
SOSIALE OPPGA VER OG PROBLEMER 

OG ORGANISASJONSLIVET I STRINDA 

Dette kapitlet er ment som 'en oversikt over de _ 
tiltak som utviklet seg pa det mellommenneskelige 
omrade. Dels vii vi ta for oss organiseringen av sosiale 
tiltak for dem som fait utenfor, de funksjons
hemmede, avvikerne og de andre vanskeligstilte. Dels 
vii vi trekke fram i Iyset tiltak og organisasjoner for 
"normalbefolkningen", enten dette skjedde i offentlig 
eller i privat regi. 

Sa omfattende og forskjell igartet som dette 
omradet er, vii vi gj¢re et fors¢k pa en systematisering 
alt fra starten. Vi vii f¢rst beskrive og vurdere det som 
vanligvis forbindes med sosialarbeid i videste forstand, 
for til slutt a gi en kortfattet oversi kt over 
organisasjonslivet. 

Det gamle bygdesamfunnet hadde gjennom 
erfaring, den nrere personlige kontakt og det 
gjennomsiktige milj¢ utviklet sitt eget, om enn 
ufullkomne system, til a ta seg av personer som fait 
utenfor, enten ved sykdom, fattigdom eller 
forskjellige former for avvik. Jo mer urbanisert 
samfunnet ble, slik at de personlige kontakter ikke 
lenger hadde sitt utspring i nabolaget og jo mer 
uoversiktlig forholdene utviklet seg til a bli, desto mer 
patrengende ble det for samfunnet a organisere dette 
arbeidet pa en langt mer formell mate, ved 
oppbygning av egne sosiale institusjoner. Allerede ved 
innf¢ringen av det kommunale selvstyre ble det 
bestemt at det skulle finnes en sakalt fattigkommisjon 
for hver kommune . Denne utviklet seg til et 
forsorgsvesen, for sa senere a danne basis for vart 
moderne sosialvesen. Som den opprinnelige betegnel
sen viser var oppgaven i f¢rste rekke a ta seg av de 
fattige. 

Dette skjedde for personer i yngre og 
middelaldrende aldersgrupper ved direkte st¢ttetiltak, 
for de eldre pa gamlehjemmene. Ut over dette var det 
edruskapsarbeid som ble organisert gjennom 
edruelighetsnemndene og barnevernsarbeidet som 
vergeradene tok seg av de eneste lovbestemte 
oppgaver pa dette felt. Aile andre n¢dvendige 
oppgaver ble overlatt til privat initiativ. 
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I byene og de st¢rre landkommunene, der de _ 
sosiale problemene etter hvert ble stadig mer 
patrengende, skjedde imidlertid snart en utviding av 
arbeidsfeltet i offentlig regi. Srerlig fikk mange 
kommuner en f¢ling med problemene i krise
periodene i mellomkrigstiden, da arbeidsl¢sheten til 
tider var meget stor. 

Etterhvert som velferdsstaten ble utbygd, med full 
tyngde etter siste Verdenskrig, ble de sosiale oppgaver 
stadig mer ansett som forebyggende vernetiltak, og 
det kan vel ikke nektes for at de enkeltpersoner og 
grupper som kom inn i velferdsstatens skygge ofte ble 
of ret mindre oppmerksomhet enn de store 
"normalgrupper" som etterhvert ble tilgodesett pa 
stadig flere omrader . 

Strinda hadde alt f¢r krigen organisert et 
sosialvesen gjennom et eget sosialkontor. Kontoret 
fulgte den alminnelige utvikling pa landsbasis, med 
det vesentlige av funksjonene for dem som fait 
utenfor i den f¢rste tiden av dets eksistens, og stadig 
st¢rre del av oppgavene beregnet pa "normalbefolk
ningen" utover i etterkrigstiden . 

Fra 1946 til 1962 var saledes en funksjon som 
administrering av trygder, i f¢rste rekke grunn
pensjonen i alderstrygden og barnetrygden, tillagt 
kontoret. 

Husmorvikarordningen ble administrert av konto
ret fra 1948. I 1952 ble det organ isert 
hjemmehjelpsordning. Kontoret administrerte ogsa 
hjemmesykepleien som opprinnelig var drevet av 
private humanitrere organisasjoner, men senere ble 
overlatt til menighetene med de nevnte organisasjoner 
som st¢tteforeninger. 

Vi ma likevel ikke glemme oppgavene for de 
virkelig vanskeligstilte. Kontoret fikk alt tidlig 
oppgaver utover de lovbestemte, som kommunen 
hadde vedtatt a ta seg avo Det ble saledes innf¢rt 
morstrygd allerede i 1947 og kommunal tuberkulose
trygd fra 1950. Kommunal uf¢retrygd fu Igte i 1952 
og alderstilleggspensjon ble administrert av kontoret 
gjennom mesteparten avetterkrigstiden. 



Edruskapsvervet ble derimot direkte underlagt 
kontoret f¢rst i 1962. Dette arbeid ble tidligere utf¢rt 
av sokneprest Winsnes. Vergeradsfunksjonen gikk i 
1954 over til a hete barnevern uten at arbeidet i 
f¢rste tiden ble vesentlig utvidet av den grunn . 

Foruten de opprinnelige forsorgsoppgaver, admini
strasjon av institusjoner for eldre og organisering av 
de omfattende trygder som ble bygd ut, var saledes et 
vidt spektrum av oppgaver som ble tillagt kontoret. 
Dette medf¢rte en ¢kning i behovet for personel!. 
Mens kontoret i 1946 hadde sysselsatt 5 personer var 
arbeidsstyrken i 1963 11. 

Andre oppgaver pa det helsemessige omrade, 
foruten ungdoms- og idrettsarbeid var derimot ikke 
tillagt kontoret. Det ble administrert av andre etater i 
kommunen og ogsa del vis av private interesse
organisasjoner. Mye arbeid pa det egentlige sosiale felt 
fait ogsa pa de sistnevnte, som spilte en 
betydningsfull rolle gjennom he Ie perioden, som vi 
siden skal se. 

I fig. 45 er gjengitt de totale utgifter til 
sosialvern, helsevern, ungdoms- og idrettsarbeid fra 
1946 til 1963. Pa s¢ylene er utglTtene inndelt i de 
forskjellige kategorier. I egen figur (fig . 46) er endelig 
utgiftene pro innbygger for de forskjell ige kategorier, 
antydet for f¢rste og siste ar i perioden, na ogsa 
sammenliknet med Trondheim. 

Selv om utgiftene viste en betydelig ¢kning over 
tiden, ogsa pr. innbygger, var bade totaltallene og 
tallene pr. innbygger sma sammenlignet med 
Trondheims. Markert forskjellig var utgiftene til den 
egentl ige forsorgen, kalt sosialtrygd i den senere del 
av perioden, og sykehus. 

Dette viser pa den ene side at Strinda kommu ne 
hadde relativt beskjedne sosiale problemer sammen
lignet med byen og pa den annen side at byen utredet 
utgifter som ogsa kom nabokommunen til gode. 

Vi har tidligere gitt Strinda betegnelsen 
normalfamiliens kommune. Folk som bosatte seg i 
forstadskommunen var jevnt bra ¢konomisk situert, 
arbeidsf¢re og i sin beste alder. 

