
LlERERPERSONALET 

Fra 1860 var det ikke lenger prosten som tilsatte lrererne. 
Denne retten fikk stiftsdireksjonen (amtmannen, bispen og 
skoledirekt0ren). Men det var skolekommisjonen som tok imot 
s0knadene og sendte dem med sin innstilling videre til tilset
ningsmyndighetene. Hjelpelrerere og lrererinner i smabarn
skolen ble tilsatt av skolekommisjonen. Som vi alt har h0rt, 
ble det i denne tidbolken tilsatt de f0rste lrererinnene i lese
skolen. I 1860 var det 8 lrerere i Lade sokn. I Bratsberg sokn 
var det 2. Ved slutten av iittiarene hadde hovedsoknet 8 
lrerere og 3 lrererinner, mens det i det andre soknet framleis 
var 2 lrerere. Lrererpersonalet hadde saledes auka fra 10 til 13 
pa 29 ar. 

LlERERNE 

Ved Eliplass skole var Simon Scether lrerer. Han ble i 1860 
tilsatt etter Christian Lassen bade som lrerer og klokker. 
Srether var fra B0rsa og f0dt i 1820. I 1846 ble han dimittert 
fra Klrebu, men tok ikke til som lrerer f0r 6 ar seinere. F0r 
han ble Lassens ettermann, hadde han ei tid vrert hjelpelrereren 
hans. Det var en krevende stilling a vrere lrerer ved skolen pa 
Lademoen, men Srether mestret den. Han var akta av alle, 
ikke minst av kollegene sine. I daglig tale ble han kalt Gammel
Srether. Han var gift med Bereth Haldstad fra Hommelvik. 
De hadde 8 barn. Det ene av barna, datteren Margrethe, var 
i no en ar lrererinne i Lade sokn. Srether d0de i 1889. Bade han 
og kona hans (d0d 1906) ligger begra vd pa Lademoens gamle 
kirkegard. Gravsteinen star litt til venstre for inngangen. 
Tidens tann har trert hardt pa den, og de som har lovt a hoI de 
gra vstedet i stand, b0r s0rge for a fii innskrifta fornyet. 

Den andre lrereren ved skolen var Gunder Qvam. Han hadde 
f0r vrert lrerer ved Jonsvatnet. Da skolen mista mesteparten 
av elevene ved byutvidelsen i 1864, ble han sagt opp. Den 
f0rste lrererinnen ved skolen ble ogsa da overf10dig, og Simon 
Srether ble alene igjen som lrerer. F0rst i 1875 fikk skolen 2 
lrerere igjen. Det var O. A. Srether fra Bratsberg. 

O. A. Scether var f0dt i 1851. Han var S0nn av Mikel Srether, 
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klokkeren i Hratsberg. HI ar gammel ble han ferdig pa semi
nariet i KI~bu, og aret etter ble han tilsatt som l~rer i Karls0Y. 
Sommerferiene deroppe var korte, men sa hadde han en lengre 
ferie mens vinterfisket stod pa. Han var da husl~rer hos prost 
Bull i Lenvik. Etter bare ett ars virke i Troms kom han til 
Holtalen, hvor han var l~rer i 13 ar. Sa kom han til Eliplass, 
og her hadde han virket sitt til skolen kom inn und~r byen 
i 1893. Her hadde han mangen en hard dyst med guttene pa 
Lademoen. Men han forsto a sette seg i respekt. Det ble stilt 
i klassen nar Ung-S~ther viste seg i d0ra. Han var av naturen 
freds~l og beskjeden. I 1889 ble han klokker etter Simon 
S~ther. Ei tid hadde han 3 kirker, Lade, Moholt og Ranheim. 

Etter byutvidelsen ble han overflytta til den 0stre delen av 
kretsen med Belbuan som skolested. 2 ar etter fikk kretsen 
eget skolehus, Strindheim, skole. Her virka han til han slutta 
som l~rer den 30. april 1921. Samme dagen ble det holdt 
avskjedsfest for ham. Bade fra kretsen og kollegene sine 
fikk han gayer. S~ther takka beveget for den viste oppmerk
somheten. Han sa at det var ved Guds hjelp han hadde kunnet 
v~re til nytte for menigheten og den oppvoksende slekta. 
Til slutt ba han kollegene a verne om religionen i skolen og 
hoI de sammen nar det gjaldt a ta yare pa de evige livsverdiene 
for ungdommen. 

