
1893  Husby Østre og familien Angell 
 

Gårdsnavnet Husby på Stjørdal har virkelig markert seg, spesielt i våre dager. Og da tenker vi 

selvsagt på den rivende utbyggingen av boliger hvor gårdsnavnet naturlig nok er opphavet til 

navnsetting av ulike boligfelt, jfr. Husbymarka og Husbyåsen. I dag kjenner vi Husbynavnet 

gjennom tre bruk, hvis fradeling var vanlig for flere større bruk for noen generasjoner siden. 

Husby tilhører de første bruk her på Stjørdal på linje med Ree, Bye og Mæle, alle oppe på den 

såkalte moreneryggen overfor eller på nordsiden av det gamle løpet av Stjørdalselva. I forhold 

til de nevnte storgårder, kom Husby i neste generasjon, eller skal vi si i neste divisjon, hvor 

gården i lange tider var underbruk av blant annet Ree. Gårdene på Stjørdal kan på et vis deles 

opp i ulike divisjoner, og etter de fem store (Værnes, Hognes, Ree, Mæle og Bye), som på en 

måte utgjorde en egen elitedivisjon, dukket det opp flere gårder som ble tilknyttet en 

funksjon. En av disse var altså Husby vestre (Segtnan) gjennom å være lensmannsgård og 

fengsel, samt Husby Østre  som på slutten av 1800-tallet også ble den første ”apotekergården” 

på Stjørdal. Det ga gården en spesiell plass i vår historie, den ble opphøyet og ærverdig. På 

gården ble det gjennom mange generasjoner også drevet posthus, skysstasjon og butikk. Alt 

som et resultat av ”ferdselsvegene” gjennom bygda og sentrum som forflyttet seg. Først fra 

utløpet av Stjørdalselva, langs Reesletta via Husby, Ree og Mæle. Senere flyttet det hele seg 

til Værnes Hovedgård. Deretter ned til Sandferhus og ferjestedet. Og så til Halsøkrysset igjen, 

og oppover derfra til dagens sentrum. Ringen er sluttet. 

  

Husby vestre var hovedbølet, men vi skal i dette kapittel konsentrere oss om Østre. På linje 

med de fem store var heller ikke Husby noen tradisjonsgård, men til tider et 

investeringsobjekt, som medførte at ulike familier kom og gikk. Nåværende slekt på Husby 

Østre kom for eksempel til gården i 1960. Gården har i dag tatt navnet Husby Østre, hvilket er 

mer vanlig ut fra enkelhet og bedre oversiktsmessig sett i relasjon til kartotek og alfabetisk 

registrering (databehandling), men som alle gårder på Stjørdal ble den tidligere benevnt med 

presiserende tillegg (geografien) først, altså Østre Husby. 
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En Ola (Oluff) Hansen synes å være bestyrer sist på 1500-tallet. Han hadde trolig en kort 

lunte. I året 1600 fikk han en bot på tre riksdaler for å ha slått til Peder Hofs kone, så hun 

måtte gå til sengs. I 1628 kom han på kant med sin nabo, og i fullt sinne dro han hjem til 

naboen og brukt en øks for å komme seg inn. Trolig hadde naboen satt en bom for døra. Det 

kostet karen fra Husby åtte riksdaler i bøter. Etter Oluff Hansen synes Eilif Olsen, f. 1595, å 

ha overtatt driften. Han var muligens sønn av nevnte Oluff Hansen. Denne Eilif ble i 1641 satt 

under skam og dømt for å ha vært utro i sitt ekteskap gjennom et forhold til ei Gjertrud 

Moksnes. Slike saker florerte det av på den tiden, og synes nok sterkt motivert av kirkens 

påpasselighet, for ikke å si inntektsmuligheter. Det er først på 1600-tallet at Husby også blir 

lensmannsgård med lensmennene Anders Pederen og Hans Mickelsen. Vi vet også at det 

fortsatt var fengsel på Husby i 1750 da Ingeborg Klokkhaugen ble henrettet på Langøra.   

