
de nevnte linjer. Hodet kunne jo ikke rumme alt og aile per
soner. 

Arbeidet med oppbygging av Mil.org. ble vanskeliggjort ogsa 
derigjennom at snart ett, snart et annet ledd av organisasjo
nen kom bort pa en eller annen mate. Snart var det arrestasjo
ner, ofte av helt utenforliggende grunner, sa var det en eller 
annen som matte stikke av til Sverige, sa kunne en bli kalt over 
til England fordi man 0nsket vedkommende der. Stadig oppsto 
det huller som matte fylles . Aile vet hva slike omskiftelser. 
betyr for effektiviteten i en organisasjon eller en forretning 
under normale forhold. Mange ganger mer bet0d det under de 
vanskelige forhold Mil.org. arbeidet. 

Det ble sj01sagt aldri noen fullendt organisasjon. Godt var det 
at den ikke ble stillet pa noen alvorlig pmve. Den hadde da 
neppe holdt maI. Men den hadde sin misjon, og slik det gikk, 
hadde den kanskje ogsa sin beskjedne lille andel i det heldige 
resultat. 

Krigsara har ikke minst vrert en hard pakjenning for kvin
nene. De lange matk0er viste godt nok hvordan stillingen ofte 
var. 

Men til tr~ss for de vansker hver enkelt husmor hadde a 
vinne over i sin private husholdning, var det mange som rakk 
a vrere til hjelp der krigen skapte n0d eller ulykke. Vi skal her 
nevne 

STRINDA KRETS A V NORGES R0DE KORS 

Kretsen ble stiftet i februar 1914 med 35 medlemmer og har 
i ar (1947) vel 3000 medlemmer og er i landskommuner den 
st0rste i landet. I disse ara har foreninga hatt 3 formenn, nem
Jig fru Anna Holst som gjorde opptaket til at foreninga ble 
stiftet. Hun var formann til 1918 og ble eUerfulgt av fru Mary 
Lund som var formann uavbrutt i 20 ar. Fra 1938 ble det fru 
Gundrun Lundh-Nilssen som saledes har vrert formann under 
den sis te store krigen. 

Strinda R. K. har gjennom disse ara utf0rt et stort og om
faUende arbeid. Her tar vi med srerlig det som pa en eller an-
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Fru MaTY Vtmd 

FOI'mann 1918 1938 
Tilde lt R0c1e Kot's ' hecle l's teg n 

Fnt Gudntll Lund-Nilssen 

Se kretrel' 1922- 1938 
Forma nn 1938- 1947 

Tilcle lt R0de Kot's' h ecle t'stegn 

nen mate kan sies a ha krig og kl'igshendinger som bakgrunn 
for vil'ksomheten. 

Det gikk ikke lang tid etter at foreninga val' kommet i gang, 
f0l' den f0l'ste verdenskrigen bmt ut og kastet skyggel' ogsa 
oppovel' til vart land, og R. K. gikk straks i gang med a arbeide 
opp enkeltmannspakkel', gikk sa over til a arbeide opp skjorter, 
lakener og putevar, og allerede varen 1915 kunne den sende inn 
til depotet en heil del ferdige yarer som ble mottatt med takk 
og lovord. 

Seinel'e, etter den krigen, gikk de i gang med bI. a. a al'beide 
opp t0y til et vordende Strinda sjukehus. I 1938 gikk Strinda 
R. K. sammen med Trondhjems krets av Norges R. K. og ung
dommens R. K. i gang med sjukepleiekul's. Kursene fikk stor 
tilslutning, og det val' et alment 0nske a fa mange slike. 

Strinda R. K. hal' ogsa sendt hjelp til Etiopia. 
Som alt nevnt har foreninga arbeidd med mange oppgaver. 

Ei av de st0rste el' et lasal'ett pa 25 senger med fullt utstyr. 

166 



Ferdig 1940. Til skolen er kj0pt inn 3 h0gfjellssoler som har 
vrert i bruk og gjort god nytte. 

Da den siste krigen kom, satte R. K. i gang flere hjelpepleier
kurs og flere f0rstehjelpskurs for medlemmer av foreninga 
og f0rstehjelpskurs for skolebarn. Den har ogs:\. tatt del i pak
king av sanitetsmateriell og enkeltmannspakker. 

Under Finnlandskrigen samlet kretsen inn klrer og penger til 
de finske flyktningene, og den har samlet t0y til de krigs
herjede byer i M0re og Tmndelag og i Nord-Norge. Den var 
ogs:\. med i en innsamling av filler som ble arbeidd opp til vatt
tepper til de krigsherjede byene. I alt innsamlet ca. 4000 kg. 