I 1890 ble S~ther gift med Gunhild Moen. Fru S~ther lever 
framleis og tross sine noen og atti ar er hun frisk og kjekk. 
S~ther d0de h0sten 1921, samme aret som han slutta som 
l~rer. 

Ved skolen pa Ranheim var Peder Nilsen Klefsas l~rer. Han 
var den siste l~reren i Strinda som ikke hadde gatt pa semi
nariet. Pa mange mater var han en original, s~rlig i de siste 
virkearene sine. Han hadde m. a. den fikse iden at nar han 
lante bort penger til folk, forlangte han a fa lanet betalt tilbake 
med de samme pengestykkene som han hadde lant ut. Renter 
forlangte han ikke, men han brukte en egen mate a fa leie for 
pengene, samtidig som denne maten sikret ham til en viss grad 
noen sikkerhet for lanet. F0r dette var betalt tilbake, var han 
ofte middagsgjest i huset hos den som hadde lant penger av 
ham. I sine siste levear budde han i ei stue like ved vegen, der 
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hvor kirkega rden pa Ranheim 
na er . Her stelte han seg s j01, 
og som rimelig var, var det sa 
som sa med r ensligheten. En 
gang kom han til fru Nicolaisen 
og ba henne s tryke noe t0y for 
seg. T0yet hadde han sj01 vaska 
i et hjulspor i vegen. Matias 
Nicolaisen ble ettermannen 
hans i 1864. Han var fra Byne
set. og f0dt i 1838. I 1860 tok 
han eksamen ved Klrebu semi
nar, og alt a ret et ter kom han 
ti l Strinda. F 0rst var han vikar 
ved Eliplass skole, seinere fast 
tilsatt som lrerer ved J onsvat
net. Sa kom han til Ranheim. 
Her had de han virket s itt til 

Mal.iu.s Nicolaisen 

han slutta som lrerer i 1903. Nicolaisen var en allsidig og inter
essert lrerer. I fri stundene laget han skriveb0ker t il barna. Det 
var nok ikke fritt skolemat eriell den gang, og pa mange sko
ler var det vanskelig a fa barna til a kj0pe de n0dvendige skri
vesakene. Men pa Ranheim sto de ikke fast, for her hadde lrere
ren alltid et lite lager av skriveb0ker, som barna fikk kj0pe til 
en megef rimelig pris. N icolaisens t egneapparat er hans verk. 
DeUe laga han heime. Tremodellene til trykningen av tegne
plansjene' had de han sj01 omhyggelig skar et ut. Som et eksem
pel pa hvor godt han kunne f0rebu seg kan nevnes, at sa lenge 
som J ensens lesebok var i bruk, brukte han aldri bok under 
lese0vingene. Han kunne boka ordrett fra perm til perm. Da 
ny lesebok ble f0r t inn , matte han ei tid bruke boka, men klas
sene hans ble ikke lite forundra da de fikk se dette. De hadde 
trodd at han kunne alt utenat . 

I 1873 bygde han seg hus, og det sapass stort at han kunne 
leie bort n0dvendig klasserom til skolen . Dette var skolested 
pa Ranheim like til kretsen fikk eget skolehus i 1903. 

Nicolaisen var og lrerer og klokker ved Reitgjerdet pleie
stiftelse, like fra 1861. Ei tid var han huslrerpr hos brukseier 
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Jon Sivertsen 

Jenssen. Dessuten var han post
apner pa Ranheim i flere ar. 
Da han slutta som lrerer, fikk 
han mer tid til a dyrke sin beste 
hobby, fisking. Ogsa her korn 
hans nevenyttighet til hjelp. 
Aile fiskeredskapene gjorde han 
Sj01. Han d0de i 1917. Kona 
hans, Randi Hangeras, d0de 2 
ar etter. 

