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Trondheim i lengere tid hadde opparbeidet seg en 
sterk posisjon som anleggsby, med en rekke store 
bedrifter som delvis hadde hovedtyngden av sin 
virksomhet utenfor byomradet, ja endog utenfor 
landsdelen. Disse bedriftene som opprinnelig hadde 
slatt seg ned i de sentrale byomrader og enna ikke 
hadde flyttet ut veide tungt den samlede 
produksjon. 

Strindabedriftene tilhr,'lrte en noe annen kategori. 
Bortsett fra Siemens som nettopp hadde lokalisert seg 
i kommunen i 1963 var de vesentlig hjemmemarkeds
bedrifter. Men innen omradet var de meget viktige, og 
had de hand om en stor del av smahusbyggingen, og de 
forskjellige spesialinstallasjoner som var nr,'ldvendig for 
denne. Denne byggeform dominerte i Strinda langt 
fram mot kommunesammenslutningen. 

Ser vi nceringen samlet var verdiskapingen av 
virksomheten meget stor, hele 53% av bruttoproduk
sjonsverdien i 1963. Noe skyldes dette at deler av 
virksomheten var avgiftsbelagt, og avgifter regnes i 
den offisielle statistikk med i bearbeidelsesverdien. 
Det henger ogsa sammen med et annet karakteristisk 
trekk ved nceringen - nemlig det store arbeids
forbruket, sammenlignet med f.eks. industrien. 
Tallene for utbetalte Ir,'lnninger sier noe om dette, 
men pa langt ncer alt, da flere sma firmaer ble drevet 
som personlige bedrifter med liten Ir,'lnnskonto. Dertil 
var den typen anleggsvirksomhet som her ble drevet 
forholdsvis lite ravarekrevende. 

Investeringstallene for 1963 forteller endelig at 
nceringen hadde utviklet seg til en langt mer 
kapitalintensiv virksomhet enn tidligere, selv om mye 
av innsatsen skrev seg fra en bed rift, Siemens 
nyetablering, som krevde store byggearbeider. 

Tabell 20: Bygge- og anleggsvirksomheten i Strinda (i 1000 kr.l. 

1946 

Brutto 
prod . 
verdi 

Entrepren. og byggmestre . ...... ....... .... 662 
Murere ... . . ..... .. ... .. .......... . .... . 
Anlegg, gravemask., maskinstasjoner . . . . . . . . . . 60 
Rr,'lrleggere . .... . . . .. .. ... ... .. . . . ... ... . 
Elektr. installasjon m.v .. . ..... . ... . ....... . 
Blikkenslagere ......... ... . . ...... .... .. . 
Malere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Sum . ..... .. ... . .. . .. . .. ..... ....... . 727 

Kilde: Trondheim likningskontor. 

De tjenesteytende nceringer. 

TERTIJERNJERINGENE 
Til na har vi beskrevet de typiske tilvirkings

nceringer. Disse har enten hand om grunnproduk
sjonen eller videreforedlingen til investerings- og 
forbruksvarer. Deler av de tjenesteytende nceringer 
som vi na skal konsentrere oppmerksomheten om 
deltar i en . viderefr,'lri ng av produ ksjonsprosessen, 
enten ved direkte a distribuere varene videre til de 
kommer fram til den endelige forbruker eller ved a 
organisere denne distribusjon . Ogsa i organisering av 
selve produksjonsprosessen kan de vcere et viktig 
ledd, noe som eksempelvis gjelder forskjellige former 
for konsulentvirksomhet. Den viktigste oppgave for 
nceringene er likevel a yte service for befolkningen i 
de ulike situasjoner, noe som er scerlig karakteristisk 
for detaljhandel, undervisning og helsestell. 

Terticernceringene blir pa denne mate i hr,'lyere grad 
enn sekundcernceringene lokale i sin markeds
orientering. I et sterkt spesialisert samfunn vii likevel 
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Brutto 
prod. 
verdi 

8150 
525 

4411 
1270 

20500 
86 

274 

35216 

Bearb. 
verdi 

3442 
354 

3087 
553 

11200 
46 
45 

18727 

Utbet. 
Ir,'lnn 

1841 
157 

1555 
215 

5100 
4 

8872 

1963 

Byg
ninger 

87 

1100 
2 

1189 

I nvesteri nger 

Annet Sum 

752 
4 

996 
71 

350 
31 

2204 

839 
4 

996 
71 

1450 
33 

3393 

deler av virksomheten kreve et betydeli~ befolknings
underlag. Slike bedrifter og institusjoner vii etablere 
seg pa fa punkter og ha et stort markedsomrade for 
sin aktivitet. 

Handelen. 
Distribusjon av varer er en typisk publikums

orientert virksomhet. Det er likevel grader av en slik 
orientering. Deler av varehandelen forsyner de mindre 
kjr,'lpmenn og nceringsdrivende direkte med varer fra 
lager, engrosvirksomhet, eller formidler salg for andre 
grossister og industribedrifter til detaljistene, 
agenturvirksomhet. Detaljhandelen er sa den endelige 
publikumsorienterte handel. 

Engroshandelen i Strinda. 
Dette er den mest typiske byncering innenfor 

handelsvirksomheten i den forstand at den krever et 

• 



meget stort marked for a kunne eksistere. Til noen 
stQ)rrelsesorden utvi kles den derfor fQ)rst i de 
middelstore og stQ)rre byer. Innen disse byer var sa 
virksomheten langt fram mot var tid meget 
sentralisert. I Trondheim la saledes de fleste bedrifter 
i Midtbyen, langs bryggene ved Nidelva og Fjordgata. 

NaJringen spilte derfor en meget beskjeden rolle 
innen Strindas naJringsliv helt fram til etterkrigstiden. 
I 1946 finner vi i likningskontorets materiale bare to 
bedrifter som begge var tidligere agenturer innen 
bransjen naJringsmidler og hadde gatt over til et visst 
lagerhold. Omsetningen var ubetydelig. 

I 1963 derimot var ikke bare virksomhetene blitt 
langt flere. Det var ogsa tale om en helt annen 
stQ)rrelsesorden pro bed rift, slik at totalomsetningen 
var nadd opp i naJrmere 75 mill. kr. 

