
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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Fattigforsorgen er den eldste 
form for samfunnsmessig or
ganisert sosial forsorg. De 
f0rste spor finner vi allerede i 
Hakon Adalsteins lovsamlinger 
i ar 940. Hakon Adalsteins lover 
av 940 ga ingen leverett for 
vanf0re barn. Det er uttrykt 
slik: «Det er nu dernrest, at 
ethvert Barn, som bliver fl!>d, 
skal udi vort Land opf0des, 
med mindre det er f0d med 
Skavank, at Ansigtet vender 
did, hvor N akken skulde vende, 
e ller Treerne did hen hvor Hrel 
skulde vrere, da skal det Barn 
f0res til Kirken og d0bes, men 
siden maa man legge det ned i 
Kirken, og lade det der d0de». 
For 0vrig ble det i loven for
budt «at udbrere sit Barn». 

Fra Sigurd J orsalafarers tid 
i begynnelsen av 1100 tallet har 
vi de f0rste opplysninger om 

SosialsjeJ Alrich Ingvard Einan 
f. 17. jan. 1905. Oslos Handels-
gymnasium og Statens politiskoie. 
Begynte i Strlnda kommune 1928 
som politibetjent. Ble 1929 tilsatt 
ved forsorgsvesenet. Medlem av 
styret i N orges FatUgstyre- og 
Forsorgsforbund siden 1933. 

tiender. Til hjelp for de fattige skulle det betales tiende av 
gmde pa jord, brendefang, fiske og fangst. Tiender ble fordelt 
med ".4 part til biskopen, 1.4 part til presten og ".4 part til 
kirken og 1.4 til de fa ttige. 

Slik som her nevnt var forholdene inntil Magnus Lagab0ters 
lovsamlinger i 1274. Magnus Lagab0ters lover var ogsa inndelt 
i de samme tinglover som Hakon Adalsteins. Hos Magnus 
Lagab0ter finner vi de f0rste spor av lovbestemt legd. Ordet 
legd er imidlertid ikke brukt i loven. Det er mulig at legden er 
enna eldre, at den er bestemt av en av de kongene som regjerte 
mellom 940 og 1274 og bare samlet opp av Magnus Lagab0ter. 
Det har jeg ikke kunnet bringe pa det rene. 

r en dansk oversettelse av Magnus Lagab0ters loy - bolken 
om fattigmanns flytting - heter det: «Alle fattige Mrend, hvis 
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Frender ikke have Formue til at underholde dem, og som ej 
heller kunde f0de sig selv, dem b0I' enhver Bonde - saavel 
Eenvirkes Mand som fuld Bonde - at flytte; thi den fattige 
beh0ve lige saa vel at gi0re godt som den Rike, og skulde aile 
flytte efter Budbyrd, f0rst den som boer fremmerst paa Bud
veyen, og flytte til den nreste Gaard - --» . 

Med denne lov ble det ogsa forbudt a sette ut gamle og syke 
i 0demarken. «End om man flytter fattig Folk ud i 0de 
Marke, eller did hvor den Fattige d0er formedels hans Flyt
ning - - - saa og om man viser fattig Mand fra sig og vil 
ikke herbergere ham, og d0er han derudover - - -, den skal 
b0de for den Mand fald Mandebod til den d0des Arving - - -
og dessuden Tegengield». 

Den som nektet a ta imot i tur og orden, matte ogsa b0te: 
«End om noget siden vederfares den fattige Mand, saasom han 
enten d0er af Frost, eller bides ihiel af Dyr eller Runde, da 
vrere den Bonde som lod ham ligge ude, derfor ansvarlig». 

De fattige som selv kunne ga fra gard til gard, pliktet b0n
dene a ta imot. Om vinteren gjaldt dette «ira den Tid naar man 
rarer Qureget om Aftenen». Til slutt heter det: «End om nogen 
gi0r imod denne Anordning - - - da b0de som tilforn er 
sagt, og gaae til Skrifte og b0de ved Gud, fordi han vilde ikke 
hielpe den Fattige». 

I 1274 ble det ogsa endring i barneforsorgen. Den gamle 
norske kirkelov satte en stopper for at vanflne barn ble lagt 
ned i kirken for a d0. Safremt barnet «hadde Menneskehoved. , 
fikk det ogsa leverett selv om det hadde andre skavanker. 
Denne loven gjentok forbudet mot a legge ut barn. Foreldrel0se 
barn ble ogsa gitt rett til legd. Loven sier i dansk oversettelse: 
«End om Kone som gaaer for hver Mands d0r, d0er fra sit 
Barn, da skal Bonden tilbyde Barnet til hveni som vii tage det 
til sig for Guds skyld». (Dette skulle skje pa kirkebakken). 
«Vii ingen tage imod det, da skal Bonden f0de det en maaned 
og siden f0re det til n reste Gaard og lade Kopp f01ge med». 

Ville ikke den neste gard ta imot, fikk bonden rett til a legge 
barnet fra seg pa garden i vidners pasyn. Den nye bond en. fikk 
da ansvaret for barnet i den f01gende maned. 

Disse lover gjaldt helt til 1604 da Christian den IV's Norske 
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lav kam. Men i mellamtiden hadde det private velgj0renhets
arbeid gjennam kirken far en star del mattet ta seg av de fat
tige. Kirken hadde gitt sanksjan far almissegiing ag farvaltet 
selv midlene. Utviklingen gikk derhen at hver menighet s0rget 
for sine fattige. Men etter hvert ble omstreifernes og tiggernes 
antall so. start at appgavene ble for store ogsa for kirken. Det 
ble n0dvendig med inngrep fra statens side. 

Christian den IV forb0d betling og omstreifing, for «Huer 
mand der karsk er, oc kand arbeide for sin f0de». 

Andre fattige som ikke kunne hjelpe seg sj01 og heller ikke 
hadde frender som kunne hjelpe, fikk samme rett som etter 
Magnus Lagab0ters lover til a fa hus om natten hos den f0rste 
og beste bonde «fra den Tid Qureg gives». Var de fattige syke, 
pliktet b0ndene a fiytte dem pa samme mate som f0r. 

I 1604 ble ogsa den Norske Kirkeordinants skrevet etter kong 
Christian IV's befaling, men det Iyktes ikke a . fa denne stad
festet i K0benhavn f0r 9. juli 1607. Dens femte part s ier om 
«Fattige eller Huusarme». «Thi skal huer udi sit Stifft - -- -
oprette en Menige Kijste for de Fattige udi huilcken der kand 
indsambles huad Almisse Christnet Folk giffue - - ». «Fat
tige som ere meget gamble eller vanf0re skal giffues Tegen aff 
Byens 0ffrighed, huilcket de skulde sy paa deres Klrede, att 
huer Mand kand kjende, huvilcke de ere som for ret at skulde 
hielpes oc underholdes». 

Kirkeordinantsen opprettet ogsa staterfogdstillingen (stod
derfogdene, eller fantefutene som de i seinere daglig tale kal
tes) som skulle ha overoppsynet med utdelingen av almissene 
«oc see till at de fattige holde sig skickelige som dennem b0r». 
Videre skulle han pase at fremmede statere (omstreifere) og 
tiggere ikke kom inn i distriktet. 

Christian den V's Norske Lov av 1687 hadde de samme be
stemmelser som Christian den IV's, men med tillegg om at det 
for byenes vedkommende skulle opprettes hospitaler for de fat
tige syke. For 0vrig pala denne loven prestene a ha omsorgen 
for de fattige . De skulle og «formane sognefolket til at give AI
misse, og gaa den for derudi med et godt Exempel. De skulde 
flittigen tilse at hvad de Fattige givet og chris teligen tillagt 
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er, de det nyde og bekomme». Utdelingen av de gitte midler 
sku lie skje ved sognepresten. 

