
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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lagt. Det Overfl0dige jordegods som kirken fra gammel tid 
satt inne med, skulle na selles. Midlene som pa denne maten 
kom inn, skulle samles til et fond, og rentene skulle brukes til 
«almennyttige - samt til opplysnings fremme siktende offent
lige foranstaltninger, samt til pensjoner for geistlige, almue
skolelrerere og disses enker.» 

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

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

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