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I ingeni0rvesenet er f. tiden beskjeftiget om lag 120 arbeidere, herav 13 vegvoktere.
I bygningsvesenet arbeider 5 snekkere, 2 vaktmestre i full
stilling og 5 rengj",ringskvinner.

VEGVESENET
Av heI'l'edsingenierene YstgArd og Nesheim.

I gamletida budde folk mest ute ved kysten, pa de lange
strender, pa ",yene, men og inne ved fiskerike vatn med skog
omkring.
«Millam bakkar ag berg ut med havet heve nordmannen fenge
sin heim», synger Ivar Aasen. Sj0en har derfor gjennam tusener av ar vrert nordmannens allfarveg.
Men i indre bygder, i dalf0rer ag bygder med kart kystlinje
ble det tidlig sp0rsmal om veger. Det er ikke lett a finne spor
etter de eldste vegene. Slitasje i berg eller pa fast grunn kan
gi holdepunkter, men de blir mangelfulle. En rna ty til gamle
lover ag skriftlige meldinger far a finne nae sikkert a holde
seg til.
En finner da i den gamle Gulatingsloven (ar 950) noe om
veger. Her blir skilt mellam hovedveg (Tjadgata) ag lakalveg
(sreterveg, driftsveg), ag vi skj0nner at det da la en lang historie bak den tid for vegvesenet. Loven fastsetter at Tjadgata skal vrere ryddet sa brei som et spyd er langt. Trafikerte
noen pa mark utenam vegen, sa skulle han b0te. Gulatingsloven
gir en bande rett til a legge am vegen over garden sin for a
spare jard. Det fikk folk finne seg i Sj01 am vegen ble lenger,
men den matte vrere like god sam den tidligere vegen. Bmt
naen ned ei bru pa Tjadgata, skulle han bygge den opp igjen
like god, og dessuten b0te til den som atte brua.
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I Frostatingsloven var det meget strenge vedtak om vegarbeid, og loven·fastsatte b0ter for all fors0mming. Dette gjaldt
vedlikehold av gamle veger, ikke bygging av nye. Rver arbeidsf0r mann var pliktig til a svare eU dagsverk pa vegarbeid om
aret.
I Magnus Lagab0ters felleslov for heile landet fra 1270 ara
ble bredden av Tjodgata satt til 8 alen. Alle veger skal holdes
slik at de er farbare bade vinter og sommer. Krysser hovedveg
vassdrag, skal de som eier grunnen nrermest elva, bygge bru,
og klarer de ikke det, skal de holde farbar ferjeinnretning. Blir
det ikkje gjort, rna de b0te til kongen, og dessuten skal de tilpliktes a skaffe ferjeinnretning. Fait det trrer over vegen sa
den ble stengt og den ikke ble ryddet igjen straks, skulle det
b0tes.
I loy av 16. des. 1648 blir det holdt fram hvor viktige gode
veger er for samferdselen. Med en vogn eller kjerre kunne en
om sommeren f0re meget mer enn pa 3-4 sleder eller rned
hester til kI0VS. Det tok allikevel lang tid f0r vogner og kjerrer
kom videre i bruk. - Lensherren fikk etter samme lov fullmakt til a palegge b0ndene ikke bare pliktarbeid, men ogsa
pengeutlegg til f0rste gangs opparbeiding av veg. Rermed var
styringa av vegstellet taU heilt ut av hendene pa b0ndene.
Om bruer og ferjesteder hadde denne loven med vedtak fra
Magnus Lagab0ters loy om plikt til brubygging, eller vedkommende skulle skaffe ferjemann til a skysse over elva. Bygdefolket skulle fastsette betalingen i sarnh0ve med loy.
Vegene som en finner omtalt i reiserneldinger fra den tidlige
middelalder, er sikkert ikke resultatet av planm6ssig bygging.
De har laget seg sj01 ut fra 0konorniske og kulturelle behov. Et
gamrnelt ord sier da ogsa at «geita var den f0rste vegbyggmesteren i landeb. Korteste og leUeste veg til sj0en var ofte
avgj0rende. Vegen korn derfor naturlig til a f01ge vassdragene
og dalene.
De kulturelle sentra - f0rst hovene og seinere kirkene ble de store hovedpunkter. Lokalpunkter ble gardene, srerlig
storgardene. Mellom disse faste punkter s0kte vegen fram i det
lempeligste lende. Fjell, ur, blaute myrer og vanskelige elve:
kryssinger maUe unngaes. Vegene s0kte derfor moer, rygger
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eller fast mark. - Pa denne maten ble de gjerne lange. Fra
gard til gard buktet de seg fram og gjorde store kroker for
hindringer i terrenget. Da garden gjerne la h0gt, ble ogsa som
regel vegene Jiggende h0gt. Nar sa vegene la der sa a si ferdige
opptraket, ga lovgivningen pabud om vedlikeholdet.
Etter 1660 ble vegvesenet lagt under amtmannen. Det ble da
opprettet vegmesterembeter. I 1813 var det 7 slike i landet. Men
amtmann og vegmester kunne ikke sette arbeidet med en ny
veg i gang felr kongen hadde gitt sitt samtykke. _ B0ndene
matte ta noen dager hvert ar til vegarbeid. Her nordafjels 6
sommerdager og hver husmann 2 dager.
Hver kommune matte klare sine veger. Klarte den ikke alt,
kunne nabokommunen b!i palagt a hjelpe til. - I 1790 begynte
kongen (staten) a skyte til penger til omlegging av gamle og
bygging av nye veger. Til vegen R0ros-Trondheim ble saledes
av staten 10yvt 15544 rdl.
I 1824 fikk landet ny veglov. Vegvesenet skulle framleis sortere under amtmannen, men til hjelp kunne han tilsette veginspekt0rer. De gamle vegmesterembetene ble opphevet. Amtmann en sku lie fastsette om en veg skulle vrere hovedveg eller
bygdeveg. Han fastsatte ogsa hvorledes en veg skulle deles i
roter. Gjaldt det ei ny bru eller en ny hovedveg, matte amtmannen gj0re opptaket. Omkostningene ble som regel liknet
ut pa matrikkelskylden i amtet. Ble det for mye for amtet,
kunne kongen la statskassen brere heile bel0pet eller en del av
det. Det ble da !iknet ut pa matrikkelskylden for heile landet.
Uten a innhente samtykke fra b0ndene eller fra stortinget
kunne offentJig hovedveg bli bygd for b0ndenes regning nar
det ikke kom til a koste over 400 spd. Ble det mer, matte saka
inn for flere instanser. Bygdeveger ble aldri bygd uten at folket 0nsket det.
Den f0rste kj0rbare landeveg i Norge ble bygd i 1620 ara fra
Hokksund til Kongsberg. Det var Kristian IV som fikk vegen
bygd for transport fra s0lvverket. F0rst i 1660 ara hie det !itt
mer fart i vegbygginga. Ei ny tid var pa trappene.
ALLFARVEGER I ELDRE TIDER
F0r

VI

gar over til vegvesenets historie i den nyere tid i

Slrinda Bygd.bok _

::1:3
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Strinda, vii vi pmve a fa en oversikt over eldre veger. - I sagatida finner vi av faste punkter for vegtrafikken s::erlig de to
kultsteder Eigeseter og Nardo. Nardo harvel v::ert hovedkultstedet. Dessuten var det Lade. Til disse tre punkter hal' trafikken s::erlig gatt og dessuten til utl0pet av Nidelven - Nidarosen - hvor det har v::ert god havneplass for bater. Det er
tradisjon om et ferjested fra Stavne over Nidelva til Tempestmket. (I funksjon til 1870 ara). En veg fra Byasen, sannsynligvis over Havstein og Stavne, ma ha gatt ned til elva ved
dette ferjestedet og derfra f0rt opp til gamle KI::ebuveg der
hvor Eigeseter, Sundland og Nardo st0ter sammen, og videre
opp pa Nardohaugen. Herfra har det gatt veg oppover forbi
Stendal og Hegdalen og Stokkan innover mot Jonsvatnet. Det
har og sikkert gatt en veg fra Eigeseter over Gl0shaugen langs
og tildels over Nardohaugen og videre oppover til KI::ebu og
Selbusj0en. Likesa har det vel ogsa v::ert framkomst over Bakklandet til Lade. Fra Lade har det etter lektor Ryssdals unders0kelser v::ert en gammel veglinje innover Strinda forbi Devle,
Leangen, Rotvoll, Skovgaard og Presthus. Denne vegen har
gatt videre over Solemskleiva, Bj"rndalen, nedre og "vre Gjervan til Selbu.
En gammel veg har ogsa gMt fra den 0vre del av Strinda
forbi Granasen - Tungen - Bromstad Baldershage - Dalen
til Lade.
En meiner at noe seinere er det kommet en veg om trent der
hvor Gamle Kongeveg gar fra Kirkegata inn over R0nningsbakken til rlen foran

