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MELDING OM DE ENKELTE GARDER 

Lade gard) gnr. 1, bnr. 1. 
Av eiendommen ble fra 1940 beslaglagt 70 maJ jord. Her ble 

oppf0rt 7 brakkebygninger og anlagt potetkjeller, tilfluktsrom 
og flere skytestillinger. AIle bygningene ble beslaglagt. Hoved
bygningen ble gitt et tilbygg mot 0st, og kufj0set ble innredet 
til festlokale. 

S0rgjerdet, gnr. 2, bnr. 12, ble i sin helhet beslaglagt til fly
plass. Areal 350 maL 

Devle) gnr. 3, bnr. l. 
Devle gard som er pa 550 mal, ble rekvirert og tatt i sin hel

het. Husa ble brukt av mannskaper fra Luftwaffe. Praktisk 
talt all dyrka jord ble tatt til flyplass. En del bunkers og brak
ker ble bygd. En stor hangar som dekker ca. 3 mal, star delvis 
pa Devle grunn, og dessuten er 8 mindre betonghangarer hygd. 
Mange brakker er bygd, visstnok mer 20 stk., st0rre og mindre. 
- En utmerket veg, en betongveg - er bygd fra Devle og 
nesten til Leangen, og hertil en del andre veger. Husa pa Devle 
ble svrert ramponert. Uthusa ble atskillig forandret. Der ble 
gravd ut svrere kjellerrom til ymse bruk, ogsa til baderom. 

Fagerheim) gnr. 3, bnr. 2. 
Av eiendommen ble i det heile beslaglagt 25 maL Hovedbyg-
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ningen ble ogsa beslaglagt, og del' bodde forst byggeledelsen 
for flyplassen pa Lade, og sia kom tyske telefondamer. 

Pa eiendommen ble bygd en permanent bunker og likesa en 
veg eller sakalt ringbane i forbindelse med flyplassen. Denne 
vegen er ca. 15 m brei. I parken val' det et bombelager, og 20 
forskjellige lager av bensin som val' plasert over heile eien
dommen. 

RognZi. 
Heile eiendommen med hus og 17 mal jord ble beslaglagt og 

tatt i bruk allerede i 1940 av det tyske flyvapen. 
Del' ble bygd brakker og drivhus. Ved a sprenge flere meter 

inn i berget ble laget et solid tilfluktsrom. Her ble montert inn 
lytteapparat. 

«Louiselysf») gnr. 5, bnr. 1. 
Tannlrege Meinche Finne opplyser om sin eiendom: 
En parsell, vel 8 da., val' av meg tilplantet med forskjellige 

gr0nnsaker, da tyskerne i mai 1940 la beslag pa den til mili
trere anI egg (Lade flyplass). AIle plantene ble rykket opp, ogsa 
spisskiUen som ville ha vrert ferdig til salgs innen 8 a 10 dager. 
I 1942 ble parsellen fraskilt hovedbruket som bnr. 7 med skyld 
59 0re, og tilh0rer na den norske stat. 

To parseller pa hver ca. 8,5 og 10 da., ::;t0rstedelen utlagt til 
og brukt som gartnerjord, ble fra henholdsvis 1. oktober 1940 
og 1. mars 1943 rekvirert av «den norske stab. Pa den f0rste 
parsell, na tilh0rende Nordenfjeldske Sekkesentral AjS, lot 
tyskerne oppf0re 3 store lagerhus samt vaktbolig, mens del' 
pa den annen parsell pa ca. 10 da., ble reist 2 boligbygg samt 
ett kjellerlokale. Disse siste bygg er nylig ervervet av Strinda 
kommune til boligbruk, og vil den forn0dne grunn bli ekspro
priert i nrermeste fremtid. 

Gardens hovedbygning med hage (park) ble rekvirert av 
tyskerne fra 1. oktober 1943. I f0rste omgang ble bygningen 
benyttet som lagerrom, deretter som oppholdssted for norske 
arbeidere, overflyttet fra 0rlandet, og endelig - inntil frigj0-
ringa - som kaserne for tyske mannskaper. Hagen ble benyt
tet som lagertomt for kj0ret0yer av forskjellig slags, hage
stakittet ble passende brukt til leirbaJ. 

En stor del av eiendommens beste jordveg er for alltid gatt 
ut av gardsdriften, beboelsesrommene i hovedbygningen er 
blitt vandalisert osv., men dette er vel neppe noe bemerkelses
verdig i forbindelse med tysk beslagleggelse under siste ver
denskrig. Skaden pa hus ble etter frigj0ringa taksert til 7080 
kroner. Det dobbelte herav viI sikkert ga med til istandset
telsen. 
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0stmarka sykehus, ved overlrege Nissen. 

Allerede noen dager etter 9. april fikk sykehuset den ferste 
feling med krigen idet tyskerne satte opp batterier po. en haug 
po. garden Moen. Disse luftbatterier har statt der hele tida 
siden, og haugen er etterhvert utbygget til en . stor festning 
med bunkers minert inn i fjellet og piggtradsperringer om
kring. En av de siste dager fer kapitulasjonen kom ogsa tungt, 
langtrekkende skyts po. haugen, beregnet po. a skyte ut over 
fjorden . 

Po. «Utsikten» ut mot fjorden like ved funksjonrerboligen po. 
gamle 0stmarken gard, ble der ogsa snart satt opp batterier, 
Iytteapparater og Iyskaster. Heile omradet helt ned til Vest
landske Petroleumskompani ble seinere avsperret med pigg
trad og landminer, og her ble oppfert mange brakker og andre 
bygninger. Avsperringen innbefattet ogsa Vestlandskes eien
dom og mot est en del av tidligere dr. Bangs eiendom, og gikk 
ogsa mot est inn po. 0stmarkas eiendom nesten frem til Tin
veen. Po. Vestlandskes eiendom har tyskerne hatt sin stasjon 
for og sine lager av sjeminer. - J eg skal her fa lov til a inn
skyte at noen alvorlige ulykker med miner skal ikke ha fore
kommet po. eiendommen under krigstida. Tyskerne holdt noen 
sauer her ute, og noen av dem skal ha gatt po. landminer og er 
blitt drept. Noen av tyskernes hunder skal likeledes vrere blitt 
drept po. den maten, likesom noen katter skal ha mattet late 
livet. Etter kapitulasjonen skal en sjemine ha ekRplodert nede 
ved Vestlandske med den felge at en tysker ble drept, og savidt 
jeg har hert, to engelskmenn saret. 

Bomber er ikke fait po. sykehusets eiendom, men vi har vrert 
meget sjenert av udekket minering fra mange arbeidssteder 
rundt omkring. Dette har vrert tilfelle gjennom mange ar, men 
srerlig ille har det vrert siste halvar av krigen. Overlregeboligen 
og gardsbrukets bygninger var da utsatt for stein fra ca. 5 
forskjeJlige mineringssteder. Disse fait rundt omkring husene 
og knuste takstein og vindusruter. En dag siste var gikk en 
stein, som kom helt fra Ringve gard, gjennom et vindu i fjeset. 
Heldigvis kom ingen av dyrene til skade. Noen dager etter kom 
en nesten hodestor stein ogsa fra Ringve gard, gikk gjennom 
et av vinduene po. grisehuset, edela jernsprosene i dette og fait 
i en av sementbingene hvor den faktisk eksploderte. Ingen dyr 
var i huset, men to av sykehusets pleiere var beskjeftiget med 
vedhogging der. Heldigvis kom ingen til skade. 

Tre kuer har i arenes lep revet seg slik opp po. tyskernes 
piggtradsperringer at de matte slaktes. Hertil kommer to som 
har skadet sine jur, men som det dog er Iyktes a redde. 

De forskjeJlige militrere arbeider har gjennom aile ar pagatt 
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rundt om pa sykehusets eiendom. Der er sflledes minert inn 
store beskyttelsesrom i fjellet under sasterhjemmet. Et svrert 
beskyttelsesrom er ogsa minert inn i fjeUet langt ast pa eien
dommen, i skraningen ned mot fjorden nord for apen kvinne
avdeling. Dette har to lange innslag som innel'st bunner i en 
stor hall. Srerlig siste ar har slike arbeider tatt stor fart. Del' 
er minert inn to ganger i fjeUet ved tennisplassen, som er helt 
adelagt. I nrerheten herav, litt lenger nord, gar ogsa en gang 
inn i fjellet. I gardsbrukets beiteomrade, mellom Moen gard 
og sosterhjemmet, er der minert ned store bunkers, hele vrerel
ser under jorden, med innlagt vann, vask og ovn. En rekke 
enmanns skyttergraver og mindre kanonstillinger finnes for 
avrig spredt over heile eiendommen. 