Da Knut Vestad slutta som 
lrerer og klokker pa Byasen i 
1865, ble Jon Sivertsen etter
mannen hans. Sivertsen var 
f0dt pa garden Bj0rnstad i 
Malvik i 1831. Etter endt eksa
men ved Klrebu seminar i 1858 
ble han tilsatt som lrerer i 

heimbygda si. Her var han og ei tid lrerer og postapner. Pa 
Byasen virka han til sin avskjed i 1901. Han var en dyktig 
lrerer, srerlig i norsk og religion. Et hjertegodt menneske var 
han, og mange smakarsfolk pa Byasen fikk hjelp av ham. 
Samme aret som han kom til Byasen ble han gift med Gjertrud 
Kindset. I 1873 kj0pte han garden Val set, men da det viste seg 
a vrere for slitsomt a drive garden ved sia av lrereryrket, solte 
han den igjen i 1877. 2 ar etter han slutta som lrerer flytta han 
inn i eget hus, Fagertun, som ligger ved Tvetesvingen. Her 
budde han til han d0de ved et ulykkestilfelle den 27. febr. 1904. 

Da M. Nicolaisen ble tilsatt som lrerer pa Ranheim, ble 
Jakob M oksnes ettermannen hans som lrerer ved J onsvatnet. 
Samstundes var han og lrerer ved skolen pa Bones til den ble 
nedlagt i 1881. Moksnes var f0dt i Leksvik 1841. 19 ar gammel 
tok han eksamen ved Klrebu seminar. Et par ars tid etter han 
kom til bygda, flytta han inn i den nye skolen ved Jonsvatnet. 
Her brukte han en god del av fritida si de f0rste ara til a dyrke 
den jorda som var kj0pt inn til skolen. I 1881 ble han overflytta 
til Asvang skole, som det aret ble tatt i bruk. Her hadde han 
virket sitt til han s0kte avskjed i 1915. Moksnes var en virke-
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Iysten og framifra lrerer. Srerlig 
var det en Iyst a h0re ham i re
ligionstimene. Med iii ord kunne 
han fa de djupe sannhetene le
vende for barna. Som kollega 
var han et m0nster. Nar noe 
skulle bli gjennomf0rt til lrerer
nes beste, var han ofte nytta av 
kollegene sine til a f0re saka 
fram for de kommunale myn
dighetene. I Strinda lrererlag 
tok han aktiv del. Derfor ble 
han og invotert som reresmed
lem i laget. 

I 1863 ble Moksnes gift med 
Petrine Gurine Nilsen. Etter et 
smertefullt sykeleie d0de han 7. Jakob Moksne. 

april 1924. 
Da Moksnes ble lrerer ved Asvang skole, ble Jon Haugum 

tilsatt som lrerer etter ham ved Solbakken skole. Haugum var 
f0dt pa garden Bye i Stod i 1841. I 18-arsalderen kom han til 
enkefru Gram. Hun hjalp ham sa han kunne fa ri'Ld til a ga pa 
seminariet i Klrebu, hvorfra han ble dimittert i 1864. Samme 
aret fikke han post pa Hitra, hvor han virka i 14 ar. Her 
gifta han seg med gardmannsdatteren Johanna Isaksdatter. 
Sa ble han tilsatt som lrerer i Hegre. Her var han i 3 ar f0r han 
kom til Strinda. Ved Solbakken skole hadde han virket sitt til 
han s0kte a vskjed i 1908. Han flytta da til Hitra, hvor han fikk 
bu hos en av de tidligere elevene sine, Melands0. Her levde 
han sine siste dager. Haugum hadde ingen barn. 

Da Steinaunet skole ble tatt i bruk i 1863, ble Peder Hugaas 
lrerer der. Sa lenge som skolen hadde bare en klasse, var han 
og lrerer ved skolen pa Leira. Oks tad ble ettermannen hans i 
1876, men virketida hans ble bare kort. Han d0de i 1880. Sa 
kom Jon Evensen. Han virka i Strinda i 27 ar, f0rst 4 ar ved 
Steinaunet hvor skolen ble nedlagt, og sa ble han overflytta til 
den nye skolen pa Nidarvoll. Her var han lrerer til han d0de i 
1907. 

291 



-.' Evensen var f0dt i Bardu
dalen 1843, men i attearsalde
ren flytta han med far sin til 
Levangerskogn. Han hadde 3 
bmdre som aile ble gardbru
kere, men sj01 hadde han mest 
hug til a bli andelig rydnings
mann. Etter endt eksamen ved 
Klrebu seminar i 1862 fikk han 
post ved Bergengets skole i 
Skogn markabygd. Her hadde 
han virket sitt til han ble til
satt ved Steinaunet skole. 

r 1864 ble han gift med Ka
roline Eriksen. 