Denne utvikling skyldtes utelukkende utflytting av 
virksomhet fra byen . Perioden som om handles fait 
nemlig i tid sammen med den store rasjonaliserings' 
tiden i norsk engroshandel. SaJrlig var dette tilfelle fra 
midten av 50-arene og utover. Rasjonaliseringen ble 
drevet fram av behov for stQ)rre og mer tidsmessige 
lokaler og av trafikkhensyn. Bilen hadde overtatt 
tyngden av distribusjonen i de aller fleste bransjer. 

I denne utvikling sto TrondheimskjQ)pmenn i aller 
fremste rekke. Moderniseringen i dette omrade kom i 
stor utstrekning til a bli ensbetydende med flytting. 
Dette er forstaelig pa bakgrunn av at de gamle 
lagerbygninger i sentrum vanskelig lot seg 
modernisere og at trafikkforholdene stadig utviklet 
seg i ugunstig retning. Men den vesentligste forklaring 
ligger i ekspansjonen i naJringen i omradet som 
helhet. At lagerholdet ble modern isert, betydde ogsa 
at det ble mer sentralisert, i stQ)rre utstrekning 
lokalisert til de stQ)rre byer. I denne sentraliserings
prosessen fikk Trondheimsomradet et gunstigere 
utgangspunkt enn tidligere sammenlignet med andre 
stQ)rre byomrader, takket vaJre overgangen til stadig 
mer landverts transport. Klarest kommer dette til 
uttrykk jamfQ)rt med Bergen, som tidligere hadde 
dominert engroshandelen pa Nord-Norge . 

Dette skapte et gunstig "klima" for stadig nye 
forbedringer, med krav til stQ)rre arealer bade av 
hensyn til den ytre og den interne trafikkavviklingen. 

Tabell 21: Engroshandelen i Strinda (i 1000 kr.). 

1946 

Brutto 
salgs
verdi 

NaJrings- og nytelsesmidler ................. 210 
Biler, maskiner m.v .................... ... . 

Sum .... . . .. ..... ............... . . . " 210 

Kilde : Trondheim likningskontor. 
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Med hensyn til intern transport ble ettplanslQ)sninger 
i de fleste tilfeller ansett som de gunstigste for 
lagerbygninger. Virksomheten gikk pa denne mate 
over fra a vaJre en typisk bysentrumsfunksjon til mer 
og mer a bli en forstadsnaJring . 

Den sterke Q)kning av denne handelsvirksomhet i 
Strinda ved slutten av perioden skrev seg i fQ)rste 
rekke fra fem bedrifter, tre innen kolonialbransjen. -
ett elektroteknisk og ett bil- og maskinfirma. Det 
betydelige arealkravet medfQ)rte en Q)kning av 
tomtearealet til vel 20 dekar, alt lokalisert til 
utkantene av det bebygde byomradet. 

Pa tross av denne omlokaliseringen hadde Strinda i 
1963 likevel bare 5.5% av Trondheimsomradets 
engroshandel. 

Betrakter vi forholdet innen de bransjer som flyttet 
ut til Strinda, blir bildet derimot et noe annet. I nnen 
d isse grupper, som hadde et stort lagerbehov, ruvet 
naJringen langt sterkere, saledes innen kolonial, hvor 
he Ie 27% av Trondheimsomradets engroshandel var 
lokalisert til Strinda i 1963, og biler, maskiner og 
utstyr med 17%. 

Det var dels gamle, veletablerte bedrifter som var 
de fQ)rste til a bryte med de innarbeidede tradisjoner i 
stedsvalg, saledes I. K. Lykke som flyttet til Siuppen 
og Figro som slo seg ned ved Leangen. Dette siste 
firma var en sammenslutning av fire av Trondheims 
eldste kolonialgrossister som arbeidet under haplQ)se 
forhold i bryggene ved Nidelva og i Fjordgata. 

Den virksomhet som de nye grossistfirma i Strinda 
drev ved slutten av selvstendighetsperioden var av en 
slik stQ)rrelsesorden at de kunne ha forsynt hele 
kommunens detaljhandel, og langt mer enn det, med 
det nQ)dvendige vareutvalg. 

I realiteten ble Strindas detaljhandel ogsa i stor 
utstrekning forsynt fra Trondheim, da det alltid vii 
vaJre stor treghet i forretningsforbindelser . Den 
stQ)rste del av engroshandelen i kolonial var derfor 
handel med andre omrader. Nar det gjelder bil- og 
maskinfirmaene var de i enda hQ)yere grad orientert 
mot et stQ)rre marked. NaJringen som helhet var 
derfor sterkt utadrettet, en typisk eksportvirksomhet. 

Betydningen virksomheten hadde for den 
kommunale Q)konomi var imidlertid relativt 
beskjeden. Verdiskapingen var liten i forhold til 
bruttoomsetningen, da vareinnkjQ)pene var meget 

Brutto 
salgs
verdi 

43544 
30363 

73907 

Bearb. 
verdi 

5068 
4305 

9373 

1963 

Utbet. 
lQ)nn 

3001 
1390 

4391 

Byg
ninger 

660 
1530 

2190 

I nvesteringer 

Annet Sum 

415 
368 

783 

1075 
1898 

2973 



store. Riktignok stammet en del av innkjf/lpene innen 
kolonial fra kommunens nceringsmiddelindustri - slik 
som Nidar, Grilstad og Gaute fabrikker. I sum 
dominerte imidlertid "importvarene". 

Pa tross av dette var If/lnnsutbetaligene fra 
bedriftene hf/lyere enn i kommunens samlede 
detaljhandel. De store investeringer man hadde hatt i 
siste del av perioden var i det alt vesentlige avsluttet 
ved kommunesammenslutningen. Scerlig pa grunn av 
Siemens-anleggene belf/lp likevel totalinvesteringene 
seg til bortimot 3 millioner kroner i 1963. 

Agenturvirksomhet. 
Agenturvirksomheten er i alminnelighet langt 

mindre i omfang enn engroshandelen. Dette gjelder 
bade sysselsettingen og omsatt mengde. Siden 
agenturer vanligvis ikke krever lagerhold "syns" 
aktiviteten heller ikke landskapet slik som 
engroshandelen. 

Bildet til venstre gir et innblikk i de vanskelige 
forhold engroshandelen arbeidet under i de gamle 
bryggene i Trondheim. Til h(!JYre ser vi det nye 
lageromradet ved Leangen. Moderne ettplansl¢sninger 
med rasjonell intern transport er en av gevinstene ved 
utflyttingen. Dertil kommer den frie beliggenheten, 
med gode inntaks- og utleverings- og parkeringsmu/ig
heter bade for bedrift og kunder. 

