
Forord 

Gjennom de siste tusen år har Norges befolkning gjennomgått betydelige endringer i levevis 
og bosetting. Dette er en prosess som også finner sted i verden for øvrig: omstillingen fra et 
liv i pakt med naturen, spredt bosetting og sjølberging, til urbanisering og pengehusholdning. 
I vårt land har prosessen foregått gradvis, men i stigende tempo etter at dampmaskinene 
sørget for økende industrialisering ut gjennom 1800-tallet.  

Denne boka har til hensikt å gi små glimt av hverdagslivet blant mennesker som hadde sitt 
tilhold i Fåberg i Sør-Gudbrandsdal på 1700-tallet, i det som på denne tiden var et ganske 
vanlig bygdesamfunn. Oppmerksomheten retter seg særlig mot den delen av befolkningen 
som hadde tilhold og virke langs elva Mesna og nærhet til gården Lille Hammer, i et område 
som fra august 1827 ble begynnelsen til kjøpstaden Lillehammer. Her var det allerede på 
1700-tallet etablert en håndverks- og industrivirksomhet som i kombinasjon med andre 
naturgitte forhold dannet grunnlaget for det bysamfunnet som skulle opprettes og utvikles fra 
1827. Boka beskriver altså forstadiet til dette bysamfunnet gjennom det foregående 
hundreåret. 

Historien viser at menneskelig aktivitet ofte er lokalisert i nærhet til vassdrag hvor tilgangen 
til rennende vann gir et viktig grunnlag for bosetting, næringsvirksomhet, håndverk og 
industri. Mesnaelva er et godt eksempel på dette. Den har sitt utspring fra innsjøen Nord-
Mesna (529 m.o.h.) som for størstedelen ligger i Ringsaker kommune, men den nordligste 
enden av innsjøen ligger i Lillehammer kommune, og elva har sitt utløp herfra. Innsjøen er 
nesten seks kilometer lang og halvannen kilometer brei. Der hvor elva har sitt utløp fra sjøen 
er landskapet flatt og myrlendt, men etter at Mesna når fram til stedet Kanten ved 
Lysgårdsbakkene (ca. 490 m.o.h.) fortsetter den gjennom flere fossefall vestover til 
Strandtorget i Lillehammer (130 m. o.h.). Her møter Mesna den mektige Mjøsa etter en ferd 
på mer enn åtte kilometer fra sitt opprinnelsessted. 

I boka er det gitt plass til slektshistoriske opplysninger som tar utgangspunkt i feldbereder Ole 
Nielsen Berg og hans hustru Blandine Maria Kvarberg. De ble gift i Vang kirke på 
Hedemarken den nest siste dagen i 1743, men bosatte seg allerede like etter nyttår 1744 på 
husmannsplassen Brubakken under Lille Hammer, en av de sentrale gårdene i Fåberg. Ole og 
Blandine fikk seks barn, blant dem Kristine Margrethe, som kom til verden i 1748. Hun ble 
senere gift med feldberedersvend Mathias Friderich Barth. En av deres døtre, Berthe 
Friderichsdatter (f.1780) er forfatterens tipp-tippoldemor. Det er i denne boka naturlig å 
omtale feldberedernes profesjon, etter som disse håndverkerne var en viktig del av miljøet ved 
Mesnaelva.  

Mye av kildestoffet til denne boka er å finne i tingprotokoller hvor alt fra hverdagslige 
trivialiteter til økonomiske misêrer og alvorlige forbrytelser har vært gjenstand for juridiske 
oppgjør og vitnemål. Dette har bidratt til at mennesker som ellers knapt ville være kjent 
gjennom navn og alder trer fram med sine særegenheter fra en dunkel fortid. Vi får vite 
hvordan mennesker gjennom 1700-tallet forholdt seg til hverandre. Vi får også på denne 
måten et innblikk i hvordan juridiske prinsipper allerede på denne tiden var utviklet til et nivå 
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som til en viss grad skulle sikre vanlige mennesker de rettigheter som vi i vår tid anser å være 
selvsagte.  