n~vntp-

veg forbi RotvolL Dessuten har

gMt veg fra Skovgard forbi Tungen, Bromstad, Tyholt til Lillegarden og Bakklandet.
De veger som her er nevnt, har v::ert i bruk som ride- og k10Vveger og som framkomstveger for gaende fram gjennom middelalderen. - Det val' ikke rare greiene. De var blitt til pa
enkleste vis, med rydding der det vokste skog, kanskje litt
tverplanering, og sa har det stadige trakket gjort resten. Mindre bruer var gjerne bygd av en eller to store steinheller
lagt opp pa murete steinkar. Nar spennvidda ble noe storre,
var det ofte nyttet bjelkebruer opplagret pa laftede landkar
som var utkroget mot hverandre for a gj0re bjelkespennet sa
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kort som mUlig. Muring av bruhvelv av bruddstein h ar (o-gsa
vrert brukt .
I middelalderen har vegnettet utvidet seg n oe og srerlig
etterat pilegrimsferdene til domkirka over Dovre og Kj01en tok
til. Hit s0kte folk fra alle kanter av landet - pa hesteryggen
eller til fots. - Med omsyn til veiene pa Byasen i den tid far
vi noen holdepunkter i kong Sverres saga der det blir fortalt
om hans ferd over Byasen. Det var natta mellom 18. og 19. juni
1179 at han marsjerte med sine birkebeiner fra G,wldalen til
Nidaros. Tidlig om mor genen m0tte han Erling Skakke og kong
Magnus Erlingson pa Kalvskinnet. I kap. 35 i Sverres saga blir
fortalt om ferden over Gaularasen (Byasen). I <<llretr. ellding »
(muligens omkr. kl. 2) kom kong Sverre og birkebeinerne fram
pa Steinbergene. Lendermennene spurte hvor ferden gikk, og
Sverre sa han etlet seg til byen. Da han kom over asen pa
F eginsbrekka, steig han av hesten, fait pa kne og bad. Deretter
holdt h an en tale som sta r gjengitt i sagaen. Da han var ferdig,
for de ovenfra om Steinbergene.
Dette er den eneste gangen Feginsbrekka pa Steinbergene
finnes nevnt. Dette navnet ble ogsa i gamle dager brukt om
Monte Mario ved Roma av de nordiske pilegrimer som h erfra
for f0rste gang fikk se den hellige stad. Navnet gir uttrykk for
den g lede de f0lte ved a ha det forjettede ma l i sikte. En antar
derfor at F eginsbrekka pa Steinbergene rna vrere det sted hvor
pilegrimene som valfartet til St. Olavs grav, f0rst fikk 0ye pa
hyen og h elgenens kirke der.
Hvor Feginsbrekka er a s0ke, vet en ikke visst. Det har vrert
gjettet pa flere steder, saledes ved Ferstad og ved Kyvannet.
En utbredt meining er at den la i Gramskaret i gamle Bynesveg.
Nar det i Sverres saga er nevnt Steinbergene, er det sannsynlig at man den gang forsto med Steinbergene en stor del av
bergsida oppover mot Grakallen. Hva for en «stein » der siktes
til, vet vi ikke. Det blir gjettet pa Svalsberget der kong Sverre
bygde sin borg. - Arkreologer har tenkt seg at dette kan ha
vrert en gammel bygdeborg, men det kan ogsa vrere meint som
en karakteristikk av fjellknausen som liknet pa eller egnet seg
som borg.
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En rna tru at Sverre er kommet den vanlege vegen over Leinstrand og Byasen til Steinbergene. Sannsynligvis gikk den eldste vegen forbi Fr0set, Solem, Lian, Torshaug, Wullumsgarden
til byen. Men ogsa vegen om Leirbrua, Ugla, Ferstad kan ha
vrert brukt, og da har han fra Ferstad fulgt kleivvegen videre
over Stenbergene. Vegen fra Ugla forbi Kyvannet til BukkvolIan synes a vrere av noe seinere dato. Muligens er den f0rst
byga da stortrafikken til og fra bergverkene tok til.
Savel ved Ferstad som ved Torshaug er det god utsikt over
byen sa en godt kan tenke seg Feginsbrekka pa det ene eller
det annet av disse to steder.
Av Sverres saga synes ogsa a ga fram at farende folk fra
Gauldalen tok gjennom Klrebu pa sydsida av Vassfjellet. Vi
rna derfor rekne med at det ogsa kunne komme pilegrimer biide
over Tiller og over Rosten og kanskje over Husby-Selsbakk.
At vi ved Slottet pa Ferstadhaugen har en gammel ferdselsveg st0ttes ved at det ligger gravhauger og hellekister langs
den terrassen der den gamle veg rna ha gatt. Vegen er for lenge
sia horte og glemt, men pa Sverres tid var nok der en brukt
veg.
Folk som reiste over Tiller, Kroppan, opp Halsetlia til Hoem
og videre til Stavne og ArildsI0kka eller til ferjestedet ved
Stavne, har hatt en veg som eksisterte pa den tida. Fra Halset
har det sikkert ogsa dengang - sam na - f0rt veg over til
hovedvegen sam gikk over 0vre Byasen ved Storhaugen. I den
nyere tid gikk ferdselen fra Halset meget over Kleivan ved
Storhaugen til Steinberget, men vegen om Hoem rna tidligere
ha vrert meget brukt da det er kraftige vegguttuer mellom
Halset og Hoem.
Foruten de vegene i Lade sokn som er nevnt, trur en at vegen
opp gjennom Blusuvollsbakken forbi Vallentinlyst - Reitgjerdet - Granasen til Ramstad er bygd i gamle dager som
et bindeledd mellom TyhoItvegen og Jonsvannsvegen ved Ramstad. Det er mulig den er bygd som en erstatning for den vegen
som tidligere gikk forbi Granasen til Tungen med videre forbind else med byen over Tyholt.
Dessuten er Jonsvannsvegen over 0vre Berg, Moholt, Loholt,
som na er nedlagt mellom MohoIt og Hegdalen, en gammel veg
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uten at det kan tidfestes nar den ble bygd. Det er likevel meget
som taler for at den f0rst er kommet etter at bybrua ble bygd
i 1681.
....
l.t;.,~,

r'

..

