
LOV OG RETT 
AV H . N. OSNES 

Et av de mest verdifulle karakterdrag hos det enkelte men
neske er at det har en klar oppfatning av lov og rett og har 
evne til a leve i samsvar med denne oppfatning. Slik er det ogsa 
med et heilt folk . men her har vi a gjore med mangp mer.nesker 
og mennesker gjennom lange tider som har levd under skiftende 
livs- og kulturfo rhoid. Det vi har av r ettsoppfatning, er del vis 
pn arv f ra svunne tider, likesom en del av lovene vare er en 
kul turarv fra fedrene. 

Sit lenge som et folk lever og er i framgang, og meringslivet 
skifter eller greiner seg ut, viI det bli sp0r smal om nye r ettslige 
avgjorelser og nye lovparagr afer. Slike blir i var tid gitt av 
Stortinget som er et r epresentasjonsting, hvor folket er repre
senter t ved sine utsendinger - stor t ingsmennene. Vi kan der
for si at folket skriver sine egne lover. 

Slik var dot ogsa i den gamle tid. Tvistesp0rsmal ble avgjort 
pa tinge, og en hver avgj0relse dannet grunnlag for oppgj0r 
i liknende konflikter. Det ble lovparagrafer, skapt ut fra et 
folkeli v som var i stadig vekst. Lovene gjorde pa en mate seg 
sj01. Men bak disse lover ser vi vart folks syn pa r ett og sann
het, og vi ser dets moralske standart. 

Trondelag ble i gammel tid delt opp i atte rettsstater, fylker, 
fire i UUrondelag og fire i Inntrondelag, og sammen dannet 
disse fylker en folkerepublikk. Det som bandt fylkene sam
men, var rettsanordninga og den r eligi0se kultus og forholdsvis 
tidlig ogsa forsvarsordninga. 

Det eldste kjente tingsted i Trondelag er Bratt0ra, litt neda
for Bakke bru. Der ble 0reting holdt. 0reting var et atte-fyl
kers ting, og det var et allting. Det vii si at aile mann som 
hadde arbeidshjelp heime, hadde plikt til a m0te pa tinget. Det 
ble holot en gang om aret, 10. juni. Pa dette tinget ble gitt nye 
lover, og her ble foretatt kongevalg, valg som da gjerne ble , 
stadfestet pa andre ting i landet. 

Den mest kjenk lovstaden i Tr0ndelag er Logtu, na Laga
tun, pa Frosta, og de iltte fylkene herte fra ferste tid under , 
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Frostatingsloven. Vanlig rekner en med at denne loven skrev 
seg fra Hakon den godes tid, og loven har sikkert i denne tida 
fittt utfyllipg og gjennomgatt uthedring, men loven eller deler 
av den er nok langt eldre enn fra Hakons tid. 

Loven hIe ikke skrevet f0r etter at kristendommen var inn
f13rt, og skrivekunsten var kjent, formentlig i det 11. hundre
aret (<<Gr:i.gasa»). - Det var lovsigemannen som hadde den 
spesielle oppgave a minnes lovene og si dem fram pa tinge. Det 
ma tte vrere en mann med godt minne og palitelig r ettssans. 

Kom det fram ei sak som ikke gikk inn under noe tidligere 
kjent vedtak, da skulle lagrettesmennene allikevel pmve a hli 
enige om hva som var rettest for Gud og sa d0mme der etter, 
sier Frostatingsloven. 

Hvert fylke hadde sitt ting som var allting, men det hIe ogsa 
holdt to-fylkesting og fire-fylkesting da to eller fire fylker hIe 
samlet til ting. Det hIe ogsa holdt atte-fylkesting som var r e
presentasjonsting. Det hIe da valgt representanter fra hvert 
fylke til dette ting, 60 mann fra hvert fylke i Uttmndelag og 
40 mann fra hvert fylke i Inntmndelag, til sammen 400 mann") . 
De som hIe valgt som utsendinger til representasjonstinget, 
skulle ha «tingfarefe» av de som satt heime. Nemndemennene 
hIe ikke valgt av folket. De hIe oppnevnt av kongens armann 
eller sysselmann 80m han senere hIe kalt. Han skulle nevne opp 
de h0nder som han syntes var forstandigst. Foruten nevnde
menn var aile lendermenn, sysselmenn og omhudsmenn for 
konge og erkebiskop skyldige a m0te pa lagtinget. Blant de 400 
nemdemenn hIe valgt lagrettemenn, oftest 36 mann. 

Nar det skulle holdes ting, matte det heile forheredes av kon
gens armann. Han sendte hudstikken rundt med melding om 

"') Fylkeslnndelinga i Tr0ndelag var folgende : 
UttnmdeZag: Nordmora fylke besto av det nAvrerende Nordmore. Fosen 

fogderi (unntatt Osen anneks) og Leksvikstranda sakn. Stjordola fylke : 
0vre og nedre Stjordal, Selbu og Tydal. Strinda fylke: Strinda med Mal~ 
vlk (unntatt Bratsberg sokn) , Frosta, Asen og Leksvik hovedsokn. Gaul
dola fylke: Gauldal til og med Roros, Leinstrand, Klrebu, Tiller og Brats
berg. Orkd01a fylke: Orkdal med Meidal og Rennebu, Opdal, B",:'sa med 
Borseskogn, Buvik og Byneset. 