  

Etter Eilif Olsen kommer Anders Pedersen, f. 1615, inn som bruker fra 1665 til 1675. Han tar 

også i bruk gårdsnavnet som etternavn. Og her møter vi et av disse forholdene som viser hvor 

viktig det var med gård og grunn, for ikke å si ekteskapet, som for mange ble en 

livsforsikring. Anders Pedersen overtar ikke bare gården, men også kjerringa til Eilif Olsen da 
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Slektsrelasjoner til gården i dag: 

4. rekke f.v: Gunnar Utvik, Odd Arne Gresseth og Martin Gresseth 

3. rekke f.v: Bente Gresseth, Ingrid Gresseth og Espen Linaker 

2. rekke f.v: Sigdis Gresseth, Sigrid Gresseth og Nina Linaker 

1. rekke f.v: Ella Linaker, Ola Gresseth og Fride Linaker 

 



Eilif dør. Det å overta enker var ganske så vanlig. Og han ansetter sønn av Eilif, Peder 

Eilifsen, f. 1646, som tjener (dreng) på gården. Og da enka etter Eilif også dør, altså nå hans 

egen kone, gifter Anders Pedersen seg med sin stedatter Guru, datteren av Eilif. Eller sagt på 

en annen måte: Anders gifter seg med datter av sin egen kone. Igjen var det dette med ”å ikke 

gå over bekken etter vann”. Guru overtar driften omkring 1678 da Anders dør.    

 

Husby Østre tilhørte Elgesæter kloster, men ble solgt til 

futen Lauritz Bastiansen omkring 1660. Han var en 

mektig person og ble Trondheims rikeste, hvor han også 

var borgermester. Han bodde selv en stund på Værnes 

hovedgård. I 1639 ga han den vakre altertavla som i dag er 

i Værnes kirke. Hans rikdom forsvant raskt og effektivt da 

han som enkemann rotet seg borti den 19-årige Susanne 

Krabbe. Senere kom general G. C. von Schultz inn som 

eier av Husby. Likedan hans erkefiende Eirik Meinholt. 

Og i 1729 ble Hans Hagerup eier. Vestre og Østre var 

sammenslått til 1739 da oppsittere kjøpte av Hans 

Hagerup. Disse tidligste eiere bodde ikke på selve Husby. 

 

Det var ikke alltid det gikk bra på Husby. Da eieren Jens 

Bjerkan dør tredje juledag i 1837 syntes det å gå utfor 

stupet. Hans kone, Dåret Pedersdatter fra Øfsti, var 

nettopp blitt gravid igjen da Jens dør. Hun hadde kommet 

inn i ekteskapet med en stor arv hjemmefra, der det var 

velstand. Det heter seg at denne arven minket slik at hun 

på sine eldre dager som enke måtte gå på legd til hun døde 

i 1879. Dette er ganske overraskende ut fra at hun hadde 

flere barn. Men muligens begynte nedgangen noen år 

tidligere enn da hun ble enke, i og med at de synes å ha 

solgt Husby til Arnt Midtkil i 1822. Denne familien hadde 

gården frem til 1866 da hele familien utvandret til 

Amerika, hvor familien i dag har stor etterslekt. Flere av 

dem har besøkt Husby Østre flere ganger. 

 

Mens navn som Hesselberg, Solberg, Aune, Richter og Løken dominerte Stjørdal i siste 

halvdel av 1800-tallet kom det en ny familie til Stjørdal, som på sin måte skulle sette sitt preg 

på hele dalføret, nemlig familien Angell, hvor Jon Leirfall og Stjørdalsboka snakker så 

beskrivende om ”hain Gammel-Angell å’n Litj-Angell". 

 

Angel er en norsk slekt av Sønderjysk opphav. Angellslekten kom til Norge fra Angeln i 

Slesvig i Nord-Tyskland under dansketiden, første som offiserer og handelsfolk. Jonas og 

Henrik er navn som går igjen i flere generasjoner. Men også Thomas Angell (Thomas Angells 

Stiftelser) i Trondheim var av samme slekt. Eieren av Værnes Hovedgård m/Meråkergodset 

fra ca. 1710 til 1737, som også het Jonas, var tippoldefar til den Jonas som leide hovedlåna på 

Husby Østre, og som vi nå skal se nærmere på. Han var født i Strinda i 1825, sønn av 

sognepresten til Vår Frue kirke i Trondheim, Henrik August Angell (1788-1861) og frue 

Anna Catharina, født Lysholm (1791-1863). Som vanlig på den tiden var det kun folk fra det 