De grupper som pa en eller annen mate kom til a 
sta utenfor samfunnet ble dels silt ut allerede ved 
flyttingen som virket som en utvelgelsesprosess, og de 
bosatte i Strinda som fikk problemer, det vcere seg 
alkoholproblemer eller andre, fait ikke godt inn i 
"normalmilj¢et" i de nabolag som ble skapt i 
forstedene. Ved en eller annen form for sanksjon eller 
frivillig forlot mange av dem omradet og bosatte seg i 
byen, i et mer fortettet urbant milj¢, hvor de ble 
lettere akseptert. SVeErt mange av disse var enslige og 
utgjorde ikke sa fa av den relativt store flyttemasse i 
denne kategori som dannet motstr¢mmen til den 
alminnelige flyttebevegelse. 

Likevel var det, seErlig mot slutten av perioden, en 
patagelig ¢kning av sosiale problemer ogsa 
forstadskommunen. Dette kom delvis av at 
boligbyggingen, som opprinnelig had de VeErt utpreget 
individuell, na i st¢rre utstrekning gikk over til en 
sosial bygging i st¢rre enheter, organisert av sosiale 

boligbyggelag. Trondheim kommune som ga st¢tte til 
denne byggingen forbeholdt seg retten til a plassere 
fol k fra saneringsstr¢kene i byen i denne boligmassen. 
Dertil ble forholdene, ogsa i forstadsstr¢kene, mer 
uoversiktlige og upersonlige enn tidligere, noe som 
alltid medf¢rer sosiale problemer. 

Det er n¢dvendig a ha denne bakgrunn klart for 
¢ye nar vi na, meget kort, skal gi en oversikt over de 
enkelte oppgaver av sosial og humaniteEr art i 
kommunen i etterkrigstiden, oppgaver som de Is ble 
I¢st av det offentlige og dels av private 
st¢tteorganisasjoner. 

Forsorg 
Denne funksjon, som opprinnelig var den 

vesentligste sosiale oppgave i kommunen, utgjorde 
ved etterkrigstidens begynnelse en forholdsvis 
beskjeden del av totalutgiftene pa det sosiale og 
helsemessige omrade, temmelig n¢yaktig 20%. Ogsa 
Trondheim opererte med den samme andel, men her 
opph¢rer ogsa likheten. Som f¢lge av at byen totalt 
sett hadde langt st¢rre utgifter til aile formal innen 
sosialvesen og helsevesen, la utgiftene malt pr. 
innbygger langt h¢yere enn i Strinda, 23 kr. mot 11 
kroner. 

Over den tiden vi her betrakter ¢kte heller ikke den 
egentlige forsorgsutgiften i Strinda noe vesentlig. 
R i ktignok var utgiftene i regnskapet for 1963 godt og 
vel fordoblet. Tar vi hensyn til den store ¢kning i 
innbyggertallet var imidlertid stigningen i I¢pende 
priser minimal, fra kr. 11,- til kr. 13,50 pr. 
innbygger. Hvis vi endelig tar prisstigningen i 
betraktning skjedde det i realiteten en betydelig 
reduksjon i utgiftene pro innbygger. Av hele 
utgiftskapitlet i sosialomsorg og helsevern gikk da 
ogsa forsorgsutgiftene prosentvis tilbake fra 20% til 
7% i I¢pet av perioden. 

I Trondheim pa den annen side gikk utgiftene 
sterkt opp i nominelle priser, til ca. 35 kr. pro 
innbygger. Utgiftene pro person var her omtrent de 
samme i faste priser i 1963 som ved krigens slutt. 
Dette viser tydelig hvordan flyttingen hadde virket 
utvelgende. De fleste sosiale problemer ble tilbake i 
byen og belastningen derfor a finne pa bykommunens 
bydsjett. 

Helt dekkende for de faktiske forhold er likevel 
ikke denne oppstillingen. En del av utgiftene som ved 
krigens slutt var belastet forsorgen var ved slutten av 
perioden f¢rt over til forskjellige former for trygder. 

De sosiale trygder 
Et av de mest karakteristiske trekk ved var 

samfunnsutvikling i etterkrigstiden er utviklingen bort 
fra de tilfeldige n¢dl¢sninger som all forsorg 
representerer og over i mer fastt¢mrede og 
automatisk virkende trygdesystemer. Idette ligger det 
en erkjennelse av at mennesker som kommer i 
vanskeligheter ikke er havnet i uf¢ret ved egen viten 
og vilje, og at i det moderne samfunn er ingen 
garantert en problemfri sosial tilveErelse. 
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Karakteristiske trygder som tidligere var tillagt 
forsorgen er uf¢retrygd, morstrygd og arbeidsledig
hetstrygd. 

Det som i fig. 45 er avmerket som trygder er 
kommunale ytelser. Brutto er bel¢pene i realiteten 
langt st¢rre, da staten for flere trygders 
vedkommende ytet store summer. Totalt sett skjedde 
det i I¢pet av perioden en tidobling av utgifter i 
I¢pende priser til de forskjellige trygdeordninger og 
dermed godt og vel en femdobling ogsa i faste priser. 
Dette betydde at av hele utgiftskapitlet gikk trygdene 
opp fra vel 27 til knapt 47% i I¢pet av perioden. 

I begynnelsen av tidsrommet var omlag hele 
bel¢pet lovfestede tilskudd til "normaltrygdene", i 
f¢rste rekke alders- og barnetrygden . Bare 7% av 
bel¢pet var egentlig ytelser for sosialt vanskeligstilte. 

Ogsa i 1963 gikk stordelen av utgiftene til 
lovfestede innskudd, men 32% var na kommunale 
scerytelser. Stordelen av bel¢pet ble riktignok brukt 
til tillegg til normaltrygdene og bare 6% av totalen til 
trygder som avl¢ste tidligere forsorgstiltak. Selv om 
dette siste bel¢p legges til de tidligere omtalte 
forsorgsutgifter i 1963, kommer vi dermed ut med en 
sum som bare utgjorde ca. 18 kr. pro innbygger. Til 
sammenligning steg Trondheims bel¢p, som for de 
rene forsorgsutgifters vedkommende var pa 35 kr. i 
1946, til he Ie 88 kr. pro innbygger i 1963, noe som 
bekrefter iakttagelsen ovenfor om betydningen av 
flyttingene som utvelgelsesprosess. En relativt ung, 
frisk og arbeidsf¢r befolkning som Strindas matte 
n¢dvendigvis i en tid med full sysselsetting og en 
utviklet garanti- og st¢tteordning bl.a. i boligsektoren 
ha fa problemer som kunne karakteriseressom sosial 
n¢d. Disse forholdsvis idylliske tilstandervar ikke et 
sceregent trekk for Strinda, men et vanlig m¢nster 
som gjaldt de fleste forstadskommuner. 

