
BYUTVIDELSEN I 1952 

BAKGRUNN OG GJENNOMF0RING 

DE 0KONOMISK-GEOGRAFISKE ENDRINGER 

Den siste utvidelse av Trondheim by hadde blitt 
gjennomf\tlrt ved lov av 27. juni 1892. Etter moderne 
malestokk var denne meget beskjeden, representerte 
saledes et areal pa bare 4,lkm2

, i det alt vesentlige \tIst 
for den gamle bygrensen. 

Likevel var byen pa denne mate sikret 
ekspansjonsarealer innenfor sine egne grenser for 
lange tider fremover. Pa dette beskjedne areal greidde 
bykommunen a \tIke sitt folketall fra 25 ·000 
innbyggere ved folketellingen i 1890 til 55000 i 
1920. I det samme tidsrom hadde nabokommunen en 
stigning i folketall fra ca. 8450 i 1890 til 11 700 i 
1920 - 3250 personer. Dette var en meget beskjeden 
vekst over en sa lang per i ode for en forstadskommu ne 
i en sli k geografisk posisjon, faktisk bare sa vidt over 
landsgjennomsnittet for befol kningsvekst, knapt 1.1 % 
pro ar, noe som understreker at byen i 1892 hadde 
fatt relativt rommelige grenser. 

Nar byen hadde slike rommelige grenser, hang 
dette imidlertid sammen med tidens relativt primitive 
transportsystem, som ikke tillot noen synderlig 
spredning av bybebyggelsen, foruten at man 
prioriterte ressurser, ogsa byggegrunn til boligbygging, 
relativt lavt. Ekspansjonen var dermed grunnet pa en 
meget stor tetthet, en tetthet som blant yare st\tlrre 
byer bare ble oversteget av Oslo. 

Nar vi ser bort fra Bymarka, var folketallet mer 
8000 pro km 2

• Til sammenligning kan nevnes at 
Stavanger hadde ca. 4600 og Bergen innen sine 
bebyggbare arealer vel 5000 pro km2

. 

Strinda i arene umiddelbart flbr krigen. 
De tre bildene som er tatt fra Byassiden viser en 
del av det smale byggebelte og den skarpe 
overgangen by-land. 
Det ¢verste bildet viser det smale belte av 
bebyggelse ved Tempe og pa Berg. Pa bildet i 
midten dominerer fremdeles jordbruksarealene. 
Tamet pa Moholt kirke skimtes sa vidt i 
bakgrunnen. Det nederste bi/det viser Trondheim 
renholdsverks anlegg pa Sluppen som la midt 
inne i jordbruksomradet. 
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Selv med denne tetthet var de viktigste ressu rser 
for ekspansjon oppbrukt ved ve rdenskri gens slutt. 
Samtidig \tIkte arealkravene fra nceri ngsl ivet, ikke 
minst industrien. I internasjonal sammenheng betyr 
videre denne tiden generelt sett et vendepunkt nar det 
gjelder utnyttelsesgraden i yare byer. Mulighetene for 
a flyte utover i bebyggelse ble st\tlrre som f\tllge av ny 
samferdselsteknologi og den alminnelige heving av 
levestandarden. 

Dertil kom at markedsprisen pa grunn i de ytre 
omrader var relativt beskjeden de fleste steder, 
spesielt hvor jordbruket var lite intensivt drevet og 
avkastningene pro arealenhet sma. Aile disse gunstige 
forhold for forstadsvekst medf¢rte at scerlig den nye 
middelklassen grep de sjanser dette b¢d til a skaffe 
seg mer Iys og luft og mer rom til a bevege seg pa i 
landlige omgivelser. Ogsa byplanleggerne st¢ttet opp 
om denne bevegelsen. Den herskende filosofi blant 
planleggere, scerlig i England, var den sakalte 
hagebyens velsignelse for bybefolkningen.~ 

Denne utvikling har dels flere stadier, over 
fire-manns, to-manns og enebo ligen, dels l\tIp disse 
byggeformer parallelt. Uansett byggeform steg kravet 
pa byggegrunn pa denne mate sterkt, sammenlignet 
med behovet bare et tiar tidligere. 

