
end a lenger, sa skj13nnel' vi at byen enna boor sterkt preg av 
landsby. 

N atta meJlom 1. og 2. juledag 1813 oppsto brann nede i 
Krambugata. Under denne brannen ble helle kvartaldelen nord 
for Schjoldakerveita 0delagt, og ingen av de husa som star i 
dette stmket, er eldre enn 1813. Denne julebrannen, sier arki
tekt Jervel Grimmelund, er utvilsomt i enhver henseende flam
menes verdifulleste roY. Om nr. 24 sier han at det val' en typisk 
representant for de tmnderske herskapshusa fra rokokkotida 
som det hal' voort flere av enn na alminnelig kjent. I nr. 24 
bodde den gang Nicolay Lysholm som sammen med sin bror 
Johan M01mann Lysholm i 1801 kj13pte noe av Devle gard og 
begynte sapesyderi del', seinere brennevinsbrenneri. (Se bind 
I, s. 108, og bind II, s. 512 o. f.). 

Gard nr. 26 val' i 1805 av J. M. Lysholm solt til kj13pmann 
Johan Lorentzen som i 1813 f13rte opp nytt hus og val' savidt 
ferdig med det i oktober, 2 mndr. f0r julebrannen. Han bygde 
sa opp den gard som star i dag og som na er gatt inn i matr.nr. 
24. Av seinere eiere av nr. 26 kan nevnes Nicolay H. Finne, 
Trondhjems Sparebank, grosserer Hans Hansen og H. Hansen 
& S13n som solte til Strinda kommune. 

Eiere av nr. 24 kan vi nevne bl. a. doktor i medisin Henrici 
fra 1753. Han er omtalt ogsa pa et annet sted her i dette bindet. 
Etter Lorckfamilien kom Halfdan Klingenberg fra 1870. Frk. 
Sara Christie eide garden og hadde skole der i mange ar til 
«Aktieselskapet Kj13pmannsgaten 24» kj0pte i 1917 og solte 
samme ar til Strinda kommune. 

OM SKATTEFORHOLD 
A v H. N. aSNES 

Vi hal' pa flere steder i bygdeboka voort bort i skattesp13rs
mal og andre tyngsler for b0ndene. Her skal vi sa godt som 
muJig fa et samlende oversyn. 

Ordninga av skattene hal' voort skiftende gjennom tidene. 
Her nord varden viktigste skatten i middelalderen leidangs
skatten som ble betalt bade i bygd og by. (Litt om ledangsord
ninga se bind II, s. 336). Denne skatten kom den gamle lande
vernsordning til gode. Videre nevner vi matrikkelskatten pa 
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LikningssjeJ Ragnv . Lal'sen, 

f. 16. okt. 1876. G ikk underoffi-
sersskolen, ble Iikningsassistent 
i Trondheim 1898, fu llmektig ved 
samme k ontor 1913. Fra 15. sept. 
1918 ble ha n tilsatt som Iiknings
sjef i Strinda og gikk av i 1946. 

jordgods. Om denne er gitt ei 
utgreiing i bind I, side 86 o. f. 
Dette er de gamle faste skatter 
som vi og kan kalle jordbok
skatter, fordi de vanlig er a 
finne i «jordb0ker». 

Fra kirkelig hold fikk en 
tiendeskatten som ble innf0rt i 
Sigurd J orsalafarers tid. Den 
gikk til kirken, presten, bispen 
og de fattige. Den siste delen 
er etter reformasjonen nevnt 
med bondeluten. (Se ogsa bind 
II, s. 27, og 54). Om disse skat
tene ser vi lite i fogdarkivet. 
Rimeligvis er de sa vel innar
beidd at de gar inn uten videre 
brak. Anderledes kan det vrere 
med skatter av mer ekstraordi
nrer art. Da ga r det ikke alltid 
sa lett. En sadan ekstraskaU 
ble palagt i 1520 pa den tid da 
Kristian II holdt pa a ville leg-
ge under seg Sverige. (Det 