øvre sosiale sjiktet som fikk utdanning, og unge Jonas tok medisinsk embetseksamen. Hans 

første stilling var som underlege på fregatten ”Frey” under dens tokt i Østersjøen. I 1850 

jobbet han litt som ”Cholera-distriktslæge” i Christianina og som lege på Rikshospitalet. Men 
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han var nok tiltrukket av sjøen i og med at han igjen entret som skipslege på et tre måneders 

orlogstokt med skonnerten ”Sleipner”. Så gikk han i land og kom til Trøndelag, først som 

vikar ved Trondhjems communale Sygehus frem til februar 1853. Men det var fortsatt igjen en 

viss utfartstrang. Han meldte seg som assistent til kompanikirurgen som ble sendt sammen 

med et kompani soldater nordover for å ”slå 

ned på et sameopprør” i Finnmark. Etter 

tilbakekomsten overtok han inspektør- og 

underlægeposten ved Nordre Trondhjems 

Amts Sygehus i Skogn. Herfra kom han til 

Stjørdal i 1855 som privatpraktiserende lege. I 

1859 flytter Jonas Angell til Ørland for å 

overta Nordre Fosens Distriktslægeembede. 9. 

juli 1860 gifter Jonas seg på Frosta med datter 

til sognepresten, Fredrikke Sofie Berg, f. i 

Evje i 1824. Mens han var på Ørland var Jonas 

Angell meget aktiv innen politikken, og var 

ordfører i flere år. 12. juli 1873 blir han 

utnevnt til distriktslege i Gauldalen, men det 

er usikkert om han tiltrådte da han ikke lenge 

etterpå kom til Stjørdal som distriktslege. 

Jonas og Fredrikke fikk seks eller sju barn. 

Men tre av barna døde unge. Datteren av 

skarlagensfeber, den ene sønnen av 

strupehoste, og en annen (Ole Berg Angell), 

som visstnok var sjømann, døde 18 år gammel 

i 1881 av gulfeber i Rio de Janeiro. En av 

sønnene, Thomas (1867- ca.1950), slet med det 

mentale, og slo seg ned på Oppdal i troen på at frisk fjelluft skulle gjøre ham frisk. Her 

fungerte han som fotograf. En annen sønn, Fredrik (1866-1927) var apoteker i Bergen. Så 

kanskje hadde historikken til apoteket på Husby østre hatt en viss innflytelse på ham. 

 

Med stor sannsynlighet flyttet familien ved ankomst Stjørdal direkte inn i den nye trønderlåna 

på Husby Østre i 1873. Doktor Jonas Angell var en ruvende skikkelse som ikke sparte seg 

selv. Hvorvidt det harde livet var årsak til hans lidelse skal være usagt, men høsten 1893 fikk 

han koldbrann i høyre stortå, og da lidelsen over jul og våren 1894 bredte seg til de andre 

tærne, ble det 25. mai 1894 etter råd fra professor Nicolaysen foretatt en amputasjon utført av 

kirurgene Løberg, Holst og Lysholm. Men Jonas Angell døde allerede 30. juni 1894 på 

Stjørdal, ”….efter ulidelige smerter, af hjertelammelse...”. Hans hustru Fredrikke var da gått 

bort 1. juli året før. Ekteparet er gravlagt på Værnes kirkegård. 

 

Ivar Værnesbranden har skrevet om Jonas Angell, eller gammel-Angell som han også ble kalt, 

gjengitt i Stjørdalens Blad høsten 1926. Værnesbranden skriver at Jonas Angell var en snill og 

avholdt mann, og mintes ham 30 år tilbake da en familie ble hjemmesøkt av en smittsom 

sykdom. Ondartet difteri tok livet av alle fire hjemmeværende ungene i familien. Familien ble 

av smittefrykt total isolert fra omverden. Det fortvilte ekteparet fikk stor trøst av legen som 

hjalp til så godt han kunne, tross egen fare. Værnesbranden skriver videre: ”….og foreldrene 

som nu hviler i sin grav, omtalte sjelden lægen uten at de blev rørt til taarer”. 

 

Jonas Angell (1825-1894) 



Så var det han Litj-Angell, Henrik August Angell, sønn av overnevnte Jonas og Fredrikke. 

Han ble født på Ørland 21. april 1861, og skulle bli lege slik som faren. Henrik August Angell 

tok medisinsk embetseksamen i 1888, og praktiserte 

deretter først sammen med sin far på Husby Østre 

på Stjørdal, og etter farens død i 1894 hadde han 

egen privat praksis frem til 1899. Det opplyses at 

han hele denne tiden samtidig var jernbanelege på 

Meråkerbanen fra 1894, dessuten fattiglege for 

Hegra og Meråker. Dr. Angell var også i kortere og 

lengere perioder konstituert som distriktslege i både 

Stjørdal og Selbu. I 1899 ble Henrik August Angell 

distriktslege i Grong og Lierne og var der til 1909. 