Ingen lot til i nevneverdig grad a bekymre seg om 
hensynet til den dyrkede jord. Fa filosoferte over det 
u¢konomiske for byens drift ved at bosettingen 
ukontrollert spredte seg ut ide omliggende distrikter. 
Bevisste fors¢k pa a begrense arealbru ken var dermed 
lite vanlig a treffe pa. Tvert imot kom maten a bygge 
ut pa til a medf¢re ytterligere sl\tlsing med arealer, da 
det sjelden var tale om st¢rre sam lede reguleringfelter, 
men hovedsakelig dreide seg om en keltparselleringer i 
et ingenmannsland. 

~ Ideen stammer fra engelskma nnen Ebenezer Howard som i 
sin bok Garden Cities to To-morrow (1898) lanserte en plan 
om opprettelse av mindre byer pa utkantene av storbyene. 
Han grunnla selv hagebyen Letchworth nrer London i 1903 
og bosatte seg der. Howards ide var at disse byene skulle vrere 
bade bosted og arbeidssted. De utviklet seg imidlertid i denne 
perioden til overveiende sovebyer. 



Denne alminnelige trend i byutviklingsmf1Jnsteret 
spredte seg ogsa til vart land. Allerede ff1Jr 1. 
Verdenskrig var en uttynning av bosettingen i 
Midtbyen i Trondheim i full gang. Pa tross av en 
betydelig konsentret bygging i de f1Jstlige utkanter av 
byen ogsa etter 1920, steg Trondheims folketall i 
lf1Jpet av de 26 arene fra 1920 ti I 1946 bare med vel 
2000 personer til 57 100 innbyggere. Strindas ti Ivekst 
i samme tidsrom var imidlertid enorm. Kommunen 
mer enn fordoblet sitt innbyggertall slik at det ved 
folketellingen i 1946 innen kommunens grenser 
bodde 25 000 personer - en gjennomsnittlig arlig 
tilvekst pa he Ie 3.0% 

Hele tilveksten fait pa de tettbygde strf1Jk som gar i 
ett med byen. Det skjedde ved at tettbebyggelsen 
gradvis spiste seg utover i den spredte jordbru ks· 
bosettingen langs den konsentriske ringen som vi har 
beskrevet ovenfor. Selv om det var stillstand i 
bosetting ellers i kommunen, fant det sporadisk sted 
nybebyggelse ogsa her i form av utflytting fra byen, 
samtidig som det foregikk en viss uttynning av 
jordbru ksbosettingen. 

Nar vi idag ser disse forhold i sammenheng, er det 
forstaelig at Trondheim allerede i begynnelsen av 
mellomkrigstiden kom til a stille krav til Strinda om 
byutvidelse. Formannskapet i byen henvendte seg sa 
tidlig som i 1918 til myndighetene i Strinda med 
anmodning om a nedsette en felleskomite til a utrede 
spf1Jrsmalet om grenseendringer. 

At Strinda ikke var villig til a oppnevne 
medlemmer i en slik felleskomite men nedsatte sin 
egen byutvidelseskomite, er ogsa lett a skjf1Jnne nar 
man ser det ut fra den tids forutsetninger. 

Dette skritt var for det ff1Jrste begrunnet med at 
Strinda ingen interesse hadde av byutvidelsen. 
Fellesskapet med byen var langt fra sa apenbart som 
det senere sku lie bli. Fremdeles var Strinda en typisk 
landkommune. Riktignok fantes det forstads
bebyggelse, men denne var enna relativt tynn og lite 
sammenhengende. 

Et annet typisk lokalt forhold ble ogsa papekt av 
Strinda. Byen hadde ikke v<ert villig til a gi de 
personer som var flyttet ut av byen og inn i 
nabokommunen den service de etter Strindas mening 
hadde krav pa, og forstadskommunen hadde mattet 
bygge ut vannforsyning, kraftforsyning m.v. spesielt 
beregnet pa denne befolkning. Det ble i denne 
forbindelse vist til Bergens byutvidelse med Arstad 
sogn et par ar tidligere, hvor byen lenge ff1Jr utvidelsen 
hadde overtatt den kommu nale service. 

