
STRINDA POLITI 

VED OVERBET JENT ODIN BJ0RNEBO 

Polititjenesten i Norges byg
der har fra alders tid voort ut
f0rt av lensmennene. Dette er 
framleis det vanlige. Hvor en 
bygd grenser opp til en by, og 
det oppstar tettbebyggelse ved 
grensen, medf0rer det 0kte 
folketall at det blir 0ket politi
arbeide. Da lensmennene per
sonlig ikke rakk over alt arbei
det, matte de til sette lens
mannsbetjenter og 10nne disse 
Sj01. 

Strinda herred med sine tre 
sokn: Lade, Byasen og Brats
berg var et typisk eksempel, 

Overbetjent Odin BjliJrnebo idet Lade sokn grenser 0PP til 
Trondheim by fra Ladeham

meren i 0st til Nidelva i S0r, og Byasens sokn fra Nidelvas 
s0rlige bredd ved Marienborg. 

Malvik sokn tilh0rte ogsa Strinda herred heilt til 1. januar 
1891, da soknet i henhold til kongelig resolusjon av 15. novem
ber 1890 ble utskilt fra Strinda til eget herred. 

Pa Lademoen i Lade sokn oppsto det i 1870 og 1880 ara en 
tettbebyggelse. Det var ikke alltid den fredeligste befolkning 
som bodde der. Fra 1. januar 1893 ble Lademoen skilt ut fra 
Strinda og lagt under Trondheim, derved ble Strinda lensmann 
lettet for en masse politiarbeide. 

Utviklingen gikk fram ned raske skritt. Ganske snart opp
sto det en ny tettbebyggelse i stmkene R0nningsbakken, Bak
aunet, Blusuvollsbakken, Valene og Tempe. Videre ble det tett
bebyggelse i industristmkene Ranheim og Selsbakk. 

Hva Lademoen tidligere hadde voort, et tilholdssted for tatere 
og 10se eksistenser, sa opptok Tempe denne arven, og 0ket ar-
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yen jevnt utover ara. Politiarbeidet oket sa s terkt at det ikke 
var Ii vent.e at lensmannen av egne midler kunne tilpliktes a 
holde tilstrekkelig politistyrke. 

Fra 1911 kan en s i at Strinda politi tar sin begynnelse. Lens
mann C. Dahl i Strinda fikk Strinda kommune til a bevilge en 
arlig sum av kr . 200,00 til en politibetjent, som skulle bo pa 
Tempe og ha virket s itt der. Som politibetjent ble tilsatt vogn
mann Carl Haugen. Det sa seg sjol at den Hi.ge lonna ikke ga 
betjenten tilstrekkelig okonomisk underhold. Han matte rokte 
sitt egentlige erverv, vognmannsforretningen f0rst og fremst. 
Som det alltid har hett, sa het det ogsa her, at nar det trengtes 
politi , sa var det ingen a fa fatt i. 

Tettbebyggelsen og folkemengden 0kte st adig. Sporsmalet 
om et fast politi var ikke til a komme forbi . Lensmann C. Dahl 
fikk Strinda formannskap og herredstyre til a beslutte at det 
skulle bevilges 10nn til en fast tilsatt politibetjent, som bare 
skulle utfore detektiv og ordenstjeneste. Og i mars 1915 fant 
denne beslutning sted, hvoretter stillingen ble avertert. Lonnen 
ble satt til kr. 1600,00 om a ret . 

Etter innstilling fra Strinda formannskap og herreds tyre til
satte politimesteren i Uttmndelag den 15. desember 1915 ser
sjant Odin Bj0rnebo som politibetjent i Strinda. Dette var be
gynnelsen ti l det faste korps. Strinda politi . 

Den lste verdenskrig fra august 1914 til i november 1918, 
og etterkrigstida fra 1919 til 1922 ga en eventyrlig konjunktur 
med utrolig fortj eneste. Byggevirksomhet og industri hadde 
blomstringstid. So. kom nedgangstida fra 1923 til 1928, og her
under den meget vanskelige tida 1923 til 1924. Hadde opp
gangstida fort med seg mer politiarbeid, sa ga nedgangstida 
ikke noe etter i sa mate. Forbudstida med smug ling i stor stil 
av aile varearter, srerlig spirituosa og tobakk, satte i sving et 
skred av ulovligheter over heile landet. F olkemengde og saks
antall steg voldsomt. 