Inntrondelag: Eyna fyIke, Sparbyggja fyIke, VrerdBla fylke og Skeyna 
fylke. 
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tinget, og det var plikt a sende den videre fra mann til mann. 
AIle mann som var varslet, matte m0te. M0tte de ikke, ble de 
ilagt bot. Ble de varslet sa sent at de ikke nadde fram til tinget, 
matte de ga til de traff tingfolket pa heimveg. Gjorde de ikke 
det, var de ogsa skyldig til bot. Denne ordninga varte til ut i 
1660 ara. 

Rettsordninga hIe da s::Uedes: Kom det opp et tvistsp0rsmal 
mellom to parter, f. eks. i Strindafylket, ble saka meldt til av
gj0relse pa Strinda fylkesting pa Frosta. Den ble forberedt av 
et utvalg og lagt fram pa tinget til avgj0relse. Var denne en
stemmig eller omtrent enstemmig, var saka avgjort. Fil~k der
imot den tapende part med seg en fjerdedel av tingmennene, og 
de forlot tinget som protest mot avgj0relsen, kunne saka tas 
opp pa et to-fylkesting. Gikk det likedan ogsa her, kunne 
den komme opp pa et fire-fyIkesting. Inntraff det sa at resul
btet ble det samme ogsa her, kunne saka bli Iagt fram pa et 
atte-fyJkestin~ som altsa var et representasjonsting. Her ble 
den endelig avgjort, for dette var Tmndelags h0gsterett i gam
Ietida. - Denne rettsordninga synes enkel og grei, men der 
var mange lovkroker ogsa i gamletida. Vi kan bare tenke pa 
rettssaka mellom Sigurd J orsalafarer og 0ystein. 

Frostatingsloven ble senere gjort gjeldende ogsa for Halo
galand, M0re og Romsdal og for Jemtland, men det er ikke 
kjent at Halogaland noen gang hadde m0te pa Frosta. - Fra 
1260 kunne b0ndene og kongen bruke skipredetinget med 
samme virkning som fylkestinget. 

Om de eldre lagmenn vet vi lite, men en vet at deres makt 
vokste etter hvert. Pa riksm0tet i Bergen i 1223 m0tte 9 lag
menn, derav 3 fra Frostatings Iagd0mme. Bonde Gunnar Grjon
bak var en av dem, og han var holdt for a vrere den viseste 
mann i landet. Pa m0tet var fore en overmate vanskelig sak, og 
denne saka ble av kongen, Hakon Hakonsen, henskutt under 
Gunnar bondes avgj0relse. Om sitt arbeid som lagmann uttalte 
han pa m0tet: Da Sverre overdrog meg dette mitt embete, b0d 
han meg a skifte rett mellom kotkarer og ikke mellom h0vdin
ger. 

Alt fra Sverres tid hIe lagmenn oppnevnt av kongen, og lag
mannen fikk etter hvert rett til a avgi kjennelse (orskurd) i 
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saker uten a legge sakene fram i lagtinget. Blmdene hadde til a 
begynne med ikke tiltru til en sadan kjennelse, men dersom 
de protesterte imot den, ble de ilagt b0ter, og de matte finne 
seg i den nye ordninga. Dette er det f0rste kjente inngrep fra 
kongemaktens side i folkets eldgamle reU til a d0mme i sine 
folkeforsamlinger, sier sorenskriver Arnet Olafsen i sin bok 
«Sorenskrivere». 

I Hakon Hakonsens tid (1217-1263) var det for 0vrig at
skillig kulturvekst, og det ble flere omb0ter i lovene. Jernbyrd 
ble saledes forbudt, blodhevn likesa. Trrelene ble reknet og vyrd 
som mennesker.· Han tenkte ogsa pa a fa utarbeidd en felles 
landslov, men det fikke han ikke tid til. 

Den lovkyndige mann, lagmannen, fikk seg tilvist plass pa 
dommersetet. En langvarig omdanning av den gamle prosess 
er begynt. Den varte til omkring 1600 - fra folkestyre til em
betsstyre. 

Med omsyn til lov og rett gjelder dette vesentlig overordnet 
rettsinstans. Fylkestinget mistet sin dommermyndighet. Lag
tinget skulle holdes som f0r. Til deUe ting skulle lendermenn 
eller sysselmenn oppnevne nemndermenn. Nar tinget var sam
let, nevnte lagmann og sysselmann opp lagrette - 36 mann -
som sammen med lagmannen hadde a d0mme. Ble lagmann og 
lagrette uenig om en dom, ble saka a sende til kongen. 