Stockholmske blodbad). Denne skatten skulle legges i s0lv
mynt eller s0lv etter vekt eller i begge deler. Men mange har 
ogsa lagt den i andre varer, trulig fordi de ikke har hatt s0lv. 
Denne skatt har vrert kalt s(1) lvskatten. - 1500 tallet, i adels
veldets tid, er ingen god tid for b0ndene. Om fogdens tjenere 
heter det at «de forholder seg verre enn ravner nar de sendes 
ut og krever inn landskylden. De tyranniserer og lever lidder
lig». Ellers er forholdene pa 1500-tallet mindre kjent. P a 1600-
tallet vet en noe mer om skatteforholdene. Kr istian IV med sine 
mange kriger s0rget for at skattene steig. Foruten de faste 
skattene ble det lagt skatt pa ymse nreringer. Radde noen sag
bruk, skulle de betale bordskatt) og var der en kvern, skulle der 
betales kvernskatt. I hvert tilfelle skulle myndighetene skyld
sette nreringen, og avgiften gikk i den kongelige kasse. 
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Hjalmar Salthammer. E. J. Iivaale. Arnt H errem. 

LikningssekTetcer Hjatmar Salthammer, f. 17. okt. 1882. Gikk amtssko
leu, var ei tid i Amerika, kom sa heim til Afjord og arbeidde som liknings
sekretrer og herredskasserer fra 1913- 16. Sommeren 1916 ble han tilsatt 
som likningssekretrer i Strinda. 

Likningssekret cer E. J. K vaale, f. 12. juli 1897. H0gskole-og handels
skoleutdanning. Var f0rst tilsatt ved L0kken verk og fra 1. sept. 1921 som 
f0rsteassistent ved Strinda likningskontor, fra 1. febr. 1947 som liknings
seluetrer. 

Likningssjef Arnt H errem, f. 5. febr. 1895. Juridisk embetseksamen 
1922, dommerfullmektig i Sarpsborg 1923, overrettssakf0rer i Orkanger 
1924- 46 og likningssekretrer fra 1930-46. Tilsatt som likningssjef i 
Strinda i desember 1946. 

Under Kristian IV, i 1641, fikk Norge en staende hrer. Dette 
skjedde 200 ar etter at den f0rste staende hrer i Europa ble opp
rettet i Frankrike. For b0ndene ble dette en hard pakjenning. 
Der skulle stilles mannskaper, og soldatene skUlle ha unifor
mer og_ utrustning. Det ble etter hvert ordnet med «soldatlreg
den, dvs. at visse garder skulle ha plikt til a stille soldater som 
kunne kalles inn til tjeneste nar som heIst. Slike garder var til 
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gjengjeld fritatt for andre byrder, f. eks. fri skyss. Videre ble 
opprettet «dragonIregder», garder som hadde plikt til a holde 
hester med mannskap til hreren. Disse hester matte vrere store 
og kraftige dyr. Dessuten skulle del' holdes trosshester. 

Den norske hreren fikk snart alvorlige oppgaver da det ble 
krig med Sverige i 1658-60, og heile Tmndelag ble lagt under 
Sverige i noen maneder. 

Ved forordning av 23. september 1763 ble palagt en ekstra
skatt som fogd og lensmenn fikk bry med. Den kst. fogd Lau
lund nevnte opp 2 b0nder til skattekommisjonen. Det val' Thor
sten Wethe og PedeI' Holte som ble uttatt som de fornuftigste. 
Kommisjonen skulle sa fordele denne skatten etter beste 
skj0nn. Men da skatten skulle inn, kom vanskene. Fogden skri
ver til stiftet at Bynes almue nekter a betale, og da han hadde 
tatt dem i forh0r, forklarte de at de ikke val' uvillige til a 
betale, men som f01ge av dyrtid og alminnelig pengemangel 
maktet de det ikke. I Selbu kunne fog den ikke fa menn med 
seg til utpantning og heller ikke hester til a kj0l'e de pantede 
saker bort med. Pa en gard hadde en mann i sinne tatt et ge
vrel' og truet med a. skyte dem som kom for a. pante. Lensman
nen matte dra bort med uforrettet sak. 

