
ikke a fa for penger. Det berodde pa sankthansmarkedet om 
det da kunne bli ei rad. 

Det knep ogsa om penger. Fogden skulle ha godtgjort for 
ekstraordinrere embetsutgifter pa 126 rdl. som det gikk seint 
a fa inn. Han skriver at star den regel fast at en arbeider er sin 
10nn verd, sa b0r ogsa den som tjener staten, fa 10nn etter for
tjeneste, skj0nt dette skjer sjelden, sier han. 

REISELIV OG REISEORDNINGER 

Reiselivet pa 1700 og 1800 tallet kan vi sj0lsagt ikke holde 
sammen med reiselivet av i dag. Men inne ved et sentrum som 
Trondheim ble det likevel en del, og sa tungvinte som aIle reise
midler var den gang, skaffet skyssen administrasjonen et stort 
arbeid. Det ser forresten ut til at reiselivet har vrert i sterk 
vekst i siste halvdel pa 1700-tallet. Det kommer nemlig i denne 
tidbolken opp sa mange ul0ste sp0rsmal, og reiseordningene er 
stadig under utbedring. Vi rna ga ut fra at aIle reiser pa den 
tid var n0dvendige. Det var vel ingen som tok ut pa lystreiser, 
eller i aIle fall svrert fa . Det var embetsreiser av sivile 0vrig
hetspersoner, av geistlige eller av militrere som matte reise pa 
embets vegne. Sa kommer hertil forretningsreiser , og en sti
gende reisetrafikk skyldes nok heIst disse. Det rna henge sam
men med framgang i nrerings- og handelslivet. Geistlige, mili
trere og sivile 0vrighetspersoner hadde rett til friskyss av b0n
dene. Denne friskyssen er en gammel ordning. Den fikk sin 
sterkeste utforming i Erik Magnusens tid omkr. 1300, og den 
var ofte til stor ulempe og sterk tyngsel for b0ndene. Der var 
tider da denne friskyssen ogsa var misbrukt. 

For andre slags reiser, forretningsreiser osv. matte det be
tales etter fastsatte takster, og denne skyssen kaltes betalings
skyss eller pengeskyss. 

All skyss tillands og tilvanns matte bringes inn under faste 
former. Srerlig gjelder dette de reiseruter som var sterk est 
trafikert. Langs slike linjer ble ordnet med skysskifter som 
ble styrt av en skysskaffer, og som til en hver tid hadde pa 
kortest mulig varsel a holde skyss parat. At dette ofte kunne 
bli byrdefullt og vanskelig, sier seg Sj01. Mellom skyssikftene 
var det som regel1 til 1% mils veg. Pa skysskiftestedene kunne 
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ogsa opprettes gjestgiverier hvor· de reisende fikk mat og 
drikke og gjerne ogsa losji. For a fa kg!. bevilling til a holde 
gjestgiveri matte vedkommende betale en avgift til den kon
gelige kasse. Denne avgift ble fastsatt pa forhand av skj0nns
menn som naturligvis la reisetrafikken til grunn for sin vur
dering. Vi kan derfor pa grunnlag av denne skatt gj0re oss opp 
ei meining om trafikken. Pa vegen innover langs fjorden hal' vi 
det f0rste skysskiftet med gjestgiveri i Malvik pa Haugan. Her
til kom folk fra Stj0rdal, fra Indemy, Vrerdal, Namdal m. v. 
ofte med bat til Haugberget, eller de kom landevegen. Reise
trafikken kunne her vrere stor, srerlig i marketstidene. Mens 
gjestgiverskatten kunne vrere 1 it 2 I'd!. pa andre gjestgiverier, 
varden her satt til 4 I'd!. 

Av andre trafikkarer kan vi nevne en fra Orkdal til byen. Var 
det vanskelige vrerforhold til Sj0S, kom folk over land fra Molde 
og Kristiansund. Fra Orkanger reiste de sj0vegen eller land
vegen til Trondheim. De som kom sj0vegen, tok gjerne opp pa 
Flach som val' et gammelt skysskiftested med gjestgiveri. Til 
Flach k6m ogsa oite reisende fra R0dberg. De som reiste land
vegen fra Orkanger, kom over Byasen ved Leirbrua. Her val' 
skysskifte, og her val' gjestgiveri med krohold. Over Leirbrua 
gikk ogsa en ferdselslinje fra Melhus. I det egentlige Strinda 
skal vi nevne «Nyebryggen» ved Devlebukta. Her val' gjest
giveri med kro (brennevinssalg) og rett til a brenne. 

