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Estenstadhytta 50 år - slik startet det

Av Randi Moxness

Estenstadhytta hadde lagt bak seg et
langt ”svangerskap” da den for 50 år si-
den kunne åpne dørene for turfolk på
østsiden av byen.

Historielaget har fått en del arkivmateri-
ale når det gjelder Estenstadhytta fra
Øistein Solums datter, Lisa Solum Lien.
Øistein Solum var en ivrig bruker av
marka og var fra 1974 til 1990 formann
i Strindamarka Vel - som hadde ansva-
ret for driften av Estenstadhytta.

Ei sportshytte på østsiden av byen var
nok et savn og et ønske for mange strin-
dinger i flere tiår før den kunne åpne 
dørene for brukerne. Ut fra det arkivma-
terialet vi fikk tilgang til, kan vi se at
Strinden Idrettslag allerede før 2. ver-
denskrig engasjerte seg i dette - med det
resultat at idrettslagets styre i januar
1940 nedsatte en komité for å starte ar-

beide med  bygging av ei skihytte i Est-
enstadmarka. Medlemmer i nevnte
komité var herredsingeniør Ingvar Yst-
gaard, formann, samt Georg Strømsem
og Anders Estenstad. 

Vinteren og våren 1941 var det oppfor-
dring fra komitéen om å gi bidrag til hyt-
ta. Det var innsamlinger i boligområder,
samt henvendelser til firmaer, banker og
til Strinda kommune om å yte bidrag. 

I brev av 16. april 1941 fra Trondhjems
Papir- og pappfabrikk skriver de at de
har satt til side noen ruller papp og opp-
lyser samtidig “at det for tiden er meget
vanskelig med takpapp.” Strinden Tegl-
verk meddelte i brev av 2. mai 1941 at
de ville yte inntil 10 000 murstein til
hytta.

Fra Strinda kommune v/ordfører Anton
A. Furuseth er det i brev av 7. mai 1941

Estenstadhytta slik den var fra 1959 til 1974.
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til “Komitéen for bygging av skihytte
ved Estenstad” v/herredsingeniør Yst-
gaard svart at saken ble behandlet i møte
18. april 1941, og dette vedtak ble gjort: 
Kommunen vil stille seg mest mulig vel-
villig til komitéens søknad om bidrag,
men finner, på det løse grunnlag som for
tiden foreligger med hensyn til hvem
som skal stå som eier og ansvarshaven-
de for bygging og drift av den eventuelle
hytte, ikke å kunne ta endelig standpunkt
til søknaden.

Komitéen kan imidlertid regne med at
kommunen, hvis det blir en tilfredsstil-
lende ordning med hensyn til eiendoms-

forhold, drift og
lignende, vil gi tomt og
rett til sprenging av
stein til hytten på betin-
gelse av at den legges på
et sted så den ikke sjene-
rer kommunens vass-
verk. Beliggenheten må
godkjennes av vannkom-
misjonen.

Videre kan det regnes
med en del tømmer fra
kommunens skog uten at
kommunen, før det fore-
ligger planer og over-
slag, kan ta standpunkt
til kvantum.

Eventuelt kontantbidrag
kan kommunen heller
ikke på nåværende tids-
punkt ta standpunkt til.

På grunn av krigssituasjonen ble det in-
gen fortsettelse av arbeidet med hytta
før etter krigens slutt i 1945.

Komitéen for byggingen av skihytta
sendte 20. august 1945 brev til Strinda
formannskap og meddelte at de i møte
hadde behandlet brevet fra kommunen
fra 1941, og opplyste at det var Strinden
Idrettslag som hadde tatt opp tanken om
hytta, og det var idrettslagets mening at
laget skal eie og drive den, og tillater seg
da på nytt å søke kommunen om bistand
til gjennomføring av prosjektet.

1941
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Tidlig på våren 1946 får komitéen svar-
brev fra Strinda kommune v/ordfører
Per Almaas at saken om skihytte i Est-
enstadmarka ble behandlet i herredsty-
rets møte 15. februar 1946, og følgende
vedtak ble gjort - og med noen betingel-
ser fra kommunens side:

1. Gratis tomt, hvis stør-
relse og beliggenhet 
formannskapet bemyn-
diges til å fastsette etter 
nærmere konferanse 
med S.I.L. og 
idrettsutvalget, og etter 
at Helserådet har hatt 
høve til å uttale seg. 

