
kommet til 16 I brennevin a 50 % pa hvert hode i landet, aitsa 
barn og kvinner medreknet. Mange skj0nte at her var en al
vorlig fare for folket vart. Drikk, fattigdom og forfall preget 
tida: I 1822 sendte fogd Klingenberg en melding fra lensmann 
Fyhn til stiftet om Ole Jensen som bodde i ei jordhytte under 
garden Vikeraune. Han dreiv med ulovlig salg av brennevin. 
Fogden holder fram at her matte tas opp forh0r. - Et lite en
kelt og karakteristisk tidsbilde! - Det er forresten i denne 
tid a ikke sa mange saker vedkommende brennevinsdrikk som 
har passert fogden. Det kunne vrere drikkeskikker med dans 
og spill en 10rdagskveld og utover natta. Da fikk huseieren a , 
betale bot for helligbr0de. Drikken hadde fatt sa frie t0yler at 
det var sjelden patalemyndigheten kunne gripe inn. 

Ved slutten av 1830 og begynnelsen av 1840 var det pafal
lende mange som s0kte om rett til a selge mat og skjenk. S0k
nadene hadde forskjellige former, og som regel var det pa 
Lademoen en 0nsket asia seg ned. S0knadene var som regel 
stilet til Kongen, men formannskapet matte gi sin pategning og 
erklrering, og her var det omtrent all tid blankt nei. Salg av 
brennevin var hverken n0dvendig eller 0nskelig, men tvert imot 
skadelig. At s0knader med slike paskrifter ikke ble innvilget, 
er sj0lsagt. 

De s0rgelige f01ger som den frie tilvirkning og salg av bren
nevin hadde hatt, skjerpet de styrendes ansvarskjensle, og 
mange av landets beste menn gikk inn i en aktiv kamp mot 
brennevinet. Student Kjell Andresen SO.!l'l of ret mange ar av 
sitt liv i slikt arbeid, ga ut en liten bok om og mot brennevinet. 
Strinda formannskap hadde denne boka, og den gikk pa om
gang til dem som ville sette seg inn i de nye synsmatene. 

Ved forskjellige lover i 1840-ara ble det etter hvert slutt med 
brenning pa gardene. Det blir st0rre brenneri som overtar til
virkninga. 

BRYLLUPSSKIKKER OG ANDRE FESTSKIKKER 

Trangen til fest og festlig samvrer har til aile tider vrert stor, 
og formen for slike festligheter har vrert sterkt skiftende. Det 
gjaldt bade bryllupsfester, dapsfester og gravferd. Dette kom-
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mer sterkt fram ogsa pa 1600 og 1700 tallet. Det var sikkert et 
tungt og sIitsomt Iiv folk levde, og det var ikke mange Iysglimt 
de hadde i det dagJige slitet. En vii da skj0nne at nar det 
var h0ve til det, tok de gjerne sin monn igjen, og bryllupene 
kunne bIi langvarige, en 4-5 dager, ja ifelge gamle folkeviser 
opp til 9 dager. Bryllupene ble derfor gjerne holdt om somme
ren, for da var det ikke sa vanskeIig med losjiforholdene, de 
kunne Iigge pa laven, ja ogsa ute i det frL Slik var det over 
heile Norden. For a fa en rimelig avgrensing for de overdrevne 
festlighetene kom det med korte mellomrom forordning etter 
forordning fra styresmakten, men gammel vane er yond a 
vende, sier ordtaket, og det viste seg i dette h0vet ogsa. F0rst 
bort imot 1660 begynte folk i de h0gre lag a rette seg etter for-

. ordningene. Det gjaldt for det f0rste a komme ned til 2 it 3 
dagers brylluper. Men sa sent som i 1821 skriver den kjente 
fysiker Hansteen om forholdene i Telemark og Numedal: Da 
vi Iykkelig og vel var komne ned i dalen, m0tte oss det uhell a 
finne aile d0rer lukte og husene tomme, for uheldigvis var det 
to brylluper i dalen hvortil aile gardmenn med familier var inn
budt, og da sadanne brylluper heytideligholdes uavbrutt i atte 
dager, sa var det for oss lite hap om a fa nattekvarter1 ). 

