
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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ler den myndighet justisdepartementet fikk for a kunne gjen
nomf0re de tiltak, av ikke militrer art, sam tar sikte pa a fore
bygge skade pa sivilfolket ved luftoverfall eller pa a rMe bot 
pa slik skade. 

J eg skal i korthet gj0re rede for de tiltak sam matte settes 
i verk i Strinda, hvor herredsingeni0ren var utnevnt sam leder 
av det sivile luftvern under overledelse av politimesteren i 
Trondheim. 

ALARMERlNG 

Det matte gjennomf0res et system for alarmering av befolk
ningen ved forestaende. luftangrep, den sakalte «flyalarm • . 
Dette skjedde ved elektrisk drevne sirener, sam var plasert 
rundt pa forskjellige plasser i byggebeltet. Sirenene ble satt i 
gang fra det sivile luftverns overkommandorom, sam f0rst var 
plasert i et bombesikkert rom i kjelleren i telegrafbygningen, 
og sen ere flyttet til et lignende rom i kjelleren i N orges Bank. 

Sirener var oppsatt pa f01gende steder i Strinda: 
1. Strindheim skole. 
2. Lade Aile. 
3. Charlottenlund. 
4. Fylkesskolen, Moholt. 
5. Kong lnges gate. 
6. Tempe. 
7. Selsbakk. 
Derved skulle flyalarm, nar denne ble slatt, kunne h0res 

overalt i byggebeltet. 

TlLFLUKTSROM 

De viktigste skader man kunne forutse ved flyangrep var 
skader fra brannbomber eller fra sprengbomber, samt fra luft
vernets granatsplinter, som faIt ned etter at granatene hadde 
eksplodert i luften. Det gjaldt om for sivilbefolkningen a s0ke 
dekning i tilfelle flyangrep. Det var i den hensikt pabudt at 
alle huseiere skulle innrede splintsikre rom i kjelleren, hvor
til husets folk kunne s0ke. Dessuten var det pa enkelte plasser 
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bygget offentlige tilfluktsrom, hvor den del av befolkningen 
som bcfant seg pa gater og veger, kunne s0ke tilflukt nar fly
alarm gikk. Sactanne tilfluktsrom var i Strinda oppf0rt pa f01-
gende steder: 

1. Lade Aile. 
2. Saksenborg. 
3. Strindheim skole. 
4. Berg skole. 
5. Blusevollsbakken. 
6. L0seth, Valene. 
7. Stavne. 
8. Det st0rste tilfluktsrommet i Strinda ble sprengt inn i 

fjellet ved jernbaneverkstedene pa Marienborg. Det kan ha 500 
sitteplasser eller - uten sitteplasser - ta imot 700 mann. Bygd 
av jernbanens folk. 

Tilfluktsrommene var delvis nedgravd i jorden og oppf0rt 
av stolper og planker dekket med jord. De var sikre mot gra
natsplinter, hvorav det var mange under et flyangrep, men mot 
sprengbomber kunne tilfluktsrommet selvsagt ikke yte noen 
nevneverdig beskyttelse i fall bomben faIt i tilfluktsrommets 
umiddelbare nrerhet. 

For a yte beskyttelse mot brannbomber ble det bl. a. pabudt 
rydning av loftet i aile hus, samt dekning av loftgolvet med et 
lag sand. Man regnet med at en brannbombe som regel greidde 
asIa igjennom taket, men ville stoppe i det nevnte sandlag. 

ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON A V LUFTVERNET 

De mannskaper som ble utskrevet til a gj0re tjeneste i det 
sivile luftvern i Strinda ble delt i f01gende avdelinger: 

1. 3 brannvernavdelinger som skulle rykke ut for slukking 
av brann nar sadan ble meldt. 

