
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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Fjceremsfossen kommunale kraftselskap 
har 47 mann. 

Nedre L erfos kraftstasjon 
har 11 mann. 

Skipsmodelltanken -- - H 0gskolen) 
med bygging og pmving av skipsmodeller. Begynte 1939 og 
hadde da 16 arbeidere, i 1946 var det 31 arbeidere, 45 motorer 
pa 200 hestekrefter. 

Strinden T egZverk) 
MohoIt, startet 1899. Se bind II, s. 525 f. Verket har na 40 ar
beidere og 16 motorer pa tilsammen 294 hestekrefter. 

A jS Trondhjem sementst0peri) 
Nardo nordre. Begynte i 1910 med 9 arbeidere. Har na 29 ar
beiddere og 7 motorer. 

Ranhe'i,m Papirfabrikk. 
Se bind II, s . 496 f. Fabrikken har na 500 arbeidere. 

A (S Trondh jem Papir- og pappfabrikk) SeZsbakk. 
Startet 1872. Se bind II, s . 517 f. Fabrikken har na 34 mann 

og dessuten 16 motorer pa 146 hestekrefter. 

0vre Fors0kets moZZe 
har 2 mann. 

JalwbsU m0Zle 
startet 1937 med 1 mann, na 3 mann, 

N obo fabrikk er) 
Lade, startet 1904 a. 05. Har 248 arbeidere og 150 motorer med 
tilsammen 400 hestekrefter. 

Foki herm etikkfabr-ikk 
pa Lade ble startet i 1916 og hadde da 105 arbeidere. Under 
krigen ble fabrikken delvis 0deIagt fordi den var i vegen for 
fly som skulle til eller fra flyplassen pa Lade. Na embalasje
fabrikk med 7 arbeidere. En del av bygningen er leid bort til 
et firma med fabrikasjon av betongplater. 
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Ranheim forbruksfor ening 
med bakeri og p01semakeri. Startet 1916 med 2 arbeidere, n il 8. 

Dropsfabr-ikken «Alfa».> 
Gl. Kongeveg. Begynte 1926 med 4 arbeidere og har nil 7. 

Gaute ncer-ingsmiddelindustri) 
Charlottenlund, fra 1926. Har nil 19 arbeidere. 

L eer og Wibe) 
mineralvannfabrikk, Stavne, startet i 1947 med 3 arbeidere. 

Brakstad skofabrikk) 
Innherredsvegen 83. Begynte 1943 med 9 arbeidere. Har na 17. 

Str-inda tr-eindustri 
(treskofabrikk), Moholt, som begynte i 1918 med 2 arbeidere, 
har nil 5. 

S. Jakobsens skomakerverksted) 
Ranheim. Startet i 1906 med 2 arbeidere og har nil 5. 

A x el Sellgren) 
Leangen, veveri av m0belstoffer m. v. Begynte i 1826 med 2 a 
3 arbeidere. Har n il 17. 

L einums snekker- o.q t1'eskjceTerveTksted) 
Selsbakk, begynte i 1917 med 2 mann , har nil 9. 

H0yems mrtaZlvarefab1'ikk) 
Selsbakk, begynte i 1925 med 2 mann og har nil 6, 

Br0drene H ansens smedfon'etning) 
R0nningsbakken, begynte i 1932 med 2 mann og har nil 3. 

Ole L arsells smi.e og bilverksted) 
Bj0rkmyr, begynte i 1904. Har nil 4 arbeidere. 

L eangen stansefabr'ikk og mekanisk verksted) 
begynte i 1947 med 6 mann og 10 mot orer. 

Auto Servis) 
Ragnhilds gate, bilreparasjon, 5 mann, 

Nilsens lakeTingsveTksted) 
Lade, 2 mann, 
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Egil Lovolds lakeringsverksted, 
Bj0l'kmyr , 2 mann . 

Byu,sen 'tYH:' tu, l Zljt(~peri 

begynte i 1925, ha l' 3 mann. 

Brodrene Solhang A IS snek k erverksted 
st artet 1947 med 5 mann. 

[( vamrnen sa.ndtak 
tok til i 1930 med 4 mann , hal' na 14. 

M. [(leveland shoddifabrikk, 
f. t. Leangen , hal' 6 mann. 

Strinda torvstr0fabrikk, 
Stein an, hal' 3 mann. 

Gilde fabriklce,' 
ved Dalen blindeskole, malerolje, stal'tet 1947 med 8 arbeidere. 

Det er dessuten 16 sagbruk i Strinda, i Bratsberg og ved 
J onsvatnet , med 3 til 5 mann ved hvert bruk. 

• 
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Byassida sett fra Berg. I forgrunnen litt av HfJgskolen, Valene og Tempe. 

Utsikt fra Hoem. Til hfJyre renovasjonsverket, til venstre Tempe. 
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