
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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gjerning for gutter og jenter, tegning og gymnastikk fikk ogsa 
sin plass i fagkretsen. Seinere kom og skolekj0kkenundervis
ning og skomakersl0yd med. SI0yd, handgjerning og skomaker
sl0yd kunne f0res inn etter vedtak fra skolestyret. Skolekj0k
kenundervisninga derimot kunne f0rst bli f0rt inn dersom her
redstyret gikk med pa det. 

Auken i undervisningstida var heller liten, men . loven forut
satte mest mulig klassedeling. Dette kunne oppnaes ved a gj0re 
skolekretsene st0rre enn f0r. Loven ga ogsa h0ve til a sette i 
gang framhaldsskoler for ungdom som var ferdig med folke
skolen. Pa denne maten fikk de som ville sjanse til a utvide 
kunnskapene sine ganske betydelig. 

Ansvaret for u4'iklinga i skolen ble i sterk ere grad enn f0r 
lagt over pa foreldrene. Ved hver skole skulle det vrere et til 
synsutvalg, valt av foreldrene. Og presten var ikke lenger sj01-
skreven formann. Skolestyret kunne velge den av medlemmene 
sine som deL fant best skikket. 

Navnet pa skolen hadde f0r vrert Almueskole. Fra na av 
skulle den hete Folkeskole. Den skulle na vrere grunnskole for 
barna fra aile samfunnsklasser. Men da matte skolen bli sa god 
at aile foreldrene kunne vrere tjent med a sende barna sine til 
den. Et virkelig opplyst folk var malet, sa det norske folket 
ikke skulle sta tilbake i opplysning for nabofolkene sine i 
Norden eller andre folk utover verden. 

Det skulle vrere en skole for folket, styrt av folket. 

ADMINISTRASJONEN 

Navnet skolekommisjon ble forandret til skolestyre. De 
sj01skrevne medlemmene i skolestyret var ordf0reren, et geist
lig medlem, valt av biskopen og dessuten skulle lrererpersonalet 
ha sin representant. Fra f0rst av ha4dE. det rett til bare a velge 
ett medlem til skolestyret. Seinere da ta\let pa lrerere og lrerer
inner auka til 15, ble det valt 2 representanter, en for lrererne 
og en for lrererinnene. Dette fant sted i 1909. Da m0tte for 
f0rste gang en lrererinne i skolestyret. Det var Brit Grytbak. 
Tallet pa medlemmer i Lade skolestyre var i 1891 9. I Brats
berg skolestyre var det den gang 7 medlemmer. I henhold til 
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h0yeste resolusjon av 20. desember 1900 ble Lade - og Brats
berg skolekommuner fra 1. januar 1901 slatt sam men til en, 
Strinda skolekommune. I st aden for 2 skolestyrer f ikk vi da 
ett, Strinda skolestyre, hvor det fra f0rs t av var 12 medlemmer. 
Foruten de sj01skrevne medlemmene var det satt sammen av 
en kommunevalgt representant fra hver av s kolekretsene. Diss~ 
r epresentantene var samtidig formenn i tilsynsutvalgene, hver 
i sin krets. 

I 1918 ble skoleinspekt0r tilsatt. Han har a passe pa at ved
takene i skolestyret blir g jennomf0rt og a f0rebu aile sakene 
s om skal legges fram for skolestyret. Dessuten funger er han 
som skolestyrets sekret rer. 

tlkoleradet som ble oppretta i 1920, besta r av skoleinspekto
r en som sj01skreven formann og aile lrerere og lrererinner ved 
folkeskolen. Skolerildet holder ikke regelmessige m0ter , men 
kommer sammen sa ofte det skal handsame saker som skal 
f .. rebues for skolestyret. 

F01gende har vrert formenn i skolestyret: 
Lade skolestyre : Bratsberg 

Prost Berge 1889- 1899 Prost Berge 
skolestyre: 

1889- 1900 
Res. kap. Br. Smith 1900 

Strinda skolestyre : 
Res. kap. Br. Smith 1901-1903 
Godseier H. P. Finne 1904 

N. R0nning 1905 
Gardbr. A. Moksnes 1906 
Sokneprest Svensen 1907- 1910 
Gardbr. E. A. Brreck 1911 
Soknepr. T. Castberg 1912- 1917 
F0rstelrerer Stuenes 1918 
Prost T . Castberg 1919· - 1932 
Kj0pm. L. B. Opheim 1933- 1934 
Prost T. Castberg 1935- 1939 
Domk.arb. J. Karlsen 1940 

Uten a forkleine noen av de andre formennene vii vi srerlig 
merke oss prost Castberg, som har fungert i heile 25 ar. Han 
har i denne sin stilling lagt en sjelden dyktighet og interesse for 
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dagen. Ikke minst lrererpersonalet har forstatt a sette pris pa 
det oppofrende arbeidet hans for skolens framgang. 