Barnevern og barneinstitusjoner 
De opprinnelige oppgaver pa dette felt var 

vergeradsarbeidet og st¢ttearbeid til m¢dre i henhold 
til barnelovene. Dette sosialarbeid var tillagt 
sosialkontoret alt f¢r krigen. Arbeidsoppgavene var 
forholdsvis beskjedne i den f¢rste del av 
etterkrigstiden. I regnskapene utgjorde utgiftene i 
1946/47 saledes ca . kr. 19 000,- eller under 1 kr. pr. 
innbygger. Utredningene til dette arbeid steg 
imidlertid markert i I¢pet av perioden, scerlig i de siste 
arene og totalsummen utgjorde i 1963 kr. 272 100,
eller over 6 kr. pro innbygger. Dette betydde at en del 
problemer pa dette omrade ble overtatt fra 
Trondheim. Arbeidsoppgavene var st¢rst i omradene 
som ble innflyttet etter 1960. Sammenlignet med 
byen var likevel oppgavene selv na relativt beskjedne. 
Pro innbygger betalte trondheimerne ncermere 15 kr. 
til barnevern i begynnelsen av 60-arene. 

Det hadde ikke eksistert noe barnehjem i 
kommunen f¢r i 1962. Ut pa h¢sten dette ar ble 
Frelsesarmeens barnehjem, Lykkebo, apnet i Q)ystein 
M¢ylas vei pa Siuppen. Dette hjem, som hadde plass 
til 24 barn, tok imot disse bade fra Strinda, 

Trondheim og ¢vrige kommuner i landsdelen . Ved 
innvielsen kom hovedtyngden fra Trondheim. 

Etterhvert som kommunen ble mer bymessig 
utbygd, ble det stilt st¢rre krav til lekeplasser og 
andre institusjoner for f¢rskolebarn. At stadig flere 
husm¢dre gikk ut i arbeidslivet mens de enna hadde 
smabarn virket i samme retning. 

Det fantes ingen organiserte lekeplasser i Strinda 
ved begynnelsen av etterkrigstiden. F¢rst henimot 
1950 ble plasser med tilsatte parktanter og 
foreskrevne oppholdrom bygd ut. Den f¢rste 
lekeplassen kom pa Stavne. Sa fulgte en ved Lian. 
Denne eksisterte bare i noen fa ar. I 1950-arene kom 
lekeplasser i de fleste nye boligomradene, ved 
R¢nningen, Rognheim, Strindheim Hageby, Lossius
veien, Berg, Tempe, Nidarvoll og Uglaveien. Den 
f¢rste dagi nstitusjonen ble bygd i 1960 og apnet 
h¢sten samme ar pa Prestegardsjordet. Den ble drevet 
av NTH og beregnet pa barn av skolens funksjoncerer. 
Da det ble gitt kommunal st¢tte, tok den imot 2 barn 
fra hver av kommunene Strinda og Trondheim. 

Aile lekeplasser ble bygd ut i privat regi, de fleste 
av st¢tteforeninger under husmorlagene, og et par av 
R¢de Kors. Foreningene foresto driften og 
ytet det vesentlige av tilskuddet til denne. I de senere 
arene ga kommunen en del tilskudd, forvaltet og 
fordelt av en lekeplassnemnd oppnevnt av 
kommunestyret med herredsgartneren som sekretcer. 
Han f¢rte ogsa tilsyn med anleggene. 

Store var likevel ikke tilskuddene fra kommunen 
jamf¢rt med de totale kostnader og driftsutgifter. I 
aret 1963 hadde kommunen en utgift pa kr. 78000 
til formalet. 

Det var naturligvis et begrenset antall barn som 
kunne mottas i disse institusjonene. Selv om man som 
regel tillot lovens maksimumsbelegg kunne det 
utgj¢re mellom 200 og 250 barn pa arsbasis, eller 
knapt 7% av aile barn i kommunen i alderen 2-6 ar. 

Til sammenligning brukte Trondheim kommune 
omlag kr. 800000 til disse formal, fordelt pa omtrent 
samme antall lekeplasser, 10 private barnehager og 
daghjem, samt Asylselskapets barnehager. Det var her 
tale om tre ganger sa mange plasser i forhold til 
barnetallet. 

Et annet tiltak for aktivisering av barn gikk under 
navnet Arbeidsstuer for barn. Disse hadde eksistert i 
Trondheim i lengere tid. Flere barn fra Strinda, 
vesentlig piker, s¢kte disse stedene, og det ble derfor 
fra 1958 gltt ti Iskudd til driften fra Thonning 
Owesens legat, som gjaldt for Strinda. Dette ga st¢tet 
til opprettelse av tilsvarende arbeidsstuer i Strinda, 
vesentlig finansiert av legatet, men ogsa med 
kommunal st¢tte. Barna var fordelt pa Stavne 
arbeidsstue, Berg arbeidsstue og R¢nningen lekeplass, 
foruten fremdeles pa arbeidsstuen pa Buran i 
Trondheim. Pa sistnevnte sted kom opptil 60% av 
barna fra Strinda_ Det var i legatbestemmelsene 
presisert at barna matte bli meddelt en god og 
kristelig oppdragelse. Det ble derfor praksis at 
prestene med jevne mellomrom avla arbeidsstuene 
bes¢k, holdt tale til barna og sang sal mer med demo 
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Eldreomsorgen 
Eldreomsorgen utviklet seg ogsa i l(l'lpet av 

etterkrigstiden bort fra det mer forsorgspregede 
st(l'lttetiltak det en gang utvilsomt var og over i mer 
moderne former. Her ble det i kommunen i l(l'lpet av 
perioden skapt nye tilbud til befolkningen bade av 
det offentlige og av private st(l'ltte- og interesse
organisasjoner. 

Strinda kommune hadde ved periodens begynnelse 
et gamlehjem pa Persaune med plass til 30-40 
personer, organisert som de fleste aldersheimer pa den 
tiden, som et tilfluktssted for eldre mennesker som 
enten ikke var i stand til a greie seg selv eller som ikke 
kunne tas hand om av familien. I realiteten var flere 
av disse egentlig pleiepasienter, uten at hjemmet 
hadde bygd ut et skille mellom pensjoneer- og 
pleieoppgavene. 

I l(l'lpet av perioden ble det bygget ny aldersheim, 
organisert som kombinert pensjoneer- og sykehjem, 
med klart adskilte avdelinger. Bygget som kunne tas i 
bruk i 1958, var pa denne mate meget avansert for sin 
tid, innredet for pensjoneerene som ektepar- og 
enerom med de mest moderne bekvemmeligheter. Det 
hadde plass til 30 pensjoneerer, mens sykehjems
avdelingen ble utbygd til hele 62 plasser . 

Nar det gjelder st(l'ltteorganisasjonenes og privates 
innsats ble det etter opptak fra Ranheim 
Sanitetsforening vedtatt a bygge et Ranheim Hus for 
el dre i 1952. 

Foreningen fikk st(l'ltte fra Ranheim Papirfabrik og 
kommunen, og det resulterte i et fellestiltak som sto 
ferdig til innflytting i 1952. De 8 leiligheter som 
bygget rom met hadde form av trygdeboliger og var 
meget avanserte for sin tid. 

Ogsa en tredje aldersheim ble lokalisert i 
kommunen i slutten av perioden, Handelstandens 
Aldershjem ved Hasselbakken pa Charlottenlund. 
Dette var som navnet antyder et privat foretak, med 
de vesentlige av pensjoneerene hjemmeh(l'lrende i 
Trondheim, men fortjener likevel a nevnes i denne 
sammenheng. 

Andre tiltak for eldre ble stor sett satt i gang av 
private og interesseorganisasjoner. Ranheim Sanitets
forening drev saledes tilsyn med de gamle i Eldres Hus 
ved hjelp av sykes(l'lster. Folk har blant annet der 
kunnet fa kortb(l'llgebehandling for reumatiske 
lidelser. I 1962 ble .det saledes gitt hele 595 
behandlinger. 

