etter 
noen justeringer, inn ~'Som en komponent i Skolekomiteens struktur. 

"I 

Lre rervre relset 

Handarbeidstime i fri/uft (Schroder) J;i 

Det ligger utenfor denne historikks ramme a gi en framstilling av den 
nye struktur. Arbeidsgrunnlaget fra h0sten 1978 var nedlagt i Lrerepla
ner for den videregaende skolen utarbeidet av Radet for videregaende 
opplrering som departementets sakkyndige rad na het. Lrererradet og 
administrasjonen stod godt rustet til a m0te de utfordringer omleggin
gen b0d pa . Pa personalsiden fikk skolen na, foruten rektor, to inspek
t0rer, studieinspekt0r og to radgivere. Det ble ogsa tilsatt 4 hovedlrerere 
som ogsa tildels ble seksjonsledere i sine fag. Hovedlre rere og seksjons
ledere arbeidet sammen om a forberede saker for Lrererrad, administra
sjonen og skolens utvalg. Dette arbeidsopplegget har fungert godt. Ogsa 
lrererforbruket er blitt st0rre i ny struktur. 0kningen Jigger delvis i den 
sosialpedagogiske tjeneste og i det interne samarbeidet mellom lrererne, 
men ogsa i en utvidelse av fagtilbudet. Tar en lrererforbruket i videste 
betydning, steg forbruket fra 1972 til 1982 med ca. 7 !Jfo. En rna da ta i 
betrakning at uketimetallet pr. elev samtidig er sunket fra 36 til 30. 

Astronomi valgfag 
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Skolen har tilbudt disse jag: 

Kjernefag: 
Norsk 
Tysk 
Engelsk 
Fransk 
Samfunnsff}g 

i 
Linjefag: 

Naturfaglig linje 
Matematikk 
Fysikk 
Kjemi 
Biologi 
EDB 
Engelsk 

Valgfag: 
Astronomi 
Biokjemi 
Drama 
EDB 
Engelsk -sam tale 
Form og farge 
Folkedans 

Matematikk 
Naturfag 
Religion 
Kropps0ving 

Samfunnsfaglig linje 
Samfunnskunnskap 
Sosial0konomi 
Historie 
Engelsk 
Matematikk 

Fotografering 
Fransk -sam tale 
Friluftsliv 
Kropps0ving 
Litteraturkunnskap 
Menneskets 
fysiologi 

Spdtklig linje 
Engelsk 
Fransk 
Tysk 

Milj0la!re 
Musikk 
Pro j eksj onstegning 
Psykologi 
Samtidsorientering 
Statistikk og sann
synlighetsregning 

Andre valgfag er tilbudt, men har ikke samlet tilstrekkelig deltagelse. 

""' 

J'J 
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Elevjordelingen pa linjer 1979-82 pr. 1.1 0. 79 

Naturfaglinje Samfunnsfaglinje Spraklinje 

Jenter Gutter Sum Jenter Gutter Sum Jenter Gutter Sum 

1979-80 2. kl. 38 60 98 25 20 45 20 2 22 

1980-81 3. kl. 33 54 87 25 21 46 25 2 27 
2. kl. 32 52 84 35 29 64 10 3 13 

1981-82 3. kl. 32 50 82 32 26 58 12 3 15 
2. kl. 37 44 81 33 30 63 19 1 20 

Statistikken viser at naturfaglig linje fikk sterk oppslutning de f0rste 
arene. Spraklig linje har til na hatt en svak stilling. Det ser ellers ut til at 
forskjellen i oppslutning om naturfaglig linje og samfunnsfaglig linje 
holder pa a utjevnes. 

Reformer koster penger 
Fors0k og reformer er sjelden billige. S0r-Tmndelag fylkes skolead

ministrasjon skal imidlertid ha honn0r for sin vilje til a modernisere 
undervisningsutstyret. Ved var skole var la!rere og ledelse tidlig ute for a 
tilvende seg midler has fylket til den nye pedagogikk. Heldigvis ble de 
store framst0t gjort i en 0konomisk oppgangsperiode. Sa vidt vi vet var 
saledes skolen den f0rste i fylket sam fikk et fullstendig spraklaboratori
um med 28 plasser. Det kostet dmye 100.000 i 1972-kroner. Etter flittig 
bruk av skolens elever og av leietakere i mer enn 10 ar er spraklaborato
riet i 1983 modent for utsktifting. 

LikelesJes var skolen en av de f0rste sam fikk et selvstendig EDB
anlegg. Det ble installert i 1979. Prisen var ca. kr. 80.000,-. Men det 
har sine problemer a ligge i fors0ksfronten. Sa!rlig nar det involverte ut
styr er i rivende utvikling slik som EDB-anlegg til skolebruk. Pionerut
styr blir da fort foreldet. 

Betydelige summer er ogsa satt inn for a styrke reformpedagogenes 
hjertebarn - de estetiske fag. Men det er en alminnelig mening at sko
len har fatt full valuta for pengene i form av et popula!rt fag til fremme 
av trivsel og skaperglede. Til gledesfagene h0rer ogsa musikk og drama. 
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Bildene viser henholdsvis lcererpanelet i skolens sprciklaboratorium og et 
EDB-apparat pci ncert hold. Begge ligner vel ncermest pci tastaturet i et 
romskip. 

50 

Men disse har enna pa langt mer fatt det materielle grunnlag de b0r ha 
hvis deres muligheter skal komme til sin rett. 

Til a ferdigstille det etterlengtede nybygget i 1979 fikk skolen en rime
lig bra sum til innkj0p av inventar og utstyr. Samlingstyrerne var papas
selig ute og fikk supplert sine undervisningsmidler. Srerlig ble det ned
lagt et stort arbeid, bade av bibliotekaren og av de enkelte fagseksjoner, 
for a ruste opp biblioteket. Seksjonene satte opp lister over 0nskelig lit
teratur og et eget utvalg hadde ansvaret for a gj0re de endelige innkj0p. 
Over en 3-arsperiode ble det brukt kr. 40.000,- til dette formal. 

Videre fikk de audiovisuelle samlinger den plass og de midler de rna 
ha i en moderne skole. Etter iherdig innsats av styreren star det na et rikt 
utvalg av materiell til radighet for lrererne i en velordnet samling. Til 
denne sektor h0rer lrerernes nyeste klenodium - lyskopieringsmaski
nen. Det er ikke for meget sagt at den har gitt undervisningen en ny 
dimensjon. Lrererne kan na raskt bringe aktuelt Stoff fram til den 
enkelte elev. Variasjon og spennvidde er apenbare resultater. Maskinens 
uunnvrerlighet illustreres godt av antall ark denne trofaste tjener har 
Ievert fra seg pa 18 maneder- en million! 

Lcerere og junksjoncerer 
Den livlige aktiviteten i reformperioden hang utvilsomt ogsa sammen 

med at flere av lrererne hadde oppdrag fra Gymnasradet, og senere fra 
Radet for videregaende opplrering i forskjellige faglige utvalg. Rektor 
Finn Berntsen var medlem av Gymnasradet i tiden 1960-76. Lektor 
Erik Bygstad var med i en fagplangruppe for filisofi, lektor Tor Solbj0r 
for kjemi og lektor Jan Wibe for elektronisk databehandling. 

Organisasjonsmessig arbeid i Norsk Lektorlag henger ogsa pa mange 
mater sammen med det faglige arbeid. Ogsa her var lrererne fra Strinda 
gymnas ivrig med i forskjellige tillitsverv. Lektor Erik Bygstad var for
mann i Trondheim krets av Norsk Lektorlag og senere medlem av sen
tralstyret, adjunkt Arve Tran0y formann i kretsens faglig-pedagogisk 
utvalg i hele syv ar og lektor Tor Alstadheim formann i Norsk Lektor
lags landsseksjon for fysikk. 

Men det som her er sagt om fors0k og reformer, rna ikke overskygge 
at skolens hovedinnsats i disse 50 ar var a f0re fram elevene i jevn 
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progresjon i kull etter kull. En lang rekke dyktige lrerere kunne fortjene 
a bli nevnt i denne sammenheng. Lager vi en slags «femten pa topp»
liste over skolens tidligere og navrerende lrerere rangert etter tjenestetid 
ved skolen, ser den slik tJt ved utgangen av skolearet 1983/84: 

1) Inspekt0r, lektor Arne Wold 38 ar 
2) Lektor Tor Johnsen 36 ar 
3) Lektor Signe Fransrud 35 ar 
4) Adjunkt Erli~g Mottre 32 ar 

1' 
5) Lrerer Kare K0nning 31iir 
6) Lektor Rikard Hegge 27 ar 
.7) Adjunkt Arve Trane~y 25 ar 
8) Lektor Nils Nystu 24 ar 
8) Lektor Harald Bragstad 24ar 
9) Lektor Steinar Kiran 23 ar 

11) Lektor Hans Gaare 22ar 
11) Adjunkt Marit Bj0rgan 22ar 
11) Lektor Aase 0verland 22ar 
11) Lektor Egil Kristoffer Sanner 22ar 
15) Lrerer Trygve Leinum 20ar 
15) Lrerer Arthur Nergard 20ar 

De mange ar som disse bar tjent skolen, er vel det beste bevis for 
at den har vrert en stabil og trivelig arbeidsplass. Men noen merittliste 
fomvrig lar det seg ikke gj0re a stille opp her. Den matte i sa fall om
fatte en lang rekke lrerere, ogsa blandt de yngre. 

Skolens kontordame, na sekretrer Astrid L0kken h0rer ogsa med 
blandt veteranene. Hun kom til skolen i januar 1947 som vikar for den 
f0rste kontordame Magnhild Breivik Lie som skulle ha f0dselspermi
sjon. Men hun kom ikke tilbake og Astrid L0kken kom til a vie hele sitt 
yrkesaktive liv til tjeneste for skoien. Hun bar s0rget for kontinuitet og 
orden pa kontoret tillike med en omsorg og service for elever og lrerere 

~ 

som ingen kunne ha gjort bedre. Fra 1978 bar hun fatt god hjelp av kon-
tordame i halv post, Randi Tangen. 

I klassen funksjonrerer star ogsa vaktmester Reidar Ulseth sterkt. 
Som eneste vaktmester hadde han fra 1961 ansvaret for bygninger og 
anlegg. Han holdt skolen i orden til alles tilfredshet og ikke minsM byg-
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geperioden gjorde han en stor innsats for skolen. Fra 1974 fikk skolen 
to vaktmestre, noe den stadig 0kende utleie av lokalene hadde gjort 
n0dvendig. Johan Eretsvik ble da tilsatt som hjelpevaktmester. Han 
overtok i 1982 ved Reidar Ulseths avgang. Rolf Kirkvold ble da tilsatt 
som hjelpevaktmester. Han fratradte sin stilling sommeren 1983. 

Romjorholdene - Nybygg 
I 35-arsberetningen er det gjort rede for romforhold og nyinnrednin

ger fram til 1968. Etter at fylket overtok skolen, og den ble et rent 
gymnas, ble det foretatt en rekke nyinnredninger i det bygget som var 
reist i 1955. Det var imidlertid klart at dette ikke var tilstrekkelig. Skole
samfunnets funksjoner var fortsatt hemmet av de bygningsmessige for
hold, og det var sma muligheter til a fremme trivsel og harmoni i eleve
nes hverdag. I oktober 1966 utarbeidet rektor en analyse av skolens 
rombehov pa grunnlag av de normer som var gitt av Gymnasradet. Kon
klusjonen ble at bare et tillbygg mot vest kunne l0se problemene. Med 
enstemmig tilslutning av skolens utvalg, lrererrad, elevrad og foreldrefo
rening gikk denne framstilling til fylkesskolestyret. Men fylkesutvalget 
fant forel0pig ikke midler til a sette i gang nybygg pa Strinda. 

Imidlertid rykket den nye gymnasstrukturen stadig nrermere. Fylkes
skolestyret tok i november 1972 initiativet til en ny utredning om hvilke 
bygningsmessige konsekvenser innf0ring av ny struktur ville f0re med 
seg. Lrererradet nedsatte et utvalg til a Iegge fram et forslag til svar. Ut
valget, som senere ogsa kom til a fungere som skolens interne byggeko
mite, fikk denne sammensetning: Finn Berntsen, Trygve Leinum, Nils 
Nystu, Torstein Steffensen og Arve Tran0y. Arbeidet matte bygge pa et 
noe usikkert grunnlag. Reformgymnasene, som var pilotskoler for den 
nye struktur, var enna pa fors0ksstadiet. Den endelige organisasjon, 
fagtilbudene og arbeidsmatene var enna ikke klare. I ettertid kan vi hel
digvis si at de prognoser utvalget gjorde har vist seg meget veltrufne. 
Forslaget omfattet bibliotek, lesesaler, st0rre og mindre klasserom, 
grupperom, rom for audiovisuelle samlinger, avdeling for form og far
ge, forskjellige arbeidsrom for lrerere, elevradsrom, kontorer for in
spekt0rer og veiledere og sist, men ikke minst, kombinert forsamlings
rom (aula) og kantine med kj0kken. Bade nybygg og endringer i det 
gamle bygg var da tatt med i planene. 
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Pa dette grunnlag begynte fylket a budsjettere midler til nybygget. 
Fylkets egen byggekomite engasjerte sa i 1974 arkitekt Ragnar Engh til a 
utarbeide et forprosjekt til bygget pa grunnlag av skolens forslag til 
romprogram. Prosjektet forela i september til en beregnet byggesum pa 
5,5 millioner kroner. Etter· dmftinger i lrererrad og elevrad reviderte 
arkitektene sin tegninger. Fylkets byggekomite, bygge- og eiendoms
kontoret og arkitektene var i det hele meget lydh0re for 0nsker fra sko
lens folk. Samlet byggeareal i den endelige planl0sning ble til sist pa 
1920 m2

• Kostnad~he var i 1976 steget til 7,5 millioner kroner. 
Stortingets tempoplan for igangsetting av ny struktur gjorde imidler

tid en snarlig igangsetting av byggingen til en meget presserende haste
sak. Det trakk imidlertid ut med finansieringen. F0rst 7.10.77 kom klar
signalet. Byggesummen var da steget til12 millioner kroner. Ved skole
arets begynnelse i 1979 kunne endelig elever og lrerere fa det albuerom 
i bygningene som de nye planer krevde. 

Til kunstnerisk utsmykking hade byggekomiteen avsatt 150.000 kro
ner. Halvparten ble brukt til keramikkarbeider. Skolen selv, represen
tert ved en utsmykkingskomite, fikk disponere den andre halvparten av 
bel0pet. Skolen fikk derved innkj0pt originalarbeider av en rekke tmn
derkunstnere. 

Den h0ytidlige innvielse av bygget skjedde 12.2.80. I de ar som har 
gatt har bygget statt sin pmve. Byggekomplekset er blitt et vellykket, 
funksjonelt hele. I srerdeleshet merker en i dagliglivet at elevene har fatt 
en storstue der de trives. Deter kanskje en av forklaringene pa at slita
sjen hittil har vrert minimal. 

<!:> 
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Planskisse av bygget 
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Videregaende skole for aile? 
Sammenlikner vi sa Strinda gymnas av 1964 med Strinda videre

gaende skole tyve ar senere, er det ikke vanskelig a konstatere store for
andringer. Undervisningsti~en er redusert. Eldre lrerere klager over at 
fag-og leseplaner er revidert til det ugjenkjennelige. Andre viser til 

InteriBrbilde fra skolens kantine, den star sjelden tom hverken pa dag
eller kveldstid. 

Kantinen sett fra serveringspersonalets synsvinkel. p 
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tidens krav og finner seg lettere i de nye rammer. Strukturen er l0sere og 
bver enkelt elev bar fatt st0rre individuell valgfribet til a komponere sin 
egen studieplan. Nye fag, ikke minst estetiske, muliggj0r en fagsam
mensetning med st0rre spennvidde enn noensinne. Den sosialpedago
giske service er betydelig utvidet, bade pa det faglige og menneskelige 
plan. Og ikke minst er de materielle vilkar blitt langt bedre, bade for 
elever og lrerere. Alt dette bar bidratt sitt til at mange elevtyper sam f0r 
ikke ville gatt pa gymnaser, na er a finne sam tilsynelatende veltil
passede medlemmer av dette mangfoldige skolesamfunn. 

Skoleloven av 1974 bar vrert drivkraften i denne nyskapningsproses
sen. Men apnet den sa adgangen for alle sam 0nsket det, til a ga 12-arig 
skole? Svaret er nok at denne malsettingen bare et stykke pa vei er blitt 
oppfylt. 

Skolen sett fra sydvest 1983 
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SKOLENS LEDELSE 1934-83 

Bestyrere og rektorer 1934-83 
Bestyrer, dr.phil. Hans Henie 1934-42 
Konst.rektor, cand.philol Finn B0rseth 1945-46 
Rektor, cand.real. Torjus Berge 1946-64 
Rektor, cand.real. Finn'Berntsen 1964-83 
Rektor, cand.real. Ivar/Mj0en 1983-

HansHenie Finn Berseth 

Tor jus Berge Finn Berntsen 
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lvar Mjeen 

Inspekterer og sekretcerer 
Lektor Finn B0rseth, sekretrer 1937-45 
Lektor Kare Sommersten, sekretrer 1945-50 
Lektor Haakon Odd Christiansen, sekretrer 1950-57 

inspekt0r 1957-63 
Lektor Arne Wold, inspekt0r I 1963-82 
Lektor Annbj0rg Ulset Evensen, inspekt0r I 1982-
Lektor Torstein Steffensen, inspekt0r II 1977-78 
Lektor Arne Fjelnseth, inspekt0r II 1978-
Lektor Torstein Steffensen, studieinspekt0r 1978-

Utvalget for skolen, jormenn 
1934-41 prost Tycho Castberg 
1941-8. mai 1945 lrerer A. Gerhard Raheim, som av Departementet ble 

oppnevnt til a ovcrta aile funksjoner for skolestyre og utvalg. 
1946 domkirkearbeider Johan Karlsen 
1946-48 forvalter B. D. 0yen 
1948-54 domkirkearbeider Johan Karlsen 
1954-56 sokneprest Ole Winsnes 
1956-76 journalist Oscar B0gseth 
1976-80 konsulent Rolf Sverre Fostervoll 
1980-82 lektor Egil Kristoffer Sanner 
1982- lektor lngvald Sivertsen 
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TIDLIGERE LlERERE TILSATT VED SKOLEN 
I ETT AR ELLER MER 

Lektor Tor Alstadheim. 1.8.72-31.7.79 
Cand.real. Georg Andre, timelrerer 1.8.64-31.7.66 og 1.8.68-31.7.79 
Lektor Ase Julie Aspelund, 1.8.68-31.7.75 
Lrerer Martin Asphaug, tiinelrerer, 1.8.42-31.7.43 
Faglrerer'Ole Aune, timel~rer, 1.8.59-31.7.60 
Lektor Hilmar Bakken, f8.42-31.7.51 
Sivi10konom Kare Bak0y; timelrerer, 1.8.60-31. 7.61 
Cand.real. Ragnhild Bastiansen, timelrerer, 1.8.60-31.7.61 
Student Hans Berge, timelrerer, 1.8.58-31. 7.59 
Rektor Torjus Berge, 1.8.47-31.3.64 
Lektor Margrethe Elisabeth Bergh, 1.8.51-31. 7.52 
Cand.mag. Annemartha Bergrem, lrerer 1.6.60-31.7.64 og 1.8.66-31.7.74 
Lrerer Hans Bergrem, timelrerer, 1.8.61-31. 7.62 
Adjunkt Roald Bergsund, 1.8.43-31.7.44 
Rektor Finn Berntsen, 1.4.64-31.7.83 
Adjunkt Gustav Bj0rlo, timelrerer 1.8.63-31.7.66 
Adjunkt Solveig Bryhni, 1.8.47-31.7.48 og 1.8.51-31.7.53 
Lrerer Gudny Berg Braa, 1.8.46-31.7.49 og 1.8.51-31.7.61 
Lrerer Martha Braadland, 1.8.40-31. 7.41 
Adjunkt Berit Bygstad, 1.8.60-31.7.61 
Lektor Erik Bygstad, 1.8.60-31.7.78 
Lektor Marit Bygstad, 1.8.61-31.7.78 
Lektor Jacob B0e, 1.8.53-31.7.68 
Lektor Finn B0rseth, 1.8.34-31.12.52 og 1.8.60-31.7.63 
Timelrerer Martha Carstens, 1.8.42-31.7.43 
Lektor, inspekt0r Haakon Odd Christiansen, 1.8.45-31.12.62 

og timelrerer frem til 31.7. 70. 
Cand.philol. Stewart Clark, timelrerer 1.8. 78-31.7.79 
Lrerer Birthe Bang Donali, timelrerer 1.8.58-31.7.59 og 1.8.60-31.7.61 
Faglrerer Berit Engesbakk, timelrerer 1.8.64-31.7.65 
Faglrerer Eva Birgitte Eriksen, 1.8.64-31. 7.65 
Lektor Odd Eriksen, 1.8.42-31.7.59 
Lektor Lars Sigfred Evensen, 1.8.78-31.7.79 
Adjunkt Reidar Fjeld, 1.8.56-1.8.57 
Lektor Olav Fl0nes, 1.8.40-31.7.41 og 1.8.44-17.7.60 
Lektor Sigurd Flamnning, 1.8.51-26.4.58 <e> 

Lektor Cecilie Fossdal, 1.8.50-31.7.58 
Lektor Erik Foshaug, 1.8.66-31.7.67 
Sokneprest Ole Fossum, timelrerer 1.8.67-31.7.69 
Lektor Signe Caspara Fransrud, 1.8.34-31.7.69 
Lektor Arnt Friisk, 1.8.55-31.7.60 
Adjunkt Fredrik Julius Gjerdrum, 1.8.35-31.7.36 
Lektor Jon Gjerstad, 1.8.52-31.7.60 
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Lektor Svein Bjarte Grebstad, 1.8.61-31.7.67 
Lektor Brit Synn0ve Gaare, 1.8.81-31.7.82 
Lektor Hans Gaare, 1.8.45-31.7.67 
Lektor Helen Elise Halse, 1.8.54-31.7.58 
Faglrerer Margaret Haugan, timelrerer 1.8.60-31.7.61 
Adjunkt Gustav Haugen, 1.8.46-31.7.47 
Adjunkt Jorulf Haugen, timelrerer 1.8.71-31.7.72 
Lrerer Dagfinn Hanssen, 1.8.34-31.7.46 
Adjunkt Hartvig Hartvigsen, 1.8.58-31.7.60 
Lektor Torolf Guldberg Hanz, 1.8.50-31.8.51 
Lektor Rikard Hegge, 1.8.39-31.7.66 
Lrerer Otto Heglum, timelrerer 1.8.63-31. 7.65 
Lektor Arvid Heimdal, 1.1.44-31.7.46 
Res.kap. Ragnar Heiret, 1.8.67-31.12.68 
Lektor Harald Heide, 1.8.44-31.7.48 
Faglrerer Randi Helland, 1.8.67-31. 7.68 
Lektor Lars Anton Henriksen, 1.8.53-31.7.58 
Lrerer Emil Herje, 1.8.41-31.7.42 
Adjunkt Evy Hirsch, 1.8.64-31.7.65 
Lektor Frank Hokland, 1.8.64-31.9.79 
Lektor Ulf Holmsgard, 1.8.59-1.8.63 
Lektor Alf Holtermann, 1.8.37-9.5.45 
Faglrerer Sigrid Hundeide, 1.8.73-31.7.74 
Cand.mag. Ragnhild H0ibraaten, timelrerer 1.8.44-31.7.45 
Lrerer Olav Harstad, 1.8.58-31.7.59 
Lektor Brage lrgens Larsen, 1.8.46-31.7.47 
Lektor Jean Jaminon, 1.8.73-31.7.76 
Faglrerer Knut A. Johansen, 1.8.63-31.7.66 
Lektor Tor Johnsen, 1.8.36-31.7.72 
Lektor Borgny Jystad, 1.8.44-31.7.46 
Cand.philol Svein Ingar Kaldal, timelrerer 1.8.81-31.7.82 
Faglrerer Karen Kjeldstad, timelrerer 1.8.49-31. 7.55 
Faglrerer Marn Kjeldstad, timelrerer 1.8.49-31.7.51 
Lektor Nils-Kolbj0rn Kjenstad, 1.8.44-31. 7.48 
Cand.theol. Merete Koksvik, timelrerer, 1.8.75-31.7.77 
Lektor Anne-Margrete Konow Lund, 1.8.67-31.7.70 
Lektor Olaf Kortner, 1.8.50-31.7.57 
Lektor Hans Kristiansen, 1.8.46-31.7.59 
Lektor Anders Martin Kvam, 1.8.53-31.7.65 
Lektor Gunnar Kvarme, 1.8.67-31.7.68 
Lrerer Eivind Laukvik, 1.8.63-31.7.65 
Lrerer Trygve Leinum, 1.8.57-31.7.77 
Lektor Carl Lewin, 1.8.50-31.7.55 
Faglrerer Anne Mari Lillejord, 1.8.51-31.7.52 
Lektor Johanna Liaklev Lunde, 1.8.44-31.7.46 
Lektor Knut Lunde, 1.8.42-31.7.53 
Lektor Brynjulf Marheim, 1.8.55-31.7.57 
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Lektor Ivar Mj0en, timelrerer 1.8.68-31.7.69 
Adjunkt Erling Mottre, 1.8.36-31.7.69 
Adjunkt lnge Moslet, 1.8.67-31.7.68 
Faglrerer Ingebj0rg Moxnes, 1.8.59-31.7.60 
Lrerer Aagot Moxness, 1.8.34_:_9.5.45 
Adjunkt Axel Myhre, 1.8.63-31.7.65 
Faglrerer Harald Myrholt, 1.8.64-31.7.65 
Lektor Egil Bjarth Maastad, 1.8.49-31. 7.60 
Lrerer Arthur Nergard,: 1.8.47-31.7.67 
Cand.oecon. Tormod 'Nordtveit, 1.8.58-31. 7.59 
Faglrerer Randi Norurh, timelrerer 1.8.78-31.7.79 
Lektor Nils Bjarne Nystu, 1.8.57-31.7.81 
Student Erling Nyvold, timelrerer 1.8.60-31.7.61 
Lekt9r Ole Johan Olaussen, 1.8.65-31.7.76 
Faglrerer Oddvar Opland, 1.8.59-31.7.60 
Lektor Kjell Oversand, 1.8.77-31.7.78 
Res.kap. Haakon Pharo, timelrerer 1.8.34-31.7.35 
Lektor Johannes Reiersen, 1.8.46-31.7.52 
Faglrerer Sidsel Reimers, 1.8.65-31. 7. 73 
Stiftskapellan Hans Rognstad, 1.8.67-31. 7. 72 
Lektor Leif Roksund, 1.8.51-31.7.52 
Faglrerer Kare R0nning, 1.8.45-17.12.76 
Lrerer Thomas Ryen, timelrerer 1.8.43-31.7.44 
Faglrerer Marit Saltnessand, 1.1.50-31. 7.51 
Cand.theol. Arne Sand, 1.8.70-31.7.71 
Cand.mag. Tore Sand0, 1.8.77-31.7.78 
Lrerer Vidkun Sellreg, timelrerer 1.8.41-31. 7.42 
Lektor Peter Karsten Sj0holt, 1.8.57-31. 7.59 
Lektor Karl Johan Skarsvik, 1.8.46-31.7.54 
Adjunkt Bj0rg Skille, timelrerer 1.8.81-31.7.82 
Cand. theol. Reidar Skjerdingstad, timelrerer 1.8. 72-31.7.74 
Lrerer Elsa Skjerven, 1.8.52-10.10.65 
Sykehusprest Gjermund Skjerven, timelrerer 1.8.57.::._31.7.65 
Adjunkt Terje Skrivervik, 1.8.82-31.7.83 
Faglrerer Gullbj0rg Strand Skutle, 1.8.45-31.12.49 
Lrerer Olav Johan Sletta, 1.8.60-31.7.63 
Lektor Ragna Marie Solbj0r, 1.8.68-31.7.71 
Pastor Erik Svenke Solum, timelrerer 1.8.35-9.5.45 
Lektor Kare Johan Sommersten, 1.8.35-31.7.50 
Lektor Arne Stai, 1.8.48-31.7.49 
Faglrerer Jon Storm, timelrerer 1.8.58-31.7.59 
Cand.philol Wilhelm K. St0ren, 1.8.47-31.8.49 
Pastor Trygve Svare, timelrerer 1.8.51-31.7.52 
Cand.mag. Petter Svelmo, 1.8.82-31. 7.83 
Student Morten Svorkmo, timelrerer 1.8.81-31.7.82 
Student Olav S0lverud, timelrerer 1.8.61-31.7.62 
Cand.mag. Edd Magne Torbergsen, timelrerer 1.8.76-31.7.77 