FRA ALMUESKOLE TIL FOLKESKOLE 

Det var prost Berge som var formann i Lade- og Bratsberg 
skolestyrer da den nye loven skulle settes i verk. Bade klasse
deling og undervisningstid var sapass bra fra f0r at det her 
ikke var n0dvendig a gj0re noen vesentlig forandring. Stor
skolen beholdt den samme undervisningstid som f0r, 18 veker 
for aret. Smaskolen fikk etter hvert auka sin undervisningstid 
til 15 veker. Inntil 3 veker var frivillig undervisning for aIle 
klasser. For a f a en bedre klassedeling ble 2 skolekretser slatt 
sammen. Det var i Bratsberg, hvor Digre - og Engelsas 
krets fikk felles skolested, Greistadl0kken skole, som ble opp
fort i 1891 av P. Kvaal og L. Siim. Var det etter maten lett a 
fyIle krava i loven pa disse omradene, fikk skolestyrets for
mann atskillig a ordne med likevel nar skolen na skulle bli 
folkeskole. De oppnevnte formenn i tilsynstuvalgene fikk i 
oppdrag a kalle sammen de stemmeberettigede i hver sin krets 
for a velge det forste tilsynsutvalg. Det som kom til a skaffe 
mest arbeid fra f0rst av, var utarbeidinga av skoleplan for de 
2 skolekommuner. Den ble vedtatt i 1891 for begge sokn og 
inneholdt m. a. ti:;nefordelingstabell og en fullstendig framstil
ling av undervisningens mal for de enkelte faga. Av timefor
delingstabellen merker vi oss at kristendomskunnskap framleis 
hadde et stort timetaIl, heile 9 timer pro veke, mens oriente
ringsfag ikke hadde mer enn 2 timer tilsammen. A v fag a som 
var satt opp i planen ble hverken sloyd eller gymnastikk fort 
inn, da det ikke fantes de nodvendige spesialrom. 

Da mange nye fag na kom med i fagkretsen, ble en n0dt til 
a fore inn nye lrereb0ker. Etter loven skulle hvert orienterings
fag ha sin lrerebok. Det hadde ogsa tidligere vrert brukt lrere
b0ker i naturfag, historie og geografi, men b0kene var for det 
meste blitt brukt bare som handb0ker for lrererne. F0lgende 
b0ker ble innf0rt og tatt i bruk bade i Lade og Bratsberg: 

Kristendomskunnskap: Vogts lille bibelhistorie og Sverdrups 
forklaring. 
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Norsk: Lesebok av Paus og Lassen for de st0rre klassene. 
For smaklassene 1. del av Jensens lesebok. 

Historie: Norges historie av O. Jensen. 
Geografi: Reusch's geografi. 
Naturkunnskap: Reusch's naturlrere nr. 2. 

• Rekning: Nicolaisens regneskole. 
Skrivning: Forskjellige, vanligvis Sandbergs hefter. 
Tegning: Lrerer M. Nicolaisens tegneapparat. 
Ogsa undervisningsmidlene ved de fleste skolene ble bedre 

og mer rikholdig enn f0r. Bedre karter ble kj0pt inn, og de 
n0dvendige hjelpemidler for de 0vrige orienteringsfaga ble 
skaffet til veie. Vi nevner Beyers fysikalske apparater og 
Dybdahls plansjer. I Bratsberg var skolene likevel spartansk 
utstyrt med hjelpemidler. I femarsmeldinga 1891-95 for denne 
kommunen star det at en har vrert n0dt til a innskrenke mest 
mulig da kommunen var fattig. Det nye skolehuset pa Grei
stadl0kken tynget svrert pa skolebudsjettet. 

I disse ara ble det kj0pt inn ikke sa fa handb0ker for lrerer
personalet, srerlig da i Lade sokn. Her ble det og sa tidlig som 
i 1900 oppretta skoleboksamlinger i aile kretsene. Mange private 
hjalp til med penger for a fa boksamlingene sa store som mu
lig. Ellers val' det tilskudd fra stat og kommune. Asvang skole 
hadde fra f0rst a v flest b0ker i barnebiblioteket, 142 b0ker i alt. 

Ikke f0r var skolestyret pa det nrermeste ferdig med gjen
nomf0ringa av den nye skoleloven, f0r det fikk a arbeide med 
en sak som pa sitt vis satte st0rre merker pa ordninga av 
skolen i Lade sokn enn den nye loven hadde gjort. Det var 
byutvidelsen, som tradte i kraft fra 1. januar 1893. Denne grep 
slik inn pa barnetallet i Lade at godt og vel halvparten av skole
barna i soknet. kom til a h0re· byen til. F0r byutvidelsen hadde 
det vrert atskillig vanskelig a fa en brukbar skoleordning for 
de kretsene som la nrermest byen fordi bar!letallet auka sa 
fort. For a skaffe st0rre skolelokale ble skolen pa Lerkendal 
flytta til Singsaker, hvor den holdt til i det nyoppf0rte huset til 
Torstein Gundersen. Og pa Lademoen var en n0dt til a leie 
mindre brukbare klasserom i nrerheten av sj01ve skolestedet 
Eliplass for a skaffe plass til 11 klasser med ca. 350 skolebarn. 
Etter byutvidelsen var det ikke lett a fa i stand en tidh0velig 

299 



skoleordning for kretsene utafor bygrensen da det var mangel 
pa elever. Men det heile gikk bedre enn mange pa forhand 
hadde tenkt seg. Skolen pa nedre Singsaker med sine noe over 
200 skolebarn kom heilt inn under byen. Av Lademokretsen 
ble det bare tilbake 70 skolebarn. Det gamle skolestedet Eli
plass, som i sin tid hadde vrert den eneste fastskolen i bygda, 
kom og til a ligge pa byens grunn. Den delen av kretsen som var 
igjen ble kalt Leangen. Her holdt skolen til fra f0rst av i leid 
lokale pa Belbuan. Seinere fikk kretsen eget skolehus. Strind
heim skole, som ble tatt i bruk 18. april :;'895. 

Ved hundrearskiftet hadde Lade sokn 618 skolepliktige barn. 
Av disse fikk 78 privat eller offentlig undervisning utafor fol
keskolen. De fleste av dem var elever av folkeskolen i Trond
heim. Resten som s0kte folkeskolen i bygda, var delt i 22 klas
ser. I Bratsberg var det bare 84 skolepJiktige barn, som aile 
s0kte stedets folkeskole. De var delt pa 5 klasser. I Lade var 
det 6 skolesteder. Skolen holdt til i egne lokaler, Ranheim unn-
tatt. Bratsberg hadde 3 skolesteder, Eklesbakken, Greistad-
10kken og Hammer. Pa det siste stedet holdt skolen til i leid 
lokale. Her var det samla skole, den eneste i de 2 skole
kommuner. 