Men der var underordnet rett der folkestyret framleis ble 
holdt oppe, nemlig i bygde eller herredstingene. De gamle fyl
ker var nemlig fra omkr. 1250 delt opp i herreder som altsa nil 
fikk sine egne ting - herredstingene - som gjerne ble holdt 
var og h0st. Formann pa disse ting var sysselmannen. Denne , 
ordning med sysselmannen som herredstingets formann varte 
til 1409. Da ble det futer og lensherrer som fikk a ordne med 
disse ting, og da mistet folket tilliten til dem, og de sendte da 
gjerne sine saker direkte til lagmannen, noe de hadde lovlig 
adgang til. Dette auket arbeidet for lagmennene, og der matte 
oppnevnes flere lagmenn. Lagtinget var den tids h0gsterett 
unntatt for de saker som ble sendt inn til kongen til avgj0relse. 

I Magnus Lagab0ters tid (1263-1280) ble de fire fylkeslo
vene som hadde vokst fram i landet, hver i sin landsdel, arbeidd 
sammen til en felles landslov. Det var Frostatings, Gulatings, 
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Eidsivatings og Borgertingsloven. Her matte n0dvendigvis 
gj0res endringer i samtlige lover, visstnok minst i Frostatings
loven som ble holdt for a vrere den beste. Allikevel var del:. tmn
derne som var mest misforn0yd med lovendringene. Srerlig 
gjorde erkebiskop Jon Raude motstand. Han kjempet for at 
kirk en matte fa storre makt og rett. Endelig i 1274 ble den 
nye landslov vedtatt pa Frostating, aret etter pa Gulating og i 
1276 pa Eidsiva- og Borgerting. Norge var samlet under en feI
Ies Iandslov som ble staende til 1604. 

Ved denne Iov var i store trekk gjort inngrep i folkestyret 
som ga grunn til misn0ye. Lagmannens domsmyndighet ble 
stadfestet, men ikke nok hermed, Iagmannen ble satt over Iag
tingslagretten som han skulle vrere vegleder og tjener for. Den 
kjennelse som lagmannen ga, kunne ikke endres av lagretten. 
Den kunne bare bringes inn for kongen, «ti kongen er satt 
over loven». Kongcn var blitt tillagt dommende myndighet, og 
bare han kunne endre lagmannens kjennelse. 

I 1308 under Hakon Magnusson ble det fastsatt at lagmannen 
skulle f0lge sysselmannen pa hans reiser gjennom sysselet. 
og han skulle etterse loy og rett. De skuIle ha med en klerk 
som hadde a bokf0re hver dom og lovorskurd. I Erik Magnus
S0ns tid ble det fastsatt at aIle kongelige embetsmenn og aIle 
fyrstelige kunne kreve fri skyss av b0ndene. Dette ble en byrde 
pa b0ndene som kom til a yare gjennom mange hundre ar. 

Etter hvert blir det lagmannen som d0mmer, og tallet pa 
lagrettemenn gar tilbake, domsmyndigheten glir ut av folkets 
hender. Nye h0gre d0mmende instanser kommer til. Kongen var 
h0gste instans, men saken var fore pa de sakalte «herredage». 
- Etterat enevolds makten var innf0rt (1660), ble det «over
hoffretten» som fikk sakene til endelig avgjorelse. Folk kjente 
seg i denne tida ikke srerlig trygge pa rettsavgj0relsene. Ord
spraket sa at herrebud sto i tre dager, sa folk hadde ikke till it 
til «herrene». 

Heimetinget (bygde- eller herredstinget) var regeIrnessig 
f0rste instans i rettspIeien. Opprinnelig var dette et allemanns
ting, men if I. landsIovenskuIle det gj0res et utvalg pa 12 eller 
6 mann. Sen ere overtok dette utvalg domsavgj0relse i aIle sa" 
ker. Dette utvaIg var bygdemenn · som hadde gjort tjeneste pa 
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lagtingene. De val' bc,mdenes representanter og val' foruten 
dommere ogsa takst- og skjonnsmenn. 

Nar iagmannen reiste omkrir.g i bygdene, opptradte . han 
ogsa som riidgiver for bygdelagretten og deltok ogsa i a vgj0-
relsen av saker pa heimetinget. Dette satte folk pris pa. Det 
val" for 0vrig ofte smatt med bondens kunnskaper i denne tida, 
lagrettemennene ikke unntatt. Sorenskriver OIafsen sier at «a 
lese deres dommer er mange ganger som a trenge inn i en jun
gel, det er hverken begynnelse eller ende, hverken hode eller 
hale. Det er et ubeskrivelig rot hvor meningen er skjult i lange 
innviklede setninger, ofte ubegripelige og uforstaelige. -

Dette fikk pa mange mater slemme f0lger. Sakene ble sendt 
fram og tilbake mellom under- og overordnet instans, ble ofte 
Jiggende her eller del' og kunne bli forhalet i det uendelige». 

