
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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for dem som puslet med litt handel. - Andre tok seg ikke noe 
srerlig for, de var snart her og snart der og tok en og annen 
jobb sa vidt de holdt det gaende. 

Det er srerlig disse siste som ble kalt 10sgjengere, men ellers 
aile som ikke hadde bundet seg i fast tjeneste eller var opptatt 
av fast arbeid. 

0vrigheten sa ikke pa dette med blide 0yne. Men det var ikke 
alltid sa lett a gripe inn, for l0sgjengerne skjulte seg her og 
der, og mange bade i byen og pa landet tok seg av dem sa de 
ikke var a finne. - Vi kan ta et enkelt tilfelle som pr0ve. F ogd 
Berg skriver til stiftet i 1792 f0lgende: 

Blandt de pa landet oml0pende l0sgjengere er en ved navn 
Ole Fredriksen Heggelund som skal vrere fra Klrebu. Han 
kom for 3 til 4 veker sia til prokurator Lauglund og ba om a 
fa arbeid pa garden hans for dagl0nn. Da han hadde vrert i 
arbeid i omtr. 14 dager, tilb0d Lauglund ham fast tjeneste som 
gardskar, og han ville gi ham fesetepenger. Herpa svarte Ole 
nei og gikk deretter straks til byen og losjerte hos Ole Jerven 
i Holstveita. Lauglund har inn til videre beholdt hans 10nn. 

Fogden opplyser at Lauglund og mange andre stadig klager 
over mangel pa tjenere. Denne Heggelund som l0per om fra 
sted til sted uten a foreta seg noe, blir et slett eksempel ogsa 
for andre. Fogden ber derfor om at Ole ma bli innsatt i tukt
hus til arbeid i 2 maneder i henhold til forordning av 9. august 
1754. Dessuten skulle han betale 10sgjenger- og folkeskatt for 
1 ar med 4 rdl. og endelig ta tjeneste pa landet etter at han har 
utholdt tukthusarbeidet. 

Sp0rsmalet arbeidsfolk - l0sgjengere - var ut gjennom en 
del ar under ventilasjon, og i 1817 fikk fogden i oppdrag a sette 
opp na.vnelister over ledige menn og kvinner, og sa skulle de 
pa kirkebakken bli utbudt til stadig tjeneste. 

Dette var jo et sterkt inngrep i den personJige frihet, som 
ville h0ve bedre inn i tida f0r 1814. Fogd Peder Ludvig Munthe 
Bull rna tenke denne saka vel igjennom og kommer med en ut
greiing til amtet. Da dette sp0rsmmalet hadde med dagJiglivet 
a gj0re og hadde stor aktualitet, b0r vi ta oss tid til a f01ge 
fc.gdens tankegang i utgreiinga hans. 

Han nevner f0rst at den mengde jordgods som byfolk na 
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hadde i bruk, og hvor de ikke holdt faste tjenere, men bare et 
par husfolk. ikke gjorde lite til at det i fogderiet oppholdt seg 
ledige arbeidsfolk. I onnetidene, var, sommer og hllst, tjente 
de bra, for da overbyr den ene jordeieren den andre for a fa 
demo Ogsa de alminnelige b,mder fant sin fordel ved a leie i 
onnetider i stedet for a holde fast tjenerskap. 

At disse arbeidsfolk i den ovrige del av aret skaffer seg inn
tekter ved handel, handverk osv. finner fogden bade rimelig og 
nlldvendig. Daglllnna matte i motsatt fall enna lenger opp i on
netidene. - Fogden opplyser at ingen har klaget til ham over 
mangel pa tjenestefolk, men der imot har det i onnetider vrert 
klaget over mangel pa daglllnnere til tr~ss for at daglllnna sta
dig har gatt opp. Dette kommer visstnok av, sier fogden, at de 
formuende kjllpstadsinnvanere er fllrst ute og verver arbeids
folk og betaler godt, og bllndene ma da vente til ledig arbeids
kraft nar fram til demo 

Fogden sier videre at nar han pa tingene eksaminerer om 
ledig arbeidskraft pa bygdene, sa forekommer det ikke na at 
noen person er bUtt nevnt. At slike finnes, tviler fogden ikke 
pa, men nar b,mdene vii skjule dem, ma det komme av at de 
foretrekker ordninga med daglllnnere fram for fast arbeids
hjelp. 