Under 1500- og 1600-tallet var befolkningen i Norge i hovedsak bosatt i bygdesamfunn. 
Bosettinga var spredt og kommunikasjonsforholdene kunne ut fra våre dagers oppfatning 
karakteriseres som besværlige. Kysten var den eneste riksvegen. Ferdsel innenlands foregikk 
langs vassdrag, over innsjøer eller langs gang- og rideveger. Innenfor landegrensene fantes 
bare elleve kjøpsteder som hadde karakter av beskjedne bysamfunn: Sarpsborg, Oslo, Hamar, 
Tønsberg, Skien, Stavanger, Bergen og Trondheim, samt tre kjøpsteder som i 1658 måtte 
avståes til Sverige: nemlig Konghelle, Oddevald (Uddevalla) og Marstrand i Båhuslen. Disse 
elleve bysamfunnene kunne omkring år 1500 til sammen mønstre ca. 12 000 innbyggere. 150 
år senere var folketallet i kjøpstedene nesten fordoblet, men den andelen av Norges 
befolkning som kunne kalles byboere økte likevel ikke. 

I løpet av perioden fra 1567 til 1671 kom Fredrikstad, Fredrikshald (Halden), Kragerø og 
Larvik som nye kjøpsteder, og i tillegg vokste det fram noen mindre ladesteder. Alle var fort-
satt lokalisert langs kysten. Grunnlaget for byenes eksistens var først og fremst 
handelsvirksomhet knyttet til eksport av fisk, tømmer, trelast, jern og kobber. Byene var også 
knutepunkter for import av varer som landet ikke var selvforsynt med. I særlig grad gjaldt 
dette korn og salt. Mye av varetransporten mellom Norge og utlandet ble besørget av tyske og 
nederlandske skip. Med en økende flåte av norske seilskuter under 1600- og 1700-tallet ble 
det også økende behov for kabler, liner og tauverk. Produksjonen fant sted i reperbaner som 
ble anlagt i et økende antall i de større norske byene. Dette skapte etterspørsel etter den 
viktigste råvaren: hampefibre, som derfor ble en viktig importvare både fra Østersjø-området 
og fra Archangelsk. 

Fra 1500-tallet inntraff en vekstperiode innenfor næringslivet som resulterte i at Kongen 
gjennom privilegieordninger innenfor handelsnæringen ønsket å oppnå kontroll og styrke 
statens inntekter. På denne tiden var utenrikshandelen nesten fullstendig overlatt til 
utenlandske aktører. Etter hvert fant stadig flere av disse interessentene fordeler ved å etablere 
seg som handelsborgere i Norge. Under Christian IV kom det en innvandring av 
næringsdrivende fra Tyskland, Nederland, England og Skottland. I tillegg valgte en del danske 
embetsmenn (fogder, sorenskrivere og tollere) å søke borgerskap for å utvikle egne 
næringsinteresser. For å utnytte borgerskapets privilegier til handel, håndverk og skipsfart ble 
det ganske avgjørende å ha borgerrett.  

I Hedemark mistet Hamar sin status som kaupang i 1587. I innlandet for øvrig var det fram til 
midten av 1600-tallet ikke opprettet andre kjøpsteder, men i løpet av dette hundreåret ble 
Kongsberg og Røros skapt ved den virksomheten som fulgte av gruvedriften. Det var behov 
for arbeidskraft, matvarer og materialer, og produksjonen av trekull samt arbeidet med 
fyrsetting, malmbryting, smelting og utførsel av verdifulle metaller ga levebrød til gruve- og 
smeltehyttearbeidere, kjørere, håndverkere og bønder. Denne virksomheten fikk 
ringvirkninger langt utover lokalsamfunnene i Kongsberg og Røros, i form av et varebytte 
som utviklet seg mellom gruvebyene og bygdesamfunn i innlandet. I tidsrommet fra 1500-
tallet til slutten av 1700-tallet kom byenes framvekst som en følge av myndighetenes 
handelspolitikk. 
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Borgerskapet kunne utgjøre om lag 25 prosent av voksne menn i de største byene. Juridisk 
sett bestod borgerskapet av byboere som hadde løst borgerbrev og dermed var sikret tillatelse 
fra byrådet til å utøve sin næring mot en årlig avgift til bykassen. Deres rettigheter og plikter 
var fastslått i byprivilegiene. Innad i borgerstanden var ordningen forankret i laug, 
handelsrettigheter og eksportrettigheter. For flere håndverksfag var medlemsskap i lauget en 
forutsetning for å kunne drive næring. Kjøpstedene hadde en indre sone med en radius på tre 
norske mil, hvor byens borgere hadde enerett på all handel, og et ytre handelsdistrikt der de 
hadde fortrinnsrett på handel. Laugsordningen i Norge kom for alvor i siste halvdel av 1500-
tallet, men praksis gikk mot en liberalisering fra 1784. 