Bade Strindheim og Berg Sanitetsforening, 
Charlottenlund og Ranheim Sanitetsforening drev fra 
slutten av perioden fotpleie for eldre, Strindheim og 
Berg fra 1959 og de (l'lvrige fra 1962. Sistnevnte 
forening arrangerte hyggekvelder for eldre, og de 
(l'lvrige foreninger samt de enkelte R(l'lde Kors-Iag 
arrangerte turer for alderstrygdede. 

Pa Byasen var det ingen organisert eldreomsorg, 
men Byasen Sykepleieforening drev pleie av eldre i 
hjemmene. 

Det komniunale engasjement i eldreomsorgen nar 
vi ser bort fra trygdene, (l'lkte sterkt i l(l'lpet av 
perioden, fra en totalutgift pa kr. 63 000 i 1946 til 

174 

kr. 1 055000 i 1963. Den sterke stigningen ma sees i 
sammenheng med sykehjemsfunksjonen som ble 
utbygd, og en viss st(l'ltte til hjelpeorganisasjonene. 

Netto representerte utgiftene et langt lavere bel(l'lp, 
da pensjoneerene via alderstrygd eller pa annen mate 
betalte for seg. If(l'llge kommunens regnskap var 
nettoutgiftene i siste regnskapsar kr. 400 000. 

Hvor stort bel(l'lp pa arsbasis det frivill ige 
organisasjonsarbeid og privat innsats ellers bel(l'lp seg 
til er vanskel ig a uttale seg om, da regnskapene fra de 
forskjell ige foren inger er noe mangelfu lie og lite 
sammenlignbare. Det er sannsynlig at det la i overkant 
av kr. 100 000. 

Ungdomsarbeid 
Et bredere tilbud fra det offentliges side til 

forskjellige ungdomsaktiviteter eksisterte egentlig 
ikke. Det som fantes av ungdomsarbeid ble drevet i 
privat regi. Under dette faller aile former for 
lagsarbeid, ungdomsgrupper under R(l'lde Kors og 
idrettsaktivitet. Det siste veide absolutt tyngst. 

Forenings- og organisasjonsvirksomheten vii vi 
vende tilbake til nedenfor. Her vii vi bare gi en 
oversikt over det offentliges bidrag til idrettsarbeidet, 
som bade var betydelig og viste en sterk (l'lkn ing over 
perioden, fra 40 000 kr. i 1946 til 270 000 kr. i 1963. 
Dette var det eneste felt hvor Strinda kom opp pa 
linje med Trondheim i utgifter, henholdsvis 6,5 kr. og 
9 kr. pro innbygger ved kommunesammenslutningen. 
Dertil kom diverse tilskudd fra Statens ungdoms- og 
idrettskontor som det er vanskelig a skaffe eksakte 
tall for . Hva det frivillige bidrag representerte er det 
umulig a danne oss et bilde avo Det er rimelig at de la 
langt h(l'lyere enn de kommunale og statlige 
tilskuddene tilsammen. 

Edruskapsarbeidet 
Som vi tidligere har veert inne pa ble 

edruskapsarbeidet i Strinda organisert pa en noe 
annen mate enn det (l'lvrige sosialarbeid. Det ble helt 
fram til 1962 ledet av sokneprest Winsnes. 
Kommunen utredet i denne tiden bare utgiftene til 
sekreteerarbeidet og behandlingen av klientelet. Det 
klientel som kom til registrering og nemnda matte ta 
seg av var ved begynnelsen av perioden forsvinnende 
lite. Utgiftene i 1946 var da ogsa bare pa 5 700 kr. 
Problemene (l'lkte imidlertid, seeriig de siste arene, og i 
1963 var man kommet opp i en utgift pa 55 400 kr. 
Ogsa na var uttellingene lavere enn i Trondheim, bade 
i absolutte tall og beregnet pro innbygger, henholdsvis 
1,2 og 1,5 kr. Dette relativt h(l'lye tall, ogsa for 
Strinda, antyder likevel at forstadsomradenes sosiale 
idyllperiode var i ferd med a ebbe ut, og at dette 
alvorlige samfunnsproblem matte deles i langt st(l'lrre 
grad enn tidligere med de mer fortettede bymilj(l'ler. 

Helsevern 
Helserad, tilknyttede organer og det frivillige helse
arbeid. 

Dette sosialarbeid har hovedtyngden av sine 
oppgaver pa forebyggende tiltak. Oppgaver som 



kontroll med epidemiske sykdommer, ncerings
middelkontroll og kontroll med drikkevann samt 
arbeidstilsyn gar langt tilbake i tid. Mange nye tiltak 
kom imidlertid til utover i etterkrigstiden, slike som 
kontrollstasjoner for mor og barn, familieradgivning 
m.m. 

Det meste av arbeidet ble utf¢rt i offentlig regi, 
gjennom helseradet og dets avdelinger, etterhanden 
delvis i samarbeid med Trondheim. Bade arbeids
tilsynet, nceringsmiddelkontrollen og kontrollstasjon 
for mor og barn ble saledes en interkommunal 
oppgave. 

Utover dette ble det imidlertid utf¢rt en hel del 
frivillig arbeid av en rekke organisasjoner, i f¢rste 
rekke R¢de Kors og Sanitetsforeningene. Scerlig var 
Ranheim Sanitetsforening aktiv ogsa pa dette omrade. 
Foreningen I¢nnet egen sykes¢ster og engasjerte lege 
til faste kontordager for spebarnkontroll. 

Foreningen opprettet i 1957 ogsa husmorkontroll 
- apen hver 14. dag. 

I samarbeid mellom Byasen Sykepleieforening og 
R¢de Kors ble det ogsa tidl ig i 50-arene opprettet 
kontrollstasjon pa Byasen, R¢de Kors' kontrollstasjon 
som he Ie tiden holdt til pa Byasen skole. 
Sanitetsforeningene og menighetspleien engasjerte i 
de f¢rste arene etter krigen hver for seg sykes¢ster til 
a ta seg av helsearbeid i heimene. Da dette viste seg a 
bli for tungt ¢konomisk I¢ft for de fleste foreninger, 
ble arbeidet reorganisert fra 1951, da menighetspleien 
med ¢konomisk st¢tte fra sanitetsforeningene og fra 
kommunen tok pa seg a I¢nne f¢rst 2, senere 3 
sykes¢stre. 

Alt forebyggende helsearbeid fikk st¢tte fra 
kommunen. Utgiftspostene i regnskapet steg fra 
40050 kr. i 1946/47 til 488 600 kr. i 1963. Ogsa her 
er det vanskelig a fa eksakte tall for bidragene fra det 
frivillige arbeid, men det bel¢p seg sannsynligvis til 
over 100 000 kr. pa arsbasis i de siste arene av 
kommunens eksistens. Utgiftene i Strinda var likevel 
meget lave sammenlignet med Trondheim, som totalt 
brukte mellom 3 og 4 ganger sa mye. 

Dette antyder igjen at problemene var st¢rre i 
byen, bl.a. som resultat av befolkningens alders
sammensetning. Dertil foreskrev loven flere institu
sjoner i by- enn i landkommunene. Men vi ma heller 
ikke se bort fra at Strinda ogsa pa dette omrade 
utvilsomt nytte godt av flere institusjoner som 
kommunen pa langt ncer betalte ytelsene for. 