Fogd Coistrup uttalte seg i 1760 om krohold i tilknytning til 
gjestgiverier, og han arbeidde ut et forslag for sitt fogderi 
som ser saledes ut: 

l. Bynes tinglag beh0ver 2, arlig avgift it 2 I'd!. 4 I'd!. 
2. B0rsa 3, » 2 » 6 » 
3. Skogn 1, » 1 » 1 » 
4. Buvik 1, » 1 » 1 » 
5. Leinstrand 2, » 3 » 6 » 
6. Tiller og Klrebu 2, » 2 » 4 » 
7. Strinda 3, » 4 » 12 » 
8. Selbu 4, » 2 » 8 » 

Tils. 18, brennerier, a vgift 42 I'd!. 
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Fogden legger til at dette er det som skulle vrere forn0dent 
i hans fogderi. 

Skysskafferne var pliktige til a tilsi skyss til nrermeste 
skysskifte enten det var til lands - hesteskyss - eller til 
vanns - med bat. Tilsielsen gikk etter faste regIer, og de som 
ble tilsagt, kunne ikke unnsla seg. Oppfylte de ikke sin plikt, 
ble det mulkt, 1 it 2 rdl. 

Det var ikke alltid lett a ordne med skyssen i ei bygd, og det 
ble i blant en fiendtlig holdning mellom skysskafferen og skyss
b0ndene. 

Derfor var det vanskelig a fa b0nder til a vrere skysskaffere. 
Saledes strevde Eschil Olsen Haugan i lang tid med a komme 
fri fra sitt ombud, men etter forordningen kunne en mann bli 
piilagt a ta ombudet, han kunne saledes ikke uten videre si det 
fra seg. - En sadan stilling var 10nnet. Eschil hadde saledes 
16 rdl. arlig, og da han syntes at dette vor for lite, ble 10nnen 
satt opp i 24 rdl. Da han sa syntes at han var blitt for gammel 
til a renne rundt i bygda for a tilsi skyss, sa fikk han en gutt 
som derved ble fritatt for krigstjeneste, til dette arbeidet, og 
han kunne dessuten hjelpe til med gardsarbeid. Likevel ville 
Eschil stadig bli fritatt, og det var jevnlig forhandling og ikke 
lite briik omkring dette skysskafferstedet. 

Skysskafferen skulle ha liggende reiseprotokoll der de rei
sende skulle skrive navna sine, og her kunne de ogsa klage om 
det var noe som de var misn0gde med. Da denne boka skulle 
legges fram pa tinget hvert ar, var det ikke gildt a fa klage i 
boka. Det gikk ikke bedre til enn at Eschil fikk klage i boka, 
og derfor glemte han av a ta den med til tinget i 2 ar. Tredje 
aret minte lensmannen ham sa kraftig om boka at den kom 
med, og det viste seg da at der var flere klager som var f0rt 
inn. Vi tar med en: 

Den 19. august 1796 har agent Brodkorb og prokurator Lie 
m. fl. gjort denne merknaden: 

«Ole Malvigs Dreng m0dte paa Haugum efter tilsigelse med 
en pengeskyds - Hest og Ridesadel til Jomfru Greger; men da 
Lie, for at tjene Jomfruen som hadde redet henved 16 mil, til
b0d hende hans Kariol, vregrede Drengen aldeles, efter Anmod
ning at spende Hesten for Kariolen, hvorover Lie maatte for-
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maae en anden til at skydse. Imidlertid blandet Eschil Hau
gums kone sig i Disputen og det med den aller st"rste Grovhed 
mod Reise-Selskabet som tenkes kan, hvilket paa Haugum er 
sedvanlig». 

Da Eschil Haugum m"tte pa tinget og betalte skatt f"rste 
dagen, fikk han piUegg om a vrere til stede den andre dagen 
nar boka skulle bli gjennomgatt. Men den gode Eschil reiste 
fra tinget og kom ikke tilbake. 

Det var mangt og meget som kunne komme i vegen sa en 
skyss ble sinket. Bodde skyssbonden i Bratsberg, og hesten var 
i utmarka, kunne det ta tid f"r skyssgutten var i byen. 

Ved forordning av 20. august 1784 var derfor fastsatt at et 
opphold pa 3--4 timer fikk den reisende finne seg i uten a kreve 
mulktforelegg. 