Han ble svært avholdt, og ved sin avgang fikk han 

en hedersgave fra Grong kommune. 17. november 

1909 ble han beskikket til distriktslege i ”Inderøen 

distrikt”.  

 

Slekta til Henrik August Angell kom første gang til 

Inderøy tidlig på 1700-tallet. Da kjøpte hans 

tipptippoldefar Jonas Angell gården Vika og hadde 

den et par tiår fram til rundt 1740. I 1781 kjøpte 

Henrik Angell, bror til hans oldefar og kona Anna 

Catharina Lysholm, gården Sundnes. Jordgodset og 

kirkene som forgjengerne der hadde lagt til eiendommen fulgte med.  

Deres yngste sønn, Alexander Hammond Angell, overtok alt dette fra sin mor i 1808 og 

begynte snart å selge unna. Familien bodde på Sundnes til i 1839, da de solgte også denne 

gården.  

 

Fra 1912 var det ved lov pålagt at alle kommuner skulle ha tilgang til en distriktslege, som 

samtidig var helserådsordfører. Nord-Trøndelag ble oppdelt i legedistrikt, og fram til 1946 var 

dette for Inderøy sitt vedkommende Inderøy, Røra, Sandvollan og Sparbu. Henrik August 

Angell, som den nye distriktslegen, bosatte seg på gården Jægtvolden, som tidligere hadde 

vært bosted for distriktslegene. I 1913 søkte han om lov til å bosette 

seg på Straumen og drev videre sin praksis derfra. Hans hjem og 

kontor ble i østre enden av trønderlåna på gården Sundfær, der hans 

venteromsskilt fortsatt finnes. Legene på denne tiden hadde lite å 

hjelpe seg med, og måtte på egen hånd ta mange tunge avgjørelser. 

Han fungerte også etter den tids behov som tannlege, forteller min 

kontakt på Inderøy: Liv Skogset Værdal. På Inderøy huskes han 

som ”Dokter Angell” - en forståelsesfull og oppofrende huslege, 

som gjorde hva han kunne for å hjelpe folk. Det heter seg på 

folkemunnet at Henrik var en stor, røslig kar og som aldri hadde 

vært syk, unntatt småskader de utallige ganger karjolen hadde veltet. 

Nå stemmer vel ikke det akkurat med det faktum at han i 1895 ble 

angrepet av iceterus catarrhalis og i 1898 av krupøs 

lungebetennelse, begge ganger pådratt ved smitte i praksis. 

 

Henrik August Angell var rettsmedisinsk sakkyndig i psykiatriske spørsmål i nesten 30 år, og 

hadde mange ulike tillitsverv i de områdene av fylket han virket som lege. Han var også 

formann i Nord-Trøndelag Lægeforening, var i styret for Den Norske Lægeforening og i 

Henrik August Angell 

Liv Skogset Værdal 

(kilde på Inderøy) 



landets distriktslegeutvalg. Et tiltak som engasjerte ham sterkt var opprettelse og bygging av 

fylkets ”Helseheim” i Verdal, der han var formann i utvalg og byggekomité i 1930-åra. 

Kampen mot tuberkulosen og innføring av skolebarnsundersøkelser var to av hans 

hjertesaker, og han fikk innført skolebarnsundersøkelser nesten over alt, gjerne i samarbeid 

med lokale sanitetsforeninger. 

 

I 1924 ble Angell konstituert som ”Amtslege” i Nord-Trøndelag og i 1929 utnevnt som den 

første fylkeslege her i vårt fylke fra 1. januar 1930. Et embete han hele tida skjøttet fra sitt 

hjem på Inderøy og i tillegg til sin distriktslegegjerning. Han søkte avskjed som distriktslege 

og fylkeslege ved oppnådd aldersgrense i 1933. Samme år ble han utnevnt til Ridder av 1. 

klasse av St. Olavs Orden for ”Embedsfortjeneste”, og ble æresmedlem i Nord-Trøndelags 

Lægeforening. 

