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Medlemmer
Pr. 1. okt 08 er det 191 medlemsskap og 240 medlemmer. (I 2007 - 157 og 196.)
De viktigste aktivitetene i laget har vært medlemsmøter, vårtur til Selbusjøen og Radiomuseet,
temakveld på Tesli Nedre, utarbeiding og markedsføring av årboka og egen nettside.
Pr. dato har vi 50 e-postadresse til medlemmer, dermed sparer laget kopiering- og portokostnader.
Historielagets æresmedlem og lagets første leder Kristofer Grendahl døde 26. juli nær 83 år. I
begravelsen representerte Knut L. Vik historielaget.
Styremøter
Etter årsmøtet 2007 har styret hatt 7 styremøter. De viktigste sakene har vært planlegging av
medlemsmøter, oppfølging av årboksalget og innholdet i årbok 2008.
Styret har videre arbeidet med å få etablert nettside, for Strinda historielag og det arbeidet ble
fullført i november 2007 med Jan Habberstad som nettredaktør og Torbjørn Rønning som web
ansvarlig.
Styret har videreført arbeidet med en medlemsgiro for fornyelse og nytegning av medlemskap
for 2008.
Styret har merket seg arbeidet med byfortetting i og ved Brøset, styret har derfor utpekt Randi
Moxness, Nils Estenstad og Gisle Woldseth til å forberede et medlemsmøte som angår planene for
utbygging i og ved Brøset. Arbeidsgruppen har hatt kontakt med kommunen, men videre oppfølging er
stilt i bero til det foreligger reelle utbyggingsplaner for området.
Styret har mottatt noen forespørsler om pengestøtte. Til nå har laget gitt ett bidrag på kr
10 000 og det har gått til Jostein Molde for å finansiere frikjøp i stillingen som sekretær i
Landsforeningen for lokalhistorie hvor hensikten er å fullføre boka om utvandringen fra Trøndelag.
Styret har tillyst en konkurranse om logo. Det har kommet inn 3 forslag til nå, men forslagene
er ikke akseptert. Styret arbeider fortsatt med saken.
Styret erkjenner at Moholt menighetshus er for lite som møtelokale med den oppslutning vi
har hatt det siste året, pr. dato har vi ikke funnet et nytt egnet møtelokale.

Årboka
Redaksjonskomite: Knut L. Vik, redaktør, Randi Tvete Vik, Ragnhild Lande, Randi Moxnes, Per
Solve Tretli og Nils Estenstad. Videre har lagets leder deltatt i redaksjonsarbeidet.
Årbok 2007 er på 168 sider pluss omslag og boka ble trykt i 2600 eks. Ettersom hele 9 artikler i boka
omhandlet historikken for Tungen gård og Landbrukssentret på Tunga, ble det forhåndsolgt før
trykking 250 eks. til landbruksfirmaene.
Årbokbytte med andre historielag: Heimdal, Ranheim og Verdal. Videre er det gitt årbøker som gave
til flere historielag, skolene i distriktet og til prestekontorene.
Årbok 2008 er under fullførelse og blir på 144 s. pluss omslag. For første gang er 2 av artiklene i
fargetrykk.
Opptrykk
Årbok 2002 og 2006 er begge opptrykt i nye 500 eks.
Annonsering av årbøkene
Årbøkene er annonsert i menighetsbladene for Charlottenlund/Ranheim og Strinda til akseptable
priser.
I gratisavisa Strinda har vi fått enkle gratisannonser i 2008.
Nettsiden og Wiki Strinda
Hjemmesiden til Strinda historielag inneholder i tillegg til informasjon om lagets aktiviteter, også mye
lokalstoff fra Strinda. Dersom du klikker på knappen Fakta om Strinda i høyre marg, vil du finne mye
informasjon. Adressen er: www.strindahistorielag.no
Styret har i løpet av sommeren og høsten 2008 utviklet et eget digitalt leksikon kalt Wiki Strinda. Det
arbeides fortløpende med å legge inn faktaopplysninger knyttet til personer, steder, fotografier og
begivenheter i tidligere Strinda kommune. Det er nettredaktør Jan Habberstad som i samarbeid med
web-ansvarlig Torbjørn Rønning som har stått for arbeidet. Styret oppfordrer flere med historierike
interesser om å melde seg som medredaktører.
Historielagets medlemskap og representasjon
Laget er medlem i Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie. Fra Landslaget mottar vi
publikasjonene Heimen (1 eks.) og Lokalhistorisk magasin (5 eks.).Ved ledermøte i Sør-Trøndelag
historielag 15. november deltok leder.
I møte ble det orientert om registreringsprogrammet Prima for kartlegging/registrering av gjenstander.
Årboka ”Trønderveven 2007” utgitt av Sverresborg og Sør-Trøndelag historielag ble presentert.
Videre fikk de enkelte lokallag presentert sine viktigste virksomheter. Vår årbok, ”Strinda den gang da
2007”, ble kort presentert og den fikk i dette forum en positiv interesse grunnet historikken for
Landbrukssentert på Tunga.
Årsmøte for Sør-Trøndelag historielag ble arrangert på Røros 8. mars og nestleder Jan
Habberstad deltok.
Vårt historielag har påmeldt følgende personer til et fagseminar 4. oktober på Værnes, tema
”Muntlig tradisjon og kildesamling”: Jan P. Breida, Maggi Presthus, Ingeborg Ø. Bjørgum og Randi
Moxness.