Ca. 1 maned far kapitulasjonen begynte tyskerne anlegg av 
en fangeleir pa sykehusets omrade. Denne skulle plaseres 
vest for funksjonrerboligen og «Utsikten», ned mot sjoen. 
Noen brakker er oppfart. Heldigvis ble dette anlegg ikke ferdig. 

Den starste 0deleggelse pa sykehusets jordeiendom betegner 
dog den store «rullebane for fly» som gar tvers over Moen gard 
i en bredde av ca. 40 meter. Denne er minert dypt ned svarende 
til innkjarselsvegen til sykehuset, som derved har mistet sin 
plane trace og er blitt ei «hengebru». Lenger mot 0St er det 
blitt en stor fylling. Her kan der aldri mer bli brukbar jord. 
Fra denne gikk der ut en lang veg tvers olTer sykehusets fineste 
jorde, nedenfor sykehusavdelingene og helL bort til haugen 
for apen kvinneavdeling. Her var matjorda fjernet, men er na 
lagt tilbake, bare pa endel av dette anlegget langt mot nord er 
vegen uforandret. Ogsa dette stykke er en na iferd med a 
bringe tilbake til dets tidligere tilstand. Fra denne veg gikk 
en tverrveg like mot overlregens hage. Det var nemlig menin
gen a minere inn bunkers for fly i hagen. Heldigvis kom ikke 
dette arbeidet lenger enn til gjerdet. 

Agronomen regner med at pa grunn av disse arbeider er 
gardsbrukets dyrkete areal redusert med ca. 55 min, da er ogsa 
tatt med festningsanlegget pa haugen pa Moen. 

Tyskerne har oppf0rt flere skur og brakker pa eiendommen. 
Mellom sykeavdelingene star ialt 3 skur, derav to kjempeskur 
og et mindre. Ved sasterhjemmet er oppf0rt en garasje og pa 
en tomt, like ved dr. Bangs tidligere eiendom, en stor brakke. 
Videre er oppf0rt et vakthus ved innkjarselen til plassen mel-
10m 0konomibygningell og kontorbygningen. 

Bygninger. 
Det nye s"sterhjemmet var ikke ferdig da krigen i Norge 

bmt ut 9. april 1940. Det ble bygget pa det gjennom heile som-
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meren og h0sten. Da det var nesten ferdig, ble tyskerne opp
merksom pa det, og gjorde krav pa a fii. det rekvirert. Dette 
f0rte til en del forhandlinger mellom styrets formann, konsul 
Andreas Moe, og overlrege Nissen pa den ene side og de tyske 
militrere myndigheter pa den annen side. I forhandlingene del
tok ogsa davrerende ' «ordf0rer» Bergersen. Forhandlingene 
f0rte til det nedslaende resultat at bygningen ble overtatt av 
tyskerne. Tyskerne har der den hele tid siden hatt sin militrere 
flykommando. 

Ved pasketider 1942 begynte tyskerne a interessere seg for 
resten av sykehuset, og det endte med at ogsa dette ble rekvi
rert. Tyskerne tok den gangen nesten aile bygninger, nemlig: 

Kontorbygningen. 0konomibygningen. Lukket mannsavde
ling. Halvapen mannsavdeling. Apen mannsavdeling. Lukket 
kvinneavdeling. Halvapen kvinneavdeling. Apen kvinneavde
ling. 

Pasientene matte da f0res bort. Sykehuset hadde et belegg 
pa 300 pasienter. Herav ble 230 f0rt til sykehusene s0rpa, 
nemlig til: Gaustad, Dikemark, Blakstad, Lier, Veum, Preste
sreter, og Sanderud, samt noen til Rotvoll og Reitgjerdet. De 
0vrige 70 ble utskrevet til sine hjem eller til privatpleie. A v 
betjeningen ble en del igjen for a fungere ved det nye provisor
iske sykehus som skulle opprettes pa Bell skole i Selbu, men 
mange s0stre, pleiere og piker fulgte pasientene S0rover. Noen 
funksjonrerer ble igjen pa 0stmarka av hensyn til administra
sjonen og gardsbruket. Materiellet ble spredt for al!e vinder. 
Sykehuset beholdt inventaret for 50 senger. Det meste av det 
0vrige ble sendt med pasientene til de steder hvortil de ble 
sendt. Det ble solgt til disse sykehus med den klausul at 0st
marka kunne kj0pe det tilbake seinere etter taltst. De penger 
som kom inn for materialet ble lagt til et fond som ble kaldt 
«Kj0p og salg». 

En mengde m0bler ble lagret pa Rotvoll og pa 0vervik i 
Strinda. 

Seinere ble ogsa en del senget0y utlant til Kalvskinnets 
sykehus. 

Da tyskerne 0nsket a ta bort r0ntgenapparatet, ble dette 
solgt til Reitgjerdet sykehus. 

H0sten 1942 rekvirerte tyskerne gardsbrugets potetkjeller. 
Sykehuset matte innrede ny sMan til sitt bruk under laven. 
En del av denne ble siden rekvirert til militrert bruk. 

I januar 1943 ble forvalterboligen rekvirert. Agronom Stokke 
matte flytte med sin familie til den Iedige maskinmesterbolig i 
funksjomerboligen i det gamle 0stmarka. Sykehusets konto
rer, som midlertidig var fJyttet inn i den ledige assistentboli-
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gen i 2nen etasje i forvalterboligen, ble f lyttet ned i overhege
bohgen hvor 2 stuer ble tatt til dette bruk. Likeledes ble 3 
s?vevrerelser i overlregeboligen tatt i bruk av 2 budeier og to 
pIker. Gardsbrukets husholdning flyttet ogsa ned i overlrege
boligen, hvor den delte 'kj0kken med overlregen og har brukt 
overiregens entre til spisestue. 

Seinere pa aret 1943 ble laboratoriebygningen rekvirert av 
tyskerne. 

I 10pet av 1944 fors0kte tyskerne gjentagne ganger a rekvi
rere enten overlregeboligen eller funksjonrerboligen pa 0st
marka. Disse angrep ble imidlertid avslatt idet det fra syke
husets side ble hevdet at i sa fall matte gardsbruket nedlegges. 

Sykehuset pa Bell. 
Sinnsykeforholdene nordenfjels ble mer og mer fortvilet. Pa 

nyaret 1942 var R0nvik sykehus ved Bod0 i sin helhet rekvi
rert av tyskerne. Sa kom rekvireringen av 0stmarka sykehus 
noen maneder etter, seinere ble halvdelen av Rotvoll sykehus 
rekvirert av O. T. og aret etter pleiehjemmet i Hammerfest. 
Videre ble som kjent ogsa selieavdelingen vecl Trondheim syke
hus rekvirert. Nordafor Dovre har en saledes i de siste ar hatt 
til disposisjon bare kvinneavdelingen pa Rotvoli samt Reit
gjerdet sykehus, som imidlertid bare har lIlottatt menno Da 
0stmarka sykehus ble rekvirert, fant en det derfor pakrevd a 
finne et sted hvor der kunne opprettes et psykiatrisk sykehus. 
Dette sted fantes i Bell i Selbu som ble rekvirert til dette 0ye
med. Der matte foretas en del forandringer i det sanitrer
anlegget ble utvidet og vaskeriet innrettet i kjelleren. Syke
huset hadde ogsa store vansker med a skaffe tilstrekkelig vann, 
men dette sp0rsmal ble 10st ved anlegg av en ledning med en 
kraftig trykkpumpe fra Selbusj0en. 

Pa skolen gikk ingen ordentlig kloakk, og sykehuset har 
hatt mange ubehageligheter i den anledning. 