Et mal for denne virksomheten far man gjennom 
provisjonene av salget. Tabellen nedenfor viser 
riktignok en betydelig f/lkning av salget i If/lpet av de 
17 arene, men den omsatte mengde var i 1963 langt 
lavere enn for grossistbedriftene. I eksakte tall er det 
umulig a oppgi, da provisjonene av totalomsetningen 
varierer en hel del. Provisjonene representerte ogsa 
bare ca. 2.5% av de totale i Trondheimsomradet. Det 
var kun tale om sma foretak. De la gjerne i agentens 
hjem og sysselsatte helt ubetydelig med leid 
arbeidskraft, som If/lnnsutbetalingene forteller. Det 
vesentlige av virksomheten gjaldt salg til nceringslivet i 
Trondheimsomradet av varer produsert eller 
importert andre steder i landet. 

Sammenlignet med engroshandelen hadde saledes 
agenturvirksomheten ikke bare et beskjedent omfang, 
men ogsa en helt annen geografisk basis og 
orientering. 

Tabell 22: Agenturvirksomhet i Strinda i 1946 og 1963 ( Provisjoner i 1000 kr.). 

1946 

Provisjon 

25 

Provisjon 

392 

65 

1963 

Verdiskaping 

368 

Utbetalt If/lnn 

7 
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Detaljhandelen. 
Utviklingen i denne servicencering er gjengitt i fig. 

25 og kart 19 i faste priser og i tabell 23 i Il,lJpende 
priser. Omsetningen i detaljhandelen I,lJkte som man 
vii se meget sterkt i perioden , ogsa nar vi tar hensyn 
til prisstigningen. 

Disse arene representerte en betydelig velstands
I,lJkning pa landsbasis, og Strinda kom etterhvert t il a 
ligge over rikets gjennomsnittsniva i inntekter. I 

Tabell 23: Detaljhandel i Strinda (i 1000 kr.). 

1946 

Brutto 
omset-

ning 

Ncerings- og nytelsesmidler . . ...... . .. .. ... . 8399 
Blomster . .. .. . . .... . .. . . ..... ...... . ... 
Tekstil , bekledn ing .. ... ............ . . . . . . 15 
Ur m.v. ........ . . . .. .. . . .. . . . .. . ... . ... 
Ml,lJbler, innbo m.v. .. .. , ........ ........ . . 
Biler .. ...... .... ....... .... ......... . . 
Bensin , sml,lJ reoljer .. ....... _ ... . ... . . ... .. 
Ved og brensel . .. .. . . .... . .... . . . .. . . _ .. . 8 
Skolemateriell og kontorartikler .. . .. ...... . . 

Sum ..... .. . .. ... .. ... . . .. ... . . .. . . .. 9422 

Kilde : Trondheim likningskontor. 
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tillegg kom den sterke folkel,lJkningen i omradet. 
Hvorvidt detaljomsetningen i kommunen I,lJkte i takt 
med den I,lJkte kjl,lJpekraft denne strukturforandring 
representerte, er imidlertid ikke uten videre gitt. Nar 
vi likevel kan ga ut fra at den i virkeligheten I,lJkte 
sterkere, henger det sammen med at omsetn ingens 
andel av den antatte inntekt var noe hl,lJyere i 1963 
enn eksempelvis ved bedriftstellingen i 1952. Dette 
betyr at handelsnceringen innen kommunen etterhvert 
ga en mer tilfredsstillende servicedekning, sett fra 
husholdningenes synspunkt. Det skyldes i fl,lJrste 
rekke - som vi vii understreke tydeligere i bokas 
annen hoveddel - at det vesentligste av bosettingen 
utover i perioden kom i omrader som la fjernere fra 
byen og som fikk en stl,lJrre tetthet enn tidligere. 
Grunnlaget for a drive handel ble dermed bedre. 

Vi skal likevel ikke overdrive I,lJkningen av denne 
servicevirksomhet i kommunen. Det hele var i 
hovedsaken ncerings' og nytelsesmiddelhandel, hvor 
18% av den samlede omsetning i den senere 
storkommunen foregikk i Strinda. Holder vi 
Vinmonopolets omsetning utenfor - noe vi her ma 
gjl,lJre da det ikke fantes utsalg i kommunen - steg 
andelen til 21 %. Utover denne bransje var det bare 
bil, bensin- og sml,lJreolje-gruppene som hadde 
omsetning av betydning i kommunen . Av den samlede 
detaljhandel i Stor-Trondheim fait dermed bare 10% 
pa Strinda. 

Pa tross av at vareforsyningen til publikum fra 
Strindas egne forretninger saledes I,lJkte i mengde bade 
absolutt og relativt, lekket fremdeles det meste av 
etterspl,lJrselen ut - i det alt vesentlige til byens 
forretn inger. 

V i kjenner ikke den nl,lJyaktige stl,lJrrelsesorden av 
denne lekkasje, men vi kan danne oss et grovt bilde. 
Vi vet forbrukets sammensetning pro innbygger pa 
landsbasis. Riktignok er det regionale variasjoner, 
men scerlig store er de ikke. 

1963 

Brutto Verdi- Utbe- I nvesteri ng 
omset- skap- talt Byg-

Annet Sum 
ning ning Il,lJnn ninger 

43306 9867 2675 171 945 1125 
178 74 7 

1018 242 65 10 48 58 
38 15 ? 2 

526 64 54 8 8 
24711 3492 1177 8 8 

3878 767 260 2 2 
802 309 81 57 57 
481 109 4 2 34 36 

74938 14939 4323 191 1105 1296 



Den st<t>rste variasjon i forbruket er bestemt av 
inntekten, idet forbruket h<t>ynes noe pro person med 
stigende inntekt, minst for dagligvarer, mest for 
sjeldnere forbrukte utvalgsvarer. Bade beregnet pro 
person og pro skattyter la, som vi tidligere har 
antydet, inntekten i Strinda ved utgangen av perioden 
pa ca. 110% av landsgjennomsnittet. 0ker vi vare 
forbrukstall med 10% for aile varer bortsett fra 
nCl!rings- og nytelsesmidler, vii vi komme meget nCl!r 
et antatt forbruk som ma dekkes gjennom salg fra 
detaljhandelsbedrifter. At det ikke er korrigert for 
dagligvarehandel henger foruten de sma variasjonene, 
sammen med et visst naturalforbruk i bygda. Av de 
<t>vrige varer <t>ker riktignok noen sterkere, noen 
svakere med <t>kt inntekt. Idette tilfelle vii det likevel 
ikke gi seg vesentlig utslag, noe en grov beregning pa 
det grunnlag viste. 

