
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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M. Aasen 
val' herredskasserer fra 1915-
1935. Han va l' utdannet land
bruksmann og va l' ei tid eler og 
bruker f0l'St av Valgrinda og sia 
av Hegdalen. I 1910 ble han fat
tig forstander, en stilling han 
hadde til han ble herreds kasserer 
i 1915. Da ' han sluttet i 1935. 
hadde han vrel't funksjonrer i 
S l rinda i 26 at'. 

Fra 1935 hal' A . Folda hl vrerl 
herredskasserer. 

Lensmann Remning (lens
mann i Strinda fra 1880-1890) 
var visstnok herredskasserer ei 
tid. Det samme gjelder lrerer og 
klokker Simon Srether. Hans 
datter Kaja hadde herredskas
sen og da formentlig etter sin 
far. Fra 1887-1900 var gard
bruker Lars Srether her reds
kasserer. Han eide Moholt 
vestre fra 1875 og Lerkendal 
gard fra 1899-1911. 

Etter ham kom O. B. Moe 
som konstituert i ca. 1 ar . Han 
var bokholder i Trondhjems 
Kullkompagni. Han reiste over 
til U. S. A. , og da han kom til
bake derfra, fikk han tjeneste 
i det norske tollvesen . 

Fra 1901-1906 var J. Will
mann herredskasserer. Han var 
10nnet underoffiser, og han var 
fra 1899 eier av Voll (seinere 
fors0ksgard) og han bygde der. 
Han reiste til Amerika og d0de 
der. 

O. H aagensli var herredskas
serer fra 1906-1915. Han var 
utdannet underoffiser. Han 

hadde en rekke kommunale tillitsverv, var saledes liknings
sekretrer, formann i likningsradet, forretningsf0rer i trygde
kassen og var medlem av herredstyret og formannskapet i 
lang tid og hadde ellers flere kommunale verv. 

Fra 1935 har A. Foldahl vrert herredskasserer. Han skriver : 
Komiteen for Strinda Bygdebok har anmodet meg om et bi

drag til 3. bind angaende herredskassens funksjoner og etter
kommer jeg anmodningen ved a gi en liten oversikt over kas-
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A. Foldahl. Ingeborg Pettersen . 0ystein Ramstad. 

Herredskasserer A. Foldahl, f. 13. februar 1895 i Trondheim og har 
vrert bosatt i Strinda siden 1909. 

Etter endt skoleutdannelse var han ansatt i firmaet I. N. Bruun, Skind
& Hudforretningen, i ca. 4 Ar. Begynte Arsskiftet 1914- 15 som assistent 
i Privatbanken i Trondheim og gjennomgikk de forskjellige grader. Var 
ansatt som bestyrer av bankens filial i 0stbyen i 4 Ar og rykket tilslutt 
opp som bank ens hovedkasserer. I 1935 tiltrAdtes stillingen som herreds
kasserer i Strinda. 

Hovedkasser er Ingeborg P ettersen har vrert i kommunens tjeneste fra 
1910 og arbeidde ved forskjeUige kontorer til hun i 1916 ble tilsatt ved 
herredskassererkontoret hvor hun nA har vrert hovedkasserer i mange ar. 

R evisjonss jej 0ystein Ramstad, f . 21. aug. 1896. Ramstad var fra 1921 
- 35 fullmektig og skatteinnkrever i Strinda, fra 1935-46 bokholder og 
fra 1946 r evisjonssjef. 

sens gj0remaJ samt utviklingen etter mm tiltreden som her
redskasserer i 1935. 

Etter kommunelovens bestemmelse skal der i hvert herred 
tilsettes herredskasserer, og dennes virkeomrade bestemmes 
av formannskapet (herredstyret). I de mindre og middelsstore 
kommuner omfatter herredskassene all pengeomsetning innen 
kommunen. I de st0rre landkommunene og byene er kommune-
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• 

kassene delt opp og underlagt de forskjellige etater med egen 
kasse og bokholderi. Ved regnskapsll.rets slutt oversendes srer
regnskapene til kommunekassen, som utarbeider hvert ' ars 
hovedregnskap. . . \ 0" " : " 

Ved min tiltreden hadde herredskassen aile inn- oglittellin-
, . ,-" _ ~ I 

ger for praktisk talt aile kommunens etater og derti! St'rinda 
Brannkommunes. Funksjonrerantallet var da ffillgende ~ "B<lR:-

• _. , 1 

holder, pantefullmektig, hovedkasserer med 2 underkasserere 
samt 1 yngstemann, som ogsll. bes0rget skattehenter- 'og 'bud-
tjenesten. . 

Imidlerlid er der foregatt en svrer utvikling inlien' kommu
nen. Innbyggerantallet er vokset til ca. 25,000, og antall skatt
ytere har steget proporsjonalt hermed og utgj0r nll. ca. 12,000, 
mot ca. 7000 i 1934-35. Arbeidet med skatteinnfordring er 
sll.ledes filket betraktelig. Utpantingsretten for skatter og av
gifter til kommunen er tillagt herredskassereren, unntatt hun
deavgiften som innkreves gjennom lensmannen, som ogsa inn
krever gardsskatten samt skatt pa verker og bruk. Etter hvert 
er der kommet til mange nye regnskapskonti ved opprettelse av 
nye administrasjonsgrener innen "de forskjellige etater samt 
nye sosiale tiltak, som gjenspeiler seg ved merarbeid i herreds
kassen. Den siste krig forll.rsaket opprettelse av kriseinstitu
sjonene og dessuten hal' kommunen atskillig byggevirksomhet 
for boligbygg. 

