
 

 

ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET 2012. 

Styret har bestått av: 

Solveig Solem   leder 

Randi Moxness  nestleder 

Ingeborg Øfsteng Bjørgum kasserer 

Jan Habberstad  sekretær 

Torleif Eggen   styremedlem 

Vara: 

Ivar Moum 

Per Inge Hønnås 

 

Valgkomite’ 

Gunn Bakken 

Kari Grendahl Auran 

Nils Estenstad 

 

Revisor 

Kjell Olstad 

 

Redaksjonskomite’ for årboka 

Knut L. Vik redaktør 

Jan P. Breida 

Nils Estenstad 

Sigurd A. Fjær 

Ragnhild Lande 

Randi Moxness 

Per Solve Tetli 

Randi Tvete Vik 

 

Æresmedlem: 

Knut L. Vik ble på årsmøtet 24. oktober 2011 utnevnt til æresmedlem. Hans arbeid med 

årbøkene er av uvurderlig verdi for laget. Han har vært formann i flere år og er fortsatt en 

viktig ressurs i Strinda Historielag. 



Virksomhet i årsmøteperioden: 

Det er avviklet 7 styremøter.  

77 saker er styrebehandlet. 

I tillegg møttes styret etter boksleppet for å distribuere årbøker til medlemmer som ikke 

hentet bok selv på ”sleppet”. 

 

Medlemstall pr. 10.10.2012 er 433. 

Medlemsmøter: 

Første medlemsmøtet etter årsmøtet var” boksleppet” 21. november. Det var et fantastisk 

oppmøte. Vi måtte ty til storsalen for at alle skulle få plass.  

Strindheim sangkor underholdt før Knut L. Vik presenterte skribentene i årets bok. 

Da vi kunne se tilbake på 15 års ”drift” i historielag, fikk hver deltaker på årsmøtet utdelt et 

lodd. Det ble trukket ut en vinner av fruktkurv. 

 

På medlemsmøtet 23/1 2012 holdt Ragnvald Knudsen et meget lærerikt kåseri ET 

TILBAKEBLIKK PÅ FJORÅRETS BØKER. Hans form for framlegg var artig og vi fikk økt leselyst 

alle tilhørere. 

Vi fikk også et flott musikalsk innslag ved trioen Dagrun Gilberg (fiolin). Jorunn Dugstad 

(cello) og Randi Tvete Vik (piano). 

 

27/2-12 kom konservator ved Ringve museum Daniel Winfree Papuga og kåserte over emnet 

I Schrøders fotspor: Musikalsk vandring i en digital fotosamling. Det var en artig tilnærming 

til temaet. 

 

Den 16/4-12 var våren kommet og det var Karl H. Brox som tok oss med til Ladestien med 

bilder og kommentarer, både om selve stien og noen avstikkere som inneholder spennende 

planter bl.a. 

Randi Tvete Vik ledsaget forsamlingen i vårlig allsang. Dette ”slo an”. 

 

Avslutningen på vårsemesteret var Vårtur til Granby gård i Selbu den 5.juni. 

Inger Granby ga oss en lærerik og tankevekkende innledning til omvisningen i 

Utvandrermuseet. Det er ikke så lenge siden at nordmenn i stort antall var utvandrere på 

grunn av nød her i landet. Noe å tenke på når vi møter våre nye landsmenn? 

Ikke minst bygdene Selbu og Tydal ble ”tappet” for 2/3 av sin befolkning i de harde åra fra 

1830 – 1900. 

Gården Granby er bygd opp med hjelp av midler Ingers farfar hadde med seg til gamlelandet 

etter lykke med gullgraving Over There. 

På Granby har Inger og hennes mann laget en interessant utstilling med rik billedmessig 

dokumentasjon av livet for de norske som slo seg ned i USA og Canada. 



Vi avsluttet Selbuturen på Langsetkafeen med karbonade og kaffe før vår trofaste sjåfør 

Svein Olav Forbord kjørte oss trygt tilbake over Selbuskogen og Mostadmarka. Alle var enige 

om at det hadde vært en fin tur. 

 

Etter en litt miserabel sommer åpna høstsemesteret den 3. september med kåseri av Johan 

A. Wikander med tittelen Dagens og nattens tider fra vikingtid til nåtid. 

Vi forholder oss til timer, minutter og sekunder, men når kom timene inn som begrep hit til 

landet og hva var bakgrunnen for at timene kom til oss? 

Fantastisk kåseri av en svært historieinteressert overingeniør ved Jernbaneverket. 

Randi Tvete Vik, vår fabelaktige ”husmusiker”, bidro med pianomusikk. Hun hadde valgt 

komposisjoner som ga assosiasjoner til begrepet tid. 

 

Årbok 2011 ble trykket i 2200 eksemplarer og inneholder 10 artikler. 

