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Postkortbilder fra Strinda

Av Knut L. Vik

Vi er mange som har et forhold til postkort 
med bilder av steder rundt om i verden 
(prospektkort). Vi har kjøpt kort som 
reiseminne, har sendt hilsener på kort med 
bilder fra der vi har vært, og har mottatt 
slike kort fra familie og venner på reise.

Mange prospektkort er blitt tatt vare på, og 
de er en meget stor og verdifull billedkilde 
som viser hvordan det så ut før. Vi skal i 
denne artikkelen vise noen eksempler på 
postkortbilder fra Strinda. Det er brukt en 
rekke slike bilder i tidligere årbøker også.

Litt postkorthistorie
Postkortets historie begynte med at 
postverkene på 1870-tallet utga det de kalte 
brevkort – i Norge i 1872. Dette kortet 
hadde på den ene siden et trykt frimerke 
og plass til mottakers adresse. På den andre 
siden kunne en skrive det en hadde å si. 
Slike kort utga Posten fram til 1990-tallet. 
Med et slikt kort kunne en i posten sende en 
kort meddelelse på en effektiv måte, og det 
var billigere enn å sende brev. 

I 1883 tillot Postverket at private kunne lage 
egne brevkort som kunne sendes i posten 
– disse måtte da frankeres med vanlige 
frimerker. Porto var 5 øre, mot 10 øre for 
brev. Det var lavere porto for kort enn for 
brev fram til 1984.

Forløperen til postkort med bilder var 
såkalte overrekningskort – tegninger eller 
malte bilder trykt på stiv kartong hvor en 
skrev hilsener og gratulasjoner på baksiden. 
Disse ble levert som en oppmerksomhet når 
en kom på besøk, eller sendt i konvolutter 
som brev. Slike kort med fin fargegjengivelse 
av bildene finnes fra slutten av 1880-tallet til 
rundt 1900.

Postkort med bilder for å sende i posten 
og for å skrive en hilsen på, kom i salg fra 
begynnelsen av 1890-tallet. Da kunne en 
kjøpe såkalte «Hilsen fra-kort» – på kortet 
kunne det f. eks. være trykt «Hilsen fra 
Trondhjem». Disse hadde da flere tegninger 
(vanligvis 3) på den ene siden med motiv 
fra stedet det var «Hilsen fra». Tegningene 
var innrammet av blomsterornamenter og Overrekningskort tegnet av Nils Bergslien. 

Julehilsen 1900. Kortet er utlånt av Knut L. Vik.
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«Hilsen fra Trondhjem» i 1896. Kort med 3 tegninger – av Trondhjem, Fossestuen ved Nedre Leirfoss 
og Nedre Jervan ved Jonsvannet. Utgitt av W. B. Bøghs forlag. Kortet er utlånt av Jon Kvistedal.

med litt plass til å skrive. På den andre siden 
måtte det bare være mottakeradresse og 
frimerke. Dette var kort som ble kjøpt som 
suvenir og sendt som hilsen fra reise.

Rundt 1900 hadde trykketeknikken utviklet 
seg, slik at bilder fra fotografier kunne gjengis 
raskt og billig på postkort. Tegningene 
kunne derfor erstattes med gjengivelse av 
fotografier, og det ble vanlig med bare ett 
bilde på kortets forside. Fortsatt måtte det 
bare være frimerke og mottakeradresse på 
baksiden. I 1905 ble det tillatt å dele denne 
siden i to slik vi i dag er vant med at det er – 
en del for frimerke og adresse og en del for 
avsenderens tekst.

Postkortenes storhetstid var mellom 1900 
og 1920, og det er utrolig hvor mange 

post  kort som ble laget og sendt i denne 
perioden. Antall avsendte kort innenlands 
fra Trondheim var ifølge Postverkets stati-
stikk 234 400 i 1905 mot 86 100 i 1900. Til 
utlandet ble det sendt 182 700 kort i 1905 og 
246 400 i kroningsåret 1906.

I de større byene kunne postkortene brukes 
til å sende korte meldinger raskt – slik vi i 
dag bruker SMS. I Trondheim sentrum var 
det opp til 5 postombæringer pr. dag rundt 
1910-20. Dette var før det ble vanlig å bruke 
telefon til korte beskjeder. 