For det andre var det en annen holdning til 
byutvidelser generelt enn i var tid . Datidens 
administrative system bade pa riksplanet og 
fylkesplanet stilte seg i alminnelighet i veien for 
byutv idelser. 

Pa riksplanet var eksempelvis Stortingets sammen
setning, iff1Jlge grunnlovens § 57, den sakalte 
bondeparagrafen, fastsatt til 1/3 fra byene og 2/3 fra 
landdistri ktene. De urbane interesser i representa
sjonen var under et slikt system best tjent med at man 
hadde relativt store bymessige forstadskommu ner 
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som administrativt var regnet med blant land
kommunene, da det pa denne maten var stf1Jrre sjanser 
for a fa innvalgt flere representanter fra urbane strf1Jk. 

Ogsa fra fylkeskommu nenes side gjorde sterke 
interesser seg gjeldende som hindret rasjonelle 
lf1Jsninger i flere tilfeller. Kjf1Jpstedene var ikke 
administrativt tillagt fylkeskommunen, og fylkets 
skattefundament ble alltid relativt sterkt svekket ved 
byutvidelser, da de stf1Jrste skatteytere gjerne var a 
finne nettopp i forstadskommunenes bymessige 
omrader. 

Dermed gjorde alltid sterke interessemotsetninger 
seg gjeldende ved aile krav om byutvidelser, en 
situasjon som skulle vare helt ned ti I var tid. 
Bondeparagrafen ble ikke opphevet ff1Jr i 1952, og 
bykommunene ikke innlemmet i fylkeskommunene 
ff1Jr i 1964. 

I denne situasjon nyttet det derfor aldri for byene 
a komme med annet enn hf1Jyst partielle krav om 
byutvidelse. De berf1Jrte forstadskommu ner oppfattet 
alltid slike krav som en gradvis sf1Jnderlemmelse. I de 
fleste tilfeller var ogsa de reelle f1Jnskene fra 
bykommunene partielle, noe som hang sammen med 
datidens mf1Jnstre for byutvikling, bade de fa 
teoretiske planforslag som eksisterte, og utviklingen i 
praksis. Det dominerende mf1Jnster var en bykjerne 
med forstadsomrader bygget ut i sammenhengende 
konsentriske soner eller i sektorer ut fra bykjernen. 

For store landomrader betydde derfor som regel en 
f1Jkonomisk belastning for bykommu nen, og nar 
kravene av og til var stf1Jrre enn man ansa nf1Jdvendig, 
var dette av hensyn til arronderingen. 

Mot denne bakgrunn er det interessant a merke seg 
de forslag til utvidelse som en komite nedsatt av 
Trondheim formannskap, til erstatning for den 
foreslatte felleskomite, fremla i innstilling av 22. mars 
1922. De arealmessige konsekvenser av forslagene i to 
alternativer er vist pa Kart 2. S<erlig alternativ 1 er 
meget vidtgaende og ville ha gitt grunnlag for mange 
mulige byutviklingsmf1Jnstre om det hadde blitt 
akseptert. Det er imidlertid fatengt a gi seg ut pa slike 
spekulasjoner. 

En heldig utvikling av byomradet ville ogsa ha v<ert 
betinget av at byens myndigheter og folkevalgte 
hadde de riktige perspektiver pa utviklingen og var 
villig til a akseptere fremtidsrettede plan leggings
pnnslpper. Bade perspektivene og pnnslppene 
manglet stort sett i hele meliomkrigstiden. Datidens 
folkevalgte hadde ingen forutsetning for a spa den 
senere industrialisering og urbanisering som skulle 
forandre bybildet totalt - sa meget mer som 20-arene 
og begynnelsen av 30-arene var preget av stadig 
gjenvendende f1Jkonomiske kriser. 

Ut fra de folkevalgtes vurdering matte et slikt 
byutvidelsesmf1Jnster fortone seg som det rene 
fantasteri. Forslaget og debatten omkring det fi kk 
heller intet oppslag i pressen, noe som tydelig viser 
hvor lite opinionsdannende denne saken i realiteten 
var. 