At underskuddet pa detaljhandelsservice 
lekkasjen utad - var meget betydelig enna i 1963 
viser fig. 26 meget klart. Mest slaende er det store 
underskudd i nCl!rings- og nytelsesmiddelhandelen -
et underskudd som i verdi var like stort som for 
tekstil og bekledning, b<t>ker, radio, musikk, 
kosmetika, sportsartikler og medisin tilsammen. Bare 
i bransjen bensin- og sm<t>reoljer var egendekningen i 
kommunen tilstrekkelig, og for biler og rekvisita var 
det endog et visst overskudd. Dette er imidlertid 
handel som mer og mer har lokalisert seg ved de store 
utfartsarer, bort fra den st<t>rste bytrafikken for a 
betjene befolkningen i hele byomradet og ogsa et 
videre om land, og altsa gjort seg uavhengig av 
det egentlige bysentret. 

At dekningen i den <t>vrige utvalgsvarehandelen innen 
kommu nens grenser var liten, er et aim innelig fenomen 

NtCRINGS- OG 
NYTELSESMIOLER 

TEKSTIL OG 
BEKLEONING 

BLOMSTER 

UR-REISE
EFFEKTER MY. 

BIaKER- RADIO-
MUSIKK - SPORT MV. 

MEOISIN-
KOSMETIKK M.V. 

5 10 15 20 

I 

I 
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i lignende omrader. Store deler av denne handel vi i 
VCl!re sterkt sentrumsorientert i et flertall bransjer, 
umulig a lokalisere til mindre sentra nCl!r der folk bor. 
Dette er heller ikke <t>nskelig i aile situasjoner da 
virksomhetene best fyller sin funksjon med a gi folk 
valgmuligheter i et sentrum og ellers betjener hele 
befolkningen best pa denne mate. Underskuddet i 
dagligvarehandelen derimot setter Strinda i en 
sCl!rstiliing blant de tilsvarende forstadskommuner, og 
kan ikke sies a VCl!re uttrykk for en gunstig struktur. 
Noe kan dette riktignok forklares ved den korte 
avstand til bysentret for en del av befolkningen. Den 
vesentlige arsak la likevel i den relativt lite kompakte 
bosettingen i store omrader av kommunen , med sma 
befolkningsunderlag ogsa for nCl!rbutikker. 

Dette medf<t>rte at den samlede handelsvirksomhet i 
Strinda bare dekket vel tredjedelen av innbyggernes 
forbruk. Lekkasjen utad - vesentlig til Midtbyen -
utgjorde hele 3200 kr. pro innbygger pa arsbasis. Til 
sammenligning kan nevnes at en tilsvarende beregning 
for Fana kommune viste en total dekning av 
forbruket her pa 48% og en ettersp<t>rselslekkasje pa 
kun 2500 kr. pro innbygger. 

Dette viser mer enn noe annet av det som hittil er 
omtalt hvor sterkt Strinda var vevd sammen med 
byen, ikke bare sysselsettings- og nCl!ringsmessig, men 
ogsa nar det gjaldt service for befolkningen. 

Privat og personlig tjenesteyting. 
Enda tydeligere enn i detaljhandelen var 

serviceunderskuddet for de forskjellige bransjer innen 
den private og personlige tjenesteyting. Som fig . 27 
viser <t>kte riktignok denne gruppe sterkt i omsetning 
fra 1946 til 1963, og andelen av Trondheimsomradets 
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virksomhet steg ogsa mellom de to sammenlignbare 
tidspunktene 1952 og 1963. 

Likevel la omsetningen i hver at de to st¢rste 
gruppene, forretningsmessig tjenesteyting og personlig 
tjenesteyting, bare pa 2% av den samlede omsetning i 
Stor-Trondheim ved utgangen av perioden. Selv en sa 
lokalt preget funksjon som damefris¢rer had de bare 
ca. 6% av byomradets totale bruttoomsetning. Det 
betyr at et forbruk pa nCErmere 1 mi II. kr. ble lagt 
igjen bare i Trondheims damefris¢rsalonger. En rekke 
servicefunksjoner fantes ikke i Strinda i det he Ie, 
saledes vaskerier, renserier, begravelsesbyraer. 

Sam let hadde innbyggerne i Strinda i 1963 et 
beregnet personlig forbruk i de ulike fo rmer for privat 
og personlig tjenesteyt ing pa 10.6 mill. kr. Av dette 
dekket bedrifter i kommunen bare 12.6%. Idette tallet 
inngas imidlertid ogsa et visst salg t il nCEringslivet, slik 
at den sannsynlige dekningsprosenten for de private 
forbrukere la under 10%. 

De fleste bedrifter var meget sma , noe som tydel ig 
gar fram av tallet for utbetalt I¢nn . Delvis ble 
virksomheten drevet som bigeskjeft i innehaverens 
hjem . Dette var sCErlig tilfelle for flere arkitekt- og 
ingeni¢rkontorer og damefris¢rsalonger. 

PRIVAT OG PERSONLIG TJENESTEYTING I STRINDA 

1946 P GO 000 KRONER 
1963 _ 12GO 000 KRONER 

FIGUR 27 

Tabell 24 : Privat og personlig tjenesteyting i Strinda i 1963 (1 1000 kr.). 

Forretn.messig tjenesteyting 
(arkitekter, konsulenter, regnskap, 
revisjon) .. ... .... ..... . . ... . 

Fris¢rer, fotografer og annen 
privat tjenesteyting .. . . .. . .... . 

Underholdning .... . . . . . .. ..... . 
Fryseboksanlegg .. . .. . ......... . 
Kj¢reskoler ...... . .. . . ...... .. . 
Pianostemming . . . . .. . . . . . .. ... . 
Leger, dyrleger . . . . ... . .... .. . . . 
Diverse . . ... . . . . . . ... . . . . . . .. . 

Sum 

Kilde: Trondheim likningskontor. 

Brutto
omset

ning 

660 

288 
80 
93 
16 
33 
89 
80 

1260 

Bearb. 
verdi 

68 

613 

196 

87 
13 
23 
59 
58 

1048 

Utbetalt 
I¢nn 

og sos.utg. 

