
L \.\DBRUK OG BONDEYRKE 
AV H. N. aSNES 

Strinda hever seg terrassevis opp fra fjorden. Av de vik
tigste kan nevnes GI0shaugterrassen der. H0gskolen star, 46 
m. o. h., Sundland-Nardo-terrassen som ligger 77 m. o. h., og 
Bj0rka-Gisvoll-terrassen som ligger 177 m. o. h. Disse terras
sene finner vi igjen i samme h0gd ogsa pa vestsida av Nidelva, 
og de forteller oss om tider da innlandsisen 10. ut til disse stader 
og f0rte med seg steinst0v (Ieire) som var slipt av i blautere 
fjellarter lenger i"ne i landet. Noble denne leira liggende igjen 
der breen og fjorden m0ttes, gjerne i lag pa 4-5 m. (Se ellers 
i bind I av bygdeboka - Geologien). 

I stor utstrekning er det derfor leirgrunn i Strinda. Men over 
denne leirgrunnen ligger et lag moldjord (humus), delvis tynt 
og delvis noe tykkere. Nar vi ser hvordan hestehoven begynner 
sitt arbeid straks en leirhaug blir kasta opp fra en ny hustomt, 
er det grunn til a tro at det for en vesentlig del er hestehoven 
(leirfivelen) som har dannet moldjorda po. de fleste stader i 
Strinda. Men dette har skjedd gjennom overmate lange tider, 
og i disse tidene har det wert stort omskifte bade i temperatur 
og nedb0r, og dette har virket inn bade pa plantelivet og i om
formingsarbeidet pa jordoverflata og likedan i vilkara for dyre
livet bade i sj0en og pa landet. 

Da den siste nedisingsperioden var over fordi temperatur
forholdene ble bedre, begynte mennesker a trekke innover 
langs Yare strender, og disse mennesker levde av jakt og fiske . 
De satte varige merker etter seg ved sine steinredskaper, og 
tida er blitt kalt den eldre steinalder. 

Men temperaturen steig, og det ble etter hvert en t0rrere 
periode med srerlig gunstig klima i den yngre steinalder og i 
bronsealderen. De lrerde rekner med at gjennomsnittstempera
turen den gang l8. 21,4 a. 2% 0 h0gre enn no og var vel da i 
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Strinda omtrent som i Holland no. I denne tida som varte fra 
om lag 2500 til 500 f. Kr. skjedde det store endringer bade i 
planteliv, dyreliv og folkeliv. Skogen vokste langf opp over 
fjellviddene, til og med oppe pa Hardangervidda, og det var 
vel i denne tida en del a v den furuskog vokste som de i yare 
dager bryter opp mtter etter bade pa Ha vsteinmyrene og pa 
andre stader. Men landet hadde enno ikke steget til den hegd 
som det har i dag. Fjorden la kanskje den gang om lag 20 m 
h0gre i forhold til landet enn no. Kulturplanter som korn kom 
etter hvert til og likesa nyttedyr som ku, sau, geit og hund. 
Hesten kom seinere. Hermed hadde ogsa folke- og nrerings
livet fatt et heilt nytt preg. Professor A. W. Br0gger uttaler 
om denne tida: «Nreringslivet i Norges kystbygder var en sam
eining av februk og akerbruk med veiding og fangst. » Dette 
gjaldt sikkert ogsa bygder som Strinda. Professor Hasund 
skriv: «l eit sovore klima kunne feet nrera seg ute aret rundt 
i yare kystbygder, der det aller meste av busetjinga da var. 
B0ndene i steinalderen og bronsealderen trong soleis ikkje 
sanka vinterfor at feet. Dei trong ingen h0yl0er eller stakkar. 
Heller ikkje hadde dei Ijaen. I gardsdrifta deira fanst inga 
h0yonn eller lauvonn. Det var visseleg nok a setja feet inn i 
gode kveer om nettene for udyr. Fra desse kveene (og fra 
sorpdongarne) kunne det nok sankast so mykje gj0dsel 80m 
trongst til dei sma permariente akerlappane.»l) - Redskaper 

1) Or Norges bondesoge S. 12. 

til dyrking av jorda var fa og enkle, men en primitiv plog eller 
ard var kjent. 

I det sosiale liv skjedde ikke liten omlaging ut i bronsealde
reno Bronse som er en legering av kopper og tinn, ble innf0rt 
fra utlandet. Hos oss kom den vesentlig fra Danmark. Bronsen 
ble brukt som vapen og som bruks- og smykkegjenstander og 
bruktes som byttemiddel i handel. Derved kunne skapes rik
dommer som mer enn f0r kom pa enkelte hender og auka stor
mennenes og h0vdingenes makt. De gunstige klimatiske forhold 
skapte sterk framgang for jordbruket, og st0rre grupper av 
mennesker ble bofast knyttet til jorda. - Veiding og fangst 
ga ogsa rikt utbytte. EIg, hjort og rein var det visst nok avo 
Tilsammen ga dette vilkar for et rikere samfunns- og kultur-
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liv. Den gunstige klimatiske perioden som kanskje varte i om 
lag to tusen ar, ble so. avl0st av en kaldere tidsperiode med 
meir nedb0r. De trur at denne avkj0ling faller sammen med de . 
f0rste hundrear av jarnalderen - 500 f. Kr. til om lag 100 
e. Kr. De klimatiske forhold ble - etter det de trur - heIst 
ugunstigere enn i yare dager, og en stor del av den bosettinga 
som hadde funnet sted i landet, matte no vike. Det ble nemlig 
no srerlig vanskelige forhold for fedrift da folk ikke var innstilt 
for innsamling av for til feet. En rna derfor anta at de 0verst
liggende jordbrnksbygdene i Tf0ndelag ble helt oppgitt i denne 
tida. Livet kom da til a arte seg mye fattigere ogsa i de la vere 
Jiggende stf0k. Kanskje kunne litt akerbruk holdes oppe, og 
so. ble det veiding, fiske og fangst . 

Om den vanskelige tida som folket no kom inn i, skriver S. 
Hasund: «Klimaversninga · sette Noreg i ei serstode. So lenge 
den eldre varmeperiode vara, kunne febrnk og jordbruk ski past 
i hovudsaka po. same mate her som i sudligare land. Men etter 
kvart som det hardare klimaet tvinga fram overvintring av 
feet i hus, matte reidskapskulturen i Norge i visse matar til
mate seg etter den nye store oppgava: a sanke og g0yma store 
mengder vinterfor. Til dette trongst fyrst og fremst srerskilde 
og velskikka haustingsreidskap. Desse reidskapane vart 0ksa, 
snidelen (lauvkniven) og ljaen.» - 0ksa ble brukt til a hogge 
beit og felle tre til skaving av bark til kreaturfor, og den ble 
saledes et innh0stingsredskap. Man antar at dette redskapet 
ikke kunile vrere alminnelig og lettvint f0r en tid ut i jernalde
ren, et hundre ar om lag e. Kr. 0ks som h0vde til t0mmerhog
ging, 500 ar seinere. - En kjenner i dag i landet bort imot 1000 
sigder (sjuruer), Ijaer og lauvkniver som er funnet i graver 
og po. andre stader, fra denne tid. - Med denne utrnstninga 
kunne so. folk ta til med rydding av skog og husbygging, ogsa 
for feet, og de kunne samle vinterfor ved a berge inn h0Y om 
sommeren, beit om h0sten og bark om vinteren. I den f0rste 
tid spilte vel innsamling av lauv og beit st0rst rolle. Det ble 
saledes no en ny og fastere busettingstid som hadde lite eller 
ingen ting med den eldre periode a gj0re. Konservator Th. 
Petersen har i bind I, s. 37 holdt fram at en ikke kan pavise 
noen sikker forbindelse mellom det som var bygt i den varmere 
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tidsbolken i stein- og bronsealderen, og den som h0rer til i jern
alderen og utover, kanskje dog Lade unntatt. Dette er ogsa 
rimelig. Det var bare for mennesker det var laget sma og primi
tive hus i den f0rste periode. Dyra for omkring i skog og mark 
sommer og vinter, og det ble kanskje nrermest et nomadi
serende liv som ble f0rt. Gardene var neppe den gang sa sterkt 
avgrensa. 

Anderledes ble det i tida fra Kristi f0dsel og utetter da man 
i jernalderen fikk bedre redskaper til a hjelpe seg med, og det 
ble bygt hus for bade folk og fe. En ma rekne med at i denne 
landnamsperioden kom til garder som Lade. Ringve, Devle, 
R0nningen, Berg, Nardo. Steinan, Tyholt, Moholt, Loholt, 
Dragvoll, Vik pa Ranheim, Vrere og Reppe, - Solem og Siim 
ved Jonsvatnet, - Digre, Kval og Bratsberg i Bratsberg og 
Stavne, Hoem, Havstein, Solem og Munkvoll (under et annet 
navn) pa Byassida. 

Ved det harde arbeid som ble utf0rt no gjennom flere hundre 
ar, vokste fram en sterk og livskraftig mennesketype, og folke
tallet steig. De matte til a se seg om etter nytt rydningsland. 
Med de redskapene de no hadde, kunne de bygge nye garder. 
I denne periode fra om lag ar 600 til om lag 1000 kom til gar
der med navnending pa -stad, -set og land som Bromstad, 
Br0set, Eiseter, Grilstad, R0stad, Valset, Glindset, Sundland, 
Estenstad, Kystad, Ferstad, Halset,. Sta vset, Fr0set m. fl. Her 
skal vrere om lag 20 stad-navn og 15 set-navn i Strinda. Men 
allikevel ble det etter hvert for trangt, og vikingeferdene be
gynte. Folk i store mengder drog i vesterveg og tok land eller 
hrerfang. I denne tida som varte i om lag 200 ar, fra 800 til 
1000, slo norske folk seg ned som kolonister i England, Skott
land, Irland, pa de skotske 0yene, pa Island, Gmnnland og i 
Nordrnandi, sa det var faktisk en folkevandring som fant sted 
- eller de kom igjen med store rikdommer som var tatt. Men 
sj01sagt mistet ogsa svrert mange livet pa disse ferdene. -
Sagnet forteller at store flokker forlot Tr0ndelag og reiste til 
Jemtland og ryddet skoger og bygde garder der. 

Det samband som kom i stand i vikingetida med andre land, 
f0rte med seg utvikling pa flere mater. Riktig nok hadde flere 
nyttige kulturplanter funnet vegen oppover her lenge f0r vikin-
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getida. Bygg saledes allerede i stein- og bronsealderen. Bygg 
og hvete var dyrket i Palestina og Syria allerede 6000 ar f. Kr. 
Havre og rug antas a vrere kommet i bruk hos oss i tida ved 
Kr. f. De synes a ha vrert mellomeuropeiske kulturplanter. 
Havren kan ha fatt plass ved sida av bygget, og i ett raere og 
ugunstigere klima tok den i stor utstrekning byggets plass og 
ble det mest sedvanlige br0dkornet. Men rotfrukter som 
nepe og kal rna vrere kommet til oss fra De britiske 0yer i 
vikingetida, og toradet bygg kom hit til landet fra Frankrike. 
Denne byggsorten dyrkes enno til dels i Strinda. Den er follrik, 
men seln. 

Det er trolig at bedre husdyrslag ble f0rt hit til landet under 
disse ferdene. Ku og sau kom hertil tidiig, som nevnt f0r. Svi
net er kjent fra steinalderen og hesten fra bronsealderen. Som 
trekkdyr ble hesten f0rst brukt seinere, formentlig fra det 13. 
arhundre. Tidligere var den mest knyttet til den religi0se kultus 
og dessuten brukt som ridedyr og kl0vdyr. En svensk gransker 
hevder at hesten f0rst fikk inngang i samband med sreter
bruket bade i Sverige og Norge og da som k10V- og ridedyrl). 

Ved utferder til flere land som vikingetogene var, er det tro
lig at nettopp bedre husdyrslag kunne bli innf0rt. Det samme 
gjelder nye redskaper bade for jordbruk og handverk. Krigs
fanger som ble tatt, ble gjort til trreler og satt til a utf0re det 
groveste arbeidet pa garden. I Edda-diktet Rigstula skildres 
trrelens kar slik: Trrelen bor i et usselt hus. Han er stygg og 
svart og buttrygget med skrukket hud. Han far friste kreftene, 
binde bastrep, gjurde byrder, brere heim ris. Hans S0nner, 
trrelslekten, lager skigard, gj0dsler aker, aler pa griser, gjreter 
geiter, graver opp torY. Her er kosten en diger tung leiv og 
sodd i en bolle. - Anderledes er det i hallen hos bonden. Han 
har stusset har og skjegg, er i stram skjorte, og kona i skaut, 
bringeduk og halsplagg. Her sattes fram kalvesteik og fulle 
skaler. Her f0dtes gardss0nnen. 

Gjennom de flere tusen ar som no var gatt sia innlandsisen 
trakk seg tilbake for siste gang, har landet hevet seg opp av 
fjorden sa strandlinjen var omtrent som den er i dag. Men 

1) Sammenlignende Kulturforskning - Bondesamfundets historie. 
Bind II. s. 195. 
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landoverflata var pii. mange stader forandret ved leirras og 
utgravninger av vatnet og bratte skritninger dannet. Fordyp
ninger med stillestaende vatn grodde til og ble myrer, og Nid
elva som tidligere gikk andre veger, hadde gravet ut den dalen 
hvor den har ferdes sia. 

Om et seinere leirras pa Strinda er a v den danske presten i 
Sundalen Lambert Balkenburg (Thomas Kingos svigerfar) 
fortalt f0lgende : Den 18. juli 1625 er Nidelva ved Trondheim 
plutselig blitt tilstoppet av leir og jord som f01ge av leirfall og 
jordskjelv som da skjedde pa Bakklandet mot syd, sa man 
kunne ga pa jord fra byen til Bakklandet, og det skjedde med 
sadan makt at de brygger som sto «nest oventil Kannikstrredet> 
ble flyttet ned til sl. Hans Buskes brygge, og da elva ovenfor 
leirfallet skar seg i gjennom den sammenkastede jord, da ble 
«de yderste Brygger hasteligen nedflyttede utenfor Brat0ren, 
hvorav den stad Bakklandet kaldes Leerfald endnu pa denne 
dag.» 

En annen kilde forteller at dette leirraset kosta 20 men
nesker livet. 

Kannikstrredet hadde navn etter garder som la nrer Dom
kirka. En levning av dette strredet har vi i St. J0rgensveita og 
Broveita som gar ned til den novrerende gamle bybru. Raset 
ma derfor ha gatt fra et terreng noe syd for der Kristiansten 
no ligger, og over mot bysida. Muligens har vi her opprinnel
sen til Duedalen. Heldigvis gikk raset sa nrer utl0pet av elva at 
virkningen av gjennombruddet bare ble en «nedflytning» av 
de ytterste brygger. 

Vi vender sa tilbake dit hvor vi slapp og er no kommet inn i 

«DEN HISTORISKE TID», 

skj0nt det nok er sa at det er vans)<elig a fastsla hva som er 
sikker historie. Men allerede i forhistorisk tid var Strinda blitt 
sentrum for de omliggende bygder ved Njord-dyrkelsen pa 
gamle Njardarhol (Nardo). Denne religi0se kultus gjaldt 
nettopp fruktbarheten, avkastning pa land og sj0, liv og trivsel 
for folk og fe . Se nrermere bind I, s. 65 o. fl. og dette bind s. 6. 

Den merkeligste garden i Strinda og vel den eldste og en av 
de merkeligste garder i landet er Lade. Den ble det f0rste 
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sentrum for norsk riksstyre i den tida kongen bodde nordafjells. 
Den ble det ogsa sa seint som i 1709 under visestatholder 
Johan Vibel). Denne garden ble ogsa det religi0se sentrum 
etter Nardo. Den var formentlig ogsa handelsplass f0r det ble 
handel pa Nidarneset2 ). Fra denne garden var det Harald 
H arfagre styrte nar han var her nord, han som gjorde seg til 
uvenn med b0ndene ved a «ta odelen i fra dem», og her fra var 
det ogsa at Hakon den Gode styrte nar han bodde her nord, han 
som ga odelen tilbake til b0ndene. Sammenhengen var kanskje 
f0lgende: Skatt ble ikke som i vare' dager lagt pa den enkelte 
person etter inntekt og formue, men pa garden, seinere ogsa 
pa kverna eller sagbruket o. s. v. som det da ble et privilegium 
a fa drive. Nar sa Harald Harfagre trengte midler til skip, 
h rerfolk og utstyr, la han skatt pa gardene. Men b0ndene fikk 
ikke noe a s i over hrermakta. Der var det bare kongen sj01, 
jarlene hans eller h ersene som hadde a vgj0relsen. Dette fant 
bondene urimelig og sa at de hadde mistet odelen. - H akon den 
Gode som ogsa trengte midler til sine kriger, gikk en annen veg. 
Han fikk istand en folkevepning og delte landet inn i skipreder. 
Strinda fikk visstnok 3 slike. Hvert skiprede hadde a skaffe 
skip med sei l og naust. Skipredet var igjen inndelt i legder , og 
legden hadde a skaffe 2 mann med nodvendig mat og utstyr 
til hver are eller «hamle». Til et langskip pa f. eks. 20 sesser 
matte det fra 40 legder skaffes 80 mann med arer og anna ut
styr og mat. Denne ordninga var ikke billig. Den kostet bade 
personlig arbeid og utlegg. Men no var det sitt eget de stelte 
med og som de hadde ansvar for, det var forskjellen. Individual· 
isme og trang til sj01styre har lange r0tter hos det norske folk! 

Ladehalv0ya var i den tid ril< pa skog. Det var stor skips
bygging pa halv0ya under Hakon Grjotgardson og Harald 
Harfagre. og de hadde skogen a ta a v. I soga om Sigmund 
Bresteson er det fortalt at Hakon jarl og Sigmund gikk inn i 
skogen. De fulgte en liten sti og kom til en rydning. Der sto 
hovet med en skigard omkring. - Men skogen ble etter hvert 
uthogd. I 1692 ble landskylda for Lade satt ned fordi skogen 
var hogd ut og brukt til festninga pa Munkholmen. Noen fa ar 

' ) Se Anders Todal: Soga urn Lade, s. 139. 
2) Koth: Innhogg og utsyn s. 23. 
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seinere ble det opplyst at Lade hadde skog bare til gjerdefang 
og brenneved. Dette vii vel i store trekk vrere skogens saga 
for st0rre deler av Strinda. - Nar det gjaldt tyning av skogen, 
hjalp geita godt til. Geita blir omtalt bade i vikingetida og i 
sagatida som et «kostelig husdyr, isrer for mel kens skyld». 
Geitholdet var visstnok stort i den tida. -

Men ogsa jorda kunne det ga hardt utover. Til festninga po. 
Munkholmen ble tatt so. mye torY po. Lade at der ble 30 lass 
mindre h0Y. 

EIENDOMSFORHOLDET 

nar det gjelder jordgodset har vrert sterkt vekslende gjennom 
tidene. I den f0rste tida til slutten av vikingetida var det i stor 
utstrekning sameie og sambruk av gardene. De var store, og 
behovet for folkehjelp var forholdsvis stort. Voksne barn som 
gifta seg, ble boende heime po. garden, og barnebarn ogsa om , 
de gifta seg. Garden var da felleseie for slekta, men det var far 
eller bestefar som sto for, eller som det Iyder i eventyret, «den 
sjuende far i huseb>. Men folketallet kunne s tige so. gardene 
ble for trange, og da var det a finne nytt rydningsland og bygge 
nye garder , og dette kunne skje f. eks. ved a hogge ned skog 
eller brenne den. Sadde man korn i etter en sadan bratebrann, 
vokste det godt, srerlig rugen. Da so. heller ikke dette strakk 
til, kom vikingeferdene som sprengte de trange bygdeforhold. 
Av nreringstrang eller av eventyrlyst dro unge menn ut for a 
vinne makt og rikdom ute. Ved slutten av vikingetida var gar
dene meir oppdelt. Felleseie og fellesbruk var det mindre avo 
Hver hadde sitt. I denne tida rekner en med at de fl est e bonder 
var s j01eiere - fri mann po. egen gard. Der imot 300 ar seinere 
var de fleste blitt leilendinger, og en stor del av jordgodset var 
da blitt kirkegods eller klostergods eller var kommet i verdslige 
stormenns eie. (Se ellers s ide 47-50 og bind I s. 84-86) . 

Om drifta av gardene i den gamle tida veit vi ikke stort. Men 
den var i hog grad ekstensiv. Det gjaldt a samle inn mest mulig 
av hoy, lauv, beit og bork til vinterfor og so. gjore sommeren 
med beite i det fri so. lang som mUlig. Sikkert var vintertida ei 
lite trivelig tid for de stakkars husdyr , sma trange, m0rke og 
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utrivelige fj0s og lite fOr. Men geit og sau kunne klare seg ute 
utrulig lenge. 

Korndyrkinga ser ilt til a ha statt h0gt i sagatida. Sma akrer 
- reiter - ble spadd opp pa de t0rreste og beste plassene, og 
var der stein nok til det, ble hver akerlapp inngjerdet, eller det 
ble satt skigjerder omkring. Seinere ble hele garden gjerdet inn. 
I de nrermeste arhundrer etter vikingetida var arbeidet med 
jorda ikke h0gt aktet hos folk. Det var trrelearbeid nermest, 
men vi ser jo allikevel at sj01 konger som Sigurd Syr pa Ringe
rik gikk sterkt inn for korndyrkinga og var sj01 aktiv med i 
arbeidet og hadde stor innsikt i akerbruk. Srerlig Ja han vekt 
pa god gj0dsling og var svrert n0ye pa a samle opp all gj0dsel. 
To av S0nnene hans, Guttorm og Halvdan, var alt som sma gut
ter pavirket av farens interesser sa den ene 0nsket a bli eier av 
store akrer og den andre av mange kyr. Men allikevel, nar kong 
Sigurd hadde fatt tilnavnet Syr = svin, sa ligger heri et prov 
pa at jordarbeidet ikke var noe for frie menno N ar korn
dyrkinga allerede tidlig tok sterkt oppsving, sa kom dette sik
kert av det verdifulle arbeide og kanskje ogsa innsiktsfulle 
arbeid som ble utf0rt av trrelene. Asbj0rn Selsbanes historie 
viser oss at endog sa langt nord som i Halogaland kunne stor
menh forsyne seg sj01 med korn i gode ar. Bare i darlige ar 
matte de reise sydover etter korn. Av samme historie far vi 
greie pa at Erling Skjalgsons trreler pa Jreren hadde forsynin
ger og kunne selge. I den f0rste og lengste del av sagatida synes 
vart folk a ha br0df0dt seg sj01. Det som manglet i fjellbygdene, 
kom ved byttehandel fra flatbygdene, og det var arvisst salg 
av korn fra Tmndelag til de kornfattigere stmk. Pa Olav 
Haraldsens tid var det skikk pa storgardene a ha kornforrad 
for flere ar om missvekst, krig eller annen ulykke skulle inn
treffe. I Olav den Helliges saga heter det pa et sted: Den h0st 
var det i Trondheim dyrtid pa korn, men forut hadde det vrert 
gode aringer, og man n0t der godt av at man hadde gam
melt korn. 

