
 

Strinda historielag ble stifta 9. mai 1996. Det betyr at vi kan vise til 15 års virksomhet! 

 

ÅRSMELDING FOR 2011. 

Etter årsmøtet 2010 har styret bestått av: 

Solveig Solem, leder 

Jan Habberstad, nestleder 

Ingeborg Øfsteng Bjørgum, kasserer 

Lene Strøm, sekretær 

Randi Moxness, styremedlem 

Vararepresentanter: 

Sigurd A. Fjær 

Ivar Moum 

Valgkomite’ 

Gunn Bakken 

Kari Grendahl Auran 

Nils Estenstad 

Revisor 

Kjell Olstad 

Redaksjon for årboka 

Knut L. Vik (red.) 

Nils Estenstad 

Sigurd A. Fjær 

Ragnhild Lande 

Randi Moxness 

Per Solve Tretli 

Randi Tvete Vik 

Navnekomite’ 

Solveig Solem 

Asbjørn G. Johansen 

Torleif Eggen 

Nils Estenstad 

 

 

 



 

Ved utgangen av  årsmøteperioden har vi 200 enkeltmedlemmer og 95 parmedlemsskap. 

Styret vil gjerne at de av medlemmene som har e-postadresser oppgir disse til kassereren. 

Det forenkler utsending av møteinnkallinger bl.a. 

 

Aktivitet i laget: 

Det har vært avviklet 7 styremøter der vi har behandlet 43 saker. 

Vi har gitt uttalelser i reguleringssaker for Brøset, Granåslia samt kommet med forslag på 

navn på veier på Grilstad Marina. 

Boksleppet i november 2010 var svært godt besøkt. Strinda Spelmannslag underholdt med 

fin tradisjonsmusikk før årboka ble presentert, 

To av medlemsmøtene våre har vært omvisninger; den 31/1 var vi på Ladehammeren 

renseanlegg. Christian Nordskag og hans ”mannskap” tok i mot oss til en interessant 

omvisning. Det er fantastisk hvor rent avfallsvatnet er før det slippes ut i sjøen. 

Høstsemesteret ble starta den 29- august 2011 med omvisning og foredrag av oberstløitnant 

Øystein Nåvik på Luftkrigsskolen på Kuhaugen.  

På medlemsmøtet 14/3  kåserte professor Lars Grande over tittelen: Er det trygt å bo på 

Strinda når det gjelder ras? Vi møtte en kunnskapsrik og humoristisk kar som hadde 

forsamlingen ” i sin hule hånd”. 

 

Den 2/5 kom Inger Gjærevoll og kåserte om Store trær i vårt område. Vi fikk innblikk i 

Elstersparken sin utvikling samt smakebiter fra parkanlegg på flere gårder i Strinda bl.a. 

Den26/9  hadde vi besøk av direktør Liv Malvik som fortalte om planer  for Grilstad Marina 

på kort og lengre sikt. Vi står foran utbygging av en ny bydel faktisk. 

 

Vårturen var lagt til Malvik den 15/6. Arnfinn Vikhammermo guidet oss øverst i bygda som 

tidligere var en del av Strinda herred. Vi var også til Mostadmark Jernverk. Turen ble 

avsluttet med nydelige karbonader og kaffe på kafe’ Rampa i Hommelvik. Her var det 

tidligere jernbaneekspedisjon. 

Strinda Landbrukslag feiret sitt 200-årsjubileum 5. – 8. juni 2011. Det ble markert med 

utstilling m.m. på Lerflaten gård. Sigurd Fjær var aktivt med i jubileumskomiteen og var 

pådriver m.h.t. Strinda historielags stand på utstillinga. Det vil komme en artikkel om jubileet 

i kommende årbok. 

Aktivitet ellers: 

Jan Habberstad og Solveig Solem deltok på DIS-dag på Hovedbiblioteket 30/10-2010. 

DIS= Data i Slektsforskning. 

I samarbeid med DIS Trondheim hadde Strinda historielag åpen dag på biblioteket på 

Moholt den 27. november. Her ble årboka for 2010 presentert for publikum. Vi hadde også 

med tidligere utgitte årbøker. Publikum som kom var interesserte. Noen fikk hjelp fra DIS-

folka til å lete etter slekt. Dette er arrangement som kan gjentas. 

 



 

Sør-Trøndelag historielag hadde ledersamling 18. november. Der var vi representert ved 

leder. 

Årsmøtet i Sør-Trøndelag historielag ble avholdt på Frøya 19. og 20 mars. Leder deltok. 

Sør-Trøndelag historielag feiret 10-årsjubileum med seminar på Suhmhuset 30. september 

2011. Her deltok Randi Moxness, Knut L. Vik og leder. 

Laget ble invitert til seminaret ”Mainnan i Buret” på Reitgjerdet sykehus den 4. oktober. 

Her deltok Randi Moxness, Jan Breida og leder. 

Styret var på besøk på museet på tidligere Rotvoll sykehus. Herrene Rønning og Killingberg 

var omvisere for oss. De fortalte også at de håpet å få i stand en venneforening for museet 

og ønsket at Historielaget ville være med her. Dette vil vi være med på dersom det blir 

aktuelt. 

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

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

Fjær, Jan Habberstad, Torbjørn Rønning og  Knut L. Vik. 

 

Årbokskomiteen har lagt ned et stort arbeid også i år. Knut L. Vik er den som i stor grad 

bærer byrdene. Vi gleder oss til å se årets bok. 

 

Nettsiden vår er det mange historielag som misunner oss. Den har hatt nesten 70.000 

besøkende. Wiki Strinda har hatt 2 mill. sidehenvisninger det er lagt inn 9000 sider. 

Torbjørn Rønning og Jan Habberstad legger ned et stort arbeid her. 

 

Sigurd A. Fjær har også i år hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Det er solgt ca. 

1180 bøker, inkl. bøker levert til medlemmer. Fjær har skaffet et fantastisk nettverk av 

forretninger etc. som omsetter årbøker for historielaget. Stor takk til Sigurd. 

 

Vi har mista en av våre æresmedlemmer. Asbjørn G. Johansen døde 1.august. Et ualminnelig  

aktivt medlem har gått bort. Vi vil savne hans artikler i årbøker og engasjerte innlegg i 

debatter på møtene våre. 

Fred over hans minne. 

 

 

Ranheim, den 18. oktober 2011. 

Styret|   

 

 

 