Den var ikke viktig og syntes ikke reell nok til a 
oppta sinnene. Det var andre og mer n<erliggende 



sp<1>rsmal som stod i sentrum for interessen i en tid da 
kampen for det daglige br<1>d fortsatt var en realitet. 
Sp<1>rsmalet ble stort sett en sak for komiteer og 
administrasjon. Strinda byutvidelseskomite foretok 
en utredning av konsekvensene for kommunen av en 
gjennomf<1>ring av alternativ 2. Det mest vidtgaende 
krav ble ikke tatt alvorlig i det hele, men stille og rolig 
begravd i et svar ti I Trondheims byutvidelseskomite 
under henvisning til at det er "saa yderliggaaende og 
praktisk utenkelig at komiteen ikke har villet bebyrde 
fagchefene med besvarelse." 

En enstemmig komite innstilte pa ogsa a avvise 
alternativ 2. Av fylkesmannen ble saken forelagt 
Strinda herredsstyre som i m<1>te 29. april 1925 henla 
den for godt. 

Deretter ble utvidelsessp<1>rsmalet stilt i bero til 
1948, bortsett fra et mindre fremst<1>t fra Trondheim i 
1939. 

Nar det i l<1>pet av denne lange perioden ikke 
fremkom krav om byutvidelse, ma man se det i 
sammenheng med de kommune<1>konomiske vansker 
som den lange krisetiden og krigstiden medf<1>rte. 
Andre oppgaver hadde topp-prioritet, og i en slik 
situasjon matte byutvidelse fortone seg som et 

. underordnet sp<1>rsmal 
I l<1>pet av perioden hadde imidlertid kommunen 

befolkningsmessig utviklet seg fra en typisk landkom
mune til en alt overveiende forstadskommune med det 
vesentl ige av bosettingen i tettbebyggelse i n~r 
tilknytning til byen, selv om de store landbruksomra
dene utenfor fremdeles ga omradet som helhet preg 
av land. 
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KART 2 
FORSLAG TIL BYUTVIDELSE 
-----BYGRENSE 
- -BYMARKGRENSE 
•••••••• ALI 1 (1922) 
••• Au 2 (1922) 
-TRONDt-EIMS FORSLAG 1948 
---STRINDAS TILBUD 1950 

Synet pa forholdet mellom by- og landkommunene 
var ogsa i ferd med a endre seg. I vart naboland 
Sverige var man alt i gang med en gjennomgripende 
kommunereform hvor skillet mellom by og land ikke 
ble tillagt den samme vekt som t idligere, og 
bykommunenes omrader ble fastlagt ut fra langsiktige 
perspektiver for byutvikling. Dels pa bakgrunn av 
denne reform og dels fordi man var klar over de krav 
som industri- og servicesamfunnet og den nye 
velferdstaten vi lie sti lie ti I de kommu nale enheters 
st<1> rrelse og funksjonsdyktighet, gjorde man ogsa hos 
oss opptakten t i l en ny kommuneinndeling pa denne 
tiden. 

Kommuneinndelingskomiteen - ogsa kalt Schei
komiteen - ble oppnevnt ved Kgl. resolusjon av 31. 
oktober 1946 og av mandatet for denne fremgikk det 
bl.a. at den sku lie utrede : 

"sp<1>rsmalet om en revisjon av den kommunale 
inndeling som er mere i samsvar med de endrede 
forhold og som administrativt og <1>konomisk vii 
sette kommunene bedre i stand til a l<1>se sine 
oppgaver .... 
.. .. eventuelt sp<1>rsmalet om fylkeskommunen ogsa 
skal omfatte bykommunene. 
... . sp<1>rsmalet om fremgangsmaten og de prinsipper 
som b<1>r f<1>lges ved byutvidelser og end ringer av 
herredsgrensen, herunder ogsa sp<1>rsma let om 
prinsippene for det ¢konomiske oppgj¢r ved 
gre nseendri nger." 