62 

<"!;. 

i_ 

Lektor Hans Try, 1.10.52-31.7.58 
Cand.mag. Marit Arntsdtr. Tungen, 1.8.43-31.7.44 
Lektor Frode T0nne, 1.8.78-31.7.79 
Cand.mag. Hans Petter Ulven, 1.8.82-31.7.83 
Faglrerer Gudlaug Vardehaug, 1.8.59-1.8.60 
Faglrerer 0ystein Vasseljen, timelrerer 1.8.58-31.7.59 
Cand.mag. Sindre Vestre, 1.8.82-31.7.83 
Cand.mag. Johanne Volden, 1.8.78-31.7.79 
Cand.real. Jon Ludvig Walstad, timelrerer 1.8.74-31.7.75 
Lektor 0rnulf Weden, 1.8.55-31.7.58 
Lektor Hana Brodska Weidemann, 1.8.55-31.7.61 
Lektor John Whittaker, 1.8.58-31.7.64 
Lektor Jan Wibe, 1.8.67-31.7.75 
Lektor Birgit Regine Wiig, 1.8.45-31.7.53 
Lektor Mogens Winsnes, 1.8.57-31.7.67 
Lektor, inspekt0r Arne Wold, 1.8.44-31.7.82 
Lrerer Sverre Woll, 1.8.44-31.7.59 
Stud.philol Torbj0rn Aalbu, timelrerer 1.8.64-31. 7.65 
Rektor Telleif Aamland, timelrerer 1.8.64-31.7.65 
Faglrerer Eli Aasen, timelrerer 1.8.60-31.7.61 
Cand.mag. Sven Olav Aastad, 1.8.82-31.7.83 
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SKOLENS L.tERERE I SKOLEARET 1983/84 
(Arstall angir nar vedkommende ble ansatt ved skolen) 

Lrerere i full post: 
Bakke, Olav, lektor (engelsk, tysk, samfunnskunnskap) 1977 
Bj0rgan, Marit, adjunkt (kjemi, botanikk, geologi) 1962 
Bols0, Tor Age, lrerer (kropps0ving, psykologi) 1980 
Bragstad, Harald, lektor (fransk, engelsk, historie) 1960 
Brandshaug, Rune, lektor,' (biologi, matematikk, kjemi) 1983 
Cartfjord, Stale, lektor (llistorie, norsk, tysk) 1981 
D0rum, Erik, lektor (hisf-orie, norsk, geografi) 1965 
Erevik, Gaute, lektor (kjemi, fysikk, matematikk) 1979 
Evensen, Annbj0rg Ulset, lektor/ inspekt0r I (fysikk, matematikk, kjemi) 1982 
Evensen, Per Arne, lektor (norsk, fransk, historie) 1970 
Fjelnseth, Arne, lektor/ inspekt0r II (historie, engelsk, fransk) 1966 
Gimmestad, Elfrid, lektor (tysk, engelsk, litteraturkunnskap) 1971 
Gmnnemd, Tor, lektor (engelsk, tysk, geografi) 1965 
Gmnning, Emil, lrerer (kropps0ving) 1977 
Gmnning, Tor Olav, lektor (meteorologi, fysikk, matematikk, kjemi) 1979 
Hassel, Lars, adjunkt (musikk, drama, engelsk) 1979 
Hundeide, Arne, lektor (engelsk, tysk, lrererpmve) 1983 
H0nnas, Per lnge, lektor (fysikk, matematikk, kjemi) 1975 
Jenssen, Karen Todal, lektor (norsk, historie, engelsk) 1972 
Jensas, Henry Kristian, lektor (historie, norsk, engelsk) 1978 
Kiran, Steinar, adjunkt (engelsk , fransk, tysk) 1961 
Kvenseth, Kristen, lektor (fysikk, matematikk) 1978 
Loe, Carl-Erik, adjunkt (norsk, tysk, litteraturkunnskap, spesial-

pedagogikk) 1982 

Manum, Odd Arve, lektor (norsk, historie, statsvitenskap) 1978 
Marion, Peter van, lektor (marin biologi, matematikk) 1979 
Mj0en, Ivar, rektor (fysikk, matematikk, kjemi) 1983 
Myrberget, Helle, lrerer (kropps0ving) 1974 
Oldervoll, Tore, lektor (matematikk, fysikk) 1979 
Otneim, Hj0rdis, lektor (norsk, engelsk, lrererpmve) 1982 
Oxaal, Kirsten, lektor (norsk, geografi, psykologi) 1983 
Rydland, Terje, lektor (kjemi, matematikk, milj0kunnskap) 1983 
Sagmo, Arne, lektor/ radgiver (pedagogikk, tysk, fransk) 1978 
Sanner, Egil Kristoffer, lektor (historie, engelsk, fransk) 1962 
Schjelderup, Arvid, lektor/radgiver (kjemi, biologi) 1969 
Sivertsen, lngvald, lektor/ bibliotekar (fransk, norsk, sprakvitenskap, ~ 

religionshistorie) 1974 
Solbj0r, Tor, lektor (kjemi, fysikk, matematikk) 1969 
Stabell, Birgit, adjunkt (tysk, engelsk, religion) 1982 
Steffensen, Torstein, lektor/ studieinsp. (norsk, engelsk, historie) 1968 
Steiro, Birger, lektor (historie, norsk, tysk) 1983 
Tillereggen, Liv Randi, lektor (engelsk, norsk, samfunnskunnskap) 1982 ~ 
Tilseth, lngvar Darre, lektor (historie, norsk, tysk) 1968 
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Tran0y, Arve, adjunkt (matematikk, geografi, zoologi) 1959 
Tretteng, Ole-Johan, adjunkt (engelsk, norsk, samfunnskunnskap) 1979 
Vassal, Rita Hervold, adjunkt (engelsk, tysk, fransk) 1975 
0verland, Aase-Karine, lektor (botanikk, fysikk , kjemi) 1962 

Lrerere i delstilling og timelrerere: 
Aune, Gerd, cand.mag. (form og farge) 1978 
Bj0rnsnes, Annlaug, cand.mag. (fransk) 1983 
Espelund, Arne, siv.ing. (folkedans) 1982 
Gjerde, Sidsel, cand.mag. (religion, norsk, folkeminne) 1977 
L0we, Arne, lektor, (religion, matematikk, fysikk) 1971 
Nedahl, Odd Arve, cand.mag. (sosial0konomi, samfunnskunnskap) 1983 

0vrige ansatte: 
Glenne, Ragnhild (bibl.ass.) 1979 
Groth, Harald (elevass.) 1983 

Personalet fotografert i juni 1983 
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DESSENGARDEN 

Av lektor Harald Bragstad 

Dessengdrden 

Den i dette skrift sa meget omtalte Dessengarden tilhe~rte bygnings
komplekset pa Trondhjems borgerlige realskoles eiendom Var Frue 
gate 1-3, ogden la pa hje~rnet av Var Frue gate (Kirkeristen) og Erling 
Skakkes gate (Vestre gate). Dessengarden hadde en grunnflate pa 
13 x 38 meter (innpa 500 m2

) og ble oppfe~rt i te~mmer av den rike 
Trondhjemskje~pmannen Paul Bahnsen Lorch i 1836 for a brukes sam 
bolig. Den hadde i hver etasje 9 rom. Kje~kkenet var i 1. etasje. Det la 
mot garden og hadde «Skorsteen, dobbelt Komfyr og Stegeovn, samt 
med Te~mmervcegge og panelet Underloft». Rommene mot gaten var de 

<Co 
mest forseggjorte, der fant man buede ovnsnisjer og gipsede tak med 
stukkornamenter. Det var naturlig at denne meget store trebygning, 
sam ogsa ruvet usedvanlig godt i he~yden, satte sterkt preg pa gatebildet. 
Den var imidlertid ingen helt typisk trondhjemsk trebygning. Saledes 
bmt byggherren en gammel tradisjon ved a anlegge hovedinngangen inn 
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mot gardsplassen, og en langsgaende te~mmervegg i begge etasjer forhin
dret at man fikk gjennomlys i rommene. Bygningen fikk ekstra he~yde 
ved at det over vinduene i 2. etasje var bygget inn en h0y triglyffbord,
men denne spesielle teknikk ga den ogsa et preg av a vcere paskje~tet i 
he~yden. 

Dessengarden komi 1856 i oberstle~ytnant Dessens eie, og det var etter 
denne eier at den fikk sitt senere navn. I 1870, da Trondhjems Tekniske 
Lcereanstalt kom i gang, ble den denne skoles fe~rste lokaler (TTL flyt
tet i 1898 inn i sin nye bygning Munkegaten 1 sam i dag er byens 
radhus), og Dessengarden komi 1900 i Trondhjems borgerlige realsko
les eie. TBR hadde da fatt oppf0rt sin nye skolebygning pa nabotomten 
Var Frue gate 3, etter i mange ar a ha fe~rt en heller kummerlig tilvcer
else i en ombygget stuelan fra garden By i Egge, sam etter den store 
kvartalsbrannen i 1841 ble fraktet til Trondhjem og gjenoppf0rt pa sko
lens tomt pa hje~rnet av Dronningens gate og Se~ndre gate. Trondhjems 
borgerlige realskole brukte Dessengarden sam kontorer og bolig for 
inspekte~ren. En tid leide man ogsa ut rom til Trondhjems Navigasjons

skole i bygningen, og der ble i noen ar fe~r siste krig utleiet forretnings
lokaler i kjelleretasjen. Senere ble disse tatt til sle~ydsal, og der ble innre
det sangsal pa loftet. I naborommet til sangsalen hadde maleren Gustav 
Undersaker i mange ar sitt atelier. Ncermest sam en slags husleie malte 
han veggdekorasjonene i gangene i 1. og 3. etasje i Realskolens bygning 
fra 1900. 

Dessengarden var ingen arkitektonisk perle, men den hadde avgjort 
sine scerpreg og sin plass i bybildet. Den ble revet i 1957, snaue 2 ar etter 
at Strinda He~gre Skole flyttet ut av den etter a ha slitt pa dens intime 
kmbelhet i innpa 20 ar. 
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ERINDRINGER FRA MIN ARBEIDSPLASS 

Av lektor Tor Johnsen 

Midde/sko/en i 1936 
Det ble raskt vanlig at klassene hadde me~ter, av og til ogsa med fore

drag og diskusjon. Noep hadde ogsa sin egen avis. Klasse Ia i 1936 
hadde det. Det kom fret/t flere forslag til avisnavn, og etter avstemning 
fikk forslaget «Mora i Jhstalten» flest stemmer. En dag ble avisen opp
lest i matematikktimen. Det jeg husker, er at redakteren hadde gitt 
lrererne, karakterer. En, det var forevrig den senere «rektor» Halter
mann, fikk Srerdeles, tre fikk Meget, en fikk M +- , og en fikk t + (han 
var for «Hortensk», ble det sagt). Det er verdt a nevne dette, sam jo 
viser at det var et meget godt for hold mellom lrerere og elever. 

Boksamling 
I den fe~rste tid og mange ar fremover var skolens boksamling svrert 

beskjeden og tilfeldig. Bevilgningene var sma. Av oppslagsverker kan 
nevnes en noe foreldet utgave av Salomonsens konversasjonsleksikon. 
Det var en gave fra lektor Be~rseth. Det ble flittig brukt. En bokserie for 
geografiundervisningen var noe kjedelig, men brukbar. 

Utstyr for realjagene 
Var skoles viktigste utviklingsfase falt under krigen. Da krigen var 

slutt, ble det et meget start behov for utstyr av alle slag. Like til1945 var 
Strinda Hegre Skole uten eget utstyr for eleve~velser og apparater til 
undervisningen. Alt var lao fra Trondhjems borgerlige realskole». 
For skolens fe~rste realistkull var det liten mulighet for e~velsler. Dette 
var for dr. Henie en brennende sak. Etter lektor Sverre Bruuns lrerebe~
ker og elevevelseshefter tok han ut det viktigste. Fe~rst i 1945 k.om en 
star kasse med instrumenter til skolen. Lektor Arvid Heimdal ble utpekt 
til samlingsstyrer for fysikk. Senere overtok lektor Knut Lunde, sam 
gjorde en god iimsats. Etterhvert fikk skolen et utstyr sam var pa he~yde 
med tiden. Lektor Rikard Hegge ble ansatt sam samlingsstyrer for 
kjemi, og selvskreven var lektor Signe Fransrud for biologi. LektoP 
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Hegge var en solid realist sam bidro med sitt til at skolens reallinje fikk 1 

en god start. Fmken Fransruds biologilaboratorium var sam en 
eventyrverden. 

Nils Uhlin Hansen 
Flere av vare middelskoleelever ble landskjente idrettsmenn. En av 

dem het Nils Uhlin Hansen. Han tok middelskoleeksamen i 1938. Alle
rede fe~r krigen var han norgesmester i lengdehopp, og han satte norsk 
og nordisk rekord i samme e~velse med et sprang pa 7,54 meter. Denne 
rekord ble satt i 1939, og ble ikke slettet fe~r i 1959. Nils Uhlin Hansen 
ofret sitt liv for Norge. Han fikk det farlige oppdrag a vrere kurer mel
lorn Norge og Sverige. Han ble skutt i en trefning i skogen i e~st. 

" 

ll 

~ 

Vignett av Olav Flnnes 
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LITT NOSTALGI OM DEN GAMLE SKOLEN 

A v Hakon Karlsen 

Har vi ikke alle skrevet stilen om treet sam forteller sin histore. En 
dag blir det t0mmersto)ck sam f10tes nedover elva - og sa ender det 
sam flaggstang pa kongens slott - eller sam et papir kunstneren tegner 
pa. Og treet far evig liv i Nasjonalgalleriet. Her er en annen og sann 
versjon: 

En dag kommer en mann opp i kringkastingen i Trondheim og sp0r 
etter Arve Tellefsen, Joda, Arve er til stede. Og mannen forrerer ham en 
fiolin han selv har bygd - av t0mmer fra den gamle Dessengarden sam 
na er revet. Arve takker rert, legger bart sin Guarneri fra Cremona, gri
per det skinnende hobbyinstrumentet og spiller en folkevise. 

Jeg husker jeg tenkte: Den gamle renna! Na er den borte, men har 
gjennomgatt den skj0nneste av alle metamorfoser og blitt til musikk. 
Kan det tenkes et bedre bevis for et liv etter d0den? 

Slik er det. Na synger den gamle skolen. Synger i fele, synger i sinn. 
Arene, avstanden har gjort den vakker sam en folkevise - en vise om 
glemte ar, om ungdom og hap og kjrerlighet og m0tet med en ny og 
imponerende verden: Pytagoras, Darwin- og Friedrich der Grosse! 

Sa jeg glemte ar? Det er naturligvis bade riktig og galt. Aile sam snur 
seg og ser tilbake, vil oppdage at tiden spiller en et puss. Forgangne ar er 
sam telefonstolper langs en lang, rett landevei: De nrermeste rna man 
sa urn fare med 0ynene fra bunn til topp for a fa oversikt over, men de 
fjerneste er sa sma at man ikke bare fanger dem inn uten a flytte blikket, 
de star ogsa sa tett her at man samtidig ser mange under ett- og fanger 
inn et helt tidsavsnitt i et eneste 0yekast. Detaljer kan forsvinne. Men 
helheten - ja, den kan faktisk bli en komwesjon sam antenner0 Det er 
slik poesi blir til, forteller en venn av meg sam er dikter. («Nrerast er du 
nar du er langt borte».) Selv sitter jeg ogsa her og tenker at: dette jeg na 
skriver, - burde det kanskje heist ha vrert et dikt? Nar Hans Kristian
sen har satt sin lilje i kateterets blekkhus, burde kanskje noen sette en 
blomst ogsa pa den gamle pulten? 11 
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Men jeg er ikke Hans. Sa far det bli prosa. Jeg ser pa Wergeland pa 
sin bronsesokkel her like utenfor mitt vindu i Kristiansand, prever om 
det nytter a Iegge armene pa ryggen, lukke 0ynene og apne munnen -
og nesen. For intet kan minne sam duft. 

Jo, det nytter. Lukten av kritt og grennsape og ferielakkerte klasse
romsgulv kommer seilende over en avstand pa 47 ar, og ut av denne ete
riske aroma kommer det ansikter, skikkelser, navn, stemmer, b0ker og 
milj0. Ja, ogsa milj0, naturligvis. For utenfor porten til «Den Borger
lige» la byen og dialekten sam den gang bare var til privatbruk. Og sko
leveien. Det var Vollabakken for meg. Og Bakklainne' og Bybrua og 
Krana «kor aille ungan drukna' her i by'n». Og etter skoletid var det 
ofte gjennom Domkirkeparken og over gamle Elgesreter bru. Enna la 
den gamle kuppelsteinsbrulegginga i 0vre del av Munkegata- sam der
for ingen kunne bile eller sykle i «uten at'n resta-pa-sre tarmsl0ng». 
Milj0 altsa. Gamle Trandhjrem. Gamle St. J0rgensveita med sladrespeil 
i vinduene og melkutsalg pa hj0rnet, der vi fikk kj0pt stomp i lang
frikvarteret. Det tok heller ikke lang tid for en sprinter a komme seg ned 
til Adressa og tilbake igjen. Rektor skulle ha visst at selv pastor Solum 
sendte ordonnanser ned for a skaffe de ferskeste meldinger om hvordan 
Lars Bergendalla an i forhold til Jalkanen under 5-mila i Zakopane. 

Solum, ja. Han fortalte ass at Gud skapte Universet, men unngikk 
behendig a snakke om livets tilblivelse pa moder jord- og gjorde det 
dermed lettere for frk. Fransrud. Materiens overgang fra ikke-liv tilliv 
er et brysomt punkt for mange evolusjonsteoretikere fremdeles. Kan
skje de to dreftet det pa lrerervrerelset. Vi andre kikket vel ikke akkurat 
sd dypt i materien, vi hadde mer enn nok med akersennepen og herr Lin
nes mystiske st0vbrerere - samt plantepressing. 

Sa v~r det historie med Holtermann. Og Holtermann rna minnes -
for sin elskverdige eksaminasjon- noe i retning av: ... «men han kom 
ikke til India, han kom til de Vest . . . ? ... til de Vest? - . , .. indiske 
0yer.» - «Ja, riktig. Helt riktig. Du kan dette, skj0nner jeg?» 

Og Sommersten med sin bergenske tunge og de lynende briller - hva 
lrerte vi ikke av vare pedagoger? «Superfluous» stod det i margen pa en 
gjenfortelling der jeg hadde fors0kt a imponere med en litt for flott ven
ding. Jeg matte sla ordet opp, naturligvis, og fant «overfl0dig». En 
glose jeg siden den gang aldri har glemt. 
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Er det riktig nfu jeg synes a huske at Mottre og Johnsen var de mest 
fargerike? Mottre imponerte pa mange mtiter. Han var skuespiller av 
gemytt, «kunstnerisk» syntes vi, v,ittig i timene, brun som en neger etter 
paskeferien, sa pikene dante. Men effektiv som la:!rer - uten at den 
tyske grammatikken et 0y~blikk ble kjedelig. Johnsen, min klassefor
stander, var ikke fargerik pa den maten. Men det fulgte noe mystisk 
med Johnsen. lmponeren.de skikkelse, Sa:!rlig i lys sommerdress. Det 
nadde oss rykter fra tunihallen om at han gjorde kjempeslengen med 
helskrudd Engelskmann i avspranget og at han dessuten var medlem av 
en klubb i Vestfold som kalte seg «Larvik 0l og turn», at han rodde 
kajakk i bslofjorden hele sommeren, men sto pa ski som ei gammel 
kjerring og gikk pa trynet i Rustadrenna. Det siste fortalte han selv uten 
blussel. 

Flere, Jo Hansen, selvsagt. Alt-i-ett-Hansen. Gymnastikk, sl0yd, 
sang. Traust og st0dig tmnder. Og Moxnes, og Gjerdrum og B0rseth og 
rektor Henie og ... har jeg nevnt dem alle? 

Men enn vi selv- elevene? Hvordan var vi? Oppriktig talt: Jeg tror 
vi var en lett flokk a hanskes med. Vi satt stille i timene, hadde respekt 
for la:!rerne, arbeidet start sett som best vi kunne og tedde ass vel start 
sett som snille barn uten tanke pa revolusjon. Dette var jo lenge f0r ung
dommen uniformerte seg med egne meninger og egne kla:!r og egen livs
stil og ble samfunnsklasse i verden. Avstand mellom kj0nnene. Hverken 
samferdsel eller beliggenhet som en nordlending har uttrykt det. Piker 
var noe vi gutter bare sa pa - og dmmte om. Sa investerte vi til gjen
gjeld i lengsel, higen, poesi og megen sjel. Masser av sjel. Vi sa og sa pa 
verden (fra Nordre og Vattakammen) og f0lte oss som Obstfelder. Eller 
vi dmmte om en stralende fremtid - ikke ulikt ungdom na og i alle 
tider. Selv skulle jeg bli professor i et eller annet, mindre kunne ikke 
gj0re det. Sprakforsker kanskje? Kilskriftens og hieroglyfenes gater var 
riktignok l0st, men det var vel andre gater? Eller hva med realfagene? 

S'• 

(Det var sa:!rlig etter Johnsens timer.) Fermats setning var altsa enna 
ikke bevist - og i kvantefysikken gjensto ogsa en del? Vel, tiden fikk 
vise. Inn til videte hadde jeg nok med an, auf, hinter og gaten om de tyve 
gjess som reven m0tte og som slett ikke var tyve. 

- Akk, ja - sukker den gamle. - Disse unge ar! Og sa smiler hant, 
litt, uten a se at sakalt modenhet ofte ikke bestar i annet en a hentes ned 
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fra den patetiske uskyldens standplass for a tiltre retrettens og kompro
missenes forsmedelige vei. Med Guds rike h0rer naiviteten til, som skre
vet star. Innvendig ble vi kanskje etterhvert bare repslagermennesker 
som Nietsche kaller det, «slike som kun spinner sin livstrad Ienger og 
Ienger, mens de selv gar bakover.» 

Et minne til slutt, min st0rste opplevelse til da, kan jeg huske. En 
svensk lyriker skulle lese opp i Katedralskolens festsal. En kvinne. Jeg 
satt bakerst og sa for f0rste gang en lys levende dikter foran meg. En 
vever og litt sjenert fremtoning med store, m0rke 0yne. Sa sier hun: 
«Och nu vill jag - som avslutning - lesa en alldeles nyskriven dikt for 
er ... » Og sa kom det: «Visst g0r det ont nar knoppar brister ... ». Der 
sto hun- Karin Boye- og leste om varen. En ren og nytvettet var, 
redd og troskyldig, og siden dyp og farlig. Hun skulle d0 av den, bare 
tre ar senere. Kompromissli2JS, patetisk. 

Til oss kom ogsa varen og 9. april, og virkeligheten avdekket seg tett 
innpa ass med en ny dimensjon: Det onde. 

Og var barndom var forbi. 
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STRINDA H0GRE SKOLE I KRIGSARENE 

Av Fritjof M. Aldstedt 

Som norsk ungdom fomvrig var elevene ved Strinda kommunale mid
delskole sterkt opptatt av stormaktskonflikten i slutten av 30-arene. 
Elevene ved en annenklasse oppf0rte i 1939 et skuespill med Hitler som 
hovedperson. SkuespilJ;et var skrevet av en av klassens elever. Handlin
gen startet med at den ~yske diktatoren besluttet a okkupere Strinda for
di middelskolens dykdge tyskherer hadde lrert sine elever sa mye tysk at 
kommunens befolkning matte regnes som tysktalende. Men da Hitler 
fikk h0re at en annen av skolens lrerere tvang elevene til a sta foran klas
sen og deklamere «utenatvers» som «Norge, Norge blanende opp av det 
gragmnne hav» og «Tirilill Tove, langt, langt bort i skove», ble han 
imidlertid sa skremt at han oppga a gj0re Strinda til et tysk protektorat. 

Aret etter viste det seg altsa at Hitlers soldater virkelig kom til Norge. 
Og selvsagt var man ved Strinda H0gre Skole like lamslatt som overalt 
ellers. Til tross for at de fleste av skolens elever helt uforberedt plutselig 
traff tyske okkupasjonssoldater pa vei til skolen om morgenen 9. april, 
var det de frerrste som snudde og dro hjem. Skole ble det ikke den 
dagen, elevene ble sendt hjem kl. 9.15. 

Om ettermiddagen dro mange til havneomradet for a forklare mann
skapet pa de tyske batene at de «ikke hadde lov» til a vrere i Norge og 
derfor matte dra hjem igjen. Man ble som kjent hurtig kurert for denne 
virkelighetsfjerne naivitet. 

I dagene som fulgte kunne vi gjennom vinduene i gymnastikksalen 
registrere at mennesker sto i k0 utenfor Trondhjems Sparebank for a ta 
ut penger. 

Tyskerne rekvirerte Strinda H0gre Skoles lokaler ved Trondhjems 
borgerlige realskole. Man matte da ta i bruk gymnastikksalen og andre 
ledige rom pa Berg skole. Srerlig for elevene fra 0vre Byasen ble skole-

<t> 

veien lang og tidkrevende. Det ble jo ettet hvert slutt pa aile muligheter 
for a bli fraktet med bil og buss. Slikt var imidlertid bagateller i den situ
asjon som man da befant seg i. Men det var likevel en smule sart for de 
den gang sa lokalpatriotiske byasinger a matte dra til «0Stkantem> for a 
bli undervist. 

J.~ 
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Det mest dramatiske som hendte pa Berg skole under krigen var at en 
tysk luftverngranat fait ned og eksploderte pa skolegarden. En gutt ble 
sa alvorlig skadet, at han senere d0de pa sykehuset. 

Nesten hundre prosent av lrererne ved skolen opprettholdt sin nor
male norske malestokk for hva som var riktig og galt. Dette var en god 
st0tte for elevene som jo befant seg i en alder dade kunne vrere et lett 
bytte for dyktige propagandister. Lrererne var ogsa flinke til a improvi
sere og holdt motet oppe tross mange pmvelser. Undervisningen gikk 
derfor sin gang pa en slik mate at man rna si at Strinda H0gre Skole var 
en god skole ogsa under okkupasjonen. 

Odd Eriksen: Ved Jernbanen 
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MINNER FRA DE F0RSTE ETTERKRIGSAR 

A v Asta Moe Pmsch 

En sommerdag i 1945 gjorde jeg min entre pa Strinda kommunale 
h0gre skole. Jeg kan ikke huske at jeg verken grudde eller gledet meg, 
men en viss spenning fqr det nye og ukjente f0lte jeg nok. Skolen hadde 
ikke egne lokaler, sa viJn0tte pa Trondhjems Borgerlige Realskole. Bare 
en av mine tidligere klassekamerater fra Asvang skole begynte i samme 
klasse, men det var da en tmst for oss a vrere to denne f0rste dagen. En 
ny og bverraskende opplevelse var at jenter og gutter gikk i hver sin 
klasse. Det var ikke vanlig i Strinda-skolen. Vi savnet nok et friskt, mas
kulint innslag i begynnelsen, men vi tok oss da opp etter hvert, synes 
jeg. Srerlig rampete var vi ikke, tvert i mot fikk vi h0re at vi var en snill 
og koselig klasse. Enkelte sma sprell gjorde vi da. Jeg husket at to av 
jentene gjemte seg under kateterplatten, som altsa var apen pa en side. 
Midt i timen begynte de a banke, og til var forn0yelse tok det litt tid 
f0r en forundret lrerer fant ut hvor de mystiske lydene kom fra. Litt 
skulking pmvde vi oss ogsa med, srerlig i sangtimene, men sa ble vi 
oppdaget, og vi fikk en sapass kraftig skrape at vi ikke torde mer. 