Sykehuset pa Bell var dog bare et surrogat. For det f0rste 
kunne der ikke innrettes plass til mer enn 50 senger, 25 pa 
hver kj0nnsside, og det var umulig a differensiere pa'sientene 
etter deres tilstand. Srerlig urolige, brakende, voldsomme og 
urenslige pasienter kunne saledes ikke mottas hvis en ikke 
skulle 0delegge alt for de andre pasienter. Sykehuset har imid
lertid gjort god nytte for seg. I tiden fra 7. september 1942 til 
21. august 1945 er der i alt behandlet 371 pasienter. Dettc er et 
meget stort antall pa 3 ar for en sa liten avdeling. 0stmarka 
sykehus pleiet f0r krigen a ha den forholdsvis st0rste sirkula
sjon av alle landets sinnssykehus, og antallel av nyinnleggelser 
pleiet fra ar til annet a ligge omkring 150 arlig. Nar en da ten-, 
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ker pa at sykehuset pa Bell har mottatt ca. 125 om aret, vil en 
forsta hva dette har betydd for sinnsykepleien nordafjels. 
Dette sykehus har for en stor del vrert drevet som behandlings
sykehus, og en har i st0rst mulig utstrekning fors0kt a unnga 
a ta imot pleiepasienter som pa den mate ville bC'Jegge plasser 
i lengere tid. Men det har vrert tungvint a drive dette sykehus. 
Overlegen har bodd pa 0stmarka i Strinda og har reist opp og 
ned. Det samme har vrert tilfeHe for sykehusets agronom og 
forvalter, og for dets kasserer. Sykehusets reservelrege, dr. 
G. Grenness, har bodd i Selbu. 

Sykehusets navcerende tilstand. 
Tyskerne forlot st0rstedelen av sykehusets bygninger alle

rede noksa snart etter kapitulasjonen, men fremjeles bor det 
tyskere i s0sterhjemmet og i pleierboligen. Da tvskerne hadde 
forlatt bygningene, rykket engelskmennene inn. Det var men in
gen a innrede et st0rre militrert sykehus i 0stlYlarkas bygnin
ger. Dette ble det imidlertid intet av, og de fleste av sykehus
bygningene ble stilt til anstaltens disposisjon i slutten av juni 
maned 1945. 

Bygningene er i en redselsfuH forfatning. Varmeanlegg, 
sanitreranlegg og elektrisk anlegg er sterkt ramponert. Det 
samme er tilfelle med vegger, golv, d0rer og vinduer. Det er 
helt utrolig skittent overalt. 

0stmarka sykehus, 8. oktober 1945. 

R0nningen Vestre) gnr. 9, bnr. 39. 
Under heile okkupasjonen var om lag 53 mal tatt i bruk for 

brakkebygg, 0velsesplasser, stort dobbelt pokkverk, transport
baner og bunkers. - Videre la de beslag pa 2 loftvrerelser i 
hovedbygningen, stall og fj0s samt delvis llthuslemmer. Der 
var til sine tider 15-17 hester i uthusa som delv is ble 0delagt. 
I den siste del av krigen hadde tyskerne svinehold med avls
dyr og smagriser. 

Det sto ofte militrervogner og kj0ret0yer bade pa gardsplas
sen og utafor. 

Den 24. juli 1943 ble vaningshus og fj0sbygning skadet ved 
flyangrepet pa havna. Det gikk verst utover tak og vinduer. 
I hovedbygningen ble det ogsa gjennomslag av splinter i 2. 
etasje. I det gamle solite t0mmeret i hovedbygningen sitter 
sikkert en mengde splinter som en gang vil kunne fortelle om 
den store krigen. 
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Strindheim skole. 
Gymnastikkbygningen ble rekvirert av tyskerne fra 1. sept. 

1941 og heilt til kapitulasjonen. Den ble brukt som lagerrom. 
En tysk vakt bodde der mesteparten av tida. Samtlige de andre 
skolerom - unntatt et i den eldste bygningen - var rekvirert 
fra 24. april til 1. august 1942 av tropper pa gjennomreise til 
nordfronten. De hadcte med fullt krigsutstyr. Det var kj0re
t0yer, kanoner og annet krigsutstyr overalt pa plener og pa 
gardsplassen. Skolen var sa trigitt til 20. november 1944. lJa 
hie den pa ny beslaglagt og den ble ikke frigitt f0r etter kapi
tulasjonen. Den siste tysker trakk seg bort den 22. mai 1945. -
Denne gangen var det tropper som kom fra nordfronten. 

Etter frigivinga var skolen i en s0rgelig tilstand. Maling og 
trekte vegger var stygt skamfert. Golva hadde til dels vrert 
brukt som hoggestabbe og bar merker etter det. Plenene var 
heilt 0delagt og en del av hekken skadet. Grindstolpene ved 
inngangen var nedkj0rt og fjernet. 

Arresterte lrerere: Lrerer Odd Nordstrand var i 1942 ei tid 
pa Falstad. Skolestyrer T0nne ble arrestert, men ble straks 
sloppet ut igjen. 

Bromstad, gnr. 13, bnr. 1. 
Ca. 120 mal rekvirert og utbygget mesteparten. Ca. 45 mal 

utbygget til brakker. Resten permanente hus. En stor bunkers 
oppf0rt pa eiendommen. 

ialt var nesten 200 mal beslaglagt. I de brakker som var 
oppf0rt pa eiendommen, bodde tyskere, danske arbeidere og en 
lang tid russiske fanger. I den russiske fangeleiren var en tid 
opp i mot 700 fanger. 

Persaunet. Eier: Strinda kommune. 
Ca. 20 mal beslaglagt. Pa denne eiendommen ble oppf0rt mest 

permanente hus. 

Pinneberg, gnr. 9, bnr. 4. 
Ca. 70 mal beslaglagt. Herav ca. 35 mal til brakker, og pa 

resten ble Oppf0rt permanen te hus. Tok til a bygge alt h0sten 
1940, og bygde stadig mer. I de permanente husa bodde mest 
tyske marinefolk. I brakkene bodde russiske og serbiske fan
ger. - I 1940 straks tyskerne kom ble a ile husa pa garden 
rekvirert og tyske soldater rykket inn her. Tett ved garden ble 
oppsatt kanonstillinger. 

Dalen oft. skole for bUnde, gnr. 7, bnr. 1 og 12. 
Eies av Th. Owesens legat for blinde. 
Ca. 60 mal av eiendommen var beslaglagt. Pa eiendommen 
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ble bygd 15 brakkeI'. Veg ble anlagt og ei bru bygd mellom 
eiendommen og Lade flyplass. Under okkupasjonen ble pabe
gynt anlegg av ny jernbanelinje fra Leangen gjennom tunnel 
fra R0nningsbakken til Berg prestegard og videre over Nid
elva. Ca. 700 m av denne banen gar over Blindeskolens eien
dom. AIle hus pa Blindeskolen var beslaglagt fra 25. mai 1940 
og helt til kapitulasjonen. Derpa ble husene rekvirert av 
engelskmennene til 6. des ember 1945. 

Undervisningen av de blinde fortsatte f0rst ved Klrebu ands
svakeheim og sia ved Torshus folkeh0gskole, Fannrem. Pa 
lekeplassen ble innredet flere tilfluktsrom. Et gammelt uthus 
som h0rte til skolen, ble revet ned og fjernet. Hele skolens om
rade ble innhegnet med piggtrad. Tyskerne raserte parken 
foran hovedbygningen og lot grave en meget stor potetkjeller. 
Et 8 st. pipeorgel i skolens festsal ble helt 0delagt av de tyske 
soldater. I kjelleren val' i f0rstningen innredet endel fangerom. 

Tysk krigsrett ble holdt flere ganger i skolens gymnastikk
sal. Her ble visstnok ogsa nordmenn d0mt. H eiZe bygningen 
var underminert med 4500 kg. sprengstoff. 

Det var en heil del maskingevrerreir anlagt pa eiendommen 
- en gang visstnok 18 slike. Under flyangrep faIt 2 bomber pa 
eiendommen. Inngangsd0ra ble ogsa en gang kraftig pep ret 
med maskingevrerkuler fra et engelsk (norsk?) fly. 