Skolen som na hadde vrert styrt i 11 ar under den nye skole
loven, hadde i denne tida pa mange mater gjennomgatt atskil
Jige forbedringer. Men det beste av alt var at den for alvor tok 
til il vokse i folks bevissthet. Den hadde begynt a kvitte seg 

. med det fattigskolestemplet som den f0r hadde hatt hos den 
bedrestilte delen av befolkningen. Mye sto igjen i sa mate, det 
var sa, men en forandring til det bedre va,r tnerkbar. 

BEDRE SKOLEFORHOLD 

NYE PRAKTISKE FAG BLIR F0RT INN 

Sam f0r nevnt ble Lade og Bratsberg skolekommuner slatt 
sammen fra 1. januar 1901. Samme aret ble det gjort vedtak 
av det nye Strinda skolestyre om a gi ut en ny skoleplan sam 
skulle gjelde for heile bygda. Etter atskillig forarbeid av en 
komite med O. Tilseth som formann ble den nye planen vedtatt 
av skolestyret i 1902. Av planen merker vi oss at timetallet i 
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kristendomskunnskap ble redusert med opptil 2 timer pro veke 
for enkelte skolear. Orienteringsfaga fikk na leveJige vilkiir. 
Fra 4. skolear ble hver av dem tildelt 2 timer pro veke, en be
tydelig bedring fra 1891. Denne planen ble bare 7 ar gammel. 
Atskillig lengre levetid fikk den neste planen fra 1908. Med de 
farandringer sam var n0dvendig etter sam £lere praktiske fag 
ble f0rt inn, kom den til a gjelde like til 1923. 

Det sam srermerker skalen de f0rste tjue ara av dette hundre
aret, er innf0ring av £lere praktiske fag, av fritt skalemateriell 
ag en lengre undervisningstid. Falk fl est tak til a skj0nne at det 
var en star styrke far bygda a ha en sa gad falkeskale sam rad 
var. De nye sam ble f0rt inn, var sl0yd, skamakersl0yd, skale
kj0kkenundervisning ag ved enkelte skaler ble det dessuten satt 
i gang undervisning i hagestell. Undervisninga var ardna i 
kurser, ag fagl rerere underviste ved flere skaler. 

SI0yd ble f0rt inn fra h0sten 1909. Hver klasse i starskalen 
fikk 9 dagers undervisning far aret. C. Wulff ble tilsatt sam 
den f0rste sl0ydlrereren, ag den f0rs te planen far faget ble 
arbeidd ut a v ham. Samme aret ble undervisningstida i hand
gjerning far jenter auka, sa det faget fikk det samme timetal
let sam sl0yden. Seinere ble undervisningstida i handarbeid 
fastsatt til 2 veker pro a r far alle klasser i starskalen, men fra 
h0sten 1927 ble den i naen ar satt ned igjen til det den f0r 
hadde vrert. 

I jubileumsaret 1914 kam undervisning av skamakersl0yd 
i gang ved 4 av skalene. Det ble undervist ei veke biide i 6. ag 7. 
klasse. Den f0rste lrerer en var Fr. Vreras. Etter naen ar ble 
disse kursene innstilt, men de kam seinere i gang igjen. Blant 
lrererne nevner vi Simon Vreras, S0nn av ovennevnte, og E. 
O. Engen. Den siste ble tilsatt i 1933. Pa trass av den karte 
undervisningstida er det atskillig elevene f ar tid til a lrere 
av skaflikking. 

Det neste praktiske faget sam ble f0rt inn, var undervisning 
i skolekj0kken. Den f0rste undervisninga fant sted pa Ranheim 
i 1917 med frk. Gill sam lrererinne. Hit s0kte agsa barna fra 
Strindheim like til de fikk skalekj0kken ved sin egene skole 
fra h0sten 1924. Undervisningstida var 3 veker pro ar far 6. 
og 7. klasse. I 1919 ble skolekj0kken innredd ved Nidarvoll, og 
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3 ar etter kom turen til Asveien. Barna fra Byasen matte fra 
f0rst a v nytte skolekj0kkenet pa Asveien helt til 1930. Da fikk 
skolen oppe ved Munkvoll det n0dvendige spesialrom. Samme 
aret som Strindheim fikk eget kj0kken, ble barna fra Asvang 
sendt dit, en ordning som framleis er i bruk. Ved de andre 
skolene hal' en og fors0kt a sende barna til nrermeste skole
kj0kken. 

Det f0rste tiltaket med undervisning i hagestell ble gjort 
ved Asvang skole aret 1913-14, med en liten hage pa 200 m2 • 

I 1921 ble hagen utvida til 750 m 2 • Seinere kom andre skoler 
etter, fra f0rst av Solbakken og Brurok. I undervisninga del
tar som regel aile barna i storskolen. Hagene blir og brukt til 
botanisk undervisning. Skolestyrer Heggdal val' en ivrig skole
hagemann, og b0r nevnes som en foregangsmann pa dette 
omradet. 

Samtidig som disse praktiske faga ble f0rt inn, ble skolen 
ogsa gjort bedre pa andre mater. For det f0rste ble undervis
ningstida i leseskolen fastsatt til 18 veker for aile klassene 
Ira h0sten 1911. F0r den tida hadde ikke aile klassene i sma
skolen sa lang undervisningstid. For det annet ble det etter 
flere ars forgjeves fors0k f0rt inn helt fritt skolemateriell. 