78 

17 

96 

I 

I nvesteringer 

Annet Sum 

52 52 

13 13 

66 66 



Estenstadhytta en stor utfartssf/mdag. Det eneste serveringssted som kom til i Strindamarka i If/Jpet av perioden. 

Hotell- 09 restaurantvirksomhet. 
Hotell- og restaurantvirksomheten kan vcere et 

resultat av aktivitetene i et sentrum, men like gjerne 
sta i forbindelse med rekreasjon og friluftsliv . 
Bedriftene blir da gjerne lokalisert til mindre sentrale 
punkter. Begge typer virksomhet fantes i Strinda. 
Som f~lge av beskjedne sentra for industri og service 
dominerte imidlertid fritidsrestaurantene, spesielt i 
utfartsterrenget i Strindamarka og Bymarka. 

Oppgavene over nceri ngens st~rrelsesorden i 1946 
er meget mangelfulle og vi har derfor valgt ikke a 

offentliggj~re noen tall for dette ar. De f~rste sikre 
data er fra bedriftstellingen i 1952. Tar vi 
prisstigningen over perioden i betraktning viser tallene 
fra 1963 at bruttoomsetningen pa dette tidspunkt 
ikke var st~rre enn 10 ar tidligere. 

Som det fremgar av tabellen var I~nnsutbetalingene 
sma, noe som henger sammen med at hotell- og 
restaurantbransjen er en typisk lavtl~nnsncering, og at 
virksomheten var noe sesongpreget, bade over aret og 
uken. 

Tabell 25: Hotell- og restaurantvirksomhet i Strinda i 1000 kr. 

1952 1963 
Brutto- Brutto- Bear- L~nn og I nvesteri nger 
omset- omset- beidings-

ning ning verdi 
sosiale Byg-

Annet Sum 
utgifter ninger 

467 630 268 101 83 9 92 

Kilde : Trondheim likningskontor 
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Tabell 26: Landverts samferdsel i Strinda (i 1000 kr.). 

1946 

Brutto- Brutto 
inn- inn-

tekter tekter 

Lastebiltransport m.v .. .. . . 598 7763 
Rutebildrift . ........... 6123 

Sum .......... . . .. .. 598 13886 

Kilde: Trondheim likningskontor 

Samferdsel. 
Dette er en sammensatt nceringsgruppe, bestar av 

hovedkategoriene sj(b- land- og lufttransport. Av disse 
spilte bare landtransporten noen rolle i Strinda og 
besto ved utgangen av perioden av to hovedgrupper, 
leiebiltransport og rutebildrift. 

Rutebilselskapene ble fQlrst lokalisert i kommunen 
sent i perioden av grunner som tidligere er omtalt, 
akutt behov for plass og utvidelsesmuligheter. 

I nnen leiebiltransporten delte firma i Strinda det 
samlede marked i omradet med trondheimsbedrifter. 
Lokaliseringen i Strinda hang sammen med at eierene 
bodde i kommunen og hadde lettere for a skaffe seg 
tomteplass til garasjer og service her enn i byomradet. 

LANDEVER1S SAMFERDSEL I STRINDA 194G OG 1963 

460 
LEIEBILTRANSPORT 63 CI ======:::::J 

46 
63 £:1 ====:::::J RUTEBILDRIFT 
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958 000 KR 
77G3000KR 

OKR 
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Som diagram met antyder var det en vesentlig 
(bkning i virksomheten over den tiden vi er interessert 
i, ogsa prisstigningen tatt i betraktning. 

Dette skyldes flere forhold. Etterhvert som flere av 
leiebileierne flyttet fra byen til forstadskommunen, 
fulgte bedriftene med. Samtidig foregikk det en 
ekspansjon i eldre strindafirma. Ett st(brre mangesidig 
transportfirma - Vinje transport - fortjener a nevnes 
spesielt, bade fordi det bidro med en stor del av 

1963 

Bearb. 
L(bnn og 
sosiale 

I nvesteringer 
Byg-

verdi 
utgifter ninger 

Annet Sum 

6584 1750 195 875 1070 
5537 2926 1221 1221 

12121 4676 195 2096 2291 
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(bkningen i nceringen, og fordi det er det mest 
karakteristiske eksempel pa hvorfor transportfirma 
flyttet fra byen til Strinda.(Se bildene for ncermere 
forklaring.) 

Totalt sett utviklet nceringsgruppen seg til a bli 
ikke bare en betydelig virksomhet, men ble ogsa 
gruppen med den st(brste andel av hele byomradets 
omsetning, 32% i 1963. Dette var en stigning fra vel 
16% ved bedriftstellingen i 1953. 

Som helhet hadde nceringen en betyde li g 
verdiskaping i forhold til bruttoomsetningen, da 
innkj(bp. til driften var relativt beskjedne. L(bnninger 
og sosiale utgifter utgjorde likevel en liten del av 
bearbeidelsesverdien, noe som skyldes de mange sma 
firma innen leiebiltransporten, med beskjedent behov 
for leid arbeidskraft. 

Sammenlignet med landet som helhet var likevel de 
samlede l(bnnsutbetalingene i nceringen relativt store i 
forhold til bruttoinntektene. Dette henger sammen 
med st(brre innslag av rutebildrift enn pa landsbasis. 
Investeringene var forholdsvis h(bye, noe som er 
rimelig pa bakgrunn av at materiellet slites ned 
relativt raskt. Likevel var aret 1963 lite representativt 
for investeringsvirksomheten totalt, da utbygging som 
f(blge av utflytting av bedrifter i det vesentlige hadde 
foregatt i de foregaende ar. 

Denne nceringsaktiviteten var i store trekk service 
for hjemmemarkedet, byen og forstadsomradet. En 
del av virksomheten hadde imidlertid sin basis i et 
st(brre omrade, bade i Tr(bndelag og - for 
langtransporten - i landet for(bvrig og utlandet. 



Bildet ¢verst viser Vinjes bedrift i Apotekerveita i Trondheim, tatt i me/lomkrigstiden. Denne lokalisering ble 
uholdbar for et moderne transportfirma utover i 50-arene. 
Pa bildet i midten ser vi det nye Vinjebygget pa Nardo under bygging og nederst etter at det ble tatt i bruk i 
1959. Her er gode muligheter for utvidelse. Bedriften besto i 1963 av f¢lgende firmaer: Vinjes Transport, Vinjes 
Bilservice A/S, Vinjes Verksted, Vinjes Kranservice og Vinjes Autokro. Dessuten holdt Statens Bilsakkyndige pa 
den tiden til i bygget. 
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Kraftforsyningen 
Denne virksomhet forsyner for det f¢rste 

nCEringslivet med drivkraft og representerer service for 
husholdningene og det offentlige, det siste i form av 
gate- og vegbelysning. 