På bygdene var det ingen kontroll. Hvem som helst kunne befatte seg med håndverk, men 
yrkesutøvelsen skjedde i konkurranse med de laugsorganiserte inne i kjøpstedene. I enkelte 
områder hadde bygdefolk direkte kontakt med handelsborgere i flere byer, og det foregikk 
dessuten handel med utenlandske skip som oppsøkte bønder og fiskere langs kysten. Dette var 
ei utvikling som ikke bare var positiv sett fra bygdefolkets side: det kunne oppstå 
handelskonkurranse mellom oppkjøpere og bønder. Bøndene drev nemlig også selvstendig 
virksomhet med grunnlag i sagbruk, fiske, mølledrift og import av varer. Transporten foregikk 
enten på egne skuter eller på fraktefartøy med bønder som mannskap.  

Innen enkelte næringer utviklet det seg en praksis som skapte avhengighetsforhold mellom 
aktørene i byene og distriktene, hvor eksempelvis  

- kjøpmannen i byen gikk i kompaniskap med væreier eller en lokal handelsmann og 
utstyrte fiskerne med nødvendig mat, redskap etc. mot betaling i form av fisk 

- trelasthandleren sikret seg leveranser ved å gi forskudd på mat og andre nødvendige 
varer til tømmerkjørere og tømmerhoggere   

Utviklinga som fulgte av privilegieordningen og laugsvirksomheten førte til at bysamfunnene 
etter hvert ble nesten enerådende i handelsvirksomheten og bøndene tapte. Særlig ble det et 
følsomt tap i mange bygder da sagbruksprivilegiene ble innført i 1688, med den følge at 
omtrent halvparten av alle sagbruk i landet måtte innstille sin virksomhet. Det var særlig 
bygdesagene som ble rammet. 

Allerede ett år etter at Kristian V døde i 1699 og hans sønn Fredrik IV overtok tronen kom 
Danmark-Norge på ny i krig med Sverige. Denne gangen var det Karl XII som på våren 1700 
rykket inn mot Kjøbenhavn. Allerede i august samme år ble det sluttet fred, hvoretter de 
svenske troppene trakk seg tilbake. Men denne freden varte bare i 9 år. I 1709 brøt den store 
nordiske krig ut, og den varte fram til 1720. Det er denne perioden vi forbinder med heltenavn 
som Huitfeldt og Tordenskjold, men det var også i den samme perioden de menneskene som 
denne boka bringer fram fra glemsel, ble født. 
Etter gjentatte krigshandlinger i Europa kom en nedgangsperiode i den norske eksporten av 
trelast og fisk i 1720-1730. Det ble nødvendig å iverksette tiltak for å stimulere eksporten, 
blant annet ved å myke opp sagbruksprivilegiene. Flere ladesteder oppnådde å få 
kjøpstadsrettigheter (Moss, Arendal, Risør, Molde, Kristiansund, Holmestrand), og de 
tidligere monopolordningene på handel ble avskaffet mot midten av 1700-tallet.  
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Som følge av de nye ordningene kom skogsdriften i Gudbrandsdalen og Østerdalen i gang 
etter 1730, med positive effekter på folketallet og den økonomiske situasjonen i 
bygdesamfunnet.. Vi kan også registrere tegn på en begynnende håndverks- og industriell 
virksomhet langs vassdragene, blant annet i Mesna.  