Som tidligere nevnt har det i middelalderen vrert· ~t,~~!nig
ferdsel fra Sverige til Trondheim - ogsa pilegrimsferder.
Denne ferdsel fra Hellag og gjennom Ekornd0ren har gatt
gjennom Tydalen og Selbu forbi J onsvannet til Trondheim. En
del trafikk til og fra Selbu har ogsa passert over Klrebuvegen.
Trafikken langs Jonsvannet gikk den gang pa ostre side av
vannet. Vegen pa vestre side er bygd ferdig f0rst i begynnelsen av dette hundrearet.
Videre har det vrert ferdsel til Trondheim fra Jemtland og
Herjedalen over Vrerdalen og Stj0rdalen. Som nevnt f0r sto
en fram imot midten av det 17. hundrearet foran en utvikling
av vegbyggingsarbeidet i landet. Nreringslivet satte st0rre krav
til transportforholdene og kommunikasjonene enn for. Militrervesenet kom etter hvert ogsa med sine krav. Det var kj0retrafikken ogsa pa sommerf0ret som matte bli lettere. Dette f0rte
med seg en forandring og forbedring av vegene. En ser ogsa
at de veger som ble bygd i siste halvdel av det 17. hundrearet
- srerlig for transport til og fra bergverkene, pa aile mater
star langt over de hovedveger som var bygd tidligere. Tidligere
var det k10V- og rideveger, na ble det virkelige kj0reveger.
Ved forordning av 24. febr. 1636 ble b0ndene omtrent over
alt i Norge palagt a ha vegarbeid. Dette fikk meget a si for
vegvesenet. Det ble innledning til den nyere lovgivning om veg,,resenet som f0rte til at hver gard skulle ha sitt vegstykke a
holde ved like, en ordning som pa mange steder er blitt staende
heilt ned til Yare dager. I Strinda ble imidlertid vedlikeholdet
av vegene tatt over av kommune og stat i begynnelsen av dette
hundrearet.
Det ble etter hvert gjort vedtak om hvordan b0ndene skulle
utf0re dette arbeidet. Saledes skulle hver bonde ha satt sitt
vegstykke i stand innen Mikkelsdag am h,JSten og korsmesse
om varen.
I midten av det 17. hundrearet var sj01 den tarveligste stolkjerre en nesten ukjent luksus pa landet. Hjulredskaper ble
bare brukt i byen og pa enkelte steder i flatbygdene. Ville en
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den gang reise mellom Trondheim og Oslo, matte det vesentlig
skje pa hesteryggen. Som avveksling kunne en somme steder
bruke bat pa ei elv elier pa et vann, men bagasjen ble kl0vjet
pa hesteryggen. En heimf0ding som ikke var hendig nok til a
bruke syl og rem eller sno en vidje, gjorde rettest i ikke a
reise over fjellet. Han matte kunne reparere ridet0yet om det
gikk i stykker. «Kos reisande kar er du da, gapen, som ikkje
har reim og syl,» sa en halling forundret til Gyldenl0ve da
denne pa sin ferd over fjellet hadde sprengt salgjorden og ikke
maktet a b0te skaden Sj01.
I katolisismens tid var det av geistligheten gjort atskillig
for it opprette herberger langs vegene, srerlig til bruk for pilegrimene. Foruten disse hospitser hadde man pit fjellovergangene de gamle fjellstuer. Endelig var det i Erik Magnusens tid
for hver hele eller halve dagsreise langs de alminnelige veier
blitt innrettet vertshus, de sakalte «tafernishus>.
Ogsa i byene var de reisende henvist til a ta inn pa vertshus
og kroer dersom de ikke kunne bo privat. I Trondheim fantes
atskillige sadanne herberger. Pa Strinda var nevnt to vertshus
hvor srerlig selbyggene tok inn pit ferd til og fra Trondheim.
Det ene var pa Eklesbakken ved Katfolla i Bratsberg og det
andre pit 0vre Gjervan. Pa begge disse steder kunne det ofte
ga Iystig til nar de som kom fra byen, hadde forsynt seg med
brennevin, som da ble konsumert i selskap med de som var pa
veg til byen.
F0r 1660 hadde lensherrene ansvaret for veitilsynet. Men
na br0t det danske adelsstyre sammen, og det kongelige enevelde ble i·n nf0rt. Dette hadde f01ger for administrasjonen av
vegvesenet. Kravet om plan og orden' i administrasjonen f0rte
til at det na ble tilsatt embetsmenn som utelukkende skulle ta
seg av vegvesenet, og som da f0rst og fremst fikk som oppgave a gjennomf0re en planmessig utbygging av vegnettet og
innf0re mer ensartede byggemater for heile landet. De nye
embetsmenn ble kait generalvegmestre.
I denne stilling ble det i 1665 i det nordafjelske tilsatt en
mann sam het Helvaderus. Bergens stift h0rte ogsa til hans
distrikt. Han skulie ha fire skilling danske av hver gard. Fogden skulle kreve pengene inn. B0ndene fant en slik utlikning
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urimelig. F or den som kunne fore bare ei ku, matte betale like
mye som den som hadde en stor gard.
I 1670 ble man n0dt til a redusere embetsmennenes tall. De
som var mer eller mindre overfl0dige, skulle vekk. Mange
meinte at generalvegmestrene h0rte t il dem, og ved reskript
av 31. mars 1670 ble generalvegmesterembetene opphevet.
Det g ikk imidlertid ikke mer enn 4 ar f0r det plmy gikk ut
nye «bestallinger for generalvegmestrene bade nordafjels og
s0nnafjels hvorved tillike vegmestertollen pabydes». - Isrer
hadde de a pase og beflitte seg pa at «vegene mellom festningene saledes blir gjort og anlagt at artilleri og annen forn0denhet derpa sikkerlig kunne fremf0res».
I Trondheim stift ble det til kong Fredrik den fjerdes reise
i 1704 ikke bare oppsatt milesteiner, men pa vegen over Dovre
endog «fjerdingstolper, mde og hvite med Hans Majestets
navnetrekk». Han kunne da benyttekariol i Drivdalen f. eks.
Den f0rste generalvegmester i det nordafjelske d0de i 1685,
og dette embete sto vakant til aret 1700 da Peder Dreier ble
utnevnt. Nar det ingen vegmester var, ble tilsynet f0rt av
amtmannen og under han av fogden med lensmennene som
hjelpere.
Etter Dreier var major Carl Emilius von Llitzow generalvegmester nordafjels i 1730 ara.
Almuen var meget misforn0yet med de st0rre byrder som
generalvegmesteren la pa dem, likesom disse klaget over almuens ulyst til a utf0re vegarbeide. Det kom ogsa tildels til
strid mellom generalvegmester og amtmann. Forholdet mellom
de to embetsmenn var ikke klart, sa der var godt h0ve til rivninger og sammenst0t.
Generalvegmester Llitzow skriver saledes angaende almuen :
. Saasnart det er det mindste at klage over, da tales der
straks om veiene en general og raabes der korsfreste Generalveimesteren, saavel i de store Grestebuder, Assemblier og klubber, som i 0lkipperne. Og tykkes sig den bedste orator at vrere,
som bedst kan paafinde de elokventeste ord at gjennemhegle
Generalveimesteren og frelde dom over ham for at faa den Bestilling ophrevet og delt mellem Fogderne, som gjerne vii have
lennen».
Noen egentlig forn0yelse a vrere generalvegmester, iallfall
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nordafjells, har det 0yensynlig ikke vrert. Generalvegmester Llitzow skriver i 1740 at
han ganske vel kunne overkomme sitt arbeid, hvis det
ikke var for aIle disse uvillige
og straffverdige, som fikk for
sterkt medhold nar bonden
hadde lensmannen til venn,
denne fogden og fog den amtmann en til patron. Det ble da
intet annet til overs enn forf0lgelse. For slik overmakt
matte han bukke under. 2 ar
etter at Llitzow hadde skrevet
sin klagesang, ble det ved kgL
res. av 9. jan. 1742 gjort vedNikolai Fredrik Krohg .
tak om at generalvegmesterembetet skulle oppheves. Vegtilsynet gikk igjen over til fogd
og lensmennene. Men vegmestertollen ble ikke sl0yfet. Den gikk
i fogdens lomme der den var h0yst velkommen. Men darlig
gikk det. Det ble flere og flere «onde veier» som stiftamtmannen i Trondheim kalte demo
Men i 1761 matte de ga til a opprette denne stillingen igjen.
En hadde nok av s0rgelig mynsle i 19 ar sett at stilling en var
n0dvendig. Men nordafjels tok det tid f0r de fant noen som
kunne ta denne stilling. I 1768 ble kaptein ved det s0nnafjelske
dragonregiment Nicolai Fredrik Krohg palagt a ta over generalvegmesterstillingen for Trondheims og Bergens stifter for
de f0rste 2 ar pa pmve. I 10nn skulle han ha 600 rdl. arlig av
vegmestertollen, og det overskytende av denne tollen skulle
brukes til krutt, mine ring og andre omkostninger til forb edring av vegene. Slike forbedringer gikk ikke inn under b0ndenes pliktarbeid.
Dersom Krohg i de to pmveara viste seg vel skikket, kunne
han gj0re seg hap om a bli fast tilsatt nordafjels med en 10nn
av 600 rdl. arlig. - Det var na en sterk trang til a fa bedrede
veger som kunne klare en meget auka ferdsel, og na blir de
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fleste av de eldre vegene vare bygd. I de 33 ar Krohg fungerte
som generalvegmester nordafjels (1768-1801), fikk han utf0rt et stort arbeid for vegbygginga og utbedring av vegen.
Han budde pa Munkvoll gard pa Byasen. Nicolai Fredrik Krohg
var f0dt i 1732 og ble utdannet som offiser. Han ble tilsatt fast
som generalvegmester i 1770 som alt nevnt med 600 rdl. som
arlig hmn, men etter et tidsrom av 13 a r fikk han personlig
10nnstillegg sa hans 10nn ble fordoblet.
Straks etter at Krohg hadde overtatt sitt embete, sender han
ut en kunngj0ring vedk. embetet nordafjels, og i denne meddeler han f0rst sin instruks. Da denne kunngj0ringa gir et
klart bilde av hvordan vegene var for 150 a r sia, tar vi med
det vesentlige av denne instruks i den skriveform som den
gang var brukt.
«Vegbredden skulle for kongeveger vrere 8 a 9 alen, for de
0vrige lande-, bygde- kirke- og tingveier 6 alen foruten sidegreftene som skulle vrere 2 alen brede oven til , % alen nedentil
og 1 a 1 % alen dypere hvor det matte beh0ves. Sa ble aIle og
enhver som bodde ved vegen advart mot a sette sine gjerder
eller pl0ye og sa for nrer vegen. Ingen landmann burde eller
kunne finne seg fornrermet over dette. Thi hvo ville ikke at
aIle vegene skulle vrere sa brede at de reisende kunne komme
bekvemt forbi hverandre uten a kj0re sine redskaper i stykker.
For at veiene i hast kunne komme i stand, bli brukbare og
«commode» for de reisende matte man iaktta f0lgende alminnelige regler. De dype huller som matte forefinnes, matte man
fylle med sten eller trrer. Hvor det lot seg gj0re, skulle temmelig store trrer legges tett ved hverandre tvers over vegen for
at grunnen kunne bli fast. Ovenpa skulle legges bar og kvister
ogsa tvers over vegen vel tett og til omtr. en halv alens h0yde,
eller tykkelse hvor vegen var lav. Men hvor den f0r var temmelig h0Y og jevn kunne bartykkelsen innskrenkes. Sa skulle den
av greftene opkastede jord utjevnes ovenpa. Ellers skulle man
her fornemlig bruke sand og grus som, hvis den ikke fantes
i nrerheten, matte tilkj0res, selv om den skulle hentes 1,4 mil fra
arbeidsstedet. Dette sand eller gruslag skulle gis % alens tykkelse, sa at underlaget eller baret ble helt tildekket sa at intet
av dette kom tilsyne. Det matte iakttas at bade underlaget og
hele forh0yelsen gikk like ut til greftene, og at vegen endelig
fikk en sterk forh0yelse pa midten sa van net kunne fa avl0p
og ikke bli staende i vegen.
Sidegreftene skulle oppkastes etter en utspent snor ganske
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like og forpeles hvor jorden var av den beskaffenhet at den
fait ut, og nar de hadde fatt den forn0dne dybde, skulle man
f0rst oppkaste de forn0dne vannavdelinger fra den ene gr0ften
til den andre, hvilke skulle stensettes i like dybde med hovedgr0ftene eller t0mres av stokker.
Ingen stor sten eller fjellujevnhet ma tte t a les i vegen. De
stener som var sa store at de ikke lot seg bortsette med makt,
skulle brennes i stykker. Det sam me kunne ogsa gj0res med
sma fjell i vegen, men var fjellet eller stenen av den beskaffenhet at fyrsetning ikke kunne utrette noe, som dog sjelden ville
inntreffe, da skulle de mineres vekk.
N a r en veg var i sadan stand, kunne den reisende ikke ha noe
a klage. Og veien kunne vedlikeholdes med ganske lite ar1;>eide.
Om 1;>ruene bestemmes at de f0rst og fremst matte ha tilstrekkelig sterkt og godt fundament, enten det var virkelig
fjell eller stenkar, bolverker eller stolper. Aile broer burde vrere
minst 8 a 9 alen brede eller iallfall minst 6 alen mellom rekkverkene. Bolverkene skulle hvis de krevdes, vrere av det st0rste
slag t0mmer som holdt 12 a 15 tommer i t oppen . Samme st0rrelse burde ogsa stolper h a. De skulle spisses og brennes pa den
nederste ende og med makt drives sa langt ned at telen ikke
kunne rokke ved demo Til underlaget for selve brugolvet skulle
i a lminnelighet brukes t0mmer, 10 tommer i toppen, som laes
sa tett sammen at det ikke var apning om stmet skulle ga i
stykker. Til str0e eller selve golvet kunne brukes a lminnelig
t0mmer omtrent 6 tommer i toppen, og da disse i a lminnelighet var 18 eller 20 alen lange, sa fikk man av hver stokk to
lengder som n0dvendig burde ga en balv a len over bollverk og
underlag pa hver side for liksom et tak a konsentrere samme
for fQrratnelse. Ovenpa matte stmet flathugges noe til jevnhet
som et golv. Videre skulle samme forbindes med lange stokker
langs de ytterste sider av brua sa de kunne ligge fullkommen
fast .
Da vakre bruer var en zirat for veiene burde de ogsa sa
vidt mulig utarbeides.
Stolper og strebere burde h0vles og overstrykes med tjrere
eller oljefarge. Ved de st 0rre bruer burde ogsa de fire endestolper g j0res 6 alen h0ye med rundt h ode og hals og opp mot
hode eller knapper burde der gj0res en langaktig firkantet uthogging som viste liksom en ramme omkring hvorpa maltes
det kg!. siffer med krone over samt arstallet under, sa og
elvens navn.
Aile bruer skulle bygges av godt furut0mmer, dog kunne vel
en eller annen ubetydelig bro bygges av gran hvor det var
mangel pa furu».
362