Etter den store eksplosjonsulykken i Bergen i april 1944 ble 
det samlet og sendt en mengde t0y dit og kr. 4600,- i penger. 

Da flommen av evakuerte kom fra Finnmark, satte kretsen 
straks i gang en stor innsamling av t0Y, og bMe meget og godt 
t0y kom inn. I en fart ble sydd opp handklrer og vaskekluter til 
R0de Kors sjukestuer som ble opprettet bl. a. ved Byasen skole. 
Likesa ble pa kort tid samlet inn kr. 10.000,- til disse stuene. 

I 1945 fortsatte arbeidet med bjelpemidler til fangene, og 
man fikk st0tte i dette arbeid fra Sverige som sendte ullgarn. 
- Sanitetsmateriell ble opparbeidd og lagret for tilfelle store 
ulykker skulle ramme oss under den tyske kapitulasjonen som 
na var i sikte. Feltlasarett med de tidligere nevnte 25 senger 
ble holdt i beredskap. Heldigvis gikk alt til slutt bedre enn 
ventet. 

Etter den sterke pakjenning som krigstida pa mange mater 
hadde vrert, er det bare rimelig at det trengtes hjelp ogsa etter 
krigen. Matvarer ble derfor delt ut til gamle, sjuke, til barne
rike familier eller til de som hadde sine fors0rgere borte eller 
hadde mistet dem under krigen. Forskjellige matvarer ble delt 
ut gjennom skoleelever. Likesa gjennom sjukehus, gamlebei
mer og rekonvalesentheimer. Den bjelp en fikk fra Sverige, 
nMde ogsa til skolebarna som fikk skolebespisning ved folke
skoler. 

Fra Amerika kom klrer som ble delt ut gjennom de samme 
organisasjoner som hadde med skolebespisningen a gj0re. En 
sommerferiekoloni ble forsynt med en mengde matvarer. 

Fra Danmark kom atskillige matvarer som Strinda R. K. fikk 
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en del av til utdeling. Det ble laget opp matpakker - i alt 1000 
- og delt ut til alderstrygdede, fo·rsorgsunderst0ttede, sj0folks 
pam rende, pensjonerte, til sjuke, til gamle og til barnerike 
familier i Strinda. 

Til slutt skal nevnes at en organisasjon i Sverige - «Riidda 
Barnen-organisasjonen» innb0d til Sverige et st0rre antall nor
ske barn under skolepliktig alder til et lengere opphold. Barna 
skulle tas ut fra heile Norge, og landet ble av den grunn delt 
opp i soner. Sone 5 som omfattet M0re, Tmndelag og Nordland 
fylker, fikk R. K. i oppdrag a ordne med. I Trondheim og om
egn var det U. R. K. sammen med S. R. K. som overtok dette 
arbeidet, et for 0vrig stort arbeid. Fra sone 5 ble i alt sendt 
500 barn til forskjellige tider. Fra Strinda reiste i alt 96 barn 
som hadde sine reiseledere med seg. En avdeling fra Strinda 
ble fulgt av fru Gudrun Lundh-Nilssen og fru Magnhild Jans
sen, og en avdeling av fru Solveig Stabbursvik og fru Sigrid 
Benjaminsen. 

Barna kom velkledd og vel tilfreds tilbake. Strinda R. K. 
har foruten hovedforeninga 6 ungdomsforeninger. Med det 
store og vidt forgrente arbeid som Strinda R. K. har, er det 
opplagt at den arbeidsbyrde som kviler pa ledelsen, er bade 
stor og ansvarsfull. Den st0rste del av driftskapitalen rna skaf
fes ved srerskilte tilsteininger, og de som er sekretrerer, kas
serere og arbeidsnevnder har sikkert -. ikke minst i krigstider 
- vrert sterkt engasjerte. 

Strinda R. K. representerer en byggende arbeidskraft i kom
munen av heg kvalitet - i freds- som i krigstider. 

DET SIVlLE LUFTVERN 
A v KQMMUNEINGENI0R YSTGARD 

Den siste verdenskrig er den f0rste krig hvorunder angrep 
fra fly ble bragt til anvendelse, og dermed kom den sivile be
folkning i st0rre direkte fare enn ved noen tidligere krig. 

Det ble derfor nedvendig a beskytte sivilbefolkningen best 
mulig under sadanne angrep fra bomber eller luftskyts. Det 
er denne oppgave det sivile luftvern matte ta seg avo 

Den ordning som det sivile luftverns organisasjon bygger po. 
er provisorisk anordning av 22. desember 1939. Den omhand-
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