I de f01gende ar ble det lappet og lappet pa de gamle bestem
melser med reskripter og forordninger fra K0benhavn, men de 
aller fleste g.ialdt bare bestemte byer og distrikter .. Av bestem
melser av almengyldig interesse kan nevnes forordning av 9. 
august 1754 om foreldrel0se barn. Fogden og presten ble palagt 
a ta seg av disse og anbringe dem i pleie pa en gard. Som veder
lag pliktet barna a tjene bonden uten 10nn til 20 ars alderen, 
hvis de var under 5 ar ved anbringelsen. Var de over 5 ar, 
matte de tjene til fylte 18 ar. Forordning av 14. oktober 1763 
pala en barnefar a svare det halve av barnets n0dt0rftige un
derhold. 0vrigheten skulle bista moren med innfordringen. 
Forordning av 6. juli 1787 spesielt for Trondhjems stift om 
arv tilfalt et fattiglem skulle tilfalle almissekassen. 

Men situasjonen ble etter hvert slik at de lokale 0vrigheter 
matte gripe inn og avhjelpe n0den pa sin egen mate. 

Fra ar 1775 finner vi de f0rste opplysninger av lokalhistor
isk verdi om fattigfors0rgelsen i Strinda. 

Av fogdens arkiv framgar at han i flere tilfeller matte hjelpe 
til med forskudd for a hjelpe syke og fattige mot seinere re
fusjon av almuens almissekasse. 

For a skaffe penger foreslo han for stiftamtmannen i 1775 
at '13 av de b0ter som matte bli paIagt i Strinda etter plakaten 
av 28. januar 1772 om 0dselhet i bondebrylluper, skulle tilfalle 
sognets fattige barn. (Plakaten inneholdt pabud bade om klrer, 

. mat og drikke ved bondebrylluper). 
Til tr~ss for at betleri var forbudt, matte stiftamtmannen 

lempe pa dette forbudet. Stiftamtmannen matte ved resolu
sjon gi en rekke tillatelser til «omgaen» etter anbefaling fra 
fogden. Saledes i 1778 til en mann i soknet slik resolusjon: 
«Da ans0geren N. N. efter Presten Schielderup's attest, for
medels Vanlykke paa Kreaturer og Sygdom i Huset, er bragt 
til saa yderlig grad af Fattigdom, at han med kone og barn er 
nrer ved at omkomme av hunger, saa bevilges at han i Strin
den fogderi maa i 4 uger omgaa for at s0ge gode menneskers 
hjelp - - - ». 

Aile tidligere bestemmelser som bade var tilfeldige og util-
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strekkeJig underbygd, var ikke av noen srerlig betydning for 
de fattige, men det gikk likevel lang tid f0r en niidde fram til 
en virkelig samfunnsmessig ordnet forsorg. 

Det var f0rst gjennom stiftsanordningne i det 18. arhundre 
at det ble gjort et forsak fra statens side pa a skape et grunn
lag for videre forsorg. 

Stiftsanordningene var en samling bestemmelser om fattig
fors0rgelsen og ble utferdiget av Kanceliet i K0benhavn for 
det enkelte stift etter henstilling og forslag fra den lokale over-
0vrighet i Norge. 

Trondhjems stift fikk sin anordning ved reskript av 13. aug. 
1790 etter at Akershus stift hadde fatt sin i 1741, Bergens 
stift i 1755, Kristiansand stift i 1786 og Trondhjem By 3. april 
1789. 

Reskriptet bestemte at det overalt pa landet for hvert enkelt 
prestegjeld skulle opprettes en bygdekommisjon - fattigkom
misjonen. Denne skulle besta av sognepresten, en eller 2 hand
lende borgere eller proprietrerer og lensmannen. Prestegjeldet 
skulle inndeles i legder med et bestemt antall garder innen 
hvert legd. Hvert legd skulle ha sin legdsformann som sto an
svarlig for riktig flytting. 

Her finner vi for f0rste gang bestemmelser om hjemstavns
rett. Hver kommisjon hadde a s0rge for sine fattige. De som 
hadde vrert 3 ar i soknet, h0rte soknet til. Begjrerte andre hjelp, 
skulle disse vises til deres eget prestegjeld. Hjelpen skulle ytes 
slik: «Udlevede, Vanhilsige eller Kf0blinger. skulle anvises til 
legd. Enhver med sma barn skulle gies almisse. Foreldrel0se 
barn skulle anbringes hos skikkelige og formuende folk. Kom
misjonen ble srerlig palagt a ta seg av foreldrel0se barn. Der
imot: «Arbeidsf0re Mrend eller Quinder maae kommisionen ikke 
lade sig overtale til at give Almisse». 

Hvert prestegjeld skulle ha sin fattigkasse, men kommisjo
nen matte selv samle inn de midler de hadde bruk for. Den fikk 
til disposisjon: 
1. Renter" av legatter og kapitaler som fra tidligere tilh0rte 

de fattige. 
2. Frivillige gayer fra tavler og b0sser i kirken eller ved 

brylluper. 
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3. B"ter og mulkter. 
4. FriviIlige gavel' fra bekkener anbrakt ved kirked0rene pa 

aile kirkedager. 
5. Kontant betaling sam utl0sing av legdplikt. 

Kammisjonen fikk ogsa sam oppgave a finne arbeidsfortje
neste for distriktets fattige ag fremme farslag hvarved duelig
het ag kunstflid kunne lreres ungdammen ag utbredes blant 
almuen. Verd a legge merke til er hva reskriptet anf"rer her
am: «Til hvilken vigtig Hensigt Bygde-Cammissionen antager 
sig Skale-V",senet, og f0rer ligeledes Regnskab over Skole
Cassens Indtregt og Udgift». Noen direkte innflytelse pa skolen 
fikk kommisjonen derimot ikke da «med Skoleholderons anta
gelse forholder der sig som forhen, efter derom udgangne An
ordninger». 

Reskl'iptet innf0rte ogsa en inspeksjonskammisjon for hvert 
provsti, bestaende av pravsten, fagden ag sarenskriveren. 
Denne skulle f0re kontrollen med fattigkammisjonens regn
skaper ag virke. 

En overkommisjon for hele stiftet skulle besta av sarntlige 
capituJares med stiftsbefalingsrnannen og biskopen sam de 
ledende. , 

Samtidig ble de gamle staterfogder avl0st av bygde-vektere 
(fattigvektere) sam skulle beskikkes for hvert prestegjeld. 
Fattigvekterne ble paJagt a pase at ingen omvandrende tig
gere karn inn i prestegjeldet, og at ingen av sognets egne fat
tige gikk ut av sagnet for a tigge. Fremmede tiggere sam ble 
pagrepet, skulle f0res tilbake til sine hjem. Ble de pagrepet pa 
ny, ble de satt i tukthuset. Soknets egne fattige «sorn i "rkeg-
10st Lrevned ere med Tiggel'ie til Besvrel'», ble stl'affet med 
gapestakken. 

Inntektene fattigkommisjonene fikk til disposisjon, val' me
get beskjedne, ag bade fagden og stiftamtmannen matte tre 
st0ttende til. 

I juli 1793 brente husene pa 0vregjerdet i Malvik som den 
gang tilh0rte Strinda. Stiftamtmannen matte gi eieren tillatelse 
til «amgaen». Likesa til eieren av Udleren i Strinda. Denne 
garden brente ned i mars 1794, og eieren med kane og 9 barn 
ble staende pa bar bakke. I 1796 ble en fattig enke som i de of-
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fentlige dokumenter bare er kalt «Gammel-Ingeborg av Strin
den Prrestegjeld», liggende etter benbrudd uten a fa n0dvendig 
bistand. Idette tilfelle matte fogden gripe inn og be om stift
amtmannens samtykke til a forskuttere hjelp av Kongens 
kasse. Videre sees eieren av garden Brurok a vrere gitt tillatelse 
til «omgaaen» etter storbrann. 