Krohg slutter med a be stiftamtmannen om a la hans kunngj0ring gjort offentlig pa tinga for at hans «allernaadigste beskikkelse» ikke skulle bli ukjent for noen.
Det kan nok hende at de navrerende vegbyggere vii ha ett
eller annet a merke til denne kunngj0ringa fra Krohg, srerlig
da med hensyn til fundamentet av vegene, men for behovet den
gang var kunngj0ringa hans uttrykk for det mal han hadde
satt seg, nemlig - foruten a fa i gang nybygging der det trengtes - a fa omgjort aile de gamle vegene til kj0reveger og aile
mindre veger til skikkelige rideveger. Han nadde ikke malet,
men han rakk langt fram mot det. Store vansker hadde han a
slass med fra naturens side, men folket voldte ham enda st0rre
vansker, srerlig til a begynne med. - B0ndene hadde pliktarbeid. Gardene ble delt inn i roter, og hver bonde fikk sitt vegstykke a utbedre og holde ved like. Hver rote skulle ha en
rotemester som hadde sine plikter. Ingen skulle ha plikt til a
ta vedlikehold pa vegen mer enn 4 mil fra heimen. Men gjaldt
det vegbygging, sa kunne det bli enna lengre vegstrekninger
fra heimen. For hver ny veg som ble bygd, ble det auka vedlikehold og skyss. Det visste b0ndene og likte det ikke. A arbeide
opp de gamle rideveger til kj0reveger - hva skulle det vrere
godt for? De gamle vegene var da bra nok, sa bl2mdene. KI0Vgreiene hadde de liggende. De kunne straks tas i bruk. - Vogner skulle det vrere na. Hva var det annet enn nye og un0dige
utgifter? Isrer val' misn0yen stor i fjordbygdene. Allmannavegen for fiskerne var sj0en, sa der trengtes ikke andre veger.
Almuen raste mot embetsmennene i det heile tatt. De ville bare
undertrykke b,mdene og fisk erne. «Det blir ikke godt for vi
gjor som i Frankrike og avskaffer aile embetsmenn,> sa de.
De syntes det var noe tiltalende ved a kappe hodet av embetsmenno - Det var nemlig pa den tid da den franske revolusjon
hadde framgang.
Krohg forsto likevel a komme tillags med b0ndene. Men det
var ikke bare fra den kanten han hadde vansker. Forholdet
mellom amtmann og generalvegmester var alt annet en klart.
Det kom til mang en rivning nar vegmesteren st0tte pa en
kverulant av en amtmann som f. eks. amtmann Theiste i Bergenhus amt. Denne strid endte med at herr Theiste ble suspen363