Disse avdelinger var ogsa tenkt brukt som rednings- og ryd
ningstropper nar det etter et flyangrep matte rykkes ut for a 
redde mennesker eller for a foreta opprydning etter et bombe
angrep. 
2. 1 st@rre og B mindre vannverkspatruljer, som skulle foreta 

utrykning i tilf. sprengning av hovedvannledninger ble 
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meldt til overkommandoen. Hver brannavdeling besto av 
20 mann plus 2 sjaf0rer med 2 lastebiler, samt n0dvendige 
brannslukningsredskaper og brannslanger. 

De forskjellige avdelinger skulle samles pa f0lgende steder 
under fly alarm : 

1. Nob0 fabrikker. 
2. Strindheim. 
3. Berg skole. 
4. L0seth brannstasjon, Valene. 
Mannskapene ble oppnevnt av herredsingeni0ren, som ogsa 

ledet 0velsene for samtlige avdelinger. Under flyalarm skulle 
herredsingeni0ren m0te i luftvernets kommandorom sammen 
med byens grenledere, og derfra kunne han PI'. telefon gi ordre 
til de forskjellige avdelinger. 

Kommunen matte bestride aIle utgifter vedk. det sivile luft
vern. 

Det st0rste luftangrep i Strinda under den siste verdenskrig 
val' angrepet pa den militrere havn og bunkers i Nyhavna. For
uten skaden pa de militrere anI egg ble flere hovedvannlednin
gel' skadet og en del hus ble 0delagt. Mange militrere personer 
ble drept og noen sivilpersoner fant ogsa d0den ved den anled
ning. For 0vrig ble det ofte varslet flyalarm p. g. a . at fly nrer
met seg, og man fryktet luftangrep i Trondheim og omegn, 
uten at sadant angrep inntraff. 

Det val' ikke satt opp noen sanitetsavdeling i Strinda i for
bindelse med det sivile luftvern, idet man forutsatte at de i 
Trondheim oppsatte sanitetsavdelinger skulle rykke ut ogsa 
til Strinda ifall dette ble n0dvendig. 

FORSYNINGS- OG RASJONERINGSFORHOLD 

Verdenskrigen i 1914-18 kom vi som kjent ikke direkte inn i, 
men b0lger fra denne krigen skylte hurtig ogsa innover vare 
strender. Den balanse som det hadde vrert i det 0konomiske 
grunnlaget, balansen mellom tilbud av varer og ettersp0rsel 
val' hurtig borte. Prisene steig momentant. En sekk mj01 som 
hadde kostet kr. 18,--, kunne dagen etterpa koste kr. 36,-, og 
prisene steig videre med sterk progresjon. Dette gjaldt mat-
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priser, og det gjaldt brenselspriser, kanskje srerlig demo Kull 
og koks fra England ble det lite av og Svalbard-kulla rakk ikke 
langt. Jernbanene matte bruke ved a fyre med, og i noen ut
strekning ogsa dampskipene. Store mengder torY ble tatt opp, 
men ble det darlig torvt0rke, sa ble ikke torva noe tess. 

Prisstigningen gjaldt ogsa bygninger. Et toetasjes hus som 
i 1914 kunne koste 12 a 13 tusen kroner, steig hurtig til det 
dobbelte. 

Det var ikke lett a vrere husmor i den tida. Det ble stadig 
for lite mj01 til bmd. Margarinen av kvalfeitt som vi na tar 
nesten med like stor velvilje som meierism0r, var i den tid 
lite appetittlig. Med kvalkj0ttet var det pa samme mate. 

Alt dette f0rte til at de som hadde god rad, skaffet seg det de 
trengte, mens de med liten rad matte sla seg igjennom sa godt 
de kunne. Og etter hvert som prisen steig, ble utsiktene dar
ligere. 

I det lange 10p kunne dette ikke ga, og sa begynte kommu
nene a opprette provianteringsrad som fikk til oppgave a ad
ministrere forsynings- og rasjoneringsvirksomheten i kom
munen og a ordne med engrosomsetningen av livsviktige 
yarer. Strinda Provianteringsrad ble opprettet i 1915 med 
furer Loreng som formann. I 1916 kom agent Ludv. Langlie 
inn som formann og sto til sin d0d i 1919. Han ble etterfulgt 
av nestformannen, lrerer C. Wulff. 