I 1801 matte fogden innberette til stiftamtmannen at fattig
kassen i Strindens pi'estegjeld intet eiet. Fogden fikk da full
makt til a forskuttere av Kongens kasse. Tilbakebetaling ble 
det nok sa som sa med. De 0konomiske forhold ble etter hvert 
mer og mer prekrer. I de etterf01gende ar matte fogden flere 
ganger utligne fattigutgiftene pa almuen. Den fortvilte stil
ling ble til slutt innberettet til K0benhavn og i januar 1813 
kunne fogden kvittere for 8900 riksdaler som var den del som 
faIt pa Strinden og Selbo fogderi av et bel0p som dels var gitt 
som gave og dels som Ian av Kongen til Norges trengende. 

I 1813 var 14 gamle og husl0se innlagt i prestegjeldets 14 
legder. Dessuten hadde bygden 90 «almisselemmer». Dette var 
heist m0dre med barn. 

De inntekter bygdekommisjonen da hadde, var almisser fra 
kirketavlene, de ved forlikelseskommisjonen og andre retter 
falne b0ter, hva som ved tvangsmidler ble inndrevet hos fat
tige b0nder, som ikke kunne svare den forordnede skyss, samt 
oppfostringspenger for barn innfordret av fogden. 

En innberetning til stiftamtammen viser hvor alvorlig si
tuasjonen da var. Foruten de foran nevnte 104 underst0ttede, 
sier innberetningen at det dessuten finnes maske flere hundre 
forarmede familier formedels den store misvekst overalt i lan
det, de svrere skatter og utredninger som i et og alt rna svares, 
de overhlmdtagende uhyre kornpriser og all annen dyrhet pa 
livets f0rste forn0denheter, som medtar alles formue, og synes 
it gj0re all menneskelig hjelp forgjeves uten it gj0re det onde 
enna verre ved a fomke utgiftene av den lille rest som enna 
kan vrere tilbake blltndt almuemanden. Til a underholde disse 
viI kreves en kapital som av hele prestegjeldets formue ikke 
kan dekkes, «og i saa maade ingen anden redning end med 
vaare B0nner at bede Gud oplade sin tillukte miskundheds 
Haand at velsigne Landet med J ordens gr0de, at yore udgifter 
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maa blive taalelige efter yore svake Krrefter at vor fattige 
arvesdel ikke ganske skal medgaa, og vort mod ikke synke til 
fortvilelse». 

Denne innberetning er undertegnet av hele bygdekommisjo
nen som da besto av soknepresten P. Schielderup, ' G. Uistad, 
Jon Bi0rnstad, Peder Digre, Sivert Bradsberg, Jacob Aasen, 
Jon Moholt og Lars Wigeraunet. 

Forholdene som for 0vrig var like preker over hele landet, 
gjorde det patrengende n0dvendig a s0ke a komme fram til en 
mer ordnet og samfunnsmessig sett mer tilfredsstillende fat
tigforsorg. Det ble fra flere hold tatt opp et energisk arbeid for 
a f a en samlet fattiglov for hele landet. Men tiden gikk uten 
resultat. Riktignok bedret forholdene seg etter hvert, men de 
gamle bestemmelser om pa hvilken mate kommisjonen kunne 
skaffe seg midler til de fattiges fors0rgelse ble staende. 

I 1837 fikk fattigkassen riktignok en ny inntektskilde, nem
lig med formannskapsloven som bestemte at mulkter etter 
denne loy - for fravrer uten lovlig forfall og for fors0mmelse 
med sakenes ekspedisjon - skulle tilfalle fattigkassen . Mulk
ten var imidlertid bare satt til 60 skilling, sa det er ikke grunn 
til a anta at de fattiges levemate ble noe srerlig bedret. 

Loven brakte den endring i administrasjonen at alle saker 
vedkommende fattigkommisjonen skulle tillegges formannska
pet. Alle embeds- og bestillingsmenn i bygdekommisjonen 
skulle tiltre formannskapet, og soknepresten skulle vrere for
mannskapets ordf0rer i saker som angikk fattigvesenet. 

I f0rste holdte formannskapsm0te den 8. november 1837 ble 
bestemt at m0ter skulle holdes den f0rste tirsdag i hver ma
ned. Pa annet hvert m0te skulle fattigvesenets saker fremleg
ges. Stillingen som kasserer og regnskapsf0rer ble overtatt av 
en av formannskapets medlemmer, men allerede i formann
skapsm0tet 23. januar 1838 ble kirkesanger Refseth ansatt som 
kasserer og regnskapsf0rer for skole- og fattigvesenet for 20 
spd. a rlig. • 

Bygdens fattigvesen fikk fra na av en ordnet og fast ledelse. 
Utdeling av almisser ble foretatt pa faste dager fra bygdens 
skoler. Legdenes antall som tidligere hadde vrert 14, ble na ut-
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videt til 22 fordelt slik: Lade sokn 12, Malvik sokn 7 og Brats
berg 3. 

Etter vedtak i representantm0tet 11. desember 1838 ble fat
tigskatt utliknet slik: Uardbrukere 1 ort 12 skilling, husmenn, 
strandsittere, huseiere og handverkere fra 12 til 60 skilling, 
mannlige tjenere 8 skilling og kvinnelige tjenere 4 skilling. 

19. jan. 1839 ble Ole Jacobsen Teslie ansatt som regnskaps
f0rer for 12 spd. arlig. Han fant allerede i januar 1840 a matte 
si opp sin stilling igjen. Han sto da med 250 spd. av private 
midler i forskudd til fattigkassen. Saken ble imidlertid ordnet, 
og 10nnen forh0yd til 50 spd. arlig hvorav 30 spd. fra fattig
kassen og 20 spd. fra skolekassen. Samme ar ble utarbeidet in
struks for regnskapsf0reren. Etter denne hadde han a innkas
sere aile inntekter for fattigvesenet. Den arlige underst0ttelse 
sam etter farmannskapets beslutning ble tilstatt de fattige, 
skulle utdeles kvartalsvis. Utbetalingen skulle farega for Lade 
sakns vedkammende pa Hlademaens skalested hvar de fattige 
sa vidt mulig hadde a. m0te personlig. I de andre sakn skulle 
utdelingen farega etter regnskapsf0rerens nrermere bestem
melse. 

I januar 1842 ble Ole B. Brurak ansatt som ny regnskaps
f0ter. Han fikk 36 spd. i arlig 10nn, hvorav 20 av fattig- og 16 
av skalekassen. 

I representantskapsm0te 22. aktaber 1845 ble besluttet at 
tavlenes ombreren i prestegjeldets kirker for de fattige skulle 
opph0re for ettertiden. 

Men samtidig fikk fattigkassen en ny inntekt, nemlig ved lav 
av 6. september 1845 om Brrendevinssalg ag Udskjrenken som 
pala avgift for den sam ville drive med salg ag utskjenkning 
av brennevin fra 4 til 8 shilling pro potte til fattigkassen. 

Den 20. september 1845 kam var f0rste fattiglav - en for 
landkammuner ag en for bykommuner. Den er betegnet som et 
start framskritt for human fattigfars0rgelse. 

Fattigvesenets inntekter fra na av ble renter av legatter, 
l~ % avgift av yarer og 10s0re som ble salgt ved affentlig auk
sjon samt av kj0pesummen for faste eiendammer, b0ter etter 
dam eller vedtak, brennevinsavgiften, tavle og blokkpenger i 
kirkene, l~ spd. i avgift pro aften for affentlige dansetilstelnin-
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ger, 12 skilling i arlig avgift av hver jordbrukende husmann, 
legdytelser og naturalier etter matrikkelskylden, og utlignet 
pengebidrag (fattigskatt) pa aile som ikke eide jord. 

Utligningen skulle foretas av fattigkommisjonen og bekjent
gj0res soknvis av lensmannen fra kirkebakken f0rste s0ndag 
gudstjeneste ble holdt etter at ligningen var ferdig. 

Barn matte ikke anbringes i legd uten at de kunne bli pa 
samme sted i f lere ar. De som ble anbrakt i legd skulle utsty
res med en legdseddel som inneholdt hvor de skulle vrere i det 
f01gende ar, og forsavidt de matte pa omgangslegd, da i hvil
ken orden og i hvor lang tid pa hvert sted. Fattigvekterinstitu
sjonen ble opprettholdt i de sokn hvor kommisjonen fant det 
n0dvendig. 

