Lærere på Monset skule
(under utarbeidelse)

Ola A. Monset – hans historie kommer seinere.
Olav Solem. Faren Ole var fra Meldal, og var lærer i Støylen krets (?). I 1900 bor familien på
“Bakstaul” skolehus. Skolehuset ligger under gården Bjørklia. Jeg mener det må være Støylen krets.
Olav Solem var født i 1894. Han arbeidet i skolen i Orkland i perioden 1919-1925.

Petter Øyen var fra Gaustad på Hølonda, født i 1899. Han ble uteksaminert fra
Levanger lærerskole i 1925. Etter å ha vært vikar på Støylen skule i Orkdal 1925-1926
kom han i 1926 til Monset. Her ble han til 1932. Fra 1933 var han lærer ved Gaustad og
Jåren skoler på Hølonda. Ifølge “Norske skulefolk” var han aktiv i både
avholdsbevegelse og lærerlag. Det finnes ganske mange bilder av Petter Øyen i min
samling bilder fra Anna og Ingebrigt Monset. Det finnes en del skolebilder, men også
bilder fra øvrig liv i bygda. Øyen var en ivrig hobbyfotograf, og en del av bildene som finnes fra
anledninger som for eksempel 17. mai-feiring på Monset, er nok tatt av ham, delvis med selvutløser.
Øyen holdt god kontakt med folk på Monset etter at han flytta tilbake til Hølonda. Det finnes derfor
også en del bilder fra tiårene etter krigen, både fra Monset og Hølonda, hvor vi finner Petter, kona
Anna, og sønnen Ola sammen med folk fra Monset.

Anna Vestre Monset

Sivert Resell

Olav Fløttum (1908-1980) ble født i Singsås. Han ble uteksaminert fra Nidaros
lærerskole i 1929, og etter å ha vært i Singsås noen år, kom han høsten 1933 til Orkdal.
Han står i “Norske skulefolk” oppført med både Monset og Brattli skolekretser fra

1933. Gift med Sigrid Tannvik (1906-1936). Hun døde da dere eneste datter Sigrid ble født i 1936.
Under krigen flytta Olav Fløttum og dattera Sigrid til Trondheim.

Erling Mogset var lærer på Monset til 1947

Nils Ofstad var på Monset fra 1948 til skolen ble nedlagt.
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