Oppvartningen matte vrere rikelig dersom vertsfolket skulle 
komme fra det med rere. 

Peter Dass synger: 

Om morgenen tidlig, der dagen frem bmd 
fremkom den K0gemester og gjestene b0d 
hin klinede lefser og gombe, -
Kam-kager og allehand' krusede bmd 
og store trreskaler med Hamborger-mj0d, 
yare Kvinner de gjorde dem tomme2 ). 

Om et storbryllup pa Strinda i 1662 forteller statsarkivar Todal 
i si bok «Soga um Lade», s. 102-103: 

Fru Hilleborg Hjort gjorde bryllup for sin datter Elen. Etter 
skifteprotokollen er oppf0rt heile forbruket av mat og drikke. 
Det bIir for mye a ta med her, men Todal opplyser at taksten 

1) C. Hansteen: Reiseerindringer s. 14. 
2) Nordlands trompet ved A. E. Eriksen, s. 62~63. 
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pa Lade gard var 576 rdl. og bryllupet kom opp i 250 rdl. 1 ort 
og 16 skilling. Dette orienterer oss godt. Det matte vrere en 
reint overdadig levemate. 

Forordning av 7. november 1682 ga strenge regler for a hin
dre overdadighet ved bryUuper og gravferder. Dette viI ga fram 
av felgende: • 

Generalaudit0r Brown ble gravlagt ved Lade kirke den 13. 
oktober 1777. Prostinne Thode som ordnet med gravferden, ble 
meldt for a ha gjort seg skyldig i f01gende brudd pa forord
ningen: 
1. Er likkisten ikke blitt slatt igjen fer den 11. dag etter de

den. Herfor en mulkt pa 10 rdl. etter forordningen. 
2. Ble 4 vokslys baret for liket fra likstua til kirkeplanken 

og derfra inn i kirka hvor de ble holdt av 4 skoledisiple 
inntil sangen var endt. Herfor b0r betales mulkt. 

3. Etter begravelsen er Iikf01get gitt traktement i s0rgehuset 
og for fruentimmerne anrettet aftensmat, hvilket alt udi 
forordningen er forbudt under mulkt - 500 rdl. 

Saka ble av fogden lagt fram for stiftet da prostinnen ikke 
ville betale, skj0nt hun matte medgi at det hun var meldt for, 
hadde funne sted. Fogden sp0r om denne saka b0r komme fram 
ved ekstrarett for Strinda ting for a bli avhandlet og pil.d0mt. 

I begynnelsen av aret 1772 var det kommet eller det skulle 
komme en skjerpet forordning om brylluper. Men Ole Knudsen 
H:augum hadde allerede gjort i stand til sitt bryllup uten a 

vrere kjent med den nye forordning. Han skriver derfor til stif
tet og sier at det blir til ruin for ham dersom han ikke far 
holde sitt bryllup som han hadde tenkt det. Han ville da ikke 
kunne sette bo og drive gardsbruk. 

Et bryllup var en ikke liten forretning som kunne hjelpe bra 
pa 0konomien dersom det gikk godt. Fogden som fikk s0knaden 
til videre ekspedisjon, opplyser i sin pategning at det er sant 
det som er sagt i seknaden, at de pa begge sider er formuende, 
og de har etter tidligere sedvane og bruk gjort store innkjep til 
brullupet. Han ville derfor for denne gang ha dette «under
danigst rekommanderet til Deres h0Y velbarenheds gunstigste 
ambisjon». 