I formanns- og representantskapsm0te 29. november 1845 
ble bestemt at bygdens 3 sokn skulle utgj0re et fattigdistrikt. 
Bygdekommisjonen skulle besta av 6 medlemmer, nemlig 3 fra 
Lade, 2 fra Malvik og 1 fra Bratsberg. I samme m0te ble den 
f0rste kommunale fattigkommisjon valgt. Den ble bestaende 
av: Fra Lade: A. B. Rosenvinge, Harald Krogh, Thonning Owe
sen; fra Malvik: Ole Gundersen; Midtsanden: Peder Bj0rnstad; 
fra Bratsberg: Bj0rn Brurok. 

Distriktet ble delt i 9 underdistrikter, nemlig 4 i Lade, 3 i 
Malvik og 2 i Bratsberg sokn. 

Ole B. Brurok fortsatte som regnskapsf0rer. 
Allerede i januar 1846 besluttet kommunen a ga over til den 

gamle ordning med distriktsinndeling. Lade, Malvik og Brats
berg sokn skulle igjen utgj0re sine selvstendige fattigdistrik
ter. Dette ble endelig bestemt ved resolusjon av 19. september 
1846. Hvert sokn fikk sin egen kommisjon, Lade sokn med 5 
medlemmer, Malvik sokn 4 og Bratsberg sokn 3 medlemmer. 

Den f0rste selvstendige kommisjon for Lade ble bestaende av 
A. B. Rosenvinge, Harald Krogh, Thonning Owesen, Jakob 
Stubban og Bj0rn P. Teslie; for Malvik: Peder Bj0rnstad, 
Eskild Eskildsen Haugan, Ole Sivertsen Volden og Torsten 
Indrebuan; for Bratsberg: Ole B. Brurok, Peder Qvammen og 
Jon Bye. 

Hvert av sokna fikk ogsa sin selvstendige kasserer og regn
skapsf0rer. 
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Utgifter som angikk aile 3 sokn, sku lie fordeles med 86 skil
ling pa Lade, 24 pa Malvik og 10 pa Bratsberg av hver Spd. 
Utgifter som angikk bare Lade og Bratsberg sammen skulle 
fordeles med 107 skilling pa Lade og 13 pa Bratsberg. For Mal
vik og Bratsberg ble fordelingen 83 skilling pa Malvik og 37 pa 
Bratsberg av hver Spd. som kassereren fikk i 1l2Jnn. 

I 1847 fikk herredet sin fl2Jrste «sykepleieinnretning. ved av
tale med dr. Lindemann pa Lademoen. Han tok mot og behand
Jet lettere syke i en leilighet tilhl2Jrende Guru Hammer. Stedet 
fikk seinere navnet Hlademoen sygehuus. Denne ordning varte 
ved i flere ar fremover. 

I desember 1849 bestemte formanns- og representantskapet 
om forsl2JrgeJsen og fattigskatten: Gamle og syke fattige skulle 
forsl2Jrges i legd. Legdsinndelingen skulle forega etter matrik
kelskylden. Ett arslegd ble verdsatt til 20 spd. Bleet legd sta
ende ledig mer enn 1 mnd. - f. eks. pa grunn av dl2Jdsfall, matte 
legdsyteren betale til fattigkassen en avgift svarende til den 
tid legdet sto ledig. Hva for 0vrig tiltrengtes til de fattiges 
forsl2Jrgelse, skulle skaffes tilveie ved ligning. Mannlige tjene
stedrenge ble palagt a betale 24 skilling og kvinnelige 12 skil
ling arlig. Forpaktere, husmenn, huseiere, handverkere og byg
selmenn skulle skattes etter deres nrering med minst 24 skil
ling. De resterende utgifter ble utlignet prosentvis pa gard
brukerne etter eiendommens sb'lrrelse. 

Regnskapene for aret 1852 viser at det i Lade ble utlignet 
fattigskatt med tilsammen 1.637 Spd. Til almisselemmer og 
barns oppfostring ble utbetalt 945 Spd. og til syke i sykehus 
407· Spd. Regnskapet balanserte med 2074 Spd. I Malvik ble 
utlignet 396 Spd. Til almisselemmer og barn ble utbetalt 357 
Spd. og til syke i sykehus 53 Spd. Regnskapet balanserte med 
623 Spd. I Bratsberg ble utlignet 117 Spd. Det ble utbetalt hen
holdsvis 44 og 5 Spd. Dette regnskap balanserte med 166 Spd. 

Almisselemmer er ytt fra 2 til 16 Spd. "rlig. For barn i pri
vat pleie er vanligvis betalt 8 Spd. arlig. Pleieprisen i sykehus 
(Trondhjems Communalsygehuus) var 32 skilling daglig. Sam
tidig hadde Lade sogn 12 personer i legd (soknet hadde i alt 
44 legder) og i Bratsberg 4. En alminnelig mate a anbringe 
fattige pa i denne tiden var ved licitasjon (bortakkordering). 
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Dette foregikk pa den mate at det fra kirkebakken ble utlyst 
hvem det s0ktes pleiested for. Vedkommende ble derpa utsatt 
til Iavestbydende. Bratsberg sokn sees i denne tiden ·aha '6 'per
soner bortsatte ved licitasjon. 

Hver nyttarsdag ble ogsa soknets skattytere 'fra kirkebak;
ken oppfordret til a avgi erklrering om hvorvidr' de Val' villige 
til a betaIe sin fattigskatt i form av naturalier etter· en pris 
fastsatt av fattigkommisjonen. Prisen for 1852 ble fastsatt til 
4 ort Pl'. vog for byggmel, 3 ort for havremel og 3 ort Pl'. 
t0nne for poteter. 

Etter at fattigkommisjonen val' kommet i funksjon ble her
redet bestaende av 3 kommuner, nemlig den alminnelige her
reds- eller tinglagskommunen, skolekommunen og fattigkom
munen. Disse Jwmmuner val' hver for seg srerskilte rettssubjek
ter, og det oppsto ofte rettsstridigheter mellom dem, saledes 
i saker om hvem som sku lie betale for et fattig barns under
visning. Fattigskatten og skoleskatten ble utlignet etter for
skjellige regJer og satser, sa det val' ikke likegyldig hvem som 
betalte. 

Fra 1853 kom pastor Thomas Hirsch til Strinda som bygdens 
f0rste residerende kapellan. Han kom straks med i fattigkom
misjonene, i Lade sokn som kommisjonens ordf0rer. Han ble 
seinere det faste punkt i kommisjonene. Mens medlemmene for 
0vrig stadig skiftet, bIe han staende sa lenge han ble vrerende 
i Strinda. (Til 1866). 

Etter hans initiativ fors0kte kommisjonen i 1855 a sette i 
gang hjemmeindustri blant de trengende. Materialer ble inn
kj0pt for kommisjonens regning. Hensikten med dette arbeid 
f",rte ikke fram, og ordningen opph0rte allerede aret etter. 

Antallet av underst0ttede val' i disse arene stadig stigende. 
I 1856 val' antallet underst",ttede 140 i Lade sokn (28 i legd, 
76 andre voksne, 36 barn). Antallet steg etter hvert og val' i 
1861198 (32 i legd, 138 andre voksne og 28 barn). Budsjettet 
for Lade i 1861 val' brutto utgift 2889 Spd. 2500 Spd. ble utlig
net som fattigskatt, hvorav 950 Spd. pa matrikkelskylden. 

I 1857 sendte Lade fattigkommisjon forslag til formannska
pet om a s0ke lagt til byen de deler av Lade sokn som rna reg
nes som byens forsteder. Det er srerlig Lademoen som er om-
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talt. Begrunnelsen er at innvanerne hadde sin mering i byen 
og bare var knyttet til soknet i tilfene de trengte bistand av 
fattigkommisjonen. «Saaledes er Hlade Sogn et af de mest be
tyngede Fattigdistrichter i Norges Land». 