I Strinda hadde visepastor magister Wolf ikke fatt satt opp 
manntallslister. Fogden hadde ventet i lang tid forgjeves. Herr 
Wolf val' alene prest og fikk ikke tid til a ta seg av manntalls
listene, sa her kunne fogden ikke en gang gj0re i stand re
stanselister. 

Det val' motstand mot denne skatten fra aile kanter. Presten 
hadde if!. forordning plikt til a. arbeide ut skattemanntalls
lister, tildels med bistand av lensmannen, men rimeligvis 
manglet det her pa vilje. Det siste vi ser om saka er at fogden 
vender seg til stiftamtmannen og bel' ham om a. palegge presten 
a gj0re manntallslistene i stand. 

Nar en leser igjennom denne tids skattesp0rsmal og klagene 
over tunge byrder, kjennes det som om en f0lte et sykt men
neske pa pulsen for a kjenne om det er sa. pass kraft i hjerte
slagene at det star til liv. Hvordan da folk kunne klare det i 
ara 1771-73 som sknlle vrere de verste uar som Val' historie 
kan fortelle om, er ikke godt a si. I Strinda fr0s kornet b~rt, 
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mest i Malvik og i Bratsberg. I Mostadmarka fikk ingen mann 
korn. Fogden melder at det til hans fogderi var skaffet 500 
t0nner «forsterkningskorn». Etter hans fordeling skulle Strinda 
iii. 60 t0nner av dette kornet. Dette skjedde i mars 1773. - Men 
det var ingen gave, kornet skulle betales. 

Et annet korn- og skattesp0rsmaJ kom opp i 1771. - Kon
gens del av korn- og smatiende fra Leinstrand, Tiller og Klrebu 
og fra Strinda og Selbu tinglag hadde statholder Wibe vrert 
«benadet med». Men ved seinere res. var dette kornet gitt til 
Seminarium Fredricianum Laponicum i Trondheim. DeUe 
Lappeseminariet som var opprettet i Trondheim i 1752 og sei
nere fl~ttet til Trondenes, skulle utdanne lrerere som kunne 
greie a undervise samebarn, og som altsa sj0l hadde lrert noe 
samisk. 

Dette kornet var imidlertid forpaktet bort til andre, i de 
siste 10 ar for et vederlag av 750 rdl. Forpakteren fikk sa kor
net. Na ber b0ndene om a fa beholde kornet i disse vanskelige 
tidene mot a betale de 750 rdl. Det er fogd M. S0rensen som 
s0ker pa b0ndenes vegne, og den forrettende biskop M. F. Bang 
st0tter s0knaden mot at fogden eller en annen vederheftig 
mann kasserer inn pengene. Tidsfrist 10 ar - til 1781. 

En skatt som ofte er nevnt i denne tida, og som mange gan
ger var brysom a fa inn, var den sakalte konsumsjonsskatt, 
eller som vi kanskje kan kalle forbruksskatt, dvs. skatt av 
kj0pte levnetsmialer. Vi rna betale toll for innf0rte varer fra 
utlandet. Her er det tale om skatt pa varer som var innkj0pt 
fra produsenter her i landet. B0nder og husmenn var fritatt 
for skatten, for de var sj01 produsenter. B0ndene matte derimot 
betale noe sam kaltes /olkeskatt, skatt for tjenestegutter og 
tjenestejenter. Likesa matte b0ndene betale stallskatt. - Folk 
som levde pa gardene og som ikke h0rte til familien eller til 
tjenerskapet, men hadde egen husholdning var kalt inderste, 
og de matte betale konsumsjonsskatt, det samme var tilfelle 
med arbeidsfolk som ikke var i fast tjeneste, men tok tilfeldig 
dagl0nnsarbeid. Disse var kalt «l0sgjengere» og var iblant sa 
fattige at der ikke var noe a pante, og de oppholdt livet ved det 
de fikk fra andre, gavmilde mennesker. For varer som ble sendt 
inn til byen fra landet, ble konsumsjonsskatten oppkrevd ved 
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bybrua eller ved innfarten ved byporten pa Ilevollen. Vi har 
pa et annet sted omtalt episoder fra bybrua. Tjenestemennene 
pa disse stedene foretok inngaende gransking av det folk f0rte 
med seg. Vi ser saledes at fogden klaget til stiftet over at tje
nestmannen pa Ilevollen rotet igjennom hans reisekoffert nar 
han i embets medf0r hadde vrert ute pa landet og skulle inn til 
byen igjen. I regnvrer f. eks. var det slett ikke hyggelig a matte 
sta og se pa dette og kanskje fa regn ned pa papirene. Pa den 
andre side: Hvem kunne vite om ikke fogden hadde en kj0tt
p0lse e. 1. under papirsakene sine. - En annen gang ser vi at 
fogden klager til stiftet over at brev som han skulle ha sendt 
ut pa landet, og som han la inn pa disse konsumsjonsk(lntorene 
for a bli sendt leilighetsvis, ble nektet sendt. 

