
og spising. Der etter skal arbeidet straks holde fram til mid
dag kl. 12. Etter middag skal arbeidet senest begynne kl. 1% 
og vare i sammenheng til kl. 7. Der etter kveldsmat og bemn. 
KL 9 skal fangene ga til ro og vrerelsene bli lukket. 

Det matte gjennomf0res streng orden, renslighet, god ut
lufting osv. 

Tilsynsmannen var ansvarlig for at alt gikk som det skulle. 
Jens Lund ble tilsatt som kustus og tilsynsmann. 

Det f0rebuingsarbeid som var Utf0rt i f0rste haIvdel av 1800-
tallet f0rte til resultater etter 1850. Tvangsarbeidsanstalten 
Yollan ble bygd i 1850-ara av Trondheim kommune og Trond
hjems Sparebank. Det er en trebygning som ligger ovafor Stats
arkivet. Det nye Yollan, steinbygninga, ble oppf0rt i 1863 og 
var S0ndre Trondhjems amtsfengsel. Det ble pa den tid ei 
Iandsordning med fengslene sa hver landsdel fikk sitt distrikts
fengsel. 

Fra 1904 gikk fengselsvesenet over pa statens hender. 

ALMENNINGER 

Strinda almenning eller Haukas almenning var Statsal
menning og sto under overoppsyn av stiftet. If I. forordning 
av 26. februar 1744 kunne de gardsbruk som ikke eide skog, fa 
hogge i almenningsskogen til n0dvendig bruk pa garden. Likesa 
kunne bureisingsfolk fa rydde og bygge seg heimer i almen
ningen, og just pa den tid var det atskillig sp0rsmal om jord. 
Men alt matte skje under kontroll av 0vrigheten. Fogden var 
den nrermeste tilsynshavende. 

Konstituert fogd Laulund melder til stiftet i 1766 om Malvik 
almenning at der var sa stor hogst i den at den snart ville bli 
aldeles 0delagt, og han ber om forholdsregler. Omtrent hver 
mann har nok eiendomsskog, sier han, men den ble spart, og sa 
gikk det utover almenningsskogen. 

I 1774 melder fogd S0rensen til stiftet om arrestert t0mmer 
som var blitt oppskaret og fjernet etter arrestasjonen. Fogden 
foreslar at t0mmeretble a betale etter den pris som var satt 
pa det ved arrestasjonen. 

240 



Etter det som gar fram av fogdarkivet sekte oppsitterne pa 
Siim og Glindset i 1770 om a fa bygsle og hegne inn en sreter i 
Haukas almenning som all tid har ligget under de to gardene. 
Fogden sendte saka til stiftet med sin tilrading. 

I 1785 sendte fogden et skriv til stiftet om Strinden almen~ 
ning at den nesten var edelagt i de siste ara ved for det meste 
ulovlig hogst. Fogden sier almenningsskogen burde vrere 
fredlyst i minst 10 ar sa ungskogen kunne fa vokse frame Fog
den nevner srerskilt korporal Ole Glindset som hadde hogd i 
almenningsskogen skj0nt han sjel hadde god skog hadde 
saledes ingen rett til skoghogst i almenningen. Fogden hadde 
derfor latt t0mmeret som Ole hadde tatt, arrestere. 

I 1797 saker skoIehoIder klokker i Malvik Ole Sivertsen 
0ydal til stiftet om a fa skyldsatt plassen Ranumsreter som 
ligger i almenningen. Hans far hadde ryddet plassen. Fogden 
erkIrerer at nar plassen fikk tillagt den nedvendige skog og ut
mark, matte skyldsetting kunne bli foretatt if I. lov og for
ordning av 29. april 1752. - Det ble likevel ikke noe av denne 
skyldsettinga. Gardbrukerne i Malvik sa at det ble et inngrep 
i den skog de trengte, og det viste seg at jordstykket var sa 
lite at skylden ikke kunne komme opp i 1 rdL Etter kgI. resolu
sjon av 14. mars 1792 kunne et sadant stykke i aimenning ikke 
bli skyldsatt. 

I 1796 den 24. mai fikk Erik Nilsen J erven bygselbrev og ene4 

radighet over haIvdelen av Vreresaunet i Haukas almenning. 
Her hadde han ryddet og bygd' og holdt pa a legge tak pa 
fjeset sitt da to menn som var sendt ut fra Joen Olsen Wrehren 
og Nils Sivertsen W rehren) kom og sio ned graset engslettene 
og forbed Erik a legge tak pa fjeset. Han kalte til vitner og 
meldte saka til stiftet. Fogd J. Berg som fikk saka til erklrering, 
sier at if 1. stiftets resolusjon av 25. juni 1796 var Erik Jerven i 
sin fulle rett. Niels og Jon Wrehren har ikke bare fornrermet 
Erik J erven, men hadde ogsa misaktet stiftets heye resolusjon 
sa det ble sp0rsmal om det kunne forskanes for tilt ale og straff. 

Under seinere forhandlinger om denne saka uttaler fogden 
bI. a.: Denne er den sjuende mannen jeg har gitt rydnings
bevilling i de kgl. almenninger her i fogderiet, og flere viI for
modentlig komme til a melde da husmannsplasser under 
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matrikulerte garder blir mer og mer vanskelige a fa for gifte 
dragoner og soldater. 