 

Henrik August Angell ble 19. januar 1889 gift med Anne 

Marie Rise, født i Stjørdal 14. februar 1864. De fikk ingen 

barn sammen, men hadde en adoptivdatter, Augusta (1892-

1952). Hun ble gift med distriktslege Ejnar Brun (1873-

1949). Augusta og Ejnars to barn og den enes forlovede har 

sin minneplate på kirkegården til Sakshaug gamle kirke. 

Deres datter, sykegymnast Anne Marie Brun, f.1918 - ble 

savnet etter M/K «Blias» krigsforlis 13. november 1941. 

Dokter Henrik August Angell døde på Innherred Sykehus 6. desember 1943 og hans kone 

døde 12. februar 1949 på Inderøy. En nekrolog over dokter Angell i Aftenposten 7. desember 

1943 avsluttes slik: ”Med sitt briljante humør, sitt vinnende vesen og sitt trofaste vennesinn, 

vant han folk for seg hvor han kom, og i det store Nord-Trøndelag fylke, hvor han virket i mer 

enn 40 år, er det neppe noen lege som har vært mer personlig avholdt”. På kirkegården ved 

Sakshaug gamle kirke, nær inngangsdøra, ligger et gravminne i glasert stein med teksten: 

Fylkeslæge Henrik August Angell født 1861 – død 1943   Anne Marie Angell født 1864 – død 

1943  (feil: skal vel være 1949). 

 

Gammel-Angell og Litj-Angell (far og sønn), var ifølge ”Liv og Lagnad” de eneste legene i 

dalføret i en periode på nesten 50 år. De var kjent i hvert et hjem fra Langstein til Teveldalen. 

De var på farten dag og natt, ofte på hesteryggen. En kan tenke seg til behovet, til enhver tid, 

å ha hester på stallen, uthvilte og i god form. Sleder, vogner, seletøy og utstyr måtte holdes 

konstant i orden. Angellkarene synes å ha vært heldige. Ganske så sikkert hadde de sine uhell, 

men sett i relasjon til alle utrykningene i all slags vær og mørke, synes de å ha gått klare av de 

verste sammenstøtene med moder jord. En må her huske at legegjerningen på den tiden besto 

for det meste av sykebesøk. De valgte ikke alltid sted, tid og føre. Plikten kalte. En 



hestetransport på den tiden, kombinert med dårlig fremkommelighet, innebar stadige 

risikomoment. Det var nok en rekke velt av karjol, vogner og sleder, med dramatiske følger, 

hvis resultatet kanskje altfor ofte ble oppført i protokoller under sykdom og skader som ikke 

reflekterte den reelle årsaken. Trafikkuhell før bilen kom er trolig meget underrapportert. 

Og diverse slitsomme og risikofylte utrykninger lettet trolig ikke på verken trykket eller 

humøret, så en viss bryskhet lett kom til overflaten. Det fortelles at en gang Gammel-Angel 

ble tilkalt til Langstein hvor en svensk rallar hadde havnet utfor et stup i forbindelse med 

byggingen av Sunnanbanen, ble nok den godeste lege litt irritert over å bli tilkalt til en død 

mann. Temmelig kontant ga han til kjenne i overført betydning at de burde ha spart ham 

turen, ved å ha sett nærmere på den skadede eller opplagte døende. Gammel-Angell kikket 

knapt på svensken og utbrøt: "Send bud på presten".   

 

Det måtte ha vært stor trafikk på Husby Østre, av folk som skulle hente medisin, var syke 

eller av annen grunn skulle snakke med legen. Legekontoret for mottakelse var nok i selve 

hovedbygningen. Dette var selvsagt før telefonen og de moderne hurtige befordringsmidlenes 

tid. Husby Østre ble en sentral plass i dalføret. Her var selve hjertet mest i flere betydninger. 

Angellkarene ble regnet som bygdefolk og ble en institusjon. De var folkekjære, men som 

nevnt noe bryske når de fant noe som ikke var som det skulle. Det som naturlig fulgte med 

legegjerningen var selvsagt medisiner. Derfor ble nok dalførets første ordinære apotek etablert 

på loftet i trønderlåna på Husby Østre. Da familien til dagens eier, Ola Gresseth, restaurerte 

Første apoteket på Stjørdal var på Husby Østre 



den øvre etasjen og reiv av forskjellig tapeter, kom det til syne merker etter medisinhyller, 

hvor det sikkert hadde stått små flasker med ulikt innhold. For det meste var det nok nafta, 

som ble brukt til alt på den tiden. Apoteket på Husby Østre flyttet i 1893 til Bjerkangården, og 

senere i vår tid lengre oppover i gata og ga navnet til bygget Apotekergården, et navn som 

nok vel så meget kunne ha vært brukt som klengenavn på Husby Østre.    