Varer som kom inn til byen fra landet, ble altsa skattlagt 
her, og kom varene sj0vegen, ble de nok skattlagt andre ste
der. Byfolket betalte pa denne mate sin konsumskatt. 

Av de mange klager og tvistemal det var pa Strinda om kon
sumsjonsskatten, tar vi med f0lgende som stikkpmve: I 1779 
bodde grey Schmettou pa Rotvoll. Han var den gang oberst og 
sjef for det 3. trondhjemske infanteriregiment. Han nektet a 
betale konsumsjonsskatt. Fogden ville ikke slippe ham, men 
gikk pa gang etter gang med sine krav. Til slutt klaget Schmet
tou til stiftet over dette kravet. Det blir opplyst at han bodde 
pa Rotvoll om sommeren og i byen om vinteren. Stiftet gir 
Schemttou rett fordi han var i kongelig tjeneste sam militrer 
og av den grunn fritatt. Videre betalte han skatt i byen am 
vinteren, da han her brukte skattlagte Yarer. 

Simon Cold var eier av Qvammen gard og hadde ogsa kj0pt 
Bierken (Bj0rka). Her bodde, etter det han forklarer, en hus
mann med kone. Bj0rka hadde han kj0pt fordi Qvammen var 
fri for skog, og han brukte Bj0rka dessuten som beitemark om 
sommeren. Na hadde han soltQvammen for a betale gjeld, og 
han var en fattig mann. Som bonde skulle han vrere fritatt for 
skatten, og husmannnsfolket likesa, trodde han. (Resolusjon 
foreligger ikke). 

Hvor vanskelig det var a fa inn skattene, skj0nner vi ogsa 
derav at fogden i flere tilfelle matte be am a fa dem inndrevne 
ved militrer eksekusjon. 
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11770 klager lensmann B. L. Wold til stiftet over avlsgards
eierne at de var srerlig uvillig til a betale skatt. Han for rundt 
i byen gang etter gang, men det passet aldri a betale. N a hadde 
skatteyterne plikt til a m0te og betale sin skatt pa skattetinget 
eller ogsa hos lensmannen, og lensmannen synes at han b0r 
ha et vederlag for dette arbeidet og for aile de bitre ord som 
han fikk attpa. Stiftamtmann D. O. v. Grambow er enig med 
lensmannen og setter' opp en skala for godtgj0ring etter skat
tens st0rrelse. 

Det var ikke bare vanlige skatter som hadde lag til a fryse 
inne, men ogsa smabel0p som lensmannstoll. I 1776 sender 
silJedes fogden til stiftet en restanseliste for sManne som 
skyldte lensmannstoll for 10 ar. 

H 0yleveranse. I 1773 fikk b0ndene i fogderiet pal egg om a 
levere 250 skippnnd h0Y (= 2222 yager a 18 kg.). H0yet sknlle 
leveres og lagres i h0ybnerne pa Kalvskinnet .. Fa Strinda faIt 
70 skpd. = 622 yager av denne leveransen. Dragongardene 
skulle vrere fritatt. H0yet skulle de fa betalt etter vanlig pris, 
12 skI. (= 40 0re) pro vag, men transporten matte skje gratis, 
mente fogden. 

Frivillig gave. Ved forordning av 14. november 1772 ble det 
meldt at i stedet for ekstraskatt som Var opphevet, skulle inn
fares en «frivillig gave». Denne frivillige avgift skulle gjelde i 
6 ar, fra 1. januar 1773. 