Det f0rste aret fikk vi utdelt suppe pa skolen. Sa vidt jeg husker var 
det en gave fra Sverige. Svenskene syntes vel vi var utsultet etter krigen. 
Suppa kom i svrere meierispann, og det var en kamp mellom klassene 
for a sikre seg et spann til klasserommet. Da slapp vi a vandre ut for a fa 
fylt tallerkenen var. Vi i var klasse ble etter hvert rene eksperter i a til
rive oss et slikt spann. 

De to f0rste arene holdt vi til i den gamle Dessengarden. En stor ovn 
sto og durte i en krok - og en tilh0rende vedkasse ved siden av. Der 
kastet vi matpapiret vart, og det var ikke til a unnga at det ble en del 
smuler og ostebiter som havnet der. Vi kastet aldri matpakkene vare slik 

'I') 

natidens ungdom visstnok gj0r, dertil var krigens matmangel for nrer, 
og det var fortsatt rasjonering pa en del varer. Ikke desto mindre ble 
smulene fra va{e matpakker et attraktivt kosttilskudd for noen sma mus 
som installerte seg i vedkassa. Midt i en time tittet en av dem fram, og 
pa kvinners vis entret storparten av klassen pultlokkene og skrek uheiJ?r 
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met. Et par modige maur bomba
derte den stakkars musa med ved
skier til den under triumferende hyl 
matte late livet. Ro og orden var 
igjen opprettet. 

Noe nytt for meg som kom fra 
Asvang, der all kropps0ving fore
gikk i friluft, var gymnastikksalen 
med dens apparater. Srerlig impo
nerende var den ikke etter natidens 
standard. Jentene holdt nemlig til 
pa kvisten med darlig lufting og uten 
dusj. Vi fikk etter hvert vaskeser
vanter der den verste dunsten ble 
vasket av. Men vi maste mye om 
ute-gym. og var meget glade nar det 
en sjelden gang ble innvilget. Asta Moe overrekker stemors

blomster til /ektor Tor Johnsen For meg personlig var det en opp

pd Dessengdrdens trapp vdren levelse a fa reise tillandsidrettsstev-
1949. net for de h0gre skoler en helg om 

h0sten. Reisematen var ikke srerlig 
bekvem. Vi fra Tmndelag hadde ei vogn for 32, enda vi var 40-45 del
takere. Vi skiftet pa a sitte, noen Ia pa bagasjehylla, andre Ia seg ned pa 
gulvet. Men stemningen var h0y, og vi ble kjent med unge fra hele 
distriktet. Tmnderpatriotismen var enorm i disse dager, sa vi heiet in
tenst pa hverandre. Men nar vi returnerte mandag morgen, var det en 
tmtt gjeng som gikk direkte fra toget og pa skolen. Etter et par timer 
endte vi gjerne hos rektor Berge med b0nn om a fa fri, og han viste stor 
forstaelse for vare problemer og lot oss ga hjem. Han innsa vel at 
utbyttet av undervisningen var minimal for oss. 

Da vi gikk over til gymnaset, flyttet vi fra Dessengarden til murbyg
ningen. Den var mer moderne, men det rommet vi fikk i 1. etasje var 
ubeskrivelig kaldt. Nar temperaturen kom under en viss grense, fikk vi 
ga hjem. Det hendte at vi hjalp temperaturen nedover ved a lufte grun
dig f0r lrereren kom, men stort sett ble vi gjennomskuet, sa vi matte 
bare resignere. 
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Jeg gikk pa engelsklinjen, og der var det start jenteoverskudd, bare 
fire gutter satt bakerst i klassen, og fors0kte a hevde sin maskuline rett. 
Vi jentene s0kte andre jaktmarker, nemlig bilverkstedet rett over gata. 
Det var kamp om vindusplassene. For matematikklrerer Johnsen var 
problemet et annet. «Her skal det nok bli mange tarer,» sa han f0rste 
gang han skuet ut over klassen. Han ansa ikke jenter for aha taket pa 
matematikken. Men vi oppdaget glimtet i 0yet selv nar vi fikk skjenn, 
og tarene ble start sett;holdt i sjakk. Og du verden sam han greide a put
te kunnskaper i ass./ 

I tysk hadde vi Hans Kristiansen, sam hadde et mer avslappet for
hold til sin gjerning. Jeg tror nesten vi var en av de f0rste klassene han 
hadde pa Strinda, og vi innbilte ass at vi hadde inspirert ham til dikt
samlingen: Liljer i blekkhus. Men den var visst blitt til f0r var tid, selv 
om den utkom da. Vi syntes ihvertfail det var bade spennende og inte
ressant a ha en vaskeekte poet til lrerer. Mange andre kunne ha vrert 
nevnt, men det vii f0re for langt. 

Kunstinteressen lot til a vrere pa topp i klassen. Hver gang Kunstfor
eningen skiftet utstilling, var vi orientert og ba om a fa ta en time 
der. Ganske ofte ble dette innvilget, men jeg vet ikke om lrererne 
gjennomskuet ass tross alt. 

Like ved skolen drev to eldre darner en liten butikk i en kjeiler. De ble 
hjems0kt titt og ofte, og det var stor avsetning pa melk og smultringer. 
Jeg husker aldri at de klaget pa ass, sa det gikk vel start sett bra. Nar 
vreret var godt, var det populrert a promenere pa Nordre og innta skole
maten der. Start sett synes jeg vi hadde en problemfri tilvrerelse, og selv 
om lokalitetene ikke var sa flotte, var det et godt milj0 og koselige 
lrerere pa Strinda. Det var med vemodig hjerte vi en junidag i 1950 van
dret ut porten for siste gang med avgangsvitnemalet i handa. 

<If> 
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MINNER FRA 1970-ARENE 

A v Berit Bye og Eli Skogrand 

Vi er to jenter som vii fa gratulere Strinda videregaende skole med 
jubileet. Om skolens historie vet vi egentlig lite, men vi vii gjerne dvele 
litt ved begynnelsen av syttiara da vi hadde var skolekarriere. 

Da vi ble spurt om vi kunne skrive ned noen minner fra gymnastida, 
er det jo selvf0lgelig mange episoder som kan trekkes frem. Den f0rste 
tanken som slo ass, er hvor godt vi hadde det de arene vi gikk pa gymna
set. J a, faktisk sa godt at vi ble der i fire ar. En beskyttet, om ikke ail tid 
like ubekymret tilvrerelse. Na ti ar etter, har man nok glemt det som 
f01tes mest stridt den gangen, og man sitter tilbake med aile de hygge
lige minnene. 

I klassen var var ca. halvparten av elevene utenbys fra. En fin og har
monisk kombinasjon der aile hadde noe a lrere av hverandre. Var klasse 
var i 1971 den f0rste pa engelsklinjen sam begynte med «moderne 
engelskundervisning» ved hjelp av bl.a. lydband, de sakalte «listening 
comprehension tests». Mye har nok skjedd opp gjennom arene innen 
metoder a undervise pa, men vi syntes den gang at det var noe nytt og 
spennende med den nye undervisningsform. 

Sam hovedlrerere hadde vi «radarparet» Bragstad/D0rum sam gjor
de gymnastida var meget lrererik og hum0rfylt. Det var jo ikke ailtid de
res mange «innfail» fait i like god jord has de andre lrererne. Vi kan ik
ke glemme at de i en matematikktime vi hadde, tok til a s0ke etter olje 
med en 0nskekvist utenfor vinduene vare. Resultatet ble star latter i 
klassen ,og en heiler irritert matematikklrerer. 

Gymnastiden er en tid da man far mange nye venner. Det er nok 
mang en Amors pil som har skutt hjerter i brann pa gymnaset pa Snau
strinda oppgjennom arene, og mangt et vennskap har f0rt til gullring 
og ekteskap. 

Elevsamfunet Strix arrangerte skolefester, ja, Strinda hadde pa den 
tiden til og med sitt eget band som hette «Bourre», sam tydelig var 
inspirert av Jethroy Tull. Vinterens h0ydepunkt var nok for mange det 
arlige juleballet. Strindarevyene var den gang, og er nok fremdeles, 
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popul<ere savel innenfor som utenfor skolens kretser. En som i den for
bindelse fortjener a fa en rose i knapphullet, er «revyforfatter» Egil 
Nervik. Mang en time har nok den gutten brukt i forbindelse med de 
revyene som er oppf0rt pa Strinda gymnas. 

Strinda Volleyballklubb · startet i mid ten av 70-arene og fungerer 
fremdeles med gamle og nav<erende Strindaelever. Til sine tider har 
gjengen gjort det meget bra. 

F0lelsen av a h0~e til «Strinda» ogsa etter at gymnastiden er forbi, 
gjelder nok ikke bate for de som er med i volleyballklubben, men ogsa 

1' 
for de fleste av osS" som har tilh0rt Strinda gymnas. 

ERFARINGER FRA ET UTVEKSLINGSAR 

Av Harald Grevskott 

Da var skole ble startet i 1933, fikk den navnet Strinda kommunale 
middelskole. Med sine 50 ar begynner skolen a komme opp i en viss 
alder. Den har gjennomgatt mange forandringer og ikke minst navne
skifter i l0pet av disse arene. I dag heter skolen Strinda videregaende 
skole, og den siste reformen skolen var igjennom, var overgangen til ny 
struktur. Jeg har vcert sa heldig at jeg har fatt sjansen til a oppleve et 
annet lands skolesystem fra innsiden. Skolearet 81/82 tilbrakte jeg som 
utvekslingselev i en by pa 20.000 innbyggere i Ohio, USA. Det var 
interessant a fa sammenlikne en amerikansk skole med de norske. 

F0r jeg forteller om skolene i det omradet der jeg bodde, vil jeg gj0re 
oppmerksom pa at i USA er lover og regler forskjellige fra by til by og 
fra stat til stat. M0nsteret er likevel det samme over hele USA. Ameri
kanske barn starter den obligatoriske skolen nar de er 5 eller~6 ar. Bar
neskolen er som her fra 1. til 6. klasse. Neste trinn er Junior High 
School. Det er elever fra 7. til 8. eller 9. klasse. Sa kommer High School 
som har elever fra 9. eller 10. til 12. klasse. Ved utgangen av 12. klasse 
er elevene vanligvis 17 eller 18 ar gamle. Etter High School har e\~ven 
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valget mellom Junior College, College eller University, som alle pabe
gynnes etter High School. Nar en elev har nadd High School, er ved
kommende utl<ert i de element<ere kunnskapene. Fradette tidspunkt har 
de amerikanske elevene en meget stor valgfrihet. De vii kun ha ett eller 
to obligatoriske fag hvert ar fram til avgangseksamen. Utenom disse 
star eleven helt fritt til a velge de fag han vil ha. Det antall fag hver skole 
kan tilby elevene, avhenger av skolens st0rrelse. En stor skole vil kunne 
tilby mange fag, mens en liten skole vil ha et langt mindre utvalg. 

Pa en amerikansk High School har de ikke en uketimeplan slik vi har 
her i Norge . De har dagtimeplan. Det vil si at den samme timeplanen 
gjentar seg hver dag. Hver 1. time har man det samme faget, hver 2. 
time et annet osv. Vi forstar da at en elev ikke kan velge flere fag i l0pet 
av et semester enn det er timer i skoledagen. Pa min skole var det 7 timer 
pr. dag. Det var vanlig a ha en studietime hver dag til lekselesing. En 
amerikansk skoletime varer Ienger enn en norsk. Min skole hadde 53 
min utter lange timer. Friminutt hadde vi egentlig ikke, men det var fire 
minutter mellom hver time som man skulle bruke til a ga fra ett klasse
rom til et annet. Det var ikke som her hvor elevene begynner a bevege 
seg mot klasserommet idet klokka ringer. Der rna man v<ere i klasserom
met og sitte ved den riktige pulten nar klokka starter a ringe. 

Som karakterer bruker amerikanerne bokstaver. A er det beste, sa 
f0lger B, C, Dog F. F star for fail som betyr stryk. For a fa A rna du 
vanligvis ha 90 OJo eller mer riktig. Videre synker karakteren et hakk for 
hver 10. prosent. Harman mindre enn 60% riktig pa en pmve, vii det 
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altsa si at det blir stryk. Dette h0res t0ft ut, men pmvene er ofte utfyl
linger eller ja/nei-sp0rsmal. Under avslutningssermonien etter 12. 
klasse blir karaterene til de ti beste studentene i arskullet lest opp. De 
elevene som utmerker seg med,gode karakterer, vii fa stipend som kan 
gj0re den videre utdannelsen mindre kostbar. 

Nar skoletiden er over, er det tid til ettermiddagsaktivitetene. I USA 
foregar nesten all idrett pa skolene. D~t er ogsa idretten som samler flest 
deltagere til skolen om,J;:ttermiddagene. En skoles forskjellige idrettslag 
er som faner for skolei rundt om i distriktet. Det er gjennom idrettslag 
at skolens rere blir fremmet. Derfor er det svrert viktig at idrettsut0verne 
gj0r sitt ytterste bade pa trening og pa kampene. Enhver idrettt har tre
ning hver skoledag og som oftest kamper i helgene. I Ohio er ameri
kansk fotball nrermest en nasjonalsport. Fotballaget er skolens store 
stolthet. Pa min skole var f0rstelrereren ansatt som hovedtrener for fot
ballaget og fikk flere tusen dolar i tillegg pr. ar for jobben. Fotballtre
ningen startet rett etter skolen og varte i fire - 4 - timer. Pa kampene 
kunne det komme opptil 10.000 tilskuere, aile for a heie deres skole til 
seier. De st0rste High School i Ohio kan trekke opp til 30.000 tilskuere 
pa en fotballkamp. Husk deter gutter mellom 16 og 18 ar som er akt0-
rer i disse kampene. Vi forstar at skoleidretten blir sett pa som svrert 
viktig. Etter at basketballaget pa skolen min hadde tapt den avgj0rende 
kampen om mesterskapet, grat aile spillerne i garderoben sa nrer som 
tre. Det var tretten pa laget. Aile amerkanske skoler har fotball-, 
basketball- og baseballag. Tilbudet av andre idrettsgrener avhenger av 
skolens st0rrelse og beliggenhet. En god idrettsut0ver kan til og med fa 
stipend til videregaende skoler hvis hans prestasjoner star i srerklasse. 
Det vanlige er at eleven far tilbud om a fa ga billig eller gratis pa en skole 
mot at han er med pa skolens lag. Slik kan noen fa teorisvake og res
surssvake elever fa sjansen til en videre utdannelse. 

Ser vi bort fra idretten, er det fortsatt mange aktiviteter som foregar 
pa skolen etter skoletid. Jeg ramser her opp noen fra min skole: 

'l't• 
Sponsor-og supporterklubber for idrettslagene, reresklubben (for elever 
med h0ye karakterer), kristne idrettsut0veres klubb, matlagingsklubb, 
karriereklubb; latinklubb, skoleavis, naturvernklubb, taleklubb, kor og 
musical. Korps og kor er ogsa fag pa skolen. De aller fleste av de nevnte 
klubbene drives med tanke pa elevenes karriere senere i livet. Nar m~n 
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skal s0ke om jobb, er deter stor fordel a kunne vise til at man har tatt 
del i aktiviteter etter skoletid. 

En amerikansk skole styres etter regler som er mye strengere enn i 
Norge, spesielt for den enkelte elev. Grunnen til dette er at skolens 
ansvar for eleven er av langt st0rre viktighet i USA enn her til lands. 
Dersom en elev mens han er pa skolen, blir utsatt for en skade, er sko
len ansvarlig for a betale de omkostninger legehjelp eller sykehusopp
hold vii kreve. Skolen har ansvaret for eleven fra han gar pa skolebussen 
om morgenen til han er vel hjemme om ettermiddagen. Derfor rna en 
lrerer ha oppsyn med eleven til enhver tid i l0pet av skoledagen. I mitt 
tilfelle medf0rte dette at eleven ikke hadde lov til a ga utenfor skolens 
d0rer f0r skoledagen var over. Selv i friminuttene matte vi sitte i klasse
rom ved bestemte pulter uten a snakke til andre elever. Dette for at 
lrereren til enhver tid skulle ha kontroll. Det var ikke lov a oppholde seg 
i gangene i l0pet av timen. Skulle duet rerend ut av klasserommet, matte 
du ha skriftlig tillatelse fra en lrerer. Bryter man en av skolens regler, rna 
man sitte igjen etter skoletid. Er forseelsen av alvorlig art, rna eleven 
sitte en eller flere skoledager alene i et rom kun med en lrerer som 
oppsynsmann. Det eksisterer et klresreglement bade for lrerere og elever. 
Elevene far ikke komme pa skolen dersom de ikke er pent og anstendig 
kle/dt. Svrert gamle og skitne klrer er det altsa ikke lov a ga med. Det var 
ogsa forbudt a ga i shorts pa skolen. Det viste for mye, stod det i regle
mentet. Lrererne matte ogsa ga anstendig kledd. De mannlige lrererne 
matte ga med dress for eksempel. 

Jeg nevnte at valgfriheten med hensyn til fagsammensetning er st0rre 
i USA. Det er vel delte meninger om dette er en fordel eller en ulempe. 
Dersom skolen er stor og har mange til bud, vii eleven ha muligheten til ~ 
velge spesielle fag i en retning der han tror han vii arbeide videre i 
framtiden.Man vii ogsa unnga a fa undervisning i fag som man over
bode ikke er interessert i. Men valgfriheten gir ogsa mulighet til a velge 
seg utenom de vanskelige fagene. Resultatet kan bli at en elev har bestatt 
sine eksamener, men knapt kan skrive og lese sitt eget sprak. Ganske 
treffende er det at en hollandsk utvekslingsstudent og jeg var de to 
elevene med flest poeng ved slutten av aret i den engelsk-klassen vi var i. 
Den var riktignok for den svakeste delen av elevene. Ingen utenlandske 
sprak er obligatoriske i USA. Sprak er ikke blant de mest populrere 
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fagene, og dermed er det svrert fa som kan noe annet sprak enn 
engelsk. Ett eller to arskull i et sprak, som er vanlig a velge, er heller 
ikke nok til at en elev skal kunne snakke spraket flytende. 

Mitt ar som utvekslingselev i USA var pa mange mater interessant og 
lrererikt, selv om det ofte oppstod problemer som var vanskelige a takle. 
Jeg prever ofte a se pa Strinda med kritiske eyne, men konklusjonen 
blir at jeg trives bedre her enn pa den amerikanske skolen. 

I lepet av de siste ar~ile har Strinda tatt initiativ og bidratt til a felge 
utviklingen og holde p~ et godt milje. Skolen var en av de ferste til a ga 
over til ny struktur. Selve skolebygningen har ogsa gjennomgatt foran
dringer og utbygginger. De gamle og del vis kjedelige klasserommene har 
blitt supplert med nye og fine rom. Kantinen er ogsa kjrerkommen blant 
elevene. Strinda benyttet skolearet 82/83 til a gjennomfere et eksperi
ment med integrerte elever i den videregaende skolen. Jeg ser med glede 
pa at dette eksperimentet ser ut til a fa et meget bra resultat. Det skal bli 
moro a feire 50-arsjubileum, og ekstra morsomt blir det for oss som er 
jubileumsruss. 
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FILUR 
(Alias Hans Georg Jurgens) 

En sergelig skjebne fra «Strinda» 

Hnr sangen om Olemann Snaustrindaflaten 
sam starlet pa «Strinda» og endte i Staten ... 
0, «Strinda»-elever, min vise er dyster; 
jeg synger om faren ved lesingens Iyster! 

~· 

!7 

I 

Han pugget papasselig derfra til dit 
og gylpet opp villig hver eneste bit. 
Til slult var den fliltige Snaustrindaflaten 
den reneste arstall- og ordautomaten. 

En jukebox av kunnskap om krig og kanoner, 
hyperbler og Luther og verb og hormoner, 
det var hans forleste, forvirrede knoll. 
Slik salt han i tre ar, de siste av tolv. 

Sa fikk han en lue med dinglende dusk 
sam takk for sin iver og glimrende husk. 
Men vi! en begravelse bare bli staende? 
Han ble sam sin skate: en videregaende! 

Frenetisk studerte han ar elter ar, 
han teste seg trelt i den jublende var. 
Pa bokstnv i kilovis at han seg melt, 
den blekeste snaustrinding verden har selt. 

Beruset av bnker, papir, dokumenter, 
forsmadde han friluft og rndvin og )enter. 
Da sommeren gikk gjennom skogene frem, 
fikk blomstene blomstre. Han sa ikke dem. 

Han sa i et syn at lykksalighet gir 
kun preseteristens ek!jamenspapir! 
Mer lykke enn det kan da ingen forlange? 
Og sa var han moden for Departementet. 

85 



DA FLYET FALT 
Et krigsminne jra 1941 

A v lektor Harald Brags tad 

Vi har allerede i den del av dette skrift som omhandler var skoles 
historie fra 1933 ti119.~4, nevnt den tildragelse som resulterte i at en av 
skolens elever den 10.tfebruar 1941 ble sa hardt skadet av splinter fra en 
eksploderende granai at han dagen etter d111de. Vi skal i det efterfllllg
ende se pa hva som skjedde i Trondheim i noen fa, hektiske minutter 
denne'dag. 

Klokken manglet noen min utter pa 3 om ettermiddagen da det ble gitt 
flyalarm fordi det hadde lyktes ett enkelt engelsk fly av typen Bristol
Blenheim med et mannskap pa 3 a trenge inn gjennom Trondheimsfjor
den under dekke av lavtliggende skyer., Umiddelbart etter at flyet var 
oppdaget mellom Munkholmen og Bratt111ra, gikk det ned i lav h111yde, 
trolig for a bombe et tysk skip som la pa reden. F111r dette oppdrag 
kunne utf111res, ble flyet imidlertid tatt under flakkild fra tyske luftvern
kanoner pa Ladehammeren og Kuhaugen, og det ble nesten omgaende 
truffet. Flyet droppet na alle sine bomber i sjll!en med unntak av en, 
og fortsatte sa brennende i en bane over Jernbanestasjonen, videre 
sydvestover i retning Jomfrugaten, hvoretter det - stadig i meget lav 
h111yde -, svingte i en kurvekurs mot Kristiansten-Rosenborgomradet, 
muligens for a foreta en nllldlanding pa de da ubebygde jordene hvor 
i dag bl.a. Rosenborg Ungdomsskole og Bakklandets Alders- og Pleie
hjem ligger. 

Flyet nadde imidlertid ikke frem til Rosenborgjordene. I sin kurve
kurs kom det like over Kasernen i Festningsgaten, hvor den ene vingen 
og noe av understellet t111rnet inn i taket og rev ut et trekantet, flere 
meter dypt parti av det. Ved sammenstllltet med den massive by~ningen 
ble en av flyets vinger og propellen revet av og maset til pinneved. Det 
var her den ene av flyverne forslllkte a redde sitt liv veda hoppe uti fall
skjerm. Han ble funnet drept og sterkt maltraktert like ved Kasernen. 

I neste 111yeblikk havnet flyet mot hj111rnet av Haldens gate 1-3, den 
store, da nyoppf111rte betongbygningen som ligger ca. 80 meter unna 
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Kasernen. Her eksploderte det med er lllredlllvende brak. En stikk
flamme fra brennende bensin slo 30-40 meter til va!rs og antente samti
dig huset. Den ene motoren fait via en altan rett ned i gaten, mens den 
andre fortsatte over huset og ble liggende i retning Statsingeni111r Dahls 
gate. Ogsa halepartiet med maskingeva!rskytteren fortsatte i samme 
retning og ble gjenfunnet 200 meter unna styrtstedet. Det sier seg selv 
at heller ikke han overlevde en slik ferd. Den tredje av besteningen ble 
ved sammenst111tet med huset fullstendig partert, og deler av hans lik ble 
med voldsom kraft slynget inn i en leilighet i f111rste etasje. Den 
omstendighet at han var sa ille tilredt, f111rte til at man en tid mente at det 
hadde Va!rt 4 mennesker i flyet, men dette ble raskt funnet ut ikke a 
Va!re tilfelle. Den siste av flyets bomber ble gjenfunnet i Haldens gate. 
Den la og gl111det, men eksploderte ikke. 

Sa vii man sikkert sp111rre: «Hvor mange av beboerne i Haldens gate 
1-3 ble drept ved flystyrten?» Svaret er at oppsiktsvekkende nok ble 
ingen av dem hverken drept eller saret, dette til tross for at hele affa!ren 
kom sa usedvanlig overraskende pa dem alle. Sa godt som ingen hadde 
rukket a komme seg ned i kjelleren, de var alle i sine leiligheter da dette 
inferno av flydeler, blod og brennende bensin kom veltende inn i deres 
hjem. At det gikk sa bra, kan sikkert tilskrives det faktum at huset var 
byEget usedvanlig solid i armert betong, og at derfor selve ytterveggene 
tok imot det meste. Man aner at resultatet ville ha blitt et belt annet om 
f.eks. mursteinsgarden paden andre siden av Haldens gate hadde blitt 
truffet av flyet. 

Men pa Berg skole, innpa 2 kilometer unna denne dramaets hoved
skueplass fait altsa en granat ned, eksploderte og drepte 1 menneske 
og skadet 7. 
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Slik sa det ut i omradet ved Kasernen umiddelbart etter at flyet hadde 
styrtet. Flyets.mannskap var: Flying Officer K. I. MacKenzie, pilot (25), 
Sergeant J. W. B. Craig, observer (22) og Aircraftman 2nd Class H . J. 
Twinn (22). De ligger aile begravet pa Stavne kirkegard. 
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«DE STORE TRJERNE» 

Av inspektliH, lektor Arne Wold 

«Men de blir aldri som de store tra:rne 
som star og suser ute i det fri. » 

Signe Fransrud Tor Johnsen 

Han har nok rett i det Rudolf Nilsen. Deter alltid noen tner i skogen 
som ruver mer i landskapet enn andre. De rna vel hatt godt jordsmonn, 
gode vekstvilkar i s0rhellinga og har helt gratis fatt lys og luft pa bekost
ning av andre tner. . 

Slik har det ogsa va:rt i skolestua gjennom tidene. De gamle kjempene 
hadde godt jordsmonn a sette plogjernet i. De grodde fast her nord. 
Vekstvilkarene kunne det nok va:re sa som sa med. Begge kom de S0r
fra, men de fikk ikke gratis lys og luft. Det matte de skaffe seg selv, ved 
interesse, innsats og hardt arbeid. Deter noe som sjelden kommer frem. 
«Bj0rn om vinteren, la:rer om sommeren», er for inngrodd til det. 

Signe Fransrud var den f0rste. Det stod lektor, cand. real. pa hennes 
visittkort. Man stakk ikke sin utdannelse under stol den gangen, som i 
dataalderens anonymitet. Hun kom fra Ringerike, fra H0nefoss. Aile-
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rede ved skolestart i 1934 var hun pa plass. Riktignok som arsvikar i fi2Jr
ste omgang, men det var da noe. L121nnsvilkarene var nok ikke noe a 
skryte av, men det var ikke noe selvsyn den gang. Sable hun her, slo rot 
og preget sine kull og sine orugivelser helt til hun trakk seg tilbake i 
1969. Da gikk ferden tilbake til H121nefoss. Sa var ringen sluttet. Signe 
Fransrud ble historie, . en noksa stor del av skolens historie, og for 
dagens unge et ukjent begrep. Men mange, mange rundt i var by, vart 
land og ganske sikkeq. ogsa i den vide verden vil huske henne. Et bob
len de oppkomme av:t), en lcerer, som for dagens voksne kvinner og 
menn, bestem121dre of -fedre blir staende som det midtpunkt hun var i 
deres liv i en periode man i dag betegner som vanskelig. Begrepet ten
aring var ikke oppfunnet da hun tok sine f121rste skjcer. Derfor ble hun 
«Fransa», en liten kraftig og seig strikkmotor som kunne tenne pa alle 
pluggene nar livet gikk imot. Og det gjorde det som oftest i l121pet av en 
skoledag. Det buttet imot. Men hun var som regel en varm og kjcerlig, 
og kontant, h121nemor for sine kyllinger. Hun tok seg tid til og f121lte an
svar for a oppdra de unge sinn til noe mer enn til bare a bli skoleflinke. 
Det var mennesker de skulle bli f121rst og fremst. Og det ble de, smatt om 
senn, alle som en. Takket vcere omsorg og inspirasjon fra en lcerer som 
ville dem vel. 