Medlemsmøter
Årsmøte i Moholt menighetshus, 22. oktober.
Etter innstilling fra styret tildelte årsmøtet æresmedlemskap til:
Kristoffer Grendahl og Asbjørn G. Johansen.
Ola Storhaugen, Melhus kåserte om ”Kvinnehjemmet på Sæterbakken 1924-1930 og
Redningsmisjonen som drev hjemmet”. Det var 46 frammøtte.
Årbokslipp 20. november i Felleskjøpets kantine, Landbrukssentret Tunga

Redaktør Vik presenterte ”Strinda – den gang da 2007” og artikkelforfatterne. Anders Lauglo,
Leinstrand, kåserte om treskjæreren Ole Laulo og viste foto av kunstneren og eksempler på hans
kunstverk. I møtet deltok ca. 120 personer og det var et godt salg av den nye årboka.
Medlemsmøte 4. feb. på Moholt Menighetshus. Kristian Overskaug, NTNU, Vitenskapsmuseet holdt
en forelesning om: Fugler på Strinda og Estenstadmarka før og nå. Ca. 60 frammøtte.
Virksomhetsbesøk 26. feb. hos HIST, Matteknologisk utdanning på Tunga. Ca. 65 frammøtte.
Medlemsmøte 14. april i Moholt Menighetshus. Fridtjof Simonsen, Byåsen historielag kåserte på
temaet: Bilder fra Byåsen, utvikling fra bygd til by. Etter kåseriet fikk vi en minikonsert ved Dagrun
Gilberg, fiolin, Jorun Dugstad, cello og Randi Tvete Vik, piano. Ca. 70 frammøtte.
Medlemstur 3. juni på Selbusjøen med besøk på Norsk Radiomuseum, Selbu. Skogsjef Ola Hårstad
orienterte på Selbusjøen og museumseier Jan Erik Steen presenterte Radiomuseet. 81 deltakere.
Tematreff 8. sept. på Tesli Nedre: Gårdeier Jon Forbord orienterte om gårdshistorien, Agnar Auran om
grenda Jakosli, Tesli, Overvik og Presthus. Knut Solem og Henry Jensås om general Armfelds felttog
og beleiringen av Tesli i 1718. Over 80 deltakere.
Andre arrangement
Lederen har presentert årbok 2007 og arbeidet til historielaget for Felleskjøpets pensjonistforening den
27. nov.(ca. 40 personer), pensjonistene hos Tine og Landteknikk ( 8 personer) og Charlottenlund
Sanitetsforening (ca. 20 personer).
Etter invitasjon fra skolen holdt lederen en ”forelesning” for Charlottenlund barneskole 4. klassetrinn
(75 elever) om Charlottenlundområdet (Juni d.å.)
Ved Jonsvannsdagene 2008 ( 13. og 14. juni) deltok lederen med en fotopresentasjon av området
Jonsvatnet/Strinda i gamle dager pluss orienterte om historielaget og visning/salg av våre årbøker.
Randi Moxness har representert historielaget ved 75 års jubileum for Strinda v.g. skole i mai d.å., med
å overlevere våre årbøker.
Voll gård inviterte til bydelsdag lørdag 1. juni d.å. Nestleder Jan Habberstad, og styremedlemene
Randi Moxness og Lene Strøm presenterte historielaget og våre årbøker.
Strindakoret (Moholt menighets kor) arrangerte vårsangkveld 17. april og de forespurte historielaget
om et kåseri på temaet ”Vår på Strinda i gamle dager”. John Jervan representerte historielaget og
holdt et givende kåseri.
Navnesaker
Historielaget er blitt tilskrevet fra Trondheim kommune angående følgende navnesaker:
Rotvoll, Nedre Rotvoll og Øvre Rotvoll – Vårt styre anbefalte navneforslaget, brev pr. 6. mars 08.
Nytt navn på Granåslia søndre del, Anton Furuseths veg. Brev fra kommunen 16. feb. 08
(Historielaget samtykker i navnet). For øvrig ble navnet foreslått av historielaget v/Kristofer Grendahl.
Forslag på Berg studentby som vegnavn, brev fra kommunen 13. mars 08. (Historielaget samtykker i
navnet)
Folketelling Strinda 1934:
DIS-norge avd. Sør-Trøndelag har invitert vårt lag til samarbeid i forbindelse med at DIS kommer til å
digitalisere denne folketellingen. Til nå har Jan Habberstad og Knut L. Vik representert laget i dette
arbeidet i et møte 20. aug.d.å. Arbeidet forventes sluttført i løpet av vinteren 2009.
Kultursti for område Schmettows allè, Rotvoll øvre og St. Hanshaugen:
Lederen har representert historielaget ved flere møter i en arbeidsgruppe med grunneier Ivar Oust,
Strinda Landbrukslag og Trondheim kommune, Miljøetaten. Hensikten er å få utarbeidet 8 til 10
faktaplakater som deretter skal plasseres i området våren/sommeren 2009.
Styret har etter forespørsel fra Trondheim kommune, Miljøetaten skrevet et anbefalingsbrev pr. 26.
aug. d.å. med henstilling om skjøtsel og nyetablering av Schmettows allè, hvor laget også gir
forhåndsløfte om et pengebeløp dersom prosjektet blir realisert.
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