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Erik Stenviks artikkel «Hvor ble det av 
Strinda?» er en bredt anlagt fortelling om 
Strindas natur og mennesker gjennom årtusener, 
med særlig vekt på de siste hundreårene og 
tiårene før «byen slukte bygda» i 1964. Fokus 
ligger hele tiden på «Snaustrinda», med 
utgangspunkt i Stenviks egen oppvekst på 
Persaune. Artikkelen beskriver de naturgitte 
forholdene som var viktige forutsetninger for at 
Strinda kunne bli et rikt jordbruksområde, og 
skildrer hvordan forholdet til kongemakt, kirke 
og byborgerskap gjennom århundrer har gitt 
premisser for utviklingen av bygdefolkets 

levekår. Forfatteren konkluderer med å slå fast at «det er viktig å holde kunnskapen om lokalsamfunnet og 
fortida ved like. Det kan gi oss en følelse av tilhørighet og ankerfeste vi trenger i ei tid prega av 
globalisering, mobilitet og fremmedgjøring». 

«Det store hamskiftet» - nye slekter i Strinda er 
Øivind Stenviks artikkel om arbeidssøkende 
mennesker som i siste halvdel av 1800-tallet 
bosatte seg i Strinda. Blant mange andre omfattet 
dette hans olde- og besteforeldre. Ved å skildre 
deler av deres historie viser Stenvik hvordan 
mennesker fra ulike deler av vårt land møttes og 
dannet nye slekter i Strinda. De ble delaktige i en 
radikal omforming av samfunnet som skjedde fra 
1850-tallet fram til de første tiårene av 1900- tallet 
– «det store hamskiftet» som forfatteren Inge

Krokann kalte denne prosessen. Mange av mennene fikk arbeid i industrien i Trondheim og Strinda – ikke 
minst ved Ranheim cellulosefabrikk. Jentene som kom til Strinda, fant seg ofte en huspost. Dette er både 
en slektshistorie og en interessant fortelling om arbeidsfolk og deres liv. 

Steinar Imsen forteller i sin artikkel om Magnus Lagabøtes landslov, 
som ble vedtatt på Frostatinget i Strindafylket i 1274. Han mener at denne 
loven kan ha vært viktigere i vår nasjonale historie enn Grunnloven av 
1814. Artikkelen forteller historia om kong Magnus´ rolle i lovarbeidet, og 
hvorfor og hvordan loven ble til. Den ble innført i fastlandet og etter hvert 
i hele det norrøne området «vest i havet». Etter 400 år ble den erstattet av 
andre lover. Artikkelen er illustrert med bilder fra en svært godt bevart 
utgave av Landsloven i det berømte Hardenberger-håndskriftet fra 1300-
1350. Denne utgaven har vært utstilt i i Nasjonalbiblioteket i Oslo siden 
februar 2020, utlånt fra Danmark i tre år. I 2024 er det varslet en storslått 
750-årsfeiring av landsloven.

1936

Viktig arbeidsplass - Ranheim fabrikker.

Kongen overrekker loven til tingfolket.



Ivar E. Stavs beretning om familien Hestmanns dagligliv under krigen 
markerer at det er 75 år siden frigjøringen. Gjennom skildringen av tilværelsen 
til forfatterens bestemor og onkler i Prof. Brochs gt. 3 får vi et tidsbilde fra 
Trondheim og Strinda i krigsårene. Tre av sønnene i familien ble arrestert av 
Gestapo i 1944 og sendt til fengsel og fangeleir. Om dette er det fortalt i en 
artikkel i årboka for 2011. I årets artikkel er det hverdagslivet som er tema. Den 
viktigste kilden er familiens private «aviser» skrevet av guttene under krigen, 
og illustrert av en av dem.

“Redaktøren arrestert i natt”. 1943.