Utgangspunktet for postkortbildet var fram 
til rundt 1960 sort-hvitt-fotografier. Fram 
til ca. 1920 ble de trykt i sort-hvitt, men 
også i brunlig eller annen fargetone. Det 
er også postkort hvor sort-hvitt-fotografiet 
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er fargelagt ved trykkingen eller for hånd 
(håndkolorert) – og da kan det også være 
laget et kort med samme bilde uten farge. 
Kvaliteten på gjengivelsen av fotografiene 
var ikke alltid like bra. Fra rundt 1920 ble 
kortene mer og mer laget ved fotokopiering, 
og da ble kvaliteten på bildet god. Dette var 
enerådende teknikk på 1930-tallet.

Brevkort ble innført i 1870-årene ved en 
internasjonal avtale (postkonvensjon), og 
da ble også størrelsen bestemt – og der-
ved lik i alle land. Brevkortstørrelsen var 
9x14 cm, og det var også størrelsen post-
kortene skulle ha da de kom senere (kalles 
nå småformatkort). På slutten av 1930-tallet 
begynte noen postkortforlag i Norge å 
utgi kort med størrelse 10,5x15 cm (stor-
formatkort) – den størrelsen som det i 
mange år har vært vanlig å bruke. Denne 
størrelsen var også tatt i bruk for postkort i 
andre land tidligere. Den samme størrelsen 
ble på samme tid i noen land tatt i bruk for 
brevkort – og også fastlagt i en internasjonal 
avtale. 

Verdifulle bilder
Det var en billedfattig verden i starten av 
1900-tallet. Postkortene var lenge eneste 
mulig het for folk flest til å se bilder fra andre 
steder. Det var f. eks. ikke gjengivelse av foto-
grafier i avisene før rundt 1920, og bildene 
var av dårlig kvalitet da de begynte å komme 
der. Det ble også solgt kort med bilde fra små 
og store begivenheter (reportasjebilder) – 
som f. eks. fra kroningen i Trondhjem i 1906.

Postkortene ble satt pris på og samlet på – 
gjerne i egne postkortalbum hvor de ble satt 
inn slik at bildesiden vistes. Postkort er også 
i dag et populært samlerområde.

Bildene på postkortene kan ha stor historisk 
verdi, f. eks. bilder fra små steder - bilder 
som det ellers er bevart få eller ingen av fra 
den tiden kortene ble laget. Fotografenes 
arkiver er oftest ikke tatt vare på – det 
er bare kopiene på postkortene som har 
overlevd. Privatpersoner tok oftest ikke 
bilder av steder – bare av familien. Det er 
i tillegg viktig og nyttig at det er trykt på 
kortene hvor bildet er fra.

Her er et eksempel på et kort med både bilde og tekst på forsiden og bare adresse og frimerke på 
baksiden – slik det var før 1905. Bildet er fra samme sted som det ene bildet på «Hilsen fra-kortet» –
Nedre Jervan. Kortet er laget for salg på det tyske rederiet «Hamburg–Amerika Linie» sin båt Meteor 
på tur til Nord-Norge. Kortet er sendt i 1904 og stemplet i Ålesund, og det er utlånt av Knut L. Vik.
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Dette er et eksempel på et kort med bare bilde på forsiden og tekst, adresse og frimerke på baksiden 
– slik det var etter 1905. Bildesiden har 2 bilder – det øverste viser kirken på Moholt med Åsvang 
skole til høyre og Amtsskolen til venstre, det nederste viser Strinden teglverk til høyre og Reitgjerdet 
spedalsksykehus til venstre. Kortet er sendt med nyttårshilsen fra kapellan Brian Smith i Strinda 
menighet i 1911. Kort utlånt av Knut L. Vik.

Fotografene reiste rundt i hele landet og tok 
bilder – postkortene ga dem mulighet til å 
få solgt bilder til postkortutgivere. Det var 
penger å tjene på å selge postkort – det var 
postkort til salgs overalt, og de var billige, 
slik at det ble solgt mange. Noen ganger 
kan en se at flere utgivere har brukt samme 
bilde. Postkortutgivere var det mange av, 
ikke minst i perioden 1900 til 1920 – fra 
store landsdekkende forlag (som Mittet) 
ned til lokale landhandlere og fotografer. 
Motivet på kortene var gjerne bestemt av at 
de skulle selges. Det kunne være ei grend, et 
turiststed, en fin utsikt, en jernbanestasjon, 
kjente bygninger, osv. Bildet kunne være av 
en skole hvor elever sendte hilsener heim, 
som Amtsskolen på Moholt og Fredly ung-
doms skole på Nidarvoll. Fotografene solgte 

også bilder til privatpersoner som fikk laget 
kort til privat bruk.

