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Sterke og svake sider ved bøkene om Norges bebyggelse - Strinda
Bokbindets sterkeste sider er en integrert framstilling av den enkelte eiendoms navn - adresse
– gnr/bnr - eierforhold og slektsoversikt. I tillegg finnes et fotografi over bebyggelsen på
eiendommen.
I svært mange tilfeller er også andre familier med bosted på eiendommen tatt med i
beskrivelsen
I mange tilfeller er eierens livsløp og utdannelse, med hobbyer, yrke og verv også meget
omfattende beskrevet.
For de som er opptatt av slektshistorien, sin har boka mange muligheter dersom
slektsmedlemmene er tilknyttet Strinda. Her har bokverket et unikt kildemateriale i 3
generasjoner, ved at så vel eierens fødselsdata og fødested, og ditto for foreldrenes bakgrunn
finnes i boka. Og ikke nok med det – også ektefellens og ektefellens foreldre har de samme
data for majoriteten av eiendommene.
Vel 50 år etter utgivelsen av boka er nok de fleste av de 2 eldste generasjonene gått bort – og
de fleste personene finnes antakelig i gravminneregistrene for Strinda. Den eldste
generasjonen er ofte født før år 1900. Dette vil si at du kan koble slektene til folketelling 1900
for hele landet. Og siden boka også inneholder navn og fødselsdata på barna (født før 1956) til
eierne av eiendommene, kan en også knytte kontakt til nålevende personer i Strinda
kommune.
Også ved å søke i listen over emigranter fra Strinda som du finner på Strinda historielags
sider, kan du nok også finne de som måtte ha utvandret fra de oppgitte eiendommene.
Bokas oppbygging med rekkefølgen av stoffet følger gårdsnumrene kronologisk, for Strinda
kommunes sin del fra gnr 4 til gnr 152. Således følges matrikkelen fra 1950, med de endringer
som kom for de eiendommer som ble solgt i perioden fram til 1954/55.
Her møter en imidlertid en av bokas store svakheter – det er ofte mange hull i omtale av
enkelte bruksnummer. En stiller seg spørsmålet hvorfor? Var eierne av de utelatte
eiendommene ikke til stede, uvillige til å la seg omtale, eller var det ingen bebyggelse på disse
bruksnumrene? Boka gir ingen forklaring. Matrikkelen fra 1950 har således flere navnsatte
eiendommer som ikke er medtatt i beskrivelsen i Norges bebyggelse. Dog må sies at flere
bruksnummer er avsatt til offentlige formål som veggrunn etc. For å komme videre i dette
spørsmålet må en søke i eiendomsdatabasen Norges Eiendommer – en tidkrevende oppgave. I
noen tilfeller vil nok også telefonkatalogen være til hjelp dersom du søker på adresser.
En del feil finnes selvsagt også i boka. Flere eiendommer mangler bruksnummer. Noen
feilplasserte eiendommer grunnet feil i gårdsnumrene forekommer også.
For oss i historielaget har vi funnet mange gode spor for oppfølging i senere artikler om
Strinda – den gang da. Opplysninger om bedrifter, industri og ikke minst gamle butikker i
Strinda er også rimelig godt beskrevet i Norges Bebyggelse. Det er all mulig grunn til å rose

redaktørene H M Fiskaa og H Falck Myckland for et framtidsrettet initiativ for beskrivelsen
av bygde-Norge på 50-tallet. Sammen med de 3 bindene av Strinda Bygdebok har vi et meget
godt og allsidig bilde av Strinda kommune.
Det har vært en del strid om rettigheter til bruk av opplysninger fra bokverket. Rettighetene
eies i dag av Bygdebokforlaget. Vi har vært i kontakt med forlaget som sier følgende:
Det er vi, altså Bygdebokforlaget AS, som sitter på rettighetene til Norges Bebyggelse.
Strinda kom opprinnelig under Sør-Trøndelag østre del 2, men østre del 1 og østre del 2 ble slått
sammen til ett bind, noe som førte til at Strinda ble tatt bort. P.g.a. dette har det vært snakk om å
utgi Strinda som egen bok.
Vi tillater ikke at noen legger ut sider på nettet fra Norges Bebyggelse.
Mvh Bygdebokforlaget AS v/Elisabeth

Strinda historielag har for eget bruk i vårt historiske arbeid, laget oss en indeks over gårds- og
bruksnumrene i Strinda, med kobling til sidenumrene i boka. Dette gjør det noe enklere å
finne fram til de mange kildeopplysninger som er av avgjørende viktighet for et historielag.
Bokverket finnes på bibliotekene, men dette bindet som omtaler Strinda kommune er relativt
sjeldent. Strinda historielag har sitt eget eksemplar. Så står du fast – kan du kontakte oss.

