
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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a fa denne administrasjon overf0rt til herredets egen forvalt
ning. 

Det bl" til at herredet gikk til oppretting av et eget kommu
nalt ingeni0rvesen. Den f0rste herredsingeni0r var Hallfred 
H0yem, som tiltradte stillingen 1. januar 1912. Hans f0rste 
oppgave ble vassverket pa Estenstad. Straks etter ble bokhol
der O. J. Stamnes tilsatt og fra 1. januar 1913 ogsa assistent
ingeni0r Thorgeir J. Nygaard. Sistnevnte sku lie ta seg av byg
nings-, oppmalings- og reguleringsvesenet som ble overtatt fra 
jan. 1913. 

Ingeni0rvesenet besto altsa til a begynne med a v de tre 
nevnte funksjonrerer. 

Allerede i 1914 ble virksomheten auka idet en dette aret tok 
til med gateopparbeiding pa Marienlyst ved Stavne. Det ble da 
n0dvendig a ta inn midlertidig hjelp pa kontoret. 

Dette ar sa ing. Nygaard opp sin stilling, som ble overtatt 
av S. S. Klingenberg. Han etterfulgtes i 1916 av den navrerende 
bygningssjef Rolf G. Braun. 

Hva elektrisitetsforsyningen angar var dette sp0rsmal pa 
dette tidspunkt 10st ved opprettingen av det interkommunale 
kraftverk «Fjreremsfossens kom. kraftselskap» som fikk sin 
egen administrasjon. 

I 1918 avl0ste O. J . Svardal, O. J. Stamnes som bokholder. 
I 1919 vedtok herredstyret a opprette en egen vegavdeling 

ved ingeni0rvesenet og overf0re vegtilsynsmannens gj0remal 
til denne. Som avdelingsingeni0r og leder av avdelingen ble 
tilsatt Ivar Soknes som hadde denne stilling til sin d0d i 1945. 

Til avdelingen ble og knyttet en oppsynsmann. Den tilsatte, 
Anders Midtskog, er i stillingen den dag i dag. 

Det faste personale var saledes i 1920 5 mann, herredsinge
ni0r, avdelingsingeni0r, assistentingeni0r, bokholder og opp
synsmann. 
1920-1930: 

I 1920 s0kte herredsingeni0r H0yem avskjed etter 8 ars opp
ofrende og banebrytende arbeid. Det var sikkert ingen lett opp
gave a bygge opp et nytt ingeni0rvesen med de primitive hjel
pemidler som sto til radighet, og de temmelig sma bevilgninger 
som ble gitt. Han forlot det allikevel som et godt organisert 

347 



ingeni0rvesen som fullt ut var i stand til a 10se de oppgaver 
som ble overdratt det. Dette ga ogsa hans ettermann, herreds
ingeni0r Ingvald Ystgaard, som tradte til samme ar, uttrykk 
for. 

Arene utover til 1930 var preget av en ganske rik utvikling, 
som likevel ikke kom til uttrykk ved noen stor utviding av 
personalets tall. I 1922 ble tekniker Harald Overland tilsatt 
som assistent, i f0rste rekke for a ta seg av vassverkets saker. 

I 1922 ble ogsa en ingeni0r tatt inn i midlertidig stilling ved 
oppmalingsvesenet. Det var den navrerende avdelingsingeni0r 
ved oppmalingsavdelingen Lars G. Gj0lme. 

Personalet var saledes i 1930 7 mann, hvorav en midlertidig. 
1930-1940: 

Herredets voldsomme vekst i dette desennium matte n0dven
digvis sette ingeni0rvesenet pa en alvorlig pmve, srerlig i arene 
38-40. Selv om det ble tilsatt flere funksjonrerer, vokste opp
gavene med enna st0rre fart, og i 1940 sto det mange oppgaver 
ul0st. 

I 1933 ble det tilsatt stenograf og maskinskriverske, frk. 
Dagmar 0ien, som fremdeles er i stillingen. 

I 1935 ble Lars G. Gj0lme tilsatt som assistentingeni0r og 
Alfr. Strrete som r0rlegger og oppsynsmann. 

I 1937 ble bygnings-, oppmalings- og reguleringsvesenet ut
skilt som egen avdeling og Rolf G. Braun tilsatt som avdelings
.ingeni0r og leder av avdelingen. 