BeZbuan gard. 
Ca. 30 mal beslaglagt. Brakker bygget her for sivile arbei

dere. Mest dansker. To sykestuer i anlegget ble bombet i 1943 
og sterkt skadet. 26 mal tilh0rende Nidar sjokoladefabrikk var 
ogsa beslaglagt, og her var ogsa bygd brakkerc Av hus pa 
garden var en potetkjeller beslaglagt i 2 ar. 

RotvoZZ 0vre) gnr. 13, bnr. 7. 
3% mal beslaglagt i 1940 til oppf0ring av brakker. 35 mal 

beslaglagt i 1944. Herpa oppf0rt en mindre bunker. 50 mal 
skog ogsa beslaglagt, men ikke mrt. 6 mal rekvirert i Rotvoll
haugen. Her ble hugget snaut og oppf0rt vaktstue og lyskaster, 
samt lytteapparat. Varen 1945 rekvirert en potetkjeller pa 
garden til forbinningsstue i tilfelle invasjon. Ungskogen stygt 
skadet i 1940 da 20 russere i lengre tid under tysk oppsyn gikk 
og tok opp med spade en masse smatrrer som kamuflasj for 
tyske kanonstillinger osv. 

RotvoZZ sykehus. 
Ca. 80 mal dyrka jord beslaglagt. Dessuten endel utmark. 

Pa ca. 40 mal ble oppf0rt permanente hus. Resten brakker. I 

125 



brakkene bodde russiske og ·serbiske fanger. En stor bunker 
oppf"'rt pa eiendommen. Pa Kuhaugen ble oppsatt kanonfunda
menter. Her pa Kuhaugen er det ogsa p.n kirkegard hvor 33 
serbere er gravlagt. En minnestein over disse ble oppsatt av 
serbere f",r de forlot landet. 

Av sykehusets bygninger var 4 avdelinger beslaglagt fra 
1943 og heilt til kapitulasjonen. Dessuten beslagla tyskerne en 
pleierbolig og en etasje av vaskerjentenes rom. 

Ranheim Papir/abrikk, ved disponent Overwien. 
Av grunn ble der rekvirert i alt over 150 dekar overveiende 

dyrka mark. Pa denne jord ble der oppf"'rt i alt ca. 20 brakker, 
hvorav de fleste na er f jernet. Like ved Ranneim jernbanesta
sjon ble der bygd endel store lagerbrakker (Bekleidungslager) 
av mer permanent art, som forel"'pig er overtatt av de norske 
militrere og mUligens viI bli staende. Grunnen her, ca. 15 dekar, 
av var eiendom Ranheim Vestre, gnr. 23, bnr. 1, er for alltid 
",delagt som dyrkingsjord. Med Ranheim Nedre, gnr. 24, bnr. 1, 
hadde tyskerne store planer. De aktet a f",re jernbanesporet 
helt ned til sj",en, oppf"'re store lagerskur og bygge en over 100 
meter lang betongkai for bater pa 3 a 4000 tonn. Sa langt kom 
de imidlertid ikke, men fikk planert jernbanetrasseen og en 
vegtrasse med den f01ge at jordvegen n8. er temmelig 0delagt. 
Store jordmasser er flyttet i forbindelse med utsjaktning til 
veg og jernbane. Et par store magasiner ble oppf"'rt nede i 
fjrera og star framleis fulls tappet med forskjellige sorter 
tyske kanoner. (Nov. 1946). 

Ogsa innen fabrikkomradet tok tyskerne seg tilrette, idet de 
beslagla ca. 800 kv.m. av papirfabrikken, hvor de gjennom 
ara lagret tusenvis a v sekker mel. Vi hadde flere ganger be
s0k av tyske sprengkommandoer som malte og planla hvor de 
eventuelt skulle plasere sine sprengladninger om de ved til
baketrekking skulle sprenge fabrikken i lufta. Av mere pussige 
episoder kan vi nevne at vi engang fra fylkesmannen fikk en 
henvendelse pa vegne av noen h"'gere offiserer i Wehrmach, 
som beklaget seg 'over den vonde lukt fra fabrikken «som i 
vesentlig grad hindrer den militrere og ",konomiske utvikling 
av Trondheim mot ",st. . 

Foruten den ",delagte innmark ma vi ogsa nevne den skade 
tyskerne gjorde i var skog - Ranheimskogen -- gnr. 23, bnr. 
5. Pa en flate av vel 100 dekar satte tyskerne inn 30-40 rus
siske krigsfanger til vedhogst. Der ble felt i alt 600 kb.m. t",m
mer fra de st",rste dimensjoner og ned til ungskog i et 20-arig 
plantefelt. Vi har gatt i gang med planting pa den snauhogde 
flate, men det vil jo ta lang tid f",r det blir noen skog igjen. 
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Na er de fleste brakker fjernet og meget av den jord som 
ble beslaglagt, inkl. Ranheim Idrettslag sportsplasser, er na 
kommet tilbake til tidligere stand, men enna sees mange steder 
i utmarka og pa vegene rester etter de tallrike forskansninger 
og piggtradsperringer som tyskerne hadde sa travelt med a 
bringe i orden det siste ar f0r kapitulasjonen. 

Ranheim krets) ved lrerer Olav Kjeldstad. 
Vrere Nedre) gnr. 26, bnr. 2. 
I 1942 ble beslaglagt ei lita stue (Barstua), som tyskerne 

hadde til kapitulasjonen. Stua ble delvis nytta av tysk mann
skap og norske «darner» i tysk tjeneste. Tyskerne bygde egen 
telefonlinje og plaserte en del stolper pa eiendommen. Det ble 
gravd flere skytestillinger like ved husa, og piggtradsperringer 
ble satt flere steder pa eiendommen. 

I 1940 ble davrerende karmann Ole Siim pakj0rt av en bil i 
tysk tjeneste og d0de. 

Flomalet) gnr. 26, bnr. 5. 
Eiendommen er pa 10 mal, og tyskerne beslagla all jord til 

diverse formal. H0sten 1942 bygde de 2 store brakker og en 
mindre (varelager) like ved husa pa eiendommen. Nede ved 
sj0en ble bygd 3 st0rre og 1 mindre hus. Disse ble brukt til 
kj0kken, sportsbrakker, kontorer og maskinhus for motorer 
og elektriske anlegg. Samtidig bygde de et sidespor fra jern
banen i en lengde av ca. 200 m. Pa dette spor sto 3 jernbane
vogner som inneholdt avmagnetiseringsanlegg for skip. Dette 
anI egg ble lagt i sj0en ca. 500 m fra land. Det ble bygd kai i ca. 
100 m lengde fra land mot anlegget ute pa sj0en. Der ute ble 
det slatt ned en masse peler og bygd et lite skur . 

. Hele eiendommen var innhegnet med piggtrad. En elektrisk 
kraftledning ble ogsa lagt over eiendommen . 

Forlegningen besto bare av tyskere. Avmagnetiseringsanleg
get ble betjent av ca. 20 personer. 

Eieren ble i f0rstninga truet med at han helt skulle forlate 
eiendommen, men fikk til slutt fortsette a bo der. All beslag
legging varte til kapitulasjonen. 

Smedstrand) gnr. 26, bnr. 9. 
Eiendommen er pa ca. 10 maL Av dette beslagla tyskerne ca. 

7 mal til flg. formal: 
I 1942 ble f0rt opp 3 store brakker like ved husa - den ene 

delvis bygd pa naboeiendommen FlomaJet. En av brakkene ble 
brukt til kanonverksted. De andre var mannskapsbrakker. 
Nede ved sj0en ble bygd 3 store lagerskur for skyts (kanoner). 
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Pa eiendommen hadde de ogsa stillinger for antiluftskyts og 
drev skyte0velser mot ballonger fra egne fly. Det ble gravd en 
del skytestillinger for maskingevrer. Heile omradet var inn
hegnet med piggtrad. 

Det var bare tysk mannskap i brakkene. Fast bodde det ca. 
20 mann som arbeidet pa verkstedet. Ellers ble brakkene brukt 
til gjennomgangstrafikk. Ei !ita hytte ved sj0en ble beslaglagt 
til kapitulasjonen. Det ble bygd veg fra jernbaneovergangen 
ned til sj0en. 

