
ikke ubetydelig blokkbebyggelse. Vi har derfor lagt 
inn kostnadene pro leilighet i Strinda spesielt for siste 
3-arsperiode, som hvis utbyggingen hadde skjedd mer 
sam let skulle ha ligget n~rmere atriumhusets niva enn 
eneboligens, men som i dette tilfelle ligger pa over det 
dobbelte bel¢p av atriumbebyggelse. Tallene er 
natlJrligvis ikke uten videre jamf¢rbare. Det finnes 
san~synligvis skjult i Strindas tall kostnader som ikke 
er med i byplanunders¢kelsen. Pa den annen side 
forutsetter tallene fra denne en standard, spesielt for 
veier og gater, som vi bare unntaksvis fant og 
fremdeles finner i Strinda. Dertil la Strinda i en 
fordelaktig situasjon ved at det fra deler av omradet 
var lett a knytte kloakknettet til Trondheims nett, 
noe som utvilsomt betydde store besparelser i forhold 
til et standardfelt. 

Maten det ble bygget pa og arronderingen av 
bebyggelsen kom saledes til a bety at Strinda var en 
kostbar kommune a bygge ut, selv med den 
utnyttelsesgrad man opererte med. De merutgifter 
dette medf¢rte over perioden er vanskelig a ansla, de 
ligger sannsynligvis n~r halvparten av totalbel¢pet. 

Nar regnskapet skal gj¢res opp, er det naturligvis 
som vi tidligere har omtalt, ikke bare sp¢rsmal om a 
se disse utgifter isolert. Totalregnskapet har utvilsomt 
positive sider som det er vanskel ig a tallfeste i kroner 
og ¢rer. Men i dette tilfelle kommer i tillegg til 
merkostnadene ved grunnlagsinvesteringene ogsa flere 
minussider i form av darlig trafikkavvikling, uheldig 
lokalisering av fellesanlegg, problemer med trafikk
trygge milj¢ for barn, og vanskene utbyggingen 
medf¢rte for den videre plan legging. Sett i et videre 
perspektiv var det derfor lite man fikk igjen for 
merutgiftene. I ngen kan vel egentlig lastes for dette, 
da det a bygge et byomrade er en langvarig og 
besv~rlig I~ringsprosess. Men vi kan og b¢r trekke 
I~rdommer av det for de disposisjoner vi akter a gj¢re 
for fremtiden. Det er pa ingen mate sikkert at vi enna 
i tilstrekkelig grad er oppmerksom pa dette. 

ENDRINGER I BEFOLKNINGSSTRUKTUR 
OG SOSIAL STRUKTUR 
I DE ENKELTE OM RADER 

Bosettingsutviklingen 
Ved folketellingen i 1950~ bodde vel 61% av 

Strindas befolkning innen det gamle byggebeltet, 
inkludert Tempe, dvs. i et omrade avgrenset av 
bygrensen og I nnherredsveien i nord, Bromstadveien, 
Valentinlystveien, Dybdahls vei, Lerkedal stadion og 
Nidelva. I nnen dette omrade var bosettingen sterkest 
konsentrert til den nordligste del av den konsentriske 
ringen, hovedtyngden i et omrade bare 300 m. fra 
bygrensen. (Jfr. kart 11). Selv om utnyttelsesgraden 
som vi tidligere har papekt var liten - noe som henger 
sammen med de store tomtearealer - var likevel 
folketettheten forholdsvis stor. Store deler av 
omradet var nemlig bosatt av mennesker i slutten av 
30-arene og i 40-arene med de fleste barna boende 
hjemme. 
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Ytterligere 1450 mennesker, ca. 5% av totalen, 
bodde pa den nordre del av Byasen (det gamle 
forstadsomrade). Omradet som tidligere ble omtalt 
som Amfiteatret huset dermed 2/3 av befolkningen i 
kommunen i den f¢rste del av etterkrigstiden. 

Resten av befolkningen var konsentrert i flere 
mindre tettbebyggelser og spredt grisgrendt 
bebyggelse over hele kommunen. 

Av "tettstedene" hadde Ranheim-omradet den 
st¢rste konsentrasjon, med ca. 1400 innbyggere, 
for¢vrig det eneste omrade hvor flertallet av den 
bosatte befolkning samtidig hadde sitt arbeid, som vi 
siden skal komme til bake til. St¢rst folketall hadde 
likevel (l)vre Byasen (Ferstad, Ugla, Kystad) med ca. 
2200 mennesker. Konsentrasjonsgraden var imidlertid 
liten i dette omradet, og deler av det la egentlig i 
spredt bebyggelse. 

Andre konsentrasjoner fantes ved Charlottenlund, 
Rotvoll, Nardo, Nidarvoll, Munkvoll og Selsbakk. 
I ngen av disse nadde imidlertid opp i et folketall pa 
1000 personer. 

Den spredte bosetting hadde hovedsakelig sin basis 
i jordbruksnreringen. I omrader nrer innpa 
tettbebyggelsene fantes imidlertid ogsa en del 
"parasittbebyggelse" bosatt med folk knyttet til 
bynreringene. Samlet utgjorde den spredte boset
tingen ca. 11% av folketallet i kommunen - omlag 
3000 mennesker - av disse bodde de aller fleste i den 
¢stlige og s¢rlige del av kommunen. 

I I¢pet av de 13 arene fram til 1963 skjedde den 
st¢rste omfordel ing av bosettingen i kommunens 
historie. Hovedtrekkene i denne er for¢vrig kjent fra 
kapitlet om bebyggelsesutviklingen. Likevel kan vi 
aldri sette likhetstegn mellom bebyggelses- og 
bosettingsutvikling. Botettheten kan eksempelvis 
skifte sterkt fra omrade til omrade, gammel bosetting 
kan bade tynnes ut og konsentreres. Bosettings
utviklingen i dette omrade kan kort karakteriseres 
som uttynning av den tidligere konsentrasjon og en 
storstilt spredning av nye konsentrasjoner. Spred
ningen kan lignes med en sentrifugalbevegelse som 
etterlot en kjempemessig vifteform i bosettingen. 
Selve m¢nstret ble i det store og hele mer konsentrert 
(tettbygd) enn f¢r, men med store variasjoner over 
omradet. 

Riktignok fortsatte folk a klumpe seg sammen pa 
utkan,tene av byggebeltet, dels som en gjenfylling av 
tidligere ubebygde flekker, men store nye omrader 
kom ogsa til, i f¢rste rekke ved Persaune, Strindheim, 
Valentinlyst, Eberg og Berg. Bruttotilveksten i 
byggebeltet var saledes 4700 personer i I¢pet av de 13 
arene. 