Tor Johnsen var den andre. Han komi 1936, fra Horten, og Hortens
gutt ble han i sitt sinn under hele sin skolegjerning som tok slutt i 1972. 
Om han hadde noe visittkort som det stod lektor, cand. real. pa, er hel
ler tvilsomt. Men realist var han, og det til gangs: Hvor mange kull han 
f121rte frem til examen artium i fysikk og matematikk, hadde han knapt 
greie pa selv. Men det var mange. Han pleide a si at han underviste pa 
taspissene. Det vil si det samme som at han ga alt han hadde a gi i hvert 
sekund av en f121rtifem minutters time. Det sier ikke sa lite. Fryktet og 
elsket kan en pedagog vcere. Fryktet fordi han er sa dyktig selv og sa 
krevende bade mot seg selv og andre, og elsket fordi han er rettferdig og 
ikke gj121r forskjell pa folk. Han forlangte at enhver gjorde defheste ut 
av det vettet de var utstyrt med. Han ble ncermest en legende i aktiv tje
neste. Og hans and svevde over vannene lenge etter at han hadde trukket 
seg tilbake. Han var kunnskapsrik ncer sagt pa alle felter, og kunne med 
stort hell jonglere med gode innlegg inne paden filologiske banehalvd~l. 

.f. :'I 
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I sine ungkarsdager dro han hver sommer til sitt kjcere Horten for a 
leve opp igjen sin barndomstid. Bronsebrun kom han tilbake. Det 
kunne de bleke tmnderne ofte misunne ham. Som ~n bronseengel pres
set han til handstaende i ringen i Turnhallen, eller slo elegante hjul nar 
det passet slik. Og det gjorde det som regel, enten det var en korridor 
eller et fortau. Fysikkens lover fikk han god bruk fori sin store interesse 
for gymnastikk og turn. Hans elever visste knapt noe om at han var en 
daglig gjest i Turnhallen, at han var forturner og en ypperlig hjelper pa 
guttepartiene. De hadde nok med a f121lge hans forelesninger om pendel
sving og matematiske funksjoner. Der apnet han d121rene for dem ut mot 
vitenskapens verden. Og som regel med hell. 

Signe Fransrud og Tor Johnsen fikk fullf121re sin gjerning i en ren 
kunnskapsskole. Der passet de som hand i hanske, og ble i mange, 
mange ar friske fargeklatter i skolens ansikt. 
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PORTRETT A V KOLLEGER 

Av lektor Tor Johnsen 

DR. HENlE SLIK JEG OPPLEVDE HAM 

Dr. Hans Henie 

Dr. Henie var en godviljens 
mann. Han hadde hjertelag. Kom 
noen i vanskeligheter, var han alltid 
rede til a hjelpe. I skrift og tale var 
han meget klar, n0yaktig og velfor
met. Mange kunne tro at han var en 
t0rr og formell person, men der tok 
de feil. Det hendte at han kom inn i 
en fysikktime med et instrument 
som han hadde kj0pt. Ivrig som en 
skolegutt ba han om lov til a fa 
demonstrere det for elevene. Dr. 
Henie var astronom. Hans doktor
avhandling gjaldt stjernestatistikk. 
Var det noe nytt fra verdensrom
met, kom han med iver og glede for 
a meddele meg dette. Han kunne 

ogsa komme med underfundige sp0rsmal som: «Hvor er det kaldeste 
sted i universet?» Jeg mente det matte vrere i det stjernefattigste 
omrade. «Nei, » svarte dr. Henie, «det er i det kryogene institutt i 
Leiden». Dette var selvsagt riktig. Der hadde man nemlig kommet 
meget nrer det absolutte nullpunkt. 

Henie hadde ogsa sans for det overraskende og tildels frapperende. 
En bekjent av meg som ofte reiste til Svalbard i studie0yemed i arene 
etter krigen, fortalte at de pa en av disse reisene hadde satt i land en 
mann pa Jan Mayen. De kunne ikke forsta hva han hadde de1'a gj0re, 
sa gammel som han var og etter utseendet a d0mme lite skikket til a tale 
et slikt barskt klima. Det var dr. Henie. Han hadde tatt «dommerne» pa 
ordet. Jan Mayen var hans «Bj0rn0ya». Vi ser her igjen det overrask-
ende moment som var sa typisk for dr. Henie. 
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LEKTOR RIKARD HEGGE 

Rikard Hegge 

Lektor Rikard Hegge var en solid 
realist, som gjorde sitt til at reallin
jen fikk en god start. Han hadde et 
vidt spektrum av fag: Matematikk, 
fysikk, kjemi, geografi og astro
nomi. Hans undervisning var preget 
av n0yaktighet og orden, og han var 
alltid rede til a hjelpe nar noen ba 
om rad. Jeg spurte engang en av 
hans elever om hvordan det hadde 
gatt til eksamen: «Det gikk fint, 
men sa hadde vi ogsa lektor 
Hegge». Elevene visste at de var i 
gode hender nar de hadde fatt Heg
ge i matematikk. Han var en av 
grunnpillarene ved oppbyggingen 
av Strinda h0yere skole. Han var 

ogsa en meget god eksaminator. Nar vi var sammen pa sensurreiser om 
varen, var det alltid lett a bestemme karakterer nar lektor Hegge eksa
minerte. Merkelig nok kunne en n0yaktig mann som ham ogsa feile. En 
gang bestemte vi oss til a ta en skitur i Bymarka. Da vi et stykke ovenfor 
Gramskaret skulle spenne pa oss skiene. viste det seg at Hegge hadde 
glemt skibindingene. Det ble ingen skitur, men en vellaget middag ven
tet oss hjemme hos ham. Dagen var reddet. 

Lektor Hegge hadde kunnskaper pa mange felt, men gikk ikke rundt 
og pranget med dem, bare nar situasjonen b0d det, kunne det skje. De 
verdier i livet han fant var rett og riktig, de holdt han pa, steil som en 
ekte tmnder. 

Lektor Hegge var utdannet som offiser i hreren og var i mange ar inte
ressert i gevrerskyting. En annen hobby var anegranskning. Fysisk og 
mentalt var han all tid pa topp. Det har gjort at han i h0y alder har kun
net ta bilsertifikat, og bli en dyktig og sikker kj0rer, og som pensjonist 
fa mange gylne ar. 
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Sammen med sin kone har han om sommerene reist ut i Europa og 
opplevet mangt. Vi haper at vi enna i mange ar fremover vii m0te ham i 
hyggelige stunder pa Strinda videregaende skole. 

ADJUNKT ERLING MOTTRE 

·' 

Erling Mottre 

Adjunkt Erling Mottre var i sin 
f0rste ungdom plaget av sykdom. 
Hans store dmm var a bli skuespil
ler. Da han forvant sin sykdom, 
valgte han skolen. For ham ble sko
lestuen en scene hvor han kunne ut
folde seg. Som den dyktige og fan
tasirike lrerer han var, ble det et me
get godt forhold mellom ham og 
elevene. Jeg overdriver bevisst oar 
jeg sier at han gjorde de triste klas
sevrerelsene i Dessengarden til 
blomstrende hager med flora malt 
pa veggene. Det er nettopp ved 
overdrivelser man kan forsta en 
srerpreget person som Erling 
Mottre. Han ble lett lagt merke til, 

og hvor det var mange mennesker til stede, ble han snart et sentrum med 
humor og latter. Det er riktig. Han lo meget, men smilte sjelden. Tenk
ende og f0lende mennesker har alltid noe i seg selv, som er lukket med 
syv segl. Slik vel ogsa med Mottre. Han var en slagferdig mann, som det 
ikke var lett a sette til veggs. Han kunne si dristige ting, som vi andre 
ikke kunne. Av og til vippet han over med faretruende slagkraft, 
men kom alltid tilbake i full balanse. Som toastmaster var ha;f uover
truffen. Han Ia farge pa festen og ga talerne mot. 

Vi rna ikke glemme at Mottre var en mann med hjertelag. Folk som 
han kjente og som ikke hadde det sa lett her i livet, hjalp han og bes0kte 
han. Hvilke interesser han hadde utenfor skolen, er vanskelig a si. En 
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gang var han medlem av en intim sanggruppe. Jeg tror selskabelighet 
betydde meget for han, men ogsa lyrikken. Jeg h0rte bare en eneste 
gang at han i selskabelig samvrer leste et dikt, og han leste det godt. Det 
var 17. mai 1941. Diktet var ukjent for oss. Det var Nordahl Griegs: 
«ldag star flaggstangen oaken pa Eidsvoll» . Da diktet var endt, satt vi 
der i stillhet, lenge. Sa l0ftet vi vare glass, og lavmrelt l0d det: The King. 
En uforglemmelig kveld. 

Mottre fikk mange givende ar ved var skole, bade for elever og seg 
selv. Han ble en gammel mann med gode ar som pensjonist. Men det var 
vemodig a se ham tilslutt sitte der stum i stolen. Han som hdde elsket 
livet mere eon noen. En overdrivelse enda en gang. Ja, vel, men sann
het. Han kom bort i en sommerferie og fikk ikke de gode ord av kolleger 
og venner han hadde fortjent. Derfor gir vi ham dem na i denne boken. 
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LEKTOR ARNE WOLD 

Nar jeg har fatt i oppdrag a skrive noen ord om lektor Arne Wold, 
vii jeg se bort fra hans mangesidige innsats i skolen og andre institusjo
ner, men holde meg til hans mere private gj0remal. Arne Wold er gym
nast og turner og medlem av Trondhjems Turnforenings forturnerskap. 
Jeg vii fors0ke a g~, en troverdig karakteristikk av ham ut fra turnsakens 
motto, de 4 F'er: Frisk- fri- fro- from. Ordetfrisk har mange nyanser. 

1' 
Holder han malH innledningsdiktet til hans briljante 100-ars beretning 
om Trondhjems Turnforening star det blant annet: 

Se - for en holdning! 
Se - for en spenst? 

Stil - kraft - presisjon! 

Dette gjelder ogsa ham selv. Som 
allerede nevnt har ordet frisk andre 
nyanser. Har han hum0r? Har han 
noe av glede a gi i vennekretsen? 
Hvert ar ved juletider er det stor · 
fest i Trondhjems Turnforenings 
forturnerskap. Da disponeres turn
hall og selskapsrom. K veld ens pro
gram er morsomt og mangesidig, 
men det store h0ydepunktet er 
Ames tale. Han kjenner sine venner 
og tegner hver enkelt med lystige og 
rammende ord. 

Aile venter med spenning: Hvor
dan tar jeg meg ut i ar? Jo, Arne 
holder mal. Han er festens gullma
ker. Sa er det betegnelsen fro . Jeg Arne Wold 

vii heller si freidig, i positiv betydning. Arne Wold er forbundsdommer i 
gymnastikk og har vrert Norges turnpresident. For hamer det naturlig a 
m0te Konger og andre h0ye personer og tale til tusener i magna vox. Er 
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han fro? Prologen til hundrearsfesten er et gledesdikt om turnsakens 
vekst fra den f0rste begynnelse til den vidt utbredte i vare dager. Som 
turner og gymnast, ogsa under Arnes ledelse, vi! jeg ikke unnlate a pre
sentere et av versene i hans dikt: 

Hundrede ar! 
Et sekund av en evighet. 
Men sett i et menneskes perspektiv, 
en verden av lykke - av glede - av liv! 
Fylt med de rikeste tradisjoner, 
skapende bender i generasjoner. 

Begrepet from peker mot livssyn og livsstil: Han er rettlinjet og 
trofast, til det ytterste palitelig. Enna er han ung og har sikkert 
mange verdipapirer i sin hand. Hva vii skje nar han na er pensjonist? 

* 
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SANGLJERER KARE R0NNING 

Av Harald Bragstad 

Kare R~<mning var gjennom 31 ar 
var skoles sanglrerer, og aile som 
noensinne har vrert gjennom en 
sangtime.,. i den gamle realskole og 
det gam}e gymnas, vii umiddelbart 
kunne sRrive under pa at bare det a 
holde ut sa lenge i jobben, var en 
prestasjon. 

Sanglrererne i det gamle system 
var i forhold til sine kolleger i andre 
fag, temmelig forsvarsl0se: Deres 
fag hadde en uketime pr. klasse, og 
dermed greide de selvsagt aldri a 
lrere navnene pa srerlig mange av 
elevene. Dette f0rte til at elevene i 
sangtimene kunne opptre i trygg 
anonymitet. Sanglrererne skulle Kare Rnnning 

ikke gi karakterer i sitt fag, dermed hadde de heller ikke dette skremsels
middel. Det ble ikke arrangert eksamen i sang, og eksamenssp0kelset er 
som kjent disiplinerende. 

Dette til tross, Kare R0nning ble respektert av sine elever, han kom 
aldri pa kant med dem, sendte dem aldri til rektor. Dette skyldtes at han 
var en godviljens mann, en dyktig fagmann og et fint og varmt men
neske. Han fant glede i god, lev<;:nde underholdning og i god sang og 
musikk. I sine yngre dager var han en habil solosanger, og han var 
meget benyttet som kordirigent og begravelsessanger. Han satt inne med 
store kunnskaper om musikk og musikkhistorie, kunnskaper som han 
levendegjorde gjennom festlige anekdoter fortalt ilied lun humor. 

Kare R0nning deltok aldri i kampen om kronene nar skolens budsjett 
skulle settes opp: Han var runnen av en tid da penger ikke betydde alt. 
R0nning greide seg med et gammelt piano og noen utslitte sangb0ker. 
Like fullt greide han alltid nar de store festdager i skolearet stod for 
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d0 ren, a stable et kor pa bena. Og korsangen l0d ren og harmonisk 
under hans f0lsomme dirigenthender: <<Joy to the World», «Oh , 

Susanna» og «Sangen har lysning». 
Kare R0nning var idealisten og familiemannen som s0rget vel for 

sine, men som ogsa hadde tid og omtanke, oppmuntrende ord for sine 
medmennesker. Var skole led et smertelig tap den dagen i desember 
1976 da meldingen kom om at han hadde avgatt ved d0den. 

« Ung 69», gacebilde i Trondheim samti
dig med en utstilling pa Nidam av Astrid 
Dahlsveen Bakken. 
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UTSMYKNING 

Av lektor Tor Johnsen 

Mens Strinda He~gre Skole holdt til pa Trondhjems Borgerlige Real
skole, fantes ingen utsmykning av klasserom og lrerervrerelse. Det var 
heller ikke noen som ytret e~nske om noe slikt. Kravene til mere nrerlig
gende ting var st.!(Hre . Lektor Olav Fle~nes kopierte Picassos bemmte 
Guernica-bilde i ; tort format og festet det pa veggen i vart spartansk 
utstyrte lrerervrerelse i Dessengarden. I dette bilde Ia en protest, men 
ogsa et hap. Da nybygget pa Blussuvoll sto ferdig, kom interessen for 
utsmykning. Yare kunstkjennere lektor Fle~nes og lektor Eriksen, var 
behjelpelige med a taut billeder. En sann berikelse for skolen var ogsa 
den interessante Petter Dass-serie. Det var grafikk pa det beste av den 
landskjente Hans Gerhard Se~rensen. De triste korridorene lyste opp 
med brukbare reproduksjoner, og ogsa klassvrerelsene fikk gode kunst
verker, bade i original og kopi. Det ble innkje~pt malerier og veggtepper 
til lrerervrerelse og kontor, og aile rom fikk utse~kte gardiner. 

Fotos av skolens utsmykning 

Hakon Blekens collage 
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Billedvev av Mette Handberg 

K. J. Flaathe: Pikebyste Astrid Dah/sveen: Lek 
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IDRETT BLANT LlERERNE 

Av lektor Torstein Steffensen 

I boken «Strinda Gymnas» (1933-1968) finner vi en artikkel om sko
Ieidrettslaget og ,de idrettsaktiviteter elevene drev med. Elevenes pre
mieskap i halleri viser at det ble erobret mange pokaler, og med aktiv 
st0tte av bl.a. lektor Arne Wold ser det ut som skoleidretten etter hvert 1' 

fikk en sikker plass i milj0et rundt skolen. Men hva med idretten blant 
lrererne? Denne artikkelen vii pmve a gi et svar pa dette sp0rsmalet. 
. Idrett og Iektorer gar Iiksom ikke godt sammen. Lrererne i den h0yere 
skole drev nok lite med idrett ved siden av lektoryrket, selv om det 
naturligvis er en del unntak fra denne pastanden. I premieskapet i hallen 
star det f.eks. en vandrepokal, vunnet av Irerere ved skolen i skyting i 
arene 1950-51-53. Konkurransen ble arrangert av Trondhjems skytter
lag, og det var aktive skyttere eller personer med militrer bakgrunn som 
deltok i konkurransen. Fra var skole deltok Rikard Hegge, Sverre Woll, 
Arne Wold og Hans Gaare. If0lge inspekt0r Arne Wold ·ble initiativet 
tatt av lrerere i folkeskolen. Skyte0velsene foregikk pa Heimdalsbanen, 
og konkurransen var utelukkende motivert ut fra sportslige interesser. 
Arne Wold forteller at konkurransen var spennende, og uten forutgaen
de trening gikk altsa vart Strinda-Iag og vant pokalen til odel og eie i 
1953. Godt gjort. 

Det er selvf0lgelig ikke en holdbar pastand a hevde at Irererne i den 
h0yere skole ikke hadde drevet idrett noen gang. I ungdomsar og studie
ar har vel representanter i dette yrket som i aile andre hatt et mer eller 
mindre aktivt forhold til idrett. 

Plassen her tillater ikke at kollegenes tidligere idrettsprestasjoner regi
streres detaljert. Var malsetting er bl.a. a fortelle hvordan Irererne ved 
skolen har drevet eller driver mosjon og idrett ved siden ~Y sitt Irerer
yrke. 

Rektor Finn Berntsen, er en ivrig orienteringsl0per og mangearig 
medlem ay idrettslaget Wing. Han har deltatt pa skolens orienterings
dag, spruriget «lang» l0ype helt fra 1964 og frem til i dag. Inspekt0r 
Arne Wold rna regnes blant Norges turnveteraner. Han var aktiv .turner 

102 

i en arrekke, formann i Trondhjems Turnforening i 11 ar (1953-64), 
medlem i forbundsstyret fra 1970 og senere president i Norges Turnfor
bund 1974-78. Fremdeles er han a se som aktiv «trimmer» i turnhallen. 
Lektor Tor Johnsen var ogsa aktiv turner og medlem av Trondhjems 
Turnforening siden 1936. Han var forturner i en arrekke, innehadde 
klubbmesterskap i Norske Studenters Gymnastikk og Fekteforening, 
navrerende OSI, i studietiden 1927-34. I hjembyen Horten har han en 
del gode plasseringer som medlem av Horten Turnforening. Hvor 
mange Irerere har gatt opp i handstaende pa kateteret foran en gymnas
klasse? Historien er slik: Lektor Johnsen hadde under krigen en gutt i 
klassen som viste seg a ha fremragende turnegenskaper. Outten viste 
sine ferdigheter i turn bl.a. ved a prestere en perfekt handstaende pa 
kateteret foran 0ynene pa medelever og Irerer. Tor Johnsen forteller: 
«Etter at eleven hadde vist en utmerket handstaende pa kateteret, fant 
jeg at jeg matte gj0re det samme. Men det var eneste gang noe slikt 
skjedde i klassen.» 

Skolens navrerende inspekt0r II, Arne Fjelnseth har ogsa en idretts
karriere ved siden av sitt lrereryrke. Han er reresmedlem i sin klubb, By
Asen Idrettslag, siden 1981. Arne Fjelnseth var aktiv fotballspiller i 
klubben fra 1945 til 1962. Han har trent alle aldersgrupper fra miniputt 
til seniorspillere i fotball i en arrekke. I en del ar var han medlem av 
Idrettsnemnda i S0r-Tmndelag fylke, en tid ogsa som nestformann. I 
1982 mottok han et stipend fra S0r-Tmndelag Idrettskrets for utmerket 
innsats i idrettens tjeneste. Gymnastikklrerer Trygve Leinum var aktiv 
idrettsmann og en god turner. Den mest aktive delen innen disse idretts
greiner var i perioden 1926-39. Davant han en rekke kretsmesterskap, 
tmnderske og s0rtmnderske, i hopp0velsene Iengde, h0yde og stav. Ha.n 
har ogsa kretsmesterskap i 10-kamp. I 1945 og -46 ble han kretsmester i 
stavsprang, og innehadde kretsrekorden i stavsprang i mange ar. 

Erik D0rum har ogsa holdt sine idrettsinteresser levende i de ar han 
har vrert Iektor ved skolen (1965-). I studietiden i Oslo ble det flere 
gode plasseringer i studentmesterskap pa 400 m og 800 m banel0p og 
i Birkerbeinerrenn. Det kan vrere geografi-studiet som har gitt ham 0kt 
interesse for friluftsliv, turgaing i skog og fjell og orienteringssporten. 
Erik D0rum, Jan Wibe og Tor Solbj0r er velkjente «l0ypeleggere» pa 
skolens arlige orienteringsdag. I de senere ar har Erik D0rum vrert en 
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flittig deltaker i de veljente turlepene pa ski i Bymarka, Markatrimmen 
og Marka Rundt. 

I 1970-arene slo trim-belgen inn over Strinda Gymnas. Samtidig 
skjedde det nok et generasjonsskifte i Irererpersonalet. Gjennomsnitts
alderen blant Irererne mot slutten av 1970-arene var rett nok litt Iavere 
enn ved begynnelsen av tiaret. Men de unge Irererne synes a ha hatt en 
eller annen tilknytning til idretten som de ikke var villig til a gi slipp pa 
som etablerte Irei-ere. Det «viktigste» som skjedde pa 1970-tallet var at 
«Trimgjengen»lble startet i 1977. Etter noen armed spredte tillep til 
ukentlige trimkvelder i guttenes gymnastikksal kom en hel del Irerere 
sammen og startet en fast trimkveld hver uke. Skolens nye gymnastikk- ~ 
Irerer fra 1977, Emil Gmnning, har helt siden starten vrert en trofast del
taker og Ieder av trimkveldene. Ved siden av Emil Gmnning var initia
tivtakerne disse: Per Arne Evensen, Erik Derum, Torstein H. Steffen
sen, A. Schjelderup, Ingvald Sivertsen, Frank Hokland og Per Inge 
Hennas. Etter hvert har flere kommet med, mens noen har valgt a satse 
pa andre former for aktivitet. Det har ikke vrert mange kvinnelige 
Irerere pa trimkveldene, men gymnastikklrerer Helle Myrberget har helt 
siden 1974 vrert spilende trener for skolens volleybaiiiag for jenter. Hun 
er ogsa en entusiastisk slalamkjerer og instrukter. 

Pa de ukentlige trimkvelder blir varierte ensker tilbudt: Enkle opp
varmingsevelser felges gjerne av kurvball, Iandhockey o.I. Selv om den 
gutteaktive konkurranseiver iblant ligger farlig nrer skadegrensen, blir 
trimgjengens medlemmer sveiset sammen til en god kamaratflokk. 

Mot slutten av 1970-arene kom en del unge Iektorer til skolen, og flere 
av disse har drevet aktiv idrett tidligere. I april 1981 ble Lrerernes 
Bedriftsidrettslag stiftet. Bak tiltaket sto ferst og fremst Tore Oldervoll 
og Emil Gmnning. Frana av kom Irerernes mosjons- og idrettslige akti
viteter inn i organiserte former. Skolen stiller Irerer-lag til en del bane
stafetter i Tmndelag-regionen, bl.a. Olavsstafetten. Fra hesten 1982 

'/;; deltar bedriftsidrettslaget i Mndballserien, og man er ogsa interessert i a 
stile lag i innenders fotball. Bedriftsidrettslaget har pr. 1.1.1 983 24 
medlemmer. 

En kjent og kjrer sportsbegivenhet ved skolen er den arlige fotball
kamp om hesten mellom et Irererlag og arets russejenter. Initiativt,aker i 
aile ar har vrert Iektor Harald Bragstad. Han mange innfall og utfall pa 
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banen har bidratt til at «russekampem> gjerne blir god underholdning 
for lrerere og elever. Russen selger lodder under denne kampen og med 
unntak av det ferste aret, 1961, da inntekten av kampen gikk til Dag 
Hammarskiolds Minnefond, har pengene vrert sendt til Trondsletten 
Cerebral Pareseinstitutt. 

I 1970-arene har vi kunnet registrere en ekning i mosjons- og idretts
aktiviteter blant lrerere ved skolen. Et resultat av denne utviklingen er 
utvilsomt Lcerernes Bedriftsidretts/ag som i dag kan tilby sine medlem
mer varierte aktiviteter. Men for evrig er det nok mange lrerere som pa 
denne maten vii ta vare pa sin helse i en noe stresset hverdag. 

Tor Alstadheim var ikke bare «turtrimmer», men trente hardt foran 
de store utholdenetslep som han arlig deltok i. Han hadde gode plasse
ringer i 7-mila (Oslo-Eidsvoll) og Birkebeinerlepet (Lille
hammer-Rena). Han var dessuten en dyktig orienteringsleper. At han 
ble et «ideal» for elevene, forstar vi godt nar hans klasser som regel vant 
rektors bletkake som premie for beste klasseinnsats pa orienterings
dagen. Fra sitt hjem pa Byasen lep Alstadheim i treningsdrakt til og 
fra skolen nrermest hver dag. 

Tore Oldervoll er en aktiv maratonleper om sommeren, og som en 
flittig deltaker i mange turlep pa ski har resultater opp mot de aller 
beste. I Oslo Maraton -82 ble han nr. 14 i sin klasse og nr. 31 totalt av 
ca. 1700 deltakere. 

Kristen K venseth er friidrettsinteressert, men er ellers en allsidig 
idrettsmann. Han deltar i en del banelep om sommeren, 800 m og 
1500 m, med gode resultater. Haner en meget dyktig malvakt pa lrerer
nes handballag. Henry Kr. Jensaas er ivrig turtrimmer sommer som 
vinter. Han har tatt idrettsmerket hele 28 ganger, og tatt «kruset» og 
de «statuettene» som det er mulig a fa. 
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Russepikenes lag, hesten 1961. Foran f v. Johanne Melhus, Anna 
RJrsleie, Inger Karlsen, Turid Lie, Randi Wiggen. Bakerst f. v. !dun 
Mehli, Synneve Bjergum, Inger Solberg, Grete Holm og Unni Andresen 
(sykepleierske). 

Lcerernes lag 1961: Foran: Frk. Fransrud. Stdende: Bragstad, Berge 
Mottre, Gaare, fru Skjerven, Johnsen, Wold. 
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ELEVER OG ELEV AKTIVITETER 
1968-83 

Av lektor Karen Todal Jensen 

Da Strinda gymnas, som det kaltes den gangen, feiret sitt 35-
arsjubileum i 1968, var det vel fa av jubilantene som var klar over at de 
sto ved et merkear i var tid. 1968 er gatt inn i historien som aret for det 
store ungdomsoppmret. Overalt i den vestlige verden sto studenter og 
skoleelever; ja, hele ungdomsgenerasjonen, pa barrikadene for nye 
ideer og nye krav - ikke minst nar det gjaldt undervisning og skole. 