Da Hugaas slutta som lre-
Jon Evensen rer ved verksskolen pa Leira, 

ble J ens R0nning ettermannen 
hans. Etter han kom Nils Gran, som ble tilsatt i 1876. Han 
var og lrerer ved skolen pa Valan .. Gran var fra Bj0rn0r. r 
1852, 26 ar gam mel tok han eksamen ved seminariet i Klrebu. 
I 1882 sa han opp post en sin. Han var da bare lrerer pa Val an, 
da skolen pa Leira alt var nedlagt. Etter ham ble bare tilsatt 
vikarer. Posten sku lie inndras nar ny skole ble bygd oppe ved 
Siuppen. Barna fra Valan skulle da s0ke den nye skolen. 

Da Vollabakken med omgivelser i 1864 kom inn under byen , 
ble skolen der nedlagt. Anders Fortuna var da lrerer ved denne 
skolen. Han hadde f0r vrert lrerer i det 3. skoledistriktet i Lade 
sokn. Samme aret ble det fastsatt en ny inndeling av kretsene. 
En ny lrerer ble tilsatt. Det var Refset. Men han d0de aU 2 ar 
etter, og M. Qvande kom etter ham. Qvande s0kte a vskjed i 
1870, og O. Aasved fikk sa posten. Men denne lrererposten ble 
inndratt da Asvang kom i gang i 188l. 

Da en i 1885 ble n0dt til a opprette en skole pa Lerkendal, 
ble Halstein R0nning tilsatt som lrerer der. Skolen ble seinere 
flytta til Singsaker. Denne skolekretsen ble inndratt ved byut
videlsen i 1893. R0nning ble da lrerer i byen, f0rst ved Eliplass 
skole. Fra l /s 1906 lrerer ved Lademoen skole, styrer av Bakk-
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landets skole fra ' / , 1910. Der 
hadde han virket sitt til 1927 
da han gikk av med pensjon. 

I Bratsberg var det i hele 
denne tidbolken 2 lrerere. I Gis
voll og K val skolekretser var 
Mikel Srether lrerer. I 1882 slut
ta han som lrerer og klokker, 
og PaulO. R0stad ble tilsatt 
etter ham. R0stad var f0dt 23. 
sept. 1835 i Bratsberg. Alt fra 
1857, samme aret som han 
gikk ut fra Klrebu seminar, 
hadde han vrert lrerer i heim
bygda si. Han ble da tilsatt som 
lrerer i den indre kretsen etter 
K. Vestad. Da Eklesbakken 
skole ble tatt i bruk, ble han 

PaulO. Rostad 

lrerer der, og der hadde han virket sitt til sin avskjed i 1909. 
Det brerende i R0stads liv og virke bade i og utafor skolen 
var kjrerligheten. Han var akta bade av barn og voksne, og det 
fait lett for ham a hal de disiplin uten a ty til harde midler. Etter 
han slutta som lrerer. uttalte han en gang til en kollega: «Jeg 
har aldri lagt hand po. barna, ikke en gang klypt noen i 0ret. » 

R0stad var mye nytta i kommun ens tjeneste, men den st0rste 
interessen hans utafor skolen var viet misjonsarbeidet. Om lag 
50 ar var han formann i Bratsberg misjonsforening, og i feriene 
sine reiste han rundt i Tmndelag og forkynte Guds ord. Ogsa 
etter han slutta som lrerer var han ofte ute pa reise og talte 
misjonens sak. 

S0ndag den 27. september 1903 sa han · menigheten farvel 
som klokker, og dagen etter m0tte en del av menigheten opp 
i heimen hans med gayer og takka ham for trufast virke i skole 
og kirke. R0stad d0de 20. mars 1912. 

Da R0stad i 1882 slutta som lrerer i den indre kretsen, bie 
O. Tilseth ettermannen hans. Tilseth var f0dt i St0ren 24. sept. 
1860. Tjue ar gammel gikk han ut av Klrebu seminar. 10. jan. 
1881 tok han til som vikar ved den nye Asvang skole, og var 
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der skolearet ut. Aret etter 
vikarierte han i Valene krets, 
og fra h0sten 1882 ble han sa 
fast tilsatt som lrerer i Brats
berg. Her var han lrerer like til 
1907 da han ble tilsatt som f0r
stelrerer ved Nidarvoll skole. 
Denne stillingen hadde han til 
1. sept. 1927 da han gikk av 
med pensjon. 