Det val' dette forhold som f0rte til ordninga med «svorne 
skrivere» - sorenskrivere - ved forordning av 31. juli 1591. 
Meningen val' a skaffe lagretten n0dvendig hjelp, menn som 
kunne ~krive og lese og ha kjennskap til lovene, og som kunne 
forme dommene. Sorenskriveren val' saledes fra f0rst av ikke 
dommer, men det gikk ikke et halvt hundre ar f0r han val' 
blitt dommer. f0rst m~ddommer, sida enedommer. Lagrette
mmennene skiftet nemlig stadig og val' av den grunn lite 
orientert, og alle trader ble av den grunn snart samlet i den 
svorne skrivers hand. Hertil kom andre forhold som rna nev
nes. Lagrettemennene val' oftest ukyndige i lesning, de val' 
ikke «boksynt» som de gamle sa, og heller ikke var de «brev
synt», kunne ikke en gang skrive sine navn under avsagt dom, 
men brukte segl eller ogsa bumerke. Det val' da en altfor 
lett sak for enkelte sorenskrivere til a avsi dam i en sak og 
sette Ingrettemennenes segl under, og de val' dermed gjort 
ansvarEge for dommen uten a kjenne noe til den. Ble sa dom
men underkjent ved h0gre rett, matte lagrettemennene betale 
bot, mens skriveren som hadde d0mt i saka, gikk fri. Han var 
som nevnt ikke dommer. Da slike forhold ble kjent, fikk lag
rettemennene palegg om ikke a utlevere sine segl, men ta n"ye 
vare pa demo Men dette forhald at lagrettemennene ble gjort 
0konomisk ansvarlige for hver dam som ble underkjent av 
hogre rett, gjorde at nar en sak syntes a vrere vanskelig, sa 
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henskj0t de saka til avgj0relse i h0gre rett, for de vagde ikke 
a avsi dom. Herved ble de h0gre retter overlesset med arbeid, 
og det ble sa gitt palegg om at herredsrettene skulle d0mme i 
aIle de saker som ble lagt fram for demo - Men stillingen ble 
mer og mer uholdbar, og 10sningen ble at sorenskriverne ble 
meddommere og fikk som sadanne 0konomisk ansvar dersom 
en dom ble underkjent ved h0gre rett. Senere ble de enedom
mere. 

0konomisk matte na sorenskriverens stilling bedres. Tidli
gere hadde de vesentlig hatt sportler for arbeid de utf0rte, 
na fikk de embedsgarder som de skulle ha avgiftsfritt ved sida 
av sportlene. 

Eneveldet f0rte med seg mange endringer i administrasjo
nen. Enevoldskongen kjente ingen annen herre over seg enn 
Gud. Kongen alene hadde myndighet til a gi, oppheve og for
klare lover og til a innsette og avsette rikenes tjenestemenn, 
h0ge og lage. Riksradet ble avskaffet, det ble amt i stedet for 
len og amtmann i stedet for lensherre. Herredagen ble avl0st 
av overhoffretten i Norge, og det ble felles dansk-norsk h0gste
rett med kongen som toppfigur. Sorenskriverne ble tilsatt av 
kongen. Lagrettens tjenere ble kongens menno Fra denne tid 
kan vi tale om en sorenskriverstand1 ). 

Som sorenskrivere ble tilsatt folk med svrert ulike forut
setninger. Ofte ble tilsatt dansker. Tilsettingen gikk ofte svrert 
vilki'irlig for seg. F0rst i Struensetida ble noen av de verste 
misbruk stoppet. Ved forordning av 10. februar 1736 ble krevd 
juridisk eksamen for dem som kunne fa juridiske embeter. Der
ved sikret de seg folk som kjente til dansk og norsk loy og til 
naturretten og romerretten. 

Sorenskrivernes gj0remal var mange, og arbeidet ble sterkt 
auka fra midten av det 17. hundrearet ved tinglysningsordninga 
som da ble innf0rt ved underrettene pa landet i Norge. Pante-, 
makeskifte-, skj0te og gavebrev m. m. skulle avskrives i en 
bok. Det er disse b0ker som blir kalt panteb0ker. Det trakk ut 
f0r Strinda fikk sin sorenskriver. Det skjedde f0rst i 1637. 
Kanskje kom dette av det nrere samarbeid som der pa mange 
vis var mellom byen og Strinda. 

1) Arnet Olafsen: VAre sorenskrivere I. S. 29. 
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Den forste sorenskriver het 
Mads Pedersen. Siden kom J 0-

han Jorgensen Gramb 1645-
1662, Vilhelm Knudsen til 1695, 
Christian Skastrup til 1697 og 
ble da herredsfogd i Jylland. 
Han sokte om a fa Selbu over 
fra Stjor- og Verdal og til 
Strinda. Soknaden ble avslatt. 
Morten Alsing til 1639. P eder 
Jonk til 1725. Han sokte igien 
om a fa Selbu lagt til Strinda. 
Maurits Borchhorst til 1726. 
Peder Willer til 17 4 7. Jacob Nie
man til 1764. J ens Heide til 
1787. Andreas Bull til 1789. 
Claus Koefod til 1804. 

Ved r eskr. a v 21. juni 1799 
ble det bestemt at Selbu skulle 

Ingelbrecht Knutsson 

skilles fra Stjor- og Verdal og legges til Strinda sorenskriveri, 
som det tidligere hadde vrert forenet med. 

Fra 1813 da Norge fikk sitt universitet, ble utdanneisen ve
sentlig teoretisk. 