I 1860 kastet pastor Hirsch fram ideen til et fattigarbeids
hus for Strinda. Han fikk kommisjonene i ane 3 sokn med pa 
ideen og forslag ble sendt formannskapet. Her fikk forslaget 
motb0r. Formannskapet innstilte for representantskapet at 
saken skune stilles i bero. Representantskapet var imidlertid 
av en annen mening, og vedtok i m0te 8. desember 1860 at sa
ken skune utredes. En komite bestaende av H. N. H0rloch, O. 
M. Herjuan og Cristian Wangberg fra kommunestyret og pa
stor Hirsch, korporal Oxaal, O. Forseth og John Bye fra soknas 
fattigkommisjoner. Pastor Hirsch ble formann. I 1861 forela 
innstillingen ferdig. men formannskapet tok ikke avgj0relse i 
sakeh f0r i desember 1862. Det ble da med 19 mot 1 stemme 
gitt fattigkommisjonene samtykke til a opprette et fattig
arbeidshus for Strindens prestegjeld, Mostadmarka krets unn
tatt. Kj0pet av eiendom skune dog f0rst sanksjoneres. 

Blant de eiendommer som kom pa tale, nevnes Petersborg, 
Reitgjerdet. Stendal og Ferstad. Ane disse gardene var fram
budt til salgs. Kommisjonen festet seg ved Reitgjerdet og Fer
stad. Husene pa Reitgjerdet fantes imidlertid a vrere «saa jam
meriige», at dette prosjekt fait bort. Eieren av Ferstad for
langte 8000 Spd. Kommisjonen tilb0d 7000 Spd. Imidlertid kom 
et tilbud fra eieren av Petersborg pa 5800 Spd. for denne eien
dommen. Eiendommen ble besiktiget og funnet tjenlig. Etter 
forhandling ble en enig om en pris av 5000 Spd. Kj0pet hie 
godkjent og ordnet varen 1863. 

Pa dette tidspunkt ble fattigloven av 1845 avl0st av en ny 
lov. Den nye loven betegnes som en reaksjon mot de prinsipper 
loven av 1845 bygget pa. Utgiftene steg meget sterkt fra 1845, 
til tr~ss for at de 0konomiske forhold jevnt bedret seg. En 
fant det urimelig at samfunnet skune underst0tte arbeidsf0re 
-personer som ved egen skyld var kommet i trang. Loven av 
1863 bestemte derfor at arbeidsf0re og friske folk i alminne
lighet ikke matte tilstaes fattighjelp. I tilfene de matte hjelpes, 
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skulle dette skje med naturalier eller som betaling for utfert 
arbeid i fattigarbeidshus eller pa annen mate. 

Fattigkommisjonens bevilgende myndighet ble i loven over
f9rt til kommunestyret. Kommisjonens oppgave ble altsa be
grenset til a gjennomf0re en hensiktsmessig forsorg for de 
midler som ble stillt til deres virksomhet. 

Fattigskatten skulle utlignes av en srerskilt lignings- og 
overligningskommisjon oppnevnt av kommunestyret. Loven 
inneholder spesifiserte regler for utligningen. 

Legdsinstitusjonen ble opprettholdt, men loven pala kommi
sjonen a s0rge for at legdslemmene ble underkastet fJytting sa 
sjelden som mulig. Omgangslegd ble ikke tillatt for sma barn 
og syke. Pastor Hirsch tok opp forslag om a inndra aile om
gangslegder i Lade. Dette ble vedtatt, og legdslemmene ble 
anbrakt i fattigarbeidshuset. Fra da av hadde bare f01gende 
garder legdeplikt (arslegd): Refsethgardene (2), Wreregar
dene (4), Lilleranum og Overvik. Aile pa Ranheim. Men alle
rede fra 1. januar 1865 ble ogsa disse inndratt. 

Fattigvekterinstitusjonen ble ogsa opprettholdt. Loven inne
holdt bestemmelser om fattigpolitiet, om betling og 10sgjengeri, 
om tvangsarbeidshus og straffer. 

Men tilbake til Strinden fattigarbeidshus pa Petersborg som 
ble det sentrale i fattigforsorgen i arene fremover. 

I mai 1863 ble gardbruker Christian Stendahl og hans kone 
Jonetta ansatt som henholdsvis forstander og tilsynskvinne for 
tilsammen 250 Spd. og kosten. 

Som arbeidshusets f0rste direksjon ble valgt pastor Hirsch 
sam formann, videre C. J. H0rloch og Christian Wangberg for 
Lade sokn, John Bye for Bratsberg og Grim Kindseth for Mal
vile sokn. 

Arbeidshuset startet h0sten 1863 og hadde i november 31 
«lemmer». 

Arbeidsdyktige «Iemmer. matte delta i arbeid, bl. a. med 
karding, spinning. veving, strikking, binding av matter, snek
kering osv., samt i alt forefallende arbeid pa garden. Alt ar
beid ble betalt av arbeidshuset etter et atbeidsregulativ. De 
kunne ogsa utlanes til arbeid pa gardene. Lemmene fikk opp
gj0r i slutten av hver maned. Personer som ansaes arbeidsdyk-
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tige matte forlate anstalten om sommeren, da de ansaes a 
kunne fors0rge seg Sj01. 

Belegget 0ket jevnt, saledes til 35 i 1864 og 45 i 1865. Dette 
antall holdt seg i arene fremover. Men belegget skiftet stadig, 
sa det i 10pet av ol.ret ble mange som hadde opphold der. 

Disiplinen i arbeidshuset var streng. Det var ikke tillatt a 
forlate anstalten uten tillatelse. En pike som gjorde dette, fikk 
husarrest da hun kom tilbake. Mindre brudd pol. disiplinen re
sulterte i inndragning av et maltid (mellommaten) i 4 dager. 
Et overfall pa forstanderen resulterte i utvisning. Men det gas 
ogsol. bel0nninger. Etter protokollen har 2 av «iemmene» fatt 
ettermiddagskaffe noen dager for god oppf0rsel. 

Utgiftene ved arbeidshuset ble fordelt pa de 3 sokn i forhold 
til belegget pa hvert sokn. Fordelingen for 1864-65·var: Hlade 
1218 Spd. 100 skilling, Malvik 335 Spd. 10 skilling, Bratsberg 
123 Spd. 10 skilling. 

Ordningen med fors0rgelse av de fattige i arbeidshus vakte 
interesse landet rundt. Protokollen viser a t en rekke kommi
sjoner fra hele landet har bedt direksjonen om nrermere opp
Iysninger om anstalten. 

Andre kommuner har ogsol. benyttet anstalten. Allerede i 
1864 ble det truffet avtale med fattigkommisjonen i Trond
heim om a innta «Iemmer» fra byen. Seinere er ogsa inntatt 
noen fra Mosseby i Finnmark og fra Klrebu m. fl. I 1867 hadde 
i alt 88 personer hatt opphold i arbeidshuset. Av disse var 12 
fra andre kommuner. 

Pastor Hirsch som heile tiden hadde vrert formann i direk
sjonen, flyttet fra bygden sommeren 1866. 

Belegget omfattet pa denne tid aile aldre, saledes 14 barn 
under 10 ar , 19 i alderen 10-20 ar, 12 i alderen 20-30 ol.r, 11 i 
a lderen 30-40 ar, 6 i alderen 40-50 a r, 8 i alderen 50-60 ar, 
6 i alderen 60-70 ar, 15 i a lderen 70-80 ol.r, 8 i alderen 80-90 
ar, i alt 99 personer med kortere eller lengere opphold i 10pet 
av aret 1868. Anstalten var saledes en kombinasjon av barne
hjem, arbeidshus og gamlehjem. 

Fra 1. januar 1869 ble anstalten helt overtatt av Lade sokn. 
Anneksene Malvik og Bratsberg skulle imidlertid ha rett til a 
disponere henholdsvis 6 og 3 plasser mot betaling som for uten-
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bygds bestemt. Anneksene ble Uti0St med henholdsvis 60 og 
25 Spd. 