2. Rett til uttaking av den 
nødvendige sten til 
hytta uten avgift.

3. Rett til å opparbeide 
adkomstvei til hytta 
uten betaling for grunn.

4. Et kontantbilag 
kr 7 607,77

Komitéen satte i gang ny
innsamlingsrunde for å få
midler til arbeidet med
hytta, og lister ble lagt ut
mange steder i kommu-
nen.

Det var også forslag om å
selge en Hytte-obligasjon
pålydende kr 100 som

skulle være rente- og avdragsfri til evig
tid, og den kunne ikke fordres tilbakebe-
talt. Den skulle gi eieren rett til god sam-
vittighet og nattesøvn i bevissthet om å
ha gjort i alle fall en god gjerning. Dess-
uten skulle eieren ha rett til å få sitt navn
i “Hyttas Gyldne Bok”. Andre rettighe-
ter ga ikke obligasjonen. Om dette ble
noe av, kan vi ikke se av arkivdokumen-
tene, men i et brev til Strinda Bondeung-
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domslag i november 1946 er dette bl. a.
nevnt. 

I møte i oktober 1947 i Hyttekomitéen
kunne formannen Anders Estenstad
opplyse at han hadde hatt en konferanse
med Departementet om muligheten til å
få satt i gang bygging av skihytta. Resul-
tatet av konferansen var ikke særlig lo-
vende da det ble gitt klar beskjed at
byggetillatelse ikke kunne regnes med å
bli gitt før om 2 år.

Formannen hadde også flere ganger i
denne tiden gjort henvendelse til kom-
munen for å få fortgang i de nødvendige
papirer på tomta, uten å lykkes. 

Først i midten av 1950-årene ble det
mere fart i sakene. Våren 1957 ble det
opprettet et samarbeid med komitéen

som arbeidet for hytte på Elgsetheia, og
”Hytteaksjonen Elgsetheia – Strin-
damarka” ble en realitet med rådsmed-
lemmer fra begge komitéene.