Etter framlegg fra Strinda arbeiderparti ble sp0rsmalet om 
helt fritt skolemateriell brakt pa bane i 1909, men flertallet 
i skolestyret fraradde p. g. a. budsjettmessige omsyn. Saken 
val' flere ganger oppe til handsaming, men reformen hadde 
vanskelig for a bli vedtatt. Etter 4 ar val' en kommet sa langt 
at et mindre bel0p - ca. 200 kr. - val' 10yvt til trengende 
elever. Dessuten val' det gitt full 10yving til sl0ydmateriale og 
kr. 0,80 Pl'. elev til jentenes handgjerning. 

Sa ble det i 1914 nedsatt en komite for a arbeide ut regler 
far helt fritt skolemateriell, og samme aret ble det fastsatt a 
f0re det inn i f01gende utstrekning: Fritt skole- og tegnema
teriell til aile klasser. Ole Jahannesens regnebok likesa. Fri 
lese- og lrereb0ker for aile klasser i smaskolen. Omkostnings
averslag godt og vel 2000 kr. Aret etter fikk ogsa 4. -klassene 
helt fr itt skolemateriell, og noen ar etter val' denne viktige 
saken 10st i sin helhet. Skolen hadde na fatt etter maten gode 
arbeidsvilkar, ag resultatet av arbeidet i skolestua ble av den 
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grunn stadig bedre. Det viste m. a. elevenes besvarelser ved 
avgangspr0ven i norsk og rekning. De talte sitt tydelige sprak 
om framgang fra den tida da avgangspmven ble f0rt inn i 1905. 

Ved de 7-delte skolene ble det i 1915 vedtatt a tilsette f0rst e
lrer ere (seinere kalt skolestyrere). Den eldst e lrerer en ved hver 
av disse skolene ble spurt om a fungere som sadan. Aile var 
villige, unntatt O. A. Srether som avslo pa grunn av helbreds
hensyn. Etter noen ars virketid fikk skolestyrerne reduser t 
lesetida si med 6 timer pro veke. De skolestyrere som ble til
satt i 1927, fikk derimot ingen reduksjon i lesetida. F0rst i 1937 
ble det forandring pa dette. I medhold av den nye skoleloven 
fikk da aile skolestyrer e redusert lesetid, og reduksjonen ble 
fast satt etter det klassetall skolen hadde, fra 6 t il 12 timer 
pro veke. 

Som vi ser ble det gjort atskillig for a gj0re skolen sa bra 
som mulig, og de som hadde arbeidet sitt i skolestua, hadde 
grunn til a glede seg over framgangen. Men hvorledes var det 
med lrererl0nningene '? Var de framleis slik at mange matte 
sli t e med ekstraarbeid for a fa begge endene til a m0t es i 
pengeveien, slik som tilfellet afte f0r hadde vrert? Ogsa pa 
dette omrade var det en merkbar bedring, om enn det etter 
mat en gikk langsomt med 10nnsaukinga. I 1900 var vekel0nna 
for lrerere kr. 23 og for lrererinner kr. 15,75. Seinere kom al
der stillegg etter lavmalet i loven, 4 tillegg it kr. 100 for lrerer e, 
for lrererinner 4 tillegg it kr. 60. I 1910 ble veke10nna for lrerere 
og lrererinner fastsatt til henholdsvis kr. 26 og kr. 20. Vi skal 
ellers merke oss at 10nnsforholda til lrererpersonalet etter hvert 
ble en srers innviklet affrere, og det ville derfor bli altfor om
stendelig om vi skulle ta med alt om dette her. Det far vrere 
nok a nevne at 10nnstilh0va ble betydelig bedre fra den tida 
staten fastsatte veke10nna til 60 kr. for lrer ere og kr. 50 for 
lrer erinner. Ellers har lrererlagene i Strinda gjort mye for a 
bedre standens 10nnsvilkar. 

SKOLEN I STERK VEKST 

Bade skolen ag bygda gjennomgar fra det f0rste tiaret av 
hundrearet en rivende vekst og utvikling. I sa mat e likner 
Strinda enhver landkommune som ligger inn til en st0rre by. 
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vet er yea ae skolene som Jigger nrermest byen at barnetallet 
vokser hurtigst. Mesteparten av folket bor i byggebeltet rundt 
byene. Om lag % av folket i heile bygda bor der. F0lgende tall 
viI vise veksten: 

Antall barn i 
F olketall ca.: folkeskolen ca.: 

1910 · . . . . . . . . . . . 7750 1000 
1915 · ........... 10000 1300 
1920 · . . . . . . . . . . . 11700 1500 
1925 · . . . . . . . . . . . 14000 2000 
1930 · ... ... . .... 17500 2500 
1935 · . . . . . . . . . . . 19600 2700 
1940 · ........... 21800 2500 

I 1910 hadde Strinda om lag det samme barnetallet i folke
skolen som det hadde f0r byutvidelsen i 1892. Men mens det 
i 1892 var 10 lrerere og 5 lrererinner, var det i 1910 13 lrerere 
og 8 lrererinner. I 1935 var de tilsvarende tall 30 og 26. Dertil 
kom lrerere i skomakersl0yd, lrerer yed arbeidsskolen, ved fram
haldsskolen og hjelpelrererinne i handgjerning. Denne hurtige 
veksten har stilt store krav til skolevesenet. Pa 25 ar (1910-
1935) ble det bare brukt til skolebygging ca. 680.000 kr. 