Fogden er enig med amtet i at lllsgjengeriet fllrer med seg 
skade og uorden, men han vii ogsa legge vekt pa at dersom 
landmannen heile aret skulle holde faste tjenere, sa ble det 
enna mindre til overs til skatter og avgifter. Dette kjenner han 
til ogsa fra andre bygdelag, sier han. Det blir gjennom heile 
aret stllrre utgifter til husholdningen. Mer enn 100 dager om 
aret gar bort som helgedager, markets- og alminnelige frida
ger. Nar sa hertil kommer at man for tjenernes skyld rna holde 
handverkere som skomaker og skredder, sa blir det vesentlig 
onnetidene tilbake som de fordelaktige dager for landmannen, 
og det er fordeltaktigere for bllndene a ha leiet hjelp i denne 
tida enn a ha faste arstjenere. 

Ved a fa satt opp navnelister pa de sakalte' «lllsgjengere» 
trodde nok fogden at en kunne vinne mange for tukthuset, 
men allikevel fa mot alle dem som pa forskjellig vis ville dekke 
seg. Bygardbrukerne ville i et hvert fall holde pa dagarbeidere. 
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Ved a tvinge folk ut i fast tjeneste ville de beste bli tatt, og de 
andre som hadde mindre evne til asia seg i gjennom i den 
evrige del av aret ved handverk, handel osv. matte ha ei heg 
dagl0nn i onnetidene dersom de skulle klare seg. 

Fogden ber om nrermere underretning dersom palegget han 
hadde fatt, skulle gjennomf0res. Slikt pal egg ser vi ikke mer 
om. 

PENGEMANGEL OG DARLIGE TillER 

Fogden melder i brev av 26. november 1817 til 5. departe
ment at i fogderiet er ytterst stor pengemangel etter at al
muen har uttemt sine hjelpekilder til innskudd i banken (Nor
ges Bank). For almuen er nesten intet annet enn naturproduk
ter avsettlige, og til skade for landmannen er det stort pris
fall pa disse varene, mens byvarene har sine gamle h0ge ver
dier. Nilr sa landmannen star fast for penger, blir han nedt til 
a selge h0Y og kornvarer som han gjerne fram pa vinteren ma 
kj0pe tilbake, og da til h0gre pris enn ved salget. Pa dette vi
set gar tapet stadig ut. over landmannen. BEr utpantede yarer 
auksjonert, sa blir de gjerne solt til lave priser, eller ogsa blir 
aUksjonspengene ikke a fa uten ved seksmal og da lenge etter· 
auksjonen. Mange restanser faller ogsa pa byfolks jordeien
dommer. - Alt dette kommer ogsa til a. ga utover fogdekassen, 
og vanskene hoper seg opp fordi amtskassen har store forplik
telser. I mangel av riksbanksedler blir en derfor nedt til a ta 
imot diskontoinnretningens sedler som betalingsmiddel. 

0konomien hadde til for ganske fa ar sia vrert som en bunn
Ies s0kkemyr. Det var lite yarer og mange penger. Som eksem
pel skal nevnes at fogd Berg i 1811 uttaler seg til stiftet om 
salg av hester til Sverige. Han sier at prisene var blitt umatelig 
hllge. nemlig 300 - 400 - 500 rdl. og der over mens de for 2 
it 3 ar sie var 40 - 50 it 60 rdl. Dette hadde svenskene skyld i, 
sier fogden, fordi de under krigen hadde tatt med seg en stor 
mengde hester til Sverige sa det i Norge var blitt mangel pa 
hester, og derav de hege priser. Har en fattig bonde mistet 
hesten sin, har han ikke rad til a kj0pe en igjen til garden sin. 
Skal disse uherte priser Yare, vil det i framtida bli enna sterre 
mangel pa hester. Kommer det sa pa utkommandering av trop-

249 


	246.jpg
	247.jpg
	248.jpg
	249.jpg