Vi kan ikke vente i sagaen a finne noe srerskilt om korn
dyrkinga i en enkelt kommune, men vi finner dog meldt , 
at baglerne en gang tok vegen ut pa akrene utafor Nidaros. 
Her som ellers i landet var det nok i den f0rste tida mest 
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sma akrer, reiter. Omkring reitene vokste bra med gras, og 
det ga godt vinterfor, sa i sa mate var det bra at akrene 
var sma. Men etter hvert som arden eller plogen kom til 
som alminnelig brukt redskap, ble akeren st0rre og fikk 
formentlig en langstrakt form. Oksen som trekkdyr er sein 
i snuinga, og det var ikke verdt a bry den med un0dige ven
dereiser. I Magnus Lag",b0ters landslov er ard og plog nevnt 
pa en mate som tyder pa at de var alminnelige og uund
vrerlige pa den tid. N oen hendige redskaper var de nok ikke, 
men nar de ble trukket gjennom akeren pa kryss og tvers 
noen ganger, ble jorda bra smuldret, men de gikk ikke dypt. 
Mest hendig var nok grindplogen, for den hadde plogkaren 
lettest for a dirigere ned eller opp etter 0nske. 

Forholdet mellom akervidde og antall kyr pa en gard ble 
tidlig tilpassa og faste regler var allerede tatt inn i Frosta
tingsloven, regler som i 1274 gikk over i Magnus Lagab0ters 
landslov og som da kom til a gjelde hele riket. Forholdet 
var 4 mal akervidde for hver ku pa garden. Av de 4 mal aker 
skulle 3 brukes og det fjerde ligge i «trrede», d. v. s. ligge 
under fefot og brukes som beite for kreaturene om somme
ren. Det var gj0dselsp0rsmalet som var arsaken til denne 
ordninga. Den aker som la i trrede, fikk da godt av sommer
gj0dselen, og dessuten skulle det bli palagt av vintergj0d
selen. Etter et slikt kvile- og gj0dslingsar kunne sa akeren 
brere bra gmde noen ar uten a bli utpint. Annet vekselbruk 
av jord forekom den gang ikke. Dette med 4 mal aker pro 
ku var maksimum av aker og gjaldt da bare de brede byg
der. Professor Hasund vil presisere at med en akervidde av 4 
mal pro ku rna ha vren vrere hovedsredartl), og han mener 
at i det 13. arh. radde havren grunnen i Tmndelag. Man vet 
at ut gjennom det 18. og 19. arhundre utgjorde havren i flat
bygdene 72 til 96 .% av det samlede utsrede og var hver manns 
kost i Tr0ndelag. Fra kring ar 1200 og ut over ble det inn
f0ring av korn, visstnok mest fra Danmark, men ogsa fra 
England og Tyskland. Det var srerlig rug og bygg som ble 
innf0rt for billig pris. Det ble da vanskelig a klare konkur-

1) Sammenlignende Kulturforsknmg - Bondesamfundets historie. 
Bind I, S. 179. 
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ransen her for sa vidt det gjaldt dyrking av disse kornslag, 
og man fait da tilbake pa den n0ysommere sredart havren. 
Denne konkurransen med det innf0rte k~rn , som ble noksa 
merkbar fra ara omkring 1300, ble arsak til 0konomisk til
bake gang i de korndyrkende bygder . Denne svekking 0ko
nomisk gjorde sitt til den sterke nedgang i tida etter manne
dauenl) . 

Bonden i det 13. arhundre kunne i det hele ikke leve pa 
den herremannsfot sam bonden i Rigskula. Mens velstands
bonden i og etter vikingetida kunne ha 3 trreler pa sin gard, 
matte han i det 13. arhundre visstnok vrere glad til om han 
kunne holde en voksen arbeidskar. Han og hans familie matte 
utf0r e praktisk talt alt arbeid sj01. Det var bare enkelte 
kakser som kunne fortsette med det gamle leveviset. B0ndene 
matte arbeide strengt for det daglige utkomme og for a 
kunne svare de offentlige byrder. Trreldommens opph0r ble 
allikevel i det lange 10p et stort framst eg, ogsa 0konomisk sett, 
for det satte det frie arbeid i trrelarbeidets sted og skapte 
aktelse for bondeyrket innafor b0ndenes egne rekker . Det var 
ikke det minste framsteget i sagatida at den ga landet en 
strengt arbeidende bondestand. 

I samarbeid med korndyrkinga ligger det nrer a nevne det 
s lit de gamle hadde med a knuse kornet til mj01. Det matte 
vrere et slitsomt arbeid na r det skulle skje med handmakt. 
Fint mj01 ble det nok ikke, men sapas kilUst matte kornet 
vrere at de kunne fa det til a henge sammen. til flatbmd. Denne 
bf0dsorten var brukt fra forhistorisk tid. I jernaldergra ver har 
en nemlig funnet jern eller helle til a steke flatbf0d pa. I Rigs
tula er og nevnt «en diger tung leiv» som en del av trrelens 
kosthold. 

Fra det 13. arhundre ble det vi sst alminnelig a bruke vass
kverner . Det var formentlig munker som lrerte folk a sette opp 
slike. I 1621 var det 16 kverner i Strinda som det var betalt 
skatt for med 1 it 2 ort for hver . I 1661 var tallet 18 og dess
uten en m0lle og en stampem011e. (Den sistnevnte til stamping 
av ullt0Y). 

1) Sammenlignende Kulturforskning. S. 149- 150). 
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FOREGANGSMENN. 

Som pa andre omrader har det mye a si ogsa for jordbruket 
at der er folk som gir impulser til nye framsteg. Det er allerede 
nevnt at vikingetida var ei tid som brakte slike impulser. I den 
kristne tid ma vi f0rst nevne munkene med sine klosterhager. 
Srerlig var Sistersienser-munkene foruten forkynnere ogsa fol
kelrerere. De hadde vrert i andre land og sett skikk og vis andre 
stader. De hadde med seg fmslag som ikke var kjent f0r, eller 
som var bedre enn det folk hadde f0r, og de ga folk rettleiing 
i jordkultur og dyrking. 

I seinere tid ma prestene nevnes i f0rste rekke. 
Gjennom 600-700 ar og kanskje enno lenger har det vrert 

lagt prestegarder som en del a v 10nnen til presteembeder. Det 
pala dem som plikt a ta imot bisp, prost, fut og gjerne andre 
reisende. Disse kunne ha med impulser utafra. Mange prester 
var dugende gardbrukere. Nils Muus som var kapellan til Dom
kirk a i slutten av 1600-tallet, dyrka opp to plasser utafor byen, 
mest med egne hender .. Det var jordstykker som var lagt til 
kapellaniet. Gunnerus som ble bisp i Trondheim i 1758, sendte 
ut rundskriv til prestene samme aret og radde dem bl. a . til fI. 
«gribe Bonden under Armene og viise ham, fornemmelig ved 
deres Exempel hvorledes han bedre kan benytte seg av sin jord 
og andre eiendeler». Som det gar fram av andre deler i bygde
boka, var det mange garder i Strinda som var eid av prester 
eller ogsa av andre embedsmenn eller av forretningsmenn i 
byen, og sj01 om disse gardene ofte var styrt av leilendinger, 
kunne nok eierne ha gagnlig innvirkning pa driftsmaten. Nar 
hagebruket i Strinda omkr. 1820 kasta av seg nesten like mye 
som i hele den 0vrige del av fylket, sa rna dette tilskrives fore
gangsmenn pa omradet. 

EN FlELSLIG LANDSULYKKE 

rammet folket vart i 1349 da den store mannedauden nadde 
landet vart. Det har vrert uenighet om hvor stor del a v det 
norske folket denne sykdommen reiv bort. Nyere gransker~ 
som synes a ha sterke prov pa handen, meiner at om lag to 
tredjedeler av det norske folk fulgte med. Ikke aile bygder og 
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landsdeler gikk det like hardt utover, men if!. en utgreiing av 
professor Hasund i «Beretning om N orges landbrukshistorie 
1918-19» h0rte Strinda til blant de bygder som ble sterkest 
avfolka. Han bygger sine utrekninger pa den landskyld som 
ble betalt fer og etter mannedauden. Erkebiskop Aslak Bolt 
ga i 1432 ut en jordbok over alle de eiendommer i landet som 
den gang var lagt under erkebispestolen eller under erkebispens 
styring, minst 3000 garder fra heile landet. Hertil herte ogsa 
en heil rekke garder i Strinda. Ved a holde sammen den land
skyld som bendene (bygselmennene) betalte fer 1350 med den 
fra 1432, kommer han til at den siste utgjorde bare 31,2 % av 
den ferste, altsa en nedgang pa 68,8 %, et forferdende resultat. 
Enda var ede-gardene (aunegarder) ikke reknet med i denne 
nedgangen, og da Aslak Bolts jordbok viser at det pa den tid 
var en heil del edegarder i Strinda, blir bildet enno merkere1 ). 

Denne nedgang i folketallet hadde en edeleggende virkning 
for jordbruket. En rna ga ut fra at mange garder praktisk talt 
ble folketomme, og at de andre fikk sin arbeidshjelp sa sterkt 
redusert at bare en del a v gardene kunne holdes oppe. Resten 
fikk ligge og vokste etter hvert til med skog. 0degarder ble 
gjerne lagt inn under garder som var i drift, og det beste av 
edegardene ble da nyttet ut mens resten ble liggende ubrukt 
eller nyttet som kreaturbeite. Visstnok ble det fra myndig
hetenes side gjort hva gjeres kunne for a skaffe arbeidshjelp. 
Ved kongelig forordning ble futene palagt a fa arbeidshjelp 
fra byen og skaffe skyss for byfolk i onnetidene, men ogsa i 
byen var folketallet s0rgelig redusert. I en retterbot fra 1384 
blir det opplyst at kjepestedene «Bergvin og Trondheim og 
Vagan og de andre sma kj0pstedene er fordervet og lagt 0de». 

Det blir i lange tider utover vanskelig a fa leilendinger til 
gardene sj01 om bygselavgiften ble satt ned til et minimum. 
Sa seint som i 1696 under ting pa Moholt den 23 / ,0 b0d fogden 
fram «hans kg!. Majestets 0de garder Stubban og Blachlied 
om nogen dennem enten uden Bexel vilde antage, eller mere 
for dem udi aarlig affgift udlegge end som dette og indevre
rende aar de sig da hos hannem derom vilde angifue». I 1697 
ble tilbudet fra fogden gjentatt, og da var ogsa tatt med ge-

l) Se videre om dette pit side 51. 
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heimerad Bratlis garder Ecle, Steen 0fne, 0fre Stenne. Det 
gikk noen ar f0r gardene ble bortbygsla og da pa svrert rimelige 
vilkar. - For jordeierne tapte derfor jordgodset mesteparten 
av sitt verd. I mange tilfelle ble derfor garder av godseiere gitt 
til kirken som satt med 0konomisk makt til a kunne klare 
vanskene i en kritisk tid. En rekner med at nasjonalformuen 
gikk ned til % av det den hadde vrert far pesten. Dette gjel
der heile landet. For de verst stilte bygder var stillinga enda 
verre. Tida fra 1350 og utover i om lag 200 ar var ei ulykkestid 
for landet med flere st0rre eller mindre farsotter som herjet 
mennesker eller husdyr med korte mellomrom. I 1618 gikk en 
fryktelig pestepidemi over Trondheim og Bergen. Det ser ut 
som den hanseatiske handel farte med seg smittesykdommer 
fra Mellomeuropa og 0stersj0-landene til yare byer, og med 
den mangel pa sanitrere forholdsregler sam enno var i byene, 
ble det stadig smittekilder for landet, og folkets levevis i by 
og pa land ga de beste vilkar for spredning av farsotter. Det 
gikk derfor smatt med folketilveksten, og 0degardenes tall 
steig utover. Ifl. Rygh: «Norske Gardsnavne» er der 12 a 15 
garder i Strinda som er bortkommne, det vii si at de er gatt 
ut av matrikkelen, og de er nok da gatt inn i andre garder. 
Dette har vel vesentlig gatt for seg i disse tidene. 

Det var harde tider folk hadde no. Sykdom, fattigdom, man
gel pa arbeidshjelp, motl0shet er det tidsbilde som rulles oPP 
for oss. Det gikk sterkt tilbake med akerbruket "om trenger 
mest arbeidshjelp. I stedet tok kreaturholdet seg noe opp i 
tida etter svartedauden. Beiteforholdene om sommeren var 
blitt rommeligere da garder helt eller delvis var lagt ned, og 
dette gjorde vel sitt. Men kreaturholdet hadde ogsa sine srer
skilte vansker, bl. a. 

ROVDYRPLAGEN. 

I det 17. arhundre var det po. skattetinga rett ofte lagt fram 
huder og skinn av bj0rn og ulv som var skutt, gjerne inne pa 
b0jordene. At rovdyra skapte utrygghet for folk og fe er klart, 
og like sikkert at mange dyr ble drept, skj0nt direkte opplys
ninger fra Strinda ikke foreligger. Fra ei seinere tid, ar 1825. 
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er gitt en melding fra Afjord som viI kaste lys tilbake til tid
ligere tider og ogsa ut til andre bygder. Meldinga er inntatt i 
«Rigstidenden» og lyder: 

«lf0lge n0iagtig Optrelling har Ulvene siden lste Januar 1825 
i Aafjords Prrestegjeld drrebt og 0delagt 15 Heste og FlJI. 9 
K0er og Kalve, 282 Faar, 216 Gjeder og 1 Svin foruden Hunde 
og Katte, tilsammen et Bel0b af 549 Husdyr, deraf 480 alene 
i Aa Hovedsogn, som bestaar af 62 beboede Gaarder. Den 
Byrde hvorunder dette fattige Prrestegjeld i denne henseende 
sukker, er fryktelig; thi allerede nu er flere Familier bCr0vede 
alle deres Smaakreaturer, og efter al Sandsynlighed, hvis 
dette saaledes skal vedblive, viI de fleste inden faa Aar blive 
ruinerede. - - -- » 

En rna ga ut fra at disse tall er tatt fra en srerlig ondartet 
rovdyrsperiode, men etter de opplysninger som foreligger fr:J. 
ymse kanter av landet, la rovdyra svrere vansker i . vegen for 
husdyrhaldet og det gjennom mange hundre ar. Verst var ulv 
og bj0rn, for de braut seg inn i fj0sa under t0mmerveggen, 
hoppa ned gjennom ljoren e11er braut hoI pa taket og drap 
buskapen, men rev og 0rn og andre udyr gjorde ogsa 
ugagn, skj0nt disse udyra sjeldnere blir nevnt i de skrift
lige meldinger. 

Det var i sa mate tryggere a drive med akerbruk. Der er 
ogsa sma tegn pa en lysning i akerbruket bort imot ett hundre 
ar etter svartedauden. Norsk riksregistranter opplyser fra 29. 
desember 1430. 

Seks geistlige og , verdslige kunngj0r at b0ndene pa Strinda 
lovte erkebiskop Aslak i et m0te pa Lade at yte Michals-kornet 
arlig til St. Olafs alter i Nidaros domkirke til tide- og b0nne
hold for almuen. - Formentlig hadde folk ikke maktet a legge 
dette Michals-kornet til kirken i de trange tidene etter svarte
dauden, men tok no pa seg plikten i,q;jen. 

Jordbruket fikk i tida utover sine oppmuntringer. I 1540 ga 
Christian III det tilbudet at hvem som ville, kunne ta over de 
0ydegarder som h0rte til erkestolgodset fritt og uten vederlag. 
Dette synes i no en grad a ha hjulpet opp produksjonen av korn. 
Tilbudet gjaldt srerlig Tr0ndelag, og vi rna rekne med at Strinda 
som hadde vrert sa hardt rammet av pesten, no begynte a 
komme pa fote igjen. 
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L evematen i Middelalder en var enkel. Mel, sm0r, melk, kj0tt , 
fisk og 01 blir srerskilt nevnt. Litt gmnnsaker som neper og 
kalrot var vel ogsa brukt. 0let spilte en stor rolle, srerlig ved 
festlige h0ve, og ordet «01» kom til a bety gilde eller gjestebud. 
Der tales om erf0l, salu01, frelsi0l, jonsmessu0l, samburdar0l, 
jule0l m. fl. Av omsyn til 0let matte byggdyrkinga hoi des oppe. 
Noen meldinger fra den tid om tiende-korn kan gi litt opplys
ning om produksjon og prisforhold: 

Ref ormatsen av 1589 : 

80 b0nder i Lade, 32 i Bratsberg, 36 i Malvik, 5 i Mosta
marka = 153. 

Aarlig Prresterente: Tiende ungefrer : Korn 60 Tdr. , Ost 11::! 
vog». Dette skulle gi en arsproduksjon pro gardsbruk av ca. 
12 t0nner. Her er bygg og havr e ikke nevnt srerskilt. 

Stiftsboka av 1667: 

«Er og perpetueret til Bispens embede et Prrestegield nrest 
wed Trundhiem, kaldes Strindegield af hvilket hand opbar aid 
Rrettighed som bestaar udi Tiende og skulle efter Bispens an
givelse, dater et Trundhiem d. 18. F ebr. 1665 efter 3de Aars 
overslag, bel0be sig aarlig: 

Korn 70 Tdr. Ost 2% Vog. 
Mens befinnes af indleverede Tiende Registere a t bel0be sig et 
middelmaadig got Aar af de 3de nemlig 1659, 1660 og 1661 til 

Biug 31 % tdr. 
Hafre 105% tdr. 

Er 137 tdr. 
Ost 3 Voger . 

Udi dette gjeld er b0nder 231». 
Her merker vi oss at bygget utgj0r mindre enn % av havren. 

Den arlige produksjon gjennomsnitt pro bruk skulle da bli 
18 t0nner. 

Stiftamtmannens arkiv. Bilag til Kirkereknskap J.700-1703: 
Anno 1700 er falden udi Thiende til Lade Hofued Kirche : 

Biug 18 tdr. 
Hafre 40 tdr. 
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Rug 1 pund. 
Ost 2 pund 6 mark. 
Ostpenge sa og for lin og hamp 2 rdr. 3 ort 8 Sk. 

Bratsberg Annex Kierke. 
Biug 7 tdr. 
Hafre 27 tdr. 
Ost 12 mark. 
Penge for ost og annen smatiende 3 ort. 

Vi ser her at Lade sogn har forholdsvis mere bygg enn 
Bratsberg, og at her ogsa blir betalt tiende i lin og hamp. 

Prisene pa korn var if I. reknskapene for Lade Kirkestol 
noksa stabile. Noe varierte de. Det hadde vel sin grunn i 
vekslende ar og vekslende innforsel. 

Bygg var i tidsrommet 1646--1691 og 1700-1722 vanlig 
vis satt til 6 ort eller 1% rdJ. Noen ganger var den nede i 
5 ort pro td., men aldri under. Noen ganger var den oppe i 
7 ort og et en kelt ar oppe i 1 rdl. 31/ 2 ort. Det var i 1662. 

Havren var noksa alminnelig verdsatt til 1 rdl. pro tonne. 
Den kunne vrere nede i 3% ort og ogsa oppe i 5 ort. 

Men i uar matte prisene ned som folge av darlig kvalitet. 
I 1704 ser det ut til a vrere levert bare darlig korn. 

Ringe bygg til 1 dl. 1 ort 8 Sk. 
Meget ringe bygg til 3 ort. 
Ringe havre 3 art ag ganske ringe 2 art. 
I 1705 var den darligste havre satt til 1 art pro tonne. 
Osteprisen var vanlig 1 dlr. pro vag, aldri over. Noen ar 

var prisen 31;2 ort pro vag. En svingning opp i prisen pa karn 
hadde ikke en tilsvarende virkning pa osteprisen, heller 
motsatt. 

Mens en er inne pa priser, kan det vrere av interesse a 
ta med priser pa andre Yarer. 

If!. Justisprotokollen for 1708 hadde Randi Hafftorsdat
ter innstevnt Anders 0fne for resterende lImn. Her er da 
oppfort krav for 
15 a len (a 62% em) vadmel 6 ort I YAre penger kr. 0.32 pro alen. 

9 aIcn strie til 2 ort 6 Sk. -»-» 0.20 -.-
3 alen lerret, 1"* ort. 
2 par sko, 3 ort. 
3 mrk. uB, 18 Sk. 
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Visse prlSene kan vrere rlmel1ge nOK 1 tlaer aa en nest Ole 
betalt med 3 daler. 

Tida fra reformasjonen til eneveldet, 1536-1660, var nest 
tida etter svartedauden den tyngste for b0ndene. Det er denne 
tid som er kalt adelsveldets tid, og b0ndene var plaget av em
bedsmennene, av futer og lensherrer. En kan vel si at de fleste 
skatter begynte som arbeidsydelser. Slik var det med bygging 
og vedlikehold av kirker inntil tiendeavgiften ble palagt under 
Sigurd Jorsalafar. Denne tiendeavgift virket uheldig ogsa der
ved at den hemmet dyrkningsarbeidet pa jorda. For jo st0rre 
a vlingen var, dess st0rre ble tienden. J orddrottene veltet ogsa 
mange slags arbeidstyngsler inn pa leilendingene. Skyssplikten 
var en av disse, og den besto i at adel og embedsmenn og deres 
familier skulle ha fri skyss hos bCimdene, og tvungent arbeid av 
ymse slag kom til. Og skattene steg. Den vanlige skatt til sta
ten var 1 dl. pro fullgard og '\12 daler for husmenn og tjeneste
gutter med full 10nn. Men i krigsara under Christian IV (hans 
deltaking i 30-arskrigen) nadde de «overordentlige» skatter 
som ble lagt pa opp til en h0gde av 12 rd!. pro fullgard. Sa var 
det toll pa Yarer og avgifter pa sagbruk og kverner m. V. Under 
Christian IV ble i 1641 opprettet en staende hrer, og byrden 
hermed ble for en vesentlig del lagt pa b0ndenes skuldre. Plik
ten til a stille soldater var det f0rste. Disse skulle ha eksersis, 
utstyr og underholdning. Nye og store byrder! 

De tunge tider og de mange byrder gjorde at det tildels ble 
reisninger av b0ndene mot de herskende. Ogsa i Strindas nrer
meste omegn, i Gauldal og Orkdal, ble det klaget til kongen 
over lensherren Ludvik Munkl). Men pa urettmessig m,lte ble 
lederne d0mt til d0den og henrettet og deres lik lagt pa steile 
til skremsel for andre. 