Sykehus 
Ogsa nar det gjelder disse institusjoner kom 

naboskapet til Trondheim til a by pa store fordeler 
for Strinda. Det behandlingstilbud som eksisterte i 
omradet var vesentlig a finne i byen gjennom hele 
tidsrommet. Til a begynne med eide og drev 
Trondheim kommune sykehuset pa (/)ya. Senere gikk 
det over til fylkeskommunen og dermed kom ogsa 
Strinda til a yte tilskudd til driften, via fylkesskatten. 
I tillegg til det senere Sentralsykehuset hadde sa folk i 
kommunen behandlingstilbud pa R¢de Kors og St. 
Elisabeth som Strinda kommune ikke ytet noen 

st¢tte. Av egne institusjoner hadde Strinda et blandet 
sykehus med vekt pa kirurgi fra 1924. Fra 5-12 
plasser ble her brukt som f¢deavdeling av et totalt 
antall plasser pa 65. 

Dette betydde at bare en del av tilfellene, ogsa 
kirurgiske, kunne tas imot i det egne sykehus. Det 
samme gjaldt f¢dende kvinner som i stor utstrekning 
matte s¢ke E. C. Dahls stiftelse i Trondheim, scerlig i 
de sen ere arene da det skjedde ncermest en eksplosiv 
¢kning av unge ektepar. For medisinsk og annen 
spesialbehandling var sa a si aile pasienter henvist til 
Trondheim. 

Utgiftene til det egne sykehus steg likevel en del 
over perioden, selv i faste priser. De la i 1946/47 pa 
499300 kr. og i 1963 pa 1 562 800 kr. 

Netto derimot var de meget beskjedne. I realiteten 
var det her en nedgang fra 194000 i 1946/47 til 
148 000 kr. i 1963, pa grunn av de refusjoner som ble 
ytet fra andre kommuner i den siste del av 
tidsrommet. 

Ogsa pa sosialvern og sosiale problemer har 
skolestyrer Sverre By synspunkter. 

Vi lar ham selv fortelle: 
- Farestillingen am kammunal velstand var nak 

ikke aI/tid helt realistisk. Selv am vi la ganske bra an 
for skalens vedkammende, la vi etter pa andre felter, 
for eksempel pa det sasiale amrade, hvar vi i en viss 
utstrekning trakk veksler pa nabaskapet. Det ma vel 
innrr;Jmmes at Strindas innbyggere hadde en del gader 
pa Trandheims bekastning, ag at sammenslutning av 
kammunene vil/e vrere naturlig, agsa ut fra et 
rettferdighetssyn. 

- Sam lrerer i Strinda gjennam sa mange ar ma De 
vel ha fatt et ganske inngaende kjennskap til 
farhaldene i mange hjem? 

- Ja, mange familier kjente vi sa gadt at vi visste 
hva vi kunne vente hver gang de sendte ass en ny elev. 
Pa Ranheim hadde vi mange riktig store familier, ag 
pa Asvang hadde vi agsa apptil syv barn fra en ag 
samme familie pa skalen samtidig - derav tre 
tvillingpar. Sam farmann i vergeradet ag barneverns
nemnda fikk jeg agsa gadt kjennskap til miljr;Jet ide 
farskjel/ige deler av kammunen. Det faregikk jo en 
betydelig geagrafisk utjevning innen kammunen i de 
sen ere ar, men i den fr;Jrste etterkrigstiden var det 
fremdeles et averveiende hamagent miljr;J innen hvert 
enkelt strr;Jk, ag trekk av dette mr;Jnsteret eksisterer 
fremdeles. Vi kan for eksempel tenke pa det typiske 
industri-miljr;Jet pa Ranheim, det tradisjanelle 
funksjanrer- ag kjr;Jpmannspreget pa Berg ag det 
utpregede bygdemiljr;J pa Oppstrinda ag i utkantene. 

Farskjel/en i sasial bakgrunn var fremtredende 
bade fr;Jr ag etter krigen, ag de r;Jkanamiske farhald i 
hjemmene kam tydelig til uttrykk, ikke minst i 
barnas klesdrakt - srerlig den gang arbeidslr;Jshet 
gjarde seg gjeldende bade her ag der ag enkelte av 
ungene kam pa skalen sam rene fil/epjanker. Men det 
rettet seg ja fort i etterkrigstiden 
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ORGANISASJONS- OG 
FORENINGSLIVET I STRINDA 

Det moderne samfunn blir gjerne betegnet 
organisasjonssamfunnet. I nteresseorganisasjoner av 
faglig, politisk, sosial og humanitrer art gjennomvever 
var hverdag og fritid i en grad vi sjelden er fullt 
oppmerksom pa. 

De fleste av disse organisasjoner vokste opprinnelig 
frem som frivillige sammenslutninger i mindre milj¢, 
enten for direkte a ta yare pa medlemmenes 
¢konomiske og sosiale interesser eller ut fra et behov 
for engasjement, ofte med et humanitrert og sosialt 
siktepunkt. 

De fleste organisasjoner har enna frivill ighetens 
preg. Det kan imidlertid ikke nektes for at mange er 
blitt mer og mer fastt¢mrede institusjoner som 
presser menneskene inn i sitt m¢nster. Enna er mange 
typisk lokale, men stadig flere blir a betrakte som 
sentralorganisasjonenes forlengede arm, selv om de 
arbeider som lokale lag. 

I et stort og differensiert milj¢ som Strinda utviklet 
seg til a bli, matte det etterhvert vokse fram hundrevis 
av slike foreninger og organisasjoner. Bare pa det 
kirkelige omrade er det tidligere nevnt et antall pa 
over 100. En annen registrering ved slutten av 
selvstendighetsperioden viste tilsammen over 300 
organisasjoner og foreninger. 

Pa bakgrunn av dette sier det seg selv at det ville 
vrere umulig innen en ramme som denne boka har, a 
gi en detaljert beskrivelse av de enkelte, deres 
oppgaver og innsats. 

Vi ma n¢ye oss med a gi noen alminnelige 
hovedtrekk av en del grupper organisasjoner. 

Det er vanskelig a foreta en gruppering. 
Organisasjonene kan likevel stort sett deles inn i to 
hovedkategorier. 
1. Karakteristiske interesseorganisasjoner med det 

formal a ta yare pa gruppens ¢konomiske interesser 
nrerings- og fagorganisasjoner og politiske 

organisasjoner. 
2. Organisasjoner med basis i frivillig engasjement, 

i den religi¢se sektor, innenfor sosialsektoren, 
helsesektoren, barne- og ungdomsarbeid og 
idrettsarbeid. 
Slik Strindas posisjon som lokalsamfunn var, kom 

egentlig bare den f¢rstnevnte gruppe organisasjoner til 
a virke i he Ie kommunen. I virkeligheten var en slik 
geografisk organisasjonsform til og med typisk bare 
for deler av disse lag og foreninger, de grupper i 
befolkningen som f¢lte at bygda eller kommunen som 
helhet dannet et felles interesseomrade. I f¢rste rekke 
gjaldt dette b¢ndernes organisasjoner og de politiske 
lag og foreninger. Arbeidernes faglige organisasjoner 
virket derimot innen kommunen bare pa bed rifts
planet, som verkstedklubber. Samh¢righeten for¢vrig 
kom til uttrykk gjennom organisasjoner for hele 
byomradet og fylket. 