Vrere 0stre, gnr. 27, bnr. 2. 
I beitetrl!Ja oppfor sj01ve garden ble det i 1941-42 beslaglagt 

ca. 7 mal jord og anlagt en lagerplass med 3 store brakker. 
Noen vaktsoldater bodde der. I 1941 gjerdet tyskerne inn et 
omrade som strakte seg fra sj0en og opp til asen ved grensa 
mot Malvik (ca. 1 km langt). Det ble satt varselplakater om at 
det var livsfarlig a komme inn pa feltet, men savidt vites, ble 
det aldri lagt miner der. Feltet tok vekk 7-8 mal dyrket jord 
og dessuten skog og beitemark fra eiendommen. Det ble lagt 
vannledninger over gardens grunn fram til Sj01yst i Malvik og 
til leiren pa Flomalet. Stolperekka for Iys og kraft til lager
plassen ble satt opp og dessuten 2 stolperekker for telefon. Det 
ble ogsa anlagt flere skytestillinger pa eiendommen. Sommeren 
1944 ble rekvirert 3 rom i 2. etasje i hovedbygningen. Beslag
leggelsen varte i noen maneder. 

Gudvang, gnr. 25, bnr. 20. 
1. juli 1943 ble rekvirert 2 delvis m0blerte rom i 2. etasje. 

Samtidig ble forlangt adgang til kj0kken. Romma ble brukt av 
tyske offiserer som vekslet - 7 i tallet. Romma var beslaglagt 
til kapitulasjonen. 

Sagatun, gnr. 25, bnr. 44. 
Sommeren 1941 ble m0telokalet med tilh0rende rom rekvi

rert av Luftwaffe. Sj01ve salen ble brukt til kinolokale og 
garderoben til potetkjeller. Lokalet ble frigitt sommeren 1942, 
men ble allerede 14 dager seinere beslaglagt pa nytt og brukt 
f0rst til norske og seinere til belgiske arbeidere. I juni 1943 
ble heile huset (m0terom + vaktmesterbolig) overtatt av 
tyske etterretningsmannskap, som hadde det til kapitulasjo
nen. Pa gardsplassen ble bygd en proviso risk garasje. Det var 
ogsa et ganske stort lager av bensin pa eiendommen, som i sin 
helhet var inngjerdet med piggtrad. I den siste perioden av 
beslagleggelsen ble m0tesalen brukt som offiserskantine. 
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Knausen) gnr. 25, bnr. 48. 
En Ieilighet i huset var rekvirert fra 20. juli 1943 til fri

gj0ringa. Leiligheten ble nytta av tyske offiserer. Eieren ble 
jaget ut av huset, fordi hanhadde forbudt tyskerne gjennom
gang over eiendommen. 

Ranheim skaZe. 
Ved Ranheim skole var den eldste skolebygning og gymna

stikkbygningen besIagIagt fra 18. juni 1941 til ca. 1. mai 1945. 
I den nye skolebygning var Irerervrerelset og to klasserom be
sIagIagt vel 3 maneder sommeren 1944. De besIagIagte romma 
var den Iengste tid brukt som opphoIds- og soverom for mann
skap tilh0rende Luftwaffe. Noen rom ble ogsa brukt som kon
torero En tid var ogsa sivile arbeidere, belgiske og norske, inn
Iosjert i gymnastikkIokaIene. SI0ydsaIen i gymnastikkbygnin
gen ble en tid brukt som bar og kantine, seinere som Iagerrom 
for poteter. 

P a 0vre skolegard ble f 0rt opp en stor garasje - og to 
mindre hus, som ble nytta til kj0kken og Iagerskur. Mellom 
gymnastikkbygningen og Irererboligen ble f0rt opp en mann
skapsbrakke. Heile skoleomradet ble avsperret med piggtrad. 
Hovedinngangen til det nye skolebygg ble til og med sperret 
med «spanske ryttere», mens undervisningen enna varte. 

Ranheim 0stre) gnr. 25, bnr. 1. 
Like ved husa pa garden ble det i 1944. skutt ut 2 tilfIukts

rom i fjellet. Det ble ogsa innrettet 3 kanonstillinger rundt 
husa. Ellers var det flere skytestillinger for mindre skyts pa 
eiendommen. H0sten 1942 ble en haIvpart av fj0set rekvirert 
og tatt som oppbevaringsrom for poteter. Sortering og pass 
av potetene ble utf0rt av russere, serbere, kroater, belgiere og 
dansker. Varen 1943 ble det satt opp et piggtradgjerde over 
eiendommen, slik at den ble fullstendig delt ito. Gjerdet var 
ca. 800 m Iangt og ble satt utelukkende pa dyrka mark. Det 
opptok ca. 3 mal jord. Det ble ogsa satt opp flere stolperekker 
for telefon og elektrisk kraft. Men det verste for eiendommen 
var at tyskerne 3. juledag 1944 satte i gang en ruinerende 
hogging av den sparsomme skog pa garden. Der de gikk fram, 
fantes ikke en busk igjen. Ca. 50 mal skog ble 0deIagt pa 
denne maten. 

Reppe Nardre) gnr. 29, bnr. 1. 
Tyskerne hadde flere skytestiIIinger pa eiendommen. Om

trent heile eiendommen var ringet inn med piggtrad. Denne 
sperring gikk gjennom aker og eng og opptok ca 2 mal jord. 
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F'ellesorganisasjonen F'olkets hus, Ranheim. 
I juni 1940 ble aile m0telokaler med tilh0rende rom beslag

lagt. Beslaglegginga varte heile okkupasjonstida. Den f0rste 
tid ble lokalene disponert av Luftwaffe ca. 14 dager. Deretter 
kom en avdeling bergjegere, som var til i september 1940. Sa 
ble lokalene overtatt av forsynings- og reparasjonstropper. 
Disse oppholdt seg pa stedet til i april 1941. Etter disse kom 
en gruppe av org. Todt. Denne gruppe besto foruten av tyskere 
ogsa av dansker og nordmenn. Da disse rykket inn, matte ogsa 
vaktmesteren evakuere sin leilighet i huset. Da gruppen forlot 
stedet i februar 1942, tok de med seg alt inventar, ca. 500 
stoler, aile ovner, all elektrisk armatur og aile vasker med 
varmtvannsanlegg. Sentralvarmeanlegget lot de speike i styk
ker. Seinere kom nye forsyningstropper, som vekslet noe i 
belegg - og hadde bygningen til kapitulasjonen. 

H0sten 1940 ble det f0rt opp garasje og verksted pa gards
plassen. Etter frigj0ringa var aile golv heilt nedslitt. Troppene 
hadde mange biler og lager a v bensin pa stedet. 

Ranheim Idrettslags bane. 
I samband med beslaglegging av Folkets hus tok tyskerne 

ogsa over idrettsplassen. Grusbanen ble nytta til bilplass, og 
det ble bygd et stort lager- og verkstedslmr der. Gressbanen 
var nettopp ferdig da den ble tatt. Det ble bygd 3 breie veger 
langs denne banen. Vegene var forsvarlig kultsatt. Bade grus
og gressbane ble totalt edelagt. Det ble ogsa bygd 2 store 
skur mellom banene. 

Overvik, gnr. 20, bnr. 1. 
I 1940 la en avdeling SS-tropper pa garden i 6 veker. De be

slagla 2 rom i hovedbygningen. Resten av troppene la pa laven. 
I 1943 la en arbeidskommando med 4 hester pa garden .. Disse 
anla kanonstillinger og mitralj0sereir. Fra 15. mai 1944 ble 
% av hovedbygningen, 2 rom i uthuset 0>;" garasjen beslaglagt. 
Romma skulle nyttes til sykehus. Beslaglegginga varte til ka
pitulasjonen. 