Amtmenn, sorenskrivere, fogder og proster skulle pa landet 
innhente erklrering om slike frivillige gayer. For Strindas ved, 
kommende ble resultatet 35 rdl. og 20 skI. B0ndene kunne gi 
fra 12 og opp til 64 skI. En del ga intet fordi de var ufor
muende. 

SildeUende. I 1787 er sildetiende nevnt. Lensmann Bard 
Wold hadde forpaktet den for 6 ar. Noe bel0p er ikke nevnt. 
I 1817 derimot er det opplyst at lensmann Wold hadde betalt 
48 skI. pro ar i de siste 6 ar. I 1842 ble fisketienden opphevet 
if 1. sirkulrerskriv fra finansdepartementet av 16. november. 

Slutten av 1700 tallet var 0konomisk en rommelig tid for 
landet med gode t0mmerpriser og oppgangstider ellers, men 
dette ser ikke ut til a gjelde b0ndene. Her gir fogdarkivet mel
ding om skatterestanser og atter skatterestanser. 
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I 1808 skulle b0ndene betale tilbake til rentekammeret for 
«mottatt i!meindretning» i 1803 og 1804. I 1808 gj0res det 
alvor av a fa disse pengene inn, og der er da 588 personer i 
fogderiet som var innkalt til forlikskommisjon, derav 132 fra 
Strinda tinglag. 

I 1816 ble palagt en s01vskatt som skulle danne grunnlag for 
Norges Bank. Fra S0ndre amts landdistrikter skulle betales 
64.850 spesiedaler, herav pa Strinda 9.300 spd. For mange var 
det vel hardt a ta kanskje den siste s01vskeia til denne s0lv
skatten, men denne skatten ga gode renter seinere. 

Den f0rste gang vi ser om valg av likningsmenn er i 1819 
da det pa tingstedet Lykkens Pr0ve ble valgt fra Lade sokn: 
Kst. lensmann Ole Teslien, proprietrer Schive og Anders Stok
kan, og for Bratsberg sokn: Sivert P. Bratsberg, Tosten Digre 
og Ole Qvam. De hadde a likne ut skatt pa formue og inntekt. 

Degnetoll er nevn t en enkelt gang nemlig i 1822. Fogden 
opplyser da til stiftet at degnetollen alltid hadde vrert betalt 
med 2 skI. av hver gardbruker og hvert ar sendt tillatinskolens 
kasserer i Trondheim. 

De forskjelJige skatter og oppeb0rsler som gjaldt i f0rste 
delen av 1800-tallet, finner vi i biskop Peder Olevarius Bugges 
skattebok som de har i Vitenskapsselskapet (lesesalen). Den 
inneholder et trykt skjema for skatt og toll som i det heile var 
brukt. Vi skal likevel vrere merksam pa at de forskjelJige toll
poster ikke var likelig fordelt pa aile. Tar vi f. eks. veimester
toll, hadde de a betale 7 skI. pro ar, enten de satt pa et lite eller 
stort bruk, og enten de bodde pa det ene eller det andre stedet 
i Strinda. Tar vi derimot 0vre Baklands vei, sa ble det nok bare 
de som kunne ha bruk for den vegen som betalte. Dette kom
mer av at opprinnelig var slike byrder utf0rt in natura, ved 
personlige tjenester, palagt etter lokale forhold, somme pa 
en mate, andre pa andre mater. Nar sa disse personlige tjene
ster ble erstattet med toll, ble det de som hadde hatt tjenesten 
som fikk tollen. En toll eller skatt som ble liknet ut etter st0r
relsen pa garden, ble heist liknet sammen med matrikkelskat
ten. 

Vi tar her f0rst en oppstilJing i 1804 etter biskopens skatte
bok. - Berg prestegard: 
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R rd. Skilling 

A. De Kg!. skatter Leilendingsskatt 4242 48 
Odelsskatt 
Rostjeneste 
Hestehjelppenger 
Arbeidspenger 

Leding: 
Smer 
Fenger 
Mel 
Avgift av jordens nytte og bruk 25 77Vz 

= 69 rd!. 29112 rd!. 