De aller fleste organisasjoner i gruppe 2 var typiske 
nabolagsforeninger som virket innen deler av 
kommunen og som hadde et videre tilknytningspunkt 
med en hovedorganisasjon som dekket hele 

Trondheimsomradet og gjerne fylket med. Man 
identifiserte seg ikke med Strinda som omradeenhet, 
men Berg, Strindheim, Ranheim eller Byasen var 
naturlige samlingspunkter, en situasjon som klarest 
kom til uttrykk i de forskjellige sosialt innrettede 
foreninger, de religi¢se foreninger, husmorlagene og 
idrettsklu bbene. 

Kommuneomfattende organisasjoner 
Selv om b¢ndenes organisasjoner i likhet med de 

fleste andre faglige organisasjoner har r¢tter tilbake til 
f¢r arhundreskiftet, var det etterkrigstiden som sku lie 
bli perioden da de fleste yrkesut¢vere f¢lte seg 
forpliktet til a delta i det faglige arbeid. Dette var 
ikke minst et resultat av det faste avtaleverket med 
staten som Norges Bondelag og Norges Bonde- og 
smabrukerlag oppnadde i denne perioden. Hoved
organisasjonenes betydning for det enkelte medlem 
ble pa denne maten apenbar for aile. 

I Strinda kom to lag til a virke gjennom hele 
perioden, Bratsberg Bondelag som alt tidlig hadde 
vrert tilknyttet hovedorganisasjonen, og Strinda 
Landbrukslag som under forskjellige navn hadde vrert 
i virksomhet helt siden 1811, men som f¢rst straks 
etter krigen, med visse reservasjoner, hadde vedtatt a 
ga inn i hovedorganisasjonen, Bondelaget. 

Foruten a arbeide for nreringens fortsatte utvikling 
ved demonstrasjoner, kurser og fors¢ksringer og virke 
som et bindeledd mellom hovedorganisasjonene og de 
enkelte medlemmer, kom lagene fremover i 
etterkrigstiden i stadig st¢rre utstrekning til a ofre sin 
oppmerksomhet pa bondens plass i lokalsamfunnet. 
Dette sp¢rsmalet fikk mer og mer aktualitet ettersom 
urbaniseringsprosessen skred fram. 

F¢r kommunesammenslutningen hadde saledes et 
utvalg, nedsatt av de to lagene, utredet hvilke 
konsekvenser innlemmelsen av herredet i by
kommunen ville fa for b¢ndene i Strinda. Lagene 
opptradte som pressgrupper med klare uttalelser ved 
behandlingen av saken i kommunestyret. 

Gjennom hele etterkrigstiden var samtlige st¢rre 
rikspartier organisert med partilag i Strinda - de 
fleste bade som hovedpartilag og kvinnelag . Dette 
gjaldt bade Det norske arbeiderparti, Bondepartiet 
(sist i perioden Senterpartietl. H¢yre, Kristelig 
Folkeparti, Norges kommunistiske parti og Venstre. 
Sosialistisk Folkeparti derimot, som dannet lokallag i 
1961, organiserte allerede da et fellesparti som dekket 
hele den senere storkommunen. 

I en kommune med sa utpreget bymessig milj¢ som 
Strinda kom partienes rolle ved valgene til a bli mer 
utslagsgivende enn i de fleste andre landkommuner. 
Over hele perioden ble det ved kommunevalgene stort 
sett stilt bare rene partilister. 

Humanitcere og sosiale organisasjoner - Ungdoms
og idrettslag 

Av foreninger og 
organisasjoner har vi alt 
kristelige organisasjonene. 
nytt omtales her. 
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lag i denne kategori 
nevnt flere, bl.a. de fleste 

Disse vii derfor ikke pa 



De fleste av disse foreninger og lag, som var 
utpreget lokale i sin geografiske organisasjon og 
rekruttering, var vesentlig eksponenter for humani
tam og sosialt arbeid og for intellektuell og fysisk 
fostring av sine medlemmer. 

I det fq)lgende vii de kort omtales under fq)lgende 
grupper: 

Sanitets- og Rq)de Kors foreninger 
Husmorlag 
Avholdsforeninger 
Speiderorganisasjoner 
Ungdomslag 
Idretts- og sportsklubber. 

. Sanitetsforeninger og Rq)de Kors 
Disse organisasjoner var de mest utpregede 

humanitrere og sosiale hjelpeorganisasjoner, med vekt 
bade pa forebyggende tiltak innen kommunen, pa 
helsepleien, men ogsa med blikket rettet utad i arbeid 
for lindring av lidelser og sosial nq)d . Sanitets
foreningenes arbeid i sykepleien og ved kontroll
stasjonene er nevnt tidligere. Arbeidet ble drevet av 
fq)lgende organisasjoner: Ranheim Sanitetsforening, 
Jonsvatnet Sanitetsforening, Charlottenlund Sanitets
forening, Strindheim og Berg Sanitetsforening og 
Byasen Sykepleieforening. 

Strinda Rq)de Kors var et unntak fra regelen om at 
de humanitrere organisasjoner vesentlig var lokale 
nabolagsforeninger. Denne organisasjonen omfattet i 
1945 hele kommunen og var den stq)rste krets pa 
landsbygda i Norge med 3314 medlemmer. Pa grunn 
av den store tilslutning ble det senere opprettet en 
lokalavdeling pa Moholt og en organisasjon pa 
Byasen, Lian Sykepleie. I 1952 gikk laget sammen 
med Trondhjem Rq)de Kors i en forening med navnet 
Trondhjem og Strinda Rq)de Kors. Strinda Rq)de Kors 
fortsatte da som en gruppe under navnet 
Arbeidsklubben. 

Oppgavene foreningen tok seg av var dels 
internasjonale hjelpetiltak, de Is stq)ttetiltak pa 
lokalplanet. I Iq)pet av den perioden foreningen besto 
som en ren Strinda-organisasjon ble det ytet ca. 
50 000 kr. i direkte pengebidrag til internasjonale 
hjelpeaksjoner og sendt over 200 pakker til finske 
barn . Organisasjonen arbeidet videre til beste for 
barnevern og helsepleie i Trondheimsomradet, saledes 
med stq)tte til Daghjem for andssvake barn og bidrag 
til fq)destue og barnestue ved Strinda Sykehus. 
Organisasjonen ytet ogsa et stq)rre rentefritt Ian til 
poliklinikken pa Rq)de Kors nybygg. Dessuten drev 
foreningen som tidligere nevnt et par lekeplasser i 
Strinda. 

Husmorlag 
Disse organisasjoner var de mest lokale i den 

forstand at hver enkelt bare dekket et forholdsvis lite 
geografisk omrade. 4 lag kom til i kommunen i Iq)pet 
av perioden. Det startet med Stavne Hjemmenes Vel, 
siden ble Berg Husmorlag, Rq)nningen Husmorlag og 
Selsbakk Husmorlag dan net . Lagene var aile tilsluttet 
Norges Husmorforbund, organisert gjennom 

Sq)r-Trq)ndelag krets. Foruten a ta seg av 
medlemmenes interesser - lagene drev bl.a. utstrakt 
studievirksomhet - var oppgavene i fq)rste rekke a 
skaffe lekeplasser for barn og delta i arbeidet med 
Arbeidsstuer for barn. Disse tiltakene som er berq)rt 
ovenfor, fikk som regel kommunal stq)tte, og drives i 
foreningenes regi den dag i dag. 