Provianteringsradet fikk mange oppgaver a 10se. H0sten 
1917 opprettet det egen forretningsavdeling med kontor i 
Sandgata. Her fikk de handlende i Strinda tildelingen av Yarer. 
Radet s0rget nemlig for engrosomsetningen av de viktigere 
matvarer som mj01 O. 1., dessuten aU kraftfor og kunstgj0d
ning. Det var yarer til store verdier som ble omsatt. 

Resultatet var gunstig for kommunen da det heile var ledet 
pa en dyktig forretningsmessig mate. 

Ractet matte ogsa ta seg av brenselssp0rsmalet. Kull- og ved
lager hadde det ved Buran der Melkforsyningsgarden na star. 
Potetsp0rsmalet tok det seg ogsa av, bygde potetkjellere og 
lagret - med bra eller mindre bra hell - store mengder po
teter. 

Alminnelig rasjonering av matvarer, med kort for hver per-
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DYRTIDSBIORftQ FOR 1917- . 1918 

!SIt.I. " -

. Sirinda Provianterinllwaad ~:imbel'?1?111 

32:1l4 : 

K ommunale «5 kroner » Ira forrige verdenskrig. 
Man hadde 2 utgaver med pa iydende h enhoidsvis 5 og 10 kr. Disse ble 

brukt som tilskott til husholdningen og inni0st av Strinda provianterings
rad. 

son, ble for f0rste gang her i landet innf0rt fra 1. januar 1918. 
For den som har opplevd krisetiden under annen verdenskrig, 
er det pussig a tenke pa at rasjoneringen av 1918 ble innf0rt i 
det siste krigsaret. Den varte heller ikke mer enn halvannet 
ar da de fleste yarer ble frigitt igjen i april- juni 1919, pa lag 
et halvt ar etter at krigen var slutt. Men de r0ynsler en hadde 
fra denne tida, gjorde vel sitt til at staten sa hurtig ordnet 
med rasjoneringssp0rsmalet under den siste krigen. 

Til a administrere rasjoneringen den gang opprettet Provian
teringsradet et rasjoneringskontor med lokale i Kj0pmannsgata 
24. Her matte folk fra Strinda komme for a fa sine kort , og 
gardbrukerne matte melde av om beholdningene sine. Her kla
get folk sin n0d, og det var ikke alltid lett a hjelpe. 

Prisene var steget sa sterkt at det ble umulig for folk a klare 
seg. Der matte offentlige radgjerder til for a st0tte. Bygging 
av hus ble sa dyrt at staten matte hjelpe med forholdsvis store 
nedskrivningsbidrag. Folk pa fast 10nn fikk 10nnsauke eller 
dyrtidstilskott. Men na gjaldt det a na fram til aIle. Her i 
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Strinda gikk en fram pa den maten at Provianteringsradet ga 
ut sedler som 10d pa kr. 5,- og kr. 10,- til nedsetting av pri
sen pa mj01, br0d, sukker, fisk, kj0tt, flesk og andre n0dvendige 
nreringsmidler, og videre til sko, klrer, petroleum, brensel og 
til husleie. Disse sedlene ble delt ut til familiene uten omsyn til 
0konomisk stilling, der imot ble det tatt omsyn til om familien 
var stor eller liten. Utgiftene ble delvis refundert av staten. 
Resten kom pa kommunen. (Denne nedskrivningsmaten med 
sedler var neppe brukt i andre kommuner enn i Strinda). 