Fra 1814 ble dommermyndigheten en sjoistendig statsfunk
sjon uavhengig av den Iovgivende og utovende myndighet. 

Sorenskrivere etter 1814: 
Emanuel Balle til 1821. 

Ingeibrecht Knudsson til 1826. Han var fodt pa Byneset i 
1776 og var i 11 ar betjent pa forskjellige kontorer i Trond
heim. Han studerte jus pa egen hand og tok i 1804 dansk 
juridisk eksamen i Kobenhavn «med '3rerdeles berommelse». 
Han ble da amtsfullmektig i Soro, i 180;5 hIe han advokatfull
mektig i Kobenhavn, sorenskriver i Finnmarh i 1810, soren
skriver i Romsdal i 1815 og ble sa sorenskriver i Strinda og 
Selbu i 1821. Han var stortingsmann fra Kristiansund og Molde 
i 1818, 1821 og 1822 og fra Trondheim i 1824. Han var presi
dent i Odeistinget og i Stortinget. Var en fremragende poli
tiker. Professor Sars uttaler om ham i Norges hist. b. 6, s. 212: 
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Nrermest Chr. Krogh i anseelse sto i disse ar visstnok soren
skriver Ingelbrecht KnudssC'm. Det ma ha vrert en personlighet 
av usedvanlige dimensjoner. Srerlig pa Stortinget i 1821 og 1824 
spilte han nesten samme roUe som Christie i 1815, 16 og 18. Han 
ble vaigt inn i aile viktige komiteer og fikk brere en st0rre 
byrde enn noen annen. Han satt pa disse ting sammen med 
menn som Christian Krohg, grey Wedel, bredrene Falsen, Georg 
Sverdrup m. fl. og overraket dem aile sammen. Ingen 0vde sa 
megen innflytelse som han. Han ma i meget h0Y grad ha ut
merket seg ved de egenskaper som samtiden fremhevet hos 
ham: Klarhet og skarphet i tanken, evnen til a finne kjerne
punktet i et hvert omdebatert sp0rsmal, stor arbeidskraft og 
viljestyrke. Han d0de i 1826, fattig og forgjeldet, som soren
skriver i Strinda. Venner samlet inn til hans familie 4500 spd. 

Fredrik Timme 1826 til 1855. - Han var f0dt i K0benhavn 
i 1789 og d0de i 1861. Han var utdannet militrer og ble i 1806 
10ytnant i 2. trondhjemske regiment, og han tok del i krigen i 
1808. Ble skattefogd i Trondheim i 1821 og sorenskriver etter 
Knudss0n i 1826. Han ble frad0mt sitt embete i 1855 for annen 
gangs ulovlig sportulering. Ifl. Thaulows «Personalhistorie for 
Trondh. og Omegn» utf0rte Timme en del av koralen ved Karl 
Johans kroning i 1818, og kongen ble sa tilt.aJt av hans vakre 
stemme at han lovte ham et bedre embete, og han innfridde 
10ftet ved a gj0re ham til sorenskriver med forbigaelse av flere 
eldre s0kere. 

Ludvik Kyhn 1855-56 overtok ikke embetet da han ble 
amtmann i Hedemark. 

Carl Bendeke 1856 til 1862 var f0dt i Trondheim. 
Folkman Schaaning fra 1862 til 1890 var f0dt i Gjerpen i 

1811. Han var assessor i Trondheims overrett fra 1855 og ju
stitiarius ved samme rett fra 1859. 

J ohan Breien fra 1890 til 1895. Han val' f0dt pa Ringerike i 
1833. F0r han kom til Strinda og Selbu var han en tid i kirke
departementet, sa fogd i Helgeland, siden overrettsassessor i 
Bergen og endelig sorenskriver i Nes. Etterat han hadde tatt 
avskjed i Strinda, hadde han arbeid i indredepartementet og 
siden i justisdepartementet. Det heter om ham at han var en 
nidkjrer og dyktig embetsmann og et skarpt juridisk hode. 

570 



Peder Lorentzen fra 1895 til 1911, f. i 1836 i Botne. Han var 
byfogd i Sarpsborg, sa i Kragem og deretter sorenskriver i 
0vre Telemark f0r han kom til Strinda. D0d 1920. 

Hans Pe ter Krig Knudtson fra 1911 til 1918. Han var f0dt i 
Trondht ia. i 1855. Han var byrasjef i kirkedepartementet, sa 
statsadvokat i Trondheims og etter 1918 var han auksjonsfor
ivaI tel' 1 Oslo. 

Svend Gjesdal Svendsen fra 1918 til 1942, f. i Kristiania 
1872. Han var f0I'st sorenskriverfullmektig i 2% ar, deretter 
sekretiEr i justisdepartementet, kst. byfogd i Hammerfest fra 
1906 og fra 1913 sorenskriver samme steds til 1918. I Ham
merfest var han medlem av bystyre og formannskap , av Nor
ges Banks avdeling m. m. I sin sj0lbiografi uttaler han: «Min 
lange dommergjerning har gitt meg et innblikk i menneske
livets mange forviklinger. Den har liErt meg at ikke alene den 
strenge jus, men ogsa en sunn sans spiller en viktig roUe ved 
domstolens avgj0relse. Den har ogsa liErt meg at pliktens t0rre 
veg, selv om den kan ViEre kjedelig, som regel vil ViEre ad
komst til tilfredshet og lykke.» 

