
SKOLEHISTORIEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIDBOLKEN FRA 1739 TIL 1827. 

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

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

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

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

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

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

Kildene tyder ikke pa at folk har vrert motvillige mot a 
sende barna sine pa skolen. Derimot hender det av og til at 
avgiften til skolekassen rna drives inn ved rettens hjelp. Og 
det skjer ogsa at lrereren og barna ikke far husrom over alt 
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der de kommer pa run den sm, srerlIg pa de gardene som bytolka 
atte. Men dette er unntak fra den aiminnelige veIviljen som 
skoleverket tydelig er blitt m0tt med i bygda. 

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

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

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

s. 211 ff. 

241 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIDBOLKEN 182 7 -1860 
A V OLAF BJERKE 

SKOLELOVEN AV 1827. 

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

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

1) Om Ole Quam og industriskolen smL Magnus Lie : Lega t er og Stif
telser i Strinda. s . 10- 17. 
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