dert. Det ble nedsatt en domskommisjon, og Theiste ble ilagt
mulkt. Saka gikk til h0gsterett, og her ble han frad0mt amtmannsembetet. Da de andre amtmennene fikk h0re hvordan
det gikk Theiste, ble de nok !itt varsommere like overfor generalvegmestrene.
Det har vrert sagt at for a d0mme rett om herr Krohgs fortjeneste av vegvesenet rna en kjenne alle de vansker som han
hadde a vinne over. Det arbeid som han fikk utf0rt under disse
forhold, var i sannhet framifra.
Som generalvegmester fikk Krohg ombygd til heilt kj0rbare
veger den nordafjelske del av de store gjennomgangsvegene som
bandt hovedstaden sammen med Romsdal, Nordm0re og Tmndelag. Det var veger som da Krohg tok til med arbeidet sitt,
var i en nrermest ussel tilstand.
Etter generalvegmester Liitzows melding i 1740 var der i den
tid nordafor Trondheim veger gjennom Strinda, Stj0rdal, V rerdal og Indemya. Gjennom Stj0rdal var det ganske farbart til
Meraker - til grensen mot Jemtland gjennom Skurdalsporten.
Fra Stj0rdal gikk ogsa veg til Selbu. Den viktigste grensevegen
nordafjels var en gammel ride- og kl0vveg fra V rerdal over SuI
til Jemtland. Der drog Olav Haraldsen nedover til Stiklestad i
1030. Her vandret etter hans d0d pilegrimene til Nidarosdomen.
Her red det lange tog av jemter til det store marked pa
Levanger.
Innherredsvegen over Gjevingasen rna ha vrert ganske farbar i 1564. Den gang reiste den svenske hrer over Gjevingasen
til Trondheim og hadde pa tilbaketuren St. Olafs kiste med seg.
Etter generalvegmester N. F. Krohgs d0d i 1801 ble S0nnen,
kaptein Chr. Krohg, utnevnt til generalvegmester i S0r-Tmndelag, men han d0de alt i 1802. Det gikk na ei tid nedover med
vegene. Det er vel rimelig at krigen 1807-1814 og de n0dsara
som kom etterpa, har lammet arbeidet med vegene. Det ser ut
til at det i de ara har hersket atskillig forvirring i vegstyret.
- I krigsara kom vegmesteren i S0r-Tmndelag i strid med
stiftamtmannen som klaget over darlige veger. Men vegmesteren sa at han av kommanderende general var blitt tilsatt som
feltvegmester, og som sadan hadde han f0rst og fremst generalens ordre a holde seg til.
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Med vedlikeholdet var det nok sa som sa i de f0rste ara pa
1800 tallet. Det fikk de f. eks. merke de menn som i 1814 drog
til riksforsamlingen pa Eidsvoll. I et hvert fall var det flere
av dem som i dagb0kene sine i sterke ord har klaget over den
tilstand vegen var i, isrer i f0refallet. S0lete og trette kom de
fram til Eidsvoll. En skriver at vegene gikk i b01ger som Nordsj0en, og de kj0rende var nrer pa sj0syke. Na, !itt overdrivelse
kanskje, men allikevel far vi et bilde av tilstanden. Srers opplysende er et forslag som stortingsmann lensmann Urdahl satte
fram pa tinget 1815--16 om at det skulle gis en loy med forbud mot a kj0re over aker og eng. Komiteen for land-, skogog bergvesen som fikk saka til handsaming, uttalte at det var
kjent at de kj0rende ikke alltid fulgte vegen, men ofte kj0rte
over oppdyrkede jorder til stor skade for eierne, isrer nar dette
foregikk om varen. Men ofte var bygdefolket sj0l skyld i dette
da de sjelden - savel sommer som vinter - gjorde noe arbeid
pa bygdevegen, hvorfor de ofte var «fast ufremkommelige».
Det kunne tildels vrere farlig a ferdes pa slike veger. F0lgen
var at ferdesmannen da s0kte a komme fram hvor han best
kunne.
Lovgivningen m. h. t. vegvesenet sto framleis pa det samme
primitive standpunkt som den hadde stitt pi fra gammel tid.
Av kongelig tilsatte vegmestre var det i alt 7, derav en i S0rTmndelag fylke.
Etter arelange diskusjoner satte regjeringen i 1824 fram
forslag for stortinget om ny veglov. Etter denne loven skulle
vegmesterinstitusjonen oppheves og vegvesenet bli lagt under
amtmannen. Av mynsler hadde de lrert at en innretning som
vegvesenet burde styres av en mann i hvert amt, og de meinte
at amtmannen ifl. sin embetsstilling ville kunne gj0re det bedre
enn en vegmester. Skulle en holde pa vegmestrene, matte de
iallfall sta under amtmannen som veginspekt0rer. Noen meinte
likevel at det framleis var best a ha vegmestere, men mot dette
innvendte bl. a. grey Wedel at der ikke var noen i den tid som
var utdannet til vegmestere. Det var som regel infanterioffiserer som kom inn i slike stillinger. De hadde visstnokk matematiske kunnskaper, men i vanskelige tilfelle matte de henvende seg til menn av faget. Ordninga med vegvesenet under
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amtmannen var 0konomisk fordelaktig, meinte grey Wedel.
Men han matte ikke fa noe 10nnstillegg for det Det matte vrere
vederlag nok for hans umak at det ble bedre veger. A inspisere
vegen matte vrere en lett sak for ham.
Det var jo en av amtmannens hovedplikter a reise om i distriktet for a utbrede and og liv. Til hjelp kunne amtmannen ha
en eller flere veginspekt0rer og dessuten lensmennene og rotemestrene.
Vegene ble delt i to hovedklasser: hovedveger og bygdeveger.
Denne inndelinga gar igjen ogsa i de seinere veglovene. Vedlikeholdet sku lie vanlig vrere pliktarbeid i distriktet der vegen
lao Loven hadde ogsa vedtak om rotedeling av vegene, om pliktarbeid ved bygging av nye veger m. m. Denne loven skulle tre
i kraft sa snart ny rotedeling var utarbeidd, men seinest i juli
1826.
Enda om den nye loven var et stort framsteg, sa skapte den
ingen ro omkring vegvesenet. Det kom fram forslag til endringer i vegloven bade i 1827, 1830, 1833 og 1836. Idette siste
aret foreslo en lensmann pa stortinget at fra 1. juli 1836 skulle
aile veginspekt0rer forsvinne. I deres sted sku lie lensmannen
og 8 almuesmenn i tilfelle i samarbeid med amtmannen avgj0re sp0rsmal om bygging av nye veger og bruer.
Det 3er ut til at veginspekt0rene val' minst like upopulrere
som vegmestrene f0r. Det hjalp ikke at disse menn hadde fatt
en annen tittel.
S"r-Tmndelag fylke var etter vedt ..k i loven delt i fem veginspeksjonedistl'ikt:
Strinda distrikt. Hertil h"rte Stl'inda og Selbu fogderi.
Nordre Gauldal distrikt, (Melhus og St"ren prestegjeld, og
Hnlt.:\.len og Singsas soknl.
S0ndre Gauldal dist?"ikt, (R"ros prestegjeld og Alen soknl.
Orkdal og s0ndre Fosen distrikt, (Orkdal sorenskriveri og
Hib"a prestegjeldl.
Nordre Fosen distrikt, (Stadsbygd, 0rlandet, Afjord og
Bj"rn"r prestegjeldl.
Etter en oppgave fra amtmannen var veglengden i Strinda
distrikt i 1853 f"lgende: Hovedveger 9 mil 6258 alen, bygdeveger 24 mil 3443 alen , rideveger 6 mil 12 000 alen.
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I 1851 ble det vedtatt en ny lov for vegvesenet. Etter denne
loven skulle all pengel0yving til hovedveger bli flyttet fra Kongen til Stortinget og 10yving til bygdeveger fra amtmannen til
kommunestyrene. Ellers skulle administrasjonen vrere omtrent
som etter loven av 1824. Veginspekt0rene i amtet fikk skyssog dietgodtgj0relse, men ingen fast 10nn. I en utredning til
amtstinget i 1853 siet" amtmannen : Det kan neppe med grunn
omtviles at veginspekt0rene i dette amt er slett avlagte og at
det overskudd av skyds- og dietgodtgj0relse hvori de skulle
s0ke deres egentlige 10nning, vanskelig kan bli sa betydeligt at
det kan avgive endog en tarvelig remunerasjon for deres arbeide og personlige anstrengelser».
Grunnlaget for denne 10nningsmaten var at veginspek0rene
skulle ha en viss 0konomisk fordel av a reise mest mulig og
vrere nidkjrere i tjenesten. Amtmannen foreslo derfor ingen
forandring. Vegkomiteen meinte at det nok kunne vrere 0nskelig a fa 10nningen ordnet pa annen mate. Komiteen pekte pa
at veginspekt0rene f0rst og framst skulle gi lensmenn og rotemestre rad og rettleiing, mens kontrollen og tilsynet med vegarbeidet burde overlates til lensmennene. Dermed skulle det
bli mindre arbeid for veginspekt0rene. Amtstinget vedtok at
10nningsmaten skulle inntil videre vrere som f0r.
Aret etter var begge Gauldalens og nordre Fosens inspektorater ledige fordi inspekt0rene hadde s0kt avskjed. Amtmannen foreslo for amtstinget i 1854 at amtsdistriktet ble delt
i to veginspeksjonsdistrikter, nemlig:
1. Strinda og Gauldalen vegdistrikt med en veglengde av omtrent 24 mil hovedveg og 29 1 ~ mil bygdeveg.
2. 0rland og Fosen vegdistrikt med 30 mil hovedveg og 171 :1
mil bygdeveg.
Forslaget ble vedtatt, og 400 spd. ble stillet til amtmannens
disposisjon til fast 10nn for veginspekt0rene.
Det viste seg snart overalt i landet at den te kniske hjelp
amtmennene hadde til administrasjon av vegvesenet ikke
strakk til. I 1857 vedtok derfor Stortinget at det av vegfondet
sku lie stilles en sum til radighet slik at de amtskommuner som
0nsket det, kunne fa tilskott til 10nn for «en i det Almindelige
Veivesens Tjeneste uddannet mand ».
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I flere amt ble det nil. tilsatt amtsingeni0rer. Departementet