Om sorenskrivernes l0nnsforhold er a merke at de til 1872 
bestod i sportler for utf0rt arbeid foruten embetsgard som de 
hadde helt avgiftsfritt. Fra 1. januar 1873 fikk de fast 10nn av 
staten. Sorenskriveren i Strinda og Selbu hadue f0r 1873 sport
Ier netto kr. 7872,00 og fra 1873 som fast 10nn kr. 5200,00. 

Sportlene var den vesentlige del av l0nnen. 
(Oplysningene vesentlig fra prof. Taranger, Aschehoug og 

sorenskriver Olafsen). 
En viktig loy som vedkommer rettsvesenet i landet vart, fikk 

vi i 1797. Det var loven om forliks7wmmisjoner. 
Pastor B,iarne Tvete hal' gatt gjennom forliksprotokollen for 

Strinda fogderi for tidsrommet 1815-1825, og det han legger 
fram som det viktigste r esult at av granskningen, viser tydelig 
hvordan denne loy kom til a virke til avlasting av domstolenes 
arbeid. 

Vi ma ogsa legge vekt pa det verd som ligger i at folk kunne 
komme til enighet uten bitre og kostbare rettssaker. 
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UTDRAG AV FORLIKSPROTOKOLL 

FOR STRINDA FOGDERI 1815-1825 

Den 10. juli 1795 kom del' forordning og lov om opprettelse 
av forlikskommisjoner for tvillingrikene Danmark - Norge. 
men for det siste lands vedkommende gjaldt det bare kj0p
steder 

Da denne nye rettergangsordning ble meget vellykket fordi 
del' bilde ble spart tid og penger, kom det 20. januar 1797, to 
801' etter loven tradte i kraft, en tilleggslov som utvidet forliks
kommisjonens rekkevidde sa den gjaldt ogsa hele landet. Det 
er Christian VII's forordning av 20. januar hvor det heter i 
(forordrt blant annet: 

"Da kongen med srerdeles tilfredshet hal' sett den heldige 
virkning av forordning av 10. juli 1795 i Norge i byene eller 
kj0pstedene (i Danmark ogsa piUan det) og han nu ved erfaring 
er blitt veiledet 0nsker han a iverksette denne velgji21rende ord
ning ogsa pa landet i Norge». 

Over hele landet ble det beskikket forlikskommissrerer, og 
kommisjonen besto av amtmannen eller en av ham utnevnt sted
fortreder og av flere dugelige menn som fredsmeglere. I heile 
amtet skulle det vrere sa mange kommisjoner at ingen harmer 
enn 3-4 mil a ga for a m0te. M0ter skulle pa landet kunngj0res 
fra prekestolen. Funksjonstid val' for oppnevnte tre 801'. Kom
misjonen ma besta av en embetsmann og en bonde (dette gjaldt 
landet). Pa hvert sted hvor det val' bosatt mer enn tjue familier, 
skulle det vrere en forlikskommisjon. Hvert medlem matte av
legge embedsed ved tiltredelsen, og det skulle holdes m0te en 
gang om maneden. 

En kunne bringe alleslags sivile saker inn for kommisjonen 
som sa skulle gj0re sitt beste for a fa forlik. Nyttet ikke dette, 
gikk saka til retten. 

For a fa et innblikk i sakene for Strindas vedkommende er 
der tatt et gjennomsnittsbilde fra arene 1815-1825. 

I aret 1815 var grey Trampe stiftamtmann i Trondheim, og 
hans navn er ogsa det f0rste vi st0ter pa. Sammen med ham 
star den kjent~ bonde, dannebrogsridder, eidsvoldsmann og 
kirkesanger Lars Forseth fra Klrebu. Disse to var forliksmenn 
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for Strinda Fogderi som besto av Strinda, Melhus, Klrebu, 
Leinstrand og Bynes herreder. M0tene ble holdt pa Stiftskon
toret i Trondhjem i slutten av hver maned og heIst pa en ons
dag. Noen ganger, og da heIst pa sommers tid, ble det holdt i 
et av soknene hvor det var en sak som krevde astedsbefaring. 
Da kunne m0tet yare i flere dager. 

Som ovafor nevnt var de aller fleste saker gjeldskrav. G-iel
den kunne strekke seg fra noen riksdaler1 ) til flere hundre. Nar 
det gjaldt misligholdte kontrakter eller oppsigelse av lan, kunne 
bel0pet ga opp i tusener av dalere. I annet halvar av 1815 har 
vi ogsa et par saker hvor tjenere stevner sine husbondsfolk for 
ikke a ha fatt 10nn for flere ar. 

