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Lykkens Prøve gård
Lykkens Prøve var en liten gård.
Eiendommen Lykkens Prøve,
gårdsnummer 9/32 ble slått sammen med Annalyst. I dokumentene blir gjerne
begge navnene benyttet sammen. Gården lå nær det store gatekrysset ved
Lademoen kirke der UFFA-huset ligger idag. Nær dette krysset lå også
hovedbygningene på to andre gårder, nemlig Elie Plads og Voldsminde gårder.
Lenger nede lå Sundlands Minde og Buran gård. Omkring 1850 var dette
sentrale gårder i landsbruksbygda Lademoen.
Lykkens Prøve som tidligere ble kalt Scharffenbergplassen, spilte en
viktig rolle i gamle Strinda, i den tid dette strøket var det sentrale i hele Strinda
kommune. Parsellen ble opprinnelig utskilt fra Rønningen gård. Det var en
bykselplass som ble bebodd og drevet av oberst Herman Nicolai Scharffenberg.
Han hadde eiendommen frem til 1807. Han eide husene på plassen, men i 1807
solgte han dem til lensmann Ole A. Vold. Vold fikk også jordveien fradelt og
kjøpt. I 1819 begynte en ny historie for gården. Den ble skolested. Da var eieren
grev Trampe. Han ville ha 400 spesiedaler for gården. Dette året hadde
visepastor i Strinda, Henrik August Angell, sendt et forslag til stiftsdireksjonen
om at gården burde kjøpes til fast skole. Den hadde to egnede bygninger i to
etasjer og omtrent tre mål jord. Det ene huset hadde kjøkken og to rom med ovn
i første etsje og to rom uten ovn i andre etasje. Det andre huset hadde kjøkken
og ett rom nede og et stort loft ovenpå. Forslaget ble vedtatt. Av kjøpesummen
hadde menigheten samlet inn 130 daler. Dermed ble den første fastskolen i
Strinda til. Fastskole var motsetningen til omgangsskolen som var den vanlige
skoleformen den gangen. På fastskolen var det vanlig at læreren og hans familie
bodde og dit kom elevene til undervisningen. Ved omgangsskolen dro læreren
fra grend til grend og holdt skole i et mer eller mindre egnet rom på en av
gårdene. Fastskolen hadde i 1838 130 elever, men antallet vokste raskt. Bare to
år etter hadde elevtallet passert 200! Det ble uholdbart å greie seg med de to små
bygningene som i tillegg var nedslitt etter mange års bruk. Nye lokaler måtte til.
I årene 1825-1839 ble det også drevet en kommunal yrkesskole på Lykkens
Prøve.
I 1839 kjøpte soknepresten til Strinda, Henrik August Angell, Lykkens
Prøve. Fra 1841 ble gården nærmeste nabo til Eli plass kirkegård som lå østover
langs Innherredsveien. Noe av kirkegårdsmuren mot Innherredsveien kan se
fremdeles! Den nye fastskolen på Eli plass gård fra 1841 ble naturlig nok kalt
Eli plass skole. Den ble sentrum i det store Lademoen skoledistrikt slik vi finner
det for eksempel i folketellingen for 1865. H. A. Angell foreslo at Strinda
kommune skulle kjøpe Lykkens Prøve for å begynne en høyere skole der, men
det ble nedstemt
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I 1859 ble Lykkens Prøve kjøpt av garver Nils Chr. Ebbesen som drev et
stort bevertningssted der i noen år. Ved folketellingen i 1865 bodde det 14
personer på gården som hadde to beboelseshus, Lykkens Prøve og Annalyst. I
hovedhuset bodde Arnt Pedersen Fosnæs med kone og fem ugifte barn. I det
andre huset bodde tidligere sokneprest i Grytten i Romsdal, Nils Arnoldus
Carlsen, nå pensjonist, 61 år gammel, med sin familie. Det var hans kone, fru
Anna Margrete, født Hornemann, og deres fem ugifte barn sammen med en
tjenestepike fra Romsdal, 27 år gammel. N. A. Carlsen vokste opp i Kristiania
og gikk på katedralskolen der. Han var konstituert sogneprest i Strinda fra 1841
til 1852. Han var en aktiv og god likt prest, men fikk ikke embetet da den
ordinære sognepresten skulle utnevnes. På sine eldre dager flyttet han tilbake fra
Grytten i Romsdal til Strinda. Han er gravlagt på Eli plass kirkegård som han
selv hadde innvidd.
Forbi Lykkens Prøve gikk to landeveier, Innherredsveien og Gamle
Kongevei. De to store ferdselsveiene førte fra byen østover. Begge kunne ha
ganske stor trafikk selv om trafikken vanskelig kan sammenlignes med dagens.
Det kan nok diskuteres hvilken av de to gamle gatene som er eldst. Det var nok
Gamle Kongevei som først ble opparbeidet og stelt av offentlige myndigheter.
Den tok av fra Bakkestrandveien ved Åtet, rundkjøringen ved Solsiden
kjøpesenter, og gikk litt bakkete ut til Katrinelyst og Saxenborg. Denne traséen
ble nok valgt fordi den var tørreste i førefallet og i vått vær. Innherredsveien er
likevel eldre og har opprinnelig vært brukt som kjerrevei. Senere er den blitt
opparbeidet og ble hovedtraséen for trafikken over Lademoen.
Fra 1874 ble en del av arealet utparsellert til tomter. Strinda kommune
kjøpte i 1889 grunn til tomt for kirke, kirkegård og arbeiderboliger. Dermed er
historien om Lykkens Prøve ute. I 1891 ble noe av Lykkens Prøve og Buran
overtatt av Trondhjems Byggeselskab. Selskapet begynte med oppføring av
leiegårder. I år 1900 ble resten av Buran overtatt av kommunen til byggegrunn.
Etter en kamp i bystyret vant de som ville ha området liggende ubebygd og
heller ha park der. Det ble den store parken ved Lademoen kirke og skole, kalt
Eli plass park.
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