Jon og Sivert Bratsberg skulle i 1795 kj"re 2 kanoner til 
Orkdals"yra, men kunne ikke finne hestene. Annen skyss ble 
leid, og de betalte rekninga for denne kj"ringa med 3 rdl. 1 ort 
12 skI., men de ber om a bli fritatt for mulkt. 

Verre var det dersom friskysspliktige b"nder i Bratsberg 
eller Lade skulle ta friskyss til sj0S. Det var pastatt at fa i 
Lade og ingen i Bratsberg kunne ro eller seile en bat. De var 
ikke sj"vante og bodde sa langt unna at en ikke sa lett kunne 
fii. dem budsendt. Nar en sa fikk skyssfolk fra Lademoen eller 
Bakklandet til a reise i friskyss, sa nektet b0ndene a betale, for 
de trodde ikke de var pliktige til a ta friskyss til sj"s, - Fra 
Trondheim til R0berg eller Frosta er over 2 mil. En dugelig 
skysskar matte de betales med minst 32 skI. Ble det motvind, 
kunne skyssen trenge 2--3 dager, og da matte det bli til
svarende tillegg i skyssgodtgj0ringa. Skysskafferen kunne ha 
mye strev med en slik skyss. Bare det a fii. bat var ikke alltid 
like enkelt. De matte gjerne springe fra den ene til den andre 
for a fa en forsvarlig bat som de matte betale 64 skI. i leie for. 
Lensmannen foreslar derfor at det blir satt opp naust i Kors
vika og bat og seil innkj"pt. Naust med las ville koste 20 rdl., 
Mt med seil og tilbeh"r 12 rdl. Alt fordelt pa 114 lagsgarder 
vill bli 27 skI. pa hver. 

Lensmann Bard Wold skriver til stiftet 25. februar 1789 at 
han hadde vrert skysskaffer for Lade og Bratsberg i 22 ar for 
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~u rdl. pro ar. Han var na sa gammel at han trengte hjelp og 
bel' om et l0nnstillegg pa 15 rd!. sa han kunne leie en mann. 
Fogden st0ttet s0knaden og foreslar 30 l'd!. Pl'. ar. En bedre 
skysskaffer enn lensmann Wold kunne ikke skaffes, sier fog
den. 

Ikke aile garder hadde plikt til a skysse. En del garder skulle 
stille soldater og val' av den grnnn fritatt for skyssplikt. Disse 
gardene val' kalt «soldatlregder». 

Andre garder val' dragonkvarterer, og disse gardene hadde 
a stille dragoner (hest og mann + trosshest). Disse val' ogsa 
fritatt for skyssplikt, men det ble ordnet sa at de kunne ta 
pengeskyss dersom de ville. F0lgen val' at nar det val' godt vrer 

• og det ellers paste, sa tok de skyssen, men sa ellers nei. Sa . 
skapte dette misn0ye. Da dragongardene sorterte under mili
trervesenet, er det jo l'imelig at offiserer fikk sin skyss fra 
dragonkvarterer, og det hendte at det her kunne ga noe hard
hendt til. Som f0lge av en skyssforretning klager dragonut
reder Jens Jacobsen Forbord i skriv av 16. juli 1787 til Trond
heim Dragonregiment over at han av major von Sejersted var 
med ulidelig stokkepryl begegnet og det sa «penetrerende» i 
pasyn av tilstedevrerende demitterede og udemitterede av korp
set at «mitt legeme bevidnede for dem der Sa det frugten derav 
som ikke sa hurtig forvinder». 

Dersom dragonutrederne skulle ut og skysse, sa matte til
siinga alltid ga gjennom militrervesenet, for en sivil skysskaf
fer kunne ikke gi ordre til en dragonutreder om skyss. 

Dersom der var mange soldatlregder eller dragongarder i 
nrerheten av skysskafferstedet, og det var gjerne tilfelle, sa 
matte skysskafferen lenger bort for a tilsi skyss, sa her var pa 
ymse mater vansker for en skysskaffer. 

Klager ble det mye avo Ofte var det de som skulle skysses 
som klaget fordi skyssen kom for seint, og det var rimelig nok 
at det trakk ut nar skyssen f. eks. skulle hentes i Bratsberg, 
men verre val' det nar skyssen slett ikke m0tte. Dette val' oftere 
tilfelle med avlsgardseierne som av en eller annen grunn trodde 
at de urettmessig val' tilsagt a skysse. Til en klage fra M0ll
mann Lysholm som denne sendte inn til stiftet i 1809, fordi 
han i februar matte skysse 4 ganger med 4 hester, sier skyss-
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skaffer Wold at en fattig bonde sam hadde en liten gard med 
bare en hest, skysset i denne vanskelige krigens tid uten a 
klage, for det var landets velferd det na gjaldt, men en mann 
som Lysholm som eide 2 garder, han f0lte seg straks forurettet 
nar han matte ta sin rettmessige skyss. Wold opplyser at det 
i februar var gMt ut 784 pengeskysshester fra hans skysskifte. 