Hos oss har kraftforsyningen alltid i det vesentlige 
vCErt en offentlig virksomhet, organisert enten som 
kommunale kraftverk - gjerne dan net som egne 
selskaper - fylkeskraftverk eller statskraftverk. 

Mens Trondheim Elektrisitetsverk (TEV) alt ved 
arhundreskiftet hadde bygd ut fosser i Nidelva, og 
fortsatte denne utbygging over flere stadier, henimot 
var tid i hele Neavassdraget, ble kraftforsyningen i 
byens omegnskommuner f¢rst organisert i 1915 som 
et interkommunalt kraftselskap. Med i dette selskap 
var foruten Strinda, KICEbu, Tiller og Byneset. 
Leinstrand ble f¢rst opptatt som medlem i 1951. 
Allerede f¢r starten hadde man kastet sine ¢yne pa 
FjCEremsfossen i KICEbu herred, og selskapet antok 
navnet FjCEremsfossen Kommunale Kraftselskap, 
forkortet F. K. K. 

Fossen ble f¢rst innkj¢pt i 1924. Selskapet s¢kte 
imidlertid ikke a fa satt i gang utbygging i 
mellomkrigstiden. Dels skyldtes det at kraftforbruket i 
forsyningsomradet steg meget svakt - bl.a. som f¢lge 
av en beskjeden utbygging av nCEringslivet. Under 
disse forhold betenkte man seg pa a bygge ut, den 
vanskelige kommunale ¢konomi tatt i betraktning. 
Sporene fra flere kommuners gjeldsbyrde etter den 
store utbyggingsperioden omkring 1. Verdenskrig ma 
¢yensynlig ha skremt. 

Idag ville vi ved en n¢ktern etterpaklok vurdering 
komme til den motsatte konklusjon. At nCEringslivet 
var svakt utbygget og kraftforbruket viste liten 
stigning hang for det f¢rste i en viss utstrekning 
sam men med fordyrelsen av str¢mmen i omradet, ved 
at man matte kj¢pe all energi fra andre. (Se 
nedenfor). 

Innspr¢ytninger i anlegg av denne art i en tid med 
lave priser og h¢y kroneverdi ville for det andre ha 
representert en viktig aktivitets¢kning, arbeidsl¢s
heten og det lave ettersp¢rselsniva tatt i betraktning. 
Endelig ville man ha h¢stet kommunal-¢konomiske 
fordeler senere. Et slikt aktivt, planrettet syn pa 
kommune¢konomien hadde imidlertid enna ikke 
trengt gjennom som prinsipp blant de folkevalgte pa 
denne tiden. 

FjCEremsfossen Kommunale Kraftselskap matte 
dermed kj¢pe all sin elektriske energi - fram til 1956 
fra TEV. Dette fordyret str¢mmen en god del og 
medf¢rte ogsa andre ulemper. I perioder med 
knapphet f¢rte det bl.a. til lav prioritering fra 
Trondheim elektrisitetsverks side overfor abonnen
tene i FjCEremsfossens forsyningsomrade. Dette er en 
ytterligere forklaring pa at Strinda var sa svakt utbygd 
industrielt ved begynnelsen av etterkrigstiden . 

Det .er derfor forstaelig at tanken pa utbygging av 
eget anlegg meldte seg som en oppgave av f¢rste 
priorietet sa snart 2. Verdenskrig var over. Det ble 
ogsa satt i gang forberedende arbeid med 
FjCEremsfossen . Utbyggingen ble imidlertid forpurret 
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Elektrisitetsverket ved Fjceremsfossen under bygging i 
1950-arene. 

pa fylkesplan og av Stortinget, noe som star i 
sam band med Aura-utbyggingen i samme peri ode. Det 
ble hevdet av S¢r-Tr¢ndelag El.verk at man for lange 
tider ville VCEre sikret rikelige forsyninger og me get 
billig kraft fra disse anleggene. Dette viste seg senere 
ikke a holde stikk, bl.a. fordi dimensjoneringen av 
aluminiumsindustrien pa Sunndals¢ra ble st¢rre enn 
beregnet og kraftforbruket i sin alminnelighet steg 
sterkere enn antatt. 

I 1951 fikk derfor FKK tillatelse av departementet 
til a forsette utbyggingen av eget anlegg. I tiden som 
var gatt siden de forberedende arbeider var blitt satt i 
gang hadde imidlertid det alminnelige prisniva steget 
betraktelig og utbyggingen kom til a bli langt dyrere 
enn forutsatt . 

Aurakraften ble til koblet leveranseomradet via 
Nardo trafostasjon f¢rst ved arssk iftet 1955/56 og 
allerede 2 ar etter kunne selskapet ta ut den f¢rste 
str¢m fra eget anlegg. I nntil kommu nesammen
slutningen ble bare f¢rste byggetrinn real isert, to 
aggregater pa hvert 40 m 3 /sek. og maksimal 
belastning tilsammen 23 000 KW. (Se bildet). 

Pa grunn av den sterke stigning i forbru ket av 
elektrisk str¢m som vi umiddelbart vii komme tilbake 
til, matte dermed selskapet forsette a kj¢pe 
elektrisitet i hele sin driftstid, dels fra S¢r-Tr¢ndelag 
elektrisitetsverk (Aurakraft) og de Is fra TEV. I 1963 
utgjorde likevel egenleveransene tyngden av salget. 

Som f¢lge av de forhold som er beskrevet ovenfor 
var kraftforsyningen helt fram til begynnelsen av 
50-arene meget beskjeden, mens den steg markant fra 
midten av dette ti-aret. (Jfr. fig. 29.) 

De forbedrede leveranseforhold muliggjorde ikke 
bare den langt sterkere utbygging av nCEringslivet i 
kommunen, som presset pa byens arealressurser 
fremtvang, og som er analysert i tidligere avsnitt. De 
gjorde ogsa omradet enda mer attraktivt som 
boligomrade fra slutten av 50-arene. 