Dette var kongelig skatt som ble betalt med samme sum fra 
ar til ar sa lenge der ikke var srerlige grunner for endring. 

Sa kom hertil: 
B. De iirlige toile: 

Tingholdspenger 
Veimestertoll 
Degnetoll 
Skarprettertoll 
Tilsynsmannstoll 
Sorenskrivertoll 
Skysskaffertoll 
0vre Baklands vei 
Lensmannstoll 
Lagmannstoll 

22sk!. 

24 » 

69 rd!. 81 Vz sk!. 

Som vi ser har biskopen vrert fritatt for de fleste dolde». 
Vi tar og med ar 1816. Her ser skatteboka slik ut: 

A. Ska tter til sta tskassen : 
Spd. 

Landsskatt og brennevinsavgift 118 
B. Arlige tolde: 

Tingholdspenger 
Veimestertoll 
Degntoll 
Skarprettertoll 
Sorenskrivertoll 
Lensmannstoll 

Ort. 

4 

SkI. 

28 
7 
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Skysskaffertoll 
0vre Baklands vei 

119 

1 11 

o 11 

Omsatt til riksbanksedler: 1190 - 3 - 16 
So. kom her til: 

Deliqventomkostninger 
Curomkostninger 
Bru- og veipenger 
Skuddpenger 
Levanger vakthold 

19 r .b.sdl. 0 ort 18 skI. 
1 . 0 . 50» 

---------
1211 r. b.sdI. 3 ort 18 skI. 

Vi legger her merke til under A at matrikkelskatten har fatt 
et tillegg, nemlig brennevinsavgift. Denne avgift ble nemlig i 
den farste tid etter at brenninga var blitt fri, lagt po. all ma
trikulert jord, enten det po. garden ble brent brennevin eller ei. 
Men misnayen hermed ble so. stor at loven pa dette punkt matte 
endres. Denne endringa kom farst ute i 20-ara. Vi legger fram
leis merke til at det ikke er oppf"rt skatt eller toll til skole
vesenet og heller ikke til fattighjelp. Det kommer av at utgif
tene til skole- og fattigvesen ble dekket pa andre mater, og de 
hadde sin srerskilte kasserer fra 1837. 

Skatt og toll fra Berg prestegard ble innkassert av fogden, 
og skatteb"kene er egenhendig kvittert av fogden. 

Kommune- eller herredskasse hadde nok kommunen ikke 
hatt. Skolekasse og fattigkasse hadde der vrert lenge, men an
dre utgifter ble utliknet for hvert enkelt behov, og fogden S0r
get for a fa pengene inn og vedkommende rekning betalt. Men 
tilfeldige utgifter kunne jo komme, og na da formannskap og 
representantskap val' kommet i funksjon, matte sp0rsmalet 
om kommunekasse melde seg. I 1840 gjorde formannskap og 
representantskap vedtak om at det skulle liknes ut 8 skI. pi\. 
hver skylddaler til kommunekassen. I 1843 ble gjort vedtak 
om a likne ut 24 skI. pi\. hver skylddaler til den nye kirkegar
den pi\. Eliplass, og i 1845 ble gjort vedtak om samme utlik
ning til kirkegarden var ferdig. 
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Der trengtes protokoller til manntallsf0ring i kommunen. 
Fogd Klingenberg hadde kj0pt inn proto koller, og de kostet 
107% skI. I 1846 gjorde formannskapet vedtak om at pengene 
ble Iiknet ut pa matrikkelskylden. 

Men det matte i det lange I"p bli en tungvint mate dette a 
likne ut noen skilling for hver gang en eller annen kommunal 
oppgave skulle I"ses, men uten faste lovregler ville framgangs
linjene i den utvikling som matte komme, bli ulike pa de ulike 
steder. Som eksempel skal vi nevne at ved utlikning av fattig
skatt pa landet i 1868 ble renteinntekter i en del kommuner 
skatteiagt meir enn dobbelt sa sterkt som andre inntekter" i 
andre kommuner meir enn tredobbelt sa sterkt, i andre igjen 
femdobbelt og der over og endelig i noen distrikter 20 ganger 
sa sterkt som andre inntekter. - En fellesordning for skatte
forholdene ble n0dvendig, og en landSlov ble forberedt ved 
odelstingspr. nr. 26 av 1875. 