ga i 1859 10fte om a ra til at S0ndre Trondhjems amt skulle fa
penger av vegfondet til slik 10nn, men sp0rsmalet ble av amtstinget utsatt til neste ar, og allerede i 1860 gjorde Stortinget
vedtak om at det ikke lenger skulle gis tilskott av vegfondet
til 10nn for vegingeni0rer, og forslaget om tilsetting av vegingeni0r i S0ndre Trondhjems amt kom derfor ikke opp i amtstinget i 1860. Som en forel0pig ordning ble det i 1857 tilsatt
en veginspekt0r. Tittelen ble seinere amtsvegmester. Den f0rste
amtsvegmester var fra mai 1857 premierl0ytnant seinere major
og distriktsintendant Otto Krefting. Han er ogsa kjent som
arkeolog og for sin store interesse for restaurering av Nidarosdomen.
Ved stortingsvedtak av 19. mai 1893 ble det gitt h0ve til a
innf0re fellesstyre av statens og amtets vegvesen dersom amtet 0nsket dette. Forutsetningen var da at det skulle bli tilsatt
amtsingeni0r. I 1894 s0kte vegmester Krefting avskjed etter a
ha gjort tjeneste i 37 ar, og samme aret kom sp0rsmalet om
samarbeid med staten opp pa amtstinget. Her fikk amtmannen
i oppdrag a hente inn uttalelser fra kommunestyrene og legge
saka fram for neste amtsting. Men i 1895 ble saka igjen utsatt
til neste ars amtsting.
I 1896 gjorde amtet vedtak om at reformen ikke ble a gjennomf0re i amtet. Vegmesterstillingen ble deretter kunngjort
ledig, og den konstituerte vegmester Axel F. Bergh ble na fast
tilsatt. Sp0rsmalet om fellesstyre var lagt fram for amtstinget
ogsa i 1897 og 1898, men vedtaket av 1896 ble begge ganger
fastholdt enstemmig.
I 1900 gjorde amtstinget med 20 mot 19 stemmer vedtak om
a gil. til fellesadministrasjon av statens og amtets vegvesen.
Men da vedtaket ikke hadde kvalifisert flertall, kom saka igjen
opp i 1901, og da ble det vedtatt at ordninga skulle vrere som
f0r. Ogsa i 1902 ble saka Iagt fram pa Amtstinget fordi stortingsrepresentantene i amtet hadde bedt om det, men tinget
nektet na a handsame denne saka igjen.
I 1912 ble det vedtatt en ny veglov, og denne slar fast at den
sakalte kombinerte administrasjon skulle innf0res.
I m0te den 27. april 1912 vedtok sa amtstinget at denne kom-
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binasjon ble innf0rt i amtet fra 1. juli 1913. Fra denne dato
skulle nemlig vegloven av 1912 tre i kraft. Dermed hadde vegadministrasjonen stort sett fatt den form den har i dag.
Den f0rste amtsingeni0r ble tidligere avdelingsingeni0r ved
statens vegvesen Fred. Barth. I 1919 ble tittelen forandret til
overingeni0r for vegvesenet. I 1920 ble A. Rode tilsatt som
overingeni0r. Da han gikk av etter oppnadd aldersgrense 1
1942, ble stillingen overtatt av overingeni0r J ohs. Eggen.

V edlikehold av vegene.
Som nevnt f0r ble vedlikeholdet av vegene i eldre tid utf0rt
som pliktarbeid a v de som budde i det str0ket der vegene HI.
Denne ordninga kom til a yare langt ned gjennom tida. Vegloven av 1824 gjorde ingen endring og heller ikke loven av
1851. Loven av 51 hadde likevel en liten reservasjon, for der
star at vedlikeholdet 80m regel skal utf0res som pliktarbeid og
fordeles pa de matrikulerte eiendommer i herredet. Herredsstyret kunne vedta at enkelte eiendommer eller alle eiendommer langs en veg ble fritatt for vedlikeholdsarbeid mot a betale
til herredskassen. Vedlikeholdet a v denne vegen ble da overtatt av herredet. Dette matte godkjennes av amtmannen.
Amtet bar utgiftene med vedlikehold av bruer pa hovedveger,
og herredet nar det gjaldt bruer pa bygdevegene. F or veger
som la avsides til, kunne amtet overta vedlikeholdet dersom
det ble for tungt a brere for distriktet. Staten kunne pa samme
mate overta vedlikeholdet av hovedveger. Na r det gjaldt oppf0ring av store og kostbare bruer, kunne en ga fram pa samme
mate.
Pliktarbeidet pa vegene f0rte imidlertid aldri til noe tilfredsstillende resultat, og sp0rsmalet om a finne fram til en
annen og bedre mate ble stadig dmftet. I 1857 foreslo veidirekter Bergh en ordning med faste vegvoktere kombinert med
pliktarbeid. Det daglige tilsyn og arbeid pa vegene skulle bli
a utf0re av vegvokteren. Framkj0ring av materialer og likedan
sterre utbedringsarbeider skulle skje som pliktarbeid. Forutsetningen skulle ellers vrere at staten skulle yte tilskoU til vegvokterlenninger. Han foreslo at det ble fert opp kr. 12000, 369

for aret til d ette formalet. Departementet ga si til d ding til
dette forslaget, men Stortinget gikk ikke med pa slik 10yving.
Noen a r seiner e t ok vegdirekt0ren sp0rsml<let opp pa ny, og i
1866 gjorde Stortinget vedtak om a yte kr. 4000,- for a ret
som tilskott til vegvokterl0nner. Fra den tid ble dette en fast
post pa statsbudsjettet med stadig auking. Tilskotet fra staten ble i den f0rste tida oftest satt til % av vegvokterl,mnen.
Men tallet pa vegvoktere vokste stadig, og dette f0rte til at
statstilskotet gikk ned sa det for terminen 1912- 1913 utgjorde
bare 5 % av vegvokterl0nnen .
Den nye veglov av 1912 fastsetter imidlertid at «na r det av
vedkommende kommunale myndigheter best emmes at vedlikeh oldsarbeidet helt eller del vis skal utf0res av veivoktere, blir
bidrag til disses 10nn at tilskyt e av staten m ed en femtedel og
av vedkommende amt etter amts tingets nre rmere bestemmelse».
I S0r-Tr0ndel ag er f. t. ogsa tilskotet fra fylket %, sa kommunen i alt tar godtgjort % av s ine utgifter til vegvokterl0nn.
I Strinda hadde det i siste h alvdel av det 19. hundrearet utviklet seg slik at en rekke garder var blitt fritatt for pliktarbeid mot konta nt betaling til herredskassen . P I< den miiten
h adde kommunen tatt en rekke vegstrekninger til ved likehold.
Dette arbeidet ble da satt bort pa anbud, og en gikk fram pa
den m aten at arbeidet ble auksjonert bort til lavestbydende.
Dette s kjedde ved de saka lte anbudsforretninger som gjerne
ble holdt pa lensmannens kontor. Ofte ble sommervedlikeholdet
og vintervedlikeholdet satt bort hvert for seg, og alltid med
en bestemt sum for aret.
Pliktarbeidet pa vegene ble mindre tilfredsstillende etter
hvert som trafikken voks te. I 1901 ble derfor tilsatt 3 fas te
vegvoktere i Strinda som t ok over vedlikeholdet pa Innherreds vegen, Klrebu vegen og J onsvannsvegen. Men framleis ble de
fl este veger holdt ved like ved pliktarbeid , eller arbeidet var
satt bort pa a nbud.
Vegdirekt0ren arbeidde s tadig for bedre vedlikehold av vegene utover landet. Et ledd i dette arbeide var at det kom faste
vedtak om kj 0reredskaper som skulle vrere tillatt a bruke. Ved
veiplakat av 30. april 1908 som gjaldt h ovedveger i Strinda,
er det bl. a. fas tsatt den minste tillatte felgbredde for vogner
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av ymse slag. Dessuten fastseUer plakaten at <Bruken av aile
kjlllreredskaper ved hvilke lasten eller dele av kj0reredskapet
ikke fullkommen breres av hjulene, men sieper pa eller stlilter
mot veibanen forbydes ».
Fra ornkring 1910 tok automobiltrajikken til a gj0re seg
gjeldende for alvor. Dette f0rte til strengere krav blLde med
'omsyn til bygging av nye veger og til vedlikehold, og snart
matte Strinda forlate den gamle ordning rned pliktarbeid. I 1911
hadde Strinda kommune opprettet eget ingenilllrvesen og tilsaU
herredsingeni0r. Derrned hadde kornmunen faU et organ som
kunne ordne alt vegarbeid og utflilre dette pa en mer fagmessig mate enn tidligere.
I 1918 ble det vedtatt a avskaffe pliktarbeidet pa vegene.
Det ble tilsaU 12 vegvoktere som fra na av tok over vedlikeholdsarbeidet pa aIle offentJige veger i bygda. Herredsingeni0ren ble utnevnt til vegtilsynsmann, og Iensmannen ble dermed fritatt fra vervet. Alt vegarbeidet ble lagt inn under ingenilllrvesenet, og det ble opprettet en stilling for en avdelingsingenilllr som skulle ta seg av dette arbeid, bade vedlikehold og
nybygging.
Redskapene som har vrert brukt til vedlikeholdsarbeid pa
vegene har gjennomgaU en sterk utvikling, srerlig i de siste 30
ar. Flllr 1920 var de av enkleste slag. Stort annet enn hakke og
spade var ikke i bruk i Strinda. Vegskraper ble taU i bruk i
1919. Disse ble kjlllrt med hest og ble brukt til jevning av vegbanen. I 1922-23 fikk en vegvals og rnotorhlllvei. Den f0rste
bilplog ble taU i bruk i 1927. F0r den tid var all snlllbmyting
utflllrt med hesteplog. Med den sterke trafikk i de seinere ar
ville det ha vrert vanskelig a holde vegene i tilfredsstillende'
stand uten slike hjelpemidler.
Det kan vrere av interesse a gi et par tall som viser den
sterke stigning av kommunens utgifter til vedlikehold av vegene. 11900 var de pa ca. kr. 5200,-. I budsjettaret 1947-48
er utgiftene til vedlikehold av veger og gater flllrt 0PP rned ca. '
kr. 360.000,-. Idette siste tall er ikke tatt med utgifter til
administrasjon.
Automobi Ztmji kken.