De nye omrader av byggebeltet ble bosatt med 
relativt unge mennesker. I nnslaget av barn i 
befolkningen ble dermed meget stort, i dette tilfelle 
en gunstig helhetsl¢sning uten foregaende planlegging. 
Man kunne pa den maten bl.a. dra nytte av 

~ Det vi lie vrere \'Inskel ig a vise bosetti ngen ved 
folketellinqen i 1946. Kretsene ved denne telling var 
imidlertid langt st\'lrre og er i kke jamf\'lrbare med sen ere 
tellinger . 
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skoleanlegg som var ferd med a tape 
rekrutteringsgrunnlag i eldre boligomrader. I 
Berg-distriktet ble den f¢rste studentby i Trondheim 
etter moderne pnnslpper grunnlagt, noe som 
medf¢rte en meget skjev sammensetn ing av 
befolkningen i denne tellingskretsen som figuren sa 
tydeliq demonstrerer. (Se fig. 34) 

Pa den annen side skjedde det en sterk uttynning i 
bosettingen i den eldste del av byggebeltet. Mellom 
2200 og 2300 personer forsvant fra omradet, i det alt 
vesentlige i Tempeomradet og langs bygrensen ¢stover 
mot Bakkaune. 

Disse omrader hvor tyngden av bosettingen i 
Strinda hadde blitt konsentrert i mellomkrigstiden, og 
som enna i 1950 var relativt tett bosatt, opplevde i 
I¢pet av perioden et generasjonsskifte. I noen str¢k vii 
det si at hovedtyngden av foreldregenerasjonen hadde 
nadd 50-arsalderen, barna var vokst til og hadde delvis 
flyttet ut. I andre omrader var store deler av 
befolkningen endog kommet i pensjonsalderen, men 
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satt likevel tilbake med store boliger, bare sporadisk 
utleid. Det er karakteristisk at str¢ket na:!rmest 
Singsaker i disse arene fikk betegnelsen enkebyen. I 
Tempeomradet foregikk ogsa en betydelig sanering av 
eldre bebyqgelse ti I na:!ri ngsformal. 

I fig. 35 antydes en situasjon med meget fa barn, 
en viss overvekt av eldre tenaringer og stor overvekt 
av folk over 45 ar. Dette bilde var karakteristisk for 
en stQ)rre del av "avfolkningsomradene" i det gamle 
byggebeltet. 

For hele byggebeltet (i utvidet mening) var netto 
befolkningstilveksten pa bakgrunn av dette relativt 
beskjeden - vel 2200 personer over hele perioden, 
eller 14% av den totale tilvekst i kommunen . Andelen 
av hele Strindas folkemengde som var bosatt i dette 
omrade fait dermed fra 61 til 45%. 

De mest typiske vekstomradene i perioden la aile 
langs akser eller i sektorer ut fra den konsentriske 
ringen. Som vi ogsa tidligere har va:!rt inne pa ble det i 
perioden slatt en bresje i det gamle byggebelte
m¢nstret i bosettingen. Fire omrader skilte seg tydelig 
ut som vekstomrader, i rekkef\"llge etter betydningen: 
Nardo - Nidarvoll - Stubban, Munkvoll - Rognheim 
- Halset, (Z)vre Charlottenlund og (Z)vre Byasen. Dette 
utbyggingsm\"lnstret avspeiler endrede trafikkforhold, 
i storparten av perioden med basis i en mer regula:!r og 
hyppig kollektivtrafikk, f\"lrst mot slutten av 
tidsrommet i privatbilismen. Det er i denne 
forbindelse av interesse a notere at to av omradene 
(Byassiden) ble utbygd i tilknytning til forstadsbane 
og at disse hadde en meget betydelig folketilvekst i 
tidsrommet, noe som medf\"lrte en markert geografisk 
forskyvning i bosettingen mellom de \"lstlige og 
vestlige deler av kommunen. Mens he Ie kommunen 
\"lkte folketallet med 65% fra 1950-1963, hadde 
Byassiden en \"lkning pa 116 og de ¢stlige deler samlet 
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bare 58%. Andelen av Strindaboerne som bod de pa 
vestsiden av elva steg dermed fra 19.7 til 26%. 

Samlet utgjorde befolkningsveksten i samtlige nye 
vekstomrader nrermere 60% av totaltilveksten i 
tidsrommet. Dermed kom bortimot 40% av 
befolkningen til a bli konsentrert i disse omradene 
ved kommunesammenslutningen, mot ca. 18% 13 ar 
tidligere. 

Ogsa ved Ranheim, Moholt-Brctlset og pa nordre 
Byasen ble bosettingen langt tettere og veide tyngre 
enn i 1950. Det var likevel her tale om en noenlunde 
jevn tilvekst over hele perioden, noe som pavirket 
befolkningssammensetningen i disse omrader langt 
mindre radikalt enn i de typiske vekstomradene, som 
vi siden skal se. 

De spredtbygde omradene i kommunen sto stille i 
folketall. Det betydde at knapt 7% av befolkningen 
ved utgangen av 1963 var a finne her. Prosentvis var 
dette en betydelig nedgang endog fra folketellingen i 
1960, da 10% av folketallet i kommunen ble oppgitt a 
skrive seg fra de spredtbygde omrader. 

Det er lett a skjctlnne at denne utviklingen matte 
fctlre til en meget ulik sammensetning av befolkningen 
i de enkelte deler av kommunen. Vi har allerede 
tidligere vist situasjonen i et typisk uttynningsomrade 
og i et omrade med noe spesielt vekstgrunnlag. 

Eksempler pa forandringer i befolkningens struktu:
i vekstomrader med forskjellig utbyggingsform, 
forskjellig grunnlag for og styrke i veksten vii vi finne 
i figurene 36, 37 og 38. 

Diagrammene viser befolkningens alders- og 
kjctlnnssammensetning i mindre omrader (tellings
kretser) bade i den ctIstlige og vestlige del av 
kommunen. Hver krets hadde en karakteristisk form 
for bebyggelse og en sreregen utviklingssituasjon. 

Figur 36 ((Z)vre Charlottenlund) beskriver situa
sjonen i et omrade med meget konsentrert 
bebyggelse, delvis blokkbebyggelse, og srerlig sterk 
vekst fra slutten av 1950-arene. Karakteristisk for 
dette omradet er derfor den hctlye andel i 
aldersgruppene 25-39 ar, en prosentandel som la langt 
over, ikke bare gjennomsnittet for den norske, men 
ogsa Trondheimsomradets befolkning. Denne for
delingen betydde samtidig store barnekull, srerlig i 
alderen fra 0-9 ar. 

0vrige aldersgrupper var svakere representert enn 
ellers i Strinda, til dels langt svakere, noe som srerlig 
gjelder de eldste arskull (over 70 arlo Disse forekom 
nrermest sporadisk. 

En slik fordeling har vrert karakteristisk for nye 
boligstrctlk i Norge i etterkrigstiden. Den generasjons
segregering som den representerer er typisk for 
drabantbyen. Vi far en uheldig sosial situasjon 
allerede ved innflyttingen. Pa lengere sikt blir det 
videre uheldige fctllger nar det gjelder a nytte ut 
fellesanlegg som skoler og barneinstitusjoner. 