I 1870 arene var belegget pa nedadgaende. I 1871 var det 
jevnlig 34 personer. I alt 67 personer hadde i 10pet av aret hatt 
opphold der. Arsaken til dette sees a were at de fattige ikke 
satte srerlig pris pa arbeidshuset og foretrakk a fors0rge seg 
Sj01. Direksjonen skriver i en betraktning til formannskapet i 
1875 om arbeidshuset i praksis at det tidligere var fremsatt 
tildels strenge krav om hjelp «for at afpresse fattigkommisjo
nen nogle daler». Siden arbeidshuset var kommet i drift, ble 
det en betraktelig forandring til det bedre. De fattige var mer 
villige til a ta forefallende arbeid, og slektningene tok seg mer 
av sine par0rende. Legdenes antall gikk ned. I det hele en stor 
nedgang i pagangen i aile sokn. «Ogsaa i Malvik og Bratsberg 
hadde ·arbeidshuset samme virkning paa de fattiges paagang». 
At forholdene pa arbeidshuset skremte bort de fattige, synes a 
vrere klart. Men sa var ogsa disiplinen fortsatt meget streng. 
I 1880 ble et vrerelse pa arbeidshuset innredet til arrestvrerelse 
til bruk nar «Tilfrelder indtrreffer hvor straff er 0nskelig og 
n0dvendig». 

Idette aret var belegget for heile aret bare 56 personer. Det 
jevne belegg var 30. 

Anstaltens budsjett for samme ar viser at bruttoutgiften 
var kr. 9038,00. Inntektene var bare kr. 2038,00, heri ibereg
net gardsproduktene. Fattigkassen matte skyte kr. 7000,00 til 
driften. 

I 1884 ble overveid sp0rsmaJet om forandring av arbeids
husets drift, og det hevet seg ogsa r0ster om fullstendig ned
leggelse. Anstaltens drift ble for kostbar. Fattige utsatt 
i privat pleie kostet 40-50 kroner arlig, mens gjennomsnitts
utgiften i anstalten var kr. 230,00 pro person. Resultatet ble et 
forslag om a forpakte bort Petersborg og la forpakteren overta 
arbeidshusets belegg som «utsatte» mot vanlig betaling. For
pakteren skulle ha rett til a bruke de arbeidsdyktige til gardens 
drift. 

Arbeidshusets forstander siden 1869, Ole Bj0rnsen Teslie, 
d0de imidlertid i 1885. Det ble derfor ikke noe av ordningen. 
Det ble meget vanskelig a finne en ny forstander som var villig 
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til a overta, og direksjonen matte sj01 overta ved et av sine 
medlemmer M. St0re. Imidlertid Iyktes det a finne en ny for
stander, men forholdene pa anstalten var ikke gode, og proto
kollene viser at det var atskillig strid og uro. Distriktslege 
Berg som var lege for anstalten, hadde meget a klage over. 
Beboerne av anstalten klaget, og forstanderen klaget. Direk
sjonen hadde det ikke lett. 

I 1886 oppsto en eiendommelig strid. Distriktslegen ordinerte 
en kopp kaffe daglig til en syk. Forstanderen nektet a etter
komme dette og holdt seg til direksjonens alminnelige forskrif
ter om diett til syke. Distriktslegen klaget til direksjonen som 
svarte med sp0rsmal om kaffen var ordinert som medisin. 
Legen erklrerte at han «af og til havde anvendt Ordination af 
Kaffe som et styrkende og nrerende Middel til svage og syge
lige Patienter der liden eller ingen almindelig Nrering taale, 
saaledes som i nrervrerende Tilfrelde». 

Direksjonen godtok ikke denne fo rklaringen. Den erklrerte 
seg enig med forstanderen og henla saken. Men dette forbedret 
i hvert fall ikke forholdene ved anstalten. Stridighetene fort
satte. 

I 1887 tok direksjonen opp den gamle tanke om bortforpakt
ning med plikt for forpakteren til a ta fattige i pleie til om
forenet betaling. 

Fra 15. april 1888 ble garden bortforpaktet til Jakob Kristof
fersen H0, og direksjonen overtok vervet som inspeksjon for 
de fattige som ble anbrakt i pleie pa garden. Strindens fattig
arbeidshus var dermed opph0rt. 

I 1893 ble garden besluttet solgt, men ingen habile kj0pere 
meldte seg da. Men i 1896 ble den solgt til Gustav Darrel. 

I arene 1863-1888 er omtrent halvparten av de trengende 
fors0rget i fattigarbeidshuset. I 1868 var i Lade sokn under
st0ttet 93 personer utenfor anstalten. Soknets samlede utgift 
dette aret var 3300 Spd. Herav 1216 Spd. som t ilskudd til an
staltens drift. I Bratsberg var tallene 15 personer, 295 Spd. til 
utligning og 110 Spd. som tilskudd. 

Det f0rste budsjett i kroner er oppsatt for 1878. Dette ar 
var budsjettet netto kr. 16.000,00 for Lade, hvorav kr. 6300,00 
var tilskudd til arbeidshusets drift. I Bratsberg var nettobud-
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sjettet kr. 1700,00. Bratsberg var som foran nevnt gMt ut som 
medeier i arbeidshuset. 

For Lade sokn 0ket utgiftene utenfor arbeidshuset sterkt i 
arene framover. For 1881 var nettobudsjettet kr. 24.000,00 til
tross for at arbeidshusets tilskudd bare var pa kr. 5700,00. I 
1886 var tallene 32.000,00 og kr. 4700,00. 

Fra disse ara er for f0rste gang funnet en instruks for fat
tigvekteren i Lade sokn. En er kommet over en avskrift pa 
no en 10se papirer . Den finnes ikke i noen av fattigkommisjo
nens protokoller, hvorfor jeg tar den med her sa den kan bli 
bevart. 

INSTRUX 

for Fattigvregteren i Hlade Sogn, Strlndens Prrestegjreld. 

§ l. 

Fattigvregteren har mlndst 3 Gange ugentlig at vandre omkring i Sog
net og paa disse sine ordentUge Toure at mel de sig for Fattigkommisjo
n ens Medlemmer for at erfar e, hvorvidt disse maatte vrere vidende om 
Dagen under hans Ressort vrerende Uarden. For at bevisliggj0re at han 
opfylder denne ham paalagte Forpligtelse at gaa omkring i Districtet, 
erholder han en Bog hvori h an for hver Dag han er ude paa ordinrer Tour 
paa en eller auden Kant af Districtet, erholder Paategning af mindst en 
at Fattigkommisionens Medlemmer. 

§ 2. 
Skulde h a n paa sin~ Toure komme i Dagen srerdeles Trang til Bistand 

s kulde Fattigkommlslonens Medlemmer eller Tilsynsmrendene, som Fat
tigvresenets nrermeste Vedkommende se til efter Omstrendighederne og 
paa bedste Maade at vrere ham behjelpelig ved Raad og Daad foruden 
den Assistanse han efter Reskr. af l3de August 1790 hal' at vente af 
Enhver. 

§ 3. 
Paa sine Toure saavel ordinrere som ekstraordinrere, hal' han at paase 

at BetIere isrer fra fremmede Kommuner ikke besvrere Folk, og nAr han 
paatreffer saadanne, da at forholde sig overensstemmende med Lovgiv
ningen. Trreffer han saaledes fremmede Betlere, da hal' han efter Om
strendighederne at fare dem til Lensmanden eller ledsage dem ud af 
Bygden. Herved hal' h an at gaa frem med a1 mulig Lempelighed og 
Sindighed. Ta tere transporteres snarest mulig udenfor Bygdens Grrend
ser, og g ives de Valg af hvilken Hovedvei de vilde passere og I hvilken 
Retnlng de vilde fare. Bygdens egne Folk som han antrreffer betlende, 
har han at gjare Forestillinger om Ulovligheden og foreho1de dem Fal
gerne om de gjentagende t r reffes paa Betlerstien. 
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§ 4. 
Fattigvregteren paa-agter saavidt muligt, fremmede, fatUge Indflyt

tede, som kunne formodes at vilde falde Fattigvresenet til Byrde, og derom 
give vedkommende Tilsynsmand Underretn1ng. 