   

Det finnes virkelig spor etter familien den dag i dag på Husby Østre. Sønnen Ole var 

tydeligvis ivrig til å hugge inn forskjellige ting i stein og berg. Tett inntil rota på lerkegrana i 

hagen er det et gravsted over en katt, og alle graver med respekt har en gravstein. Katten må 

nok ha betydd noe spesielt for dem, fordi den var blitt operert for ett eller annet av 

legestudenten i huset. Katten overlevde utrolig nok inngrepet, og ble visstnok 14 år som det 

står på gravsteinen. Et annet minnesmerke er den steinen som står inne på gården. Den stod, 

eller rettere sagt lå midt i veien overfor Vidablikk. Den hadde sikkert stått ved siden av stien, 

men antagelig blitt i veien for tyskerne da disse bygde et gjerde der. Trolig ble steinen brukt 

som veifylling. Ola Gresseth forteller at de på et vis gjenoppdaget steinen på 70-tallet, og han 

dro den hjem med traktor. På steinen står det O. Angell og årstallet 1879, altså var Ole 17 år 

da han hugget inn navnet.  

 

Det er tydelig at gårdens eiere i hele legeperioden har bodd i det andre huset. Kanskje var de 

avhengig av å drive med utleie. Eierne var barnløse, og hadde trolig ikke behov for så mye 

rom. Arbeidet tok muligens hardt på mannen i huset, for han døde i 1883, kun 43 år gammel. 

Enka giftet seg på nytt to år senere med John Øyen fra Trondheim. De måtte også ha bodd i 

samme huset, fordi trønderlåna var utleid enda i 1907 når gården ble solgt. Leieboer var 

enkefrue Rise som levde av kapital, slik det står i folketellingen av 1900. Hun hadde også en 

tjenestepike fra Fosslien. Fru Rise het Anne Guri Sandferhus som pike, født på Nedre 

Sandferhus i 1839, en gård som senere måtte vike for flyplassutbyggingen. Hun var i sin 

ungdom kjent som den vakreste jenta i dalføret, og ble gift med Ole Rise fra Oppdal i 1857, 

bare 18 år gammel. De bodde en stund på Ree. Se Stjørdalens krønike, bind 3, side 37. 

Grunnen til at hun bodde på Husby Østre var nok fordi hennes yngste datter, Anne Marie, 

hadde blitt gift med Henrik August Angell, altså han Litj-Angell. 

 



I 1897 ble det et makeskiftet. Distriktslege på Inderøy, H. Ommundsen, 

bytter bort gården Sundnes til Ole Rise på Stjørdal med Ree, Husby og 

Bjerkeli, sistnevnte tre til en verdi av 62 000 kroner mot Sundnes 85 

000.- Da Ole Rise på Ree byttet til seg Sundnes på Inderøy flyttet han 

nordover dit samme året. Dette er to år før hans datter og svigersønn 

Angell forlater Husby Østre på Stjørdal og flytter til Grong. Samtidig 

som Henrik August Angell drar nordover dør Ole Rise, og enken Anne 

Guri flyttet trolig tilbake til Stjørdal straks, og ble altså losjerende på 

nettopp Husby Østre. Her foregikk det trolig nok et bytte/makeskifte. 

Senere eier av Husby Østre, Ole Skårån, har fortalt at den vakre 

enkefruen nok ble noe drikkfeldig. Hun satt visstnok ofte i gyngestolen 

med en ølflaske på gulvet på den ene siden og en spritflaske på den 

andre siden. Det fortelles at tjenestepiken kom ut og ba gårdens folk om 

hjelp til å løfte fru Rise opp av gulvet og tilbake i gyngestolen. Kong 

Alkohol skilte ikke på de ulike samfunnslag. Det hjalp vel ikke å ha 

vært vakker heller. Den tidligere blendende skjønnheten ble nok merket av den samme 

kongen og forfalt ikke bare utseendemesssig. Hvor lenge Anne Guri bodde på Husby Østre er 

uvisst, men det står i Stjørdalsboka at hun døde på Ree. Dette er usikkert, selv om jeg 

dessverre også skrev det i min bok nr. 3. Det kan likevel være en mulighet for at hun flyttet ut 

(til Ree?) da Johan Olsen Skårån fra Skatval kjøper Husby i 1907 av John Sørensen Øyen. 