I det 17. arhundre var det sterke klager over proprietrerenes 
hardhet og vilkarlighet, og i 1670-ara stmmmet inn skrivel
ser til statholderskapet i Kristiania og K0benhavn der man 
ba kongen om a ta tilbake det jordgods som han hadde solt 
til folk utenfor bondestanden. Dette kunne dog kongen ikke 
makte. Men han satte en stopper for godseiernes griskhet. Ved 
en forordning av 1684-85 ble det gjort vanskelig for proprie-

1) Se s. 60. 
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trerene a holde fram med sin utsuging av b0ndene, og da det 
etter hvert ble mindre 10nnsomt a eie jord og fordelaktigere a 
sette penger i bergverksdrift, skipsfart og skogsdrift, ble jord
gods solt til b0ndene eller til folk i byen. 

Aile vitnemal fra den tid slar fast at sj01eiersystemet hadde 
store fordeler fram for leilendingsordninga. Bonden fikk st0rre 
kjrerlighet til garden, st0rre utholdenhet, meir mot og Iyst til 
a forbedre den. Og likesa for bondekulturen. Arne Garborg 
har et sted gitt en vakker skildring av hva garden var for det 
gamle bondesamfunnet: 

«Bymannen er heime kvar han kan fa sett opp sine «m0bler ». 
For bonden er heimen noko meir. Heim etter hans tanke er fast 
bustad pa eigen grunn for honom og retti hans ut gjenom 
tidene. Eit rett-rike er heimgarden med aker og eng og elv og 
skog, med bu og bygnad for folk og fe, med tun og tuft og 10da 
og loft. alt er tilvant og innlivt, so kui kjenner sin bas og hesten 
sin stall. Kvar hage og h0gd har namn, og segner vii svive om 
h0gd og om heller. Og minnet liver fra rett til rett og gjev 
samanheng millom det som var og er og koma skal. - - Slikt 
eit rike er det me kallar Heim.» 

Mannen i en slik heim ble kalla buandi - bonde. 
Sj01sagt var det tungt og slitsomt a arbeide seg opp. Johan 

Wibe melder i sin innberetning om Trondhjems Stift og Lens 
Tilstand 1703 f01gende om Strinda Tinglag eller Lade Preste
gjeld med sine Annexer Malvig (og Bratsberg)1). Disse ernre
rer sig med adskilligt foruten deres J ordbrug; somme f0rer 
T0mmer til nogle sage, som de fra Malvigen, der ligger en 
Mil fra Trondhjem, andre bringer noget Bygningst0mmer til
veie som de da langt fra ma hente og fre)llf0re om Vinteren 
som de tilligemed og i blandt Brrendeved om Sommeren fl0tter 
tilsammen og f0rer so. langs Landet til Byen, hvor de far or
dinaire 10 Sk. for Lresset. - Lige Beskaffenhet har det med 
Bratsberg Sogn eller Annex, der nrerer sig av sit Jordbrug, 
Brrendeved, Hust0mmerkj0rsel, som de om Vinteren po. F0ret 
indf0rer, og at f0re Deler (Bord) ind om Vinteren fra Lerens 
Sage. Disse Prestegjeld indeholder udi godt og 0de Gods, som 
ikke er udlagt t il Ryttere, nu Dragonkvarterer, 234 Spand 

. 2 I2lre 18 Marklag. Skatterne it Spandet er 5 Rdlr.» 
1) Trondhjemske Samlinger, 2. bind, l. hefte, s. 31. 

348 



Det Store Kongelige Bibliothek, K0benhavn, har en pakke 
som inneholder en del papirer fra tida omkr. 1730. Blant annet 
fins et mannuskript som omtaler Strindens Thinglav som fat
tig. Man har vanskelig for a bringe skattene til veie. Hoved
n",ring er t0mmerhogst for de fjernestboende, kj0rsel til byen 
for de n",rmest boende, bl. a. fra Lerens sager. 

De har «slet Ager Grund, hvorfor de ikkun kand f0de gandske 
faae Creaturer, men maa dels sanke Gi0dning til deres Agger 
af Tang i fi",ren, deels ki0re Gi0dning fra Byen, saa at de 
fleste Gaarder blev 0deliggende, hvis ikke formuende folk i 
Byen eide og brugte deml). 

Justisprotokollene fra 17 hundre-tallet viser at det pa tingene 
har v",rt en forbl0ffende mengde med gjeldsstevninger. Det 
kan i blant gjelde st0rre bel0p, men som of test er de sma, 
gjerne pa 1 til 2 ort. 

I slutten av det 16. arhundre hadde b0ndene I",rt seg a desti
lere brennevin. Hertil gikk korn. Men i uar som det var flere 
av utover, gikk dette ut over folken",ringen. Styremaktene ble 
derfor n0dt til a forby brenning, og brennevinspannene ble for
seglet. Justisprotokollene viser at seglene .iblant ble brutt og 
pannene tatt i bruk. Vedkommende kom sa for retten og fikk 
b0ter. -, Der var ogsa flere saker som vedkom ulovlig bren
nevinssalg og drikk og dans helligdagsnetter .. 

I 1752 ble gitt forordning om at nydyrking pa egen grunn 
ikke skulle f0re med seg palegg i skyld0ret pa garden, og at 
de som ryddet jord i utmark, skulle fa skattelettelse og v",re 
fritatt for tiende i 10-15 ar. Fra denne tid ma en kunne rekne 
med oppsving i nydyrkingsarbeidet. I samme retning skulle 
ogsa virke sterk stigning i folketallet sa det ble bedre med 
arbeidshjelp pa gardene. «Hvor en bonde tilforn ei var istand 
til a holde een tjener, der holder han nu tvende.» Sadan Iyder 
en melding fra den tid. Arbeidsl0nnene steig til omtrent det 
doble i 10pet av arhundredet. Voksen tjenestegutt ble omkr. 
1780 betalt med 10 rdl. og voksen jente med 4-8 rdl., gjerne 
med tillegg av sko og litt kl",r. 

l.) Kalls Samlinger nr. 208 folio. 
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PENGEHUSHOLDNING OG NATURALHUSHOLDNING. 

I vart tid har landet vart ' normalt handelssamband med de 
fleste land i verden. Vi far yarer og sender varer, og de yarer 
vi far, spredes over landet og kommer inn i snart sagt hvert 
hus og hytte landet rundt. Det vi klrer oss med, kan vrere ull 
fra Australia og bomull fra Amerika, spunnet og vevet i egne 
eller utenlandske fabrikker. Det vi spiser, er ofte sammensatt 
av nreringsemner som er hentet fra forskjellige land. Med 
bruksgjenstander og pyntesaker forholder det seg pa samme 
mate. Redskaper og maskiner som brukes pa gardene, blir 
arbeidet pa utenlandske eller innenlandske fabrikker, og enhver 
liten eller stor ting far vi pa butikken eller i forretningen. 
Varer fra de fjerneste egne pa jorden finner vi nemlig i disse 
forretninger, endog lengst oppe i de avstengte daler, og de kan 
vrere a fa for utrulig lav pris. Men kj0pes ma de, og til sta
dighet blir det derfor sp0rsmal om penger og atter penger. Det 
er dette vi kaller pengehusholdning. I gamle dager - og nesten 
ned til var tid - var forholdet helt omvendt. Det var da n0d
vendig a produsere omtrent alt det man trengte pa garden. 
Det en skulle leve av, matte garden pa en eller annen mate 
kaste av seg. Det en skulle kle seg med likesa. Sauene ga ull, 
lin vokste pa akeren, hamp kanskje ogsa. Lrer og skinn fikk 
en av egne dyr. Jern fikk en i lang tid fra myrene - myrmalm. 
Men alt dette krevde arbeid, stort arbeid, med stor arbeids
hjelp og lange arbeidsdager. Hver gard ble noksa sj01hjelpt, 
som et lite kongerike for seg Sj0l. Penger ble det ikke stort 
bruk for. - Det er dette vi kaller naturalhusholdning. D.el)ne 
husholdning gjaldt i den gamle tid ikke bare bygda, men ogsa 
delvis byen. Nidaros hadde i gamle dager sine kreaturer som 
om sommeren ble drevet opp i Bymarka gjennom Kofotgjeilene, 
og om vinteren ble foret med h0Y som hadde vokst ute pa 
«l0kkene». Seinere ble det slutt med kreaturholdet i byen, og 
da skaffet byfamilier seg landsgarder pa Strinda for a fa melk 
og andre nreringsmidler derfra. Dette yarer inntil industrien, 
skipsfarten og frihandelen f0rer over i pengehusholdning. 
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KLE-SPf2lRSMALET. 

Under en naturalhusholdning vii det falle naturlig a ta med 
sp0rsmalet om -klrer og sko under jordbruket. Gjennom aile 
tider har dyreskinn vrert brukt som klrer. I den eldste tid vel 
bar e skinn, i den seineste tid mest som stasklrer. Skinn ble 
varme og sterke klrer, og de kunne vrere pene og. Reinsdyr
kofter kjenner vi fra sagaen, og ellers ble det brukt forskjel-
lige slags skinn, av sau, geit og kalv. Bj0rnehuder ble brukt 
som overplagg. Ellers var skinn og huder brukt til mangt som 
en no er velkjenL I eldre tider var huder brukt mye til tau og 
reip. Fiskeren har like ned til den seineste tid brukt skinn til 
overklrer. Nar fiskeren fikk po. seg sj0st0vlene som rakk 0PP 
po. laret, skinnbroka som rakk noe ned om knrerne og nesten 
opp under armene og so. skinnstakken (skinnkufta) lenger
oppe og skinnlua lengst oppe, da kunne han som regel holde 
seg bade varm og t0rr enda om vreret kunne vrere ufyselig nok. 
Huder og skinn gikk i eldre tid mye inn som byttevarer i han
del og vandel. Ifl. en utgreiing av professor Hasund var verdien 
po. en oksehud satt lik 2 bukkeskinn eller 4 geitskinn eller 8 
sauskinn eller 12 kalveskinn, eller i forhold til sm0r = 14 it 15 
kg. Disse verdiene kunne dog bli satt !itt forskjellig po. de ymse 
stader i landeL Etter hvert ble det til at landskyld og skatter 
ble betalt med huder og skinn ved sida av sm0r og korn og pen
ger som betalingsmiddel. Dette ble srerlig etter svartedauden. 
Ved sida a v skinn har vadmel vrert brukt til klrer gjennom lange 
tider. Sauen er kjent so. langt til bake som i bronse- eller kanskje 
i yngre steinalder, og vevning ma de norske kvinner ha Vlert 
flinke til. Alt i vikingetida var de saledes flinke i kunstvev
ning og kunsts0m. Graver fra det 5. og 6. arhundre viser at 
kisten ble utforet med never, med skinn og med tepper. Den 
d0de ble gravlagt i sin fulle drakt og dessuten innhyllet i ull
tepper og det hele endelig dekket med teppe. Veving av tepper 
rna saledes ha statt h0gt i den tid, og ullklrer ma ha vrert noksa. 
alminnelige. Dessuten ble vadmel brukt som seil po. skip og ba
ter. Sauavlen i Strinda spiller f . t. ingen stor rolle i nrerings
livet. Arsaken er vel at her er for lite av fjellbeiter for sauer._ 
Det er imidlertid trolig at sauavlen var st0rre, kanskje adskil-
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lig st0rre i eldre tider. Vadmel ble i eldre tid brukt som verdi
maIer og som byttemiddel likesom skinn og huder, sm0r og 
korn. I verdi var fra 1300 og utover 1 alen vadmel satt lig om 
lag 5.4 mark sm"r. 

Lin er en eldgammel kulturplante som hal' vrert kjent i 
Egypt og Syria fra forhistorisk tid, og som har funnet veg hit 
opp meget tidlig. Det val' kanskje f0nikene som f0rte den med 
seg, og de val' som kjent helt opp i 0stersj0en. Linplanten 
vokser pa akeren som annet gras, og det er de seige basttrev
lene som brukes. Av de ytre lag pa planten fikk man et mindre 
godt materiale som kalles strie. Det kunne brukes som klrer, 
men det s to aldri noen glans av striskjorta likesa litt som av 
havrelefsa. Den kl0dde pit kroppen, i alle fall i lang tid. Ander
ledes med det riktige linet av de lange og fine basttrevlene. 
Av dette ble laget det fine og kostbare lint0y til forskj ellig 
bruk. Det var fint, sterkt og holdbart. Nar en mann sadde til 
'." mal med linfr0, sa skulle han ha nok til en middels stor fa
milie. - I Norge har lin vrert kjent og brukt fra hedensk tid. 
Fra flere gravfunn har man redskaper som har vrert brukt 
ved tilvirking av lin, sasom linhekler, jernnaler og garnstik
ker m. v. Fra det 11. arhundre var visstnok lin dyrket i st0rre 
str0k i landet helt opp til det nordligste Norge. 1fl. lensrekn
skapene fra 1620 ara var det dyrket lin pa en hel del garder i 
Strinda og betalt tiende av denne, men her ble neppe dyrket 
nok for behovet. Videnskapenes selskap oppmuntret sterkt til 
lindyrking. I 1775 og seinere satte selskapet opp premier for 
de flinkeste lindyrkere, og dette gjorde sin virkning. Men etter 
nordamerikanernes frihetskamp i siste halvdel av det 18. ar
hundre begynte bomulla a komme til Europa i st0rre mengder, 
og da bomullsindustrien ved oppfinning av nye maskiner tok 
seg sterkt opp, ble bomullsvarene etter hvert en overmektig 
konkurrent som slo linen ut til tross for linens overJegne kva
litet. Dette skjedde hos oss i 1820-30 ara og til tr~ss for de 
spareforeninger som ble opprettet pa mange stader i begyn
nelsen av 18 hundretallet, og som strevde med a holde ute 
det fremmede til fordel for norske yarer. - Ramp var ogsa 
dyrket, men vi vet ikke om dette skjedde i nevneverdig grad 
i Strinda. 
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GODE OG DARLIGE AR. 

Det er klart at i tider da en matte avle pa garden sa a si alt 
det en skulle ha til livberging, sa spilte det en stor rolle hvor
dan aret var. Traff det inn med uar, srerlig dersom det ble flere 
etter hverandre, sa matte det bli hungersn0d, suit og d0d. 

If01ge gamle noteringer skulle det fra 1690 til 1890 ha vrert 
30 ar som ma kalles uar, gmnnar. Det vil si at gjennomsnittlig 
var hvert 7. ar et uar. At det kunne bli sa mange virkelige uar 
kom vel vesentlig av mangelfull drenering, utilstrekkelig gj0ds
ling og sen innh0sting. 

Men hvordan klarte sa folk seg i disse tidene? Noen korte 
opplysninger fra et handskrift i Det kgl. Bibliotek i K0ben
havn, trykt i Personalhistorisk Tidsskrift 1894, kan gi noen 
korte trekk til belysning av dette SP0rSmai. Vi tar med i 
kort utdrag tiaret 1690 til 1700. 

1690. Da gjaldt en t0nne spansk salt udi Trondhjem 6 riks
daler, norsk salt 7 ort. Kornaret var godt. Rikt fiske til hays, 
og sildefiske, mest i Asen. Et meget sundt ar. 
1691. B0rnekopper grasserer strengt over alt. Et stort skinnar 
mest alle steds og slett sildefiske. 

1692. Slett fiskeri og skinnar. 
1693. Dette ar var et svare skinnar overalt som eldgamle 

folk ikke minnes like til. Bispetienden i bare Meldals gjeld ble 
over 100 t0nner forminsket, sa her var stor elendighet og suit 
blant de gemene. Fiskeriet var og ganske slett, sa en t0nne 
sild gemenlig kostet 10 ort, og var enn neppelig at bekomme. 
1694. Et skj0nt og rikt kornar alle vegne med rikt sildefiske sa 
1 td. god garnsild for 1 dlr. i T.hjem ble solgt. Men alle frem
mede yarer for den bedmvelige krig (Den store nordiske krig) 
meget dyre, sa et anker brennevin kostet 20 riksd. - og sa aile 
andre Yarer pa samme mate. Et sundt ar. Vinteren kom hastig 
pa sa det ble meget h0Y liggende under sneen. 

1695. God tilf0rsel fra Danmark. 1 t0nne bygg 6 ort. Natten 
til 20. august en jammerlig frostnatt. Kornet fms over alt, sa 
vel en stor del s0nnafjells som her nordafjells, sa ikke et eneste 
sted slapp uten skade, og hva der ble ubeskadiget, ble for
dervet av en sterk frost natten til 4., 5. og 6. september. En 
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jammerlig tilstand over alt. En meget vat og stormende host 
som forarsaket skade aile vegne og meget til sjos. Et sadant 
jammerlig kornar kan mange ikke minnes. Et sorgelig kornar 
over alt, med hjelpen sildefiske. Blodsotten begynner strengt 
a grassere, men mest pa Strinda. 

1696. Her var stor og god tilforsel fra Danmark om varen, 
dog ble en tonne korn ikke ringere satt enn 9 ort frokorn og 
2 dlr. matkorn, 1 tonne dansk rug 9 ort, 1 td. havre 5 ort, 1 td. 
malt 7 ort. Et slett ar pa mange steder som forvoldte stor 
elendighet, hvorpa fulgte en grasserende blodsott som dog 
mest henrykte de fattige, sa det kunne vel sluttes at den elen
dige spise de berede, gjorde meget dertil. 

1698. Et over mate rikt kornar som erstattet mange forrige. 
1699. Rikt ar til lands og vans. 
1700. Rikt overmate kornar med sundhet og velstand. Om 

1701 er opplyst at det var et meget underlig ar. Mange steds 
skinte kornet, siden v",te sa det rant opp av v",ten, og lang
varig v",te sa det ikke nactde modenhet. Alt hoy pa jorden ble 
snart fordervet av v",te. Slett fiskeri, men et meget sundt ar. 

Denne tidsperioden vi no er inne i, hadde sa mange uar at en 
ma anta at det var en mer enn alminnelig ugunstig klima
periode. Bade for og etter de arene som her er gitt oversikt. 
for var det mange uar. Arene 1673-75 og 1685-87 var sale
des harde ar. 1705-08 var kleine ar og likesa 1717-19. 
1740--42 var tre sv",re uar med stor dodelighet. I 1765 var det 
kornmangel og hungersn0d. I 1771-73 var det v",rste hun
gersar var historie kan fortelle om. Kornet fros bort, og det 
var vanskelig a fa kjopt korn. Stor mangel pa sakorn. Folk 
dode av suit, farsotter og hungersykdommer. Bare i 1771 var 
det 17,000 overskuddsd0dsfall i landet. 1781 og 1784 var dar
lige ar. Fra 1800 til 1810 var det darlige aringer .. Verst var 
det i 1807 og 1808. 1812 var et fryktelig uar. Korn og poteter 
fros, og det var sv",re kornpriser. Krig og blokade var det 
ogsa i disse arene. Som surogater ble brukt bark og reinlav 
og andre ting ogsa i de bedre ar sa folk kunne v",re vant til 
det nar uarene kom. Trondhjems distriktskommisjon radet. 
til a bake brod av en blanding av reinmose, poteter, torrfisk 
og rugmel, mens det foreligger melding om at de nordpa 
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brukte en blanding av syre, h0ymole, buegras, halm, agner og 
moldfor. 

I ett av de nevnte hungersar , i 1741, kom loven om fattig
vesenet i stand. 

Kom pengestellet i uorden i vanskelige tider , ble det enno 
verre for folk. Slik var det omkr. uaret 1812. 1 t0nne rug kunne 
i 1807 kj0pes for 4 rdl. = kr. 12,80, men i 1813 var den kom
met opp i 131 rdl. = kr. 419,20. 

HUSMANNSSP0RSMALET. 

I 1830 ara var det i Strinda mellom 250 og 300 husmenn. 
A v disse hadde en del jord, men det var visstnok flere som 
ikke hadde jord. Husmannsinstitusjonen er gammel i landet 
vart. Somme granskere meiner at den kan f0res til bake til 
den tid da trrelene fikk kj0pe seg fri og fikk sitt eget ryd
ningsland. Frostatingsloven r ekner som normal buskap pa 
en fullgard 12 kyr, 2 hester og 3 trreler. En trrel som gjennom 
sitt arbeid hadde fatt kj0pt seg fri , ble kalt 10ysing, men det 
gikk 6 ettledd f0r en mann av trreleslekt ble r eknet som heilt 
fribaren. Veien fram for en slik slekt ble nok da a skaffe seg 
jord og rydde nyland, dermed vinne 0konomisk makt og ende
lig so sial r ettferd. Etter Frostatingsloven kunne en bygsel
mann, altsa en mann som sj01 var leilending, avsta til en hus
mann 2 mal aker , ett kufor h0Y og skav og 5 lass brenneved 
og sa h0ve til a dyrke opp meir jord i utmarka. Til gjengjeld 
fikk sa husmannen pliktarbeid pa garden. Bonden fikk pa 
denne maten i onnetidene god hjelp av husmennene sine. Det 
rydningsarbeidet som husmennene har utf0rt , blir en ikke liten 
provins lagt til landet. 

Tallet pa husmenn ble stigende srerlig ut gjennom det 17. 
arhundre da folketallet hadde auka etter svartedauden og de 
andre farsottene. If0lge lensreknskapene var det i Strinda (og 
Malvik) betalt skatt i 1611 av 4 odelsgods. 

96 leilendinger, 
14 0degardsmenn, 
12 husmenn, 

4 drenger med full 10nn. 
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I 1620 var det 9 ode Is gods. 
103 leilendinger, 

23 0degardsmenn, 
25 husmenn, 
10 tjenestedrenger med full 10nn. 

Den 0konomiske stilling for husmennene var nok svrert van
skelig, srerlig i darlige ar. I 1632 er nevnt 14 husmenn som er 
«aldeles forarmet». 

Men samtidig var det ogsa rikmenn i Strinda. If!. «Soga om 
Lade» a v Anders Todal levde pa den tid Peder Hjort pa Lade. 
Han var byborger og stor jordeier og eide 3 sagbruk. Foruten 
Lade som var pa 8 skyldmark, hadde han sa mye jordgods i 
Tr0ndelag og Nord-Norge at landsskylden utgjorde 55 mark, 
altsa Lade gard med den utstrekning den hadde den gang, 
7 ganger. Til et bryllup som var holdt pa Lade i den tid, gikk 
det med nesten sa mye som halvdelen av hele Lade gard var 
verd. - Forskjellen mellom fattig og rik var stor ogsa i den 
tid! - Ellers har vi eksempler pa at forholdet mellom jord
drotten og husmennene var godt og omsorgsfullt. Som eksem
pel skal nevnes fra seinere tid at Owesen pa Leira gods hadde 
en boksamling for sine husmenn, en samling som for den tid a 
vrere, var ganske star. 