Det er typisk at de stctlrste sosiale problemene i 
kommunen som ble registrert av sosialkontoret, srerlig 
barnevernsproblemer, oppsto i dette omrade, noe som 
delvis star i sammenheng med en uheldig sosial 
situasjon. Den fysiske plan legging var i dette tilfelle i 
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og for seg utmerket, nar vi ser bort fra den indre 
trafikksikkerheten. Det var imidlertid ikke planlagt 
for sosial funksjonsdyktighet. 

Fig. 37 viser en noe annen situasjon. Den stammer 
fra et omrade med sa a si all bosetting fra 
etterkrigstiden, men en bosetting som foregikk 
jevnere over tiden, ved smahusbebyggelse (0vre 
Byasen). 

Den sti;Drste overvekten i foreldregenerasjonen 
finner vi her i aldersgruppene 30-44 ar. Den yngre 
generasjon er dermed jevnere fordelt over aile 
sma barn- og tenaringsgrupper. Ogsa i dette omrade 
var det frerre gamle enn i en "normal" befolkning. 
Innslaget veide imidlertid tyngre enn i Charlotten
lundomradet. 

Endelig viser fig. 38 et vekstomrade med lav arlig 
tilvekst og relativt jevn fordeling av veksten over tiden 
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(Nedre Ranheiml . Vi legger merke til at m~nstret i 
kretsens diagram skiller seg forholdsvis lite ut fra det 
samtidige diagrammet for den norske befolkning. En 
slik befolkningssituasjon har mange milj~messige 

fordeler bade pa kortere og lengre sikt, spesielt med 
hensyn til a dra nytte av de forskjellige kommunale 
i nvesteri nger. 

Ser vi pa bosettingssituasjonen som den utviklet seg 
for Strinda som helhet, blir vi slatt av hvor fa ensidige 
milj¢er som i realiteten ble skapt nar vi betrakter 
forholdet mellom generasjonene. Men utviklingen 
innebar aile de ulemper av kommunal~konomisk art 
som vi pekte pa i forrige kapittel, spesielt for anlegg 
av fellesinstitusjoner. 

En sterkere styring av utviklingen ville kunne ha 
gitt et gunstigere m~nster for samfunnsservice, 
spesielt i skolesektoren, uten at man milj~messig ville 
tape noe ved det. Slik det utviklet seg fait behovene 
for fellesanlegg og de muligheter det offentlige hadde 
for a im¢tekomme behovet darlig sammen. I den 
forbindelse kan det papekes at det pa tross av den 
markerte strukturendring i det aldersmessige og 
geografiske m~nstret i bosettingen, ble det bortsett 
fra Asveien nye skole, ikke tatt i bruk en eneste ny 
barneskole i I~pet av perioden. All kapasitetsutvidelse 
kom som tilbygg ved de eksisterende anlegg, som 
delvis ble utbygd som mammutskoler. (Jfr. kart bilag 
1 I Det var flere grunner til dette - noe vi vii komme 
tilbake til under kapitlet om skoler. Bosettingens 
relativt tynne og tilfeldige karakter er utvilsomt en av 
de viktigste arsaker. 

Den sosiale struktur 
Vi har tidligere antydet at den befolkningsutvikling 

vi kunne registrere i Strinda i etterkrigstiden betydde 
en sosial utjevning nar vi betrakter kommunen som 
helhet. 

Nar det gjelder endringene i de enkelte deler av 
kommunen, er imidlertid de data vi sitter inne med 
meget utilstrekkelige. Vi har materiale for fordelingen 
av befolkningen pa fem hovednreringsgrupper pa de 
enkelte gardsnummer. Som en antydning av 
endringene i den sosiale struktur har vi derfor i kart 
12 vist st~rrelsen av den yrkesaktive befolkning i 
1948 og 1963 ved flateproposjonale halvsirkler og 
sektorvis angivelse av nreringene, fordelt pa 
gardsnummersoner. Disse soner vii ga igjen i den 
senere fremstilling og det er derfor pa sin plass a 
nevne at det er lagt vinn pa ved sammenslaingen av 
gardsnummer a fa fram mest mu lig ensartede 
geografiske inndelinger. 

Med hensyn til de forskjellige sosiale lag er de 
grupper vi her opererer med meget grove og 
uensartede. Leseren b~r derfor vrere meget varsom 
ved tolkningen av de fordelinger som fremkommer. 

Den mest patallende endring i det sosiale m~nstret 
i etterkrigstiden var utviskingen av det klare skille 
som eksisterte mellom omrader med en dominerende 
jordbruksbefolkning og str¢k med en befolkning som 
vesentlig livnrerte seg av bynreringene. Hele seks 
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randsoner var alt overveiende bosatt med jordbru kere 
i 1948. I 1963 var det sa vidt overvekt av 
bygdenreringer bare i en sone. 

Nar det gjelder den ~vrige befolkning var 
situasjonen i slutten av 40-arene preget av stor 
forskjell i yrkesstrukturen mel 10m soner med tyngden 
av befolkningen sysselsatt i de manuelle yrker og 
soner hvor de forskjellige servicenreringene domi
nerte. I ngen steder kom dette klarere til uttrykk enn 
mellom midtre del av byggebeltet og Ranheim. I det 
f~rstnevnte omrade tilh~rte ca. 2/3 av befolkningen 
handel , kontor og liberale yrker, mens nrermere 3/4 
av befolkningen ved Ranheim var kroppsarbeidere. 
Men ogsa str~k som Bromstad-Br~set og aile sonene 
pa Byasen hadde et noe sterkere innslag av de typiske 
manuelle nreringer enn av ~vrige yrker. 

I de andre soner var riktignok fordelingen av de to 
hovedgrupper nreringer jevn, men nar det var tilfelle 
eksempelvis i Lade-omradet, ved Charlottenlu nd
Rotvoll og i Moholt-Reitgjerdestr~ket skyldtes dette 
de store sykehusanleggene som hadde tiltrukket seg 
bosetting i nrerheten av institusjonene pa et meget 
begrenset omrade, mens det ellers i sonene var en 
sterk overvekt pa de manuelle yrker, i f~rste rekke 
industri og transport. 

Det som skjedde i I~pet av de 16 arene fram til 
1963 kan i grove trekk karakteriseres som en 
utjevning, ved at spesielt sonene pa Byasen og str~ket 
mellom Tunga, Leangen og byggebeltet gikk over til a 
bli bosatt med en majoritet av folk knyttet til 
servicenreringene. Innslaget av typiske kropps
arbeidere ~kte imidlertid ogsa relativt sterkt i disse 
omradene, og disse menneskene var med pa a sette 
sitt preg pa milj~et. Samtidig ~kte det relative innslag 
av manuelle yrker i et typisk servicedistrikt som 
Moholt-Reitgjerdet, ogsa ved at folk i disse yrker 
bosatte seg nrer innpa folk i serviceyrkene. 