Det skulle ta tid f0r b0lgen fra Los Angeles og Paris nadde fram til 
Tyholt, og den kom aldri til a fa slik styrke her som ved mange andre 
norske skoler. Det kan ha flere arsaker. Forankringen i borgerlig milj0 
og tradisjon var sterk, og Strindaelevene hadde ingen mer tilknytning til 
sentrale elevorganisasjoner, ikke en gang NOS. Det ble holdt stadige 
diskusjoner og avstemninger omkring medlemskapet i NOS, men det 
kom klart for dagen at Strindaelevene var innstilt pa a kj0re sitt eget 
l0p. 

Kravet om «makt for elevene» sto sentralt i elevoppmret ved mange 
skoler, og fikk ogsa en viss gjenklang ved Strinda gymnas. H0sten 1968 
kunne skoleavisa opplyse pa lederplass at det na skulle innf0res allman
nam0ter ved skolen, delvis som en erstatning for elevradet. Men det 
forela ingen forslag om a gj0re allmannam0tet til skolens 0Verste sty
ringsorgan, slik de mest ekstreme elevaktivister 0nsket. Allmannam0te
ne kom da heller ikke til a bli noe ideelt forum for elevenes ideer og inte
resser. Det skyldtes ikke minst den plassmangel som radde ved skolen pa 
den tid. Hallen kunne ikke romme pa langt mer aile elever og lcerere som 
ville delta, og de som matte stue seg sammen i trappeoppgangen, kunne 
verken h0re eller bli h0rt. Nar elevene likevel fikk st0rre innflytelse pa 
sin egen arbeidssituasjon ut gjennom 1970-arene, skyldtes det foran
dringer i lov og reglement, som styrket elevrepresentasjonen i komiteer 
og utvalg. 

Om de indre forandringer i skolelivet ikke kom til a bli sa store, sa vir
ket de ytre mer drastiske. Et eneste blikk utover skolegarden var nok til 
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Lcererlaget 1962. Foran f. v.: Erik Bygstad. Jacob Be e, Elsa Skjerven, 
Haakon Odd Christiansen og Anemarta Bergem. Bakers! f. v.: Harald 
Bragstad, John Whittaker, Arne Wold, Torjus Berge, Marit Valen, 
Hans Gaare og Mogens Winsnes. 

a registrere at elevene hadde gatt inn for den nye tid . Det var hippie
motens h0ysesong omkring 1970. Dongery fra loppemarkedet, sa slitt 
og utvasket som mulig, bestefars vindjakke fra de harde 30-ara og en 
harprakt fra Hakon Ladejarls glanstid var dagens skoleuniform til hver
dag og fest. Omgangstonen mellom lrerere og elever ble atskillig mer 
uformell enn f0r, og ikke alltid i form av det som den gang kaltes 
meningsfylte dialoger. Srerlig kunne det komme til skarpe konfrontasjo
ner dersom det ble ymtet fra kateterhold om pensum og skolea~eid. Alt 
slikt foreldet vas ble avvist med forakt: den autoritrere kunnskaps
skolens dager var omme, na skulle elevene oppdras til demokrati! 

Dette var ikke aile lrerere uten videre enig i, men heller ikke de kunne 
unnga a Iegge merke til at det blaste nye vinder gjennom skolen. Vegg
avisa i hallen flommet over av debattinnlegg, motinnlegg og motinnlegg 
mot motinnleggene, ikke alltid holdt i parlamentariske ordelag. Nye 
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livssyns- og interessegrupper grodde opp over natta: milj0gruppe, basis
gruppe, kvinnefrontgruppe- foruten de rent politiske ungdomsorgani
sasjonene. Kravet om engasjement var dagens utfordring til dagens 
gymnasiast, og det skulle vise seg at interessen for samfunnssaker fak
tisk hadde st0rre gjennomslagskraft enn 0nsket om skolereformer. EF
kampen og striden omkring husokkupasjonene pa begynnelsen av 1970-
tallet markerer h0ydepunktet av den radikale b0lgen ved skolen. Hele 
klasser deltok med liv og sjel i demonstrasjoner og protestaksjoner ute i 
byen, og de var ikke lite stolte av at de til og med hadde vrert i konflikt 
med politiet- heldigvis uten varig men for noen av partene. 

Fra midten av 1970-arene gikk radikalismen tilbake fra elevkull til 
elevkull. Et innlegg i skoleavisa fra oktober 1976 summerer opp situa
sjonen slik: « ... de en gang sa aktive elevsamfunnene er blitt knust. Det 
som en gang var utviklende, allsidig og engasjerende, er na blitt til sl0-
vende, ensidig og billig underholdning. Hva som egentlig har gatt galt, 
er vanskelig a si, men.en kan tenke seg at gymnasiaster egentlig ikke er 
modne nok til a !eke yrkespolitikere pa den maten det har vcert de siste 
fern arene ... Hippiebevegelsen og dr0mmen om ungdomsoppr0ret er 
avl0st av en almen totallikegyldighet over hva som skjer dem; deer ikke 
Ienger sl0vet av narkotika, men av farge-TV, kino. Morgan Kane, 
sportsidioti, moter og reklame. » 

Den samme tendensen kunne registreres pa aile hold. Veggavisa fikk 
igjen sin gamle karakter av oppslagstavle for kunngj0ringer om idretts
arrangementer og harml0se sommerreiser, og den siste langharete lot 
lokkene falle i 1981. En epoke var forbi. 

Men ungdomsdoppr0ret hadde likevel satt varige spor etter seg, og 
engasjementet var ikke d0dt. Tidligere var det vanlig a karakterisere 
skolen som et lite samfunn; elever og lrerere pa 1970- og 80-tallet f0lte 
klart at de h0rer til det store samfunnet. Vinduene i klasserommet har 
apnet seg ut mot verden. 

I denne omstillingsprosessen gikk det verdier tapt: skoleavisa f0rte et 
mer og mer uregelmessig liv fra ar til ar' inn til den na nrermest rna 
karakteriseres som avd0d, og den samme skjebne har Strix fatt. Den tid
ligere sa aktive foreldreforeningen fikk et grunnskudd da myndighetsal
deren ble senket tillS ar, sa elevene sa a si ble sine egne foreldre. Andre 
og eldre tradisjoner har vist st0rre evne til a overleve. Da den viderega-
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-
ende skolen med ny struktur ble innf0rt, ventet mange at russen skulle 
forsvinne ut av bildet som en foreldet rest av klasseskille i skoleverket, 
men «de mde horder» er fremdeles et fargerikt innslag i mai maned. 
Oppsplittelsen i linje- og valgfagsgrupper drepte heller ikke samholdet 
innen den enkelte klasse. Det kan faktisk virke sterkere en f0r, og har 
tydelig vist sin verdi. 

Men orienteringen ut mot verden har gitt seg utslag pa mange positive 
mater. Et sterkt innslag i de radikale ideene fra begynnelsen av 70-
tallet var kravet om ·Solidaritet med fattige og lidende medmennesker 
overalt i verden. Strinda-elevene hacide vrert tidlig ute med en spesiell 
hjelpeaksjon i nrermilj0et. Helt fra 1961 har det hver h0st vrert arran
gert en fotballkamp mellom russejentene og et handplukket lag av 
mannlige lrerere. Det f0rste aret gikk inntekten av kampen til Dag Ham
marskolds minnefond. Seinere ble pengene gitt til Trondsletten CP
hjem, en tanke som la noksa nrer fordi Strinda gymnas har f0rt flere 
alvorlig handikappede CP-elever lykkelig fram til eksamen. Disse 
kampene har hvert ar vrert et bade muntert og populrert innslag i skoleli
vet. Srerlig har det gjort lykke pa «tribunene» nar respektl0se unge ama
soner blant russejentene har lagt en lrerer i bakken med en vellykket tak
ling, eller nar vrergudene i samarbeid med de nidkjrere «R0de Kors»
jentene har klart a forvandle de samme lrererne til ugjenkjennelige mud
derstatuer. 

I likhet med annen norsk russ har ogsa Strinda-russen hver h0st ofret 
en dag pa Operasjon Dagsverk. I flere ar kom det inn to eller til og med 
tre forslag til hjelpeprosjekter: ett konservativt, ett radikalt og ett mer 
n0ytralt. Det krevdes timelange klassediskusjoner og flere avstemninger 
f0r ett av forslagene kunne bli vedtatt. Men trass i all strict har det 0ko
nomiske utbyttet av OD steget fra ar til ar, og var siste h0st kommet opp 
i over femti tusen kroner. 

De siste arene har Strinda-russen ogsa deltatt i den arlige lysaksjonen 
for J0ssasen landsby, et nytt og annerledes opplegg for psykisk handi
kappede. 

Et sterkt krav fra elevorganisasjonene pa 70-tallet var at skolene 
skulle arrangere en «internasjonal uke» hvert ar, hvor aktuelle verdens
problemer skulle diskuteres i de fleste skoletimene. Ideen vakte ingen 
begeistring pa lrererhold, og elevene begynte ogsa etter hvert a synes a t 
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det var svrert mye u-landsproblematikk pa en gang. De siste arene har 
elevene arrangert en internasjonal dag i stedet, med foredrag og lysbil
der av innbudte u-landseksperter og salg av handverksprodukter fra 
andre verdensdeler. Slike krevende arangementer had de vanskelig latt 
seg gjennomf0re i skolebygget slik det opprinnelig var. Men i oljeopti
mismens gylne tid fikk skolen et mangearig 0nske oppfylt. Etter mane
ders byggevirksomhet med hamring og boring som gikk til marg og bein 
sto nybygget ferdig med auditorium og spesialrom av mange slag, og 
best av alt: en festsal. Av plasshensyn var den kombinert med skolens 
nye kantine, en planl0sning som ikke har vrert helt uten problemer. 

Den innvirkning nybygget fikk pa det sosiale liv ved skolen kan van
skelig overvurderes. At elevene na kunne sitte benket som luksusmenne
sker og spise skolematen sin, attpa kj0pet med en velutstyrt kantine a ty 
til, det ble en trivselsfaktor av de sjeldne. Men scene og sal utl0ste ogsa 
nye kulturaktiviteter. En ung og iderik drama- og musikklrerer, Lars 
Hassel , forsto a utnytte de muligheter som na forela . Hans dramagrup
per opptradte pa scenen ved jul- og eksamensavslutninger og andre fest
lige anledninger i enkle, men sterke sketsjer som vanligvis har hatt klar 
sosiallhumanitrer appell. 

Musikken fikk naturlig nok enda st0rre spillerom i det nye kultur
livet. Fa hadde vel ant hvor mange musikalske talenter det fans ved 
skolen f0r de fikk muligheter til a opptre for publikum. Det har til og 
med forekommet uroppf0relser av verker som spirende komponisttalen
ter blant elevene har skapt. Og mens atomalderen toner har stmmmet ut 
gjennom h0ytaleren, har elevene - representanter for den mest 
musikkfrelste generasjon i historien - sittet trollbundet og latt seg 
rive med. I bakgrunnen har et sett eldre lrerere listet seg bort fra lokalet 
for a redde trommehinnene. 

Her, som pa sa mange andre omrader; har den nye tid apnet nye 
muligheter til personlig utfoldelse. Perioden etter 1968 har vrert beveget 
og begivenhetsrik. Men det ligger nrer a Stille sp0rsmalet: har det f0rt 
med seg forandringer i livssyn og tenkemate hos de unge, eller er det 
bare de ytre forhold som er annerledes? 

I 1968 skrev en (visstnok kvinnelig) redakt0r i skoleavisa: «leg tror 
likestilling mellom kj0nnene vil bli meget vanskelig a gjennomf0re, for 
ikke a si umulig, da motstanderne utgj0r en ganske stor gruppe. Del kan 
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vi va:re glade for.» - En slik uttalelse ville neppe noen Strindaelev av 
idag, gutt eller jente, sta inne for. Et populcert innslag i gamle skoleavi
ser var ogsa vitser over fremmede folkeslag og deres enfoldighet. Det 
ville heller ikke vcere godt stoff na til dags, da rasediskriminering er blitt 
eri lovstridig handling. 

Det nye moralsynet i var tid har gitt seg bade pussige og mrende 
utslag. Pa 50- og 60-tallet ble det regnet for en nesten alt for stor nade 
om en gravid kyinnelig elev i det hele tatt fikk fortsette i klassen. Idag 
tar den nybak& mor stolt barnet med pa skolen, og lcerere og elever 
kappes om a beundre det! 

, De sporadiske utslagene av sosialt snobberi sam 0dela milj0et i 
mange gymnasklasser f0r finner en fa eller ingen spar av na til dags -
kanskje en f0lge av en bredere sosial rekruttering, og av velstandsutvik
lingen i det hele. 

Sa har kanskje like vel slagordet fra ungdomsoppmrets dager blitt til 
virkelighet, og skolen har blitt en oppdragelse til demokrati? De neste 
ti-arene vii gi endelig svar pa det. Nye b0!ger vii komme og ga, og 
Strinda videregaende skole Jigger apent og fritt i landskapet, med utsyn 
til aile sider. 

0£, 

. , 

112 

GYMNASSAMFUNNET STRIX 

A v Iektor Per Inge H0nnas 

Det er sen h0st -82. Enda har det ikke vcert noe Strix-m0te i dette 
skolearet. Arets l.klassinger vet kanskje ikke hva Strix er. « Uh0rt, 
katastrofe!» roper eldre strixianere. «Strix kan bare nedlegges! Sa Ienge 
vi ikke far selge 0!, kommer ingen pa m0tene. Pa siste Strix-m0te kom 
bare ca. 30 stykker og jeg matte betale en god del selv av det orkesteret 
skulle hal» sier den siste Strix-formannen. 

For mang en tidligere Strinda-elev er dette triste nyheter. For hva var 
ikke Strix i «gamle dager»! 

Gymnassamfunnet Strix h0rer med blant de eldste gymnassamfunn i 
var del av Iandet. I Trondheim er bare samfunnet ved Katedralskolen 
eldre. Det var nok ogsa eksistensen av dette samfunnet sam gav Leif 
Thomsgaard ideen om a Sp0rre rektor Henie om lov til a starte et elev
samfunn ved Strinda H0gre Almenskole h0sten 1941. Thomsgaard ble 
ogsa den f0rste formann. Det ble utarbeidet et omfattende sett av lover 
for samfunnet. I § 2 om samfunnets formal finner en at samfunnet skal 
fremme godt kameratskap, gi kunnskaper og interesser, utvikle talefer
digheten og «den parlamentariske sans». Lovene er revidert flere ganger 
sen ere. 

Navnet Strix ble til etter en navnekonkurranse blant elevene. Strix er 
det latinske ord for ugle, og det sies at det var den ugla omkranset av 
norske farger i de svarte skjermluene gymnasiastene gikk med den· 
gangen som var den direkte ideen til Strix-navnet. 

I en relativ fyldig 25-ars beretning for Strix fra 1966 og i skolens 35-
ars beretning fra 1968 kan en lese om opplegg og virksomhet for Strix i 
de f0rste arene. M0ter ble holdt hver 14. dag med meget god oppslut
ning. Den gang betalte en medlemskontingent sam Ienge var kr. 2,- pr. 
semester. I den aller f0rste tiden ble m0tene holdt pa Berg skole. Senere 
ble m0testedet Trondhjems Borgerlige Realskole. (Idag Gerh . 
Sch0nnings skole.) 

Programpostene var fra starten av slik de start sett har vcert hele 
tiden: Kritikk av forrige m0te, hovedpost, pause, debatt, kunstnerisk og 
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eventuelt. Kanskje kunne det ogsa bli dans helt til slutt. I flere ar hadde 
Strix eget band. I krigsarene spilte dette opp mang en gang til ulovlig 
dans. Foredrag og kunstnerisk ble for en stor del holdt av skolens 
elever. Og selv om det synes som om elevene satte store krav til disse 
programpostene, tyder andre ting pa at ogsa de sma, enkle innslag 
kunne vcere meget populcere. Bl.a. gikk opplesning av Martin Kvenna
vikas meritter igjen som en populcer programpost. 

Da skolen flyttet opp til Blussuvoll gikk sa godt som aile protokoller 
og skrifter om v1rksomheten i Strix tapt. Stort bedre stillet er vi heller 
ikke i dag! Det eneste som lar seg oppdrive av skriftlig materiale (ved 
siden av 25-arsberetningen) om virksomheten etter flyttingen, er en 
r'ingperm med en del av m0teinnbydelsene for tidsrommet 1957-67. 
Denne samlingen tyder pa varierende aktiviteter utover i 60-arene. Men 
deter imponerende hvor godt Strix ble drevet av noen formenn og styrer 
i denne tida. I de reviderte Strix-lovene fra 1962 star det bl.a. i § 12 at 
«styret plikter a holde samfunnsm0ter med jevne mellomrom. Det b0r 
ikke ga mer enn 3 uker mellom hvert m0te». Flere av styrene greidde 
nok a overholde dette. Slik lovene var utferdiget var det jo ogsa bare «a 
sta pa». «Embedstiden» for en formann omfattet nemlig 4 ordincere 
m0ter uten adgang til gjenvalg. Og at den gamle Strix-and enda ikke var 
utd0dd i 1962, viser iallfall innbydelsen til m0te nr. 189 der bare strixi
anere igjen sto for programpostene. Ellers rna en bli imponert over 
de programtitler gymnasiastene m0tte fram til: «Hva er riksmal» v/ 
Andre Bjerke, «Yin og vinlegging», «Sosiale og politiske problemer 
ved boligbyggingen», «Vising av franske filmer og samtale om dem pa 
fransk v/ M. Parget-Burin», «Den dialektiske materialismen i 0st og 
vulgcermaterialismen i Vest», «The Beatles as a Cultural Phenomenon 
vI Mr. Oakland». 

Ikke minst imponerende er den svcert sa ufullstendige listen over 
bidragsytere til programposten «Kunstnerisk». Mange av skuespillerne 
ved Tmndelag Teater gikk igjen, likesa kjente pianister og>sangere fra 
Trondheimsomradet. Men det er ogsa imponerende a se hvor ofte sko
lens elever bidro til denne programposten med musikk, sang og opp
lesning (delvis med egne komposisjoner og dikt). 

Debattprogrammer var vanlige i 60-arene. Noen emner fra program
mene: «Det nye gymnaset; Medlemsskap i Norges gymnasiastsani.band; 
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Utviklingshjelp; Seksualundervisning i skolen; Meldeboksystemet» etc. 
Flere ganger var det innledning av skolens lcerere. Dessuten var det kon
kurranser av ulike slag mellom klasser og mellom skolelag fra byens 
gymnaser, f.eks. kunnskapskonkurranser, veltalenhets
konkuranser, «bon-sjakk»-konkurranser osv. I det hele tatt ser det ut til 
a ha vcert bade alvor og skjemt. Men en kan jo ogsa merke seg at flere av 
de emner en den gang debatterte pa kveldstid na blir tatt opp gjennom 
elevradet. 

En rna ogsa huske at Strix utga sin egen avis i en periode 
(Strix-raabet). (Se egen omtale av skoleavisa.) 

Det ble tidlig slutt pa semesteravgift. I stedet betalte en inngangspen
ger pa m0tene. Dette var ikke nok til a drive Strix, for det ble etter hvert 
mer og mer vanlig a engasjere band utenfra til a spille til dans pa slutten 
av m0tene. A arrangere skolefester var den gang en ganske sikker 
inntektskilde. I lovene fra 1962 star det ogsa i § 42 at Strix b0r arrangere 
minst en skolefest arlig. 

At det mot slutten av 60-arene ogsa kunne vcere varierende oppslut
ning om Strix-arrangementene, tyder f0lgende programpost pa: «Har 
Strix noen fremtid?» - Innledning ved formannen. Debatt». Dessuten 
ble flere Strix-m0ter avholdt pa et av de store klasserom (i dag rom 106), 
mens det vanlige hadde vcert skolens hall. 

En utl0per fra Strix blomstrer imidlertid fortsatt, nemlig juleballet. 
Juleballet med soupe, revy og dans var tidligere meget stilfulle arrange
menter der elever, lcerere og gamle elever m0tte fram i sin fineste stas. 
Det var bordtaler og sanger og utdeling av Strix' hedersbevisning: Den 
Overordentlige Melkehungrige Ugle Strixianes Orden, populcert kalt 
«Domelus-orden». Denne orden ble innstiftet i 1956, og ogsa ide aller 
siste arene er nye medlemmer blitt opptatt i Domelus-ordenen ved h0yti
delige seremonier. Medalje og oppnevningsbrev h0rer ogsa med. Som 
riddere opptas personer som har gjort en spesiell innsats for milj0et ved 
skolen. 

Juleballet med revyen og utdeling av Domelus-ordenen er vel den «av
legger» av Strix som enda i dag gir minner om storhetstiden i Strix. (Se 
egen artikkel om juleballet.) 

Utover i 70-arene ble det stadig lengere mellom Strix-m0tene. De 
m0tene som ble avholdt hadde ogsa ofte ncermest bare en programpost 
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- dans. Bandene som spilte forlangte stadig heyere honorarer, inn
gangspengene matte skrus kraftig opp - og folk uteble fra metene. 
Selvsagt var det ikke bare prisen som holdt folk borte. Det har jo grodd 
opp diskoteker og dansesteder flere steder i byen som foruten musikk 
ogsa tilbyr drikkevarer. Kanskje er dette et avgjerende moment for opp
metet? Og som d~t er papekt foran: Mange av de diskusjoner som fer 
ble avholdt pa kveldstid i Strix-regi tas na opp i regi av elevradet. 

Vi er igjen tilfiake til hesten -82. Uten Strix-meter. Uten skoleavis. 
Strix-formannent' pastar det vii koste 4-5.000 kroner a arrangere et 
Strix-mete med dans. Kassen er for tiden tom. Ble det aller siste Strix
IT,letet arrangert varen -81? Mot kommersielt drevne diskoteker, mot 
kommunale fritidsklubber med betalt ledere, mot velorganiserte idretts
lag og andre foreninger og mot TV og video-alder rna kanskje Strix 
bukke under? Vi haper at svaret er «nei» . 

Bl~suuold~ns 
£FT£RR£TNINGSTID£ND£ 

A v Iektor Erik De rum 

Blresuvoldens Efterretningstidende utkom med sitt ferste nummer 
lerdag 21. november 1959, og dermed begynte en rik og gylden tid for 
var skoleavis, en periode som skulle vare i nesten tyve ar. Dette var 
imidlertid ikke ferste gang Strinda-elevene laget avis. Tidlig pa 1950-
tallet hadde de handskrevne klasseavisene sin blomstringstid, og i disse 
kunne en ofte finne riktig journalistiske perler, samtidig som dyktige 
tegnere hevet standarden. Mot slutten av 1950-ara utga gymnassamfun
net Strix «Strix-raabet», mens skolens realskoleelever som hadde sin 
forening Societas Minerva, utga La Gazette. Det var disse to avisene 

<P som hesten 1959 gikk sammen i et nytt organ med navnet Blresuvoldens 
Efterretningstidende etter at de i en tid hadde spilt ressurser pa a kon
kurrere med hverandre. 

Nidaros Boktrykkeri trykket de ferste numrene av BEsom hadde 12 
sider i A4-format. Dyrt var det vel, men hele 5 av sidene var annqnser. 
Hesten 1961 gikk avisen over til stensiltrykk. Rektor Berge ga tillatelse 
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til at de to ferste numrene ble trykt pa kontorets stensilmaskin, og han 
ordnet med et Ian fra Skolefondet til innkjep av en skrivemaskin. I 
begynnelsen av 1962 kjepte avisen sin egen stensilmaskin til kr. 1.700. 
Pengene ble skaffet til veie ved en skolefest og tilskudd fra Strix og 
Societas Minerva. Allerede samme hest ble «maskinparken» fornyet. 
En ny og bedre skrivemaskin ble innkjept, og noe senere gikk redaksjo

nen til anskaffelse av en halvautomatisk stensilmaskin av typen Alfa
Roneo som ble dept «Romeo». I 1967 begynte «gamle Romeo» a svikte, 
og noe senere ble han erstattet av en ny maskin som fikk navnet «Julie». 

Det var i Steinar Wigtils redakterpriode den ferste stensilmaskinen 
ble innkjept, og samme Wigtil meldte hesten 1961 BE inn i NORSAR 
(Norsk Skoleavisrad) som den gang bestod av ca. 60 skoleaviser fra hele 
landet. Allerede hesten 1962 fikk BE 2.pris i landskonkurransen om 
beste stensilerte skoleavis, og bade i 1963 og 1964 ble det en ny 2.plass. 
Na Ia nrermest en seier i lufta, og alt aret etter gikk avisa til topps i 
landskonkurransen, og de glade og stolte redakterene J ostein Melkstad
vik og Tore E. Lundby kunne fere seierstrofeet hjem til stiftsstaden. 

De ferste redakterene av BF satt i ett ar, men hesten 1964 gikk man 
over til a «Utpeke» halvarsredakterer. I det ferste aret fikk avisen ut tre 
nummer, og i perioden 1960-64 Ia tallet pa fern. Etter at ordningen 
med halvarsredakterer ble innfert, utkom BE fire ganger i halvaret frem 
til 1968, da tallet ble redusert til tre. Det ser na etterhvert ut til a ga 
tregere med a fa ut avisen, og etter 1970 finner vi enkelte halvar hvor 
avisen ikke en gang kommer ut. I et par hesthalvar makter redak
sjonen bare a gi ut et julenummer. 

Arsakene til at BE er i ferd med a «synke hen» er lett a finne. Skol~
avisene red pa en stor «pop-beige» i begynnelsen av 1960-ara, og elev
ene sluttet aktivt og entusiastisk opp om a skape et milje rundt sin avis. 
I likhet med andre stemningsbelger avtar ogsa entusiasmen ,og oppslut
ningen rundt skoleavisen, og i begynnelsen av 1970-tallet begynner 
«avisdeden» a gjere seg gjeldende ved noen av byens ungdomsskoler og 
videregaende skoler. 

Ogsa BE merker tydelig den nye tid. Det blir stadig vanskeligere a sta
ble en redaksjon pa bena, og deter lett forstaelig. Tidligere hadde man 
rikelig tiJgang pa Stoff fra Jrerere og eJever, men na rna redaksjonen ede 
tid og krefter pa a mase og tigge om stoff. Og resultatet blir at den nrer
mest rna «skrive» avisen selv. I tillegg kommer ekonomiske problemer. 
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Det blir stadig dyrere a gi ut avis, f.eks. matte man i 1977 ha annon
seinntekter pa kr. 1600 for at' et nummer kunne brere seg. Na blir det 
stadig vanskeligere a fa tegnet annonser, og i tillegg svikter salget blant 
elevene start. De tre siste nummer som ble utgitt, gikk hvert med 
underskudd pa ca. ki. 200. 

I 1977 kom avisen overhode ikke ut, og siste utgave av Blresuvoldens 
Efterretningstidende var et varnummer i 1978. Dermed ser det ut til at 
slutt-strek er ~att for en mangearig institusjon som har vrert et svrert 
populrert og P,bsitivt innslag i skolens Iiv. 

Men sa; -·'tit pa varen 1983 var det en liten gjeng entusiastiske elever 
som bestemte seg for a blase liv i gamle, hederskronte B.E. Trass i at de 
hadde aile odds imot seg greide de pa kort tid a fa ut et varnummer somy 
var preget av en ny og moderne lay-out og et fyldig innhold. De samme 
elevene har lovet a komme tilbake med nye nummer til h0sten; - sa 
kanskje B.E. fremdeles er «Iiv aga». 