MOT LYSERE TIDER. 
Slutten av det 18. arhundre ble en vekkingstid pa mange 

mater i Vest- og Midteuropa, og det ble en oppgangstid med 
stigende priser. Jordbruket var mange stader blitt vitskap, og 
gamle synsmater og fordommer begynte a falle. Lysstreif 
fra denne stigende kunnskap n3.dde ogsa pa ymse veger opp 
til vart land. Denne tida er blitt kalt «opplysningstida», og 
opplysninga gjaldt ikke minst landbruket. Praktiske sammen
slutninger kom i gang pa mange plasser i landet vart, land
husholdningsselskaper o. I. Disse pr0vde ved premier og opp
Iysningsarbeid a sette fart i slike ting som rydding av jord, 
myrtapping, oppsetting av gjerder og fj0sbygninger av stein, 
innkj0p av rasedyr og dyrking av poteter og hageplanter. 
B0ndene var enno stort sett utafor dette arbeid. De var for 
fastkj0rte i gammel skikk og bruk, og de hadde heller ikke 
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den opplysning og de 0konomiske vilkar som var n0dvendige 
for It vrere foregangsmenn. AIle nye tiltak koster, og det er 
ikke sikkert at slike tiltak I,mner seg i f0rste omgang. Tiltak 
etter utenlandske m0nster krever tid for pit 10nnsom mate a 
bli tilpasset under andre himmelstmk og annet klima, og b0n
dene ble derfor staende som kritiske tilskuere. Det var prester 
og andre embedsmenn med jordbruk som matte ga foran, og i 
bygder som Strinda som ligger inntil byen, ble det dessuten 
byborgere, grosserere, militrere, bestillingsmenn m. f\' som ble 
foregangsmenn. Sa tidlig som pa 1600 tallet var en stor del 
av gardene rundt Trondheim kommet pa byborgernes hender, 
og no - bundre ar seinere - var st0rstedelen av Strinda jord 
drevet av overklassefolk. Mange av disse hadde vrert i utlan
det og sett hva som gikk for sig der. 

De hadde dessuten lettere for a skaffe seg kunnskaper om 
foregangsarbeidet der ute. J ordbruket kom etter hvert pa mote, 
det ble «hobbi». I disse tidene da mange i byene tjente svrert 
godt, kunne de bruke penger pa sine gardsbruk. J ordproduk
tene var for 0vrig godt betalt i denne tida da revolusjonskri
gene og Napoleons-krigene var f0rt ute i Europa. Det vanske
ligste sp0rsmaJet i jordbruket hadde gjennom aile tider vrert 
gj0dselsp0rsmalet. Akrene hadde gjennom tidene vrert brukt 
oppigjen og oppigjen til samme sredart til de var helt utpinte, 
for vekselbruk kunne en ikke godt drive f0r potetdyrkinga 
kom, og nyland ble sjelden opptatt. For byjordbrukerne var 
Ilet en utveg a skaffe seg gj0dning fra byen, .. og det 'ble i 
stor utstrekning gjort sj01 om vegene kunne vrere lange og 
besvrerlige. 

Den stigende interesse for jordbruk og de 0konomiske for
hold i denne tida kan vi ogsa se derav at regjeringsmakta 
sendte ut menn som skulle sette seg inn i forholdene og gi of
fentlig melding. Vi har to sildanne meldinger fra tida f0r 1814 
og en fra 1832 som har atskillig interesse. 

Den f0rste er av Kg\. Maj.'s birkedommer og skriver pa 
Les0e Lars Hess Bing av 1796. 

Han skriver: Strinda prestegjeld og tinglag som bestar av 
Lade hovedsogn med anneksene Bakke, Malvik, Bratsberg og 
Mostadmarka, bestar av 210 matrikulerte garder og 207 hus-
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mannsplasser. De fleste a v gardene i hovedsoknet er Iyst- og 
avlsgarder som h0rer til Trondheims innvanere. De er i almin
nelighet smukt bebygd og jorden betydelig forbedret og utvidet 
i aker og eng. B0ndenes garder i hele prestegjeldet er ogsa 
veldyrket og forbedret og har gode hus. Til en del garder, srer
lig i Bratsberg og Malvik, ligger gode skoger som brukes dels 
til sagt0mmerhogst til de 10 a. 12 sagbruk som finnes i preste
gjeldet - derav er 3 sagbruk pa Leira gods meget betydelige 
- dels til bygningst0mmer og dels til kull- og setteved til 
Mostadmarka jernverk. 

Den andre er «Indberetning til det KgJ. General Land, 
Oeconomi og Commerce Collegium indeholdende oeconomiske 
Bemerkninger paa en efter kongelig Befaling i Aaret 1804 
foretagne Reise i Norge av Pram!). 

Han gir f0rst et dystert bilde av de naturlige vilkar for jord
bruk i Strinda og sier at prestegjeldet av naturen er ytterst 
ille skikket for oppdyrkning, «nresten over alt temmelig h0jt 
opl0ftet over Vandspeilet, klippigt, da Fjellgrunden for det 
meste er drekket med en kun tynd Jordskorpe, hrelder ogsa 
for det meste mot Norden, eller mot Nordost eller Nordvest, 
altsa i en Retning hvorved de under denne Bredde meget skrat 
faldende Soitraler falde endnu mere skrae, altsa endnu mindre 
til fruktbargj0rende Inflydelse.» Han snakker videre om fjell i 
syd og nord, om 0rkenegnene pa den andre side av fjorden,. 
om jordbotnen som ikke er annet enn fjellmyr eller en torv
aktig muld i «Bjergenes sma Fordybninger O. S. v.» Han holder 
fram at en ikke her har rett til a vente fruktbarhet. 

Han gar sa over til a omtale 0lsvigen (Ilsvika) hvor det 
memkiske Huus har et Iyststed. Det ligger like ved foten av 
«en h0j og meget steil Klint. Middagssolen naaer kun er kort 
Tid av Aaret herned, og om Eftermiddagen bemrer dens Straa
ler aldrig dette Jordsmon. Det ligger derimod aabent for Nord
ost og Norden, og ei aldeles skjermet for den gjennem Trond
hjemsfjorden hver Eftermiddag indvreltende Havgule.» Pit en 
sa m0rk bakgrunn kommer det sa mye tydeJigere fram det som 
er utf0rt av menneskehender for it forvandle stedet til «en 
hesperisk Have, en deilig skyggefuld lund med h0istammende 

1) Norsk Historlsk Kjeldeskrift-Institut. Oslo. 
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Trreer af saa mange Arter som noget andet Sted i disse egne, 
og aarlig naae her endog kjrelne Jord og Rodvrexter Fuldkom
menheden. » 

Om Rotvoll opplyser Pram at grey Schmettow vinteren 
1803-04 mistet flere hundre trrer som 12-16 a.r tidligere var 
plantet i hans hage, og som sa lovende ut. Strinda er ikke 
trygg for frost pa. avlingen, og regn kan forsinke modningen. 
- Egnen omkring byen var til for ganske fa ar sia lite opp
dyrket, sier han. Hagedyrkinga var sa. lite drevet at man lot 
de alminneJige hageprodukter forskrive fra Holland, inntil 
noen formuende innvanere tok til a. pmve hva her var a. utrette 
med heimeavl. «Salig Oberst v. Krogh, salig Agent Lysholm, 
General Lieutenant Grev Schmettow, General v. Krogh, Gros
serer Meinke, jeg ved ej hvem f0rst, Oberst Bang og flere, op
dyrkede Avlsgardene Munkvold og Havsteen og Rotvold og 
Leren og Dafle og Ferstad og andre Gaarder saaledes at Ager
dyrkningen f0rst paa deres og, efter disses Exempel, ogsaa paa 
andre Jordstykker omsider paa en stor Deel af hele Egnen er 
paa det synderligste og til en under enhver Himmelegn ud
merket Fuldkommenhed bragt i Drivt.» 

Han opplyser videre at flere hundre t0nner land som var 
den goldeste og ufruktbareste fjellmyr, var uttappet, renset 
for stein, p8.f0rt jord og bar no rik og for det meste sikker 
gr0de. 0rkenegnene sto no prydet med prektige garder og 
hadde a.krer som var fruktbare pa all slags sred. Gardene var 
omgitt med husmenn hvor f0r ingen bodde, og de hadde til
dels fortryllende hageanlegg. - «Hvor f0r kun voxte, hvad 
der voxer i en for Menneskefod ubetrredelig Morads, har Grev 
Schmettow i Misvrextaret 1803 pa. 11 Tdr. Land avlet 22 Fold 
Bygg.» Han legger til at slikt resultat ville man ikke ha dersom 
ikke gj0dselen fra byen hadde vrert. 

Gardene Munkvold og Havsten hadde for fa. a.r sia sulte
faret 4-5 kyr og hadde slett ingen kornavl da de besto av den 
0deste fjellmose. No avla de 3 it 400 t0nner og kunne fore 
40-50 kyr og 8-10 hester. Der var oppf0rt fj0S av stein 
som med diverse forandringer tjente som m0nster pa. andre 
garder. Der var nedsatt flere husmenn som hadde aker- og 
england. 
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Pa Ferstad var opptatt en mengde akerland, fj ellmoser var 
utt0rret sa no kunne der f0des 30 kyr og 8 hest er. Her hadde 
oberst Bang oppf0rt en meget prektig og vel innrettet stall for 
hester og kyr, foruten andre utmerket skj0nne 0konomiske 
bygninger. Med stor bekostning hadde han ogsa anlagt en korn
og stampem0lle (pa Ugla). 

Leira gard var av general Krogh drevet opp til en meget 
viktig sredegard. Arbeidet var fortsatt av hans S0nn som hadde 
reren av a vrere den f0rste her som brukte mergel til forbe
dring av sine jorder og det med utmerket hell. 

Garden Rotvoll som hadde vrert en sumpig og ufruktbar 
mose, var no kanskje den viktigste av aIle egnens avlsgarder. 
Genera1l0ytnant Schmettow hadde utt0rret store strekninger 
til aker og eng med miles gr0ftgraving, plantet og oppelsket 
en fortreffelig skog, skaffet seg en hjord av utmerket kveg og 
innrettet en stall for kveget som uten tvil fortjener forrangen 
for aIle andre i landet - Collets pa Ulleval kanskje unntatt .. 
Han har ogsa innrettet fortrinlig la:re, anlagt teglsteinsbren
neri der mur- og takstein blir brent, og han har anlagt en stor 
og nyttig ha vn m. m. 

Om tollkasserer M011er er opplyst at han har dyrket opp en 
mindre fjellgard som kan tjene som et m0nster for mindre 
gardeiere. Han har ellers fortjenesten av a vrere den f0rste i 
de indre bygder som har tatt opp torY til brenne. Torv av hans 
skjrer ble no etter hvert brukt i byen. Herved kunne skogen 
bli skant. 

Til slutt nevner han f0lgende om potetavlen som no hadde 
tiltatt atskillig: «I 1770 da den som akerplante ogsa her i 
Danmark end a var ny og sjelden, spiste general v. Krogh ved 
den kongelige taffel. Der serveredes poteter. Hennes Majestret 
dronnig Caroline Mathilde, f0dt englenderinne, var kjent med 
denne plantes verd. Hun hadde av gel eral v. Krogh latt seg 
fortelle meget om Trondheim med omland, og hun oppfordret 
generalen - litt mistorisk om muligheten - til a pr0ve po
tetavI har oppe. Han lovte det, og som hans excellence forsikret 
meg for a holde det gitte 10fte til dronningen, gjorde han seg 
all mulig flid. Det lykkedes. Avlingen ble bra, alminnelig 12, 
men ofte 20 og som sjeldenhet inntil 40 fold. » 
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Amund Helland har i sitt verk «Norges land og folk» om
talt dette, og han legger til at general v. Krogh var den f0rste 
som dyrket poteter her i landet. Er dette riktig, var altsa. de 
forste poteter her til lands dyrket pa Leira som Krogh den 
gang eide. 

Poteten var innf0rt av spanierne fra Sydamerika til Europa 
omkr. 1550. Lenge ble den bare en prydplante i hagene til en 
eller annen prest. I 1766 ble det gitt ut et skrift her i landet 
om potatos, men en jordbruksinteressert mann pa Hadeland 
kom med en kraftig protest. Han advarte mot poteter, men 
roste derimot tobakken. Han sier at poteten ikke er skikket 
for den norske bon des mage. Den er giftig og usund og man 
far utslett av den. Pa enkelte steder pa Vestlandet mente folk 
at poteten kunne bli arsak til spedalskhet. 

Den tredje melding om Strinda finner vi i «Beskrivelse over 
Kongeriget Norge - Topografisk Statistik» av J ens Kraft, 
sorenskriver i MandaI og medlem av Videnskapenes selskap 
i Trondheim. Verket er trykt i 1832. 

Han melder f0rst om folketallet for 1801, 1815 og 1825. 

1801: Lade hovedsokn med Byasen 1716, Bratsberg sogn 688 = 2404 
1815: -»- » 1159, -»- » 638 = 1797 
1825: -»- » 2455 , -»-- » 468 = 2923 

Mellom 1801 og 1815 la 7 krigsar og fler e uar. 
Han sier at de jevne strekninger mellom Nidelva og Vikelva 

er sterkest befolket og har de skj0nneste garder. Byasen har 
ogsa mange st0rre garder. Almuens meringsveier er srerlig 
akerbruk. J ordbotnen er for en stor del fruktbar leire. Fogde
riet h0rer riktignok ikke til de bedre kornegne, men akerbru
ket drives allikevel med iver , og i Strinda har det i de siste 50 
ar gjort svrert store framsteg, srerlig i hovedsoknet hvor de 
fleste garder er kommet pa byboernes hender, og pa disse 
gardene finner en h0gere jordkultur sted. Han nevner her gene
ral grey Schmettow pa Rotvoll, obemt og generalveimester 
N. F. Krohg pa Munkvold, generalmajor Carsten Bang pa 
Ferstad, pastor J. v. d. Lippe Parelius pa embcrlsgarden Nardo 
og justisrad og grosserer Alex. Friedlieb pa Sundland som 
framstaende foregangsmenn. Driftsmaten pa slike garder 
virket vekkende pa den egentlige gardbrukerstand. H0stpl0ying 
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er alminnelig, man har bedre landbruksredskaper enn ellers 
nordafjells. Engdyrkinga til tar. Sredartene er havre, bygg, 
varrug, vinterrug, varhvete, vinterhvete, sma gra erter og 
poteter. Men de egentlige b0nder sar ikke hvete og hvite erter 
og bare sjelden rug. Til behandling av jorda brukes plog og 
ahl. Pl0ying og saing gar vanligvis for seg fra begynnelsen 
av mai til 20. maio Til auking av gj0dselen brukes mest gmft 
og myrjord, smahugget bar og avfall fra grantrrer. Somme 
garder har ogsa tang til gj0dning. Bygg er vanlig modent de 
siste dager av august eller f0rst i september, og rugen skjreres 
til samme tid, havren sjelden f0r mot slutten av september. 
Prestegjeldets hele utsred angas for 1820 til 2129 tnn. korn og 
569'12 tnn. poteter. Forfatteren er dog oppmerksom pa at dette 
siste tallet er meget for lavt, skj0nt potetutsreden ikke er sa 
utbredt som den kunne og burde vrere. Men den alminnelige 
leirjord er heller ikke gunstig for poteter. Han antar at det 
fra aret 1803 kom meir liv i jordbruket etter 3 forutgaende 
uar. I krigsara 1808 og 1809 ble de ogsa n0dt til ekstra kraft
tak. Srerlig kom poteta vlen 'sterkt opp i den tida. Det gjaldt 
matauke i vanskelige tider. Minste foil var 10, men ogsa 18 
og 20 foil. Havren ga 4 til 5 og bygget 8 foil. - Lin ble dyrka 
over alt, men langt fra nok. Hamp ble dyrka hist og her og 
humle pa enkelte garder. Nrermest byen var det skj0nn frukt 
og urtehager. Ellers var hagebruket nesten aldeles fors0mt. 
Lenger fra byen spiste folk ikke andre gmnnsaker enn kalrot 
og poteter. 

Kvegavlen i Strilida var ikke stor. Kanskje hadde dette sam
menheng med byjordbruket idet byjordbrukerne bare s0rget 
for melk og sm0r til eget bruk. De andre fikk disse yarer srer
lig fra Byneset der kvegavlen var lenger framme. Der skaffet 
de seg bedre raser bade av hornkveg og sauer. Geiter var holdt 
overalt, griser ogsa skj0nt ikke mange. 

Potetdyrkinga og framgangen av den kan det vrere grunn 
til a se nrermere pa. For a fa en oversikt kan det vrere nok 
a ta noen stikkpmver fra st0rre og mindre bruk, nrer byen og 
lenger fra byen, for arene 1819 og 1835. For vurderingens 
skyld tas med ogsa korn, men de forskjellige kornslag slaes 
sammen under navn av korn. 
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Lade . . . . . . . . . . . . . . ung 54 tnn. karn, 20 tnn. poteter 
1835 33 » » 107 » » 

Leira: · . . . . . . . . . . . 1819 60 » » 15 » » 

1835 67 » » 50 » » 
Siuppen: . . . . . . . . . . 1819 28 » » 5 » » 

1835 52 » » 82 » » 

Rotvoll: · .. .. ....... 1819 60 » » 12 » » 

1835 75 » » 136 » » 

Ranheim 0stre: 1819 17 » » 4 » » 

1835 17 » » 20 » » 

Loholt: · . . . . . . . . . . . 1819 6 » » 1 » » 
1835 9 » » 8 » » 

Dorthealyst: ...... 1819 6 » » 2 » » 

1835 7 » » 15 » » 
Vaddan: . . . . . . . . . . 1819 7 » » 2 » » 

1835 31/2 » » 3 » » 

Fjerrnstad: . . . . . . . . 1819 7% » » 2 » » 
1835 6 » » 2 » » 

Siim: . . . . . . . . . . . . . . 1819 3% » » 1 » » 
1835 3% » » 1 » » 

Som en ser er utsreden pa disse gardene auka !itt med om
syn til kornet, men tildels vel dig for potetene pa de store gar
der. Sammenhengen er f0lgende: Brennevinsbrenning hadde 
vrert tillatt i byene, men mesteparten av brennevinet som ble 
brukt, kom fra Danmark og Holstein. Ved lov av 1. ju!i 1816 
ble brenning tillatt ogsa pa landsbygda «for a fremme jord
bruket» , som det ble sagt. For at staten ikke skulle miste de 
inntekter som innf0rselstollen hadde gitt, ble det lagt skatt, 
ikke pa brennevinsproduksjonen, men pa matrikkelen sa hver 
mann som eide eller brukte jord, matte betale, uansett om han 
hadde noe med brenning eller ikke. Dette skapte misn0ye, og 
loven ble i 1827 endret sa bare produsentene matte betale, de 
som tjente pa varen. 

Samtidig matte innf0res en kontroll med kjelene av omsyn 
til skattelegginga, og denne kontroll matte produsentene betale. 
Dette ble i lengden for dyrt for de sma produsenter, og det 
f0rte igjen til at det var de st0rre gardbrukere som vant i kon-
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kurransen. de sma gikk etter hvert ut. Pa landet var det i den 
tid mest poteter som ble brukt til brenning, og her har vi da 
en vesentlig arsak til den overmate sterke stigning i potet
avlen pa de store garder, mens det pa de mindre til dels kunne 
vrere stilstand. Men den store potetavl pa st0rre garder sinket 
kornavlen eller satte den tilbake. For a fa gjort brenninga mer 
l,mnsom ble det i tinget arbeidet for a f:i. lagt skatten over pa 
matrikkelen igjen, men det gikk ikke. Flere mster begynte etter 
hvert a heve seg mot brennevinet. «Brennevinsglasset er ikke 
dypt, dog finnes deri en avgrunn,» sa en, og sorenskriver 
Knudsen fra Trondheim uttalte i tinget:. «N0dvendigheten av 
a rade bot pa den overhandtakende drikk er sa trengende at 
intet middel b0r vrere ufors0kt. » - Etter hvert som arene gikk, 
samla produksjonen seg pa faere og faere brenneri, og disse 
ble liggende vesentlig i byene. Rermed hadde b0ndene lite 
0konomisk interesse a v brenninga, og da forbud mot brenning 
kom til dr0fting i stortinget i 1842, stemte alle b0nder fra 
S0ndre amt for forbudet, saledes Soelberg i odelstinget og 
Grendahl og Sreter i lagtinget. I 1850 var der ett brenneri 
igjen pa landet i S0ndre amt, nemlig pa Rotvoll, hvor man 
hlldde greid seg i konkurransen med byen fordi Rotvoll hadde 
svrer potetavl. 

Fra den tid gikk potetproduksjonen pa Strinda inn i normale 
former med jevn og god framgang. 

J ordbruket i Strinda gikk for 0vrig i samme spor som f0r 
- med akerbruk som den viktigste nreringsgren - til ut i 
siste halvdel av det 19. arhundre, dog sa at poteten etter hvert 
fikk en bredere plass. Man la vekt pa a skaffe seg gode korn
sorter. Gerh. Sch0ning opplyser i 1773 at pa Bakke gard som 
kaptein Krog eide, var med god fordel brukt skotsk havre. Den 
kunne saes tynnere enn annen havre, og den ble f0r moden. 
I 1772 hadde den gitt 10 foll. Ellers var brukt omkring byen 
polsk havre som «giver en skj0n kierne som almindelig byg 
og giver en riig h0St.»!) Ved gmfting av jorda og bedre 
gj0dsling kunne ogsa edlere kornsorter som bygg, rug, hvete 
og erter innf0res. 

1) Schoning: Reiser i Norge, 2. bind, S. 2. 
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Kornprisene hadde steget etter 1750 og srerlig i krigsarene 
1807-14. Riktig nok ble det prisfall pa utenlandsk korn i 1815, 
men tollen pa innf0rt korn ble palagt i 1818 for a verne om 
norsk produksjon. Det var i denne tid rikelig tilgang pa ar
beidskraft. Husmennenes tall hadde steget og var framleis sti
gende, og st0rsteparten av disse var uten jord, var altsa ar
beidere som sto til tjeneste for jordbruket eller industrielt 
virke. Husdyrholdet spilte enno en underordnet rolle Bonden 
holdt kyr for a skaffe de n0dvendige melkeprodukter til egen 
husholdning, og gj0dning til akeren. Videre salg av feavlspro
dukter var der ikke, Qg prisene var lave. 