Trondhjems Magistrat hadde i denne tid vanskeligheter med 
a fa inn bygsleavgifter fra garder i byens mark f. eks. T0m
merdalen og Kem pervolden (Tempervolden). A vgiften var ikke 
stor, men det var sikkert heller ikke inntektene til dem som 
bygslet, men det sa ut som det ble betalt da det ikke ble hen
vist til retten. 

Ulovlig laksefiske i Nidelva hvor noen av byens herrer hadd~ 

fisket laks ulovlig pa strandretten som tilh0rte Lillegarden, 
var en sak som var oppe. I siste halvar av 1815 var det for hele 
Strinda fogderi 186 saker hvorav 11 angikk selve Strinda. 

F0rste sak pa det nye ar var en overfallshistorie pa 0vre 
Strillda, hvor det hadde vrert fyll og brak. Forlikskommisjonen 
d0mte overfallsmannen til en erstatning pa 10 spd. og 1 spd. i 
saksomkostninger mot at saka skulle vrere glemt og gjemt av 
begge parter. 

Utover aret er det de samme slags saker som gar igjen, nem
lig gjeld og misholdte avtaler. En stor del av gjelden gjaldt 
skyld til byens kj0pmenn som Scmidt, Wensell, Gade, Beyer 
o. s. v. En gardbruker oppe ved Leira skyldte kj0pmann Gade 
300 riksbankdaler, en stor sum for sin tid. Han ble tilpliktet in
nen to maneder a betale halvparten og resten innen seks ma
neder. Hvis han ikke overholdt avtalen, ble det tvangsauksjon 
pa garden. Likesa skyldte en gardbruker oppe ved J onsvannet 
sin nabo 300 spd. som ogsa ble avgjort ved avtale a betale innen 

1) For 1816 hadde vi riksdaler = 4 ort = kr. 3.20. Fra 1816 ble det 
spesiedaler = kr. 4.00. 
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en viss tid. Sannsynligvls gjaldt dette en storhandel enten jord 
eller skog. 

Det hendte ofte at b0ndene stevnet byfolk for tilgodehavende. 
De solgte sine produkter pa krita, og det kunne ga lang tid f0r 
de fikk sitt igjen, og ofte matte de ga vegen om forlikskommi
sjonen og videre rettens veg. Flere kj0pmenn og andre av byens 
borgerc ble i 1816 stevnet for gjeld til strindab0nder og som 
regel ble saka ordnet i minnelighet. I 1816 var det 286 saker 
ved forlikskommisjonen, derav fait 19 pa Strinda. 

1817 var det ingen sak oppe i forlikskommisjonen f0r 26. 
mars, da to madamer hadde hver sin sak mot to gardbrukere 
fra Oppstrinda. Det var fruer som krevde sitt tilgodehavende. 
Saka ble ordnet pa vanlig vis i minnelighet. Likesa var det 
sak om festeavgiften pa garden Gl0shaugen. Anne Franzdatter 
hadde a fraflytte garden inne 14 dager hvis ikke leien ble betalt. 

Av 221 saker i dette ar fait 18 pa Strinda. De fleste ble ord
net i minnelighet, men en liten del ble henvist til retten. 

I 1818 hadde biskop Bugge en sak fram i Strinda forliks
kommisjon. Rundt omkring i Tmndelag hadde mange garder 
landskyld til bispestolen. Garden Berg skulle gi avgift for 30 
mrelinger jord til biskopen. Saka ble ordnet i minnelighet sa 
biskopen fikk sine penger. En annen sak var den gamle historie. 
om unnlatelsen av a betale oppfostringsbidrag. Heile aret 
brakte 386 saker hvorav 24 fait pa Strinda. 

I detle ar er det noen nye slags saker som viser seg, nemlig 
skattegjeld som innkreves av fogd Bull, og Iikeledes ble en del 
grunnleie inndrevet ved forlikskommisjonen. Srerlig var en 
proprietrer Schive meget aktiv. Han eide store jordarealer pa 
0ya, Singsaker og pa Eigeseter og hadde sin fUlle hyre med a 
fa inn grunnleie. Selv var han heller ikke slepphendt, for det er 
mange saker pa ham ogsa fra kj0pmenn i byen. Han rna ha 
vrert en 0konomisk herre, for den rike proprietreren matte gang 
pa gang m0te i forlikelseskommisjonen for gjeld pa bare 3-4 
spd. Bidragssaker mangler heller ikke dette ar. Av arets 381 
saker fait 17 pa Strinda. 

Den 17. august 1821 kom loven om utskifting her i landet. 
Flere garder kom under utskifting, og dette brakte forandret 
landskyld. renter og festeavgifter etter som gardene ble bedre 
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eller ringere. Det benifiserte gods fikk etter utskiftingen for
andrede inntekter. I 1822 ble der i Strinda fogderi holdt en 
rekke forliksm0ter som f0Ige av utskiftingen. Det ble holdt et 
m0te om gardene Kystad, Stavseth, Brandhaugen, Fr0seth og 
Leibrua vedkommende noen av disse garders Iandskyld til 
Hospitalsstiftelsen, Domkirken og Var Frue kirke. Likesa ble 
dr,r og3a i denne tida holdt m0te om gardene R0stad, Kval og 
Brurak som hadde landskyld til de kirker og stiftelser· som er 
nevnt ovafor. Disse m0ter ble holdt utenom de ordinrere, og 
kommisjonen med skj0nnsmenn hadde da astedsbefaring sa 
det ble en travel sommer. 