Det var saledes duket for en prinsippdebatt om 
grenseendringer i byomrader. Da finansradmannen i 
Trondheim 9. oktober 1948 henvendte seg til Strinda 
formannskap med krav om avstaelse av landomrader, 
hadde imidlertid den prinsipielle diskusjon om 
primCEr- og sekundCErkommunenes fremtidige stilling 
bare savidt startet. 

Det var saledes vanskelig a danne seg noe bilde av 
komiteens mening om hvordan de forskjellige 
ko mmunetypers fremtidige struktur burde VCEre. Den 
hadde bare ru kket a fremlegge en innstilling som 
konkluderte med avskaffelse av sognekommunene. 

Mens den aktuelle utvidelsessaken pagikk i de neste 
3 a r var det ogsa bare spredte till¢p til en 
argumentasjon som hadde perspektiver ut over de 
rent akutte krav som la til grunn for radmann Kobbes 
henvendelse. Hans begrunnelse var konkret og 
tidsbestemt. Trondheim hadde innen sine snevre 
grenser ikke muligheter til a skaffe boliger til den 
store k¢ av husl¢se og trangbodde i byen, samtidig 
som Strinda kommune bare i liten utstrekning hadde 
vCErt villig til a garantere for husbaklan og 
nedskrivningsbidrag for trondheimerne som ¢nsket a 
bygge i Strinda. 

Byens folkemengde hadde ste\jet med 12% fra 
1930 til 1946, men i samme tidsrom var ¢kningen i 
inngatte ekteskap hele 38%. 

Det var bare et fatall av de nygifte som kunne 
starte opp med egen bolig. De fleste matte innlosjeres 
hos andre eller fortsette a bo adskilt. Hele 12,3% av 
ekteparene i byen h¢rte ti I f¢rste kategori, og 13.1 % 
var boligskilte, begge prosenttall som var hl;byere enn i 
noen norsk by if¢lge fol ketellingen fra 1946. 

Finansradmannens forslag tok derfor sikte pa a 
innlemme i byen omrader som var sparsomt bosatt, 
men velegnet til boligbebyggelse. Det var ikke tale om 
krav om noen jurisdiksjon over den forstadsbefolk
ningen som hadde sitt arbeid i byen. Det er saledes 
karakteristisk at forslaget i det hele i kke ber¢rte de 
mest tettbygde deler av byggebeltet som grenset mot 
Lademoen, Bakke og Var Frue menigheter. 

Strinda herredstyre behandlet henvendelsen i m¢te 
1. juni 1949, og av vedtaket gar det fram at de 
folkevalgte i kommunen var klar over at det ikke var 
mulig a motsette seg en byutvidelse. Nar herredstyret 
likevel ikke umiddelbart kunne slutte seg til 
sl;bknaden, var dette begrunnet med det omfang 
planene hadde. Finansradmannens forslag er gjengitt i 
Kart 2 og gikk i grove trekk ut pa en avstaelse av 
Ladehalv¢ya, begrenset i ¢st av Leangenbekken og i 
syd av Innherredsveien, Videre Tempe, Siuppen og 
deler av Nardo og Nidarvoll og endelig Byasen 
nordvest for en linje avgrenset av Dalhaugplass - rett 
linje Stavnebekken, og derfra i rett linje til Nidelva, 
sli k at Stavne gard ble liggende innenfor det nye 
byomradet 

Dette ville resultere i at byen fikk ytterligere 7 550 
dekar landareal, godt og vel en fordobling av byens 
davCErende geografiske omrade (eksklusiv Bymarka). 
Det ville bety en reduksjon av Strindas folketall pa 
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5850 og antatt inntekt pa 11 .882.000 kr. - ca. 21 % 
av totalen for begge st¢rrelser. 