ET OMSLAG SOM NlERMEST MA KALLES 

en OMVELTNING 

kom under en 0konomisk krise i slutten av 1850 ara (etter 
Krim-krigenl idet feavlen etter hvert far sterk oppgang i for
hold til og vel ogsa pa bekostning av kornavlen. Her kan nev
nes flere grunner til denne omlegging. Det var blitt bedre kom
munikasjoner mellom landene, telegraf, dampskip og jern
baner. Svartehavsrug og kornsorter fra Amerika kom inn pa 
markedet til lave priser. Det var dessuten en frihandelstid sa 
tollen pa korn var meget lav. Kornprisene fait derfor, srerlig 
hen imot slutten av arundredet. 
Hvete kostet saledes i 1861-65 kr. 
Rug » » -» - » 
Bygg » » - »- » 
Erter » » -»-» 

16,47, i 1906-10 kr. 13,67 
12,57, - »- » 10,67 
10,71, - »- » 9,11 
15,14, - »- » 13,86 

Arbeidshjelpa pa landet gikk tilbake fordi byen og industri 
utafor byen drog landsfolket til seg. Hertil kom utvandring til 
Amerika. Husmannsplassene som det hadde vrert mange av. 
kom litt om litt bort. Enten kj0pte husmennene sine plasser, 
eller de forlot dem og reiste til byen eller industrisentret. Dette 
skapte vansker for akerbruket som trenger stor folkehjelp. 
Rett nok ble disse vanskene motvirket derved at man fikk bedre 
arbeidsredskaper for akerbruket. Men her var flere faktorer 
som spilte inn. De sterke nedgangstidene i begynnelsen av ar-

365 



hundret med krig, uar og statsbankerot hadde skapt grunnlag 
for omforming pa ymse vis. Proprietrergodset ble for en stor del 
parsellert ut til bonder. Bylandbruket gikk ogsa over til bonde
jordbruk ut gjennom ara. Byborgerne fikk stort sett mindre 
rad til a hoI de avls- og lystgarder , og da man etter hvert kom 
over i pengehusholdning i st edetfor naturalhusholdning, ble 
det ogsa mindre pakrevet a ha demo Ved lov av 21. aug. 1821 
ble det vedtatt at kirkegodset, det benifiserte gods, skulle sel
ges ved off. auks jon nar det ble bygselledig. I Strinda var ved 
1800 om lag 10 pet. av jorda benefisert gods. Alt dette gjorde 
at Strinda ut gjennom arhundret fikk sjoleiende bonder. Ved 
denne omlegginga var byfolket blitt avhengig av bondene pa 
landet med omsyn til melkeprodukter, og byen ble et fast mar
kedssted for levering av melk, smor, ost, flesk og av de for
skjellige akerprodukter som ikke ble skaffet ved innforsel. 
Industriarbeidernes tall vokste, og ettersporselen pa nevnte 
varer ble stigende. Dette hadde naturlig den folge at prisene 
fikk stigende t endens. 

Folgen av alt dette var at b0ndene la seg meir etter engkul
tur og bedre fjosstell. Engkulturen gikk da ogsa fram med 
sterke steg. Kunsteng som timotei og klover ble alminnelig. 
Owesen pa Leira kunne produsere fra 40 til 80 vager timoteifro 
pro ar i 1860 ara. Gjennom Selskapet for Norges Vel var for 
ovrig begynt utdeling av engfro til Trondhjems distrikts kom
misjon i 1812. Det var klover , timotei, rajgras og vikker, og 
turnipsdyrking var visst provd i Trondelag alt i 1820-ara. 
Kreaturstellet ble bedre. Det ble slutt med den snaue vinter
foringa, og melkeproduksjonen auka sterkt, srerlig da turnips 
og kraftfor ble aiminnelig, og bedre kreaturslag ble innfort. 
Svinavien kom ogsa sterkt opp. 

Sjoisagt hadde den omiegging til rasjoneit fjosstell vrert en 
hard pakjenning for bondene, men som her pavist var den i 
noen grad forberedt, og en rna vel si at i Strinda hadde byjord
brukerne ogsa forberedt denne omiegginga. 

Ved et rasjonelt fjosstell og storre kreaturhoid ble det 
meir gjodseI, og sa kom kunstgjodninga til. Dette gjordet at 
ogsa akerbruket ble drevet meir rasjonelt med storre avkast
ning i forhoid til akervidda. 
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F0renn vi kommer over i detaljer vedkommende Strinda 
landbruk i seinere ar, vii det vrere naturlig a nevne noe om 
en sammenslutning som matte gripe ledende inn i landbrukets 
utvikling og framgang, nemlig 

STRINDA LANDBRUKSLAG. 

Den 29. desb. 1809 var en stor dag for Kristinaia. Krigen 
mellom Norge og Sverige var endt, og den folkekjrere prins 
Chr. August av Augustenburg skulle dra over grensen og bli 
tronf01ger i Sverige. Hovedstaden skulle holde dobbeltfest, 
fredsfest og avskjedsfest. Pa samme dag skjedde noe meget 
viktig for vart land i det «Selskapet for Norges VeL> ble stiftet 
under festlighetene. Drivkraften i dette selskap var fra f0rste 
stund biskop Bech. Han hadde som ung geistlig vrert i Trond
heim og hadde der tatt ivrig del i Det videnskapelige Selskaps 
arbeide. 

I de n0dsara som krig og misvekst hadde skapt, var tanken 
om et landsselskap tatt opp. Det skulle ha til formal a fremme 
bade nreringsliv, kulturliv og andsliv i landet, og det ble av den 
grunn organisert i flere klasser, ialt sju. Landet ble inndelt i 
31 distrikter, hvert med sin distriktskommisjon, og miUet var 
a fa dannet et lag for hver sokn. Til Trondheim distrikt h0rte 
begge fylkene med 32 prestegjeld, og som distriktskommisjon 
ble valgt: Professor, stiftsoverrettsassessor Chr. Krohg pa 
Munkvold. Kammerjunker, major G. F . v. Krogh pa Leira gods. 
Hospitalsprest Bendix St0ren. Pastor F. Wideme. 

Selskapet ble ikke med en gang av aile hilst velkommen her 
i Tmndelag. General grey Schmettow som bodde pa Rotvoll, 
hadde pa henvendelse fra stifterne gitt et sadant svar at det 
pa grunn av sitt «upasselige innhold» ikke skulle besvares, men 
«uden videre atter hjemsendes»l). - Men de menn som tok ar-

1) Schmettow kunne Dok i blant gi kvasse svar. Han var kommande
rende general her nordafjells i 1814. Som kjent ble det ikke noen 
krigshandlinger det Aret her oppe, men da det var blitt alminnelig 
vApenstilstand og Schmetlow hadde sendt sine krigsavdelinger 
heim, fikk han bud fra den svenske oberst Eck at han tenkte .Ii 
legge svenske trapper inn i Norge, og han pekte ogsA ut de bygder 
hvor svenskene sku lIe innkvarleres. Han f0yde til at Schmettow 
ved A inDvilge delle fikk h0ve til A vise sin undersAtlige lydighet 
mol Carl Johan. Eck traff her pA den rette. Svaret 10d: «Han W
Iater ikke svenske tropper innmarsj i Norge uten ordre fra den 
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DelQet Opp ner, sekte a fremme det pa beste mate ved a fa dan
net sogneselskaper m. v. - «Selskabet for Strinden Prreste
gjelds Vel» ble stiftet allerede i slutten av 1810 med proprietrer 
R. Schive. form., kjepm. J. Chr. Vogelsang og Ole Teslien med 
pastor Henr. Angel som sekretaer. Lovene ble vedtatt 30 desb. 
I hundrearsskriftet for Selskapet for Norges Vel blir uttalt: 
«Disse lover gir gjennom sine forskjellige paragrafer en 
skjematisk fremstilling av den heye stilling det Trondhjemske 
jordbruk pa denne tid inntok. » - Selskapene i Tmndelag 
hadde som regel pa sine program a opprette leseseslskaper, 
utbrede fresorter av korn, grasarter og handelsplanter, skaffe 
modeller til maskiner. opparbeiding av ull, hamp og linvarer, 
oppretting av teglbrenneri, foredling av kvegraser m. m. «Som 
mensterinstitusjon for de nordenfjelske sogneselskaper er 
nrermest selskapet for Strinda vel a oppfatte,» sier hundre
arsskriftet. - Ifl. Adresseavisen nr. 7 - 1811 var innmeldt 
over 100 medlemmer i laget, «mest bender, men ogsa fruen
timmer. bade gifte og ugifte. » Kontingenten var 24 skilling, 
( = kr. 0,80) eller mer 

Lagets arbeide i de nrermeste ar utover ser en lite til. Det 
hadde kanskje vrert mest selskapelige sammenkomster. -
I 1829 ble «Selskapet for Norges Vel» omdannet og skulle no 
omfatte bare landhusholdningen. I stedet for distriktskommi
sjonene rund i landet ble da dannet landhusholdningsselskaper. 
Disse skulle sa igjen organisere eller reorganisere sogne
selskaper. «Strinden Sogneselskab» ble i arsskiftet mellom 
1830-31 dannet pa ny med sokneprest Angel som form ann 
og gardbr. Grendahl, gardbr. Teslien og lensmann Fyhn som 
styremedlemmer. I 1836 ble Angel ogsa formann for landhus
holdningsselskapet, og arbeidet i dette selskap og i «Strinden 
Sogneselskab ,) blir da sa sammenblandet i de foreliggende 
meldinger fra den tid at det er vanskelig a skille dem fra 
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nor!'lke regjering. Rilttig nak hadde han 1 tillit til svnsk rerlighet 
no sendt sine sol dater heim, men kom svensken over grensen, skulle 
han ook fA sine krigere 1,lndel' fauene og verge den farfatnlng nord
mennene hadde svoret til. - Etter dette ble de svenske trapper 
hvor de val'. . 

Men Carl Jahan Ia seg dette pi\.. minne, og generalen fikk sin av
skjed I 1815. Stortinget viste ham imidlertid sin takknemlighet ved 
A gi ham like star pensjon som hans tidl1gere 10nn hadcte vrert. 



hverandre. I landhusholdningsselskapets arsmelding for 1863 
- 64 er medlemstallet for "Strindens Landboforening» opp
f0rt med 93. 

For st pa 1860-ara synes virksomheten a ha vrert stor, men 
i meldinga for 1865- 66 klages det over liten interesse. De dar
lige tider f ar del vis skylden derfor. Men styret im0tegar dette 
syn og har protokoll ert f0lgende : De sis te ars uhell skulle 
nettopp vrere en spore til fomket interesse og energi. Ga vart 
jordbruk et virkelig godt r esultat, ville landboforeningens nytte 
vrere av mindre betydning . Ett er i aile fall sikkert, at det 
nytter til lite a gi seg over og sa tape motet, og et annet er 
nest en like s ikkert, nemlig at menneskene for en del har det i 
sin makt a rade bot pa et uheldig klimas innflytelse. - Land
boforeningen skulle derfor nettopp i tunge tider vrer e et sam
lingssted for bygdens jordbrukere hvor man s0kte rad, tmst 
og oppmuntring, og hvor man la ned s ine personlige meninger , 
iakttakelser og erfaringer og tillike utbyttet dem med andres. 

Fra 1871 til 1881 ha r arbeidet ligget helt nede. Etter denne 
tid har laget vrert noenlunde i kontinuerlig virksomhet, og 
srerlig etter arhundreskiftet har laget arbeidet godt. 

Det har ut gjennom ara vrert holdt en rekke foredrag av fag
menn og av bl2mder. Delvis har b0nder som har vrert ute pa 
reiser i andre landsdeler eller i utlandet , hatt nyttige opplys
ninger med tilbake til laget. En rekke saker er da ogsa dr0fta 
og mange sp0rsmal er f0rt fram til en Iykkelig 10sning, spesielt 
da saker som krevde samarbeid. Her skal nevnes 

A. JORDBRUK. 

Allerede i 1867 ble sendt hens tilling til lagets medlemmer 
a gj0re felles innkjliJP av kraftfor. Til a begynne med ble til
slutninga ikke stor, men i 1890-ara gar det bedre. 400 sekker 
oljekakemel ble saledes innkj0pt i 1892 og fordelt pa 25 for
brukere. 

F elleskjop av grasfm var oppe til dr0fting i disse ara, likesa 
sp0rsmalet fmkontroll og fmrensing. Overirerer Dahle holdt 
foredrag am denne sak, og kl0ver-treskemaskin ble innkj0pt 
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1 US~ti, og det ble i 1iiii7 gjort vedtak om a kj0pe inn en fr0- og 
kornsorteringsmaskin, den sakalte «purgator». 

Premiepll!Jying, den f0rste nordafjells ble holdt pa Tyholt i 
Strinda i 1837. Seinere var det noen ar premiering rundtom pa 
gardene for pl0yning som alt var utf0rt. 

Torvstrl!Jspl!Jrsmt'ilet ble utredet av ingeni0r Bjanes pa et 
mete i 1901, og samme ar ble valgt styre som skulle ta seg av 
denne oppgave. Fabrikken kom igang og er framleis i god drift. 

U grasspreyting ble tatt opp i 1918 idet landbrukslaget spurte 
meringsnemnda i Strinda om den ville skaffe spr0yte og spmy
temidler mot at landbrukslaget tok arbeidet pa seg. Dette gikk 
i orden , og arbeidet kom i gang pa en del garder samme aret. 
En liknende ordning ble truffet med a vsopping a v korn. 

Jorddyrkings/t'in er meldt om for 1863-64 idet Strinden 
Sparebank hadde gatt med pa a tilsta avdragsfrie Ian for visse 
ar til drenerings- og jordforbedringsarbeid. Disse lana sekte 
mange om, ogsa mindre gardbrukere, ja husmenn og. Dette 
viser at avgmftningsarbeidet no for alvor var tatt opp. 

Plante/orsl!Jk med engvekster, formentlig det ferste iallfall 
i Tmndelag, ble etter melding for 1866-67 gjort i Strinda. 
Fors0ket mislyktes som f01ge av uheldig vrerforhold. 

Ncepedyrking ble omtalt i arsmeldinga av 1863-64. Det bUr 
opplyst at det var delt ut 25 spd. til dyktige turnipsdyrkere. 

B. HUSDYRA VL. 

Allerede i 1865-66 var sp0rsmal oppe om a fa kj0pt inn 
minst en fullblods ayrshirokse. Man fikk imidlertid den gang 
ordnet seg pa annen mate da sadane okser alt var innkj0pt 
til Strinda av privatmenn. Seinere var saka oppe pany flere 
ganger. I 1902 da det var organisert feavlslag over heile her
redet, ble innkj0pt 33 avlsdyr fra Danmark hvorav en okse. De 
kosta hitf0rt kr. 4350,-. 

Dyreskue ble if I. lagets melding for 1863-64 holdt med til
skudd pa 25 spd. fra landhusholdningsselskapet. Til premier 
gikk med 80 spd. Det meir eller mindre ayrshireblanda feet 
var her godt representert. Likesa fe av ui)landa norsk rase. 
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FjfiJsskuer ble holdt flere ganger med st0tte fra landhus
holdningsselskapet, og premier ble delt ut. Likesa har premier 
vrert utdelt til dyktige budeier for god kvegmkt. 

FjfiJskontroll. I styrem0te i 1901 var denne saka oppe. Det 
ble ogsa gjort tiltak med fj0skontroll, men denne gang f0rte 
tiltaket ikke fram. F0rst da Strinda kontrollag og Opstrinda 
kontrollag var stiftet i 1922, kom det til praktiske resultater. 

Andre viktige sp0rsmal var oppe gjennem ara: Saledes 
Vandrelrerer i fj0sstell, sauavl, svinavl, hagebruk, landbruks
undervisning, andelsslakteri, handelssamlag, kommunikasjons
sp0rsmal, melkekurs, torv- og markedsforhold, meierisp0rs. 
malet, husflidsskoler, bureising m. m. 

Noen av disse saker far en fyldigere utredning 

SVEISERE. 

Distriktskommisjonen for Tmndelag hadde pa et av sine 
f0rste m0ter foreslatt at 4 bondegutter og 4 bondejenter fra 
hvert stift ble sendt til Sveits eller til Skottland for a llere 
landbruk, og at Selskapet for Norges Vel greide med utgiftene. 
Forslaget vant bifall, men urolige krigstider og mislige penge
forhold hindra gjennomf0ringa. Ved midten av arhundret 
ble saka 10St pa en annen mate idet selskapet fikk en del 
sveitsiske mktere og ystere til landet. De ble alminnelig festet 
for to ar. Flere av dem fikk sine familier hit. 

Sa vidt en kan se kom det bare en av disse til Strinda, nem
Jig til Harald Krohg pa Kystad. Sveiseren het Stiichlie, og Krohg 
forteller i 1857 om hans fj0sstell at skj0nt det hadde vrert et 
darlig farar, hadde melkemengden ikke vrert mindre enn f0r, 
og buskapen hadde vrert fri for de vanlige sykdomstilfelle, noe 
sam han tilskrev sveiserens gode stell. Det Stiichlie la vekt pa, 
sier Krohg, var at dyra trivdes og fant seg vel. Resten ville 
f01ge av seg Sj01. Om foringa sier han at rotfrukter, mask, 
drank o. s. v. bruker han ikke som mindre tjenlige. S0rping, 
damping og selvhetning av foret forkaster han som skadelig. 
T0rt fOr og vann er hans regel, dog innr0mmer han gras om 
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sommeren. Renslighet, uforstyrret ro og god hvileplass s0rget 
han for. Han forer bare to ganger i d0gnet. Dyra synes a 
finne seg overmiLte vel ved denne levemiLten, sier Krohg. 

SKOLER OG OPPLYSNINGSARBEID. 

Opplysningsarbeid srerkjenner i stigende grad det 19. ar
hundre, og det kom tidlig til a omfatte ogsa jordbruket. Som 
allerede papekt var det byjordbrukerne som var fore gangs- og 
opplysningsmenn pa omriLdet i Strinda, for det var jo de som 
eide mesteparten a v jorda. Men vi kan allerede tidlig se andre 
krefter i framvekst , srerlig da den som hadde sammenheng 
med Hauges praktiske virke. Som framholdt pa side 1771 o. fl. 
var det flere framstaende haugianere i Strinda, og de arbeidet 
gjerne for at bonden skulle bli meir frigjort og fit en sterkere 
sosial stilling i samfunnet. - Allerede i riksforsamlinga pa 
Eidsvoll i 1814 var det en flokk tingmenn som ville ha byjord
bruket forbudt. De ville at jordbruket skulle vrere for gard
brukerstanden. Byenes borgere hadde nemlig holdt sterk vakt 
om sine interesser, og disse tingmenn mente da at b0ndene 
fikk gj0re det samme. Haugianerne arbeidet gjerne etter denne 
linje, og som politikere arbeidet de ofte imot embedsmennenes 
maktstilling. Fra denne folkelige mrsle fikk bondestandens 
reisning gjennom kunnskap sterk st0tte ut gjennom ara. 

Den f0rste landbruksskole i vart land kom i gang i 1825 
pa garden Sem i Borre med overlrerer Jacob Sverdrup som 
styrer. Seinere kom det igang skoler utover landet, men det 
var vanskelig a finne lrerere for demo Det var srerlig teoretisk 
utdanning som manglet. 

Den f0rste landbruksskole nordafjells ble opprettet av S0ndre 
Trondhjems amtsting i 1847 og ble lagt til garden Munkvoll 
i Strinda. F0rste aret hadde den 6 «frilrerlinger» og 3 «beta
lende lrerlinger». Som styrer for skolen var tilsatt proprietrer 
Fredrik Solem. Elevene skulle ha fritt opphold pa skolen. 
Undervisningstid 2 ar. De fikk vesentlig praktisk opplrering 
og det var holdt fram at de hadde sma forutsetninger for a ta 
imot teoretiske kunnskaper. Solem sa imidlertid opp sin stilling 
i 1858, og etter ham ble tilsatt kand. fil. Johannes Middelfart. 
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Man ble ikke tilfreds med Munkvoll gard, og i den tida kom 
tanken opp om en felles skole for begge tr0nderfylker. Middel
fart skulle fa styrerstillinga om han kunne finne en annen gard 
med passende jord til driften. Munkvoll ble solt, og Middelfart 
forpaktet nedre Rotvoll med underbruket Reppe, en eiendom 
pa 800 dek. dyrka jord. Da overstyret syntes at dette var for 
lite jord, kj0pte Middelfart 0vre Rotvoll, og skolen ble etter 
hvert flyttet over dit, mens Middelfart beholdt forpaktningen 
av 4-500 dek. av nedre Rotvoll. Elevtallet ble 24, 12 fra hvert 
amt. Skolen fikk fra f0rste stund motb0r. Det ble klaget over 
hardt arbeid og darleg kost. Den teoretiske undervisninga ved 
skolen var mindre fullstendig og spesielt lite gjennomarbeidet 
for tr0nderske forhold l ) . 

Skolen ble nedlagt i 1870, og det gikk 25 ar f0r Tr0ndelag 
fikk noen ny landbruksskole. 

I 1895 satte S0ndre Trondhjems amt igang en ny skole og 
denne gang i Trondheim i leiede lokaler. Det skulle bli bare 
teoretisk skole med 7-manedlige kurs. F0rste kurs begynte 
med 15 elever. Som styrer ble tilsatt landbrukskandidat P. M. 
N0kleby. Skolen ble holdt oppe i denne form til amtet kj0pte 
landbruksskolegard pa Leinstrand hvor Skjetiein Landbruks
skole begynte h0sten 1900 under ledelse av agronom Aasenhus. 

Denne skole som har fatt et mod erne og allsidig utstyr med 
vel utdannede lrerere, har fatt atskillig betydning for Strinda 
da mange unge menn herfra har fatt utdanning ved denne skole. 

MARKFORS0K. 

Selskapet for Norges Vel satte i slutten av det forrige a.r
hundre i gang en del markfors0k pa. flere steder i landet med 
det formal a. pmve fr0varer og planter for a. skaffe b0ndene 
gode savarer. Denne ordning ble seinere avl0st av faste 

FORS0KSGARDER 

som staten opp. ettet. En av disse ble lagt til Strinda idet staten 
i 1911 kj0pte av 0stre Moholt ca. 80 dek. som ble fors0ksgarden 

1) Landbruksundervisningen i Norge, s. 243. 
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Void. Fors0ksleder ble O. Glrerum til 1920 og fra den tid 
P. L0V0. 

Fors0ksgarden har laboratorium for t0ITstoffbestemmeiser 
og kvalitets- og spirepmvning av korn, apparater for maling 
av nedb0r, luftfuktighet og lufttemperatur. Pa fors0ksgarden 
pmves de forskjellige slags savarer, og der blir gjort for
ediingsfors0k for om mulig a framstille bedre sorter. 

Etter de fors0k som er gjort, er den sakalte «tr0nderbygg» 
no praktisk talt gatt ut til fordel for «maskinbygg» og «heste
bygg.» Av. havresorter er sendt ut fra fors0ksgarden «hird
havre» og «strindhavre» som ved krysninger er framstilt der. 
De havresorter som no er mest brukt, er «gullregn» og «gull
regn lb. Da fors0ksgarden ble opprettet, var «tmnderhavren» 
mest brukt. Den er no for det meste gatt ut. 

