
1884 - 2016



(1850-1927): 

- «radikal» skolestyrer ved borgerskolen i Namsos
- opptatt av folkehøgskoletanken (Grundtvig, Bruun)
- redaktør i «Nordtrønderen»
- målmann, venstremann, republikaner
- Stortingsmann fra 1892
- første professor i nynorsk ved UiO
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styrer ved borger-
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I 1884 ble skolen 
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starte folkehøgskole.

Han fikk leie lokaler 
hos Aksel Sellæg på 
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oktober 1884 ble 
Namdals 
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Lauga (1893-95), Bangsund (1895-96), Kvitheim i Grong (1896-97), Vie i Grong 
(1897-99), Ofstad i Vikna (1899-1901), Klinga (1901-03), Høylandet (1903-05), 
Overhalla (1905-06), Harran (1906-07), Kolvereid (1907-09), Leka (1909-11).
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1892: Ludvig Benum
tar over som styrer.

1911: Benum kjøper 
garden Havik ved 
Namsos, og skolen får 
«et hjem» fra 1911.

1935: Brann i Havika, 
og skolen må flytte.

1936: Nye skolebygg i 
Grong, Vermund 
Benum tar over som 
styrer.

1962: Vermund Benum
overdrar skolen fra 
privat eie, til et 
eierlag.
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For å sikre skolens økonomi og framtid, ville Vermund 
Benum overdra skolen fra privat eie til et nystifta eierlag.

Det var en forutsetning av Namdalskommunene deltok i 
eierskapet, og ga skolen årlige tilskudd til drifta.

I tillegg til kommunene skulle Naumdøla Ungdomslag, 
Naumdøla Mållag og Namdal Høgskolelag være med i 
eierlaget.

Eierlaget skulle være en «selv-eiende institusjon», og i 
dag er dette å forstå som en stiftelse.
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gitt årlige tilskudd til skolen.

Tilskuddet har vært fordelt etter innbyggertall, og har de 
siste 20 åra hatt en samla størrelse på 197.000,- kr. pr. år.

Kommunene har utnevnt styre for eierlaget/stiftelsen, og 
fastsatt årlig tilskudd gjennom vedtak i årsmøtet.

Årsmøtet har de seinere åra hatt lav deltakelse, og det har 
vært vanskelig å nå fram til sentrale beslutningstakere i 
kommunene.
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Hva nå?

Namdals folkehøgskole er en sprek og oppdatert 132-åring.
Men vi trenger støtten fra baklandet vårt; og ønsker oss et 
årsmøte der ordførere og rådmenn deltar.

Årsmøtet velger styremedlemmer, og holdes orientert om 
budsjett/regnskap, utbyggingsplaner og skoledrifta.

Er det mulig å legge årsmøtet for Namdals folkehøgskole til 
et møte i Region Namdal?
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Skolen i dag:

I 2016:

- en folkehøgskole  
med vind i seilene

- oppdaterte fag, 
og ledende innafor 
«spillfag»

- ungdom fra hele 
Norge får oppleve 
Namdalen

- en 132 år ung 
namdalsk suksess, 
i stadig utvikling!