Argumentasjonen fra administrasjonen og de 
folkevalgte i Strinda var da at dette ville bety en for 
sterk belastning for kommunen, samtidig som man 
betvilte n¢dvendigheten av en sa stor utvidelse. 
Dessuten var man tydeligvis skremt av en passus i 
finansradmannens utredning, der han taler om de 
foreslatte grenseendringer som en midlertidig 
n¢dl¢sning. Konklusjonen pa herredstyrets vedtak var 
at "man sier seg villig til a dr¢fte utvidelsessp¢rsmalet 
med byen for a fa brakt pa det rene om en utvidelse 
er absolutt n¢dvendig. Videre om det i tilfelle er 
muligheter til stede for en utvidelse av adskillig mer 
begrenset omfang enn den na antydede, slik at den 
gjenvCErende del av kommunen kan beholde sin 
navCErende standard i det vesentlige uendret og dens 
fremtidige utviklingsmuligheter ikke hindres." -
Dialogen som kom istand, ble i f¢rste omgang 
hovedsakelig fl;brt i byutvidelseskomiteen som besto av 
et utvalg av Trondheim og Strindas representanter i 
Samarbeidsnemnda. (Om samarbeidsnemnda se s.118). 

Et mindre utvalg av nemnda, ingeni¢r H¢yem og 
radmann Garberg fra Strinda og radmennene Kobbe 
og RCEder fra Trondheim foretok beregninger av 
navCErende og fremtidige disponible byggetomter i 
Tron dheim. Riktignok kom Trondheims og Strindas 
representanter fram til et forskjellig resultat, men 
Garberg og H¢yems konklusjon gikk likevel ut pa at 
en byutvidelse var n¢dvendig. De ansa derfor 
forbeholdet i Strindas herredstyres vedtak av 1. juni 
for oppfylt og summerte opp sitt syn slik: "Strinda 
b¢r ikke motsette seg en utvidelse av mindre omfang 
enn den av byen ved finansradmann Kobbe 
foreslatte. " 

I trad med det siste forbehold utarbeidet 
representantene et motforslag som ble forelagt 
herredstyret til m¢te 30. mars 1950. Kart 2 viser hva 
forslaget gi kk ut pa nar det gjelder arealene. 
Hovedtrekkene i forslaget er at utvidelsesomradet fra 
sl;bndre bydel, Tempe-Sluppen-omradet, bortfaller, at 
utvidelsen i I;bst stopper opp ved jernbanelinjen 
istedenfor ved riksveien og at den foreslatte avstaelse 
I;bst for Byasveien bortfaller. Dertil forutsatte Strinda 
at byen i kke vi lie fremsette nye krav om utvidelse f¢r 
den hadde utnyttet fullt ut de arealer den allerede 
hadde og de som na ble tilbudt. 

Bade arealtilbudet og forbeholdet skulle komme til 
a skjerpe motsetningene mellom byen og Strinda i 
saken og f¢rte ti I en lengre debatt med forslag og 
motforslag som i realiteten ikke ble avsluttet f¢r ved 
Odelstingsvedtaket av 16. november 1951 og 
beslutningen i Lagtinget 20. november samme ar. 

Trondheim argumenterte med at byen ved Strindas 
tilbud bare fikk plass til bygging av 1600 leiligheter
senere av bygningssjefen i Strinda og reguleringssjefen 
i Trondheim korrigert til 2000 - mens det bare for a 
tilfredsstille de huss¢kendes behov pro dato var behov 
for 5000 leiligheter. 

At antall leiligheter ble stipulert sa lavt hang 
sam men med at storparten av omradet som var 



ti Ibudt av Stri nda i Qlst egnet seg best for 
industribebyggelse. Dertil diskuterte man pa den 
tiden med stort alvor anlegg av flyplass for 
Trondheim i dette omrade. Disse argumenter ble ikke 
tilbakevist av Strindas politikere. 

Ved senere behandling i Trondheims formannskap 
fremkom det derfor blant flertallet et ytterligere, 
subsidirert forslag om a innlemme hele Byasen sogn i 
byen. Et sterkt mindretall i formannskapet gikk 
endog sa langt som ti I a fremme forslag om hel 
sammenslutning av de to kommunene, og hvis ikke 
det Iyktes, a legge saken fram for kommuneinn· 
delingskomiteen til behandling. 

Debatten fikk na fra Trondheims side noe mer preg 
av stQlrre sammenheng og langsiktige perspektiver. Det 
ble pekt pa bade av finansradmannen og flere 
representanter at Strindas tilbud ikke ville gi byen 
nevneverdige valgmuligheter ved utnyttelsen. Strinda 
og Trondheim var et naturlig forvaltningsomrade som 
fQlrst kunne bli planmessig utbygd ved felles 
beslutninger. Staten hadde allerede trukket konse· 
kvensen av dette syn og fQlrt politi og sivilforsvar inn 
under en felles administrasjon. 

