
kloakknett og dels til Nidelva og Ladebekken. Etter hvert som 
byggevirksomheten eter seg utover, og nye gater blir lagt, rna 
ogsa kloakknettet bygges ut. Strinda kommune viI derfor na 
utover fa store utgifter til kloakkledninger. - Boligbygginga 
har na nadd h0gdedrag som tvinger Strinda til a ga andre 
veger med kloakkledningen, saledes til Bmsetbekken og videre 
til Ladebekken som na blir gjenlagt i kulvert, et arbeid som 
na blir utf0rt av Trondheim og Strinda kommuner i fellesskap. 
Gjenlegging av Bmsetbekken er ogsa i gang. Begge disse ar
beider vil bli fortsatt nar de n0dvendige pengel0yvinger er 
gitt. 

Videre rna legges store kloakkledninger som rna f0res fram 
enten til sj0en eller til Nidelva. 

For Byasens vedkommende viI den nye utbygging langs Gra
kallbanen og srerlig for den 0verste del av Byasen gj0re det 
n0dvendig a bygge flere st0rre kloakker heilt ned til Nidelva. 

Der hvor kloakker blir lagt ned i samband med ny gate og 
gar inn i gateanlegget, rna huseierne refundere kommunen heile 
utgiften. Men de fleste st0rre kloakker blir ikke bygd i for
bindelse med nye gater, og der rna kommunen ta utgiften med 
kloakkledningene. Huseierne betaler i dette tilfelle en tilknyt
ningsavgift pa kr. 100,- - en gang for aile. 

BRANNVESENET 
VED OVERKONDUKT0R JOHN SKAARVOLD 

Strinda brannkommune ble opprettet i 1931 og kom som en 
naturlig f01ge av den sterke tilvekst kommunen hadde hatt om
kring byen. Men saka har en liten forhistorie. Den 14. juli 1893 
fikk landet en lov med palegg om at hver kommune skulle opp
rette et skogbrannvern med brannsjef og ellers med mann
skapsstyrker som var n0dvendig. Strinda var ikke med en 
gang villig til a f0re igjennom en slik ordning, for her var jo 
sa lite skog og det ble forhandlet om saka. Forhandlingene f0rte 
til at Strinda omkring 1920 oppnevnte skogbrannsjef og orga
niserte skogbrannvern. Den f0rste skogbrannsjef var savidt 
vites ingeni0r og gardbruker S. S. Klingenberg. Hvert 3. ar 
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skulle velges brannsjef og brannmestre med varamenn. Det ble 
satt opp inngaende regler for ordninga, og det val' bI. a. fast
satt at hver arbeidsflilr mann val' pa tilsigelse pliktig til a ta 
del i slokningsarbeid. 

Nar det gjaldt alminnelig ildebrann val' det b'uffet en avtale 
mellom Norges Brandkasse og Trondheim brannvesen om ut
rykking til Strinda i tilfelle brann. Dessuten val' det visstnok 
i 1922 truffet avtale direkte mellom de to kommuner om sam
arbeide. Vi skal ogsa nevne at kommuneingenilill'enes landsfor
bund ut gjennom 1920-ara arbeidde en del med dette sp"rsmalet 
om interkommunalt samarbeid ved ildebrann. 

Omkring 1927 fikk Strinda kommune skriv fra Trondheim 
kommune med krav pa kr. 30,000.00 Pl'. ar for utrykning til 
Strinda. Tidligere val' alle utrykninger til Strinda fra byen be
talt av assuranseselskapene nar utrykningen val' rekvirert av 
lensmannen i Strinda. 

Dette kravet fra byen tvang Strinda til a finne en brukbar 
ordning for huseierne og kommunen med omsyn til brannvern. 
En komite ble derfor oppnevnt av Strinda formannskap med 
det oppdrag a legge fram forslag om ordning av eget brann
vesen for Strinda eller fa i stand en overenskomst med Trond
heim. Inn i komiteen ble valgt herredsingenililr Y stgard, dispo
nent Einar Janssen og overkonduktlilr John Skarvold. 