I 1796 den juni sender Strinda og Bratsberg almue under 
Lade og Bratsberg sokns menigheter kIage over at Strinda al
menning var blitt s0nderlemmet og bortbygslet sa svrert lite 
finnes igjen de tvende bygder til nytte og bruk pa gardene. 
N a hadde Peder HaIdorsen Digre som er eier a v en god 

og en mektig stor skog, fatt 10fte av fogd Berg og forsik-
ring om a fa siste og beste stykke av almenningen til byg-
selradighet «sa bUr overs for oss til vare paboende 
garders nytte. Vi samtlige almuesmenn fra forannevnte tvende 
sokner s0ker derfor i dyp underdanighet stiftet om a fa bygsle 
til vare gaxders vedlikeholdelse, benyttelse og bruk ovennevnte 
Strinda almenning fram noen annen, eller ogsa f0r Peder 
Digre oppnar hensikt, far offentlig auksjon pa almenningen 
hvor da den h0gstbydende tilslaget og vi de tvende sokners 
gardbrukere siden kan dele og skifte almenningen mellom oss 
etter st0rrelsen pa hver gard.» 

Den kst. stiftamtmann Angell sendte skrivet til 
som uttaler: Det er vel ingen som nekter at Strinda al

menning er kongelig eiendom. F0lgelig tilh0rer den hverken 
Lade eller Bratsberg almue. Likevel har b0ndene tvertimot lov 
og forordning ruinert nesten heBe almenningens skog, og da 
lite eller intet er tilbake, synes de endog a vrere vederfaret urett 
der ved at noen fa fattige nybyggere har seg ned pa denne 
skog10se almenningsjord 'ans0kerne ser seg bef0yet til a 
klage som om almenningen var deres felles eiendom. - Fogden 
gar sa nrermere inn pa Peder Digres oppdyrkingsrett. Det var 
her ikke tale om bygsel, og sa lite skog var der at det ikke ville 
bli nok til husmaterialer. Han paviser videre de kgl. embets
menn hadde rett plikt til a fremme jorddyrkingen og skaffe 
bureisningsmenn brukbar jord. Sp0rsmalet bygsel eller salg 
kunne bare avgj0res av kongen. - Det jordstykke som Peder 
Digre fikk ta under kultur, var pa 6100 alen i omkrets. 

Den 6. juni 1796 skriver fogd Berg til stiftet om den flittige 
og arbeidsomme leilending Ole Hammer som fra 1776 hadde 
ryddet og bygd garden Hammer hadde den skyldsatt i 
1787 for 12 marklag. Skog og utmark bIe ved skyldsettingen 
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lagt til garden. Han hadde S0kt a frede sin skog, men mange 
korn likevel og hogde i den, Iblant disse var en husmann under 
L0kstad gard, Nils L0kstadplassen, som hadde hogd bade i 
almenningen og i Hammer skog. Han hadde til slutt gatt sa 
vidt at han voldelig hadde overfalt Ole Hammer med harde 
hogg og slag med staur og !Oks sa Ole tilslutt matte be volds
mannen om a spare hans liv. Det ble opptatt et vidl0ftig forh0r, 
og fogden innstilte pa at voldsmannen hIe arrestert og fikk sin 
straii etter loven. 

Fogd Klingenberg sendte i 1820 en S0knad fra en del b0nder 
i Lade og Bratsberg om at Peder Digre matte bli tiIsatt som 
oppsynsmann i Haukas aJmenning. Han skulle passe pa uIov

hogst i almenningen og likesa utvise hogst til de som av 
stiftet hadde fatt lov til a hogge. 

Fogden ga denne s0knad si tilrading, men stiftet avgj0r at 
lensmann Fyhn skal ha tilsynet, og b~r fogden om a bli enig 

. med lensmannen om god tgj0ringa. 
Etter det som foreligger av opplysninger har det gatt sterkt 

utover skogen i tida f0r og etter hundrearsskiftet. I 1821 er 
det meldt om de militrere og sivile embetsgarder pa Strinda at 
det er lite skog der. - I 1839 var det et par skoginspekt0rer 
som hadde hatt tilsyn i Haukas og Malvik almenning, og 10nns
sp0rsmaJet for disse var oppe til dr0fting i forrnannskapet. Men 
denne utgiita ville na forrnannskapet heIst spare, for det var na 
sa lite skog i gjen i aImenningen det praktisk talt ikke var 
brukbare materialer a finne. Inspeksjonsarbeidet syntes heller 
ikke a ha svart til hensikten. 

MAL OG VERT 

Stiftamtmannen skriver til fogden 13. juni at det fra 
byborgerne hadde vrert klage over de rna'! som var brukt, 
som var til skade for borgerne. Nar det ble 1evert tjrere eller 
tran, korn disse varer i for sma t0nner. Det bIe derfor gitt 
palegg om at hvert tinglag skulle skaffe seg justerte mal fra 
politimester Roggert. 

Men det gikk smatt med denne saka. De fleste hadde ikke 
noe a sende til byen og hadde da ikke bruk for justert mal. 
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