
F ASTSKOLE, OMGANGSSKOLE FORHOLD 

OG UTVIKLING. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Til Strinde Formandskab. 

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

Trondhjem 13 - 2 1840. 
lErb0digst 

H. A. Angell. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ranum 24/11 54. 

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

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

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

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

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

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

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

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

INNTEKTER OG UTGIFTER. 

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

Budsjett for Strinda skolevesen 1832. 

1. a 
b 
C 

d 
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Utgifter: 

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

30 sp.dl. 
20 » 

20 » 

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

Overf. 90 sp.dl. 



e Skolelrereren i Malvik sokn 
f Underlrereren i Malvik sokn 

Overf. 

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

90 sp.dl. 
42 » 

20 » 

8 » 

35 » 

10 » 

15 » 

220 sp.dl. 

Inntekter: 

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

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

Av garder som skylder under 1 sk.mark 1 » 

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

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

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

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

2 
1 
1 

1 
.. 

» 12 » 

» 12 » 

» 

» 

12 » 

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

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

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

REGULATIV 

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

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

§ 2. 

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

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

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

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

§ 3. 

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

§ 4. 

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

LlERERNE. 

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

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

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

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

264 



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

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

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

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

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

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

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