Det kunne ha vrert av interesse a vise hvordan barnetallet 
har fordelt seg mellom de enkelte skolene, men da tall ofte kan 
virke trettende, far det vrere nok a nevne at Nidarvoll i 1910 
hadde flest skolebarn med 336 elever. Nr. 2 var Ranheim med 
203 elever. I 1920-ara er det en annen skole som viI vrere med 
i konkurransen. Det er Strindheim som fra 1924 overtar f0rste
plassen med 381 elever med Nidarvoll som en god nr. 2. Og 
Strindheim har beholdt ledelsen sia den tid. Den hadde i 1935 
sitt st0rste elevtall, i alt 536. Berg skole som ble tatt i bruk i 
1931, har sia den tid hatt det nest st0rste barnetallet. Og da 
Berg krets er fradelt Strindheim, Nidarvoll og Asvang skole
kretser, skj0nner vi at det er i byggebeltet bygda har hatt den 
st0rste aukinga i folketallet. 

Av skoler som ligger utafor byggebeltet, viI vi i samband 
med dette nevne Byasen. Her auka barnetallet fra 1926-30 
med ca. 150, og fra 215 til 360 elever. Pa samme tid auka klas· 
setallet fra 8 til 14. 
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v et gJennomsmttllge barnetallet I Klassene nar tra l~lV 

for det meste wert mellom 24 og 25. 
Etter som skolen vokst e, auka og arbeidet med dens admini

strasjon. Det ble tilslutt sap ass mye a ordne med for skolesty
rets formann at noe matte bli gjort for a lette arbeidet hans. 
Men hvorledes dette skulle ordnes - det var det delte menin
ger om. Herredstyret holdt fast ved at det skulle opprettes 
en sekret rerpost , og rett til a velge sekretreren. Skolestyret fore
slo at et visst bel0p ble stilt til disposisjon for formannen til 
leie av sekretrerhjelp. Formannen i skolestyret sa fra at dersom 
denne saken ikke ble 10st slik som foreslatt av skolestyret, 
ville han ga avo 

I skolestyrem0tet den 12. juni 1917 ble et framlegg fra for
mannskapet dr0fta om opprettelse a v en skoleinspekt0r- og 
sekretrerstilling. Det ble valt en komite som skulle uttale seg 
om framlegget. Skolestyrets formann, f0rstelrerer Stuenres, 
Jon Solem og frk. Prestmo ble medlemmer av komi teen. Denne 
riidde til a tilsette en skoleinspekt0r. Med den erfaring komi
teen hadde fra den davrerende ledelsen gikk den ut fra at en 
forel0big kunne forplikte inspekt0ren til a lese 18 veker pro 
ar, saledes at han fikk annenhver dag ledig til inspekt0rarbeid. 

Av komiteens motivering for framlegget, som ble enstemmig 
vedtatt av skolestyret, vii vi gjengi et lite utdrag, da det viser 
et klarsyn for skolens videre utvikling. 

"Strindens folkeskole er allerede nu saa stor at den vanskelig 
kan ledes paa tilfredsstillende maate av en mand som kun leilig
het svis har anledning til at beskjreftige sig hermed, og det er 
ingen tvil om at utviklingen i Strinden vii medf0re yderligere 
0kning av saavel skolenes som lrerernes antal. Det blir desuten 
utvilsomt efterhvert sp0rsmaal om indf0relse av nye praktiske 
fag og nye reformer hvis gjennemf0relse krever en fagmand. 
Man vii ogsaa peke paa det uheldige i at skolens led else kan 
resikere at skifte ret ofte, idet loven gir en formand i skole
styret adgang til at frasi sig sit hverv naar han har fungert 
i tre aar. » 

Skolestyrets framlegg ble oversendt formannskapet, som 
uten a forelegge sekretrers.aken for herredstyret, sendte den 
tilbake og ber om at den matte bli satt i verk slik som tidligere 
vedtatt av herredstyret . Men skolestyret ville ikke medvirke 
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Skoleinspektor Osnes 

til en 10sning av saken pi\. deU" grunnlaget. Da det sa skulle 
velges formann i skolestyret for neste ar, sa prost Castberg 
fra seg gjenvalg som form ann p. g. a. s triden om sekretrer
sp0rsmalet, og f0rstelrerer 1. K. Stuenres bie ettermannen hans. 
En kombinert inspekt0r- og lrererpost ble kunngjort ledig, og 
instruks ble arbeidd ut for den nye stillingen. Som bygdas f0r
ste skoleinspekt0r ble den 13. august 1918 tilsatt skoleinspek
t0ren i Troms0, H. N. Osnes. 

H. N. Osnes er f0dt 10. juli 1873 pa Sunnm0re. Han h0rer 
med til det f0rste kullet ved Volda Lrererskole. I 1897, samme 
aret som han tok eksamen vell lrererskolen, ble han tilsatt som 
lrerer ved Stabells middelskole i Volda. Her var han 10 ar, derav 
1 ar styrer. I Trondheim hadde han hatt virket sitt i 6 ar som 
lrerer ved Lademoen skole, dera v 1 ar som forrettende over
lrerer ved Lilleby skole. Sa ble han i 1914 tilsatt som skolein
spekt0r i Troms0, og 4 ar etter kom han sa til Strinda: Han 
hadde saledes atskillig mynsle som skolemann da han tok over 
den krevende stillingen. Med sin store arbeidskraft, med sin 
vilje og evne til a vurdere de forskjellige meningene pa en sak-
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Jig mate har han betydd mye for skolestellet i bygda. Men sa 
har han og hatt den Iykke a se skolen vokse seg sunn og sterk 
og bli slik at aile helt ut har tillit til den. Det var ikke aile som 
hadde det da skoleinspekt<,ren kom til bygda. Mange sendte den 
gangen heller barna sine til byen. I 1920-ara var det ikke 
mindre enn 200 barn fra Strinda som s0kte folkeskolen i 
Trondheim. I dag er det ingen. En betydelig bedring i sa mate 
ble merkbar fra den tida en fikk ordna det slik at avgangs
pr0ven ble godkjent som opptakingsprelVe til Katedrealskolen 
i Trondheim. 