Ved den vendig saken tok ble Strinda herredstyre 
tvunget over i en forsvarsstilling, som ikke aile 
representantene var srerlig glad for. Flere av mQltene i 
herredstyret ble endog holdt for lu kkede dQlrer. 

Enigheten i formannskap og herredstyre var ikke 
lenger tilstede. Riktignok var det et kompakt flertall 
som holdt pa det opprinnelige tilbud, ja endog med 
skjerpede betingelser mot nye fremstQlt fra byen, 
varierende fra 31 ti I 38 representanter av 48. Det 
fantes likevel to mindretall med noe forskjellig 
begrunnelse for sine standpunkter, men som begge 
henviste til mer langsiktige perspektiver for 
utviklingen. En partiell avstaelse av det beskjedne 
omfang kommunen hadde tilbudt, ville ifQllge disse 
fraksjoner bare utsette problemet. Pa den ene side sto 
en liten gruppe ledet av kommunistrepresentanten Eli 
som trakk hel sammenslutning av de to kommuner 
som den eneste mu lige konsekvens av sitt syn. Pa den 
annen side fantes det noen representanter som var 
enig med venstremannen Asphaug i at det bade 
administrativt og kommuneQlkonomisk var bedre a 
ti Iby hele Byasen og la resten av kommunens areal 
forbli uberQlrt. Formannskapets forslag betydde bare 
ulemper og ingen fordeler. Ved en avstaelse av Byasen 
ville kommunen bli en enhet med lett innbyrdes 
kommunikasjon - et naturlig forvaltningsomrade -
og selv om inntektene ville ga ned ville en slik 
konsolidering bety store besparelser pa utgiftssiden. 

Avstanden mellom de to opposisjonsgrupper var 
likevel ikke total. De fant hverandre pa ett punkt. I 
det avgjQlrende mQlte 14. mai 1951 foreslo 
representanten Asphaug a arrangere en folke
avstemning om byutvidelsessaken og be innbyggerne 
ta standpunkt til de forskjellige alternativer, deriblant 
hel sammenslutning av kommunene, noe Eli og hans 
meningsfeller subsidirert sluttet seg til. 

Under den kompakte motstand som herredstyrets 
flertall - praktisk talt hele Arbeiderpartiet og deler av 
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HQlyre - he Ie tiden viste, fant Trondheim bystyres 
flertall a matte akseptere Strindas ti Ibud for i det hele 
a komme noen vei med byutvidelsen. Det var likevel 
med flere forbehold og betenkeligheter dette skjedde 
i mQlte av 8. februar 1951. Et sterkt mindretall ansa 
videre bare en hel kommunesammenslutning som 
endelig IQlsning og ville engasjere kommuneinndelings
komiteen i saken. Mindretallets argumentasjon i 
bystyret var heller ikke fri for muntre allegorier, 
saledes uttalte venstrerepresentanten RQlnning: 

"Strinda kommune kan sammenlignes med en 
gifteferdig pike med strenge, selvgode, gammeldagse 
foreldre. Pa tomannshand er piken ikke umedgjQl rlig, 
men hennes foreldre holder lukkede mQlter, 
bestemmer alt pa vegne av datteren og holder henne 
he It utenfor," 

Strinda· herredstyres flertall var ikke tilfreds og 
forlangte et vedtak av bystyret hvor aile 
betenkeligheter og forbehold var trukket t i lbake. 
.oette skjedde 15. mai 1951. Da ble likelydende 
vedtak gjort av kommu nestyre og bystyre. Dermed 
ble Strindas tilbud av 1949 og 1950 akseptert med 
t i lfQlyelse av at Lade kirke og kirkegard fortsatt sku lie 
tilhQlre Strinda og nyttes av menigheten. Videre skulle 
en nemnd oppnevnt av Kommunal- og arbeids
departementet avgjQlre det Qlkonomiske oppgjQlr, med 
adgang for partene til a forlange overskjQlnn. 