Da reisetrafikken auker pa etter at landet vart var kommet 
direkte inn i krigen, var det mange som uoppholdelig matte ha 
skyss, og det ble da truffet en ordning med holdhester. Som 
ordningen var hos skysskaffer Wold, ble det sendt ned til ham 
2 hester fra en eller annen gard, som han fikk beholde noen fa 
dager, og fikk sa nye to hester fra en annen gard. Han hadde 
2 soldater til a kj0re ut med hestene, og disse hadde som 10nn 
6 skI. daglig. 

Tidene ble etter hvert vanskeligere, og skysstrafikken auker 
stadig. Skysskaffer B. L. Wold skriver til stiftet 12. april 1808 
at han na har vrert skysskaffer i 40 ar, og arbeidet har aldri 
vrert sa byrdefullt som i dette og forrige ar. Det kunne bli 
sp0rsmal om 20- 30 hester om gangen til friskyss og 40-. 50 
hester til pengeskyss. For egen rekning matte han leie folk 
som for rundt pa gardene og tilsa skyss, og sj01 matte han 
seint og tidlig vrere i byen for a ordne sa alt gikk rett for seg. 
Som fast arlig 10nn hadde han 28 rdl. og s0ker na om et tillegg 
pa 10 rdl. pro ar. - Fogd Berg opplyser i pategninga si at 10n
nen til en skyssgutt na var nesten dobbelt sa h0g som for 20 
ar sia, og han st0tter s0knaden om 10nnstillegg. 

Knapt et ar seinere er der ny melding om skyssen fra skyss
skaffer Wold. Den 20. mars 1809 sier han at det aldri har vrert 
sa besvrerlig med skyssen som i ar. Fra 2. januar til 20. mars 
var det gatt ut 1462 militrere pengeskysshester foruten hold
hester. Dreng med hest var stadig pa farten etter skysshester. 
Han fikk na ikke en gang tid til a fa kj0rt heim nok ved. 

Folk kunne na ikke skaffe skysskarer, for de var innkom
manderte. N ar holdhester skulle sendes inn, var det tjeneste
jenta eller dattera pa garden som kom med dem. - Og sa blir 
alt dyrere. Han ma na fa sin 10nn satt opp til 50 rdl. om aret. 

Det var ikke bare folk som skulle skysses, det var i atskillig 
utstrekning ogsa transportskyss. Dette kommer klart fram i 
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1809 da det skuJle kj0res rug, og den 14. september samme ar 
var meldt om at det fra juli var gatt ut 201 transporthester. 
I juli var 60 karer med hester sendt til Jemtland. 

Da noen b0nder pa Strinda i 1809 klaget fordi det var ulike 
fordeling av skyssen, opplyser lensmannen at fra % til· 4/3 var 
avgatt 900 pengeskysshester foruten friskyss og holdhester. 
Han holder fram at dragonutrederne b0r ta skyss med de 
hester de har utenom dragonhesten. 

I 1809 ble R. Schive pa Eisreter gard tilsatt som veginspek
t0r, og han vegret seg derfor ved a forrette transportskyss. 
Fogd Berg opplyser imidlertid at etter gjeldende forordninger 
sa var hverken vegmester eJler veginspekt0r fritatt for skyss
plikt i krigstider. 

11809 gikk skysskaffer Bard Wold av ogsa som skysskaffer. 
For flere ar sia, i 1792 hadde han gatt av som lensmann, og om
budet var tatt over av hans S0nn. Som ny skysskaffer ble tilsatt 
Peder L0kke. Hans 10nn blir satt til 200 rd!. da han visstnok 
ikke har andre inntekter. De 38 rd!. skal som tidligere dekkes 
ved lensmannstoJl, og det overskytende tas inn som matrikkel
skatt. 