Adresseavisen 18. mars 1957

“Takk for innsatsen-askebegeret” til deltakere i 
dugnaden i november 1958. Det ble utgitt av 
“Innsamlingskomitéen av 1957”, og motivet er 
Elgsethytta. Eier: Einar Melhus.
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Aldri har så mange vært i Estenstadmarka.
Dette er overskriften på Adresseavisens reportasje fra
skirennet i 1958 til inntekt for hytta. Videre leser vi:
Folkeskirennet til inntekt for Estenstadhytta ble en formi-
dabel suksess. Av tidligere erfaring visste aksjonskomite-
en at trønderne i tradisjonstro treghet ofte viser større lyst
til å se andre delta enn til å delta selv når det gjelder slike
arrangement, og komitéen ble nok  gledelig overrasket
over å se at så mange i går ville være med og vise aktiv
interesse for hyttesaken. I alt ble det solgt ca. 1000 start-
kort til 5 kr stykket, men man kan trygt sette deltageran-
tallet til 3000, for i svært mange tilfelle startet det flere på
”billetten”. Gamle Estenstad-travere forteller at de aldri
har sett så mange skiløpere i disse traktene på en enkelt ut-
fartsdag, og det er st svakt uttrykk å si at det krydde av
folk i løypene. Oppslutningen i går viste mer enn tydelig
at det er stort behov for et sted å ty inn også på denne siden
av byen, og i går ble dette enda tydeligere understreket
ved at utfarten i Bymarka ble hemmet av trafikkaos.
Med god hjelp av idrettslagene på Strinda-kanten ble ren-
net, som vel er det største som noensinne er avviklet på
disse breddegrader, prikkfritt avviklet. Starttiden, som var lagt til timen mellom kl. 11 og 12, måt-
te riktignok utvides til kl. 13 ved de mest benyttede startstedene, men dette skapte ingen kompli-
kasjoner. Fra Strinda realskole og gymnas la hele 320 deltagere i vei; fra Strindheim og Lohove
startet i alt ca. 350, fra Ranheim 100, fra Nidarvoll 100, fra Bjørkmyr 60 og fra Jonsvannet 10. I
en jevn strøm gikk så større og mindre familier oppover de flate jordene i det strålende solskinnet,
forbi Lohove, langs torvmyra, opp og ned kneiken til Bekken gård og så rett opp til stedet hvor
hytteløypa tar av, like før man kommer til Speidersletta.
Hyttetomten ble snart som den reneste maurtue, og om noen har tvilt på  at man har valgt det rik-
tige stedet for hytta, ble de nok i går overbevist om at det er akkurat her den bør ligge. I det litt
disige klarværet hadde man en fascinerende utsikt inn mot byen, mot de skinnende hvite fjellene
i vest og på den andre siden av fjorden. Stille var det også, men stedet er nok ganske værhardt, så
når snoen biter som vanlig nede på Snaustrinda, vil det nok bli kjærkomment å kunne ta inn i en
hytte og varme seg.
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Hvis det nå skal vise seg at Strindamarka får et varig oppsving i sin popularitet som utfartsterreng
- og det fortjener den - er det ganske innlysende at folk må venne seg til å bruke alle løypemulig-
heter. Hvis tusener av skiløpere hver søndag skal benytte seg av den løypa som nå er mest almin-
nelig for å komme opp i terrenget, må det nødvendigvis bli køgang fra Lohove til Estenstad.
Aksjonskomitéen for Estenstadhytta har nok lenge vært oppmerksom på dette, og det er derfor ut-
gitt en folder som gir utmerket anvisning på mulighetene for løypevalg.
I går var  selvsagt hyttetomten målet for uvanlig mange, men så langt er man jo ikke mer enn så
vidt oppe i terrenget. Det er ved å gå videre innover - for eksempel om Lomtjønnmyra til Austli-
vollen - at man får den virkelig store opplevelsen på en idealdag som i går. Men man må vel anta
at folk lærer seg til å bruke terrenget etter hvert som de blir kjent med det.
Mange lå nær idealtiden.
Å gå etter oppsatt idealtid kan være like spennende som å kappfly, og deltagerne i folkeskirennet
spekulerte nok allerede før starten på hva politiet kunne ha satt opp som norm.
Her skulle jo både store og små, unge og gamle få sjansen til premiering, så det var opplagt at det
ikke kunne lønne seg å sette opp farten alt for meget.
Allerede ved 14.30-tiden greidde arrangørene å få system i noteringene, og så kom opplysningen
om hva som var fastsatt som idealtid, nemlig 1 time 35 minutter og 15 sekunder på den omkring 
5 km lange løypa. Det viste seg at mange hadde beregnet hårfint, og en av deltagerne kom inn nøy-
aktig på sekundet. Det var kontorsjef Gunnar Haaland, som dermed gikk av med seieren og den
flotteste premien – en moped til nesten 2000 kroner. Haaland hadde startet fra Strinda realskole og
gymnas sammen med sin datter Lisbeth og sønnen Knut. Barna hadde ikke tid til å vente på faren,
så de kom begge inn i tidligste laget. Ellers var det jo også mye fint å vinne blant de 31 premiene.
Rennet ble som man skjønner en ubetinget suksess for arrangørene, og ved siden av de 5000 kro-
nene i startkontingent kom det også inn en god del penger som frivillige bidrag. Salget av foldere
og appelsiner, som foregikk på tomten, innbragte alene 600 kroner! Nevnes bør det vel også at del-
tagerne fikk servert gratis buljong og kaffe ved innkomsten.

Bilder tatt av fotograf Schrøder for Adresseavisen. Fra Schrøderarkivet, Folkemuseet i Trøndelag.
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Ungdoms- og idrettsutvalget i kommu-
nen meddelte nå stor interesse i å få reist
skihytte i Estenstadmarka.

Våren 1957 ber Strinda Idrettslag i et in-
formasjonsbrev  til foreninger og lag i

Strinda om å støtte saken både økono-
misk og/eller ved aksjoner/arrangement.

I januar 1958 ble det holdt konstitueren-
de møte for bygging av Estenstadhytta
på Idrettskretsens kontor, og i mars sam-
me år ble det arrangert et skirenn på ide-

Folder utgitt av aksjonskomiteen for Estenstadhytta til inntekt for hytta. Pris kr 2.
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altid til inntekt for hytta  med startsted
fra flere steder i kommunen og med
innkomst på hyttetomta. Førstepremien
var en moped, og over 1000 personer
var påmeldt, men mange flere deltok i
rennet da hele familier gikk under sam-
me startnummer.