Avholdsforeninger 
Denne gruppe lagvirksomhet som har som viktigste 

formal bekjempelse av alkoholbruken og saledes i 
fq)rste rekke har en forebyggende funksjon, er de It i 
flere landsomfattende organisasjoner. Av disse spilte i 
fq)rste rekke IOGT (Godtemplarordenen) og DNT 
(Det norske totalavholdsselskap) noen rolle i Strinda . 
Det var flere foreninger, de stq)rste og de som arbeidet 
best, fantes ved Nidarvoll og pa Ranheim. 
IOGT-foreningen pa Ranheim som hadde opptil 150 
medlemmer, hadde bl.a. eget hus med scene og 
Iysanlegg og drev ved siden av avholdsarbeidet en 
dramatisk klubb for barn som til tider var av stor 
betydning for aktiviseringen av den oppvoksende 
generasjon. 

Speiderorganisasjoner 
Bade piker og gutter hadde egne tropper i Strinda. 

Guttespeiderne var organisert i 5 sakalte Strinda
tropper som hq)rte til Norges Speiderguttforbund. 
Disse troppene dekket byggebeltet fra Dalen til 
Lerkendal. Pa Byasen var det en tropp pa den q)vre 
delen, Munkvoll Ferstad, men denne var 
organisatorisk underlagt byen . 

En av Strindatroppene kom fra Dalen blindeskole. 
Dermed kom blinde og svaksynte barn sammen med 
barn med normalt syn i organisert lagsarbeid. Dette 
tiltak hadde utvilsomt stor verdi for begge parter. 

Strindatroppene opererte i Strindamarka og hadde 
flere sma hytter i traktene rundt Estenstad. Troppen 
pa Byasen hadde Bymarka som sitt naturlige 
fri luftsomrade. 

Pa det meste var det bortimot 500 gutter organisert 
i speideraktivitet i Strinda kommune. En tid holdt 
aile til i Speiderlokalet i Erling Skakkes gate. Fra 
1957/58 hadde troppene i byggebeltet egne lokaler i 
kjelleren pa Strinda realskole og gymnas. 

Pikespeiderne var bade sakalte Blaspeidere og 
speidere organisert gjennom KFU K. KFU K-speiderne 
omfattet 2 Strindatropper, en ved Lerkendal og den 
andre pa Moholt. Lerkendaltroppen fikk mot slutten 
av perioden tilknytning til Tempe og Valene 
smakirke, hvor de hadde sitt hovedkvarter, noe som 
viser denne kirkens karakter av arbeidskirke. 
Moholttroppen hadde tilhold pa menighetshuset ved 
Veiskillet. 

Blaspeiderne omfattet 2 tropper i byggebeltet. 
Begge hadde fra slutten av 50-a rene lokaler pa 
Blussuvoll skole. 

Hverken KFUK-speiderne eller Blaspeiderne hadde 
egne tropper pa Byasen. Enkeltpersoner herfra som 
q)nsket a bli speidere sq)kte som regel speidertropper i 
byen. 
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Ungdomsorganisasjoner 
Det er allerede pekt pa de kristelige ungdoms

organisasjoner. Av ~vrige ikke-politiske ungdomslag 
fantes i Strinda ved periodens begynnelse et 
bygdeungdomslag med tilslutning fra hele kommu
nen, men med tyngden av aktiviteten i Moholt
distriktet, hvor laget ved frivillig innsats bygde 
ungdomshuset Lohove i arene 1935-40. Laget var 
scerlig aktivt i teateramat~rvirksomhet og studiearbeid 
og hadde jevnlig 50-60 medlemmer. Bortsett fra 
dette var det ingen frilynd lagsorganisasjon i 
kommunen i denne perioden. 

Politiske ungdomsorganisasjoner derimot hadde alt 
fra periodens begynnelse fotfeste i kommunen, med 
vekslende tilslutning. AUF var alt tidlig organ isert, 
senere kom Bygdefolkets Ungdomsfylking (na 
Senterungdommenl, Unge H~yre og Unge Venstre til 
som organiserte foreninger . 

Idrettsforeninger og klubber 
Ved Verdenskrigens slutt var f~lgende lag i 

virksomhet i Strinda: 
Bratsberg Idrettslag, Byasen Idrettslag, Byasen 

Skiklub, Charlottenlund Tennisklubb, Charlotten
lund Sportsklubb, Jonsvatnet Idrettslag, Marienborg 
Sportsklubb, Nidarvoll Idrettslag, Nidaros Skytterlag, 
Oppstrinda Idrettslag, Ranheim Idrettslag, Selsbakk 
Idrettsforening, Stavne I drettsforening, Idrettslaget 
Strinal, Strinda Idrettslag, Strinda Miniatyrskytterlag, 
Tempe Idrettslag. 

Nye foreninger er ikke dannet siden, men 4 av 
klubbene har sluttet seg sammen med andre. Det 
gjelder Tempe 09 Nidarvoll Idrettslag som gikk 
sammen til Nidelv Idrettslag og Idrettslaget Strinal og 
Marienborg Sportsklubb som sam men dan net 
Strindheim Idrettslag. 

Bade Byasen Skiklub og Nidaros Skytterlag hadde 
en del av medlemsrekrutteringen i Trondheim, scerlig 
fikk det f~rstnevnte stadig st~rre tilslutning herfra 
etter byutvidelsen i 1952. 

Lagene betydde mye i de nabolag de virket, bade 
for fysisk fostring av ungdom generelt og som faste 
tilknytningspunkter til nabolaget. 

Det b~r heller ikke unnlates a nevne at flere 
klubber har hevdet seg godt i konkurranser bade i 
idrettskretsen og pa landsplan, og ogsa internasjonalt, 
spesielt gjelder dette i hoppsport, friidrett og fotball. 
Lagenes viktigste funksjon la likevel alltid i 
masseidretten, som hadde et bredt rekrutterings
grunnlag i Strinda. 

Pro 31/12 1963 var det saledes mellom 3000 og 
4000 medlemmer, bade kvinner og menn, jenter og 
gutter, i idrettslagene som virket i kommunen. 

For a belyse nairmere idrettslivet og idrettsmilj~et i 
kommunen i disse arene lar vi to av de mest kjente 
idrettsmennene, henholdsvis fra sommer- og 
vintersporten fortelle -

Vi sprang pa ra kondisjon ..... 
Da Martin Stakken kam hjem med palitistyrkene i 

1945; hadde han alferede lagt grunnlaget for sin 
idrettskarriere: Treningen i Sverige ga god 
kandisjan, ag det var den vi sprang pa. Ra kandisjan. 
Det f¢rste I¢pet jeg deltak i, gikk pa Stj¢rdal i juni, 
ag sa fulgte det ene arrangementet etter det andre. 
Interessen for friidrett var star de f¢rste 
etterkrigsarene, agsa blant publikum. Antagelig hadde 
det lagret seg app en utilfredsstillet idrettsinteresse i 
I¢pet av akkupasjanstiden. 