Det var ingen lett sak a overta arbeidet etter Wold. Reise
trafikken var framleis stor. Det var vesentlig skyss pa 4 ruter: 
Til Haugan i Malvik, til Ust og til Skjefstad pa Leinstrand og 
til R0nningen i Klrebu, og det var ikke sjelden det gikk ut 100 
til 200 hester i transpor;t og annen skyss om veka. Sa kunne 
det komme ordre om at en st0rre skysstyrke fra Strinda hadde 
a m0te andre steder. Den 12. februar 1810 kom det med kort 
varsel melding om at 140 hester fra Strinda matte vrere pa 
Haugan gard til «kg!. tjenestes hurtige befordring». 

Peder L0kke hadde ikke bare Iykkelige dager i sin nye stil
ling. Det ble klager fra flere fordi de skysspliktige ikke m0tte. 
Og sa ble det st0rre og st0rre vansker med 0konomien. AJlerede 
i 1811 matte det bli 10nnsregulering. 

L0kke gir i februar 1811 en oversikt med omsyn til 0kono
mien. Han hadde na 200 rd!. i 10nn pro ar, men a holde en dreng 
med kost og 10nn kostet na 365 rd!. Sa skuJle det vrere h0Y og 
halm til hesten. Det var meget vanskelig a fa og matte betales 
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med 2 rdl. pro vag (18 kg). Ellers ville han gjerne bli entlediget 
fra sin stilling. 

I mars har fogden ferdig en liste for l"mnstillegg vedkom
mende aile skysskafferne, og dette tillegget var for de fleste 
dobbelt ·sa stort som den tidligere 10nn. L0kke som f0r var opp
f0rt med 200 rdl. ble na oppf0rt med 400 rdl. som tillegg. 

Det blir po. denne tid ogsa nevnt at skysskafferne skal ha % 
av de b0ter som blir innbetalt for mangelfull skyss. 

I 1811 s0ker M. H. Sternberg skysskafferstillingen etter 
L0kke. Han far lovord av fogden og blir tilsatt og overtar sin 
nye stilling allerede fra begynnelsen av mai. Sternberg var for
mann for byens kj0rerlaug, og han hadde sj01 hest er. 1811 gar 
ellers med klager og skrivelser mellom skysskafferen, fogden 
og stiftet. Eschil Haugan s0ker avskjed som skysskaffer, men 
slipper ikke ifra. Han far beskjed om at skysskafferstedet var 
knyttet til garden fra f0rst av, men ikke til personen E schil. 

I juni 1811 matte fogden rekvirere en heil del hester fra 
Kl",bu og Tiller til hjelp for Lade og Bratsberg. 

I september 1811 legger skysskafferen fram en liste over 
garder i Lade og Bratsberg sokn, og med hvor mange hester 
en hver gard etter skyldsetningen b0r skysse i en omgang if0lge 
forordning av 20. august 1784. 

De garder som ikke plikter a ta friskyss, er her ikke med. 
Det samled,e tall pa friskysspliktige garder er 130, og tallet pa 
de hester som de er pliktige a stille i, en omgang er 321. Der 
var 44 garder som var pliktig a m0te hver med 1 hest til fri
skyss, 22 garder med 2, 27 med 3 osv. H0gste tall finner vi pa 
Nedre Leren og Leren tilsammen 15 hester, Rotvoll 14 hester, 
R0nningen 8, flere med 6. Nar en storgard som Havstein var 
f0rt opp med bare 2 hester, so. viser det at oppdyrkinga av 
denne garden enna ikke var begynt. 

Som f0r nevnt var det vanskelig for Bratsbergb0ndene nar 
de skulle ta friskyss til Sj0S. I L0kkes tid ble de skyldig 29. rdl. 
for skyss som de skulle ha utf0rt, og i 1812 ble det meldt at de 
var villige til a betale. 

Av de mangfoldige meldinger om skyss som framleis er gitt, 
er det for det f0rste ikke noe som kaster nytt lys inn f0r vi 
kommer til 1813. Men den 3. mai 1813 klager skysskifter Stern-
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berg over pastor Schjelderup som var tilsagt a ta kommando
skyss til Haugan. Tilsigelsen var kommet gjennom dragon
kvarteret Ringved. Presten nekter a kj0re, og hest matte leies 
av kj0rerlauget i byen. Det som trengtes var hest og sal da det 
formentlig bare var et brev som skulle sendes. Sia skyssen ble 
rekvirert i byen, kom den pa 1 riksbankdaler + tilsigelse og 
salen 12 skI. 

Dette med kommandoskyss var noe som bare de militrere 
myndigheter kunne forlange og gjaldt bare i krigstid. 