Fra f0rst av leste skoleinspekt0ren 18 timer pro veke ved 
Asveien skole. I 1926 ble lesetida hans satt ned til 6 timer , 
men for noen ar sia ble han helt fritatt for lrererarbeidet sitt. 
I 1930 og 1933 var han konstituert skoledirekt0r, i alt 9 mndr. 

SKOLEBYGNINGER OG LlERERBOLIGER 

Som rimelig er inatte vekst av elevtallet som tidligere nevnt 
f0re med seg at det stadig vekk ble bruk for flere klasserom. 
Ofte viste det seg urad a fa bygd nye skolehus eller utvide 
gamle sa hurtig som en hadde bruk for, og en matte derfor 
leie rom for a fa plass til aile klassene ved de forskjellige 
skolene. Disse leide rommene kunne enkelte ganger ikke vrere 
srerlig hensiktsmessig til skolebruk, men en slapp da pa denne 
maten ettermiddagsundervisning, som alltid er en darlig utveg 
for a skaffe plass til aile skolebarna. For lrererne ble en ved 
flere skoler n0dt til a f0re opp lrererboliger. Vi vii i det f01-
gende gi en kort oversikt over aile skolehusene og lrerer
boligene som ble bygd i denne tidbolken, og .nevner dem da 
skolevis. 

Strindheim skole. 

Den eldste bygninga ble tatt i bruk 1895. Den inneholder 
2 klasserom, skoJebestyrerbolig og et rom og kj0kken for 
lrererinne. 

I 1913 ble det sa tatt i bruk en ny bygning med 4 klasserom, 
lrererrom og sl0ydrom i kjelleren. I kvistetasjen ble seinere 
Jaget i stand bolig for skoJetjener. I 1924 ble bygd til 2 klasse-
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Berg skole 

rom med skolekj0kken i kjelleretasjen. Det heile kom pa 
43.500 kr. 

H0sten 1933 fikk skolen en ny paviljong. Denne bygninga 
inneholder 4 klasserom, lrererrom, rom for skolemateriell og i 
kjelleretasjen skolekj0kken og vannklosetter. Bygninga kosta 
med gjerde og leikeplass 55.665 kr. 

Til skolen var opprinnelig lagt jordveg, som ble brukt av 
skolestyreren. 

Asvang skole. 

Den eldste bygninga fra 1881 fikk i 1914 et tilbygg pa 2 
klasserom. En paviljong pa 4 klasserom ble oppf0rt i 1928. 
Den inneholder dessuten lrererrom, materiellrom og i kjelleren 
sl0ydsal og st0rhus. Litt seinere ble bygd nytt uthus, som kom 
pa 10.300 kr. I 1920 ble kj0pt inn et hus til lrererboliger, en 
bolig for lrerer og en for lrererinne. Dette huset kosta 30.000 kr. 
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Nidarvoll skole. 

I den gamle bygninga fra 1884 ble det i kvistetasjen gjort 
i stand skolekj0kken i 1919. Men alt i 1904 hadde skolen fatt 
en ny bygning med 4 klasserom, lrererrom og et sl0ydrom i 
kjelieren. Denne bygninga ble 1934 ombygd og utvidet med 2 
klasserom. I den tilbygde kjelieretasjen fikk vannklosetter, 
st0rhus og brenselrom plass. Om- og tilbygginga kom pa 
33.265 kr. 

Berg skole. 

J;!erg krets er fradelt kretsene Strindheim, Asvang og Nidar
vall. Den nye skolekretsen ble skilt ut i 1931, samme aret som 
en ny og prektig steinbygning ble tatt i bruk. Bygninga som 
ligger pa 0vre Berg, inneholdt den gangen i 1. etasje 4 klasse
rom, lrererrom og et rom for skolematerieli, og i 2. etasje 4 
klasserom og 2 materielirom. I kjelieretasjen har s\<,ydrom, 
skolekj0kken, sentralfyrrom og vannklosetter plassen sin. 
Bygninga med skoletomt, gjerde m. m. kom pa ca. 203.000 kr. 

F0r denne skolen ble tatt i bruk, var en i fiere ar n0dt til a 
leie mindre hensiktsmessige rom i Strinda kommunale gard 
i Kj0pmannsgata 24. 

Ranheim skole. 

Skolen fikk f0rst i 1903 eget skolehus med 3 klasserom. I 
1917 ble tatt i bruk en ny bygning med 4 klasserom, lrererrom 
og rom for skolemateriell. I kjelieretasjen er det sl0ydrom og 
i kvistetasjen skolekj0kken, handgjerningsrom og bolig for 
skoletjener. Bygninga som har sentraifyring, kom pa 80.500 kr. 

Til skolen h0rer 2 lrererboliger. Den ene ble tatt i bruk i 1903, 
og inneholdt bolig for en lrerer og en lrererinne. Huset er na 
revet for a skaffe plass til gymnastikkbygning. Den andre 
lrererboligen sto ferdig i 1921 og inneholder leilighet for en 
lrerer og 2 lrererinner. Dette huset kom pa 55.850 kr. 

Solbakken skole. 

