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Navnekomité 

Solveig Solem, Asbjørn G. Johansen, Thorleif Eggen og Nils Estenstad.

Medlemmer

Pr. 1. okt 2010 er det 275 medlemsskap og 378 medlemmer.  

(I 2009: 234 / 305, i 2008: 191 / 240 og i 2007: 157 / 196.) 

Asbjørn G. Johansen er lagets nålevende æresmedlem.

Laget har nå 157 e-postadresser til medlemmer, dermed spares kopierings- og portokostnader. 

Aktivitet

De viktigste aktivitetene i laget har vært 5 medlemsmøter, bedriftsbesøk 23. februar til Grilstad Fab-
rikker AS for 40 deltakere, vårtur 7. juni til Byneset og Leinstrand for 74 deltakere og høsttur til Leangen 
gård 30. august for 120 deltakere. 

Styremøter

Etter årsmøtet 2009 har styret hatt 8 styremøter. De viktigste sakene har vært planlegging av medlems-
møter, oppfølging av årboksalget og innholdet i årbok 2010. 



Årboka

Årbok ”Strinda den gang da” nr. 9, 2009 er på 128 sider, boka ble trykt i 2000 eks. Boka har 11 artikler 
og for første gang ble hele boka trykt i farger.  

Årbokbytte med andre historielag: Nardo og Bratsberg,  Heimdal, Ranheim og Verdal. Videre er det gitt 
årbøker som gave til flere historielag, skolene i distriktet og til prestekontorene.

Årbok 2010 er under fullførelse og blir på 128 sider.

Årbøkene er annonsert i menighetsbladene for Charlottenlund/Ranheim og Strinda til akseptable priser. 
I gratisavisa Strinda har vi fått enkle gratisannonser i 2009-2010 og en betalt annonse. 

Historielagets nettsted, WikiStrinda og Facebook

Nettstedet www.strindahistorielag.no har siden oppstarten 1. mai 2007 og til 20.september 2010, hatt  
mer enn 19.000 unike besøkende. Det har i samme periode vært hele 45.000 oppslag på hjemmesiden.

På leksikonet WikiStrinda ligger nå over 3.000 artikler eller knapt 7.000 informasjonssider. Redaktørene 
har vært inne hele 26.000 ganger og lagt inn stoff. Sidene er besøkt utrolige 800.000 ganger! De mest 
besøkte og populære sidene i tillegg til hovedsiden er: Personer fra Strinda, Gårdene, Gamle bilder, 
Strinda bygdebok, Strindasidene, Strinda historielag, Studenter ved NTH og Butikkene.

Siste nytt er at Strinda historielag nå er kommet med på Facebook, og flere nye medlemsgrupperinger 
har tegnet seg som venner av Strinda historielag.

Arbeidet til navnekomitéen

Historielaget ble invitert av Heimdal Utbyggingsselskap til synspunkter angående navnsetting ved 
utbygging av Granåsen gård. Navnekomitéen ved Torleif Eggen og Solveig Solem har representert his-
torielaget i et møte med Heimdal Utbyggingsselskap vedrørende navn og de la sterkt vekt på at navnet 
Granåsen gård måtte beholdes. 

Navnekomitéen har i ettertid foreslått gamle navn fra Granåsområdet på de forskjellige felt i utbyggings-
prosjektet. Per dato foreligger ingen tilbakemelding fra utbyggingsselskapet.

Komitéen har sendt forslag til Kart- og oppmålingskontoret i Trondheim vedr. navn på ny veg fra Brun-
dalen opp til Gamle Jonsvannsvei, nemlig Arne Husbys veg.

Arne Husby, tidligere eier av Granåsen gård, var en ivrig forkjemper for å beholde gamle navn i Strinda. 
Han fikk ikke mye gehør da, nå ønsker vi i Strinda historielag at vi ved tidlig innspill kan bevirke at 
lokale navn blir mer brukt i nye utbyggingsområder.  Historielagets medlemmer oppfordres til å kontakte 
navnekomiteéen angående forslag og synspunkter om lokale navn.

Historielagets medlemskap og representasjon

Laget er medlem i Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie. Fra Landslaget mottar vi 
publikasjonene Heimen (1 eks.) og Lokalhistorisk magasin (5 eks.).

Ved ledermøte i Sør-Trøndelag historielag 19. november, i Fylkeshuset, deltok Knut L. Vik, Jan Hab-
berstad og Sigurd A. Fjær.

Årsmøtet for Sør-Trøndelag historielag ble arrangert i Selbu Rådhus 20. mars, og fra styret deltok Sigurd 
A. Fjær.

Medlemsmøter holdt i Trondheim Frikirke, Moholt 

19. oktober: Årsmøte for 40 frammøtte, samt foredrag v/Finn Karlsen, DIS-ST – Folketellingen 1934 for 
Strinda

23. november:   Bokslepp for årbok 2009 - 100 frammøtte, samt fordrag om fotograferingens historie og 
gamle Trondheimsbilder v/Inger Johanne Glasø Røkke. 

25. januar: 100 frammøtte – Tema : Byfortetting på Strinda  v/sivilarkitekt Sissel Arctander



22. mars: 60 frammøtte – Tema: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 250 år v/Kristian Over-
skaug og pianomusikk av Johan Daniel Berlin v/Randi Tvete Vik. 

26. april: 70 frammøtte – Tema: Arkivbilder fra Fjellanger/Widerøe v/Reidar Wirum og musikk v/Nardo 
Bydelsorkester.         

Andre arrangementer

På Moholt bibliotek fikk historielaget 28. nov. 2009 presentere og selge årbøker. Ingeborg Ø. Bjørgum, 
Randi Moxness og Jan Habberstad representerte historielaget.

Lederen har presentert og solgt årbok 2009 til Charlottenlund Veteranklubb og Felleskjøpets Pensjonist-
forening 

Åpen dag på Dragvoll 1. september:
Nils Estenstad og Knut L. Vik viste og kommenterte gamle foto fra Strinda. Randi Moxness, Solveig 
Solem og Sigurd A. Fjær presenterte historielaget og årbøkene i et eget rom. 

Ved slektsforskerdagen i Trondheim folkebibliotek 25. oktober 2009 holdt Jan Habberstad en forelesn-
ing for ca 27 personer om WikiStrinda.

Kultursti med infoplakater for området Schmettows allé, Rotvoll øvre og St. Hanshaugen:

Fredag 4. juni ble stien åpnet i et felles arrangement mellom Trondheim kommune, miljøetaten, Strinda 
landbrukslag, Strinda historielag og Charlottenlund Veteranklubb. 

Søndag 12. september (kulturminnedagen) inviterte Charlottenlund Veteranklubb, Strinda Landbrukslag 
og Strinda historielag til ”betjente” infoplakater og servering av kaffe og saft. Grunnet vind og nedbør 
kom kun ca. 30 interesserte. 

Historielagets styremedlemmer mottar en rekke henvendelser fra personer og virksomheter med 
spørsmål som er knyttet til opplysninger de finner i våre årbøker eller på vår internettside og i 
WikiStrinda. Vi bestreber oss med å gi best mulig svar, enten at vi selv har svaret eller via andre. I mange 
tilfeller har vi formidlet svar gjennom kontakt med DIS-ST. (Digital slektsgransking i Sør-Trøndelag).   

Strinda 18. oktober 2010

Strinda historielag

styret