På 1930-tallet ble de første postkortene 
med flyfotobilde utgitt, og disse kortene 
er en fin kilde for å se hvordan et område 
var før – og hvordan det er blitt endret. 
Widerøes Flyveselskap tok en serie flyfoto 
av Trondheim og omegn i 1936 og laget 
post kort av noen av dem. På 1950-tallet ble 
det utgitt mange slike flyfotokort med god 
kvalitet fra hele Norge.

Storhetstiden for sort-hvitt-kort i stor for-
matstørrelse var 1940- og 1950-tallet – det 
ble utgitt kort fra hele landet i fotokvalitet. 
På 1960-tallet overtok fargebildene.
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Et eksempel på et 
«håndkolorert» kort. 
Kortet er utgitt av 
Carl Anderssens 
Forstørrelsesanstalt, 
Aalborg, og 
poststemplet i 1912. 
Avsenderen har 
skrevet at kortet er 
kjøpt på en butikk 
på Bjørkmyr. Kortet 
er utlånt av Harald 
Steiro.

På de neste sidene viser vi noen postkort fra 
Strinda. Kortene er utlånt av Jon Kvistedal, 
Ole Georg Nordli, Harald Steiro, Knut L. 
Vik og Nasjonalbiblioteket.

I bildeteksten er det nummer ved noe av det 
som er fortalt. De henviser til følgende liste 
over artikler i tidligere årbøker om samme 
emnet. 

1 Om Snaustrinda. Flere artikler i Årbok 
2010.

2 Ingvar Lånke: «Trekk fra Åsvang skoles 
historie». Årbok 2004, s. 18.

3 Ola Storhaugen: «Amtsskulen på 
Moholt». Årbok 2010, s. 48.

4 Ole Øverland Gjerde: «Strinda kyrkje 
100 år». Årbok 2001, s. 59.

5 Åsta Prøsch: Minner fra Sør-Trøndelag 
arbeidsskole på Moholt 1934-50. Årbok 
2011, s. 78.

6 Ragnhild E. Lande: «Hvor ble det av 
dem? Om gårdene Spandet, Østmarken 
og Moen på Lade». Årbok 2013, s. 82.

7 Terje Nafstad: «Bakkaunet – noen 
minner». Årbok 2009, s. 41.

8 Kari Lassen Grendahl og Kristofer 
Grendahl: «Angelltrøa Hovedgård». 
Årbok 2004, s. 7.

9 Kjell Furuset: «Eiendommen Dalen - fra 
husmannsplasser til høgskole». Årbok 
2008, s. 7.

10 Jan Åge Habberstad: «Historien om 
Strinden Teglverk», Årbok 2006, s. 7.

Det er også mye å finne i WikiStrinda om det 
vi ser på bildene og forteller i billedteksten. 

Kilder:
Ulvestad, Ivar (red): Vennlig hilsen. 
Postkortets historie i Norge. Aventura 
forlag, Oslo 1988.

Artikler i Postkortet – Medlemstidsskrift 
for Norske postkortsamlere.