I 1910 var folkemengden 7754. 
» 1935 » » 22,508. 
Fra 1928 til 1936 hadde saksantallet steget fra 801 til 1033. 
Bevilgningene til politi var heile tida utilstrekkelig, men en 

fikk klare seg sa godt en kunne med et fatallig manns kap. 
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En hitsetter f01gende oppstilling: 
15. desember 1915 politibetjent Odin Bj0rnebo. 
1. september 1925 politibetjent Konrad Eidsmo. 
1. juli 1928 ble det en st0rre utvidelse, idet politibetjent 

Bj0rnebo ble forfremmet til f0rs tebetjent, og det ble 2 be
tjenter til foruten politibetjent Eidsmo, nemlig : Politibetjent 
Bjarne Glads0 og Gustav Grut. I oktober 1932 s0kte G. Grut 
avsk jed, idet han ble tilsatt som lensmann i B0rsa og Skaun. 
I hans sted som politibetjent ble tilsatt Reidar Dahl, fra 5. 
oktober 1932. 

Korpset va r na pa 4 mann og ble i s in helhet 10nnet av 
Strinda kommune. Fra 1. juli 1928 oppebar betjentene skyss 
og kostgodt gj0relse pa s ine t jenestereiser. Det ble uniforms
plikt. Etter reglementet var t0yet av blatt kl rede. Jakken var 
uten belte, uten synlige knapper foran, kraven var oppstaende 
med gull vaktmesterband rundt kanten, skulderklaffer med 
samme slags band rundt kanten, samt gradsbetegnelse med 
romertall. Huen var av blatt kl rede med et bredt gullband 
rundt. Foran et skilte med det norske vapen samt inskripsjo
nen : Strinda politi. Skiltet endte oven til med en knopp av mes
sing. Vinterkappen var ogsa av blatt klrede. Den va r litt inn
svinget i ryggen, foran 2 rader med 10veknapper , 8 i hver rad, 
skulderklaffer som pa jakken. Benklrerne va r av samme sort 
t0Y, uten paspoiler. 

Fra 1. januar 1937 gikk alt politi over til a bli en s tatsfunk
sjon, hvorfor politiet ogsa ble 10nnet av staten. Strinda politi 
ble utvidet til 6 mann, idet det ble tilsatt 2 politikonstabler, 
nemlig Nils Eidsmo og Kare F anes. F0rstebetjent Bj0rnebo ble 
forfremmet til overbetjent. Og fra 1. juli 1938 ble korpset ut
videt til 7 mann, idet det ble tilsatt en politikonstabel til , nem
lig Sverre Lauglo. 

I og med at politiet gikk over til staten, matte det ogsa bli 
ensartet uniform for hele landet. 

Inntil 1. juli 1938 hadde Strinda politikorps statt under 
Strinda lensmann som nrermest overordnet og leder av korp
set og dets arbeide. Men fra denne dato ble Strinda politi ut
skilt fra Strinda lensmannsdistrikt og lag t direkte under po
litimesteren i Uttr0ndelag. Korpset som tidligere hadde hatt 
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sine kontorrom sammen med lensmannen, fikk na egne kon
torer i samme gard som Uttmndelag politikammer, nemlig 
i Prinsens gate 2 a. Overbetjent Bjornebo ble leder av korpset, 
som na besto av 7 mann. 

I grunnen var korpset for litet i forhold til herredets folke
mengde og arbeidsbyrde, men ved skarp konkurranse ved an
settelsene ble det bare utsokte folk som ble tilsatt. Samarbei
det var det best mUlige. AIle var besjelet av en vilje, nemlig a 
vrere folkets tjenere. Politiet loste sine mange oppgaver pa den 
maten at de hadde heile folkets tillit. 