Johan ble gift med Kristine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olsdatter Steinvik, f. 1855. Deres sønn, Ole Andreas Skårån, f. 1891, overtar Husby Østre  

etter sin mor i 1919. Ole A. Skårån ble senere innvalgt i flere kommunale verv, flere perioder 

Ole Andreas Skårån 

Bildet tatt under okkupasjonstiden, og viser blant annet tyskernes bunkere og utbygging 

nord av Husby og Ree 

                           Ree 

                           

Husby Østre 

                           

Husby Vestre 



i kommunestyre og formannskap, også varaordfører i en periode. Var med å grunnla Stjørdal 

Potetmelfabrikk i 1932, der han var styreleder i hele 25 år. Han var også Kirkeverge som sin 

far i Værnes kirke i mange år. Ole A. Skårån hadde gården inntil familien Gresseth kjøpte 

gården i 1960.   

 

Ole og hans foreldre bodde trolig heller ikke i hovedlåna. Det gjorde de muligens først etter 

1922 da Ole giftet seg. Oles søster, Mette, giftet seg med en lærer Solem og flyttet til 

Soknedal, hvor de fikk to døtre. Ikke lenge etterpå døde mannen, og Mette og ungene kom 

tilbake til Husby Østre. De flyttet inn hos mora, hvor de brukte den lille hagestuen til kjøkken 

sammen med den ytre stuen. Den ene ungen til Mette døde kort tid etter returen til Stjørdal. 

Lærer Solem og jentungen må ha vært døde begge to før 1922, da de ikke er med på 

bryllupsbildet til Ole og Anne Guri. Gamlemor Kristine døde i 1948. Mette og ”Kissi” 

fortsatte å bo på Husby Østre til 1952. Da satte de seg opp en villa nede på Husbymyra. Det 

skal også fortelles at Ole Andreas Skårån også hadde en søster, Anna, som ble mor til Johan 

Gisetstad. 

 

Under krigen synes det som Husby østre var svært sentral i tyskernes planer. Se bildet som 

viser mindre bunkere på nordsiden av jordveien. På Husby, hos Ola Gresseth i dag, finnes en 

liten kiste som en soldat har etterlatt seg.  

 

Familien til dagens eier, Ola Gresseth (f. 1950), kom til Husby Østre i 1960. Ola Gresseth var 

utsatt for en ulykke den 19. januar 1975 i Flornes. Han falt på ski og pådro seg en livsvarig 

ryggskade. Livet forandret seg. Han ble i 1985 gift med Sigdis fra Trondheim. Han har 

restaurert den prektige gården, som fremstår så vakker og ryddig ved begynnelsen av 

Reesletta.  

 

Vi er på ingen måte ferdig med historien om Husby. Deler av den skal nå fortelles gjennom 

Johan Skårån, som kom fra Skatval og overtok gården i 1907, nesten 100 år etter at familien 

hadde et familiemedlem som deltok i det berømte slaget i Trangen i 1808, kjent for kanskje 

norgeshistoriens mest kjente krigsbilde, nemlig kaptein Dreyer på stubben. Se Stjørdalens 

krønike, bind nr. 13. Han het Tylløv Gundersen Frøyum, og ble senere såret og døde kort tid 

etter. Slekta til vedkommende er i dag blant annet familien Johan Gisetstad i Hegra.  

 

3. januar 1917 har Johan Skårån vært på ærverdige Mæle, som på den tiden lå litt nede, og 

senere kom under administrasjon av Sparebanken. Det var avholdt en hestetakst på Mæle den 

Det var stor aktivitet på Husby under krigen, og travelt når de dro. Her har Unteroffizier Horst Oehlert 

satt igjen reisekisten sin 



dagen, og Johan hadde satt seg i spissleden for å kjøre hjem til Husby Østre, en tur på kun 

noen få minutter gjennom alleen og bortover forbi Ree. Tankene gikk til disse dominante 

gårdene, som på et vis hadde lagt grunnlaget for det moderne Stjørdal. ”Men sannelig har 

også Husby markert seg”, sa Johan til seg selv mens han smattet på hesten. Rett nok var ikke 