Grilstad, gnr. 17, bnr. 1. 
10. april 1940 beslagla tyskerne alt disponibelt rom pa sj0lve 

gardsbruket - bade i vaningshus og driftsbygninger. Beslag
leggelsen varte den gang bare ca. 14 dager og gjaldt for mann
skap og hester. Sommeren 1941 anla de 3 kanonstillinger pa 
eiendommen. Samme ar beslagla de ca. 25 mal av skogen, som 
de sperret heilt avo Idette omradet ble bygd 1 vakthus og 1 
stort og 4 sma lagerskur - vesentlig for ammunisjon. De 
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bygde ogsa telefonlinjer fram til husa og nytta da fortrins
vis aker og eng. Seinere tok de ca. 5 mal uten gyldig beslag
legging og anla der skyttergraver med kanonstand. Pa dette 
stedet bygde de ogsa et merkelig utkikstarn h0gt oppe i noen 
trrer. Tarnet ble seinere delvis nytta som danseplass. I 1942 
utvidet de befestningen med kanonstillinger 'og maskingevre
reir. Til dette og annet tok de store trrer fra parkanlegget. Etter 
de store eksplosjonene i Oslo og Bergen kj0rte de en masse 
bomber fra Trondheim og lagret i den beslaglagte del av sko
gen. Under evakueringstransporten fra Finnland tok de inn pa 
garden bade med hester og folk. Parkens trrer ble delvis nytta 
som for til hestene. Bombelagret ble liggende til ved juletider 
1945. 

Fagerheim, Ranheim. 
Heile huset var beslaglagt fra 27. juni 1944 til i juli 1945. 

Huset ble f0rst nytta som spisested for tyskc offiserer. Kjeller 
og uthus nytta som lagerrom for elektriske artikler. Vinteren 
1945 var huset bolig for tyske soldater. 

Aspheim, gnr. 21, bnr. 41. 
Heile eiendommen - i alt 3 hus - var rekvirert fra mai 

1944 til kapitulasjonen. Husa ble nytta bade som bolig og som 
skomaker- og skredderverksted. Dessuten var det lagret her
metiske matvarer i hovedgarden. Det var «nordmenn» som 
arbeidde som skomakere og skreddere. Eiendommen ble stygt 
ramponert. 

Heimveg, gnr. 21, bnr. 47. 
Heile huset var beslaglagt fra 22. juni 1944 til i august 1945. 

Eiendommen ble nytta av signaltropper ti lh0rende Luftwaffe. 
Huset ble ogsa nytta som lagerrom for en god del materiell -
bl. a. ca. 45 beslaglagte norske radioer. I et rom i huset var 
det montert tradl0s sender. Det ble ogsa bygd et lagersknr pa 
eiendommen. Huset ble mye 0delagt og alle ovner brent i 
stykker. 

Fjordgl0tt, Ranheim. 
Heile huset var beslaglagt fra 15. juni 1944 til kapitulasjo

nen. Huset ble brukt som spisested for ca. 50 tyskere. Det 
bodde ogsa 2 «damer» i ·huset. Kjeller og uthus ble nytta sam 
lagerrom. 

Hommelhaugen, Ranheim. 
Pa eiendommen ble det fra varen 1943 til ved pasketider 

1945 skutt ut to skytestillinger (kanon) og ett tiifluktsrom i 
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fjellet; Varen1944 ble-3. etasje avo huset brukt som kommando
plass under en man0ver. Under en av de store nattlige opp
klaringstokter i 1943 fait en Iysbombe pi'>. gardsplassen like 
ved husa. 

Foruten de nevnte rekvisisjoner var det beslaglagt ett eller 
flere rom i kortere eller lengere tid pa f01gende eiendommer: 
Hitravegen 3, Parkvegen 7, S0rly, Petersborg, Fossheim, 
Stranvegen (J. Horrigmo) , Gustavborg, Sletten 1, Sletten 2, 
0stmo 3, Solhaug. Muligens ogsa flere steder. Romma ble nytta 
av offiserer, soldater eller norske og ~yske kvinner i tysk 
tjeneste. 

Det ble lagt flere telefonlinjer i kretsen, bl. a. fra Ranheim 
skole over Reppe til Jonsvatnet. 

I 1943 og 44 ble det lagt ut en masse bensin- og oIjefat langs 
hovedvegen Charlottenlund - Ranheim og langs flere side
veger pa Ranheim. Det ble delvis utkommandert sivil «borger
vakt» til a passe disse brenselsdepotene. Lrererne ved Ranheim 
skole ble ogsa utkommandert til slik vakt, men nektet a ga. 
«Borgervakter» ble da opphevet. 

Pa Charlottenlund hadde tyskerne ogsa beslaglagt mange 
hus i lengere ener kortere tid. 

Skogstua. 
Hytta ble tatt i 1942. Den ble delvis ombygd og brukt som 

vaktbolig. Det ble hogd en del skog pa eiendommen. Ellers ble 
stedet innhegnet med piggtriid. Beslaglagt til kapitulasjonen. 

1'illa H asselba7cken. 
Huset var beslaglagt fra september 1943 til kapitulasjonen. 
Det ble brukt som bolig for tyske lreger. Disse hadde sine 

pasienter pa Rotvon sykehus. Det ble bygd en garasje i parken. 

N ordihaugen. 
Huset med tilh0rende omriide var beslaglagt fra september 

1944 til oktober 1945. Tyskerne hadde meteorologisk stasjon 
der, og et rom ble innrettet for radioeksperimenter og peilinger. 

Haugen, Haugstua og Damplassen. 
Disse eiendommer var beslaglagt av Jen tyske marine og 

ble for det meste nytta av offiserer. Heile omradet var avsper
ret med piggtrad. Haugen var beslaglagt fra h0sten 1944 til i 
oktober 1945. Et rom i 1. etasje ble brukt som bodega. Haug
stua var beslaglagt fra h0sten 1944 til i oktober 1945. Dam
plassen var beslaglagt i samme tidsrom. Foruten offiserer 
bodde en tysk lrege med frue der. net ble ogsa foretatt flere 
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vielser der - ofte under apen himmel. Naboene var saleis oyen
vitner til at 4 «norske darner» ble viet til sine tyske kaw~lerer. 
Det ble hogd en del skog pa eiendommen. 

Kveldsro. 
Beslaglagt fra varen 1944 til kapitulasjonen. Ble brukt av 

tyske marineoffiserer og kvinnelige assistenter. 

Presthus gard. 
J ord og skog pa garden ble delvis odelagt. Det var plasert 

flere olje- og bensindepoter pa jordene. 

Asvang skole. 
Den nye skolepaviIjongen ble beslaglagt fra 1. november 

1944 til 1. januar 1945. Heile skolen med uthus ble beslaglagt 
fra 10. mars 1945 til julio Dessuten var det fra h0sten 1941 og 
til okkupasjonens slutt beslaglagt rom til lagring. Et vakt
mannskap pa 5 mann holdt seg der, og romma skullebrukes til 
innkvartering av soldater pa gjennomreise fra Finnmark. Ei tid 
var et kompani pa 180 mann der, for det meste l~dige marine
folk. 

Sloydlokalet ble delt i to og brukt til kjokken. Forskjellige 
andre forandringer og odeleggelser ble utiort. 

Stokkan) gnr. 42, bnr. 2. 
A v eiendommen ble beslaglagt 4 maL Her ble det hosten 

1940 bygget et motorhus og en brakke for 16 mann. Dessuten 
ble oppsatt lyskaster, et Iytteapparat og en stor maskinkikkert. 
Det hele ble inngjerdet med piggtrad. Mannskapene som holdt 
seg her, var all tid tyske. 

Foruten de nevnte anI egg hadde tyskerne skytebane pa eien
dommen. Her var det daglig oving av soldater fra aIle kanter 
av Strinda. 

Dragvoll) gnr. 48, bnr. 1. 
Pa Dragvoll ble bygd 4 bunkers, og tyskerne hadde her 5-6 

kanonstillinger. Militrere ovinger bade for infanteri utover 
jordene og for artilleri med kanonskyting ble drevet her i det 
meste a v krigstida. 

Asheim) gnr. 48, bnr. 3. 
I 1944 ble beslaglagt ca. 8 mal jord, og to storre bygninger 

ble oppfort, et verksted og en lagerbygning for Luftwaffe. Det 
arbeid som ble utfort her, var reparasjon og vedlikehold av 
mindre vapen og instrumenter. Arbeiderne bodde i de opp
forte husa. 
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Granasen, gnr. 49, bnr. 1. 
Her ble oppf0rt et Iytteapparat og noe som liknet radar (?). 

En mindre brakke ble oppf0rt. 

