
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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Iegget jevnt til 35 gamle. Betjeningen besto av bestyrerinne, 
kokke, nattvakt og 2 piker. 

Det f0rste budsjettforsiag var pa netto kr. 37.000,- . 
Etter forsiag fra styret fattet formannskapet i m0te 2. 

februar 1921 vedtak om a opprette et fond for gamlehjemmet. 
Fondet skal besta av midler som innbetales til gamIehjemmet 
en gang for aIle av gamle som flytter til hjemmet. Fondet er 
i dag pa kr. 50.000,-. 

Etter formannskapsvedtak av 12. november 1928 ble navnet 
endret til Strinda gamIehjem. 

I mars 1929 ble Ola Moksnes ansatt som ny gardsbestyrer. 
Etter 10 ars drift (1928) var nettobudsjettet kr. 27.000,-. 

Belegget 39 personer. Betjeningen uforandret. 
Bestyrerinne frk. Bj0rgum, sluttet i 1934 etter oppnadd al

dersgrense. Som ny bestyrerinne ble ansatt sykes0ster frk. 
Malfrid Austeng. 

Inntil utgangen av 1935 hadde gamIehjemsstyret ogsa vrert 
styre for Strinda sykehjem. Sykehjemmet ble dette ar omlagt 
til sykehus og fikk sitt selvstendige styre fra 1. januar 1936. 

I de kritiske aprildagene 1940 ble heile gamlehjemmets be
legg evakuert til Lial0kken skole og Kvammen gard. 

I juli 1940 ble Persaunet rekvirert av tyskerne, men frigitt 
igjen i april 1941. De gamle flyttet da tilbake. I mai 1944 matte 
Persaunet r0mmes pa ny. Gamlehjemmets bygninger gikk 
denne gang inn i fylkets plan for utviding av sykehusplassene. 
Situasjonen var prekrer da tyskerne hadde rekvirert Trondheim 
sykehus. 

De gamle flyttet til Volckmars villa pa Flaten og 2 mindre 
hus i nrerheten. Her var de til i oktober 1945, da de flyttet til
bake til Persaunet. 

I april 1946 ble det besluttet a nedlegge gardsbruket. Dette 
ble avviklet i 10pet av sommeren 1946. 

Styrets formenn har vrert: 
1918-1919: Ole O. Hokstad. 
1920-1927: Th. Moshus. 
1928-1937: Ole O. Hokstad. 
1938-1940: Konrad Husby. 
1941-1944: Ole O. Hokstad. 
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Januar-- mai 1945: Ole Vollan. 
Siden 1945: Konrad Husby. 

Alderstrygden. 
Etter lov av 16. juli 1936 skal norske statsborgere som har 

fylt 70 ar ha rett til alderstrygd i bostedskommunen. 
Som nemnd for Strinda alderstrygd 'lalgte herredsstyret i 

1936 Flans Asphaug (formann), Johan Karlsen, M. Schjetne, 
Bernhard Haugan og Sigmund Berg. De 3 f0rstnevnte er frem
deles medlemmer. Asphaug har heile tiden vrert formann. 

Etter forslag fra nemnda ble pensjonsgrunnlagene for 
Strinda fastsatt til kr. 900,- for enslige og kr. 1400,- for 
ektepar. Full pensjon ble da kr. 45,- for enslige og kr. 70,
for ektepar pro maned. I tillegg til dette ble ytt lege og medisin 
til trygdede som ingen eller liten inntekt hadde ved siden av 
pensjonen. 

Fra 1. februar 1940 ble bevilget 10 % dyrtidstillegg, fra 1. 
oktober 1941 30 % og fra 1. juli 1945 50 %. 

Fra 1. juli 1946 gikk sosialdepartementet med pa a 0ke pen
sjonsgrunnlagene til kr. 1800,- for enslige og kr. 2700,- for 
ektepar. Pensjonen ble da kr. 90,- for enslige og kr. 135,- for 
ektepar pro maned. 

Ekstraytelsene er ogsa utvidet til a omfatte brensel, husleie 
og klrer. 

Alderstrygden startet i 1937 med 244 pensjonister hvorav 
174 enslige og 70 ektepar. Antallet har 0ket etter hvert og er 
na (1947) 385, hvorav 302 enslige og 83 ektepar. 

1937-1938 var nettoutgiftene kr.103.000,- og 1946-1947 
kr. 239.000,-. 

HELSEFORHOLD I GAMMEL OG NY TID 
A v H. N. OSNES 

Det har atskillig interesse a f01ge sp0rsmalet liv og helse 
gjennom et lengere tidsrom. Her vil det skje i en sa sammen
trengt form som mUlig. 

Stoffet til denne oversikt er hentet fra fogdarkivet for 
Strinda og Selbu fogderi og dessuten fra trykte arbeider som 
«Medisinens historie i Norge» ved Reichborn Kjennerud m. ft. 
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