Husby akkurat noe originalt navn, det finnes vel i alle kommuner, og reflekterer en gård 

sammensatt av flere gode og flotte hus. Lite ante nok Johan at navnet skulle bæres med rette 

også i overført betydning noen generasjoner senere gjennom Husbymyra, Husbymarka og 

Husbyhagen. Hovedbølet var som tidligere nevnt Husby Vestre, som i dag knapt vises mer 

ved gangbrua øverst i Husbyvegen. Gården lå nok tidligere litt østenfor og var et bindeledd 

med omverden i form av et viktig ferjested over Stjørdalselva som gikk nedunder mælen fra 

dagens Ligaard og forbi Ree og Mæle. Helt opp til våre dager er det funnet rester etter 

kavlebruer. Ola Gresseth på Husby Østre i dag har blitt fortalt at de på Husby Vestre hadde en 

stor vinkjeller, og ser ikke bort i fra at det var det tidligere fengselet som hadde blitt tatt i 

bruk. ”Ja, sannelig har også Husbygården jeg fikk tak i for 10 år siden sin historie”, mumler 

Johan for seg selv mens farten øker. Hesten var ei fireårig hoppe, som var ganske så sprek, 

føret var godt, men noe isete i bakkene og svingene hvor mildværet hadde gjort sitt noen 

dager tidligere. 

Gården og dens ulike parseller og underbruk, ble drevet av oppsittere som fungerte som 

forvaltere eller bestyrere. ”En satt litt på nåde for disse investorene”, tenkte Skårån da han 

slengte et blikk ned i tunet på Ree. Farten var nå ganske stor, det blåste og reiv godt i kinnene. 

 

I 1865 blir bruk nr. 2, altså "Austre Husby", å regne som hovedbruket. Etter Arnt Midtkil 

overtok sønnen Gunnar Arntsen Husby, f. 1822. Han utvandrer med sin familie til Amerika i 

1866, og Johan Ottar Johnsen Husby (1840-1883), fra Nordre Husby (102/2) overtar bruket 

og hadde gården da den sannelig også ble en skolestue. ”Litt artig å tenke på at det var på 

gården min at Sund folkehøgskole startet”, flirer Johan Skårån mens han nærmer seg 

F.v: Malin Gresseth, Ola Gresseth, Sigdis Gresseth og Martin Gresseth, sistnevnte med steinen til minne om 

den kjære katten på Husby Østre  



avkjørselen til høyre bort mot Husby Østre, han drar litt stramt i tøylene for å dempe farten og 

gjøre klar til den skarpe 90-graderssvingen. Det første kurset på Sund folkehøgskole ble holdt 

på Husby Østre fra 2. november 1868 til våren 1869, da skolen ble flyttet til Ree og senere til 

Inderøy. Skolen ble drevet av Lars Martinus Bentsen og Hans Konrad Foosnæs. Førstnevnte 

som bodde på Kvithammer ble senere stortingsmann for Nord-Trøndelag. 

 

Johan Ottar Husby ble gift med Anne Johnsdatter Skulbørstad (1841-1929). Johan Ottar dør 

og enka Anne gifter seg i 1885 igjen, denne gang med John Sørensen Øyen, f. 1844, fra 

Trondheim. Anne Johnsdatter var barnløs, og ”…så kjøpte jeg gården”, sier Johan Skårån 

temmelig høyt, mest som et utbrudd …. i det han skjønner at hesten ikke akter å ta signalet 

om lavere fart. Johan merker at føret ble ekstra isete. Sleden, som ikke var av de stødigste, 

vingler litt, og han drar nå alt han kan og skriker ut:”…proooooo” - han innser at tankene 

hadde vært et annet sted, og ser muligens hva som kan komme. Det går så altfor fort, hesten 

kjenner seg naturligvis igjen og svinger brått 90 grader inn i alleen. Det knaker i ene skjæket, 

det smeller kraftig da det ryker, hesten glir og blir enda mer oppfaren. Johan føler at sleden er 

i ferden med å tippe over mot venstre, baken løfter seg og plutselig henger han i lufta. Han vet 

hva som kommer, kjenner trolig ikke smerten, og så blir alt mørkt. Johan kom aldri til 

bevissthet igjen, han døde fire timer etter at han hadde truffet et tre med hodet først. 

 

Denne tragiske ulykken preget gårdens folk i lang tid etterpå, og førte til stor sorg for alle som 

kjente familien. Johan O. Skårån ble vel 60 år gammel, og det var gått akkurat 10 år siden han 

kjøpte Husby Østre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