I 1938 ble den navrerende herredsingeni0r Olav Nesheim til
satt som assistentingeni0r ved vegavdelingen. Videre ble tek
niker Anders Dahl tilsatt i halvdagspost som bygningskontroI-
10r, Iikesom ing. Ingemar Singsaas ble tilsatt i midlertidig 
teknikerstilling ved bygningsavdelingen. 

Ved vegavdelingen ble det tilsatt en oppsynsmann til, nemlig 
Konrad Stuevold. 

I 1939 skjedde det ganske store endringer og nytilsettinger: 
Sven Tiller avl0ste O. J. Svardal som bokholder, og det ble til
satt bud ved bokholderiet, Odd M. Tangvik. 

Ved bygningsavdelingen gikk bygningskontro1l0rstillingen 
over til hel stilling, og Anders Dahl avl0stes av Erland L. Isach
sen. Samtidig ble det - for a m0te det betydelige press pa 
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oppmalingsvesenet - inntatt 4 teknikere i midlertidig stilling. 
Disse var: Anders Bangfors, Sven Knutsen, Olav H0yem og 
Kolbj0rn Kvaal. Endelig ble den teknikerstilling som Singsaas 
hadde, endre til assistentingeni0rstilling. 

I 1940 arbeidet det siUedes 18 personer ved ingeni0rvesenet, 
hvorav 4 midlertidig. Foruten herredsingeni0ren var det 2 av
delirigsingeni0rer, 3 assistentingeni0rer, 6 teknikere, 3 oppsyns
menn, 1 bokholder, 1 kontormann og 1 kontordame. 
1940- 1948: 

Slik var stillingen da krigen kom 9. april 1940. Denne f0rte 
til at de 4 midlertidige teknikere ved oppmalingen ble sagt opp. 
Dette viste seg a fa uheldige f01ger fordi den store fortjeneste 
i krigens f0rste ar ledet til at det ble kj0pt hundrevis av tomter, 
som kontoret ikke maktet a male opp. Riktignok ble to av de 
oppsagte teknikere tilsatt pany i 1941, men en arbeider enno 
med a ta igjen det som ble staende etter den gang. 

I 1940 sluttet ass.ing. Singsaas. Hans ettermann ble Thor 
Langsrether (den navrerende byingeni0r i Larvik). 

I 1941 ble Leif Smeby tilsatt i en nyopprettet midlertidig 
ass.ing.stilling ved oppmalingen, likesom de i 1940 oppsagte 
teknikere Bangfors og Knutsen - som nevnt - ble tilsatt i 
faste stillinger. 

I 1943 avl0ste John Lyng Odd Tangvik som kontorist. Tang
vik hadde stukket av til Sverige. 

Ved bygningsavdelingen ble det opprettet 2 nye stillinger, 
nemlig en bygningskontro1l0rstilling og en stilling som steno
graf og maskinskriverske. Jostein Flaar0nning og frk. Ruth 
Sretherhaug ble tilsatt i de resp. poster. . 

I 1944 fikk en ved vegavdelingen en stilling som materialfor
valter, og A. Solberg ble tilsatt i denne. 

Under krigen - nrermere bestemt i juni 1942 - ble herreds
ingeni0r Ystgard suspendert av N.S.-ordf0reren. 

Det ble gjort iherdige fors0k pa a fa en ny herredsingeni0r, 
men uten hell. Ingeni0rvesenet var saledes i de 3 siste ara av 
krigen uten sjef, men det gikk det og - pa ett vis. 

En maneds tid f0r kapitulasjonen led ingeni0rvesenet et 
smertelig tap idet avdelingsingeni0r Ivar Soknes d0de plutselig 
under en befaring pa Lade. , 
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Med ing. Soknes mistet ingeni0rvesenet en kraft som det var 
vanskelig a erstatte. Med sin lange erfaring, sin dyktighet og 
sin plikttroskap ble han et eksempel for aile sine medarbeidere 
og underordnede. 

Sa kom kapitulasjonen og med den en rekke endringer. En
kelte sluttet, og flere kom til. Herredsingeni0.l" Ystgaard kom 
tilbake straks, men det var tydelig at hans helbred var svekket, 
og allerede h0sten 1945 sa han seg n0dt til a s0ke avskjed. 