Polariseringen mellom karakteristiske "hvitsnipp
omrader" og omrader bosatt av kroppsarbeidere 
hadde i 1963 sin gyldighet bare mellom str~k som det 
gamle byggebelte og Ranheim. Her var det sma 
forandringer i hovedm~nstret, i virkeligheten skjedde 
det en ytterligere, om enn beskjeden, forskyvning i 
retning av manuelle yrker i Ranheimsstr~ket og folk 
med servicearbeid og immatriell virksomhet 
Berg-Tyholt- Eberg-distri ktet. 

Pa tross av den store jevnheten mellom nreringene i 
de enkelte soner utenom midtre byggebelte og 
Ranheim, utviklet det seg innen enkelte soner mindre, 
klart avgrensede ensidige str~k . Mest karakteristisk i 
sa mate var utkrystalliseringen av boligstr~k for den 
~konomiske overklasse pa syd- og sydvest-skraningen 
av Storhaugen, mens de mer ~stvendte skraningene i 
hovedsaken ble bosatt av folk i manuelle yrker eller 
av underordnede funksjonrerer. Sosial ensidighet som 
dette kom imidlertid ikke til a sette preg pa andre 
fellesmilj~ som eksempelvis barneskolemilj~et. 
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KART 12 

Stedsnavn, se kart 1 

Den politiske struktur 
Aile politiske unders¢kelser som er foretatt i Norge 

viser et meget godt samsvar mellom sosial status og 
politisk syn, slik at de radikale partiers tilhengere 
vesentlig blir rekruttert blant arbeidere i manuelle 
yrker og lavere funksjonrerer, og de mer konservative 
partiers stemmer overveiende h¢stes blant selvstendig 
nreringsdrivende og funksjonrerer i middelklassen. 

Det er sannsynlig at vi ville finne en meget god 
sonevis overensstemmelse ogsa innen Strinda mellom 
partienes stemmer ved valgene og den sosiale 
gruppering. De data vi sitter inne med om stemmer 
avgitt ved valgene er imidlertid for det f¢rste ikke 
egnet til a gi et bilde av endringene over tiden og er 
ogsa talt opp for sapass store og uensartede 
geografiske enheter som skolekretser. 

Det eneste materiale vi har som er brukbart for 
hele kommunen gjelder kommunevalget 1963. Ogsa 
dette materia Ie har sine svakheter. Det omfatter bl.a. 
ikke forhandsstemmene, som ble talt opp for 
kommunen samlet. 

All erfaring viser at forhandsstemmene over alt gir 
ytterligere tilskudd til de borgerlige partiers 

stemmeh¢st. Det var ogsa tilfelle ved dette valget. Vi 
vet imidlertid ikke hvor mange forhandsstemmer som 
ble avgitt i de enkelte kretser. 

I tillegg til denne svakheten kommer det forhold at 
kretsene ved Jonsvatnet ble talt opp sammen med 
kretser i Tiller kommune. Endelig var dette et 
kommunevalg. Erfaringsmessig kommer ikke parti· 
politisk oppfatning sa sterkt til syne ved dette valg 
som ved stortingsvalget. Her gjelder likevel den regel 
at jo st¢rre og byme~ig bebygd en kommur:Je er, 
desto mindre rolle spilfer personvalget. Dert il kom i 
dette tilfelle en mobilisering av velgermassen til et 
riksvalg. Det fant, som de fleste vii huske, sted i 
skyggen av Kings Bay. 

Med disse forbehold har vi funnet a kunne gjengi 
resultatene fra valget i tabell 28. 

Idet vi gar ut fra at den endelige stemmefordeling 
ble pavirket noe av forhandsstemmegivningen spesielt 
i Asveien, Berg, Nardo og Strindheim valgkretser, kan 
vi tolke resultatene slik at det var en relativ jevn 
fordeling mellom de borgerlige og sosialistiske partier 

den ¢stlige del av kommunen, men en markert 
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overvekt av sosialistiske stemmer pa Byassiden. De 
politiske ytterpunkter gar ogsa tydelig fram av 
tabellen, representert ved Ranheim krets som den 
overveiende sosialistiske og Berg krets som den mest 
karakteristisk borgerlige. Ellers var fordelingen langt 
jevnere. Nalrmest opp til ytterpunktm~nstret kom 
Nidarvoll og Byasen kretser pa sosialistsiden og 
Strindheim krets pa den borgerlige siden . 

Fordelingen innen partiene i den sosialistiske blokk 
fulgte stort sett samme m~nster. Arbeiderpartiet 
dominerte over alt, og bade SF og Kommunistpartiet 
hadde videre sin st~rste tilslutning i de typiske 
arbeiderkretser. 

Det er likevel et visst unntak for SF, hvor den 
forholdsvis st~rste oppslutning fantes i Charlotten
lund og Asveien kretser, i typiske nye bosettings
omrader med en overvekt av unge familier. 

Nar det gjelder de borgerlige partier er H~yres rolle 
forbausende lik Arbeiderpartiets, som det st~rste 

parti i denne blokk og med de sterkeste utslag 
stemmetall i de mest typiske borgerlige kretser. 

Senterpartiet varierte sterkest mellom kretsene og 
hadde sin relativt st~rste tilslutning i omrader med 
mest jordbruksbefolkning, her representert ved 
Asvang krets. Partiet hadde i dette omradet hele 8.4% 
av stemmene, mens det i Asveien la helt ned mot 1.0. 
Hadde vi hatt med Bratsberg ville prosenten ha blitt 
betraktelig hevet. 

Venstre hadde relativt sett sin st~rste tilslutning i 
Berg og Asveien kretser, str~k med stort innslag av 
folk i tjenesteytende nalringer, men i absolutte tall 
var stemmetallene forholdsvis h~ye ogsa i Byasen og 
Strindheim. 

Endelig var Kristelig Folkeparti partiet med den 
relativt jevneste fordel ing, noe som er rimelig pa 
bakgrunn av partiets overveiende kristel ige engasje
ment_ 

I hovedtrekkene var dermed den politiske struktur 
en gjenspeiling av det sosiale m~nster, noe som 
antyder en politisk utvikling over perioden mot en 
noe jevnere fordeling mel 10m de politiske 
hovedblokkene i de fleste omrader, bortsett fra 
Ranheim og det gamle byggebeltet. 

Tabell 31: Resultatet av grovtellingen ved kommunevalget 1963 i de enkelte tellingskretser i Strinda. 