§ 5. 
Han ha r saa ofte del fordres, eller han bUYer vidende om Dogen 

Uorden, som henhcrer under hans Ressort, da at gj0re ekstraordimere 
Toure - Ugesom han, naarsomhelst det krreves af rette Vedkommende, 
har at skaffe forncdne Oplysninger, elIer fremstille Personer, som Fattig
vresenet maa ha ve Oplysning om. 

§ 6. 
Ved Fattigkommissionens ordlnrere Mader og ellers saa ofte det forlan

ges, har han at afgive Mede paa Fattigkommisionens Forsam lingssted 
eller hos Ordforeren. 

§ 7. 
Bliver han vidende om Dogen Uorden, sorn nrermest henhcrer under det 

a lmindeUge Politi , har han derom at gjore Anmreldeise, og skal han i denne 
Henseende vise a l mulig Opmrerksomhed forat Uordener kunne forebyg
ges. 

§ 8. 
Dersom han tiltrrenger nogen Assista nse af POlitiet, henvender han sig 

til Sognets Politi desangaaende. 

§ 9. 
Om alt, hvad han paa sine Toure opdager, gj0r han Anmeldeise for ved

kommende Tilsynsmand eller Qrdforeren. 

§ 10. 
Forovrigt er det Selvfolge, at han stedse harmed Raskhed og Noiak

tighed at efterkomme enhver Ordre, sam han m odtager af Fattigvresenets 
Bestyrelse til Fremme af Fattigvresenets Formaal. 

§ 1l. 
Hans Lon udbeta les ham maanedlig af F attigvresenet s Regnskapsforer. 

§ 12. 
F orsaavidt han ha l' andre Forretninger , f. Ekspl. hos Lensmanden, at 

udf0re, som kunde forenes med hans PJigter i Fattigvresenets Tjeneste, 
skal han m eddele Fattigvresenet hvilke disse ere og i hvad Udstrrek de 
gjar Fordring paa hans Tid, 

§ 13. 
Fattigvregteren hal' t il Fat tigkommissionen at opsige sin Post, med 3 

- tre - Maaneders Varsel, hvorimod han kan afskjediges uden videre, 
hvis hans F orhold af Kommissionen findes pUgtstridigt. 

§ 14. 
F attigvregteren tilpUgtes at have sin Boprel paa Hlademoen eHer i dens 

umiddelbare Nrerhed. 
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§ 15. 
Forandringer i og Tillreg til denne Instrux er det Fattigkbmmissionen 

forbeholdt tll enhver Tid at foretage. 

Hlade Fattigkommission, den 19. December 188l. 

PA dens Vegne 
L. Solberg . 

• 

Bratsberg sokn har aldri hatt fattigvekter, savidt vites hel
ler ikke Malvik. 

Fattigvekteren var i 1850-60 ara 10nnet med 72 Spd. arlig. 
Han hadde ogsa sportIer, bl. a. en del av palagte b0ter for ulov
lig salg av brennevin, nar forholdet var kommet fram etter an
meldelse fra vekteren. I 1880 ara var l0nnen kr. 400,00 arlig. 
Vekterens arbeid minsket etter hvert og i 1888 tok fattigkom
misjonen opp forslag om at vekteren ogsa skulle overta stillin
gen som assistent for sunnhetskommisjonen. Stillingen som 
fattigvekter i Lade sokn opph0rte 1893. 

Samme ar opph0rte ogsa legdsfors0rgelsen i Bratsberg sokn. 
Soknet hadde de siste foregaende ar hatt 3 personer fors0rget 
i legd. Dette var omgangslegd fordelt pa 3 legdsdistrikter. I 
1893 var bare 1 person fors0rget i legd og fra 1. januar 1894 
gikk denne fors0rgelsesmate over i historien for Strindas 
vedkommende. (Som foran nevnt opph0rte legdordningen i 
Lade sokn fra 1. januar 1865). 

Ekspedisjonssjef i sosialdepartementet, Kringlebotten har i 
en artikkel i Sosialt Arbeid nr. 2 for 1937 skrevet om legdsord- . 
ningen bl. a.: .Legdsinstitusjonen som i flere distrikter holdt 
seg helt til slutten av forrige arhundre, har ikke fatt noe godt 
ettermrele, og malt med var tids mer humane syn pa fattigfor
sorgen, var det ingen god ordning. Legdslemmene ble ofte ut
nyttet til hardt arbeid, og ytelsene de mottok, var ofte karrig 
tilrniUt, men det rna erindres at i en tid med dfLrlig utviklet 
pengehusholdning, var naturalforpleining den form for fattig
forsorg det f0rst og frernst kunne bli tale om, og at legdinstitu
sjonen derfor vokste fram som en naturlig underst0ttelsesform 
med rot i de radende 0konomiske forhold». 
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Hele legdinstitusjonen opp
h0rte ved fattigloven av 19. mai 
1900. Denne loven samlet de tid
ligere lover for byene og landet 
til en loy. Det er denne loven 
som med uvesentlige endringer 
fremdeles gjelder. 

Samtidig gikk ogsa fattigpo
litiet og · dermed fattigvekter
institusjonen over i historien, 
likesom fattiges bortsettelse 
ved licitasjon ble forbudt. Fat
tigkommisjonen ble avl0st av 
fattigstyret. 

Etter den nye fattigloven ble 
Lade og Bratsberg sogn sl:Ut 
sammen til ett fattigdistrikt. Res. kap. Brian Smith. 

Det f0rste fattigstyre tradte 
i virksomhet 1. januar 1901 med kandidat Fredr. Sand som 
formann og pastor Brian Smith som nestformann. Pastor Smith 
var for 0vrig Lade fattigkommisjons siste formann (siden 
1893) . 

Pastor Brian Smith ble form ann i fattigstyret i 1905 og ble 
staende - unntatt et par ar - helt til sin d0d h0sten 1919. Fra 
1921 ble pastor Gustav M. Rosaas oppnevnt som det geistlige 
medlem. Han var med i fattigstyret helt til 31. desember 1947. 
Han var ogsa en rekke ar fattigstyrets formann. Da fattigsty
rets sammensetning for 0vrig stadig har skiftet, har disse 2 
prester vrert ankermenn i fattigstyret fra 1893 til 1947 med 
26 ars tjenestetid hver. Begge har lagt ned et veldig arbeid 
ved administrasjonen av fattigvesenet. Personalia er for begge 
inntatt i 2. bind av bygdeboka side, 216 og 217. 

I tiden etter 1901 har ordningen ved fattigvesenet bare hatt 
ubetydelige endringer. Herredet var til a begynne med inndelt 
i 12 kretser med hver sin tilsynsmann. Fra 1928 ble kretsenes 
antall utvidet til 20. Samtlige tilsynsmenn er medlemmer av 
fattigstyret. Hertil kommer formannen og en av herredets 
prester som oppnevnes av biskopen. 

316 



Fattigstyrets f0rste budsjett var pa netto kr. 21.000,00. Av 
de enkelte poster nevnes l0nn til fattigforstander kr. 1.000,-, 
faste underst0ttede kr. 15.041,- , midlertidig underst0ttede 
kr. 1.800,00, sykehus kr. 400,00. 

For 0vrig vises til nedenstaende statistikk om utviklingen 
fra 1901 til na. Statistikken taler for seg Sj01. 

Ar: Antall underst0ttede Budsjettar: Nettoutgift: 
hovedpersoner: 

1901 271 kr. 21.000,-

1905 279 » 24.000,-
1910 291 » 28.000,-

1914 296 1914/15 » 32.000,-

1918 308 1918/19 » 86.000,-

1920 321 1920/21 » 127.000,-

1925 515 1925/26 » 338.000,- . 