I 1918 var ved folkeavstemning med stort flertall innf",rt al
minnelig rusdrikkforbud. - Samme ar gikk «spanskesyka» 
over Europa og reiv bort om lag 6 millionermennesker, mest 
av yngre folk. Den gikk ogsa over landet vart, og den satte 
merker etter seg i de fleste bygder. Sa var det noen som mente 
at brennevin var det beste middelet mot denne sykdommen, 
men mi. hadde vi altsa forbud. Dette ble brukt som vapen mot 
regjeringen. Ville den ikke skaffe folk brennevin na nar det 
gjaldt livet, sa var jo regjeringen a stemple som indirekte med
skyldig i at sa mange mennesker d0de. Det ble brukt sterke 
ord med heftig utfall fra flere hold. Sa fikk en da den kjent~ 
«Gunnar Knudsenske halvflaske». Rasjoneringskort pa halv
flaska ble delt ut. Men kontoret i Strinda fikk bry med mange 
som kom og forlangte kort og som hadde vansker med a for
klare sitt navn og sin bostad, tydelig fordi de hadde fatt sitt 
kort f0r. . 

De offentlige inngrep i vare omsetninger 10snet ganske fort 
etter f0rste verdenskrig. Allerede sommeren 1919 sluttet de 

. I 
fleste av personalet i rasjoneringsavdelingen og likesa i fqr-
retningsavdelingen, fordi arbeidsoppgavene for radet fait bort 
etter hvert. 

• 

Om forholdene under krigen 1940-45 skriver forretnings
f@rer O. Skj0nberg. 

Forsyningsnemnda tradte i virksomhet fra 1. september 1939 
I 

og rasjonering av sukker og katfe ble satt i gang fra denne 
dato og kort utdelt. . I 

Rasjonering av melvarer var meget rommelig til a begynne 
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med. Der ble utskrevet anvisninger til hver husstand. Fra va
ren 1940 ble utlevert rasjoneringskort pa mel og br0d. 

Brenselssp0rsmalet ble til a begynne med et av de viktigste 
og st0rste sp0rsmal for nemnda. Der ble kj0pt endel koks og 
kull og sa meget ved som det var mulig a fa fatt pa. Lagerplass 
og omsetningssted for ved ble etablert pa Persaunet. 

Rasjoneringen ble skjerpet og rasjonene mindre etterhvert 
som krigen skred fram, og flere og flere artikler ble under
kastet rasjonering - sukker - kaffe - mel - br0d - gryn 
- sm0r - aIle slags fett - sape - kj0tt - fisk - sild - po
teter - sjokolade - aIle slags metaller - jern - bygnings
artikler, samt sko m. v. 

Skosituasjonen ble mer og mer fortvilt, srerlig for barn og 
ungdom, og verst ble det etter krigens slutt i 1945. Tresko med 
overdel av papir ble meget brukt, men disse sko var meget 
uvarig og kostbare i bruk. 

Under nazistyret matte folk bare tie og finne seg i alt mulig, 
for a mukke mot de styrende i denne tida kunne f0re til opp
hold pa Vollan eller Falstad. 

Nazipampene tilgodesa selvf0lgelig sine meningsfeIler, og der 
ble foretatt husunders0kelser og beslaglegging av private yarer 
til fordel for partimedlemmer. 

Arbeidsmengden og trafikken ved nemnda var stor den heile 
tida, men kanskje st0rst i 1944 og 1945. Antall funksjonrerer 
i denne perioden var ca. 50 stk. 

Forsyningsnemnda var organisert med f0lgende avdelinger: 
1. Kortavdeling. 
2. Tekstil- og lrer (sko) avdeling. 
3. Landbruksavdeling. 
4. A vdeling for handelsmenn, sykehus, kafE~er m. v. 
5. Diverse kontor, (lregeattester, bygningsmateriell m. v.). 
Rver avdeling har sin avdelingssjef som sorterer under for-

retningsf0reren. 
Da krigen sluttet i 1945, ble det straks betydelig forbedring 

i matsituasjonen, srerlig ble det en langt bedre melkvalitet. 
I 10pet av 1946 ble det ogsa endellempninger i rasjoneringen, 

og arbeidet ved nemnda innskrenkedes. Antall funksjonrerer 
i alt i 1946 var ca. 20 stk. Nemndas kontorer var den heile tida 
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i Kj0pmannsgt. 26. Utdeling av rasjoneringskort ble delvis 
foretatt i kretsene f. eks. Ranheim, Solbakken og Asvang. 