DNA NKP SF H~yre 
Kristelig Senter-

Venstre 
Folkeparti partiet 

Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. 
st. % st. % st. % st. % st. % st. % st. % 

Ranheim ..... 1167 73.3 79 5.0 97 6.1 118 7.4 44 2.7 55 3.4 33 2.1 
Charlottenl. .. . 800 54.1 39 2.6 93 6.3 426 28.8 36 2.4 48 3.2 38 2.6 
Strindheim .... 1488 45.2 62 1.9 114 3.5 1125 34.2 217 6.6 93 2.8 190 5.8 
Berg .. ... . ... 1291 31.8 24 0.6 128 3.1 1981 48.7 196 4.8 123 3.0 322 7.9 
Asvang ....... 650 54.9 17 1.4 38 3.2 247 20.9 73 6.1 99 8.4 60 5.1 
Nardo ........ 655 53.4 31 2.5 59 4.8 294 24.0 80 6.5 55 4.5 53 4.3 
Nidarvoll ..... 1350 57.2 88 3.7 129 5.5 438 18.6 174 7.4 88 3.7 92 3.9 
Asveien ...... 673 51.1 32 2.4 80 6.1 373 28.3 49 3.7 16 1.2 95 7.2 
Byasen . . . . . . . 1995 55.0 148 4.6 173 4.7 902 24.7 161 4.4 83 2.3 185 5.1 

Q)stlige omr ... . 48.7 2.2 4.3 30.5 5.4 3.6 5.2 

Byasen ....... 53.7 3.6 5.1 25.7 4.2 2.2 5.6 

Hele kom. 
( Bratsberg-
Jonsvatnet) 49.9 2.6 4.5 29.3 5.1 3.3 5.3 

Kilde : Trondheim Folkeregister og Statistiske kontor. 
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HOVEDTREKK I FORANDRINGENE I 
NA:RINGSLIVETS LOKALISERING 

Selv om bosettingen hele tiden var den 
dominerende faktor i endringene i grunnutnyttingen i 
kommunen, ville det vrere helt uriktig a se bort fra 
det som skjedde pa det nreringsmessige omrade. For 
det fq,rste fikk all grunnutnytting til ikke-jordbruks
formal konsekvenser for den gamle grunnreringen, 
konsekvenser som matte bli forskjellige i de ulike 
deler av kommunen _ For det andre var nrerings
aktivitet - biide den av grunnleggende karakter og 
den mer servicebetonte - del av den mosaikk som 
bebyggelsesutviklingen representerer. I enkelte 
omrader hadde den endog stor betydning hvis vi 
q,nsker en dypere forstaelse av grunnutnyttings
mq,nstret. 

Jordbruket 
Nar det gjelder forandringene i jordbruket, gir 

kartet over bebyggelsesutviklingen et stykke pa vei et 
bi/de av endringene. Vi kan imidlertid ikke uten 
videre sette likhetstegn mellom arealer som ble tatt i 
bruk til bebyggelse, og reduksjon i jordbruksareal. 
Det gar for det fq,rste ikke fram i hvor stor 
utstrekning det ble bygget pa dyrket jord og beite, 
skoggrunn eller impediment. For det andre far vi ikke 
vite noe om stq,rrelsen av eventuell nydyrking og hvor 
denne fant sted. 

De fq,lger som forandringene i eiendomsforholdene 
og endringene i beliggenhet i forhold til de bebygde 
omrader fikk for bruken av jordbruksarealet i de ulike 
deler av kommunen, kan heller ikke kartet fortelle 
noe om. 

Kartene 13 og 14 som viser stq,rrelsen pa og i grove 
trekk bruken av jordbruksarealet i 1949 og 1959 i de 
enkelte gardsnummersoner, gir her et utfyllende 
bilde. Sirklene er flateproporsjonale. Det vii si at en 
flateenhet i sirkelen tilsvarer den samme flateenhet pa 
kartet. Kartene er sterkt stilisert. Kart hvor 
utnyttingen av de enkelte arealer var inntegnet der 
den virkelig fant sted ville pa flere mater ha gitt et 
bedre bilde av situasjonen. En slik fremstilling ville 
imidlertid ha krevd et meget inngaende spesial
studium. Det var under arbeidets, gang nq,dvendig a 
prioritere datainnsamlingen og fq,rste prioritet for 
inngaende studier ble gitt til bebyggelsesutviklingen 
som sa a si er fellesnevneren for det som skjedde i 
omradet i perioden. 

De mer stiliserte kart har imidlertid ogsa fordeler 
fremfor mer detaljerte grunnutnyttingskart, de gir 
bedre oversikt og bedre jamfq,ringsgrunnlag. Riktig
nok har de den svakhet at de gjengir utviklingen bare 
for deler av perioden, fra sommeren 1949 til 
sommeren 1959 (tidspunktene for jordbruks
tellingene). Fq,lgene av den betydelige bebyggelses
utvikling de siste fire arene kommer dermed ikke 
med. 

Den utvikling vi stilles ansikt til ansikt med er ikke 
egnet til a overraske. Srerlig iq,ynefallende var 
reduksjonen i jordbruksarealet i den innerste sane 

(amfisonen). Det gikk i 10-arsperioden mest tilbake i 
den midtre del av byggebeltet, ved Sorgenfri, Siuppen 
og pa Nedre Byasen. I aile disse omrader var 
reduksjonen over 50%, pa gardsnumrene i byggebeltet 
endog 80%. I det sistnevnte omrade fantes det i 1959 
bare 130 dekar tilbake som var i bruk som 
jordbru ksjord. 

Den q,stre del av byggebeltet og Leangenomradet 
var allerede i 1949 sa a si fritt for jordbruk. Avgangen 
her var relativt beskjeden. 

Nar det gjelder den ytre ringen (de nye bymessige 
bebygde omradene) forbauser den beskjedne avgang i 
jordbruksareal i Charlottenlund- og Munkvoll
Ferstad-omradet. Dette skyldes at man i disse 
strq,kene i langt stq,rre utstrekning enn ellers bygde pa 
skogsmark og impediment. Ellers var det fq,rst 
perioden 1959-63 som var den store utbyggings
perioden i disse omradene. 

I den ytre ringen forq,vrig var variasjonen i 
avgangen av jordbruksareal stor fra omrade til 
omrade. Den var betydelig i Rotvoll-Tunga-omradet, 
men beskjeden ved Bromstad-Brq,set og Reitgjerdet
Moholt. Tapet av jordbruksareal var da faktisk stq,rre i 
Loholt-Steinan-omradet - enda lenger vekk fra 
byggebeltet - hvor det i Iq,pet av perioden grodde 
opp en boligbebyggelse med relativt lav utnyttings
grad. (Se kart bilag 1). 

Aile omradene vi her har nevnt i den ytre ringsonen 
samt Stubbanstrq,ket avga forq,vrig srerlig mye jord i 
de siste fire arene av kommunens eksistens og har 
ogsa siden fortsatt a bli bebygd i raskt tempo . Det 
samme er tilfelle med midtre Byasen (Havstein
Havstad-omradet) som i Iq,pet av 10-arsperioden 
1949-1959 bare tapte ubetydelig jordbruksareal. 

Samlet hadde aile disse omradene, bade den indre 
og ytre ringsone, ca. 14700 dekar i jordbruksdrift i 
1949, eller 40% av jordbruksarealet i kommunen nar 
vi ser bort fra Ladeomradet og omradet som ble 
innlemmet i Trondheim pa Byassiden. Gjennom
gaende var dette den beste og mest lettdrevne jorden. 
Totalt tapte omradene i Iq,pet av 10-arsperioden 
bortimot 4000 dekar jordbruksareal netto (ink/. 
nydyrking), og hadde i 1959 bare 29% av kommunens 
jordbruksareal. 