Redakterer av Bkesuvoldens Ejterretningstidende: 

1959-60: Sverre Granholt 
1960-61: Kare Gisvold 
1961-62: Steinar Wigtil 
1962-63: Arnt Drags ten 
1963-64: Helge Wold 

H0sten 1964: J ostein Melkstadvik ( overgang til halvarsredakt0rer) 
1965: Tore E. Lundby, Torleif Paasche og Ola Stmm 
1966: Anne Myklebust og Gunner Greger Hagen 
1967: Sverre Diesen og Haagen Sund 
1968: lngeborg Motzfeldt og Katinka Quenild 
1969: Ulf Rydland og Per 0ivind Husby 
1970: Arnfinn Kjelland (var) 
1971: Thorbj0rn Chr. Rian ( et julenummer) 
1972: Thorbj0rn Chr. Rian og 0ivind Fmiland 

</!1 1973: Jon Berg (et julenummer) 
1974: Jan Eriksen (var, h0st) 
1975: Jan Eriksen (et julenummer) 

1976: Egil H. Solbu og Ole Jacob Hoel (var, h0st) 
1978: Odd Inge Strandheim (et varnummer) y

3 1983: Marianne Lynum 
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EN REDAKT0RS ERINDRINGER 

Av Jostein Sverre Melkstadvik 

Blresuvoldens Efterretningstidende har ogsa hatt sin storhetstid. Sam
menholdt med dagens forfall blir likheten med Romerriket patrengende. 
Det blir vanskelig a forf0lge sammenligningen videre, men at ogsa BE 
har hatt innflytelse langt ut over rikets grenser, er hevet over tvil. 

Nar BE gikk til topps i Norsk Skoleavisracts konkurranse for stensi
lerte skoleaviser, var det en bedrift sam vel ble notert med st0rre til
fredshet blant lrerere og ledelse enn blant elever ved Strinda Gymnas. Vi 
hadde en svrert lydh0r og entusiastisk leserkrets pa lrerervrerelset, og det 
hadde ikke bare sammenheng med at vi tok oss den m0ye a servere lre
rernes bl0dmer pa trykk en gang i maneden. Lrererne ikke bare leste og 
diskuterte skoleavisa, de skrev ogsa flittig i den. Den ros skal de ha. I ett 
nummer kunne vi notere bidrag fra seks lrerere, og det matte jo bety at 
de var opptatt av a gj0re avisa til et kvalitetsorgan. Ikke sant! 

lkke aile lrerere var like velvilig innstilt. Noen lrerere gikk rundt med 
den beklagelige misforstaelse at vi gikk pa skole for a ga pa skole. 
Denne gruppa av lrerere mente at skoleavisarbeidet kom i vegen for 
skolearbeidet. Jeg rna fa lov a benytte denne enestaende anledningen til 
a fortelle de herrer det gjelder at de tok grundig og ettertrykkelig feil. 
Skoleavisa gjorde ikke annet enn a kanalisere en virke- og skapetrang 
sam skolen ikke maktet a forl0se. Det er den triste sannhet. 

Jeg husker spesielt en kjrer og avholdt uvenn gjennom mange ar som 
ble oppbragt, indignert og forbannet da han sa at det var lys pa avisrom
met klokka to om natta. For a ha sett det rna angjeldende lrerer ha gatt 
forbi skolen i nattens mulm og m0rke i stedet for a ligge hjemme i sin 
lune og varme seng for a samle mot og krefter til en ny og anstrengende 
arbeidsdag med sl0ve og fjerne elever. Jeg bare undres: Er elevene ved 
Strinda videregaende skole blitt mindre sl0ve og fjerne etter at skole
avisa ble nedlagt? 

De kritiske mster hadde likevel rett pa et vis. Like f0r utgivelse3dagen 
ble det gjort lite lekser, og det ble sovet minimalL Redakt0ren selv sov 
has venner sam bodde nrer skolen, ellert han sov pa golvet pa avisrom-
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met. Jeg er nemlig slik at jeg liker a sove hardt. Vanligvis gled det hele 
som smurt. Artikler og tegninger kom inn bare litt for seint, og ved 
hjelp av et korps frivillige slaver var avisa ferdigstiftet i tre-firetiden om 
morgenen. Det gav tid. til en avslappende frokost pa Havnekafeen fer 
dagens strev tok til. 

Men en gang ~ikk det ikke fullt sa greitt. Julenummeret ble marerittet 
blant mareritt. Alt skar seg. Enna i ettiden pa natta var journaliststaben 
i viii virksomh~t over skrivemaskinene. Maskinisten bante over feite 
overskrifter i r~dt som fikk papiret til a klistre seg fast til valsen. Det 
ekte trykktidapa 600 sider fra to minutt til over en halv time. Alt var 
kaos, alt flet, og fortvilelsen grep redakteren om hjertemttene. Jeg 
·flyktet opp pa gymsalen for a slippe unna en stund og for a slappe av 
med a se de som evde inn julerevy. Da bmt alt sammen. En mildt hyste
risk maskinist kom og hentet meg med beskjed om at krisen var full
kommen. Da var det bare a glemme at en ikke hadde sovet pa to netter, 
og ta seg sammen og ga ned i avisrommet og fa rytmen og takten i arbei
det igjen. Litt etter litt begynte det a gli igjen, bitene fait pa plass, og vi 
ble ferdige en halv time fer skolen begynte. Seksti sider var julenumme
ret blitt, den tykkeste BE som noen gang sa dagens lys. 

Den morgenen installerte jeg meg nede i hallen med en pult med en 
stabel aviser og to juleel pa. Jeg var belt utslitt og gav en god dag i even
tuelle sanksjoner mot de to sma pa pulten, men rektor var ikke verre enn 
at han hilste pent da han kom. 

Fire nummer gav vi ut fer jul og fire etter jul, da med en annen redak
ter, Tore Eystein Lundby. Under hans redakterperiode fikk ogsa jeg tid 
til a skrive i avisen, for det hadde det blitt sv~rt lite av. Dessuten var det 
noksa bevisst politikk at en redakter skal administrere, ikke skrive, i aile 
fall ikke mer enn Ieder og bakside. 

Dersom jeg na bar greidd a framstille avisarbeidet som en-manns
verk, er det en grov legn og en fortegning som er rent parodisk. Det var 
gruppearbeid pa sitt beste som gjorde dette mulig, og det .§ier seg sjel at 
uten en arbeidsvillig og loyal medarbeiderstab hadde det hele blitt umu
lig. Ved siden av at vi hadde det gey, maktet vi ogsa a aktivisere et belt 
skolesamfunn. Avisarbeidet hadde ogsa den spillovereffekt at vi fikk et 
s~rdeles aktivt elevsamfunn pa skolen. Det ble ogsa stiftet politisk ung
domslag og en filisofigruppe som holdt det gaende i mange arJ"etter at 
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lnitiativtagerne sluttet ved skolen. Det vittige er at alt dette skjedde i 
l]crnsynets barndom. 

Under denne tittelen gjengir Bl~suvoldens Efterretningstidende 
hvert nummer de gullkorn som l~rerne lar falle i timene. 

Johnsen: 1. paskedag er 1. sendag etter 1. fullmane etter varren
gjering. 

Mottre: Deter bare a ta livet sitt. Deter ingen annen mate a overleve 
pa. 

Hokland: Vi sender fisk til negrene og forskalingsmaterialer av tre til 
termittene. 

Bragstad: Hvorfor er Stene borte i morgen og i overmorgen? 
Wold: Massevis av bus gar forbi. 
Fransrud: Jeg skulle ha lyst til a sla dere ned i stevlene og knytte igjen 

etterpa! 
Mottre: Hvis «Vater» var hunkjenn, hadde ikke du statt der. 
Johnsen: Tronvik, heter du Trondsen? Eleven: Trones. 
Berntsen: Vi kan ikke gjere alt mulig. Det tar sa lang tid; 
Johnsen: Ti stille der nede, det er for mye ro her! 
Tranny: Undervannsbater- de lever jo i vann. 
Hegge: Var det noen som sa d~ven? Jeg har jo advart dere mot 

bruk av fremmedord! 
Dnrum: Statsrad er enten pa fredag eller pa Slottet. 
Wibe (gjennomgar heyrehandsregelen): Tommelfingeren i seg selv 

121 



har man ikke mye glede av, - man rna ha de andre fern ogsa. 
Wold (om Molde): En typisk svensk smaby sam Steinkjer. 
Gaare: «Jomfrm> er et ubrukelig ord for allminnelige piker idag. 
Johnsen: Du rna da vrere broren din. 

fJverland: Begge foreldrene var selvrever og hadde vrert selvrever 
bestandig. 

Bygstad: En hale er jo pa en mate en snabel, bare omvendt. 
Wold: Halj skjet hjertet ned i buksen. 

Dnrum: D.~n sam graver en grav for andre, hva far han? Jo, tariff~;_ 
lenn. · 

Johnsen: Hva blir det av Vannsje nar den renner ut i Oslofjorden? 
Jo, da blir det sjevann. ¥ 

Hokland: Legg merke til hva det ligner. De:t kan ingen se! 
Wibe: Og nar vi regner dette pa rekt-reh, vektorform ... 
Nystu: Kong Sverre var i grunnen yndlingskongen til kong Sverre. 
Fransrud: Jeg er freken Fransrud, men tro endelig ikke jeg er jomfru 

for det. 

Bne: Hvis man kommer opp i muntlig, lenner det seg a si noe mens 
man snakker. 

Winsnes: Pompeius, det var han sam ekte folketallet_i Roma med tre 
millioner. 

fJverland: Vi har enna ikke forklart hva det vii si a multiplikasere. 
Kiran: ensker ro i klassen. Elevene herer et jetfly og begynner a lette 

pa gardinene for a se. Kiran: La vrer. Det e eit fly, og nar e si det e det, 
sa e det det det e. 

Eleven: Jeg forstar ikke sammenhengen. Sanner: Det er fint. 
Bragstad: Kven er det sam er burte i dag da? Klassa: Ingen. Bragstad: 

Da trekker jeg med andre ord fullt hus jeg da. 
Mottre: Elizabeth 1. var fullstendig flat, bade foran og bak. 
Kiran: Nana, frk. S, du skal spise rna ten sin, ikke herr P. 
Steffensen: Det tredje sterste petroleumsbeltet ligge~langs Andenes-

fjellene i Ser-Amerika. 

fJverland: Innsektene har egen utfersel av kjennsorganer. 
Bragstad: Et B-meneske sam legger seg tidlig, er vel noe av det lateste 

sam finnes. 

tl 
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JULEBALL - STRINDINGENE 
I SAMFUNDET 

A v Marius Gisvold 

Historiens ferste «festmete» i Strix ble etter sigende avholdt pa Berg 
Skole i 1942. Kunstnerisk sett var innholdet magert. Kanskje var dette 
ullikevel spiren til vare tradisjonsrike juleballrevyer. lngen kan si sikkert 
nAr den ferste revyen ble spilt, men det er lenge siden. 

Nar vi laget ball i 1975 var det revyen sam var det sentrale, og deter 
revyarbeidet sam huskes. Uten revy er juleballet ikke mere enn en ler
dagsfest na nar prisstigningen har tatt knekken pa festsoupeen. Mange 
vil kanskje mene at revy er morsomst for de sam laget den. Og det er 
riktig. Men det er plass for mange funksjonrerer. Dessuten er en god 
revy med dagsaktuelle innslag fra skolen og samfunnet rundt ass alltid 
en gledesspreder. 

Vi startet tidlig pa hesten med at en star del av tredje real gikk sam
men om a la seg velge til juleballkomite. Og sa satt vi der med det etter
strebende ansvar og en rar felelse i magen. Ingen av oss visste hvordan 
dette skulle gjeres. 

0konomien var en ting sam relativt raskt gikk i arden. Jeg undrer 
meg over hvordan byens forretningsstand hvert ar lar seg presse for pen
ger. Srerlig nar jeg tenker pa den sviende kritikk sam rammer deres for
masterlige julehandel i skoleavisen, samtidig med at juleballkomiteen 
flar dem for penger. De har vel gatt pa Strinda selv, og kanskje vrert 
frafalne fra den smale sti. 

Ve!, sa skulle vi skrive revy og musikk. Vi pa Strinda har mye a takke 
Berg og Bispehaugen skolekorps for. Musikken var heller ikke det store 
problem. Sa gikk forfatterkollegiet i «lenn» i beste UKA-stil. Mange 
entusiastiske forslag ble forkastet pa metene i kalde kjellerlokaler. 
(Kunsten lever visstnok best i skrinne kar.) 

Med skuespillere og dansere opplrert i dramaklassene pa «Bluss» og 
Alma's Danseskole satt vii gang pmvene i desember. Det var et underlig 
skuespil i seg selv. Petter Bergs arbeide med danserne ble stadig forstyr
ret av kjrerlighetssorg. Vrerst var det den gangen en av dansesene token 
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av de andre pa fersken utenfor gymsalen i ferd med a kysse den annens 
kjrereste. Det hele ble rodd i land som en rent vennskapelig handling. 

Sang0velsene b0d ogsa pa glade innslag. Mest komisk var det nok nar 
forfatter og musikkleder skulle !cere opp en forvokst f0rsteklassing i 
stemmeskiftet (sent), til a fa frem en (genial) tekst. Det gikk vel egentlig 
aldri helt bra, men hvilken sjel det var i fremf0ringen til slutt! 

Etter nyttarsaften var det blitt mange par i gjengen, naturlig nok. 
(Men det holdt i~ke sa Ienge etter ballet.) Vi kom jo svrert ncer inn pa 
hverandre, og haclde mye moro. De hektiske siste femdager var imidler-.r.,. 

tid stressende. Opp og ned til Samfundet. Instrumenter, bordplassering 
og 0velser. Hjertet i halsen, og h0y slagfrekvens. 

· Plutselig viiie ikke en av danserne, en annen ble dalig. Generalpmven 
gikk riktig darlig, som seg h0r og b0r. Rune syntes Iaten pa musikken 
var for darlig, vi andre syntes at den druknet vare utmerkede tekster. 

Og sa var det hele over pa en dmy time. Sjefsforfatteren ble halt frem 
etterpa og fikk Domelus til tonene av Beethovens' femte. Dansen gikk 
til Iangt pa natt. 

Noe er det med dette a gj0re ting sammen, og a ga pa en skole som 
kan vrere stolt av aha et stilig juleball med egen revy. Etter en lang stu
dietid pa juss'en i Oslo har jeg fremdeles ikke greid a fornemme den 
samme stemning. Mange far pmvet seg selv i nye roller, pa og utenfor 
scenen. Nye vennskap oppstar - noe vi aldri far nok av slik verden ser 
ut til a utvikle seg. De som ikke var med denne gang, kan vrere med 
neste gang, eller kose seg med a se pa. De kjenner i hvert fall en som er 
med. Jeg ser frem til juleball ved neste jubileum. 

<!!'> 
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STRINDA KRISTELIGE SKOLELAG 

Av Hilde Lyngroth og Liv Inger Masdal 

Strinda kristlige skolelag er tilsluttet organisasjonen Norges Kristelige 
Student- og Skoleungdomslag. NKSS har i dag ca. 500 lag pa ulike 
skoler og studiesteder over hele landet. Malet for lagsbevegelsen er: 

1) Samle kristne studenter og skoleungdom hjemme og ute for a styrke 
og utdype deres andelige liv. 

2) Vinne andre for Kristus. 

Med dette malet for 0yet har Strinda kristlige skolelag arbeidet siden 
starten i 1956. Da ble laget skilt ut fra et felleslag med elever fra Trond
heim komm. h0gre allmennskole og Strinda realskole og gymnas. For a 
oppfylle malet har lagsm0ter, bibelgruppem0ter og skoleandakter vrert 
en hoveddel av aktivitetene. Innholdet i de ulike arrangementer har nok 
variert en del i de arene laget har drevet virksomhet, men hovedpoenget 
er aldri blitt glemt. Forkynnelse av Guds ord har alltid hatt en sentral 
plass i samlingene vare. 

Noen av aktivitetene foregar pa kveldstid, men ogsa i enkelte fri
minutt pa skolen har vi tilbud for elevene. En dag i uka holdes det skole
andakt pa et klasserom eller pa lagets eget rom i kjelleren. Dessuten er 
det b0nnem0te pa lagsrommet ett friminutt i uka. Alle elevene er vel
kommen til bade andakt og b0nnesamlinger. Dette er lagets aktiviteter i 
skoletida. 

Lagsrh0ter og bibelgruppem0ter er de faste samlingene om kvelden. 
Som regel benytter vi lagsbevegelsens eget hus, Berg Prestegard. Lags
m0tene er noksa varierte i form og innhold. Men sang og andakt er faste 
innslag. I tillegg er det rom for sosialt samvrer, med bevertning av og til. 
Smil, latter og prat h0rer med nar det er lagsm0ter. Jesus Kristus er like
vel alltid det naturlige samlingspunkt. 

I bibelgruppene er studiet av Guds ord viktigst. Vi studerer Bibelen 
sammen, for a lrere mer om den Herre og Frelser vi tror pa. I bibelgrup
pene far vi ogsa et nrermere kjennskap til hverandre. Der er det ikke sa 
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mange a bli kjent med som pa et lagsme~te. Be~nn er et viktig redskap 
Gud har gitt oss, og Han vii vi skal bruke det. Vi setter derfor av litt tid 
pa slutten av me~tet til a be sammen. 

Ei helg pr. semester pleier laget a dra pa helgatur, en ten alene, eller 
sammen med andre lag i Trondheimsdistriktet. Pa en week-end rna bade 
lek og alvor vcere med. I le~pet av ei helg har vi samlinger om Guds ord, 
og tilbringer mye'tid i skog og mark. Mer enn ellers er det her rom for 
sosialt sam veer. Hensikten med a reise pa tur sammen er a kunne samles 
litt lengere enn e,t kveldsme~te for a fa litt tid a bli kjent med hverandre. 
Samtidig er det'~n god anledning til a bli bedre kjent med Jesus, han 
som samler oss. 

. Ved siden av disse aktivitetene, som stort sett bare er for elever ved 
Strinda videregaende skole, arrangeres det av og til samlinger hvor folk 
fra ulike skoleslag i Tmndelag me~tes. Disse me~tene er det ofte sekretce
rer, som er ansatt i Lagsbevegelsen, i samarbeid med en komite som 
steller i stand. 

Strindalagets arrangementer er det et eget styre som star bak. Hvert 
semester blir nytt styre valgt. Det bestar av om lag 5-6 personer, hvor 
aile har sitt spesielle ansvarsomrade. Dessuten har Strindalaget pr. i dag 
to voksenledere som hjelper til med bade praktisk og andelig veiledning. 
Vanligvis er det om lag 15 elever som me~ter til de ulike lagsarrangemen
tene. Dette tyder pa at det er et behov for et kristelig skolelag ved 
skolen. 

Ogsa i framtida vii Strinda kristelige skolelag sta som et Ievende alter
nativ til de andre fritidstilbudene skolens elever har anledning til a delta 
pa. Malet for laget vii alltid sta klart med Jesus i sentrum. Deter Han 
som e~nsker at kristne elever ved skolen skal ha et arbeidsfellesskap som 
kan inspirere til evangeliserende virksomhet blant skolekamerater. Vi vii 
e~nske elever som ikke har tatt klart standpunkt for Kristus, hjertelig vel
kommen til vare samlinger. Strindalaget e~nsker a gi elever ved Strinda 
videregaende skole anledning til a fa bedre kjennskap til hva kristen
dommen star for. Det er var oppgave a fortelle videre det vi selv har 
erfart med Jesus som Herre og Frelser. 

11 
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STRINDA FRITENKERLAG 

Av Frode Mohus 

l begynnelsen var vi bare noen enkeltelever som sa med ublide e~yne 
pA Kristelig Skolelags monopol pa a mene noe i livssynssaker. Likeledes 
syntes vi at alt for mange elever stilte seg helt passive til kristendommens 
innflytelse i samfunnet - og til dens makt i skolen. 

Men det var pa langt mer noen ferdig Iivssynsorganisasjon som sa 
dagens lys pa et av skolens sma leserom 24. oktober 1980. Et tjuetalls 
elever he~rte der interessert pa «Joffe»s forslag om a danne en hedensk 
elevgruppe. Etter flere avstemninger blant de fremme~tte, fant vi frem til 
navnet «Ateistisk Elevlag» - vi var igang. Som formann pekte Hall
vard Skullerud seg naturlig ut, og snart etter hadde vi et fulltallig styre 

klart. 
Den fe~rste saken vi fikk a arbeide med, var av rent praktisk art. Som 

ethvert elevlag med respekt form seg selv, matte vi ha et lagsrom a sam
les i. Med e~konomisk bistand fra elevradet, og stor velvillighet fra sa vel 
vaktmestre som rektor, fikk vi pa noen maneder et koselig, nymalt kjel

lerlokale klart til innflytting. 
I le~pet av he~sten hadde vi diverse sammenste~t med Kristelig Skolelag. 

Veggtavla var i flittig bruk fra begge sider, og klimaks i debatten ble 
nactd med et konfrontasjonsme~te med tema Finnes det intellektuelt 
grunnlag for a ikke bekjenne seg til en guddom? Vi ble selvsagt ikke 
enige med de kristne om det, med tvert imot mer sikre pa at det trengtes 
en motpol til Kristelig Studentlag. 

Varsesongen apnet vi med a.endre lagets navn. De fleste av medlem
mene mente «Strinda Fritenkerlag» var mer dekkende for det vi stod 
for, siden mange av oss ikke var ateister, men agnostikere oghuman
etikere. Samtidig godkjente skolens ledelse he~ytidelig lagets vedtekter. 
Formalsparagrafen fikk ordlyden: «Strinda Fritenkerlag arbeider for 
frigjnring fra religion og dogmetro, og for a fremme fordomsfri og selv
stendig tenkning og meningsdanning.» 

I tract med denne malsettingen, inviterte vi Kristoffer Oftedal fra 
Human-Etisk Forbund til skolen for a holde foredrag om human-etikk. 
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Godt oppm0te av save! human-etikere som kristne, gjorde at det ble en 
frisk debatt etter et interessant foredrag. 

Var st0rste oppgave varen -81 ble uten tvil kirketellingen. S0ndag 24. 
mai (en helt vanlig s0ndag) gjennomf0rte vi en telling av oppm0tet i 12 
av Trondheims-kirkene. Resultatet burde vrere en alvorlig tankevekker 
for var sakalte «folkekirke». Fern av seks plasser stod tomme; bare litt 
over en prosent av statskirkemedlemmene gikk i kirken en vanlig s0ndag 
her i Trondhehjl. 

Oppslag orrvt unders0kelsen i byens to st0rste aviser s0rget for at 
Strinda Fritenkerlag ble nevnt bade titt og ofte under «Ordet Pritt» en 
tid fremover - ikke alltid i like positive ordelag riktignok - men vart 

· mal var oppnadd: a skape debatt. Vi mente nemlig det matte vrere noe 
galt et sted nar tusenvis av kirker star tomme, mens det er et skrikende 
behov for forsamlingshus til andre formal. Vi har hatt f0lelsen av at 
mange er enige med oss i akkurat det. 

For skolearet 1981/82 satte vi oss snart som mal a gjennomf0re en 
st0rre unders0kelse om elevenes syn pa religionsfaget i den videregaende 
skolen. I samarbeid med skolelaget «Fornuften Seirer» i Kristiansand 
og Human-Etisk Forbund sentralt, sendte vi ut et sp0rreskjema til 45 
videregaende skoler spredt over hele landet. Etter nitid EDB-arbeid med 
det store tallmaterialet vi fikk inn, kunne vi presentere en solid under
bygd unders0kelse. I vart talemr, folderen «Fritenkeren», la vi frem tall 
som viste at kristne elever var meget forn0yde med religionsfaget, mens 
andre elever gjennomgaende mente faget var kjedelig og at lrererne la 
for stor vekt pa kristendommen i undervisningen. Unders0kelsen viste 
ogsa med all 0nskelig tydelighet at de fleste ikke-kristne elever (3 av 4) 
vii avskaffe religion som obligatorisk fag. 

For a gj0re resultatene kjent, sendte vi hele det omfattende tallmateri
alet til over 70 av landets aviser, til NRK, NTB, Skoleforum og gymasi
astavisen Elev 70. At bare fern aviser skrev om unders0kelsen, er vel noe 
vi matte regne med i disse meningsmalingstider d9 massemedia 
oversv0mmes av nye unders0kelser. Det var likevel verdt alt arbeidet, og 
det gav i aile fall interessante resultater. 

Skolearet 1982/83 har Fritenkerlaget fortsatt under ny ledelse, men 
det har fremdeles den samme malsettingen: a drive aktivt livssynsarbeid, 
og s0rge for at elever pa Strinda skal ha et alternativ til Kristelig Skole-
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lag ogsa i fremtiden. Vi mener fremdeles det er et reelt behov for en 
organisasjon som arbeider aktivt for livssynsfrihet i samfunn og skole. 

LJERERRAD 

A v lektor Hans Kristiansen 

Retten er satt. 
Blankslepne bri/ler 
blinker ved bordet. 
Bustehodene 
skifter med runde, 
beinharde skaller. 
Rektor i midten 
banker sin blyant: 
Tiden er inne. 
Allting er prBvet. 
Tvilen skat vike 
for isnende visshet. 
Dom skal falle. 

Og her har vi Ole. 
«Er'n dum for deg?» 
«la, dum for meg.» 
«Og ditto for meg.» 
«lo, dum og doven 
og ekkel for meg.» 
Javel. O.K. 
Sett IKKE pa'n! 
Sett svartranda pa'n! 
Sett skarn og skjensel 
og dfJd og djevel 
av jrevelskap pa'n, 
og stBt ham i pBlen ned! 
For dorsk og /at 

det har'n alltid wert. 
Sa det har'n fortjent 
Ja, det har'n fortjent. 

Ti sadan er livets lov. 

Men her har vi lens. 
«Haner f/ink for meg.» 
«fa, ditto for meg.» 
«lo, flink og flittig 
og snill for meg.» 
Sa lens er bra. 
Javel. O.K. 
Sett MEGET i fleng 
og SIERDELES pa'n: 
Sett finranda pa'n! 
Sett si/kes!Byfe 
og gu/lkrone pa'n. 
Og putt'n i glasskap 
og heis'n til veers 
sa aile kan se 
for en kar han er! 
For lens han har alltid 
vrert strevsom og grei. 
Sa det har'n fortjent. 
Ja, det har'n fortjent. 

Ti sadan er livets lov. 
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STREIFTOG I LlERERRADSPROTOKOLLENE 

Av lektor Erik D0rum 

For en historiker er dette a blade i gamle protokoller alltid spennende 
lesning. Skolerads- eller lrererradsprotokollene for var skole er slett intet 
unntak. Helt fra;starten i 1934 avspeiler referatene fra lrererrad, - bade 
gudsjammerlig j(jedelige og endog ufrivillige komiske, - pa en god 
mate skolens hverdag og skolens indre liv. Referatene fra f0rkrigsarene 
og f.eks. 1970-arene star i sterk kontrast til hverandre bade nar det gjel
der saker og antall m0ter, og en sammeligning av referatene viser klart 
hvor mye sam har skjedd innen skolen i disse arene. 

Fra starten i 1934 og fremover til slutten av 1940-tallet var antall 
lrererrad pr. ar 5-6 hvis ikke spesielle disiplinrersaker dukket opp. En 
markert 0kning kommer f0rst pa 1960-tallet, en 0kning sam peker frem 
til i dag med 3-4 lrererrad i maneden. 

I perioden 1934-60 er det elevenes standpunkt sam legger beslag pa 
den overveiende del av m0tetiden. Protokollene viser side opp og side 
ned med navn pa elever sam far varsel om at de star i faresonen, elever 
sam ikke flyttes opp, elever sam flyttes opp pa pmve, elever sam rna ga 
ned en klasse, osv. Det rna ofte ha vrert noen lange maratonm0ter pa 
kveldstid, og flere ganger greier det arme lrererkollegium bare a komme 
gjennom halvparten av klassene, for sa a fortsette oeste kveld. Selve for
muleringene om de skolesvake eller dorske sam led den tort a bli innre
gistrert i protokollene for alltid, har forandret seg sterkt. I de siste tretti 
ar er der n0ytrale formuleringer sam «svak i matematikk», «fare for 
ikke a bli oppflyttet», «rna arbeide mer», osv. I de f0rste arene er der 
derimot en frodig ordflora med sterkt varierende sprakbruk. Fra 
perioden 1935-39 hitsettes noen eksempler: 

«Vanskeligheder med muntlig. Har inntrykk av sl0vsinn.t.> «Sl0v, var 
bra i 1., men begynte i slutten av aret a bli sl0v. B0r unders0kes psykiat
risk. Kan ikke fa brukbare forhandskarakterer.» «Han strever, men har 
alt for lit~ a fare med. Alt for meget myking.» «Stadig brysom. Har 
uheldig virkning pa klassen. Hjemmet anmodes om a ta ham ut. Slurver 
sa meget at han har intet utbytte av a ga pa skolen.» «Sma evner;tingen 
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fremgang. Flittig. B0r komme over i noget praktisk.» «Svak i sprag, og 
ubrukelig i matematikk.» «Kan risikere a miste sin friplasss», er en trus
scl sam ofte gar igjen. 

