
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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gen kom ble det praktisk talt slutt med boligbygginga. Etter 
hvert trengte tyskerne inn i husene og presset folk ut. Disse 
matte da s0ke husly blant slekt og venner. 

H0sten 1942 kom lov om pliktig avstaing av hus til tren
gende. I januar 1944 hadde tyskerne tatt ca. 10 pst. av aile 
privathus omkring byen (ca. 100 av 1053). Seinere ble forhol
det enna vrerre. Til den tid hadde rekvisisjonsnemnda (seinere 
kalt husfordelingsnemnda) skaffet hus til 302 familier som 
tyskerne hadde gjort husville, og dessuten andre familier sa 
det samlede tall var 402 familier og 205 enslige. 

Gamle folk matte flytte ut av kommunen, i alt 63. Gamle
hjemmet og Sj0menns aldershjem evakuertes. 

En matte pa den tid gj0re tyskerne merksame pa at en 
ytterligere sammenpressing av folk i de overfylte boliger ikke 
uten fare kunne finne sted. 

Under krigen ble en del boliger 0delagt. Ca. 90 leiligheter 
ble kondemnert. Ved bombing av Nyhavna 24. juli 1943 ble 
ogsa flere hus pa Strinda gjort ubrukbare. 

If!. lov som ble gitt i 1942 skal boligforholdene reguleres av 
det offentlige, av kommunale nemnder, hvor distriktslregen og 
lensmannen er sj01skrevne medlemmer. Men for a 10se de 
mange oppgavene kreves et start apparat av kontorfolk og 
kontroll0rer. I oktober 1947 var det 8 mot tidligere 11. 

Da tyskerne matte fortrekke etter krigen, var det hundrevis 
av familier som skulle f0res til bake til sine boliger. Dette var 
dog ofte vanskelig og tildels umulig. Mange nye familier var 
ogsa kommet til, og funksjonrerer flyttet inn som matte ha hus. 

Fra krigens slutt till. oktober 1947 var 328 nye leiligheter 
skaffet til veie. Her er da tatt med en del permanente hus som 
var oppf0rt av tyskerne. 

Planen er na a fa bygget 400 leiligheter arlig i 10 ar, og f. t. 
er 195 hus med 418 leiligheter under oppf0ring. Den store van
sken er a fa byggematerialer. 

For a st0tte oppbyggingsarbeidet 0konomisk ble Husbanken 
opprettet varen 1946 av staten, og sa dyrt det nil. er a bygge 
trenges st0tte. En rekner med at et to-etasjes trehus viI komme 
pa ca. 800 kroner pro kvadratmeters grunnflate. Nar det pro 1. 
oktober 1947 er ca. 900 huss0kende i Strinda, vil en skj0nne at 
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her er store oppgaver som skal I0ses. Av disse 900 er det ca. 
;l00 som bor i heisefarlige h us, og som f0rst ma hjelpes. 

Men oppgaven er st0rre enn det som gar fram av disse talla. 
Vi skal nemlig were merksame pa at sammenpressingen av to 
familier i samme bolig med deling av kj0kken gjelder ikke bare 
Strinda, men ogsa byen. Ganske naturlig vii boligbygginga i 
srerlig grad skje pa Strinda, ogsa av folk som bor i byen. Her 
vii saledes bli st0rre utflytting av folk fra byen til Strinda. 
Boligsp0rsm:l.let vii av den grunn kreve lenger tid til I0sning. 

De retningslinjer som kommunen har gitt med omsyn til 
folketallet pro bolig, er at ingen kan gj0re krav po. a ha mer 
enn ett vrerelse po. hver voksen person, bortsett fra kj0kken, so. 
lenge som disse vanskelige tider Yarer. I mai 1946 var det 
0,675 vrereiser pro persona, noe ulikt for de ymse kretser. I 
Byasen og Nidarvoll kretser var det verst. 

AV BLIVENDE BYGNINGER 

og andre arbeider av permanent karakter som ble Utf0rt av 
tyskerne under krigen, skal vi nevne: Pa Vaisetbakken ved 
Jonsvatnet ble oppf0rt en restaurantbygning pa 300 til 400 
kv.m grunnflate og 2 internatbygg. Disse bygninger er kj0pt 
av fyIket til husflidsskole. 

Pa Rotvoll ble Oppf0rt 27 firemannsboliger. Rotvoll asyl 
har tatt over 7 av disse. 

Ved Hirsch's gate er oppf0rt 5 seksmannsboliger, og mellom 
Pineberg og Persaunet 24 svrere bygg. 4 av disse er overtatt av 
Strinda Sykehus, resten av marinen. 

P>l. Rydningsmarka er oppf0rt 5 st0rre bygg som flyvesenet 
disponerer. Pa Rydningsmarka er ogsa sprengt ned i fjellet en 
veidig bunkers i 5 etasjer. 

Ved 0sterlivegen er Oppf0rt en bygning som dekker en 
grunnflate pa 560 kvm. Den er tatt over av Trondheim og bru
kes som reservesykehus. 

Ved dr. Sands veg er oppf0rt en trevilla i en etasje som bru
kes av militrere, og et treetasjes forsamlingshus av tre med 
spisesal og kj0kken, og endelig et toetasjes trebygg, nrermest 
en kontorbygning. 
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Av andre st0rre arbeider skal nevnes; Ei bru fra Nyvegen 
til Siuppen, oppf0rt pa brukar som var bygd under den tidligere 
jernbanebru. 

Likesa ble bygd jernbanebru over Nidelva mellom Stavne og 
Valene. Hovedspennet under denne brua er pa 73,5 m. Der er 
dessuten 4 !p.indre spenn. Jernbanen skal ga gjennom en tun
nel fra Berg prestegard til R0nningsbakken. Denne tunnelen 
blir 2,7 km. lang, herav 2,5 km. gjennom fjell. En antar at 
tunnelen er heilt ferdig i 10pet av 1949, og det har vrert nevnt 
at den vii koste 21 miliioner kroner. 
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