I den indre ringen ble jordbruksarealet redusert 
med ca . 1825 dekar, og det var her ved 60-arenes 
begynnelse bare tilbake vel 1100 dekar til 
jordbruksformal av de nrermere 3000 som eksisterte i 
1949. Mye av dette arealet var dertil nrermest uegnet 
for videre jordbruksdrift, oppstykket og innebygget 
som det var. Reduksjonen i antall bruk i dette omrade 
var srerlig markert. Det var ved utgangen av 50-arene 
bare tilbake 22 av de 57 med over 5 dekar 
jordbruksareal som hadde eksistert i 1949. 

Reduksjonen i areal i den ytre ringen fra 
Charlottenlund til 0vre Byasen, var totalt sett litt 
stq,rre enn i den indre, ca . 2010 dekar. Her var det 
imidlertid enna tilbake vel 9600 dekar i 
jordbruksdrift. Langt frerre bruk gikk tapt enn i den 
indre ringen. Av de 130 brukene i 1949 var det 
fremdeles tilbake 101. Dette var enna sa sent SClm 
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1959 omradet med de gjennomsnittlig str,;rste 
brukene i kommunen. Da dette omrade i arene som 
fulgte ble det viktigste utbyggingsomrade, hadde 
derimot flere av gardene opphr,;rt a eksistere som 
egentlige jordbruk ved utgangen av 1963 og flere er 
gatt tapt i arene etter kommunesammenslutningen. 
Strindas jordbruk har pa denne mate stadig mer fatt 
preg av utkantneering. 

Ogsa jordbruksarealene i utkantene ble redusert 
mellom de to tellingene, men meget beskjedent, ca . 
275 dekar. Noe ble tatt til bebyggelse ogsa her, men 
mesteparten var darlig og tungdrevet jord som ble fr,;rt 
tilbake til skog. I denne del av kommunen r,;kte endog 
antall bruk mellom de to tellingene. 

Som vi tidligere har veert inne pa betydde perioden 
1949-59 for kommunen som helhet et skifte i 
areal fra eng og beite over til str,;rre kornareal. 
Dessuten r,;kte area let under glass betydelig. 

Overgangen til mer apen 1Iker og mer gartneridrift 
var seerlig markert i de ytre deler av vekstomradet for 
bebyggelse (den ytre ringen) hvor det over alt pa tross 
av reduksjon i totalt jordbruksareal var st¢rre arealer 
lagt ut til korn i 1959 enn i 1949 - en r,;kning pa 650 
dekar. Pa punkter i r,;st skjedde det ved siden av dette 
en sterk intensivering av arealbruken til vekster under 
glass, i Bromstad-Brr,;setomradet var ¢kningen hele 11 
dekar og i Charlottenlundomradet ca. 10 dekar. 
Denne utvikling medfr,;rte dermed at den ytre ringen 
¢kte sine produksjonsinntekter fra jordbruk/gartneri 
seerlig sterkt i perioden som kart 15 og 16 viser. I 
faste priser skjedde det i omradet som helhet 
borti mot en tredobli ng av bruttoprodu ksjonsverdien. 
Andelen i kommunens totalproduksjon steg dermed 
sterkt, fra 26 i 1946 til 40 i 1963. I sektoren 
hagebruk/gartneri la den endog sa h¢yt som ca. 65%. 

I den indre ringen derimot, som i 1949 svarte for 
ca. halvparten av produksjonsverdien fra hagebruk og 
gartneri og hadde 15% av den totale produksjonsverdi 
i jordbruksneeringen som helhet, r,;kte produksjonen 
bare ubetydelig i I¢pet av de 10 arene. All ¢kning fant 
sted i gartnerisektoren. Relativt sett gikk omradet . 
tilbake ogsa i denne produksjonsgrenen til vel 25% av 
totalverdien i kommunen som helhet. 

Ved inngangen til 1960-arene svarte omradet for 
bare 10% av den samlede jordbruk/gartneriproduk
sjon. 

I utkantomradene ¢kte planteproduksjonen for 
salg - k~rn, poteter m.v . - seerlig sterkt i r,;st, 
Granasen - Ranheim - Veere - Jonsvannet, mens det 
i Bj¢rkmyr·Bratsbergomradet ble lagt sterkere vekt pa 
husdyrproduksjonen enn tidligere. Disse drifts· 
endringene hang bade sammen med eiendomsforhold, 
jordsmonn og lokalklima. 

Omradene i ¢st har lengere veksttid enn 
eksempelvis Bratsbergtraktene. Det finnes flere store 
jordeiendommer i dette omrade selv om gjennom
snittsstr,;rrelsen er lavere enn i vest. Vi har gitt et 
eksempel pa betydningen av disse faktorer tidligere. 
(Granasen gard) . 

De jevnt store brukene i de s¢rvestre deler av 
kommunen egnet seg seerlig godt til husdyr-
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produksjon, da det ved denne driftsform var lett a 
utnytte familiearbeidskraften over aret og skape 
balanse i driftsopplegget. Nar dertil kommer et 
brattere terreng og kortere veksttid er det lett a 
skjr,;nne at det matte bli geografiske ulikheter 
jordutnytting og driftsform. Eksemplet Leira 
kapitlet om jordbruket illustrerer dette godt. 

Vi kan ut fra dette slutte at de alminnelige 
endringer i den ¢konomiske struktur - sa som den 
stadige fordyring av arbeidskraften - og forandrin· 
gene som var mer spesielle for omradet - den stadig 
tiltagende byveksten virket sterkt inn pa 
utnyttingen av jorden og driftsopplegg i de enkelte 
deler av Strinda. I den mest byneere sone betydde det 
sterk reduksjon i arealer og eiendommer og mindre 
betydning av omradet som gartneriprodusent. Denne 
produksjonen ble skjr,;vet ut i den ytre bebyggelses· 
sone som pa denne mate kom til a veie meget tungt i 
det samlede produksjonsresultat. 

I de ytre omrader, de rene jordbruksstrr,;k, ble 
driften langt mer mekanisert, noe som i omrader med 
seerlig store bruk medf¢rte en ¢kt planteproduksjon 
for salg. Bare i de omrader hvor bruksstrukturen var 
slik at man stort sett kunne klare seg med 
familiearbeidskraften og hvor jordsmonn og terreng
form passet, ble det lagt sterkere vekt pa et 
driftsopplegg med en dominerende husdyrproduk· 
sjon. 