Om det benifiserte godset er det a merke at det ved Iov av 20. 
august 1821 skulle selges etter hvert som det ble Ieieledig. Som 
en viI se a v bind I s. 86 var det enna ved ar 1800 17 garder i 
Strinda som var kirke- eller klostergods. Det er dette godset 
som kalles benifiseret. Gar vi sa langt tilbake som til 1661 var 
det 66 garder i Strinda som var kirke- eller klostergods, sa 
mye var blitt soIgt ut gjennom ara. If I. Ioven av 1821 skulle av 
det solgte benifiserte godset dannes et fond som i 1820-ara var 
pa 20 mill. kroner. Na er det vel pa ca. 25 mill. kroner. Dette 
fondet kalles «Oplysningsvesenets fond». Rentene av fondet 
gar vesentlig til universitetet og diverse kirkelige og almen
Jtrttige formal, 10nninger m. v. 

Pa et ordinrert m0te ut pa h0sten var to b0nder i Bratsberg 
tilstede i kommisjonen i en injuriesak. Den ene hadde kommet 
med rerer0rige hentydninger, og skjellsord. Saka ble ordnet i 
minnelighet, og den ::mks0kte ble forpliktet til a betale om
kostniGger, en spesiedaler. 

Ut pa fore]uIsvinteren ble det et kraftig snofall, og bondene 
i Bratsberg ble usams om sn0plogkjoringa. Det gjaldt strek
ningen Gratanbekk til Amund bro og veien Bratsberg til Jons
vatnet. Gardbrukerne pa Bratsberg, Randlien, Digre og Brurak 
sto mot hverandre. Det Iyktes ikke a komme til enighet sa. saka 
ble her..vist til retten. Ellers er det smagjeld unntagen en sak 
vedkommende 0vre Rotvold som gjaldt misligholdt kontrakt. 
Kjopmann Peder C. Knudzon stevnet hoffd,d Collin for ikke it 
ha overholdt Ian pa 4000 spd. Nye saker kommer ogsa opp. 
Direksjonen for Norges Bank stevner skyldnere som ikke be-
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taler renter i rett tid. Pa samme m0te stevnte Barbro Jons
datter sin husbond for opptjent 10nn, og likes a ble tre b0nder 
fra Bratsberg stevnet for a ha tatt veifyll fra konsul Rosen
vinges gard. Dette var den siste sak som angikk Strinda dette 
ar og i det hele ble det 32 saker av 428. 

En fornem frue ble i begynneisen av 1823 stevnet av Trond
hjems Magistrat for ulovlig vedhogst i Bymarka. Hun ble ila~t 
bot pa 10 spd. og saksomkostninger. To saker av samme art 
ble behandlet i samme m0te hvor de skyldige matte betale 
mulkt og saksomkostninger. Trondhjems Fattigkommisjon sak
s0kte en oberst Krog for misligholdt lan, og to ungdommer 
ble saks0kt av en tredje for a ha utpekt ham som barnefar 
utafor ekteskap. Begge disse saker gikk til retten. I 1823 var 
det 451 saker som ble behandlet av Strinda fogderi forlikskom
misjon hvorav Strinda hadde 38. Bare noen fa av disse ble ord
net i minnelighet. Resten gikk til retten. 

I februar 1824 m0ttes et uenig ektepar Margrethe og Ole i 
forlikskommisjonen hvor Margrethe nektet for framtida a dele 
bord og seng med sin Peder. Grunnen er ikke nevnt. Saka ble 
ordnet i minnelighet, og begge lovet for framtida a Ieve i for
dragelighet, samdrektighet og kjrerlighet og leve sammen som 
gode ektefolk. Ellers er det i dette ar for det meste gjeld til en 
Ole Stadig, et navn som gar igjen i nesten aIle gjeldssaker i 
forlikskommisjonen. Han har skyldnere over hele Strinda, og 
det er et stort sp0rsmal om ikke den ovafor nevnte herre drev 
agervirksomhet. I denne tid hadde Trondheim mange agerkar
ler, heIst utlendinger, som drev den Iyssky forretning a utpine 
almuesmenn og b0nder, og mange strindab0nder var sikkert i 
deres voId. I 1824 var det 536 saker som kom for forlikskom
misjonen og 69 av disse angikk Strinda. 

Ved a ga gjennom protokollen for 1825 ser en at det stadig 
er en stigende kurve av forliksklager, og forskjellige stikk
,pmver viser at det var alminnelig gjeld og injurier som gikk 
igjen, og Strinda har hele tida 5 til 10 pst. av sakene. 

Nar Strinda ligger forholdsvis lavt med omsyn til tallet pa 
saker, rna en ga ut fra at mange saker som delvis hadde med 
Strinda a gj0re er kommet opp i byens forlikskommisjon. 
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