
EPILOG 

Vi har i denne boka fulgt Strindas utvikling fra 
krigen sluttet i 1945 og til kommunen opph¢rte a 
eksistere som selvstendig enhet 1. januar 1964. 

I disse 18 £Irene har vi vcert vitne til en eventyrlig 
utv ikling. 

Selv om Strinda var en relativt stor forstads· 
kommune allerede i 1945, bade i bebygget area l og 
folketall, var likevel den bymessige bebyggelse og 
landbruksomradene klart adskilt, med det f¢rstnevnte 
omrade konsentrert til et sma It belte langs bygrensen 
og kulturjorden samlet i sammenhengende arealer 
utenfor. 

Fram til kommunesammenslutningen utviklet 
kommunen seg til en mammut forstadskommune i 
folketall, bare overtruffet av Bcerum. Befolkningen 
ble i real iteten bortimot fordoblet og det gamle 
byggebeltem¢nstret sprengt. I 1964 fremtradte bygda 
med flere tettbebyggelser spredt utover terrenget. 
Den karakteristiske smahusbebyggelsen fra den 
tidligere perioden var delvis avl¢st av st¢rre 
konsentrerte byggefelt med sterkt innslag av blokk
og rekkehusbebyggelse. Bygdas utseende var saledes 
totalt forandret . Omradet hadde fatt mange av 
byregionens karakteristiske trekk, en bebyggelsesform 
som for¢vrig ikke stoppet ved kommunegrensen, men 
ogsa strakte seg inn i Heimdalsomradet i s¢r og Malvik 
i ¢st. 

I kke all denne veksten hadde foregatt pa en mate 
som vi i dag ville kopiere. Bade av hensyn til 
¢konomien i utbyggingen, anlegg av forskjellige 
fellesfunksjoner - det vi med et moderne ord kaller 
samfunnsservice - og for en moderne trafikkavvikling 
ville en i dag kunne si at andre m¢nstre burde vcert 
foretru k keto 

Hensynet til den dyrkede jorden, av fylkets beste, 
ble vel heller ikke alltid tatt tilstrekkelig vare pa, selv 
om de st¢rste inngrepene her fant sted etter at 
kommunesammenslutningen var et faktum. De 
utvilsomt negative sider ma imidlertid ikke 
overskygge de positive. Utviklingen av Strinda i disse 
£Irene ga den jevne kvinne og mann muligheter til a fa 
realisert ¢nsker om a bo i trivelige milj¢ med 
utfoldelsesmuligheter som deres foreldre knapt turde 
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dr¢mme om. De regul eringer av omrader for industri, 
lagervirksomhet og annen ¢konomisk aktivitet som 
etterhvert ble foretatt, ga videre muligheter til en 
konsentrert spredning av ervervslivet som i dag er et 
gunstig utgangspunkt for hele byomradets videre 
utvikling. 

Ikke bare den fysiske ramme, men ogsa bygdas 
¢konomiske og sosiale organisasjon kom pa denne 
maten til a endre karakter pa vesentlige punkter. Det 
innhold som dette representerte var del av det 
arvegods Strinda brakte med seg inn i den nye 
storkommunen. Dette innhold sku lie bli et godt 
grunnlag a bygge videre pa . Det gjaldt ikke minst den 
skolen man hadde bygget ut, og de tekniske etater 
som var utviklet, scerlig i den siste del av perioden. 

Kommunesammenslutningen f¢ltes nok som en 
tung skjebne for flere som hadde identifisert seg med 
kommunen som et tjenlig instrument for den videre 
utbygging, og som hadde f¢lelsen av at Strinda 
fungerte utmerket slik den var. 

Man hadde nok ofte lett for a glemme at byen var 
en forutsetning for den utviklingen Strinda hadde 
gjennomgatt, og omradet fortsatt skulle gjennomga, 
og at flere av de goder man til daglig nytte godt av var 
billige fordi byen forsynte dem med disse tjenestene. 

I dag vii nok de fleste matte erkjenne at den 
sammenslutning som kom, ikke bare var en dyd av 
n¢dvendighet, men til beste for begge parter. 

I sa mate var for¢vrig Strinda i godt selskap. De 
fleste av de st¢rre forstadskommunene i Norge, som 
hadde gjennomgatt en tilsvarende utvikling i 
etterkrigstiden, gikk samtidig eller har siden gatt opp i 
st¢rre enheter. Fra 1972 f¢lger en av de kommunene 
som mest flittig har vcert brukt som sammenlignings
grunnlag, Fana, etter. 

Sett mot denne bakgrunn har vi skrevet rikshistorie 
i like h¢y grad som lokalhistorie. Ved veis ende for 
kommunens historie b¢r det likevel understrekes at 
det lokalsamfunn vi har s¢kt a skildre, ogsa hadde 
sine sceregne trekk og sceregne kvaliteter som skulle gi 
det nye storbysamfunn en egenart forskjell ig fra de 
andre bysamfunn det er naturlig a sammenligne med. 
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