De utrykninger Trondheim hadde hatt til Strinda etter av
tale med brannselskapene hadde gjennomsnittlig vrert pa kr. 
1200 til 1500 Pl'. ar Den godtgjlilring byen na forlangte val' der
for sa stor at en for alvor matte tenke pa egen brannstasjon. 
Kommunens eiendom Llilseth pa Tempe val' et sted som det 
kunne bli tale om. En kom likevel til at en fikk pl'0ve forhand
ling med Trondheim. Komiteen ba derfor om at byen matte 
oppnevne en komite som en kunne forhandle med. Dette ble 
gjort, og valgt ble brannsjef Halvorsen, lagniann Blom og Karl 
T"mmeras. Komiteene ble enig om en overenskomst unntatt 
sp"rsmalet godtgj0relse. Strinda-komiteen b0d kr. 5000,00 mens 
byens forhandlere holdt fast ved det opprinnelige krav. Ord
flilreren i Strinda, kjlilpmann Jonas KaarbfJ, tok sa opp direkte 
forhandling med ordflilrer og radmann i Trondheim, og resul
tatet ble kr. 10.000,00 kontant Pl'. ar. 
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Ved en tilfredsstillende ordning av brannvesenet "her i kom
munen kunne det vrere rimelig at brannkontingenten til Norges 
Brandkasse ble nedsatt, og komiteen tok opp forhandling ogsa 
med brannkassen. Da dette forte til et positivt resultat, kunne 
komiteen sende til Strinda formannskap utgreiing datert 4. 
mai 1931 hvor resultatet av forhandlingene med Norges Brand
kasse og forslag til en blivende ordning av Strinda brannvesen 
ble lagt fram. Norges Brandkasse hadde gatt med pa en reduk
sjon i brannpremien pa 20 % for den tettere og 15 % for den 
mere apne og derfor gunstigere tariferte del i det utvidede byg
gebelte. Norges Brandkasse var dessuten villig til a gi et til
skott til slokningsmidler og branntelegraf pa kr. 20.000,00 og 
et l!m til Strinda pa kr. 50.000,00 til 41j2 % rente som skulle 
betales tilbake pa 10 ar m:ed kr. 5000,00 pro ar. 

Komiteen foreslar: 
Brannloven 15. august 1908 gjores gjeldende for Strinda byg

gebelte som" blir egen bramikommune. S0knad herom blir a 
sende departementet. Utgiftene ved stmkets brannvesen blir a 
likne ut pa huseierne. For eiendommer som ikke er trygdet i 
Norges Brandkasse, skal det holdes takst etter regler herom i 
lov av 17. juni 1860. 

Der rna bli arlig brannsyn vedkommende piper og ildsteder 
i brannkornrnunen. 

Brannsjef og stedfortreder og brannmester ma tilsettes i 
brannkommunen. Det er forutsatt at dette blir bistillinger. 

Reservemannskaper i de forskjellige stmk utskrives i hen
hold til brannloven. 

Branntelegraf for stmket Tempe-R0nningsbakken monteres 
i tilknytning til Trondheim branntelegraf. 

Mindre slangestasjoner pa Ranheim, Selsbakk og L0seth 
oppf0res. Den siste danner ogsa reservestasjon i tilfelle stor 
brann i byen sa Trondheim brannvesen ikke plikter a m0te pa 
Strinda ved samtidig brann der. 

Stasjonen pa Ranheim utstyres med en brerbar motorspmyte. 
Tvungen feining innf0res. 
Komiteen setter sa opp budsjett, bade anleggsbudsjett og ar

lig driftsbudsjett og foreslar at brannskatten blir satt til kr. 
0,45 pro 1000,00 kr. assuransesum. 
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Utredning med forslag er underskrevet av 1. Ystgaard, Einar 
Janssen og John Skaarvold. 

I forholdet til byen skal vi merke oss : Ved brann i Strinda 
brannkommune rykker Trondheim brannvesen ut med minst 
5 mann og materiell som antas n0dvendig. 

Er det samtidig stor brann i byen, kan brannvesenet der ikke 
avsta folk og materiell til Strinda. Det er Trondheim brann
sjef som avgj0r om hjelp kan skaffes. 

Strinda kommune skaffer en passende tohjulet motorspr0yte 
og en brerbar motorspr0yte som oppbevares i hovedbrannsta
sjonen og holdes i orden av Trondheim brannvesen. 