Det star lite om disiplinrere saker i protokollen i perioden 1934-45. 
Var elevene snillere den gang, eller skremte trusselen om inndraging av 
friplass? Fra 1945 rna lrererkollegiet langt oftere behandle slike saker, 
og det er tradisjonelle forseelser sam myking, skulk, a ferdes utenfor 
skolens omrade, samt fusk sam gar igjen. Det sam slar en, er de strenge 
straffereaksjonene err hadde i «gamle dager». En ukes utvisning var sam 
regel standardstraffen. Her rna jeg fa nevne et eksempel fra f0rkrigs
tida: Skoleradsm0te 29/3-39: «N.N. Falsk underskrift. Har vist seg 
urerlig fra f0rste stund av. Stadig uvillig til a lev ere hjemmearbeider. 
Bestyreren foreslar at han bortvises for april maned. Vedtatt av 
skoleradet.» 

I de f0rste etterkrigsarene er det mykesakene sam dominerer. I h0st
halvaret 1945 ble sju elever utvist for en uke p.g.a. myking. Og det i en 
tid med meget knappe tobakksrasjoner til voksne folk! Mot slutten av 
1946 blir straffene noe mildere, her er det snakk om bare tre og fire 
dagers utvisning. 

A forlate skotens omnide i undervisningstida ble sett pa sam noe 
meget alvorlig. Deter flere slike saker ide f0rste etterkrigsar, og her far 
vi n0ye ass med et eksempel fra 1946: «N.N. sam allerede har vrert 
straffet fordi han har vrert utenfor skolegarden, ble igjen patruffet 
pa Nordre. Han blir derfor vist bart fra skolen for en uke.» 

Var det a skulke skolen noe sam var «in» i begynnelsen av femtiara? 
Det ser i hvert fall slik ut iflg. protokollen. Og igjen er der strenge straf
fer. En elev sam skulket de fire siste timer fikk tre dagers bortvisning," 
etter at rektor f0rst hadde foreslatt en uke. Et par andre skulkere slapp 
ogsa med tre dager, mens derimot fire disipler sam hadde skulket 5. 
time pa en l0rdag, ble bortvist oeste uke. En annen sam hadde forlatt 
skolen i tre timer for a hjelpe sin far med noe, men uten a si fra, fikk den 
milde straff av en ukes parade. 

Den st0rste disiplinrersaken fant sted i apri\1946. Det begynte med et 
forbud mot a drikke vaim etter at timen var begynt, og seks elever sam 
bmt forbudet, ble straffet med gjensitting. Fire av elevene ga blaffen i 
dette, og etter skoletid samlet hele klassen seg til demonstrasjoner og 
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skriking mot vedkommende Jeerer som hadde grepet inn og ilagt straf
fen. Iflg. protokollen fulgte de etter lcereren, «pipende og huiende, ned 
gjennom byen til Britannia». Reaksjonen uteble ikke. Fern elever ble 
utvist for en maned og fikk ikke ga opp til eksamen som skolens elever. 
Tolv andre elever fikk heller ikke ga opp til eksamen, mens ytterligere 
fire fikk gjensitting .. Elevene fikk imidlertid ikke forklare seg f0r etter at 
straffen ble ilagt, 111en til tross for unnskyldende momenter ble straffe
reaksjonene opprettholdt. Etter forslag fra komiteen for den h0gre sko-'" 
len gikk lcererradet noe senere med pa a gj0re straffen betinget m.h.t. 
privatisteksamen, og utvisningen for de fern ble redusert til fjorten 
dager. 

Hcerverk og rene p0belstreker blir lite omtalt i protokollene, og jeg 
skal n0ye meg med et par eksempler fra den f0rste etterkrigstid. En elev 
i realskolen lurte til seg spiker og verkt0y fra sleJydsalen og spikret igjen 
kateterskuffen i sitt klasserom. Han ble vist bort for to dager. En annen 
gang hadde to gutter, - ordenselever, - snudd 15 blekkhus opp-ned 
i pultene, med tilgrisete b0ker og gym.t0y som resultat. De ble utvist 
for resten av uka. 

Nar en leser om krigsarene, sa er det to ting som slar en. For det f0rste 
er der sa og si ingen forseelser, og straffereaksjonene er svcert milde. 
Forseelsene som gjelder skulk og sneballkasting, kan faktisk telles pa en 
hand, og straffen var enten tap av fridag eller nedsatt oppf0rsel. For det 
andre far en nesten ikke inntrykk av at vi lever i et okkupert land. 
29/10-41 nevnes idrettsstreiken, og at en derfor ikke kan avholde 
idrettsmerkepmver. 15/4-43 nevnes utkommandering av elever til jord
bruksarbeide, og 13/9-43 innskjerpes at ved sterk skyting uten flyalarm 
skal elevene skynde seg inn hvis deter frikvarter, og fjerne seg fra vin
duene hvis det er time. Og det var faktisk alt om krigssituasjonen. 

Til slutt rna jeg nevne et par innslag ncermest for kuriositets skyld. 
1115-51 behandlet lcererrad karaktersystemkomiteens sp0rresk~ema om 
karakterene, og i denne forbindelse la lektor Odd Eriksen fram sitt eget 
forslag: 8 karaktertrinn: S, M deles i to trion, T deles i to trion, Ng deles 
ito trion, Ikke. Forslaget fikk 4 stemmer, mens 16 var imot, men Erik
sen var vel her forut for sin tid, jfr. dagens karakterskala. 

En gjenganger f0r jul var ordningen pa avslutningsdagen, sa ogs~ i 
1949. Rektor foreslo forbud mot juletrcer og leven, mens lektor Johnsen 
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talte for bibehold av klassenes frihet siste dagen. Frk. Fransrud mente 
det var for lite fest og glede ide gra og triste lokaler, men det ble gjen
drevet av lektor Hegge som mente det var fest i undervisningen. 

Vi diskuterer i dag om elevtallet i klassen skal vcere 27 eller 28. Daten
tamensoppgjeJret var ferdig i desember 1946, ble det slatt fast at 4R ville 
fa ncermere 40 elever over jul. 

Ja, var egentlig de gamle, gode dagene i den h0gre skolen sd gode som 
vi vil ha de til? 

FORELDREFORENINGEN 
A v lektor Erik D0rum 

Foreldreforeningen ved Strinda realskole og gymnas ble stiftet pa et 
m0te i skolens gym.sal2111-1962, og med Svanhild Must som forenin
gens f0rste formann. Styrets arbeidsoppgave var i f0lge statuttene a for
midle kontakt mellom foreldre og lcerere, arrangere foreldrem0ter, 
behandle saker av faglig eller disiplincer art mh skolen 0nsket dette, og 
dessuten gi rad og veiledning til foreldre. 

Foreningen har belt siden starten spilt en aktiv og positiv rolle til sko
lens beste. En vesentlig arsak til dette er at valgkomiteen bar greid a 
finne frem til energiske og skoleinteresserte styremedlemmer, og hvor 
ikke minst formannen har of ret mye tid og arbeide i sitt verv. 

Fra starten og fram til1976 har foreningen arrangert tre arlige forel
dremeJter hvor aktuelle skolesp0rsmal er blitt behandlet. Disse m0tene 
har ofte hatt stor oppslutning, noe som ikke minst skyldes styrets evne 
til a fa tak i dyktige og kjente foredragsholdere. Her er nok a nevne 
navn som Edvard Bull, Olaf Kortner, Kritsian Ottosen, Tore Lindbekk 
og Gudmund Gjengaar. F0r eller etter fellesm0tet var der anledning til 
enkeltvise samtaler mellom foreldre og lcerere om elevenes standpunkt, 
arbeidsinnsats osv. Foreningens lcererrepresentant var den teknisk an
svarlige for denne delen av m0teprogrammet. Som regel var der en sam
menheng mellom denne delen av m0tet og det emnet som ble tatt opp pa 
fellesm0tet. Ved kontaktm0ter for foreldre med elever i 1. klasse tok 
fellesm0tet vanligvis opp emner som studieteknikk, karaktersystem, lov 
og reglement, mens videre studier etter examen artium ofte sto pa pro
grammet nar der var kontaktmeJte for avgangsklassene. 
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Da rektor Berge gikk av i 1964, forrerte foreldreforeningen et maleri 
av ham til skolen. Av andre bidrag til skolen kan nevnes kaffekopper 
med skolens emblem til elevorganisasjonene, drakter til skoleidrettsla
get og papirkurver pa Sk<;llens omrade. Foreningen bar aldri krevd kon
tingent av foreldrene, og midlene til gaver og st0tte er utelukkende skaf
fet til veie ved loddsalg under m0tene. 

Foreldreforeningen var aktivt med i arrangementet av de stilfulle· av
skjedsfestene fo~;Strindarussen som fant sted tidlig pa 1960-tallet. I 
de samme arene ~rrangerte Elevradet og Strix ofte dansefester som ga 
velkomne penger i kassa. Foreldreforeningen og lrererne stilte hver sin 
representant som «anstand» pa disse festene i tilfelle brak, noe festar
rang0rene satte stor pris pa. Det var da heller ingen av dansefestene som 
utartet. 

En b0r vel ogsa nevne at i enkelte saker sa bar foreldreforeningen 
vrert en direkte «st0ttespiller» for skolen. Da skolens ledelse tok opp ar
beidet med byggesaken i 1966, fulgte foreningens styre opp med et godt 
underbygget st0tteskriv til Fylkesskolestyret. I 1974 forela forslaget til 
ny gymnaslov og Evalueringsutvalgets utredning om karakterer og eksa
mener i skoleverket. Styret sendte skriv til henholdsvis stortingskomite 
og KUD hvor der ble uttrykt sterke betenkeligheter, et syn som ble delt 
av skolens administrasjon og lrerere. 

I 1979 ble myndighetsalderen senket fra 20 til 18 ar, og dermed ble 
nok selve berettigelsen av en foreldreforening ved var skole sterkt svek
ket. Lovendringen var klar allerede h0sten 1978, og av denne grunn ble 
der ikke innkalt til arsm0te med valg pa nytt styre. Det foreligger intet 
vedtak om at foreldreforeningen skal nedlegges, det riktige er vel a si at 
den forel0pig er stilt i bero eller «sover», inntil en ny situasjon kan gj0re 
den aktuell igjen. 

Foreldrejoreningens jormenn: 
Svanhild Must 1962-63 Eva Karlsen 1970-71 
LeifHolme 1963-65 Einar Munkvold <;!;> 1971-72 
Puppi Bakke 1965-66 Kare Jensen 1972-74 
Einar Lillealtern 1966-67 Nilmar J anbu 1974-75 
Harald Diesen 1967-68 Hartvig Nissen 1975-76 
Turid Digre 1968-69 Knut Asmussen 1976-77 
Odd Rydland 1969-70 Jakob Hjelmeland 1917-
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LJERERAADETS ARBEID 1974-1983 

A v lektor Ingvald Sivertsen 

Den viktigste skriftlige kilde til kunnskap om skolens indre liv de siste 
ti arene er nok uten tvillrererradsprotokollene. Som offentlig dokument 
er den en uomtvistelig autoritet nar det gjelder a fastsla hva som bar 
skjedd. Som litterrert produkt bar den imidlertid ogsa sin verdi; den 
oppfyller Zolas krav om a skildre virkeligheten sett gjennom et tempera
ment. Pram til skolearets slutt i 1982 var temperamentet inspekt0r Arne 
Wolds. Gjennomgaende saklig og n0kternt, ofte hum0rfylt og lettere 
ironisk, en sjelden gang oppgitt og resignert bar han som lrererradets 
sekretrer gjennom arene bokf0rt resultatet av radets forhandlinger. 

Det gar fram av protokollen at en ikke uvesentlig del av under
visningspersonalets krefter de siste ti arene bar gatt med til a tolke, 
iverksette og ironisere over den jevne str0m av rundskriv og tilbakekalte 
rundskriv fra en til tider svrert forvirret sentraladministrasjon. I komite
og seksjonsm0ter bar vi samvittighetsfullt forholdt oss til de siste direk
tiver, og anstrengelsene bar oftest fatt sitt konkrete resultat i form av 
fyldige uttalelser og vedtak fattet i lrererrad. I tunge stunder opplevde vi 
at vi nok stadig ble holdt i ande, men bare sjelden h0rt. 

Dyptgripende forandringer bar skjedd i vart skoleslag det siste tiaret, 
men altsa ikke alltid med lrerernes gode vilje. Det var ikke desto mindre 
et enstemmig lrererrad som 7. november 1977 vedtok at skolen skulle ga 
over til ny struktur fra neste h0st. Detvar da gitt definitivt gmnt lys for 
tillbygget, og vi sa den nye tid i m0te med behersket optimisme. 

A gi,bare en tilnrermet oversikt over sakene lrererradet i denne perio
den bar arbeidet med, ville totalt sprenge rammen for denne lille 
betraktningen, hvis arbeidstittel bar vrert «500 ord om lrererrad». De 
viktigste begivenhetene ei omtalt annensteds i jubileumsskriftet, og pri
mrerkilden er allerede anbefal( som bade interessant og del vis underhol-

dende lesning. 
M0tehyppigheten i lrererrad bar vrert stort. Lovens bud om minimum 

ett m0te hvert semester virker direkte komisk og virkelighetsfjernt. 
Gjennom arbeidet i lrererrad og lrererradsoppnevnte komiteer og utvalg 
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har hele kollegiet blitt delaktig i beslutningsprosessene; vi har pa en 
annen mate enn tidligere opplevd medansvar for aile sider ved skolens 
Iiv. Pa sin m<ite forteller protokollen om utviklingen av demokratiet pa 
arbeidsplassen. I 1976 fattet l<ererractet (ikke uten n0Iing og utsettelses
forslag) det historiske vedtak a velge formann og nestformann blant 
kollegene. Siden den)id kan det virke som om flere og flere har bestemt 
mer og mer. ·i 

Formelt avgj0restide fleste saker i skoleutvalg og fylkesskolestyre, og 
bare nar det gjelder utvisning av elever, gir regelverket l<ererrad den 
avg~0rende myndighet. (Fra barskere forhold andre steder i landet for
lyder det riktignok at departementet i slike tilfeller ikke sjelden griper 
inn og omgj0r l<ererradets beslutning.) I realiteten er Iikevel l<ererrad det 
forum der sakene dr0ftes og i mange tilfeller ogsa blir avgjort. Vi synes 
derfor vi har grunn til a se pa vare l<erernid med et visst alvor; de er vik
tige og n0dvendige. Bare unntaksvis har de noen som heist Iikhet med 
tidligere Strinda-lektor Hans Kristiansens ber0mte dikt «L<ererract». 
Jeg kan Iikevel ikke Ia V<ere a minne om den gangen vi hadde bes0k av 
dikteren Jan Erik Void (i 1975), og ikke vaget a be ham med pa kaffe 
( og l<ererrad) etter forestillingen. Det var rnuligens et stort tap for Iitte
raturen. 

Arne Wold var l<ererradets sekret<er til han gikk av ved skolearets 
slutt i 1982. I skolearet 1982/83 var inspekt0r Annbj0rg Ulseth Evensen 
nidets sekret<er. Vervet bekles i skolearet 1983/84 av Carl E. Loe. Radet 
har hatt f0lgende formenn og nestformenn: 
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1976/77: Tor Alstadheim/Karen Todal Jenssen 
1977/78: Karen Todal Jenssen/Erik Bygstad 
1978/79: Ingvald Sivertsen/Per Arne Evensen 
1979/80: Ingvald Sivertsen/Odd Arve Manum 
1980/81: Per Arne Evensen/Odd Arve Manum 
1981/82: Arve Tran0y/Odd Arve Manum 
1982/83: Tore Oldervoll/Tor Olav Gr0nning 
1983/84: Tore Oldervoll/Tor Olav Gr0nning 

<i!7• 

1.1 

EKSKURSJONER 

L<ererne ved var skole har gjennom alle de 50 ar v<ert flittige til a 
bruke n<ermilj0et i undervisningen. Denne mulighet har selvsagt sin 
begrensning til visse fag, hvor den da til gjengjeld av en dell<erere har 
v<ert nyttet fullt ut. 

Geografi 
I geografi har det ned gjennom arene blitt arrangert en rekke ekskur

sjoner. Det har til dels v<ert geologiekskursjoner, bl.a. til Estenstad
marka og til Kaldvelladalen. Likevel har det mest blitt qedriftsbes0k for 
a se pa forskjellige slags produksjon og problemer i forbindelse med 
det, f.eks. forurensning og milj0vernproblemer. Dessuten har Norges 
Geologiske Unders0kelser, Videnskabsselskabets Museum og forskjel
lige utstillinger blitt bes0kt. 

Naturjag I 
Naturfag I er et nytt fag som kom inn i skolen med den nye struktu

ren. Det bestar av de tre fagene biologi, kjemi og fysikk med beregnede 
uketimer pa henholdsvis 2, 2 og 1. I dette faget arrangeres det ogsa eks
kursjoner, dels bedriftsbes0k, men for det meste biologiekskursjoner til 
n<erliggende omrader som Estenstadmarka og forskjellige steder i fj<era 
og til ferskvann. Dessuten blir ogsa museer og utstillinger av forskjellig 
slag bes0 kt. 

Biologi 
Biologi har v<ert og er fremdeles det eneste faget i skolen hvor det er 

obligatorisk a dra pa ekskursjon. I l0pet av entre ars periode ined biolo
giundervisning skal elevene delta pa ekskursjoner som minimum strek
ker seg over 6-10 dager. P .g.a. at ekskursjonene er obligatoriske skal 
de heller ikke paf0re elevene st0rre kostnader enn om de var hjemme. 

Det vanlige ved var skole har v<ert at man i 1. og 2. kl. har arrangert 
ekskursjoner med 1 dags varighet til n<erliggende steder, eventuelt Y2 
dags-ekskursjoner. Disse ekskursjonene spenner over et vidt felt. Vi kan 
her nevne: botaniseringsturer til bl.a. Estenstadmarka med vekt pa lav-
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ere planter sam moser, lav, bregner, knikef0tter; egne soppturer, 
mose/lav-ekskursjoner, ekskursjoner til ferskvann i Estenstadmarka og 
Bymarka, fjrereekskursjoner til Ranheim og Byneset, varekskursjoner 
til Byneset, vinterekskursjoner til Estenstadmarka, bes0k pa museer og 
utstillinger, Universitetet og sykehus. Pra vi fikk naturfaglinje ved var 
skole i 1976 har vi ogsa hatt biologiekskursjoner sam har strukket seg 
over flere dager. NM det gjelder lrerere sam har statt for og Iedet disse 
ekskursjonene kan det nevnes at adjunkt Arve Tran0y har vrert med fra 
begynnelsen. Lektoi Ase 0verland var ogsa med fra begynnelsen av i 
gammel struktur oi'etter en stund kom ogsa lektor Arvid Schjelderup. I 
de siste arene i ny struktur har lektor Peter van Marion kommet til. 

Disse hovedekskursjonene har vanligvis vrert pa 4 dager til steder sam 
Aun0ya, Agdenes, Dovrefjell, Afjorden og Posen. Tre av disse ekskur
sjonsstedene rna spesielt nevnes: Aun0ya fordi fylket har et leirsted der, 
Agdenes fordi universitetet har en feltstasjon der. Det mest benyttede 
sted hittil har imidlertid vrert Posen. Skolen har her en avtale med Posen 
videregaende skole slik at en under ekskursjonen kan bruke skolens 
biologi-laboratorium og fa spise middag i skolens kantine, eventuelt full 
kost. Nar det er plass pa internatet, far en ogsa overnatte der. Ellers er 
det her ogsa gode overnattingsmuligheter i hyttegrenda Tussegrend pa 
H0ybakken. 

Pa disse hovedekskursjonene blir det vanligvis lagt opp til bes0k i de 
forskjellige typer av ferskvann, fjrerebiotoper, eventuelt fugleekskur
sjoner (f.eks. Tarva), eventuelt forskjellige biotoper i skog og mark. 
Under disse ekskursjonene er det foruten vanlige biologiske iakttagelser 
og innsamling av materiale ogsa vanlig a foreta limnologiske malinger 
sam temperatur, pH, siktedyp og vanlige dybdemalinger, oksygeninn
hold. Det blir foruten vannpmver ogsa tatt jordpmver. Dette blir bear
beidet og analysert etterpa, dels under ekskursjonen, dels etter at en har 
kommet tilbake til Trondheim. Analysene gar bl.a. ut pa a finne ut fos
fatinnhold, vannets hardhet, jordas pH og sammensetning o.ll&l for
bindelse med fjrereekskursjonene blir det ogsa tatt en del slike pmver og 
analyser. Resultatene av disse analysene og malingene blir sa sammen 
med de observasjonene som er gjort og det materialet som er innsamlet, 
sammenholdt llied det som karakteriserer de forskjellige biotoper og 

.tJ ferskvannstyper. -
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Historie og samfunnskunnskap 
I 1940- og 50-arene arrangerte lektor Olav Pl0nes til stadighet ekskur-

sjoner for sine klasser til Trondhjems Kunstforening, en tradisjon som 
senere er blitt videref0rt av lektor Harald Bragstad. 

En populrer heldagsekskursjon i 1960- og 70-arene attet helleristnin
gene i Hell og Hegra, Hegra festning, Vrernes kirke og Steinviksholm 
festning. Jon Leirfall var ofte med sam omviser pa deler av turen, noe 
sam ikke minst elevene satte star pris pa. Det var srerlig lektorene San
ner, Tilseth, Steffensen, D0rum, samt ekteparet Bygstad sam var ivrige 

pa denne ekskursjonen. 
I en arrekke har lektor Bragstad med sine avgangsklasser i historie 

avlagt et bes0k i Rissa, hvor Reins kloster, Rissa bygdemuseum, Meieri
museet og «Bojerkjerka», Rein kirke, har vrert interessante omvisnings
objekter. En fremragende cicerone har vrert godseier Hornemann. 

Populrere bes0ksmiU i Trondheim by har vrert Domkirken, Heime
frontmuseet og Rustkameret i Erkebispegfuden, Kristiansten festning, 
Stiftsgarden, Kunstindustrimuseet, Polkemuseet pa Sverresborg og de 
arkeologiske utgravninger. Lektor Brags tad pleier ogsa jevnlig a arran
gere byvandringer for sine historieklasser, enkelte av hans klasser har 
ogsa i den forbindelse fatt kj0re med veteransporvogn. 

Samfunnsfaglinjen har etter at den kom i gang i 1979 bes0kt lag
mannsretten (straffesak), Porretningsbanken, Nob0, Siemens og 

Trondhjems Nagle- og Spigerfabrikk. 
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«SKOLEKUNST» 

(Samlet av H. B.) 

Et skolesamfunn av den st0rrelse ogden art som Strinda videregaende 
skole representerer, vii alltid, pa begge sider av kateteret, ha sma og 
store kunstnere i sinilnidte. De, hvis produkter er lettest a plassere i et 
skrift som dette, erde som pa en eller annen mate har traktert sin penn 
eller sin tegneblyant. Uten forkleinelse for aile de som opp gjennom are
ne har forlystet skolesamfunnet med sin tale, sin sang og sin musikk, 

· skal 'vi i det f0lgende gi noen eksempler pa hva lrerere og elever ved var 
skole har prestert pa et stykke papir. 

Vi begynner med et av de mest kjente diktene i lektor Hans Kristian
sens f0rste diktsamling «Liljer i blekkhus» fra 1946. Hans Kristiansen 
var ansatt ved var skole fra 1946 til1959, og selv om hans dikt ikke ble 
unnfanget i Dessengarden, far vi tmste oss med at de sikkert nok fikk 
sin siste finpuss der! 
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Pd vei til kateteret 
Til side, barn. Og b0y dere dypt. 
Ti se - jeg kommer omsider. 
Og ingen kan komme som jeg nar jeg vii. 
Og ingen kan skride som jeg nar jeg skrider. 

Og ingen kan l0fte sitt blikk sa h0yt 
i dmmmende, jordfjerne buer, 
og brere sitt hode sa mektig profetisk. 
Nei, ingen kan skue som jeg nar jeg skuer. 

··. Og ingen kan strekke sin hals sa langt 
og tygge sa fjerne n0tter, 
og derpa forbauset ta 0ynene ned 
pa noe som yrer ved mine f0tter. 

~. 

JJ; 

' 

Og ingen har sett slike store syn 
og speidet sa vidt over vanne, 
sa ingen har rikere gaver a gi 
nar vredesrynken forlater min panne. 

Og ingen kan tmste som dere, barn, 
med struper som brennende sand, 
og strale sa blindt nar min nadige negl 
bestenker dere med rosenvann. 

Ja, se. Jeg dusjer dere sa mildt 
og 0dsler de dyre flakonger, 
mens jubelkorene stiger til vrers 
som en hrer av kul0rte ballonger. 

La det ga som et brus gjennom gangene, barn: 
Han kommer med sol og sommer. 
For ingen kan vrere som han nar han vil. 
Og ingen kan komme som han nar han kommer. 
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Karikaturtegninger jra ca. 1950. Eleven sam har tegnet lrerer Arthur 
Nergard og lektor Tor Johnsen, heter Harald Nissen. 
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Lektor Odd Eriksens tegninger var ejtertraktet vilt blant elevene. Her er 
et par eksempler pd denne siden av Eriksens kunstnertalent. 

Ved siden av a vrere en eminent inspekt0r ved skolen gjennom 19 ar, 
er «Husdikter'n» Arne Wold ogsa en habil dikter med en stor produk
sjon av leilighetssanger bak seg. Her er hans sang ved adjunkt Erling 
Mottres avskjed med skolen i 1968. «Arnewold» trenger ikke sa mange 
ord og linjer for a tegne et fint bilde av en avholdt kollega: 
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Mel.: «Snnnavind» 
Det blaste her om dagen inn 
til oss en forfriskende s0nnavind. 
Og det var klart det matte bli 
no'n strofer av denne som var melodi. 

Nar vi i skreddersydde vers 
skal hilse en kjempe i skolen, 
som nylig fylte de halvfjers, 
men enna kan smile i stolen. 

· J a, stolen bak et skrivebord 
er blitt din kommandoplass her pa jord. 
Det er ditt daglige parnass, 
og ve den som pmver erobre din plass. 

~. 

]4 

' 

Du sitter som en vennlig sfinx 
og fjernstyrer oss fra din trone, 
du retter bade rechts og links 
og lopper oss for mangen krone. 

Hver l0nningsdag du er pa jakt 
og plyndrer oss midt i var engangsprakt. 
V ar skillemynt, de usle kryp 
forsvinner som duggen i lommenes dyp. 

Men der de kommer for en dag, 
du sender dem alltid pertentlig 
med ilpost til vart Lektorlag, 
vi haper det stemmer omtrentlig. 

Du nrerer en beundring 0m 
for stilfull ulastelig skredders0m. 
Ditt antrekk er av siste snitt, 
og aldri beh0ver du ta pa kreditt. 

Du spekulerer litt i tank 
og f0lger med siste notering. 
Ou er sa grunnsolid en bank, 
en herre av f0rste sortering. 

Du lekte i din ungdomsti' 
med kunstnertendenser sann litt pa si. 
En hovedrolle fikk du ei, 
og dermed ble planen forandret for deg. 

Din hovedrolle fikk du f0rst 
i skolen blant lyttende unge. 
Du krydret deres kunnskapst0rst 
med vidd og din skarpslepne tunge. 

Ja, Erling, du er na halvfjers, 
og etter var mening utrolig spers. 
Og det pa tross av mange ar 
med gl0dende kjrerlighet til skolen var. 
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Du har vrert trofast belt til slutt, 
og aldri du vendte oss ryggen. 
En takk for det - du gode gutt, 
et htmdslag og takk for all hyggen! 