Arbeidet ved forsyning av ved ble utskilt fra nemnda i 1943, 
og Vedforsyningen - Strinda, opprettet. Der kj0pes tildels 
skog pa rot foruten huggen ved. Antall folk som var beskjef
tiget i vedforsyningen var t.ildels ganske stort. 

VEDUTVALG 
AV KONTORSJEF sv. SVENDSEN 

Varen 1940 tok en opp arbeidet med a sikre kommunens 
innvanere innenlandsk brensel (ved og torv) da en da var klar 
over at tilf0rselen av kull og koks ville komme til a svikte. Det 
ble kj0pt endel ved som ble lagret pa Persaunet ved Strinda 
Sykehus. 

Sommeren 1940 sluttet en den f0rste kontrakt am kj0p av 
skog pa rot for egen framdrift. Det gjaldt et parti pa ca. 500 
fv . hos Anders Gjervan, Jonsvatnet. 

Etterhvert ble det vanskeligere a fa tak i ferdighogget ved, 
til tross for at skogeierne hvert ar var palagt a levere et be
stemt antall famner etter skogens st0rrelse. En matte da mer 
og mer ga over til a kj0pe skogen pa rot, og i ara 1942-1945 
hadde kommunen store skogsdrifter en rekke steder omkring i 
Tr0ndelag. En kan nevne : 

Angellske Stiftelser, kj0p av ca. 4000 fv. 
Meraker Brug A /S, , »»» 2500 » i Ekne 
Singsas statsalmenning, »»» 1000 » i Singsas 
Kr. Gjervan, » » » 1500 » 
Anders Gjervan, » » » 1500 » 

og dessuten en rekke mindre drifter fra 100 - 500 fv. 
En hadde delvis opptil 15 drifter i gang pa samme tid med 

en mannskapsstyrke pa omkring 100 mann og 40-50 hester. 
En hadde da kostlag ved de st0rre driftene med egne kokker. 
Vedutvalget skaffet proviant, og arbeiderne ble trukket for 
kr. 3,00 - 5,00 pro dag for kost og losji. I den matknappe tida 
hadde en store vansker a stri med ved forpleining av bade folk 
og hester som var i skogen. Verkt0Y, klrer og sko var ogsa ofte 
vanskelige problemer a 10se. 
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Arbeiderne var for det meste strindinger. De meldte seg ofte 
frivillig til skogsarbeidet for a unnga utskrivning til tysk
arbeid, og delvis ble de utskrevet gjennom Arbeidskontoret. I 
denne forbindelse kan det vrere av interesse a nevne at en hallo
mann ved Kringkastingen her oppe og en kjent journalist i en 
av byens aviser sto oppf0rt som skogsarbeidere for Vedutval
get og innmeldt i trygdekassen som sadanne visstnok i 2-3 
ar. Deres innsats innskrenket seg dog til kortere bes0k i hogst
lei rene, idet de for de meste var opptatt med «andre ting». Det 
var n0dvendig a ordne det slik av hensyn til «arbeidsinnsat
sen» og tvangsdeporteringen som ofte ble foretatt av nazistene. 

I de f0rste to krigsara ble det brukt mye torY som brensel 
i Strinda. Det kan saledes nevnes at h0sten 1940 ble der kj0pt 
ca. 40,000 hI. og i 1941 ca. 20,000 hI. Torva ble vesentlig kj0pt 
fra Hitra og Fmya. Befolkningen var imidlertid lite innstilt pa 
a bruke torY, og da dessuten kvaliteten p. g. a. regnfulle somrer 
del vis var d:l.rlig, fikk kommunen tildels store tap pa dette torv
salget. I de siste ara ble der praktisk talt ikke kj0pt noe torY. 