I de siste ca. 40 ar har trafikken pa landevegene hatt en nrer
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sakt eventyrlig utvikling. Den
viktigste arsaken til dette er
automobilen som for alvor tok
til a komme i bruk fra omkring
1910.
Fra utlandet, srerlig fra
Frankrike, h0rte vi allerede i
1890 ara om dette merkelige
transportmiddel, men folk flest
stilte seg svrert tvilende til det.
I 1896 uttalte vegdirekt0ren i
et brev til Arbeidsdepartementet at sp0rsmalet om bruk av
motorvogner var blitt aktuelt
ogsa her i landet da det var
tale om a sette i gang et par
motorvognruter. Vegdirekt0ren
Ingeni0r Ivar Soknes,
fikk i oppdrag a utarbeide vedf. 24. desember 1889 var utdantekter for motorvogner, og disnet ved Trondhjem tekniske lrerese ble vedtatt i en rekke fylker
anstalt. Han var tilsatt som inog stadfestet ved kgl. resolugeni0r vedNord-Tr0ndelag vegsjon av 2. september 1899. Etvesen fra 1911- 13, var assistent
ved vegvesenet i S0r-Tr0ndelag
ter disse vedtektene kunne amtfra 1913- 19 og avdelingsingeni0r
mannen gi 10yve til bruk av
i Strinda fra 1919- 1945. D0de i
motorvogner pa offentlig veg.
mars 1945.
Amtmannen hadde og a skrive
ut f0rersertifikat.
Den st0rste tillatte fart i timen var:
For vogner som med last veide under 2000 kg. 15 km.
For vogner som med last veide 2000 til 4000 kg. 12 km.
Men mange nye forskrifter og vedtak er kommet til seinere.
En har ogsa pmvd a fa ens lovregler for de ymse land, og det
har av den grunn vrert en del internasjonalt samarbeid.
Det er klart at automobiltrafikken matte skape mange problem i den f0rste tida, f0rst · og fremst fordi ingen var klar
over om automobilen hadde framtida for seg her i landet. Vegdirekt0ren hadde sterk tru pa automobilen og sa alt i 1909 at
han har «den overbevisning at man ved planleggelsen av yore
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. '. '"
veiers utstyr ikke lenger kan
se bort fra de krav som automobiltrafikken viI gj0re gjeldende og at man ved a ta skyldig hensyn til disse krav gj0r
en samfunnsgavnlig gjerning».
Departementet kjente seg ikke sa st0 pa det og mente «at
der efter forholdene i landet i
det hele vanskelig var anledning til at gi veiene i almindelighet et srerlig kostbart utstyr
utelukkende av hensyn til automobiltrafikken, men at det for
hvert en kelt tilfeHe ma komme under overveielse hvor vidt
og i hvilken utstrekning der ved
H en'edsingeni0r Olav N esheim
planleggelsen av nye veier skal
tages hensyn til paregnelig tra- val' f0dt 4. febl'. 1899 i Granvin,
Harda n ger. Etter A vrere utdanfikk med motorvogner ».
net ved den t ekniske h0gskol e i
Det viste seg snart at veg- 1923 ble h a n tilsatt som ingeni0r
direkt0ren hadde sett rett pa ved D et Norske Nitrida ksj eselautomobiltrafikken. Det kom s k ap og seinere ved andre st0rre
bare til a ga raskere enn noen verk som Det Norske Zinka ksj eselsk ap m. fL - I 1938 ble ha n
hadde dmmt om. I 1914 var det assistentingeni0r i Strinda og arinnregistrert 39 motorvogner i beidde ved vegavdelinga. H an ble
Trondheim. I 1921 hadde tal- avdelingsingeni0r i 1945 og herlet vokst til 490 og i 1939 til redsingeni0r fra L mars 1946.
2222.
Mange av de vegene som var bygd hittil, var lite tilfredsstillende som bilveger. Med automobilen var det kommet st0rre
fart inn i landevegstrafikken, og dette stilte st0rre krav til
vegene. Et av de viktigste krav var a fa fritt oversyn over
vegen lengst mulig framover. Dette var det ikke lagt videre
vekt pa f 0r, og vegene 'kr0ket seg derfor fram , ned i botnen
av hver liten dalsenkning og utenom bergnabber og rygger.
Slik var nemlig arbeidet blitt billigst og lettere a utf0re.
De gamle vegene ble ogsa gjerne for smale for biltrafik-
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ken. Selve vegdekket var for svakt og matte bli gjort sterkere.
Om sommeren kom st0vplagen langs vegene til som et nytt
moment i fartens tidsalder. Det ble sp0rsmal om nye typer av
vegdekker, og i sterkt trafikerte str0k kom snart asfaltdekket
i bruk.
De omleggings- og utbedringsarbeidene som det na ble n0dvendig a foreta, har ogsa i Strinda vl£rt drevet i mange ar.
Men her er framleis mye ugjort pa dette omrade.
Vegbygging i nyere tid.
Det vil f0re for vidt a komme inn pa aIle de veganlegg, bygging av nye og omlegging av eldre veger, som har vl£rt utf0rt
i Strinda i nyere tid. En ma innskrenke seg til a nevne litt om
no en av de viktigste.
Nyvegen. Som nevnt f0r gikk den eldste innfartsvegen til
Trondheim pa Byassida over Steinberget. Nyvegen eller Byassjasseen som den lenge ble kalt, ble bygd gjennom Leinstrand
og Strinda fram til Trondheim i 1854-59. Kj0rebredden var
8 alen. Seinere er vegen utbedret og kj0rebredden er na 6 m.
I 1937-39 ble det lagt asfaltdekke. Vegen er en del av riksveg 50 som gar over Dovre og som er den viktigste veg mellom
Tmndelag og 0stlandet.
Byasvegen. I 1883 ble det nedsatt en vegkomite som fikk i
oppdrag «at forfatte en plan over de forbedringer av herredets veier som efter komiteens formening maatte komme til
udf0relse i den nl£rmeste fremtid». I 1885 ble oppdraget nl£rmere fastsatt slik at planen skulle Vl£re en 10-arsplan basert
pa et gjennomsnittsbudsjett pa kr. 5000,- for aret. Komiteen
tok opp arbeidet for en veg fra Ilevollen ved foten av Steinberget og til Munkvoll, vegen som seinere har fatt navnet Byasvegen. Da en lenger strekning av vegen la innafor bygrensa,
vendte komiteen seg til Trondheim med sp0rsmal om byen var
villig til a bygge denne del av vegen. Dette var Trondheim ikke
villig til. Planene ble da omarbeidd, og resultatet bleat Strinda
sku lIe bygge heile strekningen mot at Trondheim ga et tilskott pa kr. 5000,-. Komiteen foreslo at Strinda 10yvde kr.
1000,-. til pukkdekke pa vegen og grunnga dette med at
«byens umiddelbare nl£rhet medf0rer forsterkede ford ringer til
veidekket, og da dessuten veien snart form odes a ville overga
374