Det gikk kanskje bra denne gangen. 
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Verre ble det vel for husmann Lars Wrerrestreen som ut pa 
sommeren hadde i sin forlovelse hatt 18 til bords foruten vit
nene, og na skulle han «aksjoneres» og d0mmes i samsvar med 
«plakaten». Fogden ber i midlertid for ham og foreslar at han 
slipper med 2 rdl. for traktementet, og det vil enda bli vanske
Jig nok for ham i de besvrerlige tider som da var. 

Den 18. mai 1772 melder fogden til stiftet at stiftamtman
nens plakat av 28. januar og 1. februar var opplest pa preke
stolen i Lade kirke den 29. mars, og at samme dag var gene
ralauditer Klingenbergs husmann Ole Ingebrigtsen copulert 
med en enke. Bruden var klredt i forbudne klrer. Dagen etter . 
om morgenen fant lensmannen i brudehuset 24 personer til 
bords, men kl. 1 var det bare 12. Na skulle stiftamtmannen av
gj0re om det skulle gj0res noe med denne saka. 

Videre melder fogden om to gravlegginger, en 2. paskedag og 
en 2. s0ndag etter paske. Pa begge plasser var traktert med 
mat og 01. 

Fogd M. Serensen som bodde pa Refset, skriver til stiftet den 
3. juli 1772 og opplyser at enke Marith Schienstad tilbyr seg a 
betale til sognets fattige eller til Trondhjems sykehus 8 it 10 
rdl. dersom hun fikk holde bryllup for sin senn etter tidligere 
sedvane og bygdeskikk. Hun kunne da fa noe igjen for det hun 
f0r hadde gitt ut, og det kunne bli til hjelp for hennes senn 
til a sette bo med. 

I skriv fra fogd J. Berg av 27. april 1776 til stiftet gar han 
nrermere inn pa forordning av 28. januar 1772. Han medgir 
f0rst at all 0dselhet og overdadighet, isrer blant almuen pa lan
det ofte er en viktig arsak til mange familiers ruin og er h0ySt 
skadelig og fordervelig i et land. Dette, sier han, nekter vel in
gen som har lrert en anstendig sparsomhet og fornuftig leve
mate, og han har n0ye overholdt den. 

Almuen hadde ogsa vanlig funnet seg i de innskrenkninger 
som forordningen hadde fastsatt. De har da ogsa unngatt a 
sette seg i gjeld som mange ikke klarte a betale sa hustru og 
barn var satt i armod. Plakaten var utstedt pa en tid da korn
mangelen var stor og kornet svrert dyrt. Na var tidene bedre 
og kornprisene rimelige. Fogden vil da peke pa at nar gjestenes 
tall er satt sa lavt som til 6 par voksne, sa. er dette noksa lavt 
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satt. Det var dessuten fastsatt at k!. 10 neste morgen matte 
aile gjester vrere ute av huset. 

Fogden synes at nar den nrermeste slekt skulle komme sam
men, sa matte det tillates a sette 16 par i stedet for 6. Videre 
nevner han at gjestene kanskje var kommet lang veg. Det var 
ogsa gjerne lang veg fra brudehuset til kirka. Bryllupene var 
holdt om s,mdag eller pa andre helgedager. Da kom de seint 
tilbake fra kirka, og neste morgen k!. 10 skulle altsa. aile gje
ster vrert ute av huset. Dette var jo stride vilkar. Han var dog 
heilt merksam pa at en ved sa strenge vedtak ville hindre fyll 
og uorden og bortedsling av store verdier. Det var mange som 
hadde forsett seg mot forordningen, og fogden var da nedt til 
a ilegge b0ter. Personlig hadde han vinning av dette, for han 
skulle ha en tredjedel av b0tene, men dette med b0ter skapte 
sa. stor bitterhet blant den fattige almue at en kunne frykte 
for oppstand, og fogden foreslar lempning. Han foreslar at det 
blir sendt en forestilling til kongen. 

Det gar fram av fogdarkivet at det var flere som ikke kunne 
betale b0tene, og da ble det straff pa kroppen. 