Det var jord og skog som gjennom tiaene hadde vrert skatte
fundamentet, og skattene ble lagt i samh0ve med skyldsetninga 
pa eiendommene.Den mann som hadde h0g «skyld» pa garden 
sin, fikk ogsa h0g skatt, enten mannen var rik eller fattig -
enten han eide garden eller ei. Foruten jorden var ogsa skogen 
skatteobjekt og likesa enkelte nreringer som da var srerskilt 
skyldsatte. Men heile strukturen i nreringslivet var na under 
omdanning. Fra naturalhusholdning kom en etter hvert over i 
pengehusholdning. Nreringsgrenene ble flere og av uUke slag. 
Det var da ikke lenger rettvist at matrikkelskatten pa jord
gods og skog var den viktigste skatten. Det matte vrere rettere 
a legge skatten pa inntekt og formue, og mange mente at ma
trikkelskatten burde falle heilt bort. Skattela en bade jorda 
etter matrikkelen og sa kom med eiendoms- og inntektsskatt, 
kunne det bli skattefundamenter som ble skattlagt flere gan
ger, Kommunene burde derfor fa h0ve til innafor visse avgrens
ninger a redusere matrikelskatten etter hvert, ja la den heilt 
falle bort som inntekt for herredskassen. 

S0ndre Trondhjems Amtsformannskap kunne ikke tiltre de 
retningslinjer som her er nevnt og kan for tiden ikke tilrAde 
lovutkastet. Det sier at «matrikkelen fremdeles soni hittil b0r 
danne det vesentligste og hovedsakligste skattefundament sam 
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enna ikke forholdenes utvikling har gjort det n0dvendig a 
oppgi, og at man allerede av den grunn b0r vokte seg for a 
beskatte driftige folk for sterkt, at de i h0g grad bidrar til 
distriktets velvrere ved a underholde en stor arbeidsstokk. Det 
antas a vrere umulig a gi aile de forskjellige lokale forhold et 
passende skattesystem». 

Heller ikke amtmannen kunne tilra proposisjonen. Han 
meiner at matrikkelen uten vesentlig innskrenkninger b0r fast
holdes til inntekt for amtskassen. Amtmannen er likevel med 
pa at verker og bruk far sin skatt. Det gjaldt her gruver, fiske
rier, salterier, losse- og lasteplasser, skipsverfter, fabrikker, 
manufakturer og andre industrielle tiltak. - Forslaget gikk 
ut pa at slike nreringer skulle skattlegges etter den arbeids
styrke hver enkelt nrering hadde. 

For sa vidt det gjaidt skoleskatten i S0ndre Trondhjems 
amt ble den i 1871 utliknet med 49 pst. pa matrikkelen og 51 
pst. pa formue og nrering. Fattigskatten ble utliknet med en 
halvdel pa hver. 

Proposisjonen fikk ellers tilslutning over heile landet. 
Vi kan ellers ikke ga videre inn pa skattelovgivningen her, 

dertil er den en for vidtl0ftig historie. Bare noen ord om tien
den som nil. hadde vrert lagt i ca. 800 ar. Som flere ganger 
nevnt var den delt i fire deler: til presten, til kirken, til bisko
pen og til de fattige. Ved reformasjonen var biskopens del gatt 
over til kongen - «kongetiende». 

Ved lov av 14. juli 1897 ble fra 1918 (altsa en avviklings
periode pa 20 ar) avskaffet bade kongetienden og kirketien
den. Prestetienden skulle reguleres som en fast pengeavgift 
som kunne 10ses inn med en sam let sum 20 ganger dens arlige 
bel0p. 

Direkte skatt til staten pa formue og inntekt ble innf"rt i 
1892. 

HERREDSKASSEN 
A V HERREDSKASSERER A. FOLDAHL 

Arkivet gir mangelfulle opplysninger om de f0rste herreds
kasserere i Stririda. Stillingen var den gang ikke mer krevende 
enn at den ble tatt som bistilling. 
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