Det har vCErt vanskel ig a skaffe fu IIgode 
¢konomiske data om kraftforsyningen fra begynnel
sen av etterkrigstiden, bare bruttosalget av str¢m i 
1946 har vCErt tilgjengelig. Fra midten av 50-arene er 
regnskapsdataene mer jamf¢rbare med 1963-tallene. I 
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tabellen er derfor situasjonen i 1954 og 1963 gjengitt. 
Dette gir imidlertid et helt tilfredsstillende bilde av de 
strukturendringer som foregikk , da det f(1irste ar 
representerer den opprinnelige forsyningsform (kj(1ip 
fra TEV) og Strinda enna var relativt beskjedent 
utbygget nreringsmessig. 

I l(1ipende priser steg salget til over det seksdobbelte 
fra 1946 til 1963. Endatil over de ni arene fra 1954 
til 1963 var det mer enn en t redobling. Ogsa i faste 
priser var (1ikningen av salget betraktelig, da 
prisstigningen pa elektrisk str(1im var beskjeden over 
perioden. Andelen av selskapets salg til Strinda var 
(1ikende, fra 81 t il 83% av den totale produksjon. 
Srerlig stor var salgs(1ikningen til de grupper av 
abonnenter som brukte str(1im for nrer ingsformal. 
Andelen av industriens uttak (1ikte saledes fra 15 til 
17%, og det ma da innskytes at priS(1ikningen pa 
denne str(1im var mindre enn pa str(1im levert til 
husholdningene. 

Tabell 27. Kraftforsyningen i Strinda (i 1000 kr.). 

Bruttosalg til 

j,.... 

V 
V 

v 
~ 

V 
J.; 

I-" 
j..o 

45 50 55 

J 
If 

II 

V 
V 
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32 t-
I-: 

28 ~ 
24 g 

w 
20 ~ 

1G 

12 

8 

4 

Sterkest va r likevel (1ikningen i leveransene til (1ivrig 
virksomhet, som handel, offentlige institusjoner og 
andre offentlige formal hvor andelen av totalsalget 
steg f ra 0.5 til 7.5%. 

Vi far gjennom dette et utvidet perspektiv pa 
sammenhengene i utbyggingen av Strinda. At 
nreringslivets og det offentliges andel av totalproduk
sjonen la 10% over 1954-nivaet ved kommune
sammenslutningen viser den betydelige vekst i 
kommunens nreringsliv. At husholdningene enna i 
1963 avtok nrermere 70% av leveransene gjenspeiler 
imidlertid at utbyggingen i kommunen vesentlig 
hadde foregatt pa det felles boligmarked Strinda 
utgjorde for hele byomradet. 

Det mest slaende trekk ved utviklingen i nfEringen 
er den betydelige verdiskapingen virksomheten 
representerte ved utgangen av perioden i forhold til 
midten av 50-arene. Dette henger sammen med at 
egenproduksjonen na utgjorde tyngden av leveran-

Driftsutgifter 

Byneset, Andre 
Hoved 

Innkj(1ip Ved- L(1in- Andre Verdi- In-
Strinda Leinstr. Klrebu Sum inn- like ninger skap-av ut- veste-

Tiller tekter 
sum 

energi hold gifter ning ringer 

1954 2946 537 120 3603 404 4007 2831 811 566 634 772 9920 
1963 9840 1613 265 11718 1758 13476 3482 1440 1678 4405 8236 5400 

Salg til industriformal: 
1954 550 30 36 
1963 1921 163 16 

Salg til andre nreringsformal : 
1954 15 2 1 
1963 861 177 10 

Salg til husholdninger: 
1954 2308 490 82 
1963 6706 1173 229 

Kilde : Regnskaper fra Fjreremsfossen komm. kraftselskap. 
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Ett av de mange strHre sykehusanleggene i Strinda, Haukasen sykehus, etter at det var overtatt av 
Sentralsykehuset i Trondeim som psykiatrisk klinikk. 

sene. Et annet markert trekk er 10nningenes sterke 
stigning i forhold til de 0vrige driftsutgifter, noe som 
bade skyldtes den store inntektshevning i sin 
alminnelighet og utvidelsen av virksomheten i 
scerdeleshet. L0nnsandelen 0kte fra 11.6 til vel 15% i 
10pet av de ni arene. 

I nvesteringstallene for 1954 avspeiler utbyggingen 
av det egne kraftanlegg. Tallene for 1963 viser i f0rste 
rekke de stadig 0kende anleggsutgifter en ncering som 
denne til stadighet har, hovedsakelig til fordelingsnett 
og omformermateriell. 

Offentl ige inst itusjoner. 
Under denne virksomhet er her tatt med 

undervisning og forskning, helseinstitusjoner, kirke
og humanitcere institusjoner og offentlige anlegg 
(arbeider). Berettigelsen av a inkludere sistnevnte 
gruppe under offentlige institusjoner kan diskuteres, 
da den star i en mellomstilling mellom disse og bygge
og anleggsvirksomheten som er omtalt ovenfor. Av 
budsjettmessige hensyn er den tatt med i dette 
kapittel. Ut over dette burde kapitlet innbefatte 
Forsvaret, i betraktning av betydningen denne 
aktivitet hadde for Strinda o .... er he Ie perioden, bade 
sysselsettingsmessig og i utbetalte 10nninger. Det har 
imidlertid ikke Iykkes a fa noen data fra militcere 
forlegninger og skoler. Erfaringsmessig er Forsvaret av 
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sikkerhetsmessige grunner redd for a la lekke ut 
oppgaver over sin virksomhet i lokale omrader, selv 
om opplysningene om dette ligger relativt langt 
tilbake i tiden. 

All virksomhet som knytter seg til administrasjon, 
politi og rettsvesen h0rer ogsa inn under den 
offentlige sektor. Denne aktivitet er imidlertid mer 
utf0rlig behandlet i kapitlet om kommunalt styre og 
stell og blir derfor ikke tatt opp her. 

Leseren ma vcere klar over disse begrensninger nar 
han vurderer tallmaterialet. Dertil er de data vi har fra 
1946 noe mangelfulle. Tilncermelsesvis gir de likevel 
et relativt riktig bilde av situasjonen. 

Den offentlige virksomhet var dels service for den 
egne befolkning, dels sentrale institusjoner med stort 
geografisk virkefelt, men samtidig med betydelige 
arealbehov eller andre spesielle krav til beliggenhet. 
Lokalisering i en forstadskommune var i slike tilfelle 
en naturlig 10sning. 