Fors0k med engfmblandinger og engdyrking har godtgjort 
at en blanding av 30 pct. kl0ver og 70 pct. timotei gir de beste 
resultat. 

Ved fors0k med potetsorter er man kommet til at «parnasia» 
er best da den er sterkest mot t0rrat. Tidiigere var «graham» 
(optudeite) mest brukt da den var follrik, men den hadde lett 
for t0ITat. Magnum bonum var for en del ar sia atskillig i 
bruk og er brukbar. Ellers dyrkes og pr0ves forskjellige sorter 
f"rneper, kalrot m. m. 

Ogsa annet opplysningsarbeid - teoretisk og praktisk -
som har vrert drevet i det siste arhundre, har bidradd til a heve 
jordbruket opp til hva det er i dag. Vi kan her nevne Statens 
landbrukskjemiske kontrollstasjon og fmkontroll med kontor 
i Trondheim, S0r-Tmndelag Landbruksselskaps sekretariat, 
Trondheim, utstillinger a v husdyr, landbrukslitteratur m. m. 

FORS0K MED KUNSTGJ0DNING. 

Inn under arhundreskiftet ble kunstgj0dning etter hvert inn
kj0pt i st0rre mengder. Problemet var sa a bruke disse gj0d
ningsstoffene pa rett mate. Her strakk ikke kjemisk analy
ser og utrekninger pa papiret til. Det var mange sp0rsmal som 
skulle klarlegges. Var det i det hele 10nnsomt a bruke kunst
gj0dning? I hvilke blandingsforhold skulle de i sa fall brukes? 
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Og i hvilke blandingsforhold i de forskjellige slags jord - pa 
aker og pa eng - og med ulike sedarter? For a fa sikre svar 
pa slike sp0rsmal satte landbrukskjemiker dr. E. Solberg 
igang markfors0k i 1899. Han begynte det aret med 60 parsel
ler pa 4 garder omkring Trondheim, og gj0dselstoffene var 
chilisalpeter, superfosfat (eller thomasfosfat) og kali (kainit), 
brukt pa aker med havre, bygg og timotei som utsed. Allerede 
f0rste ars arbeide viste gode og klarleggende resultater. For
s0kene ble derfor utvidet, det f01gende ar til 90 parseller, og 
denne gang gjaldt det srerlig overgj0dsling pa eng. Fors0kene 
ble fortsatt ar etter ar i stadig variert form og po. flere og flere 
steder utover Tmndelag og utafor Tr0ndelag i kyststmk og i 
fjellbygder. Det gjaldt a finne 10nnsomheten (netto) pa de for
skjellige steder og under de forskjellige forhold, vargj0dsling 
og h0stgj0dsling, ettervirkningen i de f01gende ar, kunstgj0d
ning eller (og) naturgj0dning, ogsa med tang som potetgj0d
ning. I 1904 omfattet fors0kene 100 garder. 

Pa grunnlag av de forS0k som . var gjort pa henimot 300 
garder skriver dr. Solberg i 1907 at man med temmelig stor 
sikkerhet kan ga ut fra at overgj0dsling av eng med kunstig 
gj0dning i de aller fleste tilfelle viI svare god rekning. Det 
beste resultat er nadd med «full gj0dning», 20 kg. chilisalpeter, 
50 kg. thomasfosfat (eller superfosfat) og 50 kg. kainit pro 
10 ar. Overgj0dsling med husdyrgj0dsel ga ikke sa stort ut
bytte og 10nnetseg som regel ikke sa godt som overgj0dsling 
med full kunstig gj0dning. 

11909 skriver han: Pa grunnlag av de no avsluttede tallrike 
og ar om annet samstemmende fors0k rundt om i det norda
fjelske kan en ga ut fra at overgj0dsling av eng med en passe 
sammensatt kunstig gj0dning i de aller fleste tilfelle vil svare 
god rekning. Sikrest er a bruke en fullstendig gj0dning, f. eks. 
10 a 20 kg. norgessalpeter eller chilisalpeter, 30 til 50 kg. 
thomasfosfat eller superfosfat og 30 til 50 kg. kainit eller en 
tilsvarende mengde kaligj0dning pro 10 ar. Pa vel formuldet 
myrjord og pa eng hvor plantebestanden hovedsakelig bestar 
av belgplanter, kan dog kvelstoffgj0dning (salpeter) sl0yfes. 

Best 10nnsom har bruken a v kunstgj0dning vist seg a vrere 
i de la vere liggende bygder. 
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• 

Trondhjems Meieri 

(Fyldige opplysninger om dette fors0ksarbeide vil en finne i 
«Beretning fra Statens kjemiske Kontrolstasjon og Ff0kon
trolanstalb>, Trondheim, for arene 1899 til 1909). 

SAMMENSLUTNINIGER OG SAMARBEIDE. 

Etterat feavlen hadde fatt en framskutt plass i jordbruket, 
og driften biide i februk og akerbruk ble meir rasjonell, viste 
det seg n0dvendig for b0ndene a ga til tidsmessig samarbeid. 
F0rst og fremst gjaldt deUe omsetningsforhold, men ogsa inn
kj0pssp0rsmal meldte seg. De sammendutninger som er kom
met istand, gir da ogsa en god malestokk for omfanget av de 
verdier som det her handles om, og den framsyns- og tiltaks
evne som har vrert tilstede till0sning av oppgavene. Som det viI 
ga fram av utredningene som kommer, omfaUer sammenslut
ningene st0rre distrikter enn Strinda kommune, men da Strinda 
er sterkt interessert og dessuten som en sen traIt liggende 
kommune naturlig hIe med i f0rste rekke, er det rimelig a gi 
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M eieriets styre og besty rer 
Sittende fra venstre: Isak Vanvik, ~. S: Kltngenberg, form ann, A. Flaten. 

Staende: Bernt Forseth, L ars Blekkan, L elf St l'ugstad. 

plass for en omtale av dem i Strinda bygdebok. Vi tar derfor 
med melding om Trondhjems Meieri, opprettet i 1883. Felles
kj0pet som kom istand i 1900 og B0ndernes Salgslag i 1921. 

TRONDHJEMS MElERl 

hie startet som aksjeselskap i 1883. Opptaket hie gjort av 
st0rre gardbrukere rundt byen, og det f0rste styre besto a v 
H. Finne, eier av Tungen gard, P. Moxnes, Bromstad gard og 
N. Holtermann, Siuppen gard. Eiendom ble kj0pt ved Erling 
Skakkes gate, og ferdig til drift kostet iet hele kr. 46.300,- . 
lnnbetalt aksjekapital kr. 17.500,-. Konkurransen i salg av 
melk var pa den tid overma te stor, og omsetningsforholdene 
var vanskelige, og planer var derfor oppe om salg til Nord
land, til Bergen og til England. Men bortsett fra Nordland kom 
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, 

E. Lo /"eng, 
r eprcsentantsk. fOl'ste formann. 

O. Skjollf}erfl, 
r eprescnt antsk. form. 1930- 37. 

O. Nordseth, 

meieriets bestyrer gjennom 40 AI'. 
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der ingen resultater ut av disse planer. Melkeprisen var lav sa 
den i 1887 kom under 7 0re pro kg. 

Samtidig med Trondhjems Meieri var opprettet Strindens 
Meieribolag. Det Iykkedes i 1894 a fa disse to meierier sam
menslatt til ett. Tallet pa leverand0rer stiger no raskt, og i 
slutten av 1890-ara var praktisk talt aile gardbrukere i Strinda 
leverand0rer, bortsett fra Bratsberg og Jonsvatnet som hadde 
sine egne meierier. I 1895 ble ny eiendom for meieriet innkj0pt 
mot Prinsens gate, og i 1896 ble filial opprettet ved Innherreds
vegen 42 hvor bygning ble oppf0rt og kostet i ferdig stand kr. 
49,600,-. Snart fikk meieriet leverand0rer ogsa fra andre 
kommuner. Saledes kom en del gardbrukere fra Klrebu med i 
1904. I 1919 begynte Stene, Ons0yen og Hanger meierier fra 
Byneset a levere melk til Trondhjems Meieri. Seinere gikk dog 
Stene og Ons0yene ut. I 1920 gikk Bratsberg meieri inn og i 
1923 ogsa J onsvantnets meieri. I 1938 sluttet Berg og Bodsberg 
meierier, Byneset, seg til Trondhjems Meieri og i 1940 ogsa 
Klrebu meieri og Nordbygdens meieri, Byneset. 

Srerlig som f01ge av disse tilslutninger har omsetningen av 
melk 'steget sterkt. I 1886 var omsetningen nMd til vel 1 mill. 
kg. Fra 1887 til 94 varierte tallene fra ca. 700.000 kg til ca. 
900.000 kg. Fra 1898 la tallet over 2 mill. kg, men i de siste 
krigsar og de f0rste etterkrigsar, fra 1916 til 1919 var om
setningen igjen under 2 mill. kg, hvoretter den igjen steig og 
var i 1927 pa over 3 mill. kg, i 1929 over 4 mill. kg, i 1938 
over 6 mill. kg, mens det i 1941 og 1942 har vrert noe nedgang. 
Til auking av melkeproduksjonen brukes atskillig turnips og 
kraftfor. I de siste ar er noen gardbrukere begynt med A. 
1. V.-for. 

Foruten melk-omsetning har meieriet atskillig produksjon 
av sm0r og ost. 

Som allerede nevnt voldte omsetningen av melk i den f0rste tid 
atskillige vansker og skjedde i atskillig utstrekning ved om
bringing med vogn. I den seinere tid har meieriet kj0pt flere 
eiendommer hvorfra der selges melk, saledes foruten fra filialen 
ved Innherredsvegen ogsa ved M01lenberg gate, Gyldenl0ves 
gate, Henrik Mathisens veg og Biskop Darres gate. Innkj0pet 
av disse eiendommer har vist seg a vrere gode forretninger. 
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Som f0Ige av den sterkt voksende melkomsetning ble meie
riets Iokaler for sma og uhensiktsmessige. 

Ingeni0r S. S. Klingenberg som fra 1925-35 var styrets 
formann, tok derfor opp sp0rsmalet om nybygging straks han 
var blitt formann. I 1935 ble byggingsarbeidet satt i verk, og 
fra h0sten 1936 kunne man flytte inn i de nye Iokaler. Klinger
bprg var konsulent og planlegger for de interne anlegg. Byg
get med maskiner og inventar kostet kr. 350.000,-. 

Formenn for meieriets styre har ut gjennom ara vrert: 
H. Finne fra 1883-87 og 1904-09. K. $olberg fra 1888-90. 

P Moxnes fra 1891-1903. Karl Jermstad fra 1910-14. Bjarne 
Stabell fra 1915--17. G. Venaas fra 1918-24. S. S. Klingenberg 
fra 1925--35. O. Grendahl fra 1936-41. K. Romolsli, Lein
strand fra ·1941. 

Ved forandring av Iovene fikk meieriet foruten styre ogsa 
representantskap fra 1909. Den f0rste form ann i representant
skapet ble E. Loreng fra 1909-29, hvoretter O. Skj0nberg fra 
1930-37 og Jon Forbord fra 1938-40 og Bernt Forseth fra 
Klrebu fra 1941. 

Som meieriets bestyrer ble i 1889 tilsatt O. Nordseth som 
var i stillingen i 40 ar, til 1930. Hans ettermann ble Leif 
Strugstad. 

Meieriet har i over 40 ar hatt kontrolldyrlrege og har til en 
hver tid gjort sitt beste med a Ievere f0rsteklasses Yarer. Ved 
utbetaling til produsentene blir tatt omsyn savel til fettinnhol
det i den melk de Ieverer, som til renhetspmve. 

FELLESKJ0PET. 

Etter hvert som jordbruket er lagt over pa et mer viten
skapelig grunnlag - bygget pa mindre slit og mer kunnskap 
- ble det n0dvendig a skaffe tilveie de hjelpemidler som en 
moderne gardsdrift hadde krav pi. I den vanlige handel blir 
gjerne varene fordyret ved mange mellommenn, og omsetnin
gen gar gjerne i fav0r av de mest oppreklamerte yarer uan
sett varens kvalitet. Ved et sakkyndig ledet felleskj0p vil en 
vrere sikret bade de beste yarer og de rimeligste priser. 

Felleskj0pene har sin opprinnelse fra 1880-ara da en del 
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landbruksselskaper begynte med felles innkj0p av kunstgj0d
ning og seinere ogsa kraftfor. En fastere organisering av denne 
virksomhet begynte i slutten av 1890-ara da noen 0stlands
fylker gikk til samarbeide. Felleskj0pet i Trondheim ble opp
rettet i 1900 da S0r- og N ord-Tmndelag landbruksselskaper 
gjorde vedtak om a opprette kontor for innkj0p av kunstgj0d
ning og kraftfar under navn av «Landhusholdningsselskabenes 
Fellesforretning». Fra denne begynnelse har sa vokset fram den 
millionforretning man har i dag. Etter en 0konomisk krise i 
1904 ble selskapet rekonstruert i 1905 under navn av «Norden
fjeldske Landhusholdningsselskabers Indkj0bs og Salgsfor
ening» , og fra den tid har forretningen arbeidet seg jevnt 
framover. I 1913 ble Nordland og Troms landbruksselskaper 
medlemmer av foreningen, men i 1921 gikk Troms ut og dan
net eget felleskj0p. Felleskj0pet er etterhanden blitt utvidet 
sa det no ogsa omfatter savarer, landbruksmaskiner, og dess
uten de viktigste andre driftsmidlene i jordbruket. Automatisk 
farblanderi er innstallert, og herfra leveres et for som har 
fatt stor omsetning. Forskjellige slags kunstgj0dning blir 
levert. Forretningen har fm- og kornrenseri, og maism0l1e. 
Man omgaes ogsa med plan~r om betydelige utvidelser med 
nybygging. 

Forretningens disponent har etter rekonstrueringen i 1905 
vrert G. Nreumann. 

Felleskj0pet har sj01sagt vrert til stor gagn for Strinda 
jordbruk og for b0ndene. Storparten av omsetningen til Strinda 
har vrert ordnet med Trondhjems meieri som mellomledd. Den 
omsetning til Strinda ·som har skjedd gjennom meieriet, utgj0r 
i de seinere ar vanlig ca. ljz million kroner pro ar, et enkelt ar 
nrer opp imot % million kroner. 

Om Presthus stamsredgard opplyser avdelingssjef Bekkevahr 
i Felleskj0pet f0lgende: 

Pres thus gard ble innkj0pt av Felleskj0pet i Trondheim 1917 
for a nytte den til stamsredgard for savarer. Stamsredavlen 
er et ledd i a nyttiggj0re resultatene fra Statens fors0ksgard 
Voli. Etter hvert som det kommer nye foredlinger og sorter, 
og disse i fors0kene har vist seg fordelaktige a dyrke, blir de 
oppformet og renplukket pa Presthus. Herunder blir det fore-
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tatt kontroll med sortrenhet og plantesykdommer m. v. For 
a fa sbarre partier blir oppformeringen fra Presthus sendt ut 
pa kontraktavl hos gardbrukere. Nar avlingene fra disse kon
traktfelter tilfredsstiller de krav en har satt, blir de av Felles
kj0pet etter rensing, beising og analyser solt som stamsred
savarer. Pa denne mate blir de for distriktet mest tjenlige 
planteslag stadig dyrket under kontroll, og en far en savare 
som tilfredsstiller de strengeste krav. Dette stamsredavlsar
beide gir saledes det beste grunnlag for jordbrukets planteavl. 

B0NDERNES SALGSLAG, TRONDHEIM 

Om dette skriver disponent K. H. Bmdholdt f01gende for 
bygdeboka: 

B0ndernes Salgslag er startet i 1921. Enhver eier eller dyr
ker av jord i S0r-Tr0ndelag, Nord-Tmndelag eller Nordland 
fylker kan hli medlem av Salgslaget. Laget har ca. 6.000 med
lemmer, og andelskapital og fond pa tilsammen kr. 600.000,-. 

Lagets formal er ved felles salg, foredling, forbedret sor
tering, pakking og forsendelse av landbruksvarer a skaffe 
medlemmene sikker og god avsetning for disse yarer. Omset
ning av slaktedyr, kj0tt og fiesk, og foredling av disse Yarer 
stilles i f0rste rekke. Der ble straks ved starten opprettet 
en engrosavdeling for omsetning av slaktedyr, kj0tt, fiesk, 
foringsokser og kalvekuer pa Trondheim Siaktehus. Samtidig 
opprettet B0ndernes Salgslag sitt f0rste kj0ttutsalg, det no
vrerende hovedutsalg i Munkegata 40. Seinere er det oppret
tet 7 filialer i de forskjellige bydeler, og laget seIger saledes 
en stor del av det tiif0rte kj0tt ved egne utsalg. 

Gardene Munkegata 40 og Bersvendveita 7 og 9 ble innkj0pt 
i 1925. Disse garder ble i 1927 restaurert, men etter 10 ars for-
10p viste det seg at disse lokaler ble for sma. Hele bebyggelsen 
pa tom ten ble derfor revet, og h0sten 1938 fiyttet Laget inn 
i den novrerende bygning. Her har Laget fatt helt tidsmessige 
fabrikk- og kontorlokaler, et f0rsteklasses stort og Iyst kj0tt
utsalg, stort p01semakeri med mkeri, hermetikkfabrikk, fisk
matkj0kken, kokeri og salterier samt store t0rkeloft med 

382 



varmluftsirkulasjon for spekep01se og andre spekevarer. Dess
uten inneholder bygget fryseri og kj0leanlegg. 

Jordbruket i Tmndelag er for en stor del basert pa produk
sjon for salg av h0Y, korn og poteter. Det faIt derfor naturlig 
at B0ndenes Salgslag straks ogsa opptok omsetningen av disse 
yarer pa sitt program. Foruten den innenlandske omsetning, 
har Laget i flere ar hatt st0rre eksport av jordbruksproduk
ter til en rekke oversj0iske land, og derved lettet omsetningen 
pa det innenlandske marked. 

Etter henstilling fra Nord-Tmndelag Hagebrukslag og S0r
Tmndelag Landbruksselskap omsetter Laget ogsa boor og 
gmnnsaker. For a regulere prisen pa boor som pa grunn av 
ujevn tilf0rsel kan svinge sterkt, innredet Laget i 1927 et 
mindre saftpresseri i sin lagerbygning pa Bratt0ra. 

B0ndenes Salgslag driver ogsa innkj0p og eksport av huder, 
skinn og ull. 

I 1921 ble der opprettet a vdelingskontor i N amsos, i 1926 
salgskontor i Oslo, i 1927 avdelingskontor i Steinkjer og i 1941 
i Levanger. 

Hovedforretningens omsetning i kroner har svinget mellom 
3.500.000,- og 12.000.000,-. Med avdelingskontorene var 
den samlede omsetning i 1942 over kr. 18.000.000,-. 

Salgslaget beskjeftiger for tiden ved alle avdelinger tilsam
men ca. 120 arbeidere og funksjonoorer. 

Salgslagets styre bestar for tiden av Erik Huseby, Buvik, 
formann, S. S. Klingenberg, Strinda, nestformann, Fr. Rannem, 
Sparbu, Joh. G. Selloog, Namdal, Ingv. Svinsas-Lo, Meldal, Age 
Hagerup, Frosta, K. H. Bmdholt, disponent og Konrad Schei 
faglig leder. 

STRINDA I SEINERE AR 

Mens Strinda til ut imot slutten av det forrige arhundre 
hadde hatt mest kornavl, ble produksjonen lagt om sa h0Y
produksjonen med februk ble den viktigste nooringsvegen. Pa 
grunnlag av foreliggende materiaJe fra jordbrukstellinga har 
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det sin interesse a se litt pa utvikling og framgangslinjer i 
dette arhundre fram til 1939. 

Strinda samlede flatemal er 143,62 km" = 143620 dekar 
Ifl. jordbrukstelling av 1939 var herav 

Aker og hage ........... . .. 12599 dekar 
Eng pa dyrket jord ..... . ... . 22541 » 

N atureng pa innmark .,.. .. .. 504 » 

Beite pa dyrket jord .. .. . .. . 2352 » 

Udyrket jord til beite ..... . .. 1378 » 

Produktiv skog som h0rer til de 
bruk som er med i tellinga .. 33118 » 

Annet areal til brukene ...... 11533 » 
84025 dekar 

Rest 59595 dekar 
som er statsalmenning, myr, snaufjell og vatn. 

Jonsvatnet er ca. 14 km". 
Det samlede jorbruksareal er 39399 dekar, herav dyrket 

37492 dekar. 
Av apen aker var det i 

1907: 
1917: 
1929: 
1939: 

7921 dekar 
13035 » 
10330 » 

11017 » 

Av dette areal var brukt til f0lgende sredarter i: 
1907 : 1918: 1929: 

Bygg . . . . . . . . . . . . . . 2624 dek. 5191 dek. 5169 dek. 
Havre . . . . . . . . . . . . . 2630 » 4383 » 1976 » 
VA.rhvete . . . . . . . . . . . . . . . . 7 » 408 » 9 » 
Poteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 » 1813 » 1646 » 
Fornepe . . . . . . . . . . . ..... 504 » 400 » 515 » 
Gr0nnfor {havre, 

vikker m. m.l .. . . . 329 » 174 » 634 » 

1939: 
5436 dek . 
1499 » 

741 » 
1940 » 

633 » 

310 » 

I jordbruksstillingen for 1939 er opplyst at flatbygdene ved 
Trondheimsfjorden i et middelsar avler 232,5 kg koru pro dekar. 
Varhvete gir st0rst aYling, 239,8 kg pro dekar. Av poteter 2170 
kg pro dekar. Av rotvekster og formargkal blir dyrket mye, av 
engr0 atskillig. 
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OPPSTYKKING AV JORDEIENDOMMER. 

I de siste ar har skjedd stor oppdeling av garder. Pa neden
staende oppstilling er tatt med de skyldsatte eiendommer : 

Stil11ngen er i 1929: og ! 1939: 

Inntil 2 dekar · . . . . . . . . . . . . . . . 795 1486 
2,1 » 5 » · . . . . . . . . . . . . . . . 104 161 
5,1 » 10 » · . . . . . . . . . . . . . . . 95 79 

10,1 » 20 » · . . . . . . . . . . . . . . . 84 79 
20,1 » 50 » · . . . . . . . . . . . . . . . 77 67 
50,1 » 100 » · ............ ... 85 72 

100,1 » 200 » · . . . . . . . . . . . . . . . 106 78 
200,00 » 500 » · . . . . . . . . . . . . . . . 38 50 

Over 500 » · . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 

Tilsammen 1392 2075 

NYDYRKING: 

Av udyrka areal som var skikket til oppdyrking var her i 
1901 9725 dekar. Herav ble fra 1901-1907 dyrka 1483 dekar, 
fra 1918---,.1928 ble dyrka 965 dekar og fra 1930-1939 ble dyrka 
1217 dekar. 