Industri og annen arealkrevende virksomhet. 
Av de r,;vrige grunneeringer i kommunen kom de 

med store arealkrav til a utvikle seg med st¢rst 
tyngde, og blant disse fikk industrien etterhvert en 
meget bred plass i kommunens ¢konomi. Som vi 
tidligere har veert inne pa var neeringen i 1946 
lokalisert til fa punkter hvor enkeltstaende bedrifter 
hadde slatt seg ned, de fleste langt tilbake i tiden. 
Lokaliseringen hadde skjedd som en fr,;lge av datidens 
spesielle krav til beliggenhet. Ved Ranheim spilte 
drivkraften (elektrisitetsutbygging), ravarer og store 
arealer str,;rst rolle. Ved Selsbakk var lokaliseringen 
basert pa selve vannkraften og ved Moholtan ravarene. 
Disse bedriftene hadde - spesielt ved Ranheim og 
Selsbakk - dannet lokale bosettingskjerner. (Jfr. kart 
bitag 1 og nr. 11). 

Utviklingen fram til 1963 innebar en noe st¢rre 
spredning av virksomhetene. Det viktigste trekk var 
tikevet fremveksten av nye samlede industriomrader 
med mer varierte industrimilj¢. Bare i Chart otten
tund-distriktet, byggebeltet og pa Q)vre Byasen kom 
tilfetdig lokaliserte enkeltbedrifter fortsatt til a sette 
sitt preg pa utviklingen. 

Av de gamle omrader hadde bare Ranhei m og 
Selsbakk noen betydning som industriomrader ved 
utgangen av perioden. I det f¢rstnevnte omrade fait 
imidlertid andelen i kommunens industriproduksjon 
fra ca. 60 til 30%. Selsbakkomradet hadde omtrent 
samme andel som tidligere, 6-7%, mens Moholtan som 
hadde hatt 4% av produksjonen i 1946 fait tilbake til 
1.5% i 1963. 

De nye omrader var i fr,;rste rekke Leangen -
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Belbuan og Siuppen som i 1963 henholdsvis svarte for 
38% og 10% av kommunens bruttoproduksjonsverdi i 
industrien. Det karakteristiske for disse var en stadig 
st~rre bransjerikdom Ofr. kart 17). Disse to omradene 
tok ogsa etterhvert opp i seg and're bymeringer med 
krav til store arealer og var mot slutten av perioden pa 
vei til a bli sentra for et variert spektrum av 
meringsvirksomhet. I Leangenomradet fant det sted 
en ~kende utbygging av lagervirksomhet (engros
handel) samtidig som diverse serviceindustrier ble 
etablert. (Se b ilde s. 65) Ved Siuppen slo det seg ned 
flere transportbedrifter, s<erlig i rutebilbransjen . Fra 
begynnelsen av 60-1kene ble det ogsa her bygd ut en 
viss lagervirksomhet som var kimen til en st~rre 

utbygging senere. Men enna i 1963 hadde 
Leangenomradet over 60% av engrosomsetningen i 
Strinda. 

Ogsa ved Selsbakk var knoppskyting av nye 
bedrifter i ferd med a gj~re det gamle ensidige 
industrimilj~ mer variert mot slutten av perioden. 
Foruten ved Ranheim var det derimot bade ved 
Charlottenlund og i byggebeltet et sterkt ensidig preg 
over n<eringen, i det ~stlige omrade n<eringsmiddel
industri og i byggebeltet verkstedindustri. Charlotten
lund hadde i 1963 ca. 7% og byggebeltet 4% av 
industriens bruttoproduksjonsverdi. Av bearbeidelses
verdien svarte imidlertid begge omrader omtrent for 
samme andel, ca. 5%. 

Ved siden av disse omrader var Tunga under 
utbygging til industriomrade ved overgangen til 
storkommunen. Noen produksjon av betydning kom 
imidlertid ikke i gang i dette omrade f~r i 1964. I dag 
har vi her et av industrityngdepunktene i det gamle 
Strinda. 

At konsentrasjonen til bestemte omrader ble sapass 
sterk for industri-, lager- og transportbedriftene 
skjedde dels uten noen oversiktsplanlegging, dels som 
et ~nske fra de kommunale myndigheter om en 
kanalisering av lokaliseringen til gunstige punkter -
spesielt med hensyn til trafikkavviklingen. 

Konsentrasjonen om Leangenomradet er et 
eksempel pa den mer "frie" utvikling. Etableringene 
som skjedde over et langt tidsrom, men med 
hovedtyngden mot slutten av perioden, kom som en 
f~lge av at bedriftene ansa omradet som et gunstig 
trafikknutepunkt bade med hensyn til vei og 
jernbane. Dertil var de interne transportforhold 
gunstige, spesielt i begynnelsen av perioden. 
Utbyggingen i Siuppenomradet ble tilskyndet av 
Trondheim kommune som eide det vesentlige av 
grunnen. Strinda hadde i sine disposisjonsskisser fra 
1960 tiltenkt omradet vesentlig andre funksjoner, i 
f~rste rekke en samlet utbygging av transport
tjenestene. 

I realiteten er utbyggingen av Tungaomradet det 
eneste eksempel pa en realisering av kommunens egne 
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Sorgenfri ved Sluppen under utbygging. I forgrunnen Trondheim Bilruters nybygg til venstre qg Gaula 
Fabrikkers til h¢yre. Bak Bilrutene et eksempel pa NTH's ekspansjon inn i Strinda. Vassdrags- og 
havnelaboratoriet. Bildet er tatt i 1961. 

oversiktsplaner. Disposisjonsskissen fra 1962 (jfr. kart 
18) forutsatte at store omrader ved Omkj\llringsveien 
ble lagt ut til industritomter. I kommunen som helhet 
regnet man med at det var igjen godt 2000 dekar 
tomteareal som var velegnet til industri og 
hovedtyngden la i disse trakter. Tungaomradet var ett 
av de betydeligste, og landbrukets \Ilkonomiske 
organisasjoner, som opprinnelig had de kastet sine 
\Ilyne pa Falkenborg gard som utbyggingsomrade for 
sine anlegg, ble av kommunen vist til Tungaomradet 
isteden, da det f\llrstnevnte omrade ble regulert for 
andre formal. Det ble funnet en ordning med Tungen 
Gard AlS, slik at organisasjonene i f\llrste omgang fikk 
ervervet 180 dekar og senere ytterligere 100 dekar til 
oppbygging av et integrert produksjons- og 
distribusjonsanlegg. 
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Motiveringen for a legge produksjonsanleggene hit 
var f\llrst og fremst tilknytningen til Omkj\llringsveien, 
som ble ansett fordelaktig bade for ravareinntake"( fra 
hele Tr\llndelag og for videresalg til forbruk i 
Trondheimsomradet. Dette ble senere et m\llnster
anlegg, ikke bare for lignende utbygging i Norge, men 
ogsa i andre skandinaviske land. 

Den \Ilvrige industrilokalisering som disposisjons
skissen forutsatte og som hadde flere positive trekk er 
aldri kommet til utf\llrelse. Enkelte av omradene er 
ogsa blitt tatt til andre funksjoner, mest kjent er 
omdisponeringen av Dragvoll-Stokkanomradet. Det er 
imidlertid en annen historie som Strindas folkevalgte 
og myndigheter av gode grunner ikke har kunnet 
influere pa. 
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Publikumsorientert service 
I Strinda, hvor egentlig publikumsorienterte 

servicesentra aldri ble utbygd, kom servicenceringene 
til a fC/llge bosettingen, og bedriftene til a bli meget 
spredt lokalisert uten a danne samlede miljC/l. (Se kart 
bilag 1 forretninger, underpostkontorer, postapnerier 
m.v.). 