Pa Ormhaugen som eies av Angeltma og Reitgjerdet var an
lagt et st0rre luftvernbatteri med brakker for mannskap. Disse 
var delvis oppf0rt pa tilst0tende eiendommer og en del jord 
ble beslaglagt. I alt ble til dette anlegget tatt ca. 120 mal jord. 

Asvang. 
Langs aile veger var i 1944 fordelt lagre av bensin i fat som 

var kamuflert pa beste mate. Disse lagre skulle vrere reserver 
i tilfelle bombing og invasjon. 

Pa en heil del garder ble i 1943 og 1944 beslaglagt hus for 
lagring av h0Y og halm og delvis til lagring av forskjellig 
krigsmateriell, (reserver i tilfelle bombing). 

Langs vegen og pa andre steder ble for a brukes i tilfelle 
invasjon anlagt bunkers og maskingevrerreir. Telefon- og ka
bellinjer ble oppf0rt hvor tyskerne syntes de kunne fit bruk 
for dem uten omsyn til skade pa dyrket jord. 

Steinan, gnr. 80, bnr. 3. 
Det ble pa denne eiendommen sprengt en tunnel inn i fjellet. 

Det var visstnok tanken a bygge en sykebrakke inne i tunnelen 
som har stort tversnitt. 

Idrettsplassen ved Jakobsli ble tatt til lagerplass for tre
virke. 

BlttsevoU, «Trines Minne», gnr. 58, bnr. 1. 
10 mal jord ble beslaglagt av eiendommen, og en garasje 

med ca. 200 kv.m. grunnflate ble bygd. Pa garden ble rekvi
rert rom i uthuset for 2 hester og en gris. En piggtradsperring 
ca. 100 m lang og 4 m brei ble lagt over det beslaglagte om
rade. 15. april 1940 ble forlagt 18 soldater i hovedbygningen, 
og de ble der i 3 veker. 

Kvilhaugen, gnr. 58, bnr. 3. 
Den 12. april 1940 kom tyskerne til garden kl. 5 om mor

genen og satte opp sine maskingevrer ved aile hushj0rner, sa 
garden ble «uhyggelig godt befestet». 18 soldater tok opphold 
i storstua, og de ble der til 12. maL 

10 mal jord ble beslaglagt av eiendommen. Her ble bygd en 
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stor permanent bygning ca. 200 kv.m i to etasjer for det tyske 
ordenspoliti. Dessuten var planlagt 2 lignende bygg. Solid 
grunnmur ble st0pt for den ene, men det ble ikke til mer fordi 
det ble mangel pa byggematerialer. 

En brakke ble bygd i vinkel med 60 og 30 m fl0yer, ca. 800 
kv.m. Likesa ble en middels stor kantinebygning oppf0rt sam
men med en annen brakke, ca. 200 kv.m tilsammen. 

Siste krigsaret ble det laget 2 store kanonstillinger og gravd 
og minert flere ammunisjonsdepot pa eiendommen. 23 gevrer
stillinger ble gravd ute pa jordene. 

Piggtradgjerde ca. 1000 m langt og 3 m breit gikk rundt 
eiendommen. 

Blusevoll 0stre, gnr. 58, bnr. 5. 
5 mal jord ble beslaglagt. Her ble bygd 2 brakker, tilsam

men ca. 400 kv.m og dessuten en noe mindre fangebrakke, en 
vaktstue, et stort materialskur og et par mindre skur for hus
dyr, h0ns og kaniner. - 2 st0pte bunkers ble bygd, og 15. 
gevrerstillinger ble gravd rundt om pa jordene. - Brakkene 
var omgjerdet med skrastakitt. Det var oppf0rt piggtradsper
ring i ca. 300 m lengde og 4 m bredde. 

Berg prestegard, gnr. 59, bnr. 1. 
Jernbanelinjen Stavne-Leangen er lagt over prestegards

jorden og har lagt beslag pa 75 mal jord. Det ble bygd 5 store 
brakker, verkstedbygninger, sagbruk og skur. Nar jernbane
anlegget blir ferdig, gar med ca. 30 mal til. 

Berg, gnr. 59, bnr. 3. 
4 mal jord ble beslaglagt. Her ble bygd 2 brakker, ca. 350 

kV.m. - Det ble sprengt 2 lange tunneler inn i fjellet. Der er 
gang mellom demo Dessuten 10pegrav fra Berg skole og til disse 
tunnelene. 

L erkendal, gnr. 62, bnr. 6. 
Jernba.nelinjen som ble pabegynt under krigen, tok 10 mal 

jord. - Tyskerne beslagla en del rom i uthusene til lagerrom. 

Berg skole. 
Fra 19. mai 1940 til januar 1944 brukte tyskerne lrerervrerel

set til Funkstelle. Mannskapene - 8 til 10 mann - bodde pa 
avkledningsrommet i gymnastikkbygningen, slik at skolen· i 
heile den tid var avskaret fra a bruke avkledningsrom og dusj. 

Fra 22 april 1942 til august S. a. var heile skolen beslaglagt 
og nytta av Wehrmacht til soldatforlegning. Avdelingene skifta 
og var som regel pa ca. 600 mann. 
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I pasken 1943 var skolen beslaglagt og nytta av Sicherheit
polizei. 

Fra 26. mars 1944 til kapitulasjonen var heile skolen - fra 
3. oktober 1944 ogsa vaktmesterens leilighet - nytta av Wehr
macht til kontorer. 

Varen 1942 leide skolen lokaler i Lerkendal kolonihagers 
forsamlingshus og bedehuset pa N ardosletta. 

Fra 26. mars 1944 og skolearet ut hadde 20 av klassene 
ved Berg lokaler ved Strindheim skole. 1 storskoleklasse bIe 
henvist til Asvang skoIe. 

Utover h"sten 1944 fortsatte 11 storskoleklasser og 1 sma
skoleklasse ved Strindheim skole og 1 storskoleklasse ved As
yang skole. Til Iokaler for 8 smaskoleklasser bIe det rekvirert 
en villa i nrerheten av Berg skole, Ludv. Musts veg 10 - 2 
sammenhengende mindre stuer i 1. etasje og det samme i 2. 
etasje. 

27. oktober 1944 ble ogsa de 12 klassene som hadde hatt 
lokaler ved Strindheim skoIe, flyttet over til Ludv. Musts 
veg 10. 

10. februar 1945 ble det rekvirert ei stue pa Trines Minde til 
skolelokale, slik at skolen na. disponerte 3 klasserom til 21 
klasser. Tyskerne beslagla Asvang skole, og klassen fra Berg 
som hadde gatt der, ble flytta over til Trines Minde. Slik holdt 
en det gaende til kapitulasjonen. 

3. september 1945 ble Berg skole tatt i bruk igjen, etter at 
de n0dvendigste reparasjoner var utf0rt. 

Berg skole var atskillig ramponert ved frigivelsen. Verst 
gikk det ut over skolen i tida 26. mars 1944 til kapitulasjonen. 
Tyskerne ominnredet lokalene i stor stil sa. de skulle bli tjenlig 
til deres formal. Klassevrerelsene ble oppdelt i mindre rom. Det 
ble flere steder slatt hull pa murveggene og satt inn d0rer og 
luker. Ved frigivelsen var sanitrer- og varmeanlegget og likesa 
det elektriske anlegget i ustand. Gardsplassen, plenene, gjerdet 
og portene var ramponert. De n0dvendigste reparasjoner kom 
pa ca. 30,000 kr. Men enna er ikke skolen i den stand den var 
f0r beslagleggelsen. 

Det gikk hardt ut over undervisningen for elevene ved Berg 
skole i krigstida. Nar skolen ikke var beslaglagt, matte en 
avsta lokaler til Strinda kom. husmorskole, til Realskolen, til 
klasser fra Nidarvoll skole, til skolekj0kkenundervisning for 
elevene ved Trondheim folkeskoIe og til Myklands handelsskole. 
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Dette f0rte med seg redusert undervisning for skolens elever, 
ved siden av aile de ulemper som overfyJte lokaler blir arsak til. 

Varen 1942 hadde en 2 klasserom (Lerkendal og Nardosletta) 
til 21 klasser. 1-5 kl. hadde 2, 6. og 7. kl. 3 timers undervis
ning annenhver dag. Undervisningen begynte kl. 8.30 og varte 
til kl. 18.45. 