Den 9. april 1940 bmt de tyske armeer inn over Norge, og vi 
hadde krig i landet heilt til 8. mai 1945. Dette ble en hard tid 
for Strinda politi. Til tross for den okede mengde av nye ar
beider som okkupasjonen forte med seg, var det ikke mulig 
a fa flere folk tilsatt. Korpset anstrengte seg til det ytterste 
og arbeidet natt og dag. Det ble liten og ingen hvile. 

Nazistene sokte flere ganger med lokking og trusler a fa 
korpset nazifisert. Egentlig kan en vel gjerne si at korpset val' 
under et stadig press, men ogsa her holdt korpset sammen, 
ikke en eneste gikk inn i nazipartiet. Nazistene lot oss ogsa fa 
f0le dette. Den 16. august 1943 ble politibetjentene Konrad 
Eidsmo og Bjarne Gladso, samt politikonstablene Sverre 
Lauglo og Kare Fanes arrestert av det tyske sikkerhetspoliti 
og sendt til Falstad konsentrasjonsleir. Politibetjent Gladso ble 
alvorlig syk og sendt til Levanger sykehus. De ovrige 3 ble i 
slutten av des ember 1943 transportert, sammen med en masse 
andre politifolk fra andre korps, til Danzig i Tyskland. De kom 
ikke til bake for etter frigjoringa. 

Hva disse 3 sammen med de 0vrige fangne politifolk matte 
gjennomga av lidelser er ubeskrivelige. Politikonstabel Lauglo 
ga ved hjemkosten sin mening tilkjenne i folgende ord: «Gud gi 
at norske politimenn aldri ma fornedre seg til a behandle sine 
medmennesker pa den maten vi hal' sett andre bli behandlet». 

Nazistene fant pa a forandre alt mulig. Saledes matte de ogsa 
gjore forandringer med Strinda politi. Fra 1. juli 1943 ble det 
innfort ny uniform etter moddel av det tyske politi med Quis
lings nazimerke foran i huen. Den 16. mars 1944 gjorde mini
sterpresidenten vedtak om at Strinda politi skulle overf0res til 
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Trondheim politidistrikt fra 1. april 1944. Seinere ble den en
delige sammenslutning fastsatt till. juli 1944. Selve overflyt
tinga til Trondheim politikammer fant sted den 1. august 
1944. 

Det var med en beklemmende f01else som rev hardt i hjerte
r0ttene a matte finne seg i at Strinda politi ble tilintetgjort pa 
denne mat en. Korpset var bygget opp m0ysommelig og smatt. 
Na ble heile verket revet vekk. De igjenvrerende politimenn: 
Bj0rnebo, Dahl, N. Eidsmo ble plasert i forskjellige avdelinger 
innen Trondheim politikorps. Korpset kunne intet foreta seg 
under nazistyret, men holde seg avventende inntil tyskerne var 
drevet ut av landet. Det ga et svakt hap om a kunne fa komme 
tilbake til sitt eget korps igjen, og fa det gjenopprettet. Dette 
svake hapet ble det imidlertid intet avo Ved kgl. res. av 18. april 
1947 ble det fastsatt at Strinda politi skulle slaes sammen med 
Trondheim politikammer. 

Om denne ordningen, politimessig sett, vii vrere bra eller 
ikke, far det bli historiens sak a avgj0re. For oss funksjonrerer 
som mot var vilje matte finne oss i sammenslutningen, er det 
ikke alltid lett. 

L\D USTIUELL YIRKSO_\I LlET I STIU~DA 

I bind II i bygdeboka er ei forholdsvis utf0rlig utgreiing om 
industri i Strinda som var grunnlagt i eldre tid. Her nevner 
vi ganske kort om industrielt arbeid som na er i gang. Vi kan 
da begynne med 

Statsbanelles verksteder 
pa Marienborg, som ble flyttet dit i 1919 og som da hadde 220 
mann i arbeid. Na er der 586 mann. 

Verkstedene har 236 motorer pa tilsammen 1519 hestekref
ter. - 2 dampkjeler. 

FyZlw ts relJarasjonsveTksted 
som sorterer under vegvesenet, ligger i nrerheten av Marien
borg. Det begynte i 1928 med 4 arbeidere og har na 13. 

Strinda ingeni0Tvesen) kommunalteknisk aTbeid. 
Hadde i 1941 - 85 arbeidere, na 135. 
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