Veksten i virksomheten for de enkelte sektorer og 
sam let gar fram av tabell 28. 

I nominell verdi (l0pende priser) ble den offentlige 
aktivitet syvdoblet, og ogsa nar vi tar den alminnelige 
prisstigning i betraktning skjedde mer enn en 
tredobling av virksomheten over perioden . I det 
sammenlignbare omrade av kommunen 0kte 



virksomheten endog over fire ganger malt i faste 
priser. Sterkest vekst fant sted i undervisning og 
forskning og offentlige arbeider, en vekst som i f(brste 
rekke skrev seg fra utbygging av service for den egne 
befolkning. Bare fa av disse institusjoner dekket et 
st(brre geografisk omrade med sin virksomhet, i f(brste 
rekke Moholt arbeidsskole, Valsetbakken, Fredly 
ungdomsskole og avdelinger av NTH som Skips
modelltanken og Vassdrags- og havnelaboratoriet. 

Ogsa i gruppen helseinstitusjoner (bkte aktiviteten 
betraktelig, i dette tilfelle med hovedvekt pa anstalter 
som dekket et langt st(brre geografisk omrade. Srerlig 
var de psykiatriske helseinstitusjoner sterkt domi
nerende i kommunen. Bade ved inngangen til og 
ved utgangen av perioden dreide det seg om tre 
sykehus . av betydelig st(brrelsesorden, 0stmarka ble 
overflyttet til Trondheim i 1952, men til gjengjeld ble 
Haukasen sykehus - som opprinnelig var bygd som 
tuberkulosesanatorium - overtatt av Sentralsyke
huset f(br periodens utgang og ombygd til psykiatrisk 
klinikk. 

Dette funksjonelle m(bnster medf(brte at inntektene 
som skrev seg fra kommunen dominerte i sektorer 
som offentlige arbeider, kirke- og humanitrere 
organisasjoner samt skoler og forskningsinstitusjoner. 
Nar det gjelder den sistnevnte gruppe, var likevel 
stigningen i inntekter fra omradet utenfor fylket 
pMaliende stor. I f(brste rekke henger det sammen 
med (bkt statlig st(btte til lrererl(bnninger, men ogsa 
med vekst i forskningsinstitusjoner under NTH. 

I helsevesenet dominerte srerlig inntektene fra 
omrader utenfor fylket, og andelen av disse inntekter 
steg ogsa b,etraktelig over perioden - spesielt nar vi 
konsentrerer oss om det jamf(brbare omrade av 
kommunen. 

I sum var andelen av inntekter utenfra noe st(brre i 
det sammenlignbare omrade ved utgangen av perioden 
enn i begynnelsen av etterkrigstiden . Den nadde 
likevel bare opp i 47% i 1963. Hadde vi hatt tall fra 
de militrere institusjoner ville imidlertid dette bildet 
ha forandret seg vesentlig. Da den militrere aktivitet i 
sin helhet er statlig, ville betydningen av 
inntektsoverf(bringer utenfra bli vesentlig st(brre. Na 
kan vi bare komme med antydninger om 
st(brrelsesorden. Ut fra sysselsettingstall er det gru nn 
til a tro at Forsvarets anlegg og institusjoner 
representerte en l(bnnsutbetaling pa nrermere 10 mill. 
kr. Det er verre a ansla inntektenes st(brrelse, da vi 
ikke kjenner til driftsutgiftene sammenlignet med 
andre institusjoner. At disse utgifter dreide seg om 
millioner er hevet over enhver tvil, slik at nrermere 
60% av den offentlige virksomhet hadde sin 
(bkonomiske basis utenfor kommunen. 

De offentlige institusjoner var ut fra dette en av 
Strindas aller viktigste eksportnreringer. 

Verdiskapingen i den offentlige virksomhet var 
langt pa vei pa linje med industriens, og da en meget 
h(by og (bkende prosent av denne (fra 57 til 67 
prosent) var l(bnninger, la l(bnnsutbetalingene i 
absolutte tall bortimot industriens. Med Forsvaret 
ville de langt ha oversteget l(bnningene i kommunens 
samlede industri. Dette gir mer enn noe annet et 
perspektiv pa betydningen av denne virksomhet bade 
for kommunens innbyggere og for den kommunale 
(bkonomi. 

I nvesteringene var betydelige og steg markant, men 
dette gjaldt i det alt vesentlige den rent kommunale 
virksomheten. Som rimelig kan vrere dominerte de 
offentlige arbeider mer og mer i disse nyanlegg. 

Tabell 28. Offentlige institusjoner i Strinda (i 1000 kr.). (For helseinstitusjoner star tallene for sammenlignbare omrader i parentes for aret 1946) 

Inntekter Utgifter I nvesteri nger 

Utenfor 
Fylket 

Korn- Inn- LlIln-
Reparasj. Andre 

Verdi- Byg-
(ink!. Samlet Energi og ved- ut- nlnger 

Annet Sum 
fylket Tr.heim) munen kjlllP ninger 

likehold gifter 
skaping 

Undervisning/forskning . 1946 377 118 1061 1556 146 133 831 168 206 1277 22 22 
1963 8713 1148 12828 22689 1347 394 16680 509 990 20948 6067 468 6535 

Helseinstitusjoner . . . . . . . . . . . . 1946 1813 1228 1232 4243 914 384 1893 343 32<; 2945 780 129 909 
(1563) (504) (1100) (3167) (765) (269) (1538) (78) (136) (2133) (780) (122) (902) _ 

1963 8235 5076 1867 15178 2794 574 9748 500 521 11810 468 468 

Kirke-, aldershj. 1946 139 139 25 15 69 21 9 99 9 14 
humanit~re institusioner 1963 1073 1073 156 102 965 74 48 815 270 46 316 

Off. arbeider m.v. 1946 35 25 1075 1135 55 274 335 47 1071 415 415 
1963 2 • 800 11281 11683 757 2408 1730 3715 11126 4925 4925 

Sum 1946 2225 1361 3507 7093 1094 587 3067 867 587 5412 785 575 1360 
(1975) (637) (3375) (5987) (945) (472) (2712) (602) (398) (4580) (785) (568) (1353) 

1963 16950 7024 27049 51023 6124 29801 2813 5274 44699 6337 5907 12244 

Kilde: Offentlige regnskaper m.v. 
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