Fra 26. mars 1944 og skolearet ut hadde 20 klasser fra Berg 
ettermiddagsundervisning ved Strindheim skole med redusert 
lesetid, 1-3 kl. 4 timer a 40 min., 4-7 kl. 5 timer a 40 min. 

Fra 27. oktober 1944 disponerte skolen 2 undervisningsrom 
i Ludv. Musts veg 10 for 20 klasser, og en matte igjen ga til 
ordningen med 2 og 3 timers undervisning, henholdsvis for 1-
5 og 6-7 klasse. 

Fra slutten av februar 1945 hadde en 3 undervisningrom til 
21 klasser. 1-3 kl. hadde da 2, 4 og 5 kl. 3, 6 og 7 kl. 4 timers 
undervisning annenhver dag. 

Sa ble undervisningen forstyrret av de mange og lange 
ekstra feriene, innh0stingsferier og brenselsferier . 

Hertil kom ogsa andre ting som ikke gjorde det lettere for 
skolen. Fra h0sten 1941 og utover var nazistene stadig ute 
etter elever og lrerere ved Berg skale. Med 8-14 dagers mel
lomrom var det klager, muntlig og skriftlig, gjennom skole
inspekt0ren og direkte til skolen, oppringninger og skrivelser 
med klager og advarsler og mer eller mindre forblommede trus
ler. Skolen var apenbart faIt i unade. Den hadde bl. a. padratt 
seg rykte som «kongelig propagandasentral», som det het i et 
av klageskriftene. Alt dette utidige etterheng, med unders0-
keiser og forh0r av lrerere og elever, skapte naturligvis uro og 
irritasjon pa skolen, - og var formentlig forspillet til arre
stasjonen av 4 lrerere i mars 1942, og til den srerlige bevaken
het som enkelte av lrererne ved skolen ogsa siden lot til a ha 
hos nazimyndighetene. 

Lrerer Almaas ble arrestert 8. mars 1942 og sendt til Falstad, 
frigitt 2. mai samme ar. Arrestert 7. oktober 1942 og sendt til
bake til Falstad. Frigitt 13. desember s. a. Flyktet til Sverige 
4. november 1944, kom tilbake 13. mai 1945. 

Lrerer Herje utskrevet til tvangarbeid pa 0rlandet 8. mars 
1942 til 17. april samme ar. Falstad 17. april 1942 til 24. april 
1942. 

Lrerer Ytrest0yl arrestert 20. mars 1942 og sendt til Falstad, 
frigitt 24. april 1942. 

Skolestyrer 0stborg arrestert 20. mars 1942 og sendt til 
Falstad, frigitt 22. april 1942. Arrestert natt til 5. januar 1945, 
frigitt neste dag. Flyktet til Sverige 9. januar 1945, kom tilbake 
13. juni 1945. 
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Fru Almas flyktet til Sverige 4. november 1944, kom tilbake 
17. juni 1945. 

Lrerer Kjeldstad arrestert pa skolen i Ludv. Musts veg en 
dag i desember 1944, frigitt neste dag. 

I Berg krets ble beslaglagt ca. 42 privathus med 80- 90 lei
ligheter for lengere tid. 

Solbakken skole. 
I 1944 fra pasketider og fram i mot jul ble tatt ett klasserom 

og heile kjelleretasjen med sl0ydrom, handgjerningsrom, vedbu 
og gang. Loftsetasjen ble ogsa tatt og delt opp i f lere smarom. 

Skolen ble brukt som feltkj0kken og som reparasjonsverk
sted for rifler, sykler m. v. En del omdanninger fant sted og 
forskjel\ige ting tatt bort. 

Yalsetbakken, gnr. 31, bnr. 4. 
Heile eiendommen rekvirert og brukt av tyskerne. 3 svrere 

brakker bIe oppf0rt, ei av dem ligger delvis pa eiendommen 
Vassdalen. Tyskerne brukte garden t il militrert rekreasjons
lasarett. Litt av f lyhavna ligger pa Valsetbakken. Strinda tu
berkuloseforening er eier (se bind I, S. 222). Etter krigen har 
norske militrere disponert garden og har brukt den til sjuke
hus . . 

Yalset, gnr. 31, bnr. l. 
Her ble rekvirert 1,5 mal som ble lagt til f lyhamna. Det ble 

gravd et tilfluktsrom inn i bakken. Trondheim kommune er 
eier av f lyhavna. Tyskerne foretok stor utviding av havna. 

Yassdalen, gnr. 32, bnr. 1. 
Tyskerne rekvirerte i 1944 aile hus pa garden, vaningshus, 

fj0S, lave og smie. Garasje 150 kv.m ble bygd. Bare tyskere 
var her, 5 til 20 mann. Var her til etter kapitulasjonen. 

Fru doktor Arnfinsens villa Fagerneset ble tatt samtidig med 
Vassdalen, og dr. Brodtkorps villa Jonsborg var ogsa i tysker
nes hender. 

• 
N edre Jervan, gnr. 32, bnr. 3 + 4. 
Av denne eiendom ble beslaglagt 30 mal, og her ble bygd 

radiosenderstasjon med 4 master. Fram til stasjonen ble lagt 
ei h0gspentlinje med transformatorkiosk. For kraftledninga 
ble hogd ei 20 m brei gate gjennom skogen, ca. 200 m lang. 
Fra hovedvegen til stasjonen ble bygd veg. Pa en haug ble 
bygd et ca. 20 m h0gt utkikstarn. 
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Mot slutten av krigen ble lagt et kraftig minefelt omkring 
senderstasjonen. Under minelegginga ble 3 tyskere drept og 
1 sara. En norsk anleggsarbeider gikk inn i minefeltet og fikk 
f0ttene stygt skadd. For a fa ham ut av feltet matte eksperter 
hentes fra Melhus. - 3 hunder kom ogsa inn i feltet og matte 
b0te med livet. 

Greistad, gnr. 127, bnr. 2. 
Her ble hogd ut 35 mal av den beste skogen. Ei brakke ble 

bygd i samband med dette skogsarbeidet. Ei smie ble rekvirert 
i januar 1945 og brukt av 10-15 polakker til kapitulasjonen. 

Engelsas, gnr. 134, bnr. 1. 
Her ble gravd ut en del mindre skyttergraver og maskinge

vrerreir. Lyskasteranlegg ble installert, og brakke ble bygd for 
vaktmannskapet. En mindre garasje ble bygd. All skog, for 
det meste lauvskog, pa omradet ble snauhogd. 

Brakka er etter krigen kj0pt av Jonsvatnet idrettslag. 

R0stad Vestre, gnr. 122, bnr. 1. 
Fra h0sten 1940 ble beslaglagt ca. 20 mal innmark. 1 brakke 

ble Oppf0rt. - Lyskaster. 

Greistad, gnr. 127, bnr. l. 
Pa denne garden ble uthogd 35 mal av den beste skogen. Ei 

brakke ble bygd i samband med dette skogsarbeidet. Ei smie 
ble rekvirert fra januar 1945 til frigj0ringa. 10 til 15 polakker 
arbeidde her. 

Engelsas, gnr. 134, bnr. 1. 
Her ble baslaglagt 7 mal jord og et Iyskasterannlegg ble satt 

opp i omradet. Ei brakke ble bygd for vaktmannskapet. En 
del mindre skyttergraver ble laget og likesa maskingevrerreir. 
All skog - for det meste lauvskog - ble uthogd. En mindre 
garasje ble reist i utkanten av omradet. Brakka er etter krigen 
kj0pt av Jonsvatnet idrettslag. 

Almannaune Vestre, gnr. 135, bnr. 3. 
3 mal jord ble beslaglagt. Ei stor solid skihytte av t0mmer 

ble bygd, og brukt av tyskere. Hytta er etter krigen kj0pt av 
Tmndelag Indremisjon. 

Almannaune 0stre, gnr. 135, bnr. 1. 
Her ble beslaglagt 10 mal jord. Ei sportshytte ble bygd. Etter 

krigen kj0pt av grunneieren. Ei hytte som en mann fra Trond
heim eier, ble rekvirert. Tyske forlegninger. 
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