Høsten 1958 ble det tatt kontakt med
forskjellige firmaer/bedrifter for inn-
henting av anbud på arbeidet med hytta,
og 9. november ble det arrangert en
dugnad for å få fram materialer til hyt-
tetomta da det ikke var bilvei opp. Over
1000 personer var med, både barn og
voksne, og alle hjalp til etter evne. Mi-
litæret stilte også opp med 2 weaseler
som kjørte “non stop” hele dagen. Avi-
sene hadde reportasjer med bilder og
rosende omtale av den enestående dug-
nadsånd som strindingene utviste. Det
var dugnad tre søndager på rad. Delta-
kerne i dugnaden fikk et askebeger som
takk for innsatsen! 

Allerede 17. november 1958 kunne
man lese i Adresseavisen at grunnarbei-
det på hytta var ferdig, og snekkerne
kunne begynne sitt arbeid. I samme avis
kunne man i slutten av måneden se bil-
de av reisverket som var begynt å ta
form.

Den 24. januar 1959 ble byggetillatel-
seskort fra Strinda Bygningsvesen ut-
stedt og gebyr på kr. 60,00 betalt.
Arkitekter for hytta var Sverre Schjet-
lein og Roar Tønseth jr. Budsjettet var
på kr 86 000.

Schrøders fotograf var på oppdrag for Adresseavi-
sen dugnadsdagen 23. november 1958 da materia-
lene ble båret opp fra Tømmerholt. Imponerende 
innsats! I bakgrunnen på det nederste bildet sees 
serveringsbua. Bilder fra Schrødersamlingen, 
Trøndelag folkemuseum.
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Bilde i Adresseavisen 12. juni 1959 - satt sammen av flere bilder. Bildeteksten er: 
“FLOTT UTSIKT FRA NY HYTTE. I dag går drømmen i oppfyllelse for alle dem som gjennom
årtier har håpet på et det engang ville bli en sportshytte i Estenstadmarka. Nå ligger hytta klar og

venter på å bli tatt i bruk for alvor. Noen detaljer gjenstår,
som torv på taket, murpuss og litt planering, - men det er
ikke verre enn at det kan tas senere. Riktignok var hytta
åpen for publikum mange søndager i byggeperioden, men
de som var der da, vil neppe kjenne seg igjen, om de nå av-
legger et besøk. Arkitektene Tønseth og Schjetlein har vært
nesten uforskammet dristige i sin utforming, og satte prik-
ken over i-en da de bestemte at den skulle males bonderød.
Men se bare om det ikke er blitt lekkert. Bare de som har
vært der oppe vet hvilken praktfull utsikt det er, men forhå-
pentlig gir dette bildet et lite inntrykk av det. En ser ut over
det meste av byen, helt fra Lade og opp til Selsbakk, og pa-
noramaet innrammes av Fosenfjellene, Gråkallen og fjelle-
ne nedover Gauldalen”. Alle bildene på denne siden er fra
Schrøderarkivet, Trøndelag Folkemuseum.

1961
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Vertskap på hytta.
1960-1968: Margit og Torger Støre
1968-1970: Arnhild Sivertsen og 

Ingebjørg Langaas
1970-1975: Margit og Torger Støre
1975-2000: Greta og John Heggem
2000-2001: Tone og Berit Olsø
2001-2009: Roar Amundsen

Fra kontrakt med vertskapet i 1960:
“I årlig leie for hytta med utstyr og inventar,
betaler leieren kr. 1200,00 + 2 % av den samle-
de bruttoomsetning på hytta”.
“Leier plikter å holde hytta oppe for servering
hver søndag og helligdag og ellers så ofte det
finnes hensiktsmessig av hensyn til en reg-
ningssvarende drift. Leier har anledning til å ta
imot sluttede selskaper utenom de tider da hyt-
ta er oppe for det almindelige publikum”.
“Leieren plikter å holde godt stell og rimelige
priser”.
“Alt innvendig vedlikehold av hytte påhviler
leieren. Det samme gjelder utstyr og inventar.
Komplettering av utstyr og inventar i den ut-
strekning dette beskadiges under driften, skjer
for leiers regning. Komplettering som skyldes
almindelig slitasje og elde, skjer for utleiers
regning”.
“Utleier garanterer ikke vanntilførselen”.