Godtgj0relsen til Trondheim for utrykninger betales med 
kr. 10.000,00 pro ar . 
. Brannkummer og hydranter som h0rer til Strinda vannverk 

holdes i orden av Strinda kommune. Strinda brannkommune 
bekoster og utf0rer branntelegraf i tilslutning til byens brann
telegraf som samtidig matte bli bestemt. Vedlikeholdet faller 
pa Strinda, men pr0ving og utbedring av mindre skader tar 
byens brannvesen seg avo 

Overenskomsten skulle vrere uoppsigelig i 5 ar, men etter den 
tid skulle det vrere gjensidig oppsiingsfrist pa ett ar. 

Avtalen som var utformet i 7 punkter, var underskrevet av 
Abraham Halvorsen, Einar Janssen, Chr. Biom, John Skaar
void, Karl T0mmeras og 1. Y stgard. 

Huseierne i brannkommunen valgte til medlemmer av brann
representantsakpet f0lgende: Jonas Kaarb0, O. Hagensli, John 
Skarvold, P. Stokstad og J ohan Rian. 

Som brannstyre ble valgt: P. C. Stokstad, Tellesb0 og John 
Skaarvold. - Medlemmer av styret ellers var politimester og 
brannsjef - begge sj0lskrevne. 

I m0te i representantskapet 24. juni 1932 ble herredsingeni-
0ren tilsatt som brannsjef med gjensidig oppsiingsfrist av 3 
maneder, og avdelingsingeni0ren for Strinda vegvesen ble valgt 
som stedfortredende brannsjef. 
Tvungen feining. 

F0r det ble truffet noen fast ordning med tvungen feining 
ble f0rt forhandlinger med departementet og Norges Brand
kasse om hvor ofte det skulle feies pro ar. I Strinda meinte en 
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at 2 ganger var nok da koking med elektrisk str0m na var al
minnelig. Den andre parten holdt pa 5 ganger. Resultatet ble 
4 ganger. 

Representantskap og styre ble satt utenfor i 1942, men kom 
igjen i 1945. 

Av endringer som er kommet til i de seinere ar skal nevnes: 
I 1941 ble avgiften til byen satt opp til kr. 15.000,00 pro ar. 
I 1947 ble satt faste grenser for hvor langt ut i Strinda byens 

brannvesen hadde plikt a m0te til slokningsarbeid. Grensene 
ble f0lgende: Byasen: Mot vest til Trondheim bymark inntil 
Kyvannet, derfra langs bekken fra Kyvannet til Lerelva og vi
dere langs denne til Nidelva. 

Lade: Mot nord til fjorden sa langt som til grensa mellom 
Ranheim 0stre og Ranheim lille, derfra rett syd 500 m, videre 
i rett linje til flaggstanga pa Overvik, derfra i rett linje til vei
krysset mellom den nye og gamle Jonsvannsveg til vegkrysset 
ved Vegskillet, videre i rett linje til hovedbygningen pa nedre 
Stubban og derfra i rett linje til Nidelva sa langt mot syd som 
Siuppens grense gar. 

Samtidig med denne grenseregulering og med diverse andre 
avtaler ble Strinda vederlag til byen satt opp til kr. 30.000,00 
pro ar. 

Skulle Strinda 0nske utrykning i et enna videre omrilde, vii 
det fere med seg auka vederlag. 

Denne siste avtalen er gjort gjeldende for 3 ar og kan sia bli 
oppsagt med ett ars varsel. 

Strinda brannkommune star seg godt 0konomisk. Den be
gynte med en gjeld pa kr. 70.000,00, men er na gjeldfri og har 
lagt opp en etter forholdene pen formue som kan komme vel 
med ifall en skulle komme til a ga over til a fa eget brann
vesen for Strinda. 

Budsjettet viser sterk stigning av utgiftene i de ara som har 
gatt. Ferste budsjettaret hadde en sluttsum pa kr. 30.000,00. 
Budsjettet for 1947--48 har har en sluttsum pa kr. 69.000,00. 
Arsaken til denne stigning er dels h0gre 10nninger, st0rre ve
derlag til Trondheim og dessuten en del utvidinger. 
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