
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-
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per, blir det vanskelig eller umulig a fil trosshester til kongelig 
tjeneste. Forbudet mot utf0ring av hester b0r derfor bli sta
ende, sier fogden. 

Etter at den dansk-norske stat hadde gjort bankerott i be
gynnelsen av 1813, og Norges Bank var grunnlagt ved funda
sjon av 14. juni 1816, kunne det 0konomiske gjenoppbygnings
arbeid begynne. Mangt skulle repareres og mangt nytt grunn
legges, og en far inntrykk av at administrasjonen hadde mange 
vansker a kjempe med. Bare det a fa orden i pengeforholdene 
kostet mye strev. De gamle riksbanksedler matte na bort, og 
den 6. mars 1819 var uigjenkalleJig siste dag for innbytting av 
de nye spesidaler mot a levere inn riksbanksedlene. Pengeskif
tet skulle skje hos lensmennene. 

Som f0r nevnt hadde det vrert et tungt 10ft a skaffe det n0d
vendige grunnlag for Norges Bank, og seddeloml0pet ble fra 
f0rst av sa stort at sedlene ikke hadde full verdi f0r i 1842. 

At tidene utover var tunge, ser vi ogsa av skatterestansene 
som stadig blir omtalt av fogden. De skatter som ikke ble ord
net pa ordinrer vis pa skattetingene, matte lensmannen drive 
inn. - For a ha sa grei bokf0ring som mulig sendte 5. departe
ment i 1818 en innstruks til aile lensmenn om hvordan restan
sene skulle f0res, og de listene som ble a f0re, skulle sendes 
med arsrekneskapet ved hvert arsoppgj0r, inn til fogden og vi
dere til rentekammeret. Denne instruks ga h0ve til en skarpere 
kontroll med lensmennene, og kort tid baketter m0tte Strindas 
lensmann O. A. Wold hos fogden og klaget over at han ikke 
har kunnet brere over sitt hjerte a f01ge de strenge ordre han 
har fatt om inndriving av skatt, at han var sterkt opptatt av 
andre forretninger, og at han dersom skattene skulle komme 
inn, ma fa hjelp til dette arbeide. 

Fogden foreslar for stiftet at Ole Teslie, Ole Moholt, Anders 
Rlimningen og Ivar Wighammer assisterer lensmannen med a. fa 
inn skatter. 

Kort tid baketter melder fogd Bull til stiftet at lensmann 
Wold sto til rest med store skatterestanser. Bull som hadde 
vrert stortingsmann og var nyJig kommet tilbake, Val' na for
flyttet, og Klingenberg val' tilsatt som fogd. Begge disse frala 
seg alt ansvar for skatterestansene. Fogden opplyser videre at 
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lensmannen var i betydelig kassamangel, og at han framleis 
var i s in tjeneste og hadde ikke utf0rt de piUegg han hadde 
fatt for a fa skattene inn. Fogden hevder at han personlig 
h adde gjort hva gj0res kunne til sikring avo skattene. Han fore
s lar at det blir tilsatt en assistent som skulle foreta utpant
ninger for skatterestanser. I nytt skriv til stiftet blir opplyst 
at lensmannen hadde meldt at han sto til rest med 608 spd. som 
han ikke kunne gj0re rede for, og fogden foreslar at hans faste 
og 10se eiendommer blir belagt med arrest, at han blir suspen
dert fra sin stilling og at Ole Olsen Teslie blir kst. som lens
mann inn til videre. L0ytnant og ridder Timme som hadde 
tjenstgjort som fogd i den tid Bull hadde vrert pa stortinget, ble 
na kst. som fogd inn til Klingenberg kunne overta embetet. Det 
var Timme som i skriv til Wold og likesa t il Ole Teslie av 25. 
mai 1819 ga beskjed om at Wold fra den dag ikke hadde noe 
med lensmannsombudet a gj0re, og at O. Teslie overtok fra 
samme dag. 

A v de eiendeler som tilh0rte Wold, og som skulle selges, var 
ogsa hans gard Lykkens Pmve. 

Lensmannsombudet i Strinda ble utlyst ledig om h0sten 1819 
ved at fogden sendte melding til lensmennene om at stillingen 
var ledig og at s0knader matte vrere inne hos fogden innen 3 
veker. - Den nye lensmann ble Hans Peter Fyhn som overtok 
fra 1. januar 1820. 

Som eksempel pa hvor forsiktig man den gang var med de 
offentlige midler, skal nevnes: Noen dager etter at Fyhn hadde 
overtatt, fikk han meld ing fra fogd Klingenberg om at stiftet 
hadde gatt med pa at lensmannen til sitt ombud kunne skaffe 
et feltjern med tilbeh0r og en jernbolt med tilbeh0r (begge 
deler til arresthuset) og 3 blikk-kasser til ombrering av bud
stikker. I 1823 var et liknende sp0rsmal oppe. Det gjaldt 10se 
skranker i tinghusene pa landet. Stiftet matte altsa gi ordre til 
sa bagatellmessige ting som dette. 