Bilde tatt av Schrøders fotograf 10. august 1961 
og brukt i en artikkel i Adresseavisen med over-
skrift “Der rømmegrøten fløt”. Teksten under 
bildet er: Når det er 50-60 som skal ha grøt, kaffe 
og vafler på en gang, blir det for mye for ektepa-
ret Støre. I forgrunnen Margit og Torger Støre 
som har fått hjelp av “Goggen”, kelner og rapp-
munnet til daglig, og unggjentene Elna Ulleberg 
og Else Klungerbo. Bilde fra Schrøderarkivet, 
Trøndelag Folkemuseum.

Greta og John Heggem. 
Vertskap i 25 år -fra 1975 
til 2000.
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I februar 1959 sendte aksjonskomitéen
ut ny oppfordring til organsasjonene i
Strinda om pengestøtte: Arbeidet er nu
kommet så langt at vi rekner med å åpne
i mars - april. Det gjenstår endel innred-
ningsarbeider og vi mangler møbler.
Dette er bereknet til å koste ca. kr
10.000 - og dette beløpet mangler vi for
at hytta skal bli ferdig.

I ei lita notisbok har vi funnet et enkelt
regnskap hvor det fra og med Skjærtors-
dag 26. mars 1959 og hver søndag ut-
over våren var oppført salg av brus og
kaffe fra ei lita bu på byggeplassen, og

vertskapet gikk på omgang blant med-
lemmene i aksjonskomitéeen.

Endelig  - 12. juni 1959 – var det offisi-
ell åpning av hytta med en festlig tilstel-
ning, og strindingenes ønske og håp
gjennom mange år var blitt en realitet. 

Kilder

Arkivet til Strindamarkas Vel.
Artikler i Adresseavisen 1957 - 1959.

Randi Moxness, f. 1935, oppvokst og bosatt
på Strinda. Var en periode styremedlem i
Strindamarkas Vel.

Strindamarkas Vel.
I september 1965 sendte byggekomitéen for
Estenstadhytta ved sekretær Carl Solberg et
brev til Trondheim kommune hvor det bl. a.
står: Hytta er nå ferdig. Den er gjeldfri og en
har ca. kr. 3.600 innestående i bank. Byggeko-
mitéen anser seg nå ferdig med sin oppgave og
at driften av hytta bør overlates til en organi-
sasjon av mer varig karakter. En er kommet
fram til at det bør stiftes en forening som har til
formål å arbeide for fremme av friluftslivet og
administrere Estenstadhytta. ... Byggekomité-
en er av den mening at kommunen som grunn-
eier og største enkelte bidragsyter bør ha god
kontakt med den fremtidige drift av hytta og en
har derfor foreslått at kommunen velger et sty-
remedlem med varamann og at kommunens re-
visor kan kontrollere regnskapet når det er
ønskelig.
I april 1966 får byggekomitéen svar fra kom-
munen: Formannskapet er tilfreds med at det
etableres en velforening og kommunen vil
være representert med et medlem i styret. Kon-
stituerende møte ble holdt 24. juni 1966 på Es-
tenstadhytta, Det første styret besto av Erling
Sletbak (formann), Sverre S. Klingenberg, Idar
Dahl, Birger Evensen og Asbjørn Worseth,
som oppnevnt av kommunen. 

I formålsparagrafen for “Strindamarkas Vel”
heter det: Foreningen skal arbeide for å bevare
Strindamarka som friluftsområde og fremme
interessen for friluftslivet ved å opparbeide sti-
er, skiløyper m.m. Foreningen eier Estenstad-
hytta og skal administrere denne på beste
måte. Estenstadhytta kan ikke selges, pantset-
tes eller påføres heftelser av noen som helst
art. 
Sletbak var formann til 1969. Senere formenn
var Odd Guldahl (1969-70), Inge Øfsteng
(1970-74) og Øistein Solum i hele 16 år (1974-
90).  I 1974 fikk hytta et påbygg og ble slik den
er nå. Trondheim kommune finansierte påbyg-
get og overtok da eiendommen vederlagsfritt.
Driften av hytta sto Strindamarkas Vel for fram
til 1990.  Da overtok Trondheim kommune an-
svaret for drift og vedlikehold av hytta - formå-
let med foreningen var borte, og
Strindamarkas  Vel ble nedlagt i november
1990. I en artikkel i Adressavisen ved forenin-
gens opphør fortelles det at  foreningen hadde
om lag 300 medlemmer, 10 – 12 av disse har
stått på sent og tidlig for å sikre beboerne i de
østre byområder ei fin turmark. All ære og takk
til disse ildsjelene!