I 1939 er Oppf0rt 4156 dekar dyrka jord som trenger gr0fting. 
Til gr0ftingsmateriale leverer no teglverkene i forn0den utstrek
ning drensr0r. Strinden teglverk begynte produksjonen av mr i 
1900. Trondhjem Aksjeteglverk begynte sMan produksjon noen 
fa ar tidligere og Lundamo teglverk visstnok enna litt f0r. 

I forhold til jordbruksarealet i Strinda utgjorde i 1939 den 
apne aker 28 pst. For flatbygdene ved Trondheimsfjorden var 
det tilsvarende tall 34,3 pst. 

Den vanlige driftsform i Strinda er enten 1 ar aker og 3-5 
ar eng eller 3 ar aker og 3--5 ar eng. Engproduksjonen er god. 
En rekner med 490 kg pro dekar dyrka england i et godt ar. -
Av engfm var det etter oppgavene for 1939 avlet 4421 kg 
i Strinda. 
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Innkjop av kraftfor 

Kraftfor .................. kr. 
Andre forslag ............ » 
Kunstgj0dsel .............. » 
Spr0ytemidler ........... . 

i 1929: 

299.156,-
21.174,-
82.686,-

og i 1939: 

kr. 358.840,
» 11.188,
» 91.582,
» 1.698,-

Det kan vrere av interesse a ta med noen tall som gjelder 
heile landet. 

Utsreden av korn og erter pro 1000 mennesker utgjorde i 
1835 487 hI og i 1917 285,1 hI. Poteter i 1835 410,4 hI og i 1907 
520,7 hI. 

Dette viser en relativ sterk nedgang for kornavlen i dette 
tidsrom. Her rna dog tas hensyn til at en no kan sa tynnere 
enn i 1835 fordi en har bedre sakorn og bedre saredskaper. 

Utsreden pro dekar var saledes i Tmndelag for bygg i 1870 
34,8 1 og i 1907 27,2 1, og for havre i 1870 58,4 1 og i 1907 
51,4 1, og for poteter i 1870 329 1 og i 1907 350 1. 

Den absolutte utsred utgjorde i landet av kornvarer i 1835 
582.052 hl og i 1907 682.190 hI. Poteter i 1835 490.358 hI. og i 
1907 1.245.958 hI. 

For Strinda er a merke at potetarealet er mer enn fordoblet 
etter 19071 

Fra 1928 er korndyrkinga kommet inn under tryggere for- , 
hold ved innf0ring av korntrygd. Staten kj0per no inn korn av 
b0ndene til priser som er fastsatt pa forhand sa utrygghets
momentet for sa vidt det gjelder priser er fjernet. For gamle 
kornbygder som Strinda har dette mye a si. 

HUSDYRHOLDET 

spiller vel no en like stor eller st0rre rolle for Strinda jordbruk 
enn akerbruket, og jordbrukstellingene viser at storfeavlen er 
i god oppgang til tross for et betydelig h0ysalg. 

F01gende tall fra jordbrukstellingene viI vise stillingen: 
1907: 1917: 1929: 1939 : 
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Hester 
Storfe 

.............. 698 918 701 676 

Sauer 
Getter 
Svin 
Hens .... . .... .... .... . 

2765 3015 
1627 1449 

52 107 
1562 1184 
5762 8077 

3367 3704 
1539 1134 

41 34 
2094 1562 
7924 8697 

, 
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Hesteholdet er i tilbakegang vel som folge av mer motor
drevne redskaper bade i jordbruket og i transporten. Storfe
holdet har fra 1907 til 1939 gatt fram med 34 pst. If!. jord
brukstellingene for 1939 har fiatbygdene ved Trondheims
fjorden et storfehold som svarer til 104,9 dyr pro 1000 dekar 
jordbruksareal, og dette ansees for lite. I Strinda er det til
svarende tall 94. Storfeholdet skal altsa framleis sta forholds
vis lavt i Strinda. Arsaken er vel stort hoysalg og lite som
merhavn. 

Saueavlen gar tilbake formentlig fordi her er lite sommer
havn. Svineholdet i Strinda er forholdsvis stort. I flatlands
bygdene ved Trondhjemsfjorden var det 23,4 svin pro 1000 
dekar jordbruksarea!. I Strinda er det tilsvarende tall 40 for 
1939. 

Statskonsulent Olav Fjrerli har for bygdeboka skrevet en 
utredning om kua og grisen og har dessuten gitt en samlende 
historisk oversikt vedkommende husdyrbruket. 

I. Historisk statistisk oversikt. 

Feet har fulgt med germanerne fra deres urheim i nordvest 
India. Det skaffet folket det meste av mat og klrer. Feet ble 
hardforere til lenger det ble fort mot nord gjennom arhun
dredene. Men i vart land kunne det likevel ikke greie seg ute 
om vinteren, bortsett fra en varmere tidbolk i yngre stein
alder og bronsealderen. En matte bygge fjos og samle vinter
for. Men det ble samlet lite vinterfor etter fetallet, og det ble 
nesten ingen avdratt am vinteren. Det gjaldt a fo over sa 
meget fe som muJig for a nytte beitene om sommeren. Feet 
sto derfor pi livnreringsfor - og titt mindre enn det om vin
teren. De beste beiter i de 2-3 beste sommermaneder var oppe 
i skoggrensa. Det var dirligere nede i tett skog og pa lavUig
gende Iyngmark ved kysten. Like fra de eldste tidene og til 
siste halvdel av forrige arhundre var det derfor dalbygdene 
som var de beste fealsbygder. Flatbygder med beiter i skogen 
har ikke vrert sa gode for fehold. Og etter hvert som den beste 
grasmarka ble brutt opp til aker, beitene ble mindre og en 
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st0rre part av vinterforet ble halm, ble det verre og verre 
for feet. 

Gjennom forskjellige lovregler i de gamle landskapslover 
(Frostatingsloven og Gulatingsloven) far en et noksa godt 
bilde av hvorledes fedrifta hos Yare forfedre artet seg i disse 
landsdeler. Men fra den tid finner en ikke meget a rette seg 
etter for a gj0re seg opp en mening om fetallet og februket i 
det enkelte herred. Dette blir lettere nar en ko=er fram mot 
eneveldets innf0ring i 1661. Regjeringene begynte da a samle 
forskjellige slags opplysninger for a fa greie pa de 0konomiske 
tilh0ve i de forskjellige deler av landet - kanskje mest for a 
fa greie pa skattefundamentene. I 1657-58 var det saledes 
en kreaturtelling og i 1664-66 en folketelling. I 1665 ble det 
pabudt en stor matrikulering for jordeiendommene i landet. 
Sammenholder en folketallet med tallet av fe, vii en fa greie 
pa hvor meget fe det var pro 100 innbyggere i de .forskjellige 
bygdelaga. Det viser seg at Strinda og Selbu fogderi omkring 
1660 hadde et folketall pa bare 5350, men at tallet pa storfe 
var 11 889. Det blir 222 storfe pro 1000 innbyggere.1 ) 

Intet annet bygdelag i landet kommer sa h0gt. Det fogderi 
som kommer nrermest, er Nordm0re med 182 storfe pro 100 
innbyggere. Lagest ko=er Bamle med 62 storfe pro 100 inn
byggere. I gjennomsnitt for landet, byene medtatt, var det 112 
storfe pro 100 innbyggere. 

Radde vedko=ende arkivsak~r i Riksarkivet og Statsarki
vet vrert tilgjengelig i dag, ville en kanskje ogsa ha funnet de 
tilsvarende tall for Strinda herred. Men det er ikke grunn til 
a tru at de andre herreder i fogderiet (Klrebu, Byneset, B0rsa 
og Selbu) har statt noe videre bedre enn Strinda. Strinda ma 
omkring 1660 ha statt som en av landets beste februksbygder 
- tross at den er en flatbygd og pa den tid ogsa dyrket meget 
korn. H erredet har drevet et allsidig jordbruk og har vrert en · 
av landets beste jordbruksbygder. Professor Yngvar Nielsen 
har i «Kvregholdet i Norge 1657» etter utdrag av kvegskatte· 
reknskapene satt opp tallet for husdyr i Strinda og Selbu i 
1665 til 2010 hester, 11889 storfe, 4076 sauer og 2907 geiter. 

l.) Yngvar Nielsen: Kvaegholdet 1 Norge 1657. Norsk hlst. Tidsskrlft 
3 B 3 H - og Skappel: «Trrekk av norsk Kvregholds Hlstorle». 
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Om avdratten av feet i den tida har en ikke sikre kUder. 
Blom kommer i sin «Forklaring over Hoved-Matrikkulerings
Commissionens Arbeide», Christiania 1816 til det resultat at: 
«En Ko giver Aaret omkring, naar Sommerhavningene er af 
de rigeste, 3% Bpd. Sm0r, paa middelmaadig Havn 31;'. Bpd. 
og paa ringe, almindelig Havn 3 Bpd. og den dobbelte Vegt i 
Ost-. (21 kg. sm0r og 42 kg. ost). Schweigaard i sin «Bereg
ning over Kvregbrukets Avkastning» kommer ogsa til en gjen
nomsnittsavkastning av 31;'. bismerpund sm0r og 6 % bismer
pund ost. Dette svarer til ca. 600 kg. melk for aret. Skappel i 
«Trrekk af det norske Kvregbruks Historie» kommer til det 
resultat at en ikke b0r sette gjennomsnittsavdratten til mer 
enn 500 kg. melk for aret for ei ku for perioden 1660--1814. 
Dette er trolig det riktigste taU. 

Om avdratten i Strinda la over landets gjennomsnitt eUer 
ikke, er det vanskelig a uttale seg om. Pram oppgir i sin bok 
"Reise i Norge 1804 og 05» melkeutbyttet av kyr i Strinda til 
1260 potterl). Det er trolig alt for h0gt. Pram hal' trolig gatt 
ut fra general Schmettows besetning pa Rotvoll, men derma 
ha vrert innkrysset blod av utenlandske raser, og foring og 
steU rna ogsa ha ligget over det vanlige. Enno i 1875 val' ikke 
Strinda kommet h0gre enn til 1260 potter. Men det er ikke 
urimelig at Strinda 1a litt over gjennomsnittet for landet i tids
rommet 1660-1814. 

Vekten av et slaktenaut i «Strinden og S0bygdene» oppgir 
Pram til 4%-5 vogel' (80-90 kg.), mens han' oppgir st0rr8 
vekt for fjeUbygdene. 

Den neste telling en hal' er ved matrikuleringen i 1723. Men 
professor Aschehoug sier i sin bok: «Statistiske Studier over 
Folkemrengde og jordbrug» at disse tall sikkert er for lave 
for S0ndre Trondhjems amt, og de tas derfor ikke med her. 

T 1835 kommer sa en n0yaktig jordbrukstelling. Etter den 
har: 

1 Hester 1 Stode 1 Sauer 1 Svin I Getter , 
Strlnda h. (med Malvlk) 545 9743 2640 585 220 
Strinda og Selbu fogderi 1886 2624 11939 3504 1426 

1) 1 pott = 9,65 dl. 
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I 1855 og 1875 blir tellingene utf0rligere. 
I 1875 hadde Strinda 712 hester, 4398 storfe, 4573 sauer, 

376 geiter og 983 svin. Av hestene var 676 over 3 ar og 36 
under. Det har saledes i den tid vrert lite av hesteoppdrett. 
Strindab0ndene har kj0pt hestene sine, srerlig fra de ytre 
distrikter i fylket , hvor statistikken viser et stort tall ung
hester. Oppdrett av storfe har ogsa vrert heller lite, da sta
tistikken bare gir opp 895 ungnaut. Allerede da var det sa 
bra omsetning av melk til byen at mange b0nder fant det 
mer 10nnsomt a kj0pe kalvedyr enn a ale opp ved eget tillegg. 

Slaktevekten pa husdyrene oppgir statistikken slik for 1875 
i bismerpund (6 kg.) : 

I Okser I Kyr 

For riket ............ 23 18 
For S. Trondhjems amt 27 20 
Strinda og Selbu ...... 29 21 

U ng
naut 

12 
13 
14 

I 
Voksne I Voksne I Vok:ne 

sauer gelter SVIn 

2,8 I 
2,6 18 

2,8 
I 

2,5 17 
2,9 

I 
2,4 20 

Som en ser har bygdene rundt Trondheim store slaktedyr. 
Melkeutbyttet star ogsa bra. Men prisene er ikke sa tilfreds
stillende. Statistikken viser: 

I 
! 

Rikets bygder ••••••• • I 

S0ndre Trondh]ems amt 
Strinda og Selbu fogderi 

Omtrentlig 
melkeutb. 

pro ku 

Potter 

1131 

1214 I 
1258 

Pris pro 
potte 
i ore 

11,3 
10,0 
10,0 

I 

Pr is pr. 
bi smerpund 

St110r kr. 

11,2 
10,4 
10,4 

I , 
I 

Ulli 
uvasket stand 
pr. sau pund 
(Ca. 112 kg.) 

3,1 
3,1 
3,5 

Bygdene omkring Trondheim har altsa ikke engang nadd 
gjennomsnittsprisene for landet for melk og sm0r. Byen har 
enno vrert for liten til a kunne bli noe godt marked for de go de 
jordbruksbygder som la rundt den. 

Statistikken av 1891 viser ikke noen tilfredsstillende frem
gang for husdyrbruket fra 1875. 
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1891 

H ester 

tall 10\'er3ar l Hingster I Valakker I Hopper 

Strlnda (med Malvlk) .. 619 I 600 I 136 I 370 94 
Strinda og Selbu fogder1 2475 2279 574 I l171 534 

1891 
Storie ._-

Jalt IUnder 1 aTI 1- 2aT I Ov~r2ar l Oksu I KYT 

Strtnda (med Malvlk) .. 2799 286 140 2373 53 2320 
Strinda og Selhu fogderi 14841 2394 1394 l1 053 217 10836 

Sau Oeit Svin H0ns 

strinda . . . . . . . . . . . . . . 1760 16 618 4191 
Strlnda og Selbu fogdert 17467 3400 2195 12156 

Tallet pa hester er gUt ned. Dette kommer av svakere drift 
med mindre aker. Av unghester er det no bare 19. Hestealet 
ligger helt nede. Hopper vil folk heIst ikke ha. De kan jo ta 
seg f01l «uloves», srerlig nar det er sa mange hingster. Folk 
mente at hingstene var bade sterkere, motigere og mer ut
holdende i arbeidet enn valakker og hopper, og de holdt derfor 
en del hingster som arbeidshester. Og sa var det ogsa mer 
stas ved a komme kj0rende til byen med en sprek hingst enn 
med en valakk eller hoppe. 

Tallet pa storfe har gUt sterkt tilbake fra 1875. Dette kom
mer dels av bedre foring: men enno mer av at det er blitt mer 
h0ysalg. De vesentligste grunner til dette er at melkeprisene 
er sma, og det er lett a na fram til jernbanen med h0yet som 
kan selges til noenlunde tilfredsstillende priser. Dertil kom
mer at en del av de gamle garder begynner a skifte eiere. Gamle 
slekter skiller seg med gardene, og det kommer til folk 80m 
har liten kapital, - men meget av mot og arbeidsdug - og 
kj0per. Det er kostbart a kj0pe besetning. H0ysalg er en for
siktig og billig drift. Sa tok de heist fatt pa den til a be
gynne med. 
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Sauetallet er gatt ned med l!:~ i perio
den. Arbeidet med ull i heimene for
svinner. Det er meget letvintere a kj0pe 
t0yet i butikken. Og sa synes jo folk 
ogsa at det er sa meget finere. Men 
istedet for sauen kommer flere h0ns. 

En ser at det fremdeles er vanskelig 
a holde melkeprisen oppe, den ligger 
endog 1,18 0re under rikets gjennom
snitt. En vesentlig arsak til dette er 
mangelfullt samarbeid for en vel orga
nisert omsetning. Til avl0sning av de 
gamle utsalg blir det reist meierier i 
byen. Men det blir dessverre reist bade 
et Trondhjems Meieribolag (1883) og 
et Strinda Meieribolag kort tid etter. 
Konkurransen mellom disse to meierier 
og andre omsetningsorganer gjorde om
setningen kostbar og prisene sma. Ar
beidet for asIa sammen de 2 nevnte 
meierier lykkedes f0rst i 1894, og i de 
f0lgende ar kommer en liten stigning 
i melkeprisene . 



I 1900 viser statistikken disse t all: 

He s t e r 

lalt Ovor 3 a r I Hin gster I Valakker Hop per 

Strinda . ........ . .... 632 585 75 
Strinda og Selbu fogderi 2558 2242 

I 
296 I 

St a rf e 
-

IU nder I ar l 1- 2 a r l O ver -2 a r I la lt 

Strinda .. . ..... . .. . .. 2196 118 121 1930 
Strinda ag Selbu fagderi 13456 1536 1413 10507 

375 
1332 

Okse r 

53 
213 

I 
I 

135 
614 

Kyr 

1877 
10 294 

Statistikkens tall for 1891 og 1900 er ikke direkte sammen
lignbare for Strinda, fordi Malvik er skilt fra som eget herred 
i denne 10-arsperiode. Tallet pa voksne hester i Strinda viser 
likevel bare en tilbakegang pa 15, og tallet pa hopper og ung
hester viser endog no en stigning. Dette syner at det holder pa 
a. bli st0rre interesse for hesteoppdrett. 

Tallet pa storfe viser den tilbakegang som er en naturlig 
f0lge av at Malvik er fraskilt. 

Prisene er omtrent som for 10 ar sia, med unnatak av mel
ken, som no pa meieriene betales med 10,5 0re i gjennomsnitt 
i Strinda og Selbu fogderi. Trondhjems Meieri utbetalte for 
aret 1900 11,42 0re til leverand0rene. 

I 1907 viser statistikken disse tall: 

He ster 

lalt O ver 3 ar Hin gst" Valakker Hopper 

698 651 58 418 175 

Starf e 

lalt Under 1 ar 1 - 2 At l o ver 2 ar O kser 

2765 I 302 270 I 2193 35 2158 

Det er framleis stigning av hopper og unghester . Hesteopp
drettet er i fortsatt framgang. Tallet pa kj0rehingster gar 
framleis tilbake. Tallet pa storfe har gatt fram fra 2196 i 
1900 til 2765 i 1907. Tallet pa ungdyr er mer enn dobbelt sa 
stort som i 1900. Interessen for oppdrett er igjen litt i stigning_ 
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Tallet pa geiter, svin, fj0rfe og kaniner pro 30. september 
1907 var: 

Ge i ter Sv i n 

I Under ] ~ r I Ov~r 1 ar I U nd('t 1 af l Over I ar 
Fjerfe Kaniner 

Jail fait 

52
1 

37 I 1562 I 1188 I 3741 5762 I 133 

Svineholdet har vokset til bortimot det tredobbelte fra 1891, 
og fj0rfeholdet har ogsa gMt noe framover. 

Husdyrbruket i det hele er no i jevn framgang. Priser pa 
dyr og de fleste dyreprodukter viser !itt oppgapg. Melke
prisen har dog statt omtrent stille. 

Den neste statistikk for husdyrhold er pro 1. januar i krigs
"-ret 1918. Det er under sa ekstraordinrere tilh0ve at priser 
O. 1. ikke kan sammen!ignes med de statistiske tall i 1907 
og 1929. Nar det gjelder tallet pa dyr er de derimot mer 
sammenlignbare. 

Pro 1. januar 1918 i Strinda: 

He ster 

Jail I 
Over H ing-

", steT 

887 I 759
1 

31 

1"lop-Valak- I 
kef per I 

Under 
Ialt 1 AT 

448 I 280 I 2769 I 342 

Starfe 

I 378 I 

Over 
, I, 

1983 

Okser 

66 

En ser at tallet pa hopper og unghester har gMt oppover. 
Det holder pa a bli en del interesse for hesteal. Tallet pa ungfe 
har gaU bra oppover. B0ndene begynner igjen a ale opp sine 
melkekyr selv. 

AV 'geiter, svin, h0ns og kaniner er det pro 1. januar 1918: 

Geite r Svi n 

Under Ovu Under 
Over 4 mnd. Fjene Kaniner 

lall ,,, , I, lall , " Felesvin I Alesvin 

57 I 892 I 175 I 480 I 237 I 7460 I 141 

Nar tallet pa svin er gMt ned, kommer det mest av at det 
er vanske!ig med grisefor under krigen. At tellinga er kommet 
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eUer juIesIaktinga gj0r ogsa sitt. Fj0rfeholdet er i oppgang 
tross den vanskelige forsituasjon. 

Prisene pa jordbruksprodukter steg til stor h0gde under 
krigen. En tar med noen tall ett er den offentlige statistikk 
for Strinda og Selbu fogderi. 

1914 1917 1918 1919 
kr. kr. kr. kr. 

Arbeidshester .. .. . . . . 571 1757,6 I 2118,2 1957,6 
Fetede okser .......... 192 666,3 818,5 761,1 
Brerekyr ... .... . . ..... 179 686,4 860,6 815,2 
H0Y ira kunsteng pro kg. 6,1 0re 20,5 0re 25,1 0re 23,2 0re 
Halm av bygg og havre 

pro kg. ............ 3,4 » 9,2 » 12,2 » 10,8 » 
Melkeprisene ved Trond-

hjems Meieri var .. . . 12,88 » I 28,38 » 43,37 » I 51,86 » 

Det var noen go de ar for bonden i Norge under forrige ver
denskrig. Men den gamle fortelling om Pharaos dr0m om de 
7 magre kyr som slukte de 7 fete og likevel ble like magre, 
kom til a sanne seg enno en gang i menneskenes historie. 

Den neste husdyrtelling er pro 20. juni 1929 og viser for 
Strinda: 

Hester I Storfe 

l over 33r 1 Under I I Okser I I Kvigt r over 
Ialt lalt 

1 ar 
1- 2 h 

ovt'r 2 ar 
Kyr 2 ar som ikke 

har hat! kalv 

701 
1 

653
1 

3367 455 1 508 1 32 
1 2355 1 17 

UnghesUallet har gaU tilbake igjen til 48. Tallet pa storfe 
har gatt sterkt fremover. Oppdrett av storfe er no kommet 
sa h0gt at det er passende til a rekrutere buskapene uten kj0p 
a v brerekyr. 