Fogd J. Berg skriver saledes til stiftet i februar 1777 at 
korporlig straff over Erich Wrerre og Jon Teslien for reste
rende bryllupsbeter, den f0rste 14 rd!. og den andre 21 rd!., var 
rekvirert og var fUllbyrdet ved generalmajor von Krogh da de 
to var dragoner og derfor juridisk sorterte under militrervese
net. Men von Krogh hadde ment at fogden ikke hadde noe med 
a. rekvirere en sMan avstraffing, og fogden ber derfor stift
amtmannen om at han for ettertida personlig rekvirerer den 
slags avstraffelser nar det gjelder dragoner sa fogden kan vrere 
fritatt for kritikk. 

Det gar ogsa fram av andre saker at de militrere hadde sin 
egen jurisdiksjon ogsa i fredstider. Det hendte i september 
1794 at en smedsvenn fra Trondheim hadde vrert pa Ferstad
aunet og i drukkenskap var kommet i slagsmal med kusken til 
major Bang med den f01ge at kusken d0de. Majoren meldte 
d0dsfallet, men da lensmannen med to mann kom til Ferstad
aunet, fikk han meldt at den militrere jurisdiksjon hadde fore
tatt det n0dvendige sa det fra sivil side ikke var noe a. gj0re. 

Sa seint som i 1840-ara ble etter opptak fra Stavanger gjort 
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fors0k med a fa de lange brylluper avkortet Sa de i h0gden 
varte 2 dager og 1 natt. Pastor Angell tok opp saka i Strinda, 
og han fikk en del b0nder pa Strinda til a skrive under et opp
rop til folk om a ga inn for en sadan ordning. - En kan kanskje 
vente at en slik appell rakk lenger enn de krav som kom i form 
av forordninger i eneveldets dager. - Det virker anderledes 
a ha med et folke0nske a gj0re enn med et regjeringskrav, og 
det er grunn til a tru at denne appellen gjorde sin nytte. 

STRAFFER, ARRESTHUS OG FENGSLER 

Straffene var i den gamle tid harde, tildels grusomme. D0ds
straff forekom iblant, og dersom dommermyndighetene syntes 
at d0dsstraff var for lite i forhold til lovbrottet, ble pinsler 
eller tortur brukt f0r den d0mte ble henrettet. Vanlig d0dsmate 
var halshogging. I band II av bygdeboka s. 175-176 er fortalt 
am en srerlig grufull straffemate. 

D0dsstraffene ble utf0rt pa ymse steder. Det var skikk at det 
skulle skje nrer den plassen hvor forbrytelsen hadde funnet 
sted, skj0nt noen forordning om dette ikke var gitt. Det var 
ogsa skikk at d0dsstraff og tildels andre straffer skulle skje 
offentlig og for apen scene sa bade voksne og barn kunne vrere 
tilstede som tilskuere. Heilt til for ca. 100 ar sia var dette 
brukt. Bj0rnstjerne Bj0rnson forteller saledes om en henret
telse av en gutt i Romsdal (Nesset) som han som barn sa pa. 
Meininga var vel at en pa denne maten skulle sette st0kk i de 
unge - og eldre ogsa - sa de tok seg i vare. - For sa vidt 
straffene skulle virke oppdragende, ble det ogsa en kirkelig 
oppgave a straffe. Offentiig skrifte ble foretatt sa menigheten 
sa og h0rte pa. Gapestokken som enkelte matte finne seg i a 
bli lenket til, ble plasert ved kirked0ra der kirkefolket gikk inn 
og ut. - Og nar kirken iblant tok del i fengselstitgiftene, var 
det vel ut fra den grunntanke at fengselsstraffene skulle virke 
moralsk byggende pa fangene, og at det saledes var noe som 
kirken hadde med. 

D0dsstraff ble neppe brukt dersom det ikke forela mord eller 
andre svrere forgaelser som majestetsforbrytelse o. I. F0dsel i 
d01gsmal med barnedrap skulle if I. Kristian den 5. norske lov 
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