I 1924 ble tatt i bruk en ny bygning med 2 klasserom, lrerer
rom og materielirom. I kjelieren er det sl0ydrom og handgjer
ningsrom. Det heile kom pa 42.500 kr. Den gamle bygninga 
fra 1864 blir na bare brukt som lrererbolig. 
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Brurak skole. 

Greistadl0kken skole som ble oppf0rt i 1891 ble flytta til 
Gjervan. Huset som inneholdt bare et klasserom, ble ei tid 
brukt som fellesskole for endel garder i Malvik og Strinda. I 
staden fikk kretsen etter atskillig strid en ny skole som ble 
oppf0rt pa Brurok i 1917. Bygninga inneholder 2 klasserom og 
Sl0yd- og handgjerningsrom i kjelleretasjen. I annen etasje er 
det lrererbolig og lrererinnebolg. Skolen kosta 46.400 kr. 

Liulokken skole. 

Den eldste skolen i Bratsberg, Eklesbakken skole, ble solt 
og den nye skole var ferdig i 1917. Lial0kken skole inneholder 
2 klasserom i f0rste etasje. I kjelleretasjen har Sl0yd og hand
gjerning sitt rom, og i annen etasje er det bade lrerer- og 
lrererinnebolig. Bygninga kom pa 22.200 kr. 

Byasen skole. 

Bygninga fra 1863 som i 1890 var i en elendig forfatning, 
ble det aret satt i stand og utvidet. Den kom da til a inneholde 
et klasserom til, som seinere ble omdannet til lrererinnebolig. 
Heller ikke det andre klasserommet er i bruk lenger. Bygninga 
ble f0rt opp i 2 etasjer, og boligen for lrereren fikk sin plass 
i annen etasje. Den neste bygninga · fikk skolen i 1909. Med 
s ine 4 klasserom brukes den na av kiassene i smaskolen. Den 
kosta 7700 kr. Fra nyttar 1930 ble det sa tatt i bruk en ny 
paviljong pa 4 kiasserom, irererrom og 2 rom for skolemate
riell. I kjelleren er det sloydsai og i kvistetasjen skolekj0kken. 
Bygninga kom pa om lag 47.000 kr. Videre ble det samtidig 
f0rt opp nytt uthus med lave, fj0S, priveter m. m. Dette huset 
kosta ca. 10.000 kr. 

Jordveien opptas na av gymnastikkbygning, skolehage og 
fotballplass for barna. 

Asveien skole. 

Byasen ble i 1915 delt i 2 kretser, Byasen og Asveien. Den 
f0rste bygninga som ble tatt i bruk i den nye kretsen, er sia 
1923 blitt brukt som lrererbolig for skoiestyreren og 2 lrerer-
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inner. I 1922 ble en ny bygning oppf0rt, som inneholdt 6 klas
seram, lrererrom, rom for skolemateriell og i kjelleren Sl0yd
r om og skolekj0kken. Den kom pa 122.200 kr. Dessverre brente 
skolen h0sten 1941. Meninga er visstnok a bygge skolen opp 
igjen pa en ny stad, i nrerheten av Tvet esvingen. 

Foruten de lrererboliger som alt er nevnt fikk skolevesenet 
sommer en 1925 ta over kommunens eiendom «Birkly» pa 
Valene. Bygninga inneholder 2 leilighet er for lrerere og 3 lei
ligheter for lrererinner. 

FRAMHALDSSKOLEN 

Den f0rste framhaldsskolen kom i gang i 1901. Det ble holdt 
kortere kurser ved forskjellige skoler. S0kninga til skolen va.r 
heller liten, og etter noen ar ble den innstilt. Noen fast ordning 
med framhaldsskolen ble det sa ikke f0r i 1920. Da ble det satt 
i gang kurser med et timetall som for det meste var pit om
kring 150. Skolen ble holdt som r egel i tida 7-9 ettermiddag 
for at ungdom som hadde arbeid, kunne delta. I 1927 h0rte 
kursene opp av 0konomiske grun·ner . 

Fra 1935 ble framhaldsskolen dagskole med en undervis
ningstid av 16 veker pro ar. Det f0rste kurset ble satt i gang 
ved Ranheim og Asveien skoler . Fagene er nor sk , rekning og 
bokf0ring, naturfag , historie og samfunnslrere, tegning og et 
fremmed sprak. Aile faga er obligatoriske. Dog kan elevene 
bli fritatt for det frenlmede spraket nar de melder fra f0r sko
len tar til. S0kninga til skolen er meget god. 

Den f0rste lrerer som ble tilsatt da framhaldsskolen ble dag
skole, var P. B. R0nsberg. 

TREARBEIDSSKOLEN 

Samme aret som framhaldsskolen ble dagskole, ble det satt 
i gang trearbeidsskole for gutter. Malet for skolen er a vekke 
sansen hos mannlig ungdom for husflid og heimeindustri og 
gj0re den mest mulig sj01hjulpen ved a gi den undervisning 
i arbeidstegning, verkt0ybehandling og trearbeider. Undervis
ningstida er vanligvis 12 veker. De f0rste kursene ble holdt ved 
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Skoleta.nnkblikken, styrerell , A almo, i f orgnwneJl . 

Brurak og Solbakken skoler. Elevtallet har vrert fra 10- 14. 
Skolens lrerer er 0ystein Vasseljen. 

Ved slutten av denne tidbolken fikk og bygda sin egen mid
delskole, men om den skal vi hore i et seinere avsnitt. 