Til a begynne med var det bestyreren av gardsbruket pa 
Persaunet, herr agronom Moksnes, som leverte ut ved deroppe. 
En ble sn~rt klar over at det matte vrere faste folk p:l. lageret, 
og der ble etterhvert tilsatt flere og fiere, og i ara 1942-46 var 
arbeidsstyrken ved lagrene ca. 20 mann. En hadde i disse ara 
fire lastebiler som eides av kommunen, dessuten 5- 6 leievog
ner som gikk i vedkj0ring. Drivstoff til bilene ble ogsa et van
skelig problem. Olje ble ikke a fa kj0pt, og en matte bygge 
om vognene til generatordrift. Snart ble det heller ikke knott 
a fa kj0pt, og en gikk da til a bygge en egen knottfabrikk. Ar
beidet med dette ble tatt opp i 1944. P. g. a. vanskeligheter med 
levering av endel maskiner, ble fabrikken ikke ferdig til drift 
f0r i april 1945, og var i drift til september s. a. Den ble da 
overdratt til Strinda Ingeni0rvesen, som har planer om a inn
rede den til snekkerfabrikk. 

Omsetningen av brensel har vrert ca. 8- 9000 fv. arlig fra 
1942 til 1946, og driftsbudsjettet har vrert pa ca. 1l,4 - 1% 
million arlig. Kommunens underskudd har vrert fra 75 -
30,000 kroner :l.rlig. 

M. h. t. administrasjonen kan en opplyse at varen 1940 ble 
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Cter etter torslag av ll'orsynlngsnemndas formann, nedsatt el 
brenselsnemnd som besto av fylkesskogmester OfigsbJil, r"-d
mann Garberg, disp. Brovold, gbr. Ole Norland og Sv. Svend
sen. Disp. Brovold var nemndas formann og fylkesskogmester 
Ofigsb0 nestformann. 

Denne nemnd fungerte til sommeren 1941 og ble da avsatt 
av nazistyret, og under nazistyret fungerte som formann i 
denne nemnda agent Rasmus Brodtkorb og agent J. J. Jacob
sen. Medlemmer av radet i disse ar var fylkesskogmester Bjarne 
Wisth, sekr. Willy Johansen og gbr. Norland. Dessuten deltok i 
nemnda .radmennene» Hannevik og Rosvold. Etter frigjJilringa 
ble sa nye medlemmer valgt: Fylkesskogmester Bjarne Wisth, 
gbr. Arne Fjermstad, pleier Gunnar Dahling, skogsarb. Reidar 
Ulseth, trafikkinspekt0r Ole Gulbrandsen og radmann Lars J. 
Garberg. 

Brenselsomsetningen var underlagt Forsyningsdepartemen
tet og saledes Forsyningsnemnda til 1. juli 1943. Fra den tid 
ble den underlagt Landbruksdepartementet og utskilt fra For
syningsnemnda, og ble fra samme tid omdJilpt til Vedutvalget i 
Strinda. I de f0rste ar hadde en felles kontor med Forsynings
nemnda i Kj0pmannsgata 26. Fra januar 1944 har Vedutvalget 
hatt kontorer i 8Jilndre gate 11. . 

HelSten 1940 ble de to f0rste funksjonrerer ansatt ved bren
selsforsyningen. Det var Odd Gjevik og Sverre Svendsen. Funk
sjonrertallet Jilket etterhvert som arbeidsoppgavene vokste og 
har vrert oppe i 6 stk. For tiden er antallet 5. Sverre Svendsen 
har hele tiden fungert som sjef for kontoret. 

Prisen pa veden steg etterhvert utover arene til 1945. Da 
kostet bj0rk kr. 104,50 pro fv. og barved kr. 88,00 pro fv. 

Fra 1. oktober 1945 fikk en et statstilskudd pa kr. 14,50 som 
kom forbrukerne tilgode. Prisen kom fra den tid ned til kr. 
89,60 pro favn for bj0rk og kr. 73,10 pro fv. for barved. 

BOLIGFORHOLD 
A V KONTORSJEF THV. MICHKELSEN 

Av de mange vansker krigen f0rte med seg, rna vi ogsa nevne 
mangel pa boliger. Strinda som i lang tid har vrert i sterk vekst, 
krevde normalt en nybygging av 400 leiligheter arlig. Da kri-
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