Det viste seg at hans helbred var svakere enn en hadde 
tenkt seg, og det f0rte da ogsa til at han ikke lenge etter avgikk 
ved d0den. 

Herredsing. Ystgaard var ogsa av de menn som satte spor 
etter seg. Mange var de kommunaltekniske oppgaver som han 
med sin eminente organisasjonsevne og sin ukuelige energi 
maktet a 10se. Bygda star i takknemlighetsgjeld til ham. 

Ved Ystgaards fratreden ble det aktuelt a ga til deling av 
den tekniske administrasjon, som na var blitt ganske omfat
tende. Foruten de a llerede nevnte grener var det i 30-arene 
opprettet en brannkommune og et kommunalt brannvesen. Her
redsingeni0ren var saledes ogsa brannsjef, og flere av funksjo
nrerene var knyttet til brannvesenet i bistillinger. 

Det ble na bestemt at bygningsavdelingen skulle utskilles 
som egen etat med en bygningssjef som leder. Den lste mars 
1946 ble denne ordning etablert. Som herredsingeni0r ble til
satt Olav Nesheim, - som i 1945 var tilsatt som avdelings
ingeni0r - og som bygningssjef tidligere avdelingsingeni0r 
Rolf G. Braun. 

Personalet ved ingeni@rvesenet er i dag : 
Adrninistrasjonen: Herredsingeni0ren. Bokholder. Kontorist. 

K;ontordame. I alt 4. 
VegavdeUngen: Avdelingsingeni0r. Assistentingeni0r. Tek

niker. Teknisk assistent. 3 oppsynsmenn. I alt 7. 
Vann- og klokakkavdelingen: Avdelingsingeni0r. Driftsas

sistent. Oppsynsmann. I alt 3. 
Materialjorvaltningen: Materialforvalter. Lagerformann. I 

alt 2. Alt i alt 16. 
Bygningssjejkontorets personale : 
Administrasjonen: Bygningssjef. Kontordame. I alt 2. 
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Bygningsavdelingen: Sekretrer. Assistent. 2 bygningskon
troll",rer. I alt 4. 

Oppmalingsavdelingen: Avdelingsingeni",r. Assistentinge
ni",,'. 4 teknikere. Tegner. I alt 7. 

Bolig- og reguleringsavdelingen: Bolig- ag reguleringsarki
tekt. Sekretrer. Reguleringsassistent. Vedlikehaldsassistent. 
I alt 4. Alt i alt 17. 

I ingeni0rvesenet er f. tiden beskjeftiget om lag 120 arbei
dere, herav 13 vegvoktere. 

I bygningsvesenet arbeider 5 snekkere, 2 vaktmestre i full 
stilling og 5 rengj",ringskvinner. 

VEGVESENET 
Av heI'l'edsingenierene YstgArd og Nesheim. 

I gamletida budde folk mest ute ved kysten, pa de lange 
strender, pa ",yene, men og inne ved fiskerike vatn med skog 
omkring. 

«Millam bakkar ag berg ut med havet heve nordmannen fenge 
sin heim», synger Ivar Aasen. Sj0en har derfor gjennam tuse
ner av ar vrert nordmannens allfarveg. 

Men i indre bygder, i dalf0rer ag bygder med kart kystlinje 
ble det tidlig sp0rsmal om veger. Det er ikke lett a finne spor 
etter de eldste vegene. Slitasje i berg eller pa fast grunn kan 
gi holdepunkter, men de blir mangelfulle. En rna ty til gamle 
lover ag skriftlige meldinger far a finne nae sikkert a holde 
seg til. 

En finner da i den gamle Gulatingsloven (ar 950) noe om 
veger. Her blir skilt mellam hovedveg (Tjadgata) ag lakalveg 
(sreterveg, driftsveg), ag vi skj0nner at det da la en lang hi
storie bak den tid for vegvesenet. Loven fastsetter at Tjad
gata skal vrere ryddet sa brei som et spyd er langt. Trafikerte 
noen pa mark utenam vegen, sa skulle han b0te. Gulatingsloven 
gir en bande rett til a legge am vegen over garden sin for a 
spare jard. Det fikk folk finne seg i Sj01 am vegen ble lenger, 
men den matte vrere like god sam den tidligere vegen. Bmt 
naen ned ei bru pa Tjadgata, skulle han bygge den opp igjen 
like god, og dessuten b0te til den som atte brua. 
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