
INNLEDNING TIL 
OG MALSETTING 
FOR ARBEIDET 

En fremstilling av Strindas historie fra fredsdagene 
i 1945 til kommunesammenslutningen 1/1 1964 m~ 
n(lldvendigvis bli sterkt preget av de betydelige 
samfunnsmessige end ringer som foregikk i denne 
tiden. Slike endringer hadde ogsa funnet sted f(llr -
hele den moderne kulturhistorie er i realiteten en 
kr(llnike om hamskifte b~de i det store samfunn og 
lokalsamfunnene. Endringstakten var imidlertid som 
f(llige av en relativt primitivt utviklet teknologi, 
svakere jo lenger tilbake man gar, og skiftet dermed 
mer umerkelig for menneskene. 

Endringene i den siste mannsalder derimot har s~ ~ 
si vcert til a ta og f(llie p~, de tilpasningsproblemer de 
medf(llrte likesa. Uansett hvor de starter, har de 
nemlig en tendens til ~ forplante seg til aile sektorer i 
(IIkonomien og til aile mellommenneskelige forhold 
som ringer i vannet, hurtigere jo raskere den 
teknologiske utvikling ~r. 

Her skal innledningsvis nevnes en endring som selv 
er resultatet av dyperevirkende krefter, men som i seg 
selv har dratt med seg et utall av n(lldvendige 
tilpasninger. Den er ogsa sentral som utgangspunkt 
for et arbeid om Strinda i denne perioden. 

I l(IIpet av de 14 ~rene fra 1946 til 1960 (IIkte 
andelen av rikets folkemengde som bodde i byer og 
tettsteder like mye som i de 36 ~rene fra 1910 til 
1946. En vesentlig del av denne veksten foregikk i 
forstadsomr~dene til de st(llrre byer. 

Strinda var ett av de mest karakteristiske av disse 
omr~dene, og utviklingen i denne kommunen m~tte 
n(lldvendigvis f~ de fleste trekk som vi finner igjen i 
lignende omr~der ellers i landet. 

Samtidig var situasjonen ogsa sceregen, b~de i 
beliggenhet, topografi, ressursgrunnlag og sosial 
struktur. De muligheter for s~vel takt som retning av 
utbyggingen som dermed var gitt, var til en viss grad 
forskjellige fra mulighetene i tilsvarende kommuner 
nalr de st(llrre byer. Det samme var tilfelle for 
restriksjonene p~ utbyggingen. 

Dertil kom at selv om vekstimpulsene stort sett 
kom utenfra i og med naboskapet til byen, var 

omradet en egen administrativ enhet, noe som i en 
viss utstrekning ga de folkevalgte muligheter til ~ 

bestemme over sin egen skjebne, kanskje ikke s~ mye · 
selve veksttakten som kanaliseringen av veksten inn i 
(IInskelige baner. 

Mot denne bakgrunn er angrepspunktet for 
fremstillingen stort sett gitt. Boka m~ bli en vurdering 
av de end ringer som fant sted, hele tiden sett i en 
st(llrre sammenheng enn det administrative omr~de 
kommunen utgjorde, i f(llrste rekke i Iys av 
utviklingen i byen og byomr~det som helhet 

Det ville likevel Valre feil ~ angripe stoffet 
utelukkende fra ett synspunkt, enten legge den alt 
vesentlige vekt p~ de alminnelige eller p~ de sreregne 
trekk i utviklingen. Begge sider har krav p~ 

oppmerksomhet og fortjener en nalrmere belysning. 
Ogsa utover dette kan fremstillingen legges opp p~ 

forskjellige mater. 
Ett mulig angrepspunkt er det kronologiske, ~ legge 

hovedvekten ~ det som skjedde fra ~r til ~r, med 
forklaring p~ hendingsforl(llpet samtidig innebygget i 
fremstillingen.. En annen metode ville Valre ~ 

konsentrere seg om ~ belyse strukturendringene i 
l(IIpet av perioden uten n(lldvendigvis til stadighet ~ 
skjele til hendingsforl(llpet Idette tilfelle ligger 
hovedvekten ~ sammenhengen mellom de for
skjellige sektorer og emneomr~der, alts~ en mer 
systematisk metode. 

Begge fremstillingsm~ter kan gi god oversikt -
forutsatt at man ikke bryr seg for mye med detaljer. 
Det fremlagte stoff kan ogsa etter begge metoder bli 
et bidrag til den moderne kulturhistorie og 
kulturgeografi utover den spesialinformasjon vi f~r 

om omr~det, og som er hovedsaken i denne 
forbindelse. Den kronologiske metoden vii nok 
tilfredsstille dem mest som er ute etter enkeltheter, 
mens den mer systematiske lettere vii kunne f~ fram 
de alminnelige trekk, de store linjer i utviklingen. 

Ved valg av metode m~tte forfatteren mest mulig 
ta hensyn til disse kryssende hensyn og fant at en 
kombinasjon av dem begge var mest tjenlig for den 
foreliggende oppgave. 



I sum veier den systematiske fremstillingsmaten 
tyngst. Forfatteren fant at arbeidet som helhet pa 
denne mate ville bli mest oversiktlig. Denne metoden 
gj¢r det ogsa lettere a sammenligne med andre 
geografiske omrader og dermed a trekke slutn inger fra 
stoffet Det ligger den fare i en slik fremstillingsmate 
at stoffet kan bli for abstrakt og vanskelig tilgjengelig 
for flere lesere. For i noen monn a unnga dette er det 
i teksten - der det er naturlig - arbeidet inn intervju 
med eldre strindafolk for a konkretisere. For at det 
skal bli den riktige balanse i uttalelsene er de hentet 
fra personer med forskjellig yrkesbakgrunn og bosted 
innen kommunen. Likevel vii uttalelsene n¢dvendigvis 
vcere sterkt subjektive. De er derfor skilt ut fra resten 
av stoffet med egen skrifttype. 

Dette siktepunkt for arbeidet gj¢r det naturlig 
innledningsvis a trekke opp de sider ved den 
geografiske situasjon som har hatt betydning for 
utviklingsforl¢pet. Under dette faller ogsa by
utvidelsen og konsekvensene av denne sett i en st¢rre 
sammenheng. 
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Nar denne bakgrunn er klarlagt. vii vi skissere 
utviklingen - i f¢rste rekke befolkningsveksten og 
forandringene i befolkningsstrukturen - i Iys av 
samkvemmet med bysamfunnet og det st¢rre 
samfunn. sla fast vekstbetingelsene for et lokal
samfunn og peke pa grunnlaget i dette spesielle tilfelle 
- arbeidsmarkedet i byen og i bygda selv. 

Den interne utvikling i kommunen vii bli emnet for 
annen hoveddel. I den sammenheng er det naturlig a 
konsentrere seg om de alminnelige utviklings
tendenser. herunder eventuelle prinsipper for 
arealdisponeringen. og plan legging av lokalsamfunnet. 
Bosettings- og nceringsutvikling vii videre bli gitt en 
bred plass. 

I spesial kapitler vii sa de enkelte institusjonelle 
problemomrader og oppgaver skisseres og vurderes. 

Kommunesammenslutningsproblemene sett i en 
st¢rre sammenheng danner endel ig en passende epilog 
for arbeidet. 
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