
gulrert sykehus i 1934 med dr. Erik Thoresen som overlege. 
Sykehuset har plass for 68 pasienter. Det har 4 leger og 21 
s0stre. Samlet personale 53. 

TRYGDEKASSEN 

A V FORRETNINGSF0RER ASPHAUG 

I 1885 oppnevnte det Sverdrupske ministerium en «Kongelig 
arbeiderkommission» til a f0rebu en rekke lovsp0rsmal pa det 
sosiale omrade. Det var f0rst og fremst beskyttelseslov for 
industri- og fabrikkarbeidere, lov om fabrikktilsyn, ulykkes
trygd for fabrikkarbeidere, alderstrygd, invaJidetrygd og syke
trygd. 

Enkelte av disse reformer ble forholdsvis· hurtig gjennom
f0rt, mens de 0vrige f0rst ble vedtatt tyve til femti ar seinere. 
Trygdekassene kunne saledes ikke komme i gang med sin virk
somhet f0r 3. juJi 1911 og da etter lov av 18. september 1909 
og tilleggslov av 1. april 1911. 

I de f0rste arene var det vanskeJig for folk flest a forsta at 
syketrygden var noe egentlig gode. Tvert om ble denne trygd 
ofte betraktet som et onde som det gjaldt a bekjempe. 

En av arsakene til uviljen mot trygden var vel de mange 
skjemaer som folk ble palagt a fylle ut. Folk var enna uvant 
med skjemautfylling og lot forargelsen ga ut over trygden. 

Heldigvis snudde denne oppfatning Jitt etter hvert. Srerlig 
etter at loven ble endret pg gjort mer hensiktsmessig og folke
Jig. 

I dag kan en si at syketrygden i folks bevissthet star som 
et av Yare st0rste sosiale goder. Den store tilslutning av frivil
lig trygdede viser at syketrygden na er blitt populrer. 

Da loven av 1909 var vedtatt, ble det sendt ut ordrer til kom
munene om a sette i gang forberedelser til start av trygden. 

Allerede 13. juli 1910 valgte Strinda formannskap en nemnd 
pa tre medlemmer til a ta seg a v dette. Gardbruker og stor-
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Hc1gensli. 

tingsmann P. Fjermstad ble 
form ann i nemnda. De 0vrige 
medlemmer var gardbruker An
dreas Haugen og fabrikkarbei
der B. Ulstad. 

Nemnda hadde mange m0ter 
der trygdekassen uten ' Ieiet 
hjelp ble organisert. Det ble 
satt opp manntall over trygde
pliktige og arbeidsgivere, m0ter 
ble holdt hvor det ble valgt re
presentantskap og styre, og 
helt inntil styret overtok ao
svaret, var det nemnda som 
f0rte all korrespondanse !ned 
kommunestyret, med Rikstryg
deverket og med de trygdeplik
tige og arbeidsgiverne. 

Gardbruker A. FUt ble valgt 
til formann i sty ret. Ingeni0r Einar Ianssen ble nestformann 
og de 0vrige styremedlemmer ble bruksbestyrer H. Bruseth, 
gardbruker E. A. Brreck, fabrikkarbeider Ole Hollum, arbei
der P. Kirkvold, arbeider E. Gisvold og arbeider Fr. Kuseth. 

I arenes 10p har f01gende vrert styreformenn i kassen: Gard
bruker A. Fla, gardbruker A. Tiller, gardbruker A. 0steras, 
ingeni0r S. S. Klingenberg, disponent Aigarheim og sykepleier 
Hans Taknes fra 1928 og framleis. 

Disponent Einar Ianssen var nestformann fra starten i tre 
ar og seinere i seks ar fra 1917 til 1922. ElJers har disse vrert 
nestformenn : Disponent Aigarheim, arbeider Ole Hollum, veg
vokter Grim Gundersen og ingeni0r S. S. Klingenberg fra 1927 
og fra!nleis. Taknes og Klingenberg har uten avbrudd vrert 
medlemmer av styret i over 25 ar og er gjenvalgt ogsa for de 
kommende fire ar. Av styremedlemmer elJers som har tjenest
gjort lengere tid kan nevnes Karl Gjermstad, Jens Fjermstad, 
J. Flatjord, H. Finne, Ingebrigt Sundal, Rudolf Lindboe, Emil 
Finne, A. Stoum, Anton Granas, Sigurd Barre, Karl Karlseng 
og Sivert Dahlen. 
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De f0rste medlemmer i kas
sens ankenemnd var grosserer 
Dyre Halse, gardbruker Martin 
Dahle og arbeider Ingvald 
Veum. 

F. t. besb:lr ankenemnda av 
fru Olga Stene, ekspedit0r Ha
kon Karlsen og disponent Th. 
Overwien. 

Forvalterassistent Waag0 og 
sekretrer Winsnes var de f0r
ste revisorer i kassen. Revisjo
nen bestar av lrerer Anders 
Husby og bankassistent Jacob 
Kirkebak. 

Kassens f0rste forretnings
f0rer var herredskasserer O. 
Hagensli. Han ble ansatt fra 1. Forretningsf0rer Asphaug. 

mai 1911, men sa fra seg stil-
lingen og sluttet 31. desember 1913. 

Navrerende hovedbokholder i Trondhjems Forsikringssel
skab, Anders Hagensli, var deretter ansatt som forretnings- · 
f0rer fra 1. januar 1914 til 3. september 1917 da frk. Asta Pe
tersen (na fru Kvande) overtok stillingen som vikar. Fra 1. juli 
1918 ble hun fast ansatt og tjenestgjorde til hun sa opp og slut
tet 31. des ember 1922. I herredsstyrem0te 2. desember 1922 ble 
fullmektig ved Troms0 kemnerkontor, Hans Asphaug, ansatt 
som ny forretningsf0rer. Han overtok stillingen fra 1. februar 
1923 og er framleis forretningsf0rer. 