SKOLETANNKLINIKKEN 

Skoletannklinikken ble oppretta i 1917. Den holdt da til i et 
tarvelig lokale i Kj0pmannsgata 24. Ut styret var heller ikke 
noe a skryte avo Etter 8 ars virketid ble den nedlagt, og na 
hadde den en hviletid pa heile 7 ar. Det var urad a skaffe bruk
bare lokaler. Etter at klinikken var drevet del vis kommunalt 
og delvis privat i 1932-33 og 33-34, bl, den nedlagt i 34-35 
for sa for alvor og helt kommunalt a bl! oatt i gang igjen 
h0sten 1935 med behandling av 1. klasse. Videre skulle sa 
komme ett nytt arskull for hvert ar. Som styrer for klinikken 
ble i 1935 tilsatt Jon Aalmo. Av andre tannleger er tilsatt: 
Fra hosten 38 fru Thora Horne, fra februar 39 Bjarne S0rvig 
og fra h0sten 39 Ingrid Glenne. Fullt utbygd med behandling 
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av aile barna rekner en med 2 tannleger med 5 timers daglig 
arbeid og 2 tannleger med 6 timer. Dessuten vii trenges 2 kon
tordamer og en sekretrer. 

Lokalene som klinikken har arbeid i, har gjennom mange 
ar vrert darlige, men i mars 1940 flytta den inn i tidsmessige 
lokaler i Ilevollen 2. Utstyret er f0rsteklasses. Fra h0sten 1941 
vii klinikken ogsa ha mntgenapparat, og den vii da st a pa 
h0yde med de best utstyrte skoletannklinikkene i heile landet. 
Og nar sa seinere en gang, slik som styreren av klinikken 
meiner, den frie tannpleien ikke bare skal komme barna i fol
keskolen tilgode, men ogsa gjelde barn fra det 4. levear og 
ungdom til 18 ar, vii Strinda fa en tannklinikk som en har all 
grunn til a vrere stolt avo 

Foruten skoletannklinikken b0r og andre sosiale tiltak bli 
nevnt: Legeunders0kelse av skolebarn, feriekoloni og skolebe
spisning. Legeunders@7celse av s7wlebarn ble i slutten av tjue
ara opptatt ved en del av skolene av private foreninger. Na 
er det legeunders0kelse av aile skolebarna, som blir unders0kt 
2 ganger om aret - h0St og var. am h0sten blir aile elevene i 
f0r~teklassene unders0kt, om varen aile barna i avgangsklas
sene og Nb barn. Sunnhetstilstanden blant barna er gjennom
gaende meget god. 

Varen 1926 ble etter initiativ av forman nen i Strinda tuber
kulasefarening, distriktslrege E. Riissing, kj0pt inn plassen 
Valsetbakken ved J ansvatnet til ferielcoZoni far barn fra mindre 
hygieniske heimer i Strinda. Alt samme aret ble feriekalanien 
apna, ag 32 barn fikk nyte gadt av den. Sommeren etter ble 
barnetallet utvida til 40 ag i 1929 til 60. Oppholdet ved ferie
kalanien yarer en maned. Utgiftene bl ;r skaffet tilveie av pri
vate fareninger . Dessuten yter kammuneh ogo Strindens spare
bank et visst bel0p. 

Gjennam flere ar ble sp0rsmalet s7coZebespisning dr0fta, og 
skolearet 1937- 38 ble far f0rste gang 10yvt 12.000 kr. til gjen
namf0ring av saken. Da skolene er ardna etter landsskoleloven, 
vii en stor del av barna ha framm0te pa skalen bare hver annen 
dag ag saledes fa liten nytte av skolebespisninga. En valte 
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derfor a bruke pengene i sin helhet til melk som hentes av 
heimene. Pa denne milten ville barna kunne iii noe melk hver 
dag, og pa skolen blir f0rt tilsyn med at de har med skolemelk. 

For 1939--40 ble 10yvt 18.000 kr. Melk ble da delt ut til 234 
familier med 440 barn. Hvert barn fikk 12 1. pro mnd. i 9 mndr. 

INNTEKTER OG UTGIFTER 
I 

Som rimelig er er det stor auking i utgiftene til folkeskolen 
i denne tidbolken. Men sj01 om aukinga ser stor ut, har bygda 
likevel en billig skole. lara 1930-37 kosta hvert barn kom
munen utrekna pa den samme nlitten som [or barn fra frem
mede kommuner, om lag kr. 60. Til sammenlikning kan nevnes 
at det tilsvarende tallet for Trondheim da 10. mellom kr. 170 
og kr. 200. 

Da budsjettet ikke er f0rt like ens f0r og na, viI en sammen
likning av de enkelte postene ikke bli n0yaktig. Vi nevner der
for bare de samlede inntektene og utgiftene, og velger da 
f01gende ar: 

Lade: 

1895 kr. 13.571,48 kr. 1. 791,56 kr. 11.799,92 

Bratsberg: 

1895 kr. 1.452,18 kr. 126,75 kr. 1.325,43 

Strinda: 

1905 kr. 20.407,38 kr. 7.607,38 kr. 12.800,00 
1910 » 26.847,59 » 9.547,59 » 17.300,00 
1915-16 » 64.660,66 » 17.160,66 » 47.500,00 
1920-21 » 339.363.11 » 113.504,34 » 225.858.77 
1925-26 » 255.505,00 » 82.659,00 » 172.846,00 
1930-31 » 244.051,50 » 72.507,50 » 171.544,00 
1934-35 » 264.726,50 » 65.072,50 » 199.659,00 

For 1939-1940 er utlikningssummen kommet 0PP i kr. 
353.797,50. Den gjelder da kommunens utgifter til folkeskole·n. 
framhaldsskolen og arbeidsskolen. Som en kuriositet kan nev
nes at utgiftene til brenne dette budsjettaret er det samme som 
lrererl0nningene i 1910, og 10nna til skoletjenerne den samme 
som 10nna til lrererpersonalet i 1914-15. 
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