Etter den store nordiske krig fulgte en lengrevarende fredsperiode, men uår og avlingssvikt 
inntraff i årene 1740, 1742, 1743, slik at befolkningen måtte kjempe mot sult og sykdom. Vår 
beretning starter omtrent på denne tiden, etter at Ole Nielsen Berg og Blandine Maria 
Kvarberg giftet seg like før nyttår 1744. Beretningen omfatter bønder, husmenn, kremmere og 
håndverkere, som i sum utgjorde en vesentlig del av almuen i bygdene. Men vi finner også 
andre aktører: fogder, sorenskrivere, prester, procuratorer, sorenskrivere, lensmenn, 
bygdevektere og militære. Den siste gruppen gjorde seg gjeldende i bygdesamfunnet etter at 
krigen mellom Sverige og Norge/ Danmark i årene 1610-1613 var avsluttet. Kristian IV 
erkjente etter fredsslutningen nødvendigheten av å bygge opp nasjonale militærstyrker. Fra 
1614 ble det bestemt at de ulike distrikter i Norge/Danmark skulle utpeke de av Kronens 
gårdsbruk som fikk ansvar for å holde soldater. Oppsittere på disse gårdene skulle ha fritak for 
vanlige avgifter mot forpliktelsen til å svare nødvendige midler til underhold av et gitt antall 
soldater. Hver soldat skulle i utgangspunktet avtjene tre år og var deretter fritatt for all 
tjeneste. Vi fikk «soldatlægdene» inn i bygdesamfunnet. Trusselen fra Sverige førte altså til 
organiseringen av et norsk militærvesen. 

I 1769 var det 21 byer i Norge. Bare 7-9 % av befolkningen bodde i bysamfunn med mer enn 
700 innbyggere. De største byene var Bergen med 14 000 innbyggere, Kongsberg med 8 000, 
foruten Kristiania og Trondheim. Ingen andre byer hadde mer enn 5 000 innbyggere. 
Fredrikstad var blitt utbygd som garnisonsby i 1660-årene. Byggingen av et norsk 
festningsvesen og garnisoner kom i enevoldstiden (i tiden etter Gyldenløvefeiden 1675-1679). 
I 1660-årene hadde vi i Norge 1500 vervede (geworbne) soldater, - i 1720 ca. 4000. 
Tjenestetida var nå 10 år. De vervede infanteriregimentene bestod av soldater som gjorde 
tjeneste hele året, og geworbne frimenn som bare var inne til tjeneste 28 dager pr. år. Ved 
Akershus var det av 1100 mann bare 600-700 i aktiv tjeneste. 

Etter hærordningen av 1789 skulle regimentet bestå av både vervede og utskrevne soldater. 
Regimentet omfattet 22 kompanier, hvorav 8 vervede og 14 nasjonale. Deler av de vervede 
troppene inngikk i fredstid i garnisonstroppene i Fredrikstad. Uniformen var rød. Ny 
hærordning ble innført i 1810. På 1700- og 1800-tallet var forsvaret basert på en kombinasjon 
av verneplikt og verving. Vervede avdelinger ble nedlagt først i 1887. 

Den offentlige forvaltningen av Norge og Danmark bygde fra begynnelsen av 1600-tallet på 
en inndeling av landet i amt og fogderier, delvis bygd på den tidligere organiseringen i len og 
sysler. Amtmannen var den øverste sivile embetsmann i forvaltningen etter innføringen av 
eneveldet i 1660. Ordningen ble i 1918 erstattet av fylkesmannsembedet. Kristians amt var 
inndelt i fem fogderier: 

- Nordre Gudbrandsdalens fogderi: Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron 
- Søndre Gudbrandsdalens fogderi: Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Ødtre Gausdal, Vestre 

Gausdal, Fåberg 
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- Toten fogderi: Biri, Vardal, Østre Toten, Vestre Toten 
- Hadeland og Land fogderi: Jevnaker, Gran, Søndre Land, Nordre Land 
- Valdres fogderi: Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Østre Slidre, Vang 

Fogd var en embedstittel som ble tatt i bruk fra 1632, knyttet til forvaltningen av fogderiene: 
inndriving av offentlige inntekter (skatt, bøter), politioppgaver, påtalemyndighet. 
Fogdeembetene ble opphevet i 1894. 

Sorenskriver («edsvoren skriver») var en offentlig embetsmann som fungerte som leder av 
tingretten, og som dessuten var ansvarlig for tinglysing i sitt landdistrikt. Ordningen var 
opprettet i 1591.  

Etter denne innledningen går vi inn i dagliglivet blant innbyggere i Fåberg på 1700-tallet, slik 
vi kan lese ut fra noen av de skriftlige kilder som er tilgjengelige. 
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