Trygdekassen fikk sitt f0rste kontor i Strindens Sparebanks 
gard i S0ndre gate, i trebygningen, hvor herredskassen ogsa 
hadde lokaler. Seinere ble kontoret flyttet til Kveldheim. 

Utstyret pa trygdekassekontoret var den gang meget 
spartansk. Selve kontorrommet var et tidligere kj0kken og 
kj0kkenbenken ble brukt som kartotekskap. 

Da kommunekontorene flyttet til Kj0pmannsgata 24, ble 
trygdekassen med og fikk et rom i f0rste etasje. Medlemstallet 
steg stadig. Det matte ansettes flere assistenter. Det ble da for 
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trangt om plassen i Kj0pmannsgata 24, og fra 1. januar 1934 
flyttet trygdekassen inn i Gimlegarden, S0ndre gate 5, hvor 
den framleis holder til. 

Fast assistentstilling ved trygdekassen ble opprettet fra 1919 
da frk. Gudrun Stenhaug ble ansatt. Hun sluttet allerede 1. sep
tember 1920 og frk. Anna Marie Petersen ble hennes etter
mann. 

Medlemstallet fortsatte a stige og mange nye gj"remal ble 
lagt til trygdekassen som derfor etter hvert matte opprette 
nye stillinger. 

I dag har trygdekassen foruten forretningsf0rer disse funk
sjonrerer: 

Fullmektig og bokholder. Simon Wold, f0rsteassistent frk. 
Petersen, sekretrer frk. Str0m, kassererske frk. Denstad og 
assistentene frk. Dybvad, frk. Kolbj0rnsen, frk. 0ien, Harald 
Gj0lme; Kjell Sandberg, bud Odd Nilsen og maSS0se frk. Nora 
Myhre. Ved arbeidskontoret som styres av forretningsf0reren 
og som hal' felles ekspedisjonsrom med trygdekassen, er ansatt 
ekspedit0r Petter Kilaas og sekretrer Ingebrigt 0ye. 

Opprinnelig omfattet trygdekassen bare syke- og ulykkes
trygden med srertrygder for sj0menn, fiskere, skogsarbeidere 
og jordbruksarbeidere som betjente mekanisk drevne ma
skiner. 

Seinere overtok trygdekassen ogsa arbeidsl0shetstrygden, 
krigspensjonering for sivilpersoner og for militrerpersoner, 
arbeidsformidlingen, utbetaling av barnetrygden og den kom
munale enketrygd. 

Medlemstallet i syketrygden steg fra 877 ved utgangen av 
1911 til 7415 i 1947. 

Fra 1911 til na har premieinntekten i syketrygden i Strinda 
vrert over 8 millioner kroner. Sykepenger er utbetalt med kr. 
2.300.000,-, til legehjelp kr. 2.160.000,- og diverse annen 
st0nad kr. 840.000,-. 

Industriarbeidertrygden som var innf0rt fra 1895, har i are
nes 10p til og med 1946 hatt en samlet premieinntekt pa kr. 
1.250.000,- i Strinda. Utgifter til skadebehandling var i dette 
tidsrom 936.000,-. I sj0mannstrygden var premieinntekten kr. 
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15.000,- og utgiftene kr. 258.500,·-. Differansen kom fra sta
ten gjennom Rikstrygdeverket. 

Arbeidsl0shetstrygden som ble innf0rt fra 1939 og lagt inn 
under trygdekassen, har til og med 1946 hatt en premieinn
tekt pa kr. 2.400.000,- og en utgift pa kr. 425.000,-. Med
lemstallet i denne trygd er steget fra 1794 i 1939 til 2270 i 
1946. 

Forretningsf0rer Hans Asphaug er f0dt 24. des ember 1895. 
F0r han overtok forretningsf0rerstillingen den 1. februar 1922 
har han arbeidet ved lensmannskontor, sorenskriverkontor, i 
sparebank og pa kemnerkontor. 

Fra 1929 har han v1ert formann i S0r-Tmndelag trygdekas
selag og fra 1932 medlem av sty ret for Trygdekassenes Lands
forening hvor han ogsa er nestformann. 

Fra 1935 har han v1ert medlem av Strinda herredsstyre og av 
formannskapet i flere perioder. Her er han ogsa innvalgt for 
perioden fram til 1951. 

I arenes 10p har Asphaug V1ert medlem og formann i en rekke 
kommunale utvalg og nemnder, saleis form ann i alderstryg
nemnda fra 1936 og framleis. 

Han er medlem av forstanderskapet i Strindens sparebank 
og ordf0rer i overstyret for Fj1eremsfossens komm. kraftseI
skap. 

DEN TEKNISKE ADMINISTRASJONS UTVIKLING 

FRA 1912 TIL 1948 
AV BYGNINGSSJEF BRAUN 

1912-1920 : 
Den 0kende boligproduksjon i tida etter 1905 stilte de kom

munale myndigheter overfor ulike tekniske oppgaver som 
krevde sin 10sning, saledes elektrisitets- og vassforsyning, av-
10psforhold, regulering, kartlegging, oppmaling og bygnings
kontroll. 

Riktignok hadde byens myndigheter en rekke ar tatt seg av 
regulering, maling og bygningskontroll, men det var 0nskelig 
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