til Trondhjems by samtidig med den patenkte utvidelse av
byens grenser, gar komi teen ut fra at bygden ikke 0nsker a avlevere et nytt veianlegg som den ikke har rere av».
Byneset og Leinstrand ble ogsa spurt om tilskott til denne
vegen. Byneset svarte nei, og Leinstrand var villig til a yte kr.
100,- pa det vilkar at arbeidet ble satt i gang innen utgangen
av 1888. Det tilbudet ble avslatt «idet man p. g. a. den opstilte
betingelse fandt at man dermed vilde give en fremmed kommune indflydelse pa et av Strindens anliggender».
Vegen ble bygd i ara 1888-189l.
Stavne- Byasen skole, vegen som gar gjennom Hoemsdalen
ble bygd ferdig i 1938. Kj0rebredde 4,5 m. Den er bygd med
kult og grusdekke.
Innherredsvegen. Dette er en gammel veg. Men ned gjennom
ara har den stadig vrert under omlegging og ombygging f0r
den fikk den form og den plass som den har i dag.
I 1858-59 ble det utf0rt en st0rre omlegging over Gjevingasen. Kj0rebredden ble da 6 alen. Strekningen TrondheimHommelvik ble bygd om i 1881-82 med kj0rebredde 4 m.
Fra bygrensa til Strindheim skole gikk vegen over R0nningsbakken. Men her ble den igjen omlagt i 1898-1900 og fikk den
trace den har i dag. Kj0rebredde ble na 5 m med gangbane pa
en side. Mellom Strindheim og V rere ble Innherredsvegen lagt
om i 1939 slik at den na pa heile strekningen gjennom Strinda
ligger pa sydsida av jernbanelinjen. Kj0rebredden er her 6 m.,
og det er lagt asfaltdekke. Innherredsvegen er en del av riksveg 50. Den er hovedaren for trafikk nordfra til Trondheim.
Samtidig med omlegging av strekningen Trondheim-Strindheim ble bygdevegen Strindheim-Bromstad bygd i 18951901.
J onsvannsvegen.
Som nevnt f0r var det i eldre tid to veglinjer innover mot
Jonsvannet. Den ene gikk opp Blusuvollsbakken forbi ValentinIyst-Reitgjerdet-Granasen-Ramstad. Den andre over 0vre
Berg-Eberg-Moholt-Loholt-Stokkan.
Omkring 1860 var det tale om en omlegging av vegene til
J onsvannet. Det ble hevdet at en veg innover i dette stmket
matte vrere nok, og det kom fram forslag til formannskapet
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om a Iegge ned vegen fra BakkIandet over Granasen. Samtidig
ble det foreslatt a bygge om vegen over 0vre Berg sIik at stigningsforholdene ble mer tilfredsstillende. Vegen gikk nemIig
opp Bergsbakken, og den er som kjent svrert tung.
Sp0rsmalet om a legge ned vegen over Reitgjerdet-Granasen faIt bort. Der imot ble omleggingen av vegen over 0vre
Berg utflOrt i 1870-ara. Fra Singsaker ble vegen Iagt i mer sydIig retning forbi Berg prestegard til Eberg sIik som vegen Iigger i dag. Dessuten ble den omlagt mellom Moholt og Stokkan
sIik at den na kom forbi Vegskillet-Ramstad og st0tte sammen med den gamle vegen ved Stokkanbrua.
Vegkomiteen av 1883 tok opp sp0rsmalet ombygging av
Jonsvannsvegen mellom Flaten og Nedre Jervan. Her gikk
vegen over Bj0rndalen og var svrert bratt. I syttiara hadde
kaptein Castberg stukket en ny linje forbi Valseth og langs
J onsvannet til N edre J ervan. Komiteen foreslo at vegen ble omlagt etter denne Iinjen. Dette ble vedtatt, og vegen ble bygget
ferdig i 1889. Jonsvannsvegen har ogsa i de seinere ar vrert
under omlegging og utbedring. Ved Nedre Jervan ble en omlegging utflOrt i 1843-47. I Fortunlia har et stlOrre omleggingsarbeid vrert i gang sia 1947.
Klwbuvegen.

Vegen fra Trondheim til Klrebu gikk i gamle dager over
GI0shaugen og vest for Lerkendal gard. Videre vest for Valgririda og opp en slukt mot Sundland. Den krysset bekken ved
Fredly ungdomsskole pa samme stad som den navrerende veg
og gikk videre opp Stubb-bakken. Dalen ved Stubban der vegen
gikk, ble kalt Selbudalen, fol'di her gikk Selbyggenes tl'afikkare mellom vestre ende av SelbusjlOen og Trondheim. Vegen
gikk sa forbi UUer. Ved eiendommen Tvereggmyr kan en enna
se mel'ke etter den gamle veglinja langs IOstsida av hagegjerdet. Fra Tvel'eggmyr til Eklesbakken gikk vegen omtrent etter
samme Iinje som vegen gar na. Her var det ved Guttugrova en
bratt bakke del' vegen seinere er bIitt ombygd. Fra Eklesbakken gikk vegen opp gjennom Katfolla, en dal som f0rer over
Randliberga Her val' vegen svrert bratt, og den la i et vanskeIig
terreng. Vegen gikk sa gjennom garden 0vre Bratsberg, ned
Amundsdalen og over Amundsbrua gjennom KIrebu til Selbu376

sj0en. - De verste bakkene pa den gamle Klrebuvegen val'
Amundsdalen, Katfolla og Stubb-bakken. Det er fortalt at
Kvernsteinstrafikken fra Selbu ofte gikk over Jonsvannet om
vinteren for a unnga disse bratte bakkene. Selbyggene kjf3rte
da en vinterveg 0st for garden Digre og over myrene fram til
Jonsvannet, over isen ned til Osen og videre til byen.
Ombygging av Klrebuvegen v<!:r tatt med pa Statens vegplan
av 1863, og i ara fra 1864-79 ble vegen omlagt fra Sorgenfribakken til Kvammen etter den linjen den hal' i dag. Pa samme
tid ble ogsa strekningen Tiller bru-Amundsbrua bygd. Dermed slapp klrebyggen de bratte bakkene i Amundsdalen og Katfolia. Strekningen Kvammen-Tiller bru ble ombygd i 1883
.-1,884.
11888-91 ble Klrebuvegen omlagt pa strekningen Trondheim
-Nidarvoll. Fra Siuppen og innover mot byen ble den Iagt
etter den gamle jernbanelinjen som na var nedlagt. J ernbanebrua over Nidelva, Elgeseter bru eller Kongsgards-brua som
den dengang gjerne ble kalt, ble ombygd til vegbru. Innkjf3rselen til byen som hittil hadde gMt over BakkIandet og over
Gamle Bybru, kom saledes heretter til a ga over Elgeseter
bru og ned Prinsens gate.

Bmtsbergvegen.
Denne vegen tok av fra den gamle Klrebuvegen ved 0vre
Bratsberg. Den val' fra ff3rst av bygd som gardsveg innover
til Espas i begynnelsen av det 19. hundrearet. Seinere ble den
opptatt som bygdeveg. Strekningen Eklesbakken-0vre Bratsberg som, etter at KIrebuvegen ble bygd etter dalen oppover
forbi Tillerbrua og til Amundsbrua, h0rer med til Bratsbergvegen, ble omIagt i 1888-90. Den ble na lagt Iangs Randliberga forbi0vre Randlia og Nedre Bratsberg og stf3tte sammen med den gamle veglinja ved 0vre Bratsberg. Dermed kom
de bratte bakkene i Katfolla b~rt. Mellom Sretran og Espas bru
ble vegen ombygd i 1906-10. Den ble na Iagt pa nedsida av
Bratsberg kirke og nedafor Nedre Kval. Tidligere gikk den ovafor kirka og garden. Den ble ogsa lagt etter en annen linje
mellom Brurak og Digre. Her kan en framleis tydelig se den
gamle veglinja gjennom Brurak-skogen.
Vegen fra Espas til 0vre Gjervan ble bygd i begynnelsen av
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;l890-ara. Den er smal og har en del bratte bakker. Arbeidet
med utbedring og ombygging av denne strekningen har vrert
i gang de siste ara. Dessuten ble det i 1947 satt i gang arbeid
med utbedring av vegen mellom Eklesbakken og Bruriik, f0rst
og fremst i det vanskelige terrenget langs Randliberga.
Gater.

I de str0k av Strinda som ligger nrer inntil byen, har det
mange steder vokst fram tettbygging av bymessig karakter.
Det f0rte til at disse str0k matte legges inn under en fast reguleringsplan, og kravene om bygging av gater og kloakker og
dessuten om vannforsyning meldte seg etter hvert.
Bygging av gater tok til fra omkring 1915. F0rst ble bygd et
par mindre gater pa Tempe. Seinere er det i alt bygd gater med
en samlet lengde pa ca. 20 km.
Gatene bygges med refusjon fra de huseiere som grenser til
gata, og dessuten ma huseieren legge ut n0dvendig grunn til
gate, uten vederlag. De fleste gater som er bygd, er 8 m brede
med 5 m kj0rebane og fortaug pa begge sider.
Kommunen ma brere alle utgifter med vedlikehold av gatene
uten tilskott fra stat eller fylke.
Veglengder i Strinda:
I 1948 er det i alt av veger i Strinda
Riksveger
11.95 km.
11.38 »
Hovedveger
Bygdeveger
80.-»
Kommunale veger, som ikke er opptatt som offentlige veger
i lovens forstand 12.- km.
Gater
20.- »

BOLIGBYGGING
AV BYGNINGSSJEF BRAUN

I. Den historiske utvikling.

Kaster en et blikk pa kartet, ser en at Strinda herred omslutter Trondheim by pa alle kanter. Byomradet var opprinnelig innskrenket til halv0ya mellom Nidelva og fjorden, avgrenset pa landsida av eidet i Ila, hvor byporten ved Skansen 130.
Utafor dette skarpt avgrensede omrade strakte herredet seg
bade i vest, syd og 0st.
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