Jeg hitsetter en fortegnelse over de etater som der framleis 
foretas inn- og uttellinger for gjennom herredskassen: 

Sentraladministrasjonen: Herredstyre og formannskap, re
visjonen. radmannen, herredskassen, likningsvesenet, folkere
gisteret m. v. 

Politi og rettspleie: Kommunekassen betaler tilskott til sta
ten for politiutgifter, overformynderi, forliksriid. 

Kirkevesenet med soknekassene. 
Skolevesenet: Folkeskolen, framhaldsskolen, yrkesskolen, 

skoletannklinikken, den hfilgre skole . 
Sosialkontoret: Gamlehjemmet, fattigvesenet, verjeriidet, al

derstrygden samt barnetrygden. Sistnevnte trygd utbetales 
f. t. gjennom trygdekassen. Herlil kommer morstrygd med det 
ffilrste. 
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Arbeidskontoret. 
H elseradet. Edruelighetsneinnda. [drett. 
J ordstyre. H erredsgartner. Bolignemnda. 
HerredsingeniliJren: Vei-, gate-, vassverk og kloakkvesen. 
Ukekmnede utbetales ved ingeni0rvesenets bokholder og 

kasserer. 
Bygningsvesenet : OppmiUingen, boligarkitekten m. v. samt 

snekkerverksted. 
Kommunens pensjonister . 
Kommunens eiendomme. 
Kriseinst i tusjonene: Forsyningsnemnda, brenselsnemnda, 

kontrolinemnda, husfordelingsnemnda. 
I alt foretas der utl0nning for ca. 250 personer direkte fra 

herredskassen hver maned. 
Inntil 1938 var herredskassereren bokholder og kasserer for 

Strinda sykehus, men fra nevnte ar ble der tilsatt forvalter 
ved sykehuset, som fra da av overtok sykehusets kasse- og 
regnskapsf0rsel. 

Herredskassereren er regnskapsforer for 7 av kommunens 
legater .og fonds. 

Det er sj01sagt skatteyterne som ~ornerer herredskassen med 
de vesentligste driftsmidler da herredsskatten er den storste 
inntektspost. For innevrerende budsjettar er der utliknet vel sju 
millioner kroner inklusive alderstrygd- og krigspensjonerings
avgift. Dessuten innbetales til herredskassen fra huseiere: 
vassavgifter, gaterefusjoner m. v. samt brannskatt til brann
kommunen. Ved byggeforetakender rna der innbetales gebyrer 
for byggeattester samt malebrev. Refusjoner (tilskott) fra 
stat, fylket o. a. gar inn i herredskassen. 

Under krigen kom administrasjonsradets bestemmelse om 
forhandstrekk av skatter til stat og kommune. Der kom inn 
anseelige summer herfor via srerskilte skatteoppkrevere rundt 
om i landet. De innkomne bel0p pa hver skattyter ble fordelt 
fra herredskassen pa stat- og kommuneskatt etter bestemte 
regler. Denne ordning forarsaket atskillig merarbeid og ekstra 
bokf0ring, idet samtlige forhandstrukne personer ble godskre
vet 4 % kontantrabaU og de tre siste ar 3 %. 

For a illustrere 0kningen av omsetningen i herredskassen 
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nltsetter Jeg endel tall tor sammenliknmgs skyld vedkommende 
tiarsperioden 1936-37 og 1946-47: 

1936- 37: 1946-47: 

kr. 1,293,000.00 
» 2,553,500.00 

Budsjettregnskap 
Kasseomsetning 
(kassakontos ene side) 
Antall herredsskatteytere 

kr. 7,782,500.00 
» 12,799,500.00 

7,810. . 11,960 

Som en ser er bl. a . kassaomsetningen femdoblet med en til
vekst av ti og en kvart million kroner i perioden. 

Antall posterte kassabilagsnummer i sist avsluttede regn
skapsar 1946-47 (ved gjennomf0rt rasjonalisering) var ca. 
22,000 og antall innbetalte skatte- og avgiftsekspedisjoner ut
gjorde 48,650. 

Funksjonrertallet er na 0ket til 14, hvorav 3 midlertidig an-
satte, nemlig : 

Hovedbokholder med 1 assistent. 
Hovedkassererske med 1 annenkassererske. 
1 f0rsteassistent. 
1 maskinoperat0r. 
1 skrankeassistent. 
1 pantefullmektig med 4 assistenter. 
1 stenograf og maskinskriverske. 
1 skattehenter og bud. 

SOSIAL FORSORG 
AV SOSIALSJEF EINAN 

Den aller eldste form for forsorg var at frendene matte ta 
seg av sine egne fattige. Men allerede den gang var det noe i 
ordspraket «Frende er frende verst». Det viser seg nemlig at 
lovene i stadig st0rre utstrekning matte gripe inn og beskytte 
de fattige mot frendenes mate a avhjelpe n0den pa. Det var 
nemlig vanlig skikk og bruk at frendene bar uomskede barn og 
gamle og syke ut i 0demarken for a d0. 

Ansvaret for de fattige ble etter hvert overf0rt til enhver 
som hadde jord, og til kirken. 
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