Grunnen til at Trondheim bystyre fant a kunne ga 
med pa dette uten betingelser, var Qlnsket om en 
snarlig avgjQlrelse. Statsrad Ulrik Olsen hadde ved en 
tidligere anledning samme ar uttalt at forutsetningen 
for at saken kunne fremmes som Kgl. resolusjon med 
virkning fra 1. juli 1951 var full enighet me 110m de to 
kommunene, altsa ingen forbehold fra Trondheims 
side. 

Det sku lie likevel vise seg at det var umulig a fa 
gjennomfQlrt utvidelsen fra det tidspunkt Trondheim 
Qlnsket. Fylket gjorde innsigelser p.g.a. det 
Qlkonomiske oppgjQlr, og saken matte fremmes som 
lovforslag. Proposisjonen forela 2. august 1951 . I 
denne ble utvidelsen foreslatt a gjelde fra 1. juli 1952 
- av hensyn ti I budsjettaret. Odelstinget som 
behandlet lovforslaget i november 1951, fremskjQlt 
imidlertid datoen til 1. januar 1952, da 
representantene ansa Trondheims behov for presse
rende. 

Vedtaket om utvidelse kom til a fQl lge Strindas 
tilbud og var enstemmig, men flere talere uttrykte sin 
misnQlye med IQlsningen, saledes Hartvig Svendsen 
(Akershus) som avsluttet med disse ord : "Jeg haper 
inderlig at kommunalkomiteen aldri ma fa en 
byutvidelsessak som gir en sa darlig IQlsning som 
denne." 

Reidar Lyseth (Trondheim) ga uttrykk for at bare 
en vrepnet fred var oppnadd mellom Trondheim og 
Strinda. 

Vedtaket innebar at Strinda mistet 4,05 km 2 av 
sitt landomrade, 3 150 dekar av Lade og 903 dekar av 
Byasen. Dette betydde innlemmelse i byen av 5 
gardsbruk pa Byasen og 6 pa Lade, med 3.5% av 
jordbruksarealet kommunen, det lIesentlige i 



Lade-omradet. 45 yrkesaktive personer, eller 6% av 
jordbruksbefolkningen fulgte med. F¢leligst var tapet 
i industrisektoren, der ca. 400 arbeidsplasser gi kk 
tapt, sa a si, hele jern- og metallindustrien som var 
lokalisert i kommunen. En st¢rre institusjon, for¢vrig 
eiet og drevet av Trondheim kommune med 180 
arbeidsplasser, 0stmarka sykehus, gikk ogsa tapt for 
kommunen. Da det avstatte omradet var relativt 
sparsomt befolket, gikk imidlertid bare 2225 
mennesker over til byen, 7,4% av befolkningen ved 
utgangen av 1951. 

En helhetsvurdering av denne byutvidelsen sett fra 
Strindas synspunkt ma vcere at kommunen fikk et 
meget rimelig oppgj¢r med byen. 

Reduksjonen i kommunens ressurser var ikke st¢rre 
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enn at de ble kompensert ved nye i I¢pet av en 
relativt kort periode. Folketallet fra f¢r utvidelsen ble 
saledes innhentet allerede tidlig pa aret 1954. 
Virkningene ble riktignok en tid f¢lbare i 
industrisektoren og i den offentlige tjenesteyting. I 
nceringslivet sett under ett kom imidlertid snart nye 
virksomheter til som erstatning for de som gikk tapt. 
Samtidig ble arbeidsmarkedet i byen stadig utvidet og 
ga tilstrekkelig sysselsetting til befolkningen. 

I realiteten gikk Strinda mot en ny rik utvikling, 
noe vi vii vise i de kapitlene som f¢lger. 

At det Ii kevel bare var en vcepnet fred som var 
oppnadd, skulle tiden som fulgte bekrefte. Dette er 
imidlertid forhold som h¢rer inn under bokas siste 
kapitler. 


	9.jpg
	10.jpg
	11.jpg
	12.jpg
	13.jpg
	14.jpg