Men a lt i 1820 ser vi positive tiltak som vi kan kalle lys
punkter. Oberstl0ytnant v. Krogh hadde pa Bakklandet fatt 
i gang teglverk og skipsverft (se bind II, s. 489). Det f0rte rik
tignok til strid mellom Strinda og byen om skatter og avgifter. 
Bakklandet la som kjent den gang pa Strinda grunn, men var 
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juridisk forvaltet av byen. sa ble Trondheim magistrat og 
Strinda sorenskriver uenig om skattene. Sorenskriveren kunne 
opplyse at Krogh personlig var eier og bruker av gnr. 566 og 
567, og at det var pa disse matr.nr. oberstl0ytnanten hadde 
bygd teglverket og skipsverftet. Han svarte skatter og avgif
ter av de nevnte matr.nr. etter den jurisdiksjon som gjaldt 
landet i likhet med andre landei!'lndommer i Strinda. - Stiftet 
som hadde saka til ventilasjon gjorde vedtak om a sende den 
til departementet f0r den ble lagt fram for domstolene. 

Vi b0r her kanskje ogsa ta med at sa tidlig som i 1811 ble 
det trykt sirkul",rer om veterin",rskolen i K0benhavn for til
felle av at der var bondegutter som ville reise og utdanne seg 
til dyrl"'ger. 

En ma vel ta det som et uttrykk for vanskelige pengetider 
nar stiftet h0sten 1820 etter finansdepartementets foresp0rsel 
rader til at skatterestanser kan avbetales med korn. Dette 
skulle da gjelde skatter som skulle ga direkte til staten, ikke til 
kommunen eller banken. Dette kornet skulle leveres til de of
fentlige magasiner. Det matte v"'re korn av landets egen av
ling, og magasinforvalteren matte passe pa at bare godt og 
rent korn ble levert, og at kornsortene skulle v",re rug, bygg 
og havre. 

I 1821 melder fogd Klingenberg om offentlige bygninger som 
staten eier, at i hans embedsdistrikt eier staten %. av Strinda 
3 kirker: Lade, Malvik og Bratsberg og ellers intet. Tidligere 
hadde Hornemann v",rt eier av de 3/'1 av kirkene, men det er 
ikke opplyst nar eiendomsretten hadde gatt over til staten. 

Ellers er det skatterestanser og atter skatterestanser som 
gar igjen i meldingene. Mens disse restansene blir ordnet i de 
andre lensmannsdistrikter i fogderiet, star Strinda stadig til
bake. En far inntrykk av at det er byjordbrukernes skatter 
som henger mest igjen. 

Lensmann Fyhn kommer i 1822 ogsa i pengevansker, og han 
blir enig med fogden om en ordning som gikk ut pa at han 
inn til videre ble fritatt for all skatteoppkreving til han fikk 
ordnet seg. - Lensmannen hadde sj01sagt ekstra go_dtgj~ril}g 
for inndriving av skatterestanser etter en fast skala. Avlsgarl.1-. 
eierne i byen matte betale det dobbelte av denne skala ..... _ ,. 
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Ordning av lensmannslfmninga. sa byrdefullt som lens
mannsyrket var bUtt i de tunge tider, hadde statsmaktene 
funnet det n0dvendig a tre st0ttende ti! med lensmannsl0nna. 
Det gikk jo direkte utover statskassen dersom lensmannen 
ikke maktet sine oppgaver. I mai 1823 fikk fogden i oppdrag 
a skaffe opplysning om lensmannsl0nningene bortsett fra mu
lig l,mn av staten. 

Om Strinda er opplyst at lensmannen hever sin toll Sj01. Fra 
Malvik far han den in natura med 8 t0nner havre og fra Lade 
og Bratsberg sogn og Mostadmarka i penger. Nar havren om
settes i penger etter 2 spd. pro tnn., bel0per det heile seg til 46 
spd. Herti! kommer uvisse inntekter med 61 spd. 30 skI. Tils. 
107 spd. 30 skI. 

Lensmannen fikk dessuten av delikventkassen som skyss og 
dUS0r 16 rdl. 

Fogden melder noen dager seinere om den del av lensmanns
l0nna som bUr a fa av staten. For Strinda ble det 20 spd. 30 skI. 
I samme skriv er nevnt at tingstedet for Strinda framleis var 
Lykkens Pr0ve pa Lademoen hos den avskjedigede lensmann 
Wold. Formentlig har da Wold fatt kj0pt garden sin igjen. 

FORMANNSKAPSLOVENE 
AV OLAUS SCHMIDT 

Ved formannskapslovene av 14. januar 1837 innf0rtes det 
kommunale sj0Zstyre i var,t land. 

Den styreform som hittil hadde radet pa det kommunale Uvs 
omracter, sto i den mest avgjorte motsetning til de prinsipper 
for statsstyrelsen som gjaldt siden 1814. 

Innen den videre krets - staten - ut0vet de stemmeberetti
gede borgere gjennom sine valgte representanter den bevil
gende og kontrollerende myndighet. Men innen den engere 
krets - byen, prestegjeldet, amtet - gjaldt enna den byra
kratiske ordning fra eneveldets tid: styret la i alt vesentlig i 
embetsmennenes hender. 

Det var embetsmenn - pa landet fogden med amtmannen 
som overordnet - som bestemte hva der skulle utredes til kom
munale 0yemed og hvorledes dette skulle anvendes. 
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