1930 732 1930/31 » 357.000,-

1931 842 1931/32 » 388.000,-

1932 863 1932/33 » 393.000,-

1933 925 1933/34 » 451.000,-

1934 822 1934/35 » 475.000,-

1935 833 1935/36 » 472.000,-

1936 851 1936/37 » 461.000,-

1937 794 1937/38 » 426.000,-

1938 870 1938/39 » 439.000,-

1939 867 1939/40 » 466.000,-

1940 852 1940/41 » 199.000,-

1941 306 1941/42 » 142.000,-

1942 239 1942/43 » 118.000,-

1943 201 1943/44 » 138.000,-

1944 188 1944/45 » 131.000,-

1945 196 1945/46 » 214.000,-

1946 270 1946/47 » 246.000,-

Strinda fattigstyre har hatt f0lgende formenn: 
1901-1905: Fredr. Sand. 
1905-1908: Brian Smith. 
1909: A. Moksnes. 
1910-1919: Brian Smith. 
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UJ4U-1921: 
1922: 
1923-1926: 
1927: 
1928: 
1929: 
1929-1931: 
1932-1933: 
1934-1935: 
1936-1937: 
1938-1941: 
1942: 
1942-1945: 
1945: 
Siden 1946: 

H. Haugen. 
Erik Hoem. 
G. M. Rosas. 
A. 0steras. 
O. A. Brurok. 
B. M. Steen. 
P. A. Ornres. 
Thorvald Janssen. 
Sigmund Berg. 
Ole Skj0nberg. 
Gunnar Dahling. 
G. M. Rosas. 
Reidar Wisth. 
Gunnar Dahling. 
Anton Granas. 

Administrasjonen. 
Fattigkommisjonene fikk f0rste gang administrativ hjelp 

fra 1837 da det etter formannskapsloven ble ansatt felles kas
serer og regnskapsf0rer for skole- og fattigkommisjonene. 
Dette varden eneste hjelpen de hadde til 1880, da forstander 
ble ansatt. Kasserer- og regnskapsf0rerstiJIingen ble opprett
holdt til 1901, da kassa og regnskapene gikk over til herreds
kassen. 

F01gende hal' vrert fattigforstandere i Strinda: 
1880'--1905: Hagen Bye. 
1905-1910: H. Orseth. 
1910-1915: Mathias Aasen. 
1915-1933: Ole J. Augdahl. 
Siden 1935: Eirik Renolen. 
lara 1933-1934 hadde kommunen ingen forstander. 
Forstanderne Val' fattigvesenets administrasjonssjefer til 

1928, da herredsstyret ansatte sekretrel' for fattigstyret. 
Sekretreren ble administrasjonssjef. 
F01gende hal' vrert sekretrerer: 
1928-1932: Gustav Hindrum. 
1932-1935: Johan H. Auran. 
Siden 1935: Alrich Ingvard Einan. 
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Kontoret hadde i 1910-1925 2 funksjonrerer, 1926- 3, 1927 
-1928 4, 1929 - 5. Fra 1935 - 6. 

F0r 1900 administertes fattigvesenet som regel fra forman
nens bope!. De underst0ttede matte m0te pa skolene pa be
stemte dager for a hente sin st0nad. 

Fra 1901 har all utbetaling foregatt ved herredskassen. Fat
tigforstanderen fikk da fast kontor sammen med herredskas
sereren i Munkhaugveita, bak Var Frue kirke. Fra 1905 fikk 
fattigvesenet eget kontor i 2. etasje i Strindens Sparebanks 
gamle gard i S0ndre gate 13. Da banken gikk til nybygg i 1912, 
matte kontoret · flytte til Dronningens gate 4, inngang fra 
Krambodgata. I 1914 flyttet kontoret til kommunens eiendom, 
Hoi termanns veg 1 og derfra i 1917 til Kj 0pmannsga ta 24, 
hvor det siden har vrert. 

Andre sosiale organm·. 
I de siste 50 ara er fattigforsorgens omrade betydelig inn

skrenket. Flere og flere grupper av tilfeller hvor samfunns
messig hjelp er berettiget og n0dvendig, er skilt ut fra fattig
lovgivningen og lagt inn under srerskilte sosiale styrer. Ogsa 
rene kommunale sosiale organer er opprettet. I f0rste rekke 
star ulykkestrygdene (1895), syketrygden 1911, gamlehjem
met (1918), alderstrygden (1937), Blinde- og vanf0retrygden 
(1937), arbeidsledighetstrygden (1939), barnetrygden (1946) 
og morstrygden (1948). 

Fra 1937 har kommunens administrasjon av den sosiale for
sorg mer og mer blitt sentralisert under ett kontor. Dette aret 
ble fattigvesenets kontor omlagt til forsorgskontor og fra 1941 
til sosialkontor. I 1937 ble alt arbeid for verjeradet og kommu
nens andel i arbeidet med barneforsorgsloven av 1915 tillagt 
kontoret. I 1941 alderstrygden, i 1945 gamlehjemsstyrets sekre
tariat. Barnetrygden og morstrygden har vrert tillagt kontoret 
siden starten. Andre sosiale oppgaver har kontoret mattet 
overta, etter som de meldte seg, siUedes hjelp til evakuerte fra 
Finnmark og Troms fylke i 1944, hjelp til 10slatte politiske fan
ger i 1945 osv. 

Det er fattigvesenets gamle funksjonrerer som har overtatt 
arbeidet ved sosialkontoret. Funksjonrerantallet er uforandret. 
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Under sosialkontoret sorterer na alderstrygden, barnefor
sorgen, barnetrygden, fattigvesenet, gamlehjemsstyrets sekre
tariat, morstrygden, sinnssyke og tuberkul0se, samt verjera
det. Sosialsjefen er personlig sekretrer for aile styrer, nemnder 
og rad. 

Av de sosiale organer nevnes her: 

Gamlehjemmet. 
I 1916 tok formannskapet opp planen om a skaffe et h0velig 

sted for et sykehjem. Gardene Moen, Persaunet og Presthus 
kom pa tale. Etter vedtak i herredstyret 1. juli 1916 ble Pers
aunet innkj0pt for kr. 70.000,-. 

Det oppsto imidlertid stor strid om valget av sted. Syke
hjemskomiteen meddelte formannskapet i januar 1917 at den 
ansa Persaunet uskikket som tomt for sykehjem, og foreslo at 
Moen gard skulle erverves. Samtidig meddelte komiteens med
lemmer distriktslrege Herlofsen og dr. Russing at de nedla sine 
very siifremt herredsstyret fastholdt anlegg av sykehjem pa 
Persaunet. Dette resulterte i at Persaunet ble bortforpaktet 
fra april 1917 da den tidligere eieren Klingenberg flyttet. Syke
hjemskomiteen fikk fullmakt til a s0ke om forlengelse av hand
gielsen pa Moen gard inntil herredstyret hadde fattet vedtak 
om Persaunets anvendelse eller salg. 

Fattigstyret framsatte na forslag om a innrede Persaunet til 
gamlehjem. I m0te 3. september 1917 erklrerte formannskapet 
seg enig i dette. Hovedbygningen ble pabygd en 2. etasje. Fra 
april 1918 overtok kommunen selv driften av gardsbruket. I 
herredsstyrets m0te 18. juni 1918 ble det f0rste styre for 
. Strinden Pleiehjem for gamle» valgt. Styret ble bestaende av 
frk. Elisabeth Finne, Ole O. Hokstad, A. 0steras og Helmer 
Hansen. I samme m0te ble grunnregler for pleiehjemmet og 
gardsbruket vedtatt. Det f0rste styrem0te holdtes 9. juli 1918 
og Ole O. Hokstad ble valgt til formann. 

Som bestyrerinne ved gamlehjemmet ble ansatt Ragna Berg
Ijot Bj0rgum og som gardsbestyrer Olaf Dahle. 

Gamlehjemmet startet 17. februar 1919 med 17 gamle. Etter 
hvert som rommene ble ferdige i 10pet av varen 1919 0ket be-
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