Bak karikaturen RA VI i Blresuvoldens Efterretningstidende skjulte i 
1960-arene seg navnet Ivar Aandahl, en gudbenadet karikaturtegner. 
Tegningene foresthler, i 0verste rekke fra venstre: lektor Mogens Wins
nes, rektor Torjrts Berge og lektor Rikard Hegge. Nederst lektor Tor 
Johnsen. 
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Pa de neste tre sider: 
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I 1970~ og 80-arene har « Veggavisem> vrert et sted hvor kunstnerspirer 
har kunnet 0se sin satire utover all verden. Vi viser et par av de beste av 
«Slabbedasken Productions» og ogsa et bidrag fra «Far out comix». 
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SKOLEIDRETT OG SKOLEIDRETTSLAGET 

A v Trygve Leinum 

Allerede h0sten 1934 vant skolen kretsmesterskapsturneringen i fot
ball for middelskolen. Aret etter gjentok det samme seg. 

Det er ikke mye en har nedtegnet av skolens idrettsbragder fra starten 
og frem til frigj0ring~' i 1945. 

Den viktigste felle~lwnkurranse for byens h0gre skoler var det arlige 
«skoleguttstevnet» som sportsklubben «Freidig» arrangerte mellom 1921 
og 1940. Utenom det var det bare sporadiske fotballturneringer. En 
merker seg ogsa at jentene ikke fikk delta i de fa konkurranser som var. 

Idrettsarbeidet for de h0gre skoler ble fra h0sten 1945 Iedet av et eget 
utvalg innen Norsk lektorlag (som oppnevnte et rad eller styre med 
arbeidsutvalg pa sine landsm0ter). Lokalt ble det Iedet av et rad i lektor
laget. Her i Trondheim ble var lektor Arne Wold den f0rste formann i 
kretsidrettsradet. Styret eller kretsidrettsradet ble valgt av og blant 
kropps0vingsl~rerne og andre idrettsinteresserte l~rere ved de h0gre 
skolene. Arbeidet ble utf0rt pa helt frivillig basis uten noen form for 
vederlag. Fra na av ble det mere plan over idrettsarbeidet ved de for
skjellige skoler. «ldrettshungeren» etter ca. 5 ars sabotasje av offentlig 
idrettsarbeid gjorde seg ogsa gjeldende i skolen. 

Paget gymnastikk fikk omsider navnet kropps0ving. Det skulle etter 
nye planer kunne omfatte langt flere idrettsgrener enn tidligere. Det ble 
innf0rt 3-4 faste idrettsaktivitetsdager pr. ar med obligatorisk frem
m0te. Pa disse dagene ble det arangert konkurranser for elevene i alle 
skidisipliner, i friidrett og i orientering. Pa idrettsdagene ble det arran
gert idrettsmerkepmver. Omlag 80 OJo av elevflokken avla arlige pmver 
for Ungdommens idrettsmerke, og et 40-50 taUs elever avla pmvene 
for idrettsmerket for voksne hvert ar. 

I 1945 ble det dannet idrettslag ved skolen med lvar Stokke<§pm den 
f0rste formann. Laget var til a begynne med en underavdeling av elev
laget Strix. I 1974 ble det et selvstendig lag med et eget styre under Nor
ges Idrettsforbund. De forskjellige idretter ble Iedet av egne utvalg. 
Styret i idrettslaget gikk na sammen med l~rerne i kropps0ving om a 
Iegge opp program for aktivitetsdagene. .t'~ 
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Pa kretsplan ble det arrangert konkurranser mellom skolene, og 
arrangementet alternerte mellom de forskjellige skoler. Var skole hadde 
et eller to slike arrangementer hvert ar. Pa lands planet ble det holdt 
«Landsidrettsstevnene» for de h0gre skoler annet hvert ar i tida 
1947-63. Av disse ble 2 arrangert i Trondheim i 1951 og 1961, og 
«Strinda H0gre» var medarrang0r i begge. Nar det gjelder plasseringer i 
disse arrangementene, var jentene ved var skole jevnbyrdige og vel sa 
det. Det var blitt fulllikestilling mellom kj0nnene save! i administrasjon 
som blant de aktive. 

Da det etterhvert ble stadig vanskeligere a finne arrang0rer til 
kretsens stevner, opph0rte de derfor i begynnelsen av 70-arene. Nar der
til kom at Kretsidrettsradene ble nedlagt som f0lge av et vedtak pa 
Norsk lektorlags iderttsutvalgs landsm0te i 1970, ble det ogsa slutt pa 
Landsidrettsstevnene. For de individuelle idrettsgrener ble det derfor 
stopp. Men det arrangeres fortsatt apne konkurranser i fotball, hand
ball, basketball og volleyball. Strinda videregaende skole har flittig del
tatt i disse. Ingrid Thoresen (Hadler) ble mester i orientering i 1961 og 

1963. 
Interessen for konkurransene pa skolens idrettsdager avtok ogsa 

merkbart. Forklaringen er nok at de lokale idrettslag har overtatt skole
idrettslagenes virkefelt. Ski- og friidrettsdagene ble derfor arrangert 
som turdager. 

Orienteringsdagen med elevkonkurranser har v~rt arrangert pa van
Jig vis helt til i dag. Strukturendringen i den videregaende skolen har 
apnet nye muligheter for faget kropps0ving. Interesserte elever kan ta 
idrett som valgfag. Det gj0r det mulig for de som har ambisjoner, a ofre 
mere tid og arbeid pa sin aktive idrettskarriere enn tidligere og uten at 
det gar ut over utdannelse og skolearbeid. 

I skoleidrettslagets premieskap finner vi pokaler og statuetter som er 
vunnet av skolen, nemlig disse: 
1949-50-51 Vandrepokal sk0yter gutter 
1950-51-55 Vandrepokal aking 
1950-51-53 Vandrepokal skyting v/ l~rerne 
1952-53-54 Vandrepokal KM sk0yter 
1953-54-55-56-57-58-59 Vandrepokal orientering 

(Skmding-pokalen) 
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1953 Pokal i langrenn 
1954 Pokal i handball gutter 
1956 Pokal i handball jenter 
1956 Pokal i handball gutter, 
1957 Pokal i handball gutter 
1958 Pokal i handball jenter, gymnas 
1958 Pokal i handball gutter, gymnas 
1958 Pokal i handbalf gutter, realskoler 
1958 Pokal i handbaJ!l jenter, realskoler 
1959 Pokal i KM fotball 
1960 Pokal i fotball, realskolen 
1960_:._61-63 Vandrepokal KM sk0yter 
1961-62-63 Vandrepokal handball jenter 
1862-63 Vandrepokal handball gutter 
1964 Pokal i KM budstikke 
1964 Beste skole i orientering ved landsidrettsstevnet i Drammen 
1964 Pokal i KM sk0yter kl. 1. 2 og 4 
1966 Pokal i KM friidrett kl. II, gutter og jenter 
1966 Pokal i handball jenter 
1966 Pokal i handball gymnas 
1967 Pokal i KM friidrett 
1967 Pokal i handball gutter, gymnas 
1967 Pokal i handball jenter, gymnas 
1967 Pokal i ishockey 
1968 Statuett handball gutter 
1968 Statuett friidrett 

Ved siden av har Strinda videregaende skole vrert beste skole ved 
f0lgende anledninger, hvor det av 0konomiske grunner ikke er blitt delt 
ut pokal eller statuett: 
1969 Beste skole i KM sk0yter 
1969 Beste skole i KM slalam 
1970 Beste skole i KM friidrett 
1970 Beste skole i KM langrenn, ski 
1971 Beste skole i KM langrenn, ski 

<!:> 

Dessuten har skolen batt aksjer i vanderpokaler som ikke har tilfalt 
~okn. n 
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F0lgende individuelle prestasjoner kan det vrere grunn til a nevne. Det 
gjelder elever som har erobret norsk mesterskap eller representert Norge 
i landskamp i eller etter sin skoletid. Her f0lger de i kronologisk orden: 

Nils Uhlin Hansen, friidrett 
Jan S0rdahl, fotball 
Per Gjelten, ski 
Sverre Stallvik, ski 
0ystein Saksvik, friidrett 
Rolf Svendsen, friidrett 
Arnulf Thanem, friidrett 
Per Nymark, hundekj0ring 
Astri Mrehre, friidrett 
Birger Marstein, friidrett 
Rolf Tmen, sk0yter, roing 
Atle Hernes, fotball 
Kjell Bj0ntegaard, friidrett 
Roar Forbord, handball 
Odd Petter Thoresen, orientering 
Ingrid Thoresen, orientering, ski 
J orunn Sandvik, slalam 
Knut A. Johansen, turn 
Inger Lise Taarnesvik, handball 
Grete Strand, handball 
Trond Spj0tvold, handball 
Rolf Andreassen, sk0yter 
Harald Sunde, fotball 
Tor Arne Lindvag, fotball 
Anders Lenes, ski 
Siri Rambeck, handball 
Inger Wold, handball 
Eva Lise Aas, handball 
Anne Cath. Lystad, ski, hundekj0ring 
Magne Lyngmo, fotball 
Marit Pmsch, friidrett 
J ostein Willmann, sykkel 
Roar Arntzen, bryting 
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Ragnar Hofnes, kappgang 
Tore S<ether, handball 
Trond Persson, kappgang 
Geir S<ether, handball 
Grethe Myklebust, handball 
Tor Robert Johansen, fotball 
Kjell Val0en, alpint 
Anita Kristiansen, handball 

".f 

Axel Tmen, roing i 
Ola By Riise, fotball 
Stein Bugge, friidrett 
Ann-Mari Persson, kappgang 
Anita Katrine Olsen, kappgang 
Arve Svorkmo, fotball 
Lars Erik Kjell, fotball 
Atle Varvik, sk0yter 
Trine Johansen, handball 
Eivind Olav Andersen, free-style 
Heidi Heps0, fotball 
Tove Hernes, fotball 

Lcerernes lagfr:a ca. 1970. Foranfra venstre: /ektor Wibe, rektor Bernt
sen. lektorene Ti/seth og Grennered. Bakerst fra venstre: lektorene 
Fjelnseth, Steffensen, Derum, Bygstad og Bragstad. 
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GAMLE OG NYE STEMPLER 

Ogsa stempler kan pa sitt vis fortelle skolehistorie. Vi har her samlet 
bl.a. aile stempler som viser skolens offisielle navn i de 50 ar den har 
eksistert 

SUID4a lomm. m.ldddskol8 BtriiiU iouaoale btgN .a. 

Strinda realikole og !Wmnas Strloda gymnas 

r:: ) '' ~I': 1i'r .-..:.). _ \.. -!)· XL 
FAGROI\/( iliicobihliLltckd 

Men det er kanskje likevel dette stemplet de !itt eldre elever ved skolen 
husker. Det ble flittig brukt i skolens b0ker i den lange periode da 
elevene n0t godt av fritt skolemateriell. 

r - .. . , Lao 
h·~t 

Strincd• h. skof• 
L..._ .. --·- ,_ .... .;..~ 
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REKTOR FINN BERNTSEN 

Av lektor Karen Todal Jenssen 

Det var h0sten 1941 at den unge, 
nesten nyuteksaminerte realisten 
Finn Berntsen ble ansatt som lektor 
ved Trondheim katedralskole. 

Han begynte sin lrererkarriere i 
den mest dramatiske krisetid norsk 
skole har opplevd. Landet var i 
krig; tyskere og naziregjering var i 
ferd med a starte sin ideologiske 
offensiv mot norsk ungdom, og 
skolen skulle vrere redskap for <<ny
ordningen». Mot dette angrepet var 
det lrerere i aile skoleslag tok kam
pen opp - og fikk f0le pa kroppen 
hva det ville si a !eve under diktatur . 

Alt i disse krisetider viste Finn 

Finn Berntsen Berntsen de egenskapene han satt 
inne med, og som skulle bli bestem

mende for hans liv og virke ogsa i fredstid: Et klart overblikk, en fast 
holdning og medf0dte lederevner. Selv om han var en meget dyktig 
lrerer, kunnskapsrik og engasjerende som fa, ble det mer og mer de 
administrative oppgavene som Ia beslag pa ham. Pa Katedralskolen 
arbeidet han som sekretrer og inspekt0r, like til han forlot skolen i 
1960 for a overta rektorstillingen ved den store, nye Sverresborg h0gre 
skole. Det var et pionerarbeid han matte ta fatt pa der, med oppbygging 
pa ny og ukjent grunn, og med et ungt og uerfarent kollegium. Men 
denne utfordringen kalte pa nettopp de egenskaper som Berntsen satt 
inne med . 

Samtidig hadde han overskudd nok til a ga inn som medlem av 
Gymnasradet, der han skulle komme til a sitte som medlem like til 1976. 
Det var i denne perioden planene til ny gymnasstruktur ble til, og Bernt
sen fikk Iegge ned et allsidig arbeid i utvalg og komiteer som skulle 
utforme det nye opplegget. 
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I 1964 overtok Berntsen stillingen som rektor ved davrerendc Strl nd11 
realskole og gymnas, na Strinda videregaende skole. Hans tid vcd 
skolen her har ogsa vrert preget av intens og mangeartet aktivitet, i en 
periode da «l0pende reformer» har vrert dagens parole i skolepolitik
ken. I denne sammenheng har rektor Berntsen vist stor apenhet og smi
dighet nar det gjelder a tilpasse seg og skolen til nye reformer og nye 
ideer . Nar de store overgangene skolen har opplevd har gatt sa vidt 
smertefritt og harmonisk for seg, skyldes det ikke minst hans fordoms

frie og positive innstilling. 
For en mann med Finn Berntsens rike personlige ressurser star aile 

veier apne i vart moderne samfunn. Nar han likevel valgte a gj0re skolen 
til sitt arbeidsfelt gjennom ·mange og krevende ar, skylder lrerere og 
elever ved Strinda videregaende skole ham en varm takk for det. 

Fredag den 3. juni 1983 m0ttes navrerende og tidligere lrerere ved 
Strinda videregaende skole i hotel! Prinsen til avskjedsfest for rektor 
Finn Berntsen. I den anledning hadde skolens husdikter skrevet denne 
sangen og utstyrt den med illustrasjoner av en meget tradisjonsrik type. 

Lesere med et visst kjennskap til lrererkollegiet ved Strinda viderega
ende skole vil muligens finne kjente trekk ved noen av de kongelige 
Bernadotter fra forrige arhundre. Vi forsikrer imidlertid at enhver lik
het med nalevende personer beror pa rene tilfeldigheter. 
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Mel.: Da lykkeliten kom til verden ... 

Finn Berntsen slutte skat ved skolen, 
han apner skuffer, Iemmer dem, 
sa star han opp fra rektorstolen, 
na skat ha snarl ta veien hjem. 
Han sier pent adje til aile, 
han gjer del kort og med fa ord. 
Han tar et blikk pa vegger kalde, 
forlater dermed silt kontor. 

Han tar sin lusekofte med seg, 
hans nc:ere venn i tykt og tynt. 
Han fanger inntrykk, tar dem med seg, 

.,. 

den nye tid er halvt begyrft. 
Han pensjonist skat snarl fa w:ere, 
budsjett og rundskriv fortid blir. 
Han dem trakterte til sin c:ere, 
man akk, hvor lite sant no' gir! 

Med korngul har og sylklar stemme 
han overtok et dekket bord. 
Vi som ham herte, kan ei glemme 
hans knappe tiltredelsesord: 
«Del er en pastand uten mening 
at skater svc:ert forskjellig er. 
Om Strinda har jeg en oppfatning: 
At den nok !igner pa enhver.» 

At skater preges av sin rektor, 
det kan vel de/vis vc:ere sant, 
men Strinda er en styrkefaktor, 
VI Berntsen preget, overvant! 
Med korngult har og sylklar stem me 
han er i mangt den samme mann, 
men her pa Strinda er han hjemme, 
var skole formet ogsa HAN! 

Sa sier venner og venninner 
en takk til Berntsen som na gar. 
Vi har jo aile vare minner 
fra dine nitten rektorar. 
Og disse ar har gall sa hurtig, 
og aile vet hva det betyr: 
At du har vc:ert en rektor dyktig, 
og heft foruten stak og styr! 

HB 

Fra 1. august 1983 er cand.real. lvar Mj0en ansatt som rektor ved 
Strinda videregaende skole. Mj0en kommer fra Brundalen videregaende 
skole, hvor han sist hadde stillingen som undervisningsinspekt0r. 
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GOMP OG PRAKT 

Selv om Strindarussens elskelige maskot og emblem «Gompen» i 
bemmmelse naturlig nok ikke kan male seg med f.eks. Nordstrand gym
nas' «ng» og Kongsbergs «830S», var han i mange ar her i Trondheim et 
lett synlig kjennemerke for den mde horde fra var skole. Na har «Gom
pen» sovet i endel ar, mdrussens frakker har ikke i det siste tiar hatt 
plass for en godslig fig~r som ham. Men her er han ihvertfall, om noen 
skulle ha lyst til a t0r~~ ste~vet av ham. Gompens farver er md, svart og 
hvit. Han !ages av filt og har opp gjennom arene blitt fremstillet i mange 
varianter. 

Vi Jar «Gompen» sammen med «Strindarussens avskjedssang» repre
sentere russ og russetid ved var skole. 

«STRINDARUSSENS A VSKJEDSSANG» 
(Mel. : «Kj re re mutter ' n, kj re re fattern) 

Kja:re Strinda - lekegrinda. 
Vi er mutte, vi skat slutte. 
Tiden lakker, vi deg takker, 
trekker pii oss fine dresser, ditto stakker. 

Takk til aile, varme, kalde, 
la:rer, lektor, adjunkt, rektor 
som oss la:rte og besva:rte 
med en visdom som vi ikke heft jorta:rte. 

Skolen viir er vi betatt'a 
og vii ikke gii pii Katta. 
Adolf fJien?- Bare meyen, 
og pii Ringve og pii Gerra bare steyen. 

Kja:re Strinda - lekegrinda, 
plass i solen, dremmeskolen. 
Vi var late, lot oss mate 
mens vi var her i visdommens hovedgate. 

158 

jll 

MEDALJEDRYSS 
(Sakset jra Arbeider-A visa tirsdag 4. oktober 1983) 

Gull og heder 

Fire trofaste tjenere innen norsk skoleverk ble mandag tildelt Kon
gens Fortjenestemedalje under en enkel tilstelning i Strinda videre
gaende skoles aula. 

Medaljene ble overrakt av fylkesmann Einar Moxnes, og de fire som 
ble denne heder til del er, fra venstre: Rektor Finn Berntsen, lektor Tor 
Johnsen, Iektor Rikard Hegge og undervisningsinspekte~r Arne Wold . 

Berntsen fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for sin uselviske inn
sats i norsk skoleverk gjennom en arrekke. 

* Vi tilfe~yer at denne medaljetildeling komi stand pa initiativ av de fire 
herrers kolleger ved Strinda videregaende skole. 
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EN HEL T V ANLIG DAG 

Av lngunn Melhus 

Un jour declasse, ein Schultag eller a school-day- sam det heter pa 
norsk! 

Og for mange begynner skoledagen skjebnesvangert allerede nar de 
setter feil fat f0rst .fiar de ramler ut av sengen ... 

Det snakkes i dag mye om inspirasjon, om lrererens evne til a inspi
rere elevene. Lykkes han ikke i dette, konkluderes f0lgende: 

1) Haner en darlig lrerer 
· 2) Faget er d0dskjedelig 

Men kan en vente at en lrerer skal kunne inspirerer 26 elever, (alltid 2 
fravrerende de 3 f0rste timer) sam gjespende, gjerne uten b0ker, slen
trende kommer inn med tobakksmyk enna hengende i klrerne etter mor
genens velfortjente myk pa «R0yking tillat» likegyldig setter seg ned og 
Sp0r hvorfor lrererens helse er Sa forbannet god, - vi far jo aldri vikar! 

Og dagen er i gang. Med realfag, sosialfag og sprakfag. Vi elever job
ber iherdig med notatene mens lrereren foreleser. Det eneste sam bryter 
stillheten mellom lrerereris belrerende setninger, er den monotone lyden 
fra en gressklipper- all tid rett utenfor viirt vindu. Eller vinters tid, ilter 
lyd fra en sn0freser, sam iherdig utsletter ethvert sn0fnugg sam i l0pet 
av natten har radert ut de kvadratriske linjer. 

Men vi noterer. Fysikk - Arkimedes' lov: «Ethvert legeme, der ned
srenkes i vreske, og sam ikke har kommet opp til overfalaten i l0pet av 
en halv time, rna betraktes sam tapt» --- «jo mere et legeme faller 
langsommere, jo mindre er dets hastighet st0rr~». 

Og vi noterer videre. Biologi: «Hesten er en firef0ttet, hvis h0rer inn 
under klassen av dyr med fire f0tter. Definisjonen av firef0ttet: Sam har 
fire f0tter, f.eks. taburetten.» Historie: Karl Marx, star tysk filmkomi-
ker, d0d fornylig.» "" 

Vi berikes med nye kunnskaper og utvider gamle, sam tilsammen 
fyller en sekk med visdom sam skal gi ass vart daglige bmd. 

Etter a ha vrert oppslukt av timens beretninger, rives vi ut av var til
vrerelse med klokkeklang. Det karakteristiske DING, DANG, DONG, 
DONG ... messer pa sin sakrale mate at na har du 10 minutter fri. 
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Skj0nt fri? Notatene til dagens pmve saumfares, halvt i panikk, -
hvilke sp0rsmal blir stilt, - far jeg igjen sp0rsmal fra tema jeg ikke har 
lest til? - Jeg skulle halest mere ... Neste pmve, da skal der avsettes 

god tid! 
Pmvens time opprinner. Notatene blir satt i system- hele tiden kon-

kret og i definert form. Vi greier ut om temaets ulike sider. 
«Halla ... Halla.» Vi blir avbrutt, revet ut av systematiseringens ver

den. -«en meilding til elavain ... Takk ... meilding slutt ... takk!» 
Vi fordyper ass igjen i pmvestoffet. Besvatelsene blir levert. Det hele 

er over. 
Klokken tolv, «midttime», og deter spisepause. Det primitive instinkt 

kommer til uttrykk i melkek0en. Det hele dreier seg om en ting: Survival 

of the fittest - a kommer f0rst til melken! 
Og mens maten spises, snakker vi om l0st og fast med klassekamera

ter og venner: Ting en ikke forsto i innf0ringen, nar neste handball
kamp skal spilles, hvilken darlig film sam gar pa Sentrum ... 

Mens vi diskuterer og hjelpes ad, utvides kontaktflaten, vi far st0rre 

forstaelse for ass selv og andre. 
Men vi skal videre. Nye fagomrader skal utforskes. Mens lange blikk 

f0lger arstidene utenfor klasserommets vinduer, settes nye mal for 

kunnskaper vi skal na. 
Nar siste time ser ut til a ta slutt, kan vi enda en gang stryke en dag ut 

av almanakken. Og i trygg forvissning om at vi skal fa en dag i mara, 
gar vi hjem til middag og kveldens hjemmearbeid. 
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BILDER FRA EN SVUNNEN TID 

0verst pa foregaende side: Blussuvoll 0stre fotografert fra det sted 
hvor Strinda videregaende skoles gymnastikkf10y i dag Jigger. Hesjene 
er delvis plassert der Blussuvoll skoles administrasjonsf10y na Jigger. 

Nederst pa foregaende side: Slattonn pa Blussuvoll 0stre en gang i 
1930-arene. Bildet er tatt noksa mer det sted hvor gatene Knudss0ns 
gate og Sigurd Slembes vei i dag m0tes . 

Pa begge disse bilder kan man se at hele Strindaomradet pa den tid 
var en eneste landlig idyll. 

Pa denne side: Trines Minde- garden som Strinda videregaende sko
les tomt ble utskilt fra. Gardens bygninger eksisterer enna delvis, man 
finner dem pa eiendommen Blussuvoll aile 7. Gardens noe sreregne navn 
skriver seg fra Anne Kathrine Green, hustru til dens skotske eier Edv. 
Green, som eide den fra 1819 til1839, da han d0de. Deretter drev hans 
enke garden til hun d0de i 1850. 

163 



L...._ 

KLASSE MED SPESIEL T 
TILRETTELAGT UNDERVISNING 

Av lektor Arvid Schjeldrup og adjunkt Carl Eirik Loe 

Loven om viderega_ende opplcering (1976) slar fast at den videre
gaende skolen er en .skole for all ungdom i alderen 16-20 ar. Dette 
innebcerer at ungdoQ{ med funksjonshemninger/ lcerevansker ogsa kan 

1i 
fa opplcering innenfO r dette skoleslaget. Opplceringen rna i slike tilfelle 
ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger. 

Pa, bakgrunn av den nye Ioven, planla et utvalg, bestaende av admini
strasjon og lcerere, i skolearet 1981182 et opplceringstilbud for elever 
med store lcerevansker. Pa dette tidspunkt visste skolen at det var behov 
for et slikt tilbud. Stort sett har denne gruppe elever tidligere fatt sin 
opplcering ved spesialskoler eller ved institusjoner, og ofte ble de 
staende uten et tilfredsstillende tilbud . 

He~sten 1982 begynte 4 elever med lcerevansker i en klasse med til
rettelagt opplcering ved skolen. Erfaringene med skolearet 1982/ 83 var 
positive, og bade skole og foreldre e~nsket at tilbudet matte gis ogsa for 
skolearet 1983/ 84. Elevtallet ble na utvidet til 7 elever. Likevel matte 
noen se~knader avslas, noe som viser at behovet for et slikt opplcerings
tilbud er til stede. 

Det overordnede mal i opplceringen og i undervisningen i fagene 
norsk, matematikk, samfunnsfag osv. era bedre elevenes personlige og 
sosiale ferdigheter. Vi mener at det er her normalskolen blir andre opp
lceringstilbud overlegne. Opplcering til livet skjer best som deltaker i 
livet, ikke pa si9elinjen i spesialskole eller institusjon. 

~ 

' . 
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NYE OG GAMLE L!ERERE 1983 

Adjunkt Birgit Stabell som ikke 
var til stede dade e~vrige lcererbilder 
ble tatt. 
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V ARE BIDRAGSYTERE 
sam ikke er eller har vcert ansatt ved Strinda videregaende 

skole. De har aile vcert eller er skolens elever. 

Ivar Riise, f. 1925. Avdelingssjef, K. N. Schl0sser M0ller. 
Hakon Karlsen, f. 1922. NRK. Tidligere Ieder av distriktskontorene i 

Troms0 og Kristiansand . 
Fritjof M. Atdstedt, f. 1924. Ansvarlig redakt0r i Adresseavisen. 
Asta Moe Pmsch, f. 1931. Lrerer ved Asvang skole. 
Berit By Onarheim, f. 1954. Sekretrer. 
Eli Skogrand Storsve, f. 1954. Selvstendig nreringsdrivende, Levanger. 
Harald Grevskott, f. 1964. Elev ved Strinda videregaende skole fra 
1980. 
Filur, alias Hans Georg Jurgens, f. 1941. Tegner og forfatter. 
Jostein Sverre Melkstadvik, f. 1946. lektor ved Heimdal videregaende 

skole . 
Marius Gisvold, f. 1964. Cand . jur. Amanuensis ved juridisk fakultet. 
Hilde Lyngroth, f. 1964. Elev ved Strinda videregaende skole 1980- 83 . 
Liv Inger Masdal, f. 1964. Elev ved Strinda videregaende skole 

1980-83 . 
Frode Mohus, f. 1963. Elev ved Strinda videregaende skole 1979-82. 
Hallvard Bragstad, f. 1963. Elev ved Strinda videregaende skole 

1979-82. 
J ohan Fredrik Urnes, f. 1962. Elev ved Strinda videregaende skole 

1978-81. . 
Robert Solheim, f. 1966. E lev ved Strinda videregaende skole fra 1982. 
lngunn Melhus, f. 1967. Elev ved Strinda videregaende skole fra 1982. 
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