
I 1759 var fra Amund Olsen Hyll sendt et skriv der han nev
ner eldre forordninger om mal og vekt, og han sier at de fleste 
fustasjer som brukes til sild, fisk, rogn, tjrere, kj0tt og tran 
m. v. her pa stedet, srerlig de som f0res inn til byen fra landet, 
er aldeles uforsvarlige da de ikke holder den foreskrevne st0r
relse. De er ogsa sa darlige at varene tar skade og blir 0delagt. 

I Trondheim er ikke b0kkerlaug. Han s0ker om a bli tilsatt 
for a etterse og brenne aile store og sma fustasjer som er 
tomme, og som ikke er tilfredsstillende. Han s0ker ogsa om a 
bli b0kker i Trondheim. Politimester Roggert som fikk s0kna
den til uttalelse, kunne ikke st0tte den med mindre en ordentlig 
b0kkerlov for Trondheim aller nMigst ble approbert. - I skriv 
fra fogd N. Coistrup opplyser han at han etter ordre fra stiftet 
hadde skrevet til lensmennene i fogderiet at uriktige mal og 
vektredskaper skulle slaes i stykker og 0delegges, og vedkom
mende hadde a skaffe seg justert mal og vekt fra politimeste
ren i Trondheim dersom de ikke ville bli tiltalt og straffet etter 
forordning av 12. desember 1753. 

Fogd J. Berg skriver til stiftet 19. november 1776 at det i 
Strinda fogderi ikke finnes justert mal og vekt som i andre 
fogderier er skaffet pa almuens vegne og kostnad, og han s0ker 
om loy til a skaffe mal og vekt (unntatt skippund og 5 yager 
- bismer som ikke pa landet er heilt n0dvendig) og utgiftene 
24 rdl. utliknet pa almuen. I skriv 29. januar 1777 melder fog
den at han har kj0pt justert mal og vekt som kom pa 23 rdl. 
og 46 skI. Utliknet pa hver gardsoppsitter blir det 3 skI. pa 
hver (852 oppsittere i fogderiet). 

HANDVERKERE OG ARBEIDSFOLK 

Som nevnt i bind II av bygdeboka s. 556 kunne handverkere 
ikke fa loy asia seg ned og drive sitt handverk pa landsbygda. 
Alt handverk var fast knytt til byene. Dette var gjort for a fa 
bynreringene opp og byene fram. 

Men denne forordning ble omgjort ved resolusjon av 13. juni 
1782, og det gikk ikke lang tid f0r det meldte seg folk som 0n
sket a bli handverkere pa Strinda. Sa vidt vi kan se skjer dette 
allerede samme h0St idet Erik Larss0n Digre sokte om a fa be-
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gynne som skredder i Strinda. Bevillingen ble gitt av stiftamt
mannen og det i sa h0gtidelige former at vi ma ta det heile 
med: 

Johan Wibe von der Osten Hans Majestrets til Danmark 
og Norge, bestaltet General Lieutnant af Infanteriet, 
Stifts-Befalingsmand og Amtmand over Trondhiems Stift 
og Amt, samt Kommandant over de Trondhiemske Frest
ninger, Kammerherre og Ridder Gi0r vitterligt at jeg i 
a11er underdanigst F01ge den mig communiserede Konge
lige a11ernaadigst Resolution af 13. Juni 1782, og den 
Amtet derved tillagde Ret og Myndighed, herved antager 
og beskikker Erik Larssliln Digre til at vrere Skredder 
i Strindens Tinglag og Dito Fogderi under det mig anbe
troede Trondhiems Amt da han, efter allerh0ist bemeldte 
Resolutions tilhold fritages fra den ved Skatte-Forordnin
gen af 13. Desember 1764 aller naadigst paabudne Haand
verksskat. 

Hvorimod Han herved forbindes til, redeligen og troli
gen a.t tiene bemeldte B0ygdelov med sit Skredder-Haand
verk, saafremt han vil vente at nyde af denne Bevilling 
og den ham allernaadigst tilstaaede Skatte-Frihed. Til 
Bekreftelse heraf under min Haand og brugelige Embeds 
Seigl 

Trondhiem den 29. October 1782. 

von del· Osten. 

Denne Erik Digre skulle komme til a min nt's at han var blitt 
handverker i Strinda. 

I 1782 var det flere som var blitt bygdehandvel'kere i Strinda, 
for i 1792 er det meldt om skredder Esten TJZlllefss0n Hugaas 
og smed Even Kroen sam na var d0de, men som begge val' blitt 
bygdehandverkere i 1782. Na blir Lars Pederss0n Herjutmen 
foreslatt til skredder. Han hadde vrert soldat, men han var 
av svalt helbred. Svend Rolfsen val' bJitt gift med <'nken etter 
Even Kroen og fikk na handverksbrev som smed etter Even. 

Sa seint som i 1794 hadde Strinda enna ingen snekker. Hus
mann Peder Hanssen Utlerstr0m hadde lrert snekkerfaget i 
Trondheim og var kjent dueJig som snekker. Fogden s!triver 
til stiftet at bygden h0yJig trenger en snekker, og han s0ker 
am bevilling for Peder. Den gikk ogsa .straks i orden. 
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Flere handverkere kommer til etter hvert. I 1808 og 1809 er 
det siUedes en smed hvert ar som har bedt om bevilling, og fog
den uttaler i begge tilfeHe at bygda trenger disse menn til 
smeder. 

Sa vidt en kan se ble det ikke opprettet noe handverkerlaug 
i Strinda. Rimeligvis har handverkere pa Strinda sluttet seg til 
laug i byen. 

Handverket ble aHerede tidlig lagt pa et h0gt plan, og hand
verklaugene s0rget for at planet ble lagt sa h0gt som mulig. 
Ingen matte komme innenfor ringen som ikke hadde laugets 
godkjenning. Dette ligger ikke i flukt med den tankegang som 
f0rte fram til nreringsfrihet. Laugene fikk derfor tida imot seg. 
I 1839 kom en lov som tok sikte pa a a vskaffe demo Bygde
handverkerne ble gjort fri for privilegier som gjaldt i byene, 
og i stedet for de lukkede laug kom allerede i 1840-ara de f0r- , 
ste handverkforeninger i gang, i Trondheim saledes fra 21. 
februar 1847. 

I 1866 kom en ny lov som f",rte til den fullstendigste nre
ringsfrihet med omsyn til handverket, men den f0rte ogsa til 
djupt fagmessig forfall. 

TJENERHJELP OG L0SGJENGERE 

Det var alminnelig at gardbrukerne - bade de fastboende 
og avlsgardseierne - holdt sa lite fast tjenerskap som mulig 
pa gardene sine. Iblant var det ogsa vanskelig a fa fast tjener
skap. De leide da dagarbeidere i onnetidene. Utafor onnetidene 
s0kte disse arbeidsfolk gjerne arbeid pa kysten enten med 
fiske eller annet arbeid. Ikke sa fa dreiv handel. I en rekke ar 
da det stadig var stigende priser pa varer, kunne de bruke 
penger som de hadde tjent som onnafolk til a kj0pe varer for, 
og nar det kom fram pa vinteren og det begynte a bli knapt 
om varer. og prisene i et hvert fall hadde steget, sa var det a 
selge med st0rst mulig fortjeneste. Dette kunne da bli bade et 
fin t arbeid og en fin fortjeneste. Var vareknappheten srerlig 
stor, sa kunne det bli en ekstraskilling a vinne sj01 om ordet 
«svarteb0rs» enna ikke var kommet pa trykk. Etter hvert som 
tidene ble mer vanskelige og sammensatte, ble det ofte enklere 
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