
TIDBOLKEN 1860-1889 
A V OLAF BJERKE 

SKOLELOVEN A V 1860 

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

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

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

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

Skoleplikten varte fra 8 ars alderen til koni"irmasjonen. I 
udelt skole var skoletida 12 veker om aret. Men var skolen i 
en krets delt i 2 avdelinger, skulle det vrere 9 veker pa hver 

267 



avdeling. Skoletida kunne gjares lengre enn det som loven 
krevde, men da var undervisningen frivillig. Hvert ar skulle 
det holdes eksamen. Ved denne var presten alltid tilstede. 
Andre medlemmer av skolekommisjonen kunne og mate fram. 
Minst en av lrererne i hver skolekommune skulle ha fri holig 
og et jordstykke stort nok til a f6 2 kyr. Det skulle arheides 
for at sa mange som rad var av lrererne kunne fa jord. Lrerer
lanna skulle fastsettes av amtsformannskapet. Den hIe derfor 
ikke ens for aIle stmk av landet. Til grunnlanna kom 2 alders
tillegg, opptjent etter henholdsvis 7 og 15 ars tjenestetid. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDNING AV SKOLEN ETTER SKOLELOVEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elevtall i 1865: 

Skoledistrikt Skolepl. barn I faltskole 
Ut.lor Aldele. 

kretsskolen oteblitte 

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

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

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

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

Elevtall i 1873 og 1890: 

1873 1890 
Skolested 

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

Lade sokn: , 
I 

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

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

126 
68 
83 
42 
24 
29 
53 
26 

40 
35 

526 

3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

2 
2 

20 

350 11 
117 4 

115 3 
36 2 

200 5 
72 3 
93 4 

38 2 
26 3 

1047 37 

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

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

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

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

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

SKOLEJORD. BYGGING A V SKOLEHUS 

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

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

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

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

Alt 3 ar etter ble det neste skolehuset bygd og skolejord 
kj0pt inn. Formannen i skolekommisjonen gjorde framlegg om 
a oppf0re et skolelokale ved Jonsvatnet. Det ble valt en 
komite pa 4 medlemmer, som skulle ta seg av saka. Det var 
C. Horlock, Chr. Wangberg, Ole R0stad og Kristian Jervan. 
Hovedbygninga pa Nedre Tungen ble kj0pt inn for 220 spd. 
Bygninga som var 26 alen lang, 9 alen brei og 8 alen h0g, ble 
revet, og gardeierne i Jonsvatnkretsen matte ga med pa kj0re 
materialene gratis fram til Flaten. Eieren av denne garden, 
bankdirekt0r Einar Gram, gikk med pa a selle ca. 12 mal av 
eiendommen til en pris av 150 spd. Her ble skolehus og uthus 
bygd. Nedriving og bygging kom pa om lag 250 spd. Skole-
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BY ASEN SKOLE 1863. 
I 1868 var ogsd Steinaunet skole ferdig. Den var bygd slik som skolehuset pd Bydsen. Steinaunet- og Bydsen 

skoler er de lerste nyopp/erte skolehusene i Strinda. (Tegning utfert av lc.erel· A . Nergdrd). 



huset som inneholdt 1 klasserom og bolig for lrereren, ble tatt 
i bruk h0sten 1866. Om lag 20 ar seinere ble det kj0pt inn mer 
jord. Uthuset ble da forlenget med 9 alen. Dette arbeidet kom 
pa kr. 226. 

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

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

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

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

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

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

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

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

LlERERNES L0NNSF'ORHOLD 

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

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

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

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

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

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

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

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

Utgifter 

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

Inntekter 

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

1860 

Kr. 

2784'- 1 
600,-

160'- 1
1 

100 -, , 

300,-
20,-
80,-

4044,-1 

1865 

Kr. 
2427,--

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

32,- · 

134,- I 

4681,-1 

1860 '1 1865 

Kr. 
400,-
322,-

8,-
8,-

43,20 
! 

3263,80 I 

Kr. 

742,-
8,-
8,-

43,20 

3879,80 

1870 

Kr. 

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

24,-

120,-

1875 

Kr. 
3392,-

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

20,-

. 228,-

4800,- 1 5750,-

1870 

Kr. 

142,-

8,-
43,20 

4606,80, 

1875 

Kr. 

142,-

8,-

5600,-
, 

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

1880 1885 

Kr. Kr. 
4594,80 4885,80 

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

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

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

1890 

Kr. 
5709,20 
4768,-

780,-
100,-

7907,-
70,-

1132,80 

20.467,-

1880 1885 ,I 1890 

Kr. Kr. 

142,- 142,-

8,- 8,-

7500,- 9000,-

7650,- 110.150,- 1 

Kr. 

142,-

8,-

117,-
20.200,-

20.467,-



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

Utgifter 1860 1865 1870 1875 1 1880 
1 

1885 1890 

Bratsberg sokn: 
1 

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

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

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

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

I 
20,-

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

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

Inntekter 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 

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

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

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