Av geiter, svin, fjrfe og kaniner var det pro 20. juni 1929: 

Gei te r Sv i n 

1 

Over 4 mnd. 
Fj0rfe Ka-

Under Over Under I Aisvin niner !alt 

1 

I h 1 ar 4 mnd. 
Ojod- lalt 

I svin I Raner I PUI ker I 
40 I 783 1 898 1 37 I 376 I 2094 I 7924 I 767 
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Svinetallet viser stor stigning. Likeledes tallet pa kaniner. 
Fj0rfeholdet star omtrent pa samme hegd som i 1918. 

Husdyrtall og husdyrproduksjon har gatt bra fremover i 10-
arsperioden, men prisene pa husdyrprodukter er igjen kommet 
lavt. Den offentlige statistikk oppgir bl. a. disse tall for 
Strinda og Selbu fogderi for 1929: 

Arbeidshester . .... ........ . 
Okser .............. .. .. . . 
Kyr ... . ............ .. ... . 
Hey fra kunsteng ....... . . . 
Halm ................... . 

591,00 kr. 
272,90 » 

244,10 » 
5,42 ere 

. 2,61 » 

Trondhjems Meieri oppgir utbetalingsprisen for melk til 
18,20 ere i 1929, men den gar i 1932 helt ned i 14,40 ere. 

Melkeproduksjonen pr .ku har gatt oppover. Den offentlige 
statistikk oppgir den til 1683 kg. i gjennomsnitt for Strinda 
og Selbu fogderi og for de «mer fremskredne» gardbrukere 
til 2382 kg. pro ku. 

Med prisene i 1929 star melkeproduksjonen noksa sterkt 
sammenlignet med h0ysalg, og det er derfor rimelig at storfe
holdet har tiltatt. 

Neste husdyrtelling er foretatt i 1939. Av denne er enno intet 
offentliggjort. I denne periode er omsetninga av melk blitt 
rasjonalisert ved oppretting av Tr0ndelag melkesentral og om
setninga av kj0tt og flesk ved oppretting av Norges kj0tt- og 
fJeskesentral. B0ndernes Salgslag i Trondheim er et meget nyt
tig organ for omsetting av sistnevnte yarer i Tr0ndelag. 

I det store og hele sto husdyrbruket i Strinda sterkt og var 
i en sikker, jevn og god utvikling. da den novrerende krig 
begynte. 

IT. Faring og drift. 

Som f0r nevnt kan en gjennom lovregler i Frostatingsloven 
og Gulatingsloven finne mange opplysninger om hvorledes 
fedrifta var ordnet i de eldste tider. I delvis endret form gar 
disse lovreglene over i Magnus Lagab0ters landslov. For a 
sikre en allsidig og god drift fastsatte Frostatingsloven at 
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leilendmgegarder matte ha minst ei ku eller kyrlag for hvert 
«solds utsred». Landsloven fastsatte et kyrlag for hvert halvt 
skippunds1 ) utsred. Det er rimelig at de holdt mer fe enn loven 
krevde pa de fleste garder. Da havnegangene for det meste 
var felles for heile grender, var det i loven fastsatt nar folk 
skulle flytte til sretrene, hvis de ikke ble enig om en annen 
tid. Det var ogsa lovregler for lyter ved solgt fe m. m. m. 

I Munchs «Historisk Beskrivelse av Norge i Middelalderen» 
framgar det at tyskerne f0rte ut skinn, viltvarer, sm0r og talg 
etter at Hanseatene slo seg ned i Bergen. 

Ogsa f0r, mens nordmennene sj01 greidde med sin utenriks
handel, var slike jordbruksprodukter viktige utf0rselsartikler. 
Det er klart at det har vrert et betydelig salg av husdyrpro
dukter fra en sa god fealsbygd som Strinda. Det meste har 
naturligvis vrert solgt til forbruk i Trondheim; men huder og 
skinn har ogsa vrert utf0rt av landet. 

Husdyrbruket har heilt fra de . eldste tidene i v3.r historie 
vrert den viktigste gren i vart jordbruk, bade nar det gjelder 
landets selvforsyning og utf0rsel. Deter derfor rimelig at var 
gamle lovgivning tok seg av det. I Strinda har de nok ogsa 
i de eldste tider vrert underkastet lovreglene bl. a. om sommer
beite med feet. Beitet i skogene omkring gardene har for en 
god del vrert nyttet i fellesskap av en grend, og inne pa al
menningen og andre stader har det vrert sretrer. En kan enno 
se nedlagte sretervoller. De fleste b0nder har nok mattet f01ge 
lovreglene om a vrere pa sreter i minst 2 maneder. Hadde de 
feet heime pa fellesbeiter i sretertida, kunne de fa bot for 
grasran, «grasrans baug». 

Men utviklinga kommer med deling a v heimebeitene, og det 
kommer hamnehager med skog til hver gard. No star hver 
bonde mer fritt til a ordne seg som han sj01 vii med beitinga. 
Somme har holdt pa sretrene noksa lenge, men storparten har 
nok hatt feet i hamnehagene hele sommeren. 

Men utviklinga har gatt videre. Hamnehagene har etter hvert 
ogsa blitt oppdyrket nermest byen, sa no er det mange garder 
som er uten skoghamn ved garden. Sa matte tida for inne
foring og kulturbeiting komme for feet om sommeren. Men 

1) 1 skippund reknes 1 Norge 1 vA.re dager = 160 kg. 
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gardene som grenser inn til udyrkbar jord ved fjell og hauger 
og rundt Jonsvatnet, har framleis skogbeiter, som de fortrins
vis nytter til smafe, ungnaut og kyr som «star borte». 

I de eldre tider har nok vinterforinga vrert like tarvelig i 
Strinda som pa de fleste andre stader i landet. Det ble hesta 
mest mulig h0Y fra naturlig eng heime og pa utslatter og tatt 
litt lauv. Dertil kom halmen. Men det gjaldt a ha mest mulig 
fe over vinteren for a kunne nytte ut beitene om sommeren. 
Sj01 om feet gikk ute sa lenge det var bar mark, sa ble det for 
lite h0Y og halm til a livberge det om vinteren. En matte skaffe 
hjelpefor attat. I Strinda ble det skogen som matte skaffe 
dette, pa de garder som hadde skog. Det ble kj0rt heim bar og 
kvist av lauvtrrer, og bade storfe og smilfe ble sluppet ut hver 
dag for a gnage og ete. Dette var middagsmaten. H0Y fikk 
de som regel bare en gang for dagen. Halmen ble gitt heil i 
basen. Krubber var det ikke. Feet ble bundet til veggen i baser. 
Det kunne lett spilles halm pa det vis, sa den kom i gj0dselen. 
Men det var sett som en skarn og et sl0seri at det var meget 
halm i gj0dseldyngen. 

Det var en stor kunst a «f0de fram» en buskap (eller svelte 
den fram). Dyra matte ikke tape for meget av h0stholdet f0rst 
pa vinteren. Da ville det ga galt. Men mot varen var det ikke 
sa n0ye med det. Da ble kua titt sa svak at den hadde vanske
lig for a reise seg pa basen. Ellers var malet at kua skulle 
vrere «buf0r» (kunne f01ge med pa beitene) og i aile fall «mys
f0r» og «gangf0r» (kunne reise seg og gal. Av smilfeet var det 
ofte noen som kreperte som f01ge av suit ut pa varparten. 
Hestene var best holdt; men de var ogsa magre ut pa varen. 

Ble det sein var, var det !itt vanskelig a berge feet fram. Det 
gjaldt da a kunne skaffe mest mulig n0dfor. Skav (avsmiet 
bark) av selje, rogn og asp, og beit (smakvist av bj0rk) , 
matte da skaffes tilveie i store masser, og bade store og sma 
pa garden matte settes inn for a berge feet. 

Det ble !iten melkeavkastning av feet om vinteren pa dette 
vis. En s0kte jo ogsa a fa kyrne varbrere. Men nar magre var
brerkyr kom pa beite, ble jo ogsa avdratten liten i den f0rste 
tida. Nar Skappel setter gjennomsnittsavkastninga pro ku for 
landet til 500 liter og Schweigaard til ca. 600 liter i tida 1660 
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-1814, sa er jo dette en darlig utnytting av dyra. Men tidas 
bruksmater var slik. Og hadde det kommet noen og talt for 
notidens bruksmater, sa ville hall nok ikke blitt holdt for 
normal. 

Men tross all slavebundethet av skikk og bruk, er det en ut
vikling. For feholdet her i landet kom det en stor omlegning 
fra 1870 og utover. De sterkt forbedrede kommunikasjoner og 
letting for innf0rsel av andre lands yarer gjorde at b0ndene 
fikk Iyst til a kj0pe enkelte yarer som kom utenfra og yarer 
fra eget lands industri og handverk. Dette gjorde seg srerlig 
gjeldende i bygder som la sa nrer en st0rre by som Strinda. 
Men for a kj0pe mer ma en selge mer (eller lane penger). Og 
det ble heist husdyra som matte skaffe salgsvarene. Men da 
matte en ogsa pr0ve a 0ke avkastninga, og vi glir no sakte 
men sikkert inn i sterkere foring og mer rasjonell drift. 

Av statistikken for Strinda vii en se at buskapene gar heller 
tilbake i tall etter 1875, men at avkastninga aukar. Da korn
avlen hmner seg darlig, kommer det kunsteng istedet for en 
del aker, og storfeet far bade mer og bedre h0Y. Men foringa 
blir for ensidig. Sa reises det snart en agitasjon for dyrking 
av rotvekster og en del bruk av kraftfor. Jordbruksstatistik
ken viser at Strinda med vakne 0yne har fulgt med i denne 
utviklinga. Ved sida av disse f6rmidler har Strinda ogsa nytta 
avfallsprodukter av industrien i byen som drank og dray. Pa 
mange fj0S har dette vrert et vesentlig tilskott til foringa. 

Nar h0ysalget har vrert drevet sa sterkt i Strinda, kommer 
det mest av at melkeprisene har vrert for sma i byen. Dertil 
kommer at det har vrert grepet til h0ysalg som en billig drifts
form av mange som hadde kj0pt garder med liten kapital. 
Med bedre priser pa melk og kj0tt vii nok h0ysalget \itt etter 
hvert ga tilbake og husdyrbruket innta en sterkere og ster
kere stilling pa de ~anlige bondegarder i Strinda. Smabrukene 
kan derimot komme til a kaste seg mere over dyrking av 
gr0nnsaker, brer og blomster'og hold av fj0rfe. 

III. Raser og alsarbeide for storfe og svin. 
Storfeet i Strinda i gammel tid har tilh0rt den eldgamle, 

skandinaviske landrase som har vrert utbredt i Norge heilt 
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fra de nordligste stmk og syd til Mj0sa og over heile Vestlan
det. I Sverige har den wert utbredt i heile den nordlige del og 
syd mot de store sj0er. Det meste a v feet i Finnland h0rer ogsa 
til denne gamle eiegode rase. I vart land er den no delt i tre 
raser: Sidet tr0nderfe og nordlandsfe, D0lefe og Vestlandsk 
fjordfe. Her i fylket var dette feet en tid ogsa kalt «R0rosfe», 
fordi R0ros og omliggende bygder var de ledende i alen like 
fra 1894. 

Men i eldre tider har ikke feet set sa ensartet ut som no. 
Det har vrert hornete og kollete dyr om hverandre, og fargen 
har vrert fra enlett til botet, sidet, fJekket, droplet av fargene 
svart, r0dt og gratt. Mest har det vrert av den svarte fargen. 
Skifteprotokollene gir noksa gode opplysninger om fargen pa 
feet og om det var kollet eller hornet. Nar det gjelder stor
leiken har en en del opplysninger om slaktevekten. Levende
vekten for voksne kyr ma ha vrert om lag 240 kg. No veier 
det siste fe i S0r-Tmndelag ca. 340 i gjennomsnitt. Denne fram
gang er da oppnadd med godt utvalg og bedre oppdrett i de 
siste 70 ar. Det gamle fe var hardf0rt, n0ysomt og var Mye 
tilpasset for de klimatiske tilh0ve og tidas driftsmater. 

Interessen for jordbruket ble st0rre hos den opplyste og 
ledende del av vart folk fra 1710 og utover - vesentlig som 
en f0lge av fysiokratenes lrere, som bl. a. gikk ut pa at jQrda 
var all rikdoms kilde og at jordbruket f0rst og fremst matte 
fremmes i et land. I Tmndelag gikk Det Kg!. Norske Viden
skabers Selskab inn for denne lrere og utf0rte et meget stort 
og rerefullt arbeid. Det er meget forklarlig at det den tid 
ogsa ble fors0kt med st0rre og mer riktytende feraser pa en 
del storgarder i Tmndelag. Av slike kan nevnes 0strB.t, Stor
fosen og Reinskloster. Det var heist irske og hollandske raser 
som da ble innf0rt, og det er av enkelte forfattere opplyst at 
disse dyr trives og «forplantes» i distriktene1 ). Major Andr. 
Bull hadde ogsa fe av/irsk rase og blandinger med irsk pa sine 
garder pa Yttemy og Indemy i 1774. Det er rimelig at noen 
innblanding av slike feraser er kommet til noksa mange garder 
i Tmndelag i denne tida. 

At en del st0rre garder i Strinda ogsa har fors0kt de frem-
1.) DJetrichsens Magazin for N reringsstanden V 1799. 
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meae raser, kan en sikkert ga ut fra. Pram nevner saledes at 
generall0ytnant Sclunettow pi Rotvold har skaffet seg en 
«hjord av fortreffeiig kveg»l). Da Pram ikke skildrer de nor
ske feraser som «fortreffelig», kan en gi ut fra at det ma ha 
vrert fremmede feraser pa Rotvold, eller kryssninger og blan
dinger mellom fremmede raser og norske. Det samme har trulig 
i noen grad vrert tilfelle pa flere garder i Strinda. Tida var 
slik at det i alle fall var en del som gjerne ville pmve noe nytt 
som kunne bringe framskritt for jordbruket. Dessverre er det 
lite av opplysninger til klarlegging av sp0rsmalene. De gamle 
gardsarkiver pi storgardene er for det meste forsvunnet, · og 
slike opptegninger herer heller ikke til det som }Jlir samlet i 
offentlige arkiver. 

Det irske og hollandske blod har nok spredt seg en del i feet 
i Tmndelags flatbygder i denne tid, men noen sterk innvirkning 
har det sikkert ikke hatt. Den alminnelige bonde var ikke sa 
sterkt grepet av denne mrsle at han drev noen planmessig 
innbIanding. Det matte bli mer tiIfeIdig. 

Helt anderiedes sterk og avgj0rende innvirkning pa feet i 
flatbygdene fikk innblandingen av ayrshireblod fra 1854 og 
framover til arhundreskiftet. Pioneren her var konsul Arild 
Huitfeldt, som i 1854 kj0pte 1 okse og 4 kviger i Skottland og 
stasjonerte pi sin gard Lundamo i Horg. Herfra ble solgt 
bade voksne ayrshiredyr og kalver - mest til S0r-TmndeIag. 
Ayrshirestammen pi Rotvold landbruksskoIe i Strinda fra 1860 
til 1870 var saIedes kommet fra Lundamo. Buskapen pa Lun
damo bIe soIgt i 1870. H0sten 1856 innf0rte proprietrer P. C. 
Aune pa Re i Stj0rdaI 1 okse og 4 kviger fra Skottland. Han 
aIet snarest mulig til en stor buskap og solte ca. 150 kaIver 
til gode priser inntil 1883 - de fleste til Tmndelag. Til opp
friskning ble senere kj0pt ayrshiredyr fra As h0gre Iand
bruksskole og fra Sverige. I 1884 ble det kj0pt 8 ayrshiredyr 
pi Re til stamjord for S0r-Tmndelag. Denne stamhjord ble 
stasjonert hos godseier H. Finne pi Tunga i Strinda. I 1891 
ble det kj0pt 1 okse og 2 kviger av ayrshirerase til oppfrisk
ning av stamhjorden pa utstilling i G0teborg. Stamhjorden 

1.) Prams reise i Norge 1804~1805. Skappel: Trekk av det norske 
Kv",gbruks H1storie, Christiania 1903. 
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ble nedlagt i 1896, men det ble i disse 12 ara solt mange !talver 
rundt om i fylket. 

Ayrshirebesetningene pa Tunga og Rotvold har naturligvis 
hatt stor innvirkning til spredning av ayrshirerasen i fylket. 
Det er naturligvis ogsa kj0pt mange kalver i Strinda til de 
garder som drev med oppdrett, og en vet om noen garder med 
ren ayrshirebesetning oppover mot arhundreskiftet. Men, som 
en vi! ha sett av oversikten, var det ikke stort oppdrett i 
Strinda. B0ndene drev i stor utstrekning og kj0pte kalve
ferdige kyr. Mange drev ogsa med a «melke av» de innkjapte 
kyr, slakte dem og kj0pe nytt. Det var heIst bare det mindre
tall av garder som grensa inn til skogen, hvor det var naturlige 
beiter, som vedlikeholdt besetningene ved eget oppdrett. Pa 
enkelte a v disse garder kan en nok finne ubrutte linjer bakover 
til de gamle ayrshirebesetningene pa Tunga og Rotvold. 

Men det er ikke bare ayrshire som er pmvd i Strinda av 
utenlandske storferaser i de par siste mannsaldre. Gardbruker 
Petter Wanvik pa Havstein kjapte i 1888 2 kvigekalver av 
anglerfe og derti! i Skane 2 oksekalver og en kvigekalv av 
svensk laglandsfe, som er grunnlagt pa innfarte dyr fra Ostfris
land og Holland. Den ene av oksene var noe kortere enn den 
andre og med srerlig godt utviklet bakpart. Nar denne ble 
brukt til alminnelige tmnderkyr, kunne det i noen tilfelle bli 
vanskelig med kalvinga, da kalvene ble vel dryge i bekken
partiet. Kryssningsavkommet etter laglandsfe og tremderkyr 
ble meget gode bruksdyr. De lignet mest pa laglandsfeet i 
kropsform. De fleste ble helt svarte, men en del var svart
botet som laglandsfeet. Etter tr0nderkyr fikk avkommet horn. 
Etter en innkjapt jemtlandsku ble farste kryssningsgenerasjon 
kollet, og etter disse har det holdt seg en linje, som for det 
meste har vrert kollet. I 1904 kjapte Wanvik to nye okser i . 
Sverige, den ene av godseier Kinck pa Beltberga i Skane, som 
da hadde en av Sveriges beste laglandsbesetninger. Senere er 
det ikke kjapt inn alsdyr av Jaglandsrase til Havstein. Men med 
innfarsel av disse 4 okser og en kvige hIe det framkrysset en 
besetning som overveiende var av laglandsblod og preget av 
svensk laglandsfe, uten at det ble innal som brakte depresjon. 
Dette fe hal' holdt seg pa Havstein like til i dag, men eierne 
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negynner no a bruke okser av mdt tmnderfe, da de synes fett
prosenten i melka blir for U'g i laglandsfeet. Melkemengden 
er fremdeles god. 

I de f0rste 25 ar ble det solgt en del kalver av laglandsblan
dingene, men ikke i de siste 30 ar. Gardbruker Isak Wanvik 
mener at laglandsfeet ikke er skikket der folk bruker skog
beiter. Det ma enten innefores om sommeren eller ha frodig 
beite pa dyrket jord eller kulturbeiter. 

Om noen kalver av laglandsfe er spredt fra Havstein til 
garder i Strinda, sa har det ikke hatt noen vesentlig innvirk
ning pa feet i bygda i dag. Det er likevel riktig at dette kryss
ningsarbeide blir nevnt, bade som et minne om en interessert 
og energisk Strinda-bone og fordi fors0ket har gitt oss lrer
dommer av verdi. 

R0dt dansk melkefe er ogsa fors0kt. Det er opplyst at Ola 
Tverdal pa Eklesspannet fikk tak i en stamme i 90 ara. Det 
var store, trivelige dyr som melket godt. Mel! det ble snart 
innal, og stammen ble etter hvert darligere og gikk ut. Noen 
kalver var spredt til gardene rundt om, men denne stamme bar 
ikke hatt noen videre innvirkning pa det novrerende fe i 
herredet. 

Etter hvert som det ble opprettet meierier rundt om i byg
dene i Tmndelag, ble det vanskeligere Qg vanskeligere a fa 
kj0pt gode livkyr til fj0sene i Strinda. Mens folk f0r gjerne 
solgte gode kyr fra fj0set, nar de bare fikk god betaling, ville 
de no som regel ikke selge annet enn det de ville utrangere 
aven eller annen grunn. Prisene pa livdyr ble ogsa h0gre etter 
hvert. Disse vanskeligheter ble ogsa diskutert i Strinda land
brukslag, og i m0te 7. mars 1902 ble det gjort vedtak om a for
s0ke a kj0pe kviger av mdt dansk melkefe. Innkj0pet ble over
dratt landbrukskandidat Finnset. Finnset som er fra Afjord, 
hadde de to forrige ar fungert som amtsagronom i S0r-Tr0n
delag og oppholdt seg no i Danmark og var seinere i en ar
rekke godsforvalter pa det 7000 da. store gods Jregerspris pa 
Skjelland. Det ble kj0pt 34 drektige kviger pa Fyen. De ble 
tuberkulinpmvet i Danmark, og Finnset tok bare dyr som ble 
erklrert for helt friske. De ble unders0kt pa nytt da de kom til 
Trondheim, og ingen av dyra reagerte. De 34 dyr kom pa kr. 
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«Rubin» 2397, 2. pT. , tilh. Btrinda t eavlslag. 
Fot. 1932, W . W. Christie 

4350,00 da de kom til Trondheim. De ble delt pa flere kj0pere 
med 1 til 4 pa hver. Dommen om disse dyr er noe forskjellig, 
men de fleste er enig om at det var gode melkere og rolige 
beitedyr. Det viste seg imidlertid at de likevel hadde f0rt tu
berkulosesmitte med seg. Noen hie utrangert etter fa ars for-
10p pa grunn av denne sykdom, og det var fa som overlevde 
de mere grundige tuberkuloseunders0kninger i 1912--13. 

En del av disse danske kyr ble nok ogsa brukt til avl og 
parret med ayrshirepregede okser. Men denne lille innblandin
gen av dansk blod har praktisk talt ikke hatt noen innvirkning 
pa det novrerende fe i Strinda. 

Fra 1894 blir det gitt offentlig tilskott til fealslag til a holde 
okser. En del herredere i S0r-Tr0ndelag nyttet seg straks av 
dette, men i Strinda var ikke tanken oppe f0r i 1908. Da ble 
det fors0kt a lage et fealslag i Ranheim krets, men tanken 
strandet pa at ingen ville vrere oksevert. 

I 1922 nedsatte Strinda landmannslag en komite til a arbeide 
med saken. Det viste seg at det no var st0rre interesse for a 
fa gode rasedyr ved eget oppdrett. I 1926 ble Strinda, Opp
strinda og Bratsberg fealslag opprettet