- Men det tak tid f¢r arganisert trening kam i 
gang. Vi var averlatt til ass selv. Pa Selsbakk hadde vi 
/ikeve/ et bra stafett/ag, ag i Strinda var det elfers 
Nidarvalf sam /a gadt an i sa henseende. 

Lagene kam fort i sving etter frigj¢ringen, men det 
var naksa primitive farhald, am vi skal sammenligne 
med de vilkar idretten na har fatt. Penger var det 
iallfall smatt med for ass i Strinda. Pa stevner i 
Tr¢ndelag matte vi bekaste reisen selv - en ag annen 
hadde kanskje en bil vi fikk slenge ass med, e//ers 
syklet vi gjerne bade fram ag tilbake til lakale 
kankurranser. F¢rst nar det ble snakk am deltagelse i 
NM ag lignende, kunne man fa naen kroner i 
reisetilskudd. Enkelte av lagene i byen lot til a ha det 
romsligere, f.eks. Wing, sam var I¢perlaget, ag Freidig, 
hvar agsa friidrettsfalkene n¢t gadt av klubbens 
fa tbalf i nntekter. 

Men am vi drev i sma kar, ¢kanamisk sett, utviklet 
det seg et trivelig milj¢ ag et utmerket kameratskap. 
Vi kam direkte fra jabben til trening ag 
kankurranser ag var en sammensveiset flakk. 

- Planmessig instruksjan var det vel lite av? 
.- Vi hadde hverken instrukt¢rer elfer baner sam 

na. Det ble he/st til at vi I¢p i terrenget, ag selv sprang 
jeg mye alene agsa. Flyplassen pa Heimdal var en 
populrer treningsplass, ag der haldt jeg pa til jeg 
flyttet fra Selsbakk app til Vadan. 

Teknisk instruksjan fikk jeg has Odd Rasdal i 
Bergen, der jeg tak meg jabb i 1946, fartelfer 
Stakken, sam har vrert palitimann i Trandheim siden 
1948 - det aret gjarde han sam mange viI huske en 
utmerket innsats med sin fjerdeplass pa 10 000 i 
Landan-alympiaden. 

- Alferede i 1946 var du ja med i EM pa Bislett ag 
stiftet bekjentskap med store kananer - bl.a. Emil 
Zatapek, sam senere ble det rene langdistanse
fantamet. Hvardan var det a kamme fra sa utpreget 
amat¢rmessige farhald i Strinda for a pr¢ve krefter 
med verdenseliten? 

- Jeg hadde ikke inntrykk av at de la sa mye bedre 
an i naen europeiske land etter krigen. Selv figurerte 
jeg sam nummer 4-5 pa verdensstatistikken pa 
10000 meter i 1949; sa nivaet var ikke s::erlig 
avansert andre steder heller. I Strinda hadde vi 
far¢vrig flere I¢pere sam agsa nadde app pa 
premielistene - ikke minst pa Ranheim - folk sam 
(/Jystein Saksvik, Ernst Larsen ag Rolf Svendsen. 
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Meget hadde farandret seg - agsa med hensyn til 
kammunal idrettsinteresse - da Martin Stakken i 
midten av femti-arene la piggskaene pa hylfa - etter a 



ha satt 18 norske rekorder. Det ble 19 norske 
mesterskap i friidrett, og sa fortsatte han like godt 
med 5 i langrenn. Senere ble han bl.a. radgiver for 
skiskytterne. Jo, det er litt av en merittliste, beh(!Jrig 
paskj(!Jnnet med Morgenbladets Gullmedalje, Egebergs 
.LErespris og Holmenkollmedaljen. Og fremdeles er det 
fa som legger den raske politimannen bak seg. Lovens 
lange arm rekker ekstra langt nar Stokken er i 
tjeneste. 

Leken la grunnlaget ..... 
Det var fotball om sommeren og ski om vinteren -

hva annet skulle vi ta oss til? Og vi hadde fritid nok, 
som bare gikk annenhver dag pa skolen. 

Det er Torbj(!Jrn Falkanger som minnes guttedagene 
pa Byasen - leken i Ferstadlia, som for hans 
vedkommende skulle legge grunnlaget for en serie av 
seire og fine plasseringer det f(!Jrste ti-aret etter krigen. 
Det begynte for alvor med norgesmesterskapet i 
junior i -46, sa fulgte flere triumfer i Holmenkollen, 
fem NM i senior og en olympisk s(!Jlvmedalje f(!Jr han 
ble n(!Jdt til a legge opp som konkurransehopper etter 
et fall i Kollen i ·56. 

Det har vcert sagt sa mye om hoppermilj(!Jet pa 
Byasen. - Det kom liksom av seg selv, hevder 
Falkanger, som var akkurat gammel nok til a delta i 
gutterennene de siste fem-seks arene f(!Jr krigen. Det 
var bondeland pa Byasen den gang. En klynge hus ved 
Munkvoll og Ferstad, ellers nesten bare apne jorder og 
fristende bakker hvor kameratgjengen kunne boltre 
seg fritt. 

Det hele var en lek, men selvsagt med 
konkurranse-elementet i seg. Vi instruerte hverandre, 

men fikk verdifull hjelp av voksne ogsa - f.eks. aven 
praktkar som Eivind Bj(!Jrnhaug, som kom til a bety 
vel dig meget for ski-rekruttene. Stadig var de eldre 
med og arrangerte konkurranser; og nesten hver 
eneste s(!Jndag vinteren igjennom var det pokalrenn . 
Lagsrevyer, tombola og tilstelninger ble holdt for a 
skaffe penger til idretten, og folk var levende 
interessert. Det a vcere byasing ga liksom en egen 
identitet, og slik har det vel i grunnen vcert helt til 
urbaniseringen kom i gang for alvor utover i 50-arene. 

Hopperne drev pa for fullt under krigen ogsa. De 
siste krigsarene utviklet "J(!Jssing-rennene" seg til 
store arrangementer med anselig deltagelse. Mine 
kamerater var egentlig i yngste laget, men vi fikk vcere 
med like vel, og scerlig husker jeg enkelte renn der vi 
bl.a_ m(!Jtte de kjente L(!Jkken-karene i bakker inne pa 
fjellet. Fotball spilte vi forresten ogsa under krigen, 
da alskens gutteklubber organiserte seg og la opp til 
ordentlige turneringer. 

- Byen hadde vi i grunnen ikke sa mye kontakt 
med imine guttedager. Trondheim var jo egen 
idrettskrets, og nar vi skulle ut og konkurrere, var det 
f(!Jrst og fremst ungdom fra bygdene omkring vi 
m(!Jtte_ Men alt forandret seg raskt etter hvert som 
bebyggelsen endret landskapet og satte sitt preg pa 
omgivelsene. 

- De som vokser opp na, har ikke de samme 
muligheter til a boltre seg. Ski-gleden, den 
selvf(!Jlgelige fortrolighet med sn(!Jen og aile dens 
herlige muligheter er ikke lenger en del av den daglige 
tilvcerelse. lallfall ikke pa samme umiddelbare mate 
som den var det i min barndom. Men jeg tror nok at 
noe av det lever videre, i mer organiserte former. Det 
drives godt i dag ogsa, det ser vi jo resultatene av i den 
imponerende stab av nye guttehoppere. 
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