Videre legger vi merke til at betalingen var i riksbanksed
ler. Det som hadde skjedd i pengevesenet var at Staten hadde 
gjort bankerott 5. januar 1813, og en hadde sa gatt til utste
delse av nye sedler rbdl. som skulle ha en verdi av 2 kroner. 
Disse sedlene var brukt her i landet til 1816 da N orges Bank 
ble opprettet. 

Pastor Schjelderup fikk saka til forklaring. Etter at han har 
sagt s i meining om denne skyssen, sier han at byrden blir na 
utalelig «da vi kjemper mod 0deleggelsenes siste St0t i ett og 
alb. Han sier at han er palagt en mengde byrdefulle, 10nnl0se 
arbeider med bygdekommisjonens forretninger som daglig blir 
sendt til ham. Skal det holde fram pa denne maten, vii det snart 
vrere ute med meg, sier han, sa jeg ma forlate mitt embete 
og ga' fra hus og heim da intet kan faes til underholdning og 
livs opphold over det ganske land, men nye palegg vokser dag
lig, og utgifter og krav som ikke kan klares. Den 7. januar 1815 
kom det melding om at det var slutt med kommandoskyssen . 
Det var blitt ro etter krigen. 

Da en var kommet godt og vel over krigsara, begynte skyss
sp0rsmalet a komme inn under normale forhold. I Malvik ar
beider de rett nok med de gamle vanskene, og 10sningen synes 
a bli at det blir 2 skysskifter f0r Hommelvik i stedet for 1, og i 
1817 blir de t o stillingene lyst ut. I Strinda var det sp0rsmalet 
oppe asia skyssen for Lade og Bratsberg sammen med byens 
skyssordning, men en skyss i byen kostet dobbelt sa mye som 
en tilsvarende skyss i Strinda. En sadan forandring ville da 
bety et sterkt inngrep i sj0lve reiselivet, og det traff derfor pa 
motstand. Sternberg holdt fram noen ar som skysskaffer, men 
i 1823 er der melding fra Bergen om at han hadde fatt handels-
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borgerskap del', og han begynte da som kjlilpmann i Bergen. 
Skysskafferarbeidet for Strinda og Bratsberg gikk sa over til 
lensmann Fyhn, men han holder fram allerede i 1823 at han 
svoort gjerne ville voore fritatt for skysskafferombudet. Det val' 
na sa mange husmenn pa Lademoen som kunne ta pa seg dette 
arbeidet. Fogden skulle dmfte denne saka pa fl'lrste ting. Re
sultatet ble at Arnt Rlilnning tok pa seg skysskafferarbeidet 
for en ll'lnn av 14 spd. (kr. 56,-) Pl'. ar. 

Etter denne tida ser vi lite om skysspl'lrsmal. Det hadde hl'lrt 
til de store og vanskelige oppgaver a administrere skyssen, soor
lig fra hundrearsskiftet og utover, og Bard Wold hadde mak
tet denne oppgaven pa en stralende mate. Det er ikke for ingen 
ting at en hal' hedret ham ved a feste hans navn til Wolds 
minne. 

OM ARSVEKST OG A VLINGER, M0LLEBRUK, 
KORNMAGASIN OGQVAMS LEGAT 

Fogden brukte utpa hl'lsten a sende inn melding til stiftet om 
arets avling. Dels skjedde dette pa grunnlag av sjl'llsyn nar 
han reiste ute i bygdene pa tingferder, dels pa grllnnlag av 
meldinger fra lensmennene. Sa vidt en kan se, stemmer disse 
meldingene ikke sa svoort godt med meldingene for heile iandet 
- som rimelig kan voore. En far inntrykk av at forholdene 
stort sett hal' voort bedre her enn det vanlige for landet. Vi tar 
med her de meldinger som hal' voort a finne i fogdarkivet. 

1774. Kornh0sten dette ar meget bra i fogderiet. Bl'lndene 
klarer seg med egen avling til neste hl'lst. Sildefisket har slatt 
heilt feil. 

1776. Etter de meldinger som foreligger trenger b0ndene 
ikke hjelp av kornmagasinet. 

1782 den 22. oktober. Pa Strinda star en stor del av kornet 
pa akeren som er dekt av snlil, men kornet val' skaret fl'lr den 
siste sn0en kom. I de I'lvrige bygder var kornet kommet inn, og 
kornh0sten val' her god. 

1784 val' liar. Kornet frl'ls bort over heile landet sa det ogsa 
ville bli mangel pa sakorn. Stiftet vender seg derfor til de vel 
fornemme handlende i byen og bel' dem om a hjelpe almuen 
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