 

WikiStrinda, hjemmesiden og Facebook 

WikiStrinda har pr 1. oktober passert 3,5 millioner visninger, en økning på 1,5 millioner på et 

år. Vi har 11.650 sider med artikler og bilder der, opp 2.600 siden i fjor. Artikler med 

”personer fra Strinda” er mest populært. 

 

Nettsida www.strindahistorielag.no har hatt 90.000 besøk siden oppstarten i 2007. Daglig er 

det fra 25 – 50 oppslag- 

Historielaget er også aktiv på Facebook. WikiStrinda har der 151 venner og Strinda 

historielag har 235. 

 

Andre aktiviteter: 

29/10 2011 deltok laget på Slektsforskerdagen i samarbeid med DIS (Data i slektsforskning) 

på Trondheim folkebibliotek. Jan og Solveig var der. 

Vi har også gjort det til tradisjon å arrangere et møte på Moholt bibliotek også i samarbeid 

med DIS like etter bokslepp. Den 3. desember presenterte vi årboka for 2011, hadde salg 

av denne og eldre årbøker. Jan viste bilder fra gamle Strinda. Vi fikk også tillatelse til å 

kopiere bilder fra familien Haarsaker. Bildene er interessante for ettertida da de viser 

tidstypiske situasjoner. Idar Kaare Loe fra DIS hadde et lærerikt og artig innlegg med tips for 

de som vil begynne å forske i slekta si. Tre andre fra DIS satt med sine datamaskiner og ga 

praktisk hjelp til slektsforskning. Dette er arrangement som bør fortsette. 

 

Strinda historielag sto som vertskap for årsmøtet i Sør-Trøndelag historielag den 17/3 2012. 

Vi hadde booket møterom på Sverresborg Folkemuseum. 30 delegater fra hele fylket møtte. 

Knut L. Vik hadde billedkåseri om Strinda før i tida og etter lunsj fikk vi omvisning i 

Byavdelingen på museet. 

Fra vårt lag deltok Ingeborg, Randi og Solveig i tillegg til Knut som kåsør. 

 



Strinda historielag deltok på Åpen dag på Voll gård den 3. juni. Vi hadde kjøpt inn ”partytelt” 

til 300kr.  Så vi hadde tak over standen vår i regnet. Jan og Solveig var der og fikk besøk av 

noen interesserte personer. 

 

Det er etablert en kartkomite’ for å få iverksatt arbeidet med digitalt kulturminnekart for 

Strinda. Komite’medlemmer er Tor Lunde, tidligere kartsjef i Trondheim kommune, Sigurd A. 

Fjær, Jan Habberstad, Torbjørn Rønning og Knut L. Vik. Aktiviteten har vært lav i 2012. 

 

Historielaget har fått forespørsel om innspill til navneforslag vedr, veger i områdene 

Jonsvatnet, Bratsberg og Ekle. Nardo og Bratsberg historielag tok for seg Bratsberg og Ekle 

så vi konsentrerte oss om Jonsvannsområdet. For å få med personer med lokalkunnskap ble 

Knut Moen og Per Terje Vollan innkalt til møte i saken. Tor Lunde kunne ikke møte. Vi 

utarbeidet et forslag som ble sendt Trondheim kommune i brev av 9/3 2012. 

Vi har tidligere sendt forslag på navn på gang- og sykkelbru over jernbanen ved Dalen. Vårt 

forslag- Dalenbrua- ble endelig navn! 

 

Arv: 

Per Killingberg har testamentert 2 fjelleiendommer i Rennebu kommune til Trondheim 

fortidsminneforening, Nardo og Bratsberg historielag, Strinda historielag og Utleira 

idrettslag. 

Det er en gruppe som består av representanter fra de 4 foreningene som samarbeider om 

salg av eiendommene. Det var befaring rundt St. Hans. Jan Habberstad deltok fra Strinda 

historielag. 

Det er uklart hva prisen på eiendommene kan bli. Det er ikke skog på plassene, men for 

jaktinteresserte kan det kanskje være av interesse. 

Historielaget regner med salg av begge eiendommene i 2013. 

 

Strinda historielag får stadig forespørsler om hjelp til å finne slektninger eller boplasser. Det 

er noe problematisk da det er sperrefrist på ”nyere” data. 

Vi har også deltatt på møter i lag og foreninger og fortalt om Strinda i gamle dager. 

Fotoalbumene er til hjelp her. 

Strindheim menighet skal ha to arrangement i høst der vi er engasjert. Solveig skal bl.a. ta for 

seg de kjente kvinnesakskvinnene som har fått navnene sine knyttet til veier i området. 

 

Styret vil rette en varm takk til de mange medlemmer som kommer til medlemsmøtene 

våre. Det er ikke mange lag/foreninger som har mellom 50 – 80 deltakere på møtene sine. 

Takk og fortsatt hjertelig velkommen. 

 

Moholt, den 8. oktober 2012 

Styret 