Vi vii i det fC/llgende konsentrere oss om 
detaljhandelen som var den eneste publikums
orienterte servicencering av betydning i kommunen 
gjennom perioden. 

Som vi tidligere har omtalt var denne i det alt 
vesentlige dagligvarehandel nar vi ser bort fra en 
stC/lrre bilforretning, 3-4 bensinstasjoner og noen fa 
spredte manufakturforretninger, aile lokalisert relativt 
spredt, bilforretningen i byggebeltet, bensinstasjonene 
ved innfartsveiene og manufakturforretningene bade 
pa Byasen og i Sorgenfri-Nardoomradet. (Jfr. kart. 
19). Mesteparten av omsetningen i bil- og 
bensinforretningene var dessuten ikke basert pa den 
lokale befolkning. Lokaliseringen av disse bedriftene 
var heller a betrakte som bilalderens svar pa hvor det 
er gunstigst a legge denne virksomhet. 

Bortsett fra Nedre Byasen skjedde det en meget 
sterk C/lkning i dagligvarehandelen i aile omradene i 
IC/lpet av perioden. Det mest slaende trekk i 
utviklingsbildet er likevel den betydelige omlokalise
ring av tilbud og salg. 

Mens den indre ringen (Nedre Byasen, · byggebeltet 
og Siuppen-Nardoomradet) hadde 60% avail handel i 
1946, fait denne andel til ca. 45% 18 ar senere. 

Den ytre ringen (Charlottenlund-Moholt-0vre 
Byasen) C/lkte derimot andelen fra 20 til 37%. Bruker 
vi samme omradeinndeling som i kapitlet om 
bosettingsutviklingen - fC/lrer Siuppen-Nardo og 
Nidarvollomradet over til den ytre ringen - fait 
andelen i kommunens detaljhandelsomsetning i den 
indre ringen langt sterkere. Nedgangen i omsetnings
andel blir da langt betydeligere enn fallet i 
befolkningsandel. Det betyr samtidig en stigning i den 
ytre ringens andel, en C/lkning som var en del stC/lrre 
enn stigningen i bebolkningsandelen. 

I de C/lvrige omrader, utkantomradene, hvor 
prosentandelen av kommunens befolkning gikk sterkt 
tilbake, var det bare sma forskyvninger i andel av 
detaljhandelsomsetningen. Den fait bare fra 20 til 
18% av kommunens total i IC/lpet av perioden. 

Det kan pekes pa flere arsaker til denne 
strukturendring, slik som lettere adgang til service i 
byen fra de indre omrader, stC/lrre avstand kombinert 
med mer konsentrert bosetting flere steder i den ytre 
ringen, og de scerlig store avstander til de sentrale 
strC/lk i resten av kommunen. Dette gir likevel bare en 
del av forklaringen. Like viktig synes de ulike 
betingelser for a kunne legge om virksomheten i mer 
moderne retning i de forskjellige omrader a ha vcert. 

De byncere omradene utgjorde de gamle miljC/ler, 
preget av tilbakegang i befolkning. De forretninger 
som var lokalisert her var grunnet pa en tidligere 
bosettings- og innkjC/lpssituasjon, "kolonialbutikken 
pa hjC/lrnet". Innehaverne var ofte eldre personer med 
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liten Iyst og evne til a legge om driften, foruten at 
forretningene ofte var vanskelig a modernisere uten 
store omkostninger. Eierne forsC/lkte a holde 
virksomheten gaende med innskrenket vareutvalg, og 
drev stadig flere av sine kunder over til bysentrets 
store rikholdige matvareforretninger med en utstrakt 
utkjC/lringsservice. Det er karakteristisk at forret
ningene i den indre ringen i 1963 had de en 
gjennomsnittsomsetning pa bare 390 000 kr. 

Med noen fa unntak, spesielt i de nye 
bosettingsstrC/lkene pa utkantene av dette omrade, 
hvor sortementet var lagt opp etter mer moderne 
prinsipper, var dermed dette fremdeles omradet med 
de klassiske kolonialforretningene. 

I den ytre ringen ga en stadig stC/lrre konsentrasjon 
av befolkningen muligheter for nyetablering av 
virksomheter som var bygd pa mer moderne 
markedsfC/lringsprinsipper og rikholdigere vareutvalg, 
bedrifter mer med preg av matvare- enn av 
kolonialforretninger. Resultatet ble stC/lrre kjC/lpe
trohet blant publikum. Forretningene var jevnt over 
betydelig stC/lrre enn i den indre ringen. 
Gjennomsnittsomsetningen la pa 530 000 kr. med 
liten spredning til begge sider. 

I resten av kommunen fantes et par meget store 
samvirkelag og flere betydelige landhandlere. Disse 
forretningene var kombinerte bedrifter med et visst 
vareutvalg ogsa ut over matvaresektoren. Dette ga 
ytterligere behovsdekning og stC/lrre kjC/lpetrohet blant 
publikum. Det forbauser derfor ikke at gjennom
snittsomsetningen for disse butikkene la pa over 1 
mill. kr. 

ARBEIDSREISER OG KOMMUNIKASJONER 

Forholdet bosted - arbeidssted. 
Bosettingen i et omrade er dels kommet i 

tilknytning til eksisterende kommunikasjonslinjer. 
Klarest blir dette demonstrert i Strinda langs 
Grakallbanen fra Hoem til 0vre Byasen. Dels skapte 
ny bosetting behov for utbygging av kommunika
sjonslinjer bade for a bringe folk fram og tilbake til 
arbeidsplassene, til serviceinstitusjonene og for a 
formidle sosial kontakt. 

Scerlig viktig for kommunikasjonsutviklingen i 
Strinda var arbeidsreisene. FC/lr vi gar over til en mer 
utfC/lrlig behandling av samferdselen i kommunen vii vi 
derfor se noe ncermere pa strukturendringene i 
arbeidsreisemC/lnstret fra begynnelsen av etterkrigs
arene og fram til kommunesammenslutningen. 

Vi har allerede tidligere pekt pa hvordan forholdet 
mellom pendlere til Trondheim og arbeidstakere 
sysselsatt i kommunen utviklet seg. (Se s. 41). I den 
forbindelse har vi ogsa berC/lrt den voksende motstrC/lm 
av arbeidstakere bosatt i Trondheim og andre 
kommuner som reiste til arbeidsplasser i Strinda. 

Det ble imidlertid der ikke gjort noe forsC/lk pa a 
belyse tilknytningen mellom bosted og arbeidssted 
ncermere, sette mC/lnstret direkte inn i et geografisk 
perspektiv. Dette er gjort i kart 20 og 21 som i detalj 
gjengir arbeidsreisemC/lnstrets geGgrafi for Strindas 
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