Knut L. Vik, f. 1943. Sivilingeniør fra NTH, 
fysikk. Har arbeidet ved SINTEF RUNIT og 
IT-avdelingen, NTNU. Formann i Strinda 
historielag 2000 – 2006 og redaktør for 
historielagets årbok siden 2001.
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Flyfoto tatt fra Trondheim mot Strinda på 1930-tallet. Det øverste er fra 1936. Bak Kristiansten 
festning ser vi «byggebeltet». Grensen mellom Trondheim og Strinda gikk gjennom dette 
området. Bak er jordbruksområdet på «Snaustrinda» (1). Nederst ser vi Singsaker skole med 
«byggebeltet» og Strindaområdet bak. Kommunegrensa fram til 1964 gikk langs Overlege Kindts 
gate (se pil) og videre langs Motzfeldts gate. Gården øverst til høyre er Kvilhaugen.
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«Snaustrinda» i 1907 og 1952. Øverst: Utsikten fra der Bergheim terrasse nå ligger. Fra venstre 
midt i bildet: Voll forsøksgård, Veiskillet forsamlingshus, Strinda (Moholt) kirke, Åsvang skole 
(2) og Sør-Trøndelag fylkes amtsskole på Moholt (3). Nederst til venstre på det andre bildet ser 
vi veikrysset og forsamlingshuset Veiskillet, Voll gård og Strinda Handelssamlag.
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Strinda Handelssamlag og området ved Strinda (Moholt) kirke på 1930-tallet. Handelssamlaget 
startet i 1917 og er senere blitt til Strinda Samvirkelag, Coop Moholt Mega og nå Coop Moholt 
Extra. Strinda kirke ble innviet i 1900 (4). I den hvite bygningen til høyre var Sør-Trøndelag 
fylkes arbeidsskole fra 1934. Den tidligere Amtsskolen ble nedlagt i 1927. Arbeidsskolen hadde en 
snekkeravdeling og en smedavdeling (5). I 1960 fikk skolen navnet Sør-Trøndelag fylkes yrkesskole.
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Lade kirke og Lade gård ca. 1910. Lade kirke er en middelalderkirke fra ca. 1190 og var eneste 
kirke i Strinda for både østsiden av byen og Byåsen fram til 1857 da Havstein kirke ble bygget. 
Nåværende bebyggelse på Lade gård ble bygget rundt 1810. Norges Lærerhøgskole holdt til der 
fra 1922 til 1960 og Sosialhøgskolen i Trondheim fra 1963 til 1994. Eiendommen i forgrunnen 
er Tingsten. Der ligger nå Lade skole. Disse kortene er trykt i Tyskland.
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Rotvoll Asyl og Østmarkens sykehus på Lade på 1930-tallet. Rotvoll asyl på gården Nedre Rotvoll 
ble åpnet i 1872 mens Østmarken sykehus ble åpnet i 1919 på gården Spandet (6). Hovedbygning og 
uthus på denne gården ligger nederst til høyre.
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Øverst: Bakkaunet (7) 1918 eller litt før. Bakkaunet ble utbygd etter ca. 1910 og var Strindas første 
regulerte boligområde. Grensa mellom Strinda og Trondheim gikk langs Berhard Getz gate til 
venstre i bildet. Nederst: Charlottenlund stasjon 1910-20. I bakgrunnen ser vi Rotvollbukta, og 
på jordet opp mot stasjonen ligger nå husene i Sjøvegen, bygd av tyskerne under krigen. Kortet 
er utgitt av fotograf A. Røske, Trondhjem og sendt i posten i 1934.
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På Angelltrøa (8) ble det produsert mye høy! Boligområdet Angelltrøa ble bygget på disse jordene 
i 1968-1970. Bakerst til venstre på det nederste bildet ligger gårdene Høiset og Åsheim som er blitt 
utbygget etter år 2000. Dette er postkort utgitt av gårdbruker Anders Lassen for privat bruk. Lassen 
står selv ved hesja på det øverste bildet. 
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Øverst: Trøndelag kringkaster på Tyholt. Radiomaster fra 1930.
Nederst: Sjømennenes aldersheim på Lade bygget i 1926-28. Arkitekt var Johan Osnes. I bygget 
er det et minnekapell hvor det på veggen er skrevet navnene på 99 trønderske sjøfolk som mistet 
livet på havet under 1. verdenskrig - og 341 under 2. verdenskrig.
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Øverst: Dalen offentlige skole for blinde ble åpnet i 1912 (9). I 1975 flyttet skolen til Tambartun 
i Melhus, og Dronning Mauds Minne kjøpte eiendommen. Siden høsten 1976 har det vært 
førskolelærerutdanning i bygningen. Nederst: «Snaustrinda» – sett mot nord fra Steinhaugen. I 
forgrunnen eiendommen Kåret hvor boligfeltet Othilienborg nå ligger. I bakgrunnen ser vi – fra 
venstre – Moholt østre, Strinda kirke, Veiskillet, Voll gård og helt til høyre pipene på Strindens 
teglverk (10).