Jan Paul Breidas artikkel om «Veiskillet» på 
Moholt gir et innsyn i livet på Strinda fra 1892 til 
1939. Takket være ildsjeler i Strindens 
Totalafholdsforening ble det satt i gang en innsamling 
av penger, og «Veiskillet» forsamlingshus ble reist av 
foreningen i 1896. Breida forteller hvordan ulike 
frivillige lag og organisasjoner etter hvert tok i bruk 
lokalet, som var sentralt plassert i bygda. Artikkelen

blir på denne måten også en fortelling om foreningslivet på Strinda. Breida vil fortsette fortellingen om 
forsamlingshusets liv etter 1939 i neste årbok. Artikkelens hovedkilder er spredte nummer av lokale aviser 
1892–1940, hentet fra Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv. 

Hilde Haaverstad Olsøs artikkel følger utviklingen 
på gården Kvilhaugen fra bygselbruk til selveierbruk 
på begynnelsen av 1800-tallet. Vi blir kjent med slekta 
som etablerte seg på toppen av Blussuvollbakken på 
1860-tallet, og som drev gården i tre generasjoner. 
Forfatteren viser hvordan utparselleringen av jordveien 
skjedde fra 1930-tallet, og hvordan tyskernes 
strategiske utbygginger under 2. verdenskrig fikk 
konsekvenser for livet på Kvilhaugen. I etterkrigstida 

gjennomgikk gården en vellykket bruksendring, og har i dag endt opp som det populære serveringsstedet 
vi kjenner som Kvilhaugen gård.

Arne Martin Olsen er vokst opp på Høili, og hans 
artikkel forteller om de merkene han som gutt kunne se 
i landskapet etter utdrivingen av kvartsitt på 
Blussuvoll. I Strinda bygdebok nr. 1 fra 1939 står det 
under beskrivelsen av gården Blussvoll østre at «på 
eiendommen forekommer ikke så lite blå og hvit 
kvarts, og der har vært fremdrevet ganske meget 
gjennem årene.» 

Veiskillet, Voll gård og Moholt kirke i 1907.

Kvilhaugen 1960

Flyfoto 1937. Spor etter kvartsittuttak  ved Blussuvoll østre.



Harald Norem og Hans Hagsets artikkel dokumenterer arbeidet som 
Strindamarka Vel har gjort, og stadig gjør, for å bevare og forbedre 
Strindamarkas løypenett og utsiktsplasser, og med å sette opp benker og 
informasjonstavler om markas historie. Forfatterne redegjør også for det 
frivillige arbeidet som ble gjort fra 1966 til 1990, da hytta ble eid og drevet av 
den første velforeningen, kalt Strindamarkas Vel. De forteller dessuten om 
bakgrunnen for at denne foreningen ble lagt ned i 1990. Siden 1990 er det 
Trondheim kommune som har eid hytta og stått for driften.

Jan Åge Habberstads artikkel om «Burmaklippen» i Strindamarka 
presenterer Strindas svar på Trolltunga og Preikestolen, og beskriver 
alternative adkomstveier til dette luftige utsiktspunktet i bydelens 
umiddelbare nærhet. Forfatteren informerer om kulturminner og 
severdigheter i nærheten av turstiene, og inviterer leserne til å spekulere 
over hvordan det kan ha seg at betegnelsene «Burma» og 
«Burmaklippen» har etablert seg som geografiske navn i våre 
nærområder. 

Per Mehus’ bokmelding presenterer Charlottenlund videregående 
skoles jubileumsbok i anledning hundreårsjubileet i 2019. Skolen bærer 
med seg fagtradisjonene fra både Brundalen og Ringve videregående 
skoler, de yrkesrettede og de akademiske. Røttene i yrkesutdanningene 
ble likevel plantet i “Tronka”, det gamle «Sindssygeasylet» i Kongens 
gate 89 i året 1919. Jubileumsboka forteller at det ble både en kronglete, 
kummerlig og spennende vei framover til et tidsmessig tilbud i nyskolen, 
et bygg som markerer den foreløpige sluttsteinen i 2012.   Ivar Sognli 
(red.): Skole i hundre. Jubileumsbok for Charlottenlund videregående 
skole 1919 - 2019.  (345 s., Trondheim 2019).

Frodig landskap mellom Ringvebukta og Ringve. Malt i 1935 av Oscar Sivertzen.