Tilseth var en interessert 
skolemann, og han hadde sine 
kollegers tillit. I flere ar var 
han formann i Uttr0ndelag lre
rerlag, og fra 1911- 17 med
lem i styr et for Norges Lrerer-

O. Tilseth lag. Pa grunn av sin store ar-
beidskraft fikk han ogsa tid til 

a ofre mye av sine evner og anlegg for politiske og sosiale 
sp0rsmaL Han var valgmann i 1891, medlem av herredstyre og 
formannskap i a rene 1914- 16, 1923-25 og 1929-33. I flere ar 
var han lagrettemann og kommunevalt medlem a v overstyret 
- na for stander skapet - for Strinda Sparebank. Pa det sosiale 
omradet hadde sykepleien og avholdssaken hans varmeste 
interesse, ikke minst det siste. I mange ar var han formann 
bade i Opstrinda sykepleieforening og for Trondheims fylk,' 
av D. N. T. 

Tilseth d0de 7. januar 1936. Under stor tilslutning ble han 
gravlagt pa Moholt kirkegard, hvor D. N. T. har reist en vak
ke:' minnestein pa grava hans. 

LlERERINNER 

Den f0rste lrererinna som ble tilsatt i leseskolen, var 
Simonette lJudvigsen. Hun ble tilsatt i 1861 ved Eliplass skole. 
Men ved byutvidelsen i 1864 ble hun overfl0dig, · og det gikk na 
hele 18 ar f0r det ble tilsatt lrererinne igjen. Da ble Margrethe 
Srether, datter av Simon Srether, tilsatt som lrererinne ved 3 
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skoler: Eliplass, Ranheim og Byasen. Fra 1884 hadde hun bare 
arbeidet sitt ved den samme skolen som far sin. Alt ar et etter 
slutta hun som lre rerinne. Hun gifta seg med ingeni0r Lagard, 
og de r eist e noen tid etter til Amerika. 

Etter Margrethe Srether kom Marie K ristine Berg. Virketida 
hennes ble ogsa bar e kortvarig. Hun d0de 30. juni 1889. Den 
neste i r ekken var Anna Udstad. 

Da frk. Srether slutta som lrer erinne pa Ranheim og Byasen , 
ble Johanne R0e konstituert som lrer erinne ved disse skolene, 
med 9 veker s under visningstid pa hvert sted. Fra 1890 var hun 
bare lrer erinne pa Ra nheim, da smaskolen der ble delt i 2 
klasser. Alt i 1881 fikk Randi K jrerem posten etter henne. 

Den lrer erinna, tilsatt i denne tidbolken , som kom til a fa 
den lengst e virketida i kommunen , var Brit Grytbak. Hun var 
f0dt i Rindalen 1861, og t ok lrer erinneeksamen 1880. 4 ar etter 
ble hun tilsatt som lrer erinne ved Asvang og Nidarvoll. F 0r 
Nidarvoll skole ble tatt i bruk, hadde Petrine Engen vrert mid
lertidig tilsatt som lrererinne ved Asvang skole fra dens start 
10. januar 1881. Brit Grytbak som fra f0rst av leste ved 2 
skoler , fikk seiner e full post ved Asvang. Der hadde hun virket 
sitt til hun gikk av med pensjon 1. januar 1922. Hun kunne 
da se tilbake pa et rikt og samvittighetsfullt arbeid i skolens 
tjeneste. 

TIDBOLKE N 1889-193 6 

SKOLELOVEN A V 1889 

I 1870 og 80-ara gikk det for seg en srers sterk utvikling i 
landet vart, og denne utviklinga gikk avgjort i demokratisk 
retning. I stadig st0rre utstrekning skulle heile folket fa h0ve 
til a vrere med a styre landet sitt. Det var derfor naturlig at 
det matte bli lagt mer vekt pa folkeopplysinga enn noen gang 
f0r. Men da var det n0dvendig med en ny skolelov, og det savel 
for landet som for byene. Etter grundig forarbeid fikk vi sa 
loven av 26. mai 1889 om folkeskolen pa landet og kj0pstedene. 

Den nye loven ga fag som historie, geografi og naturkunn
skap en sj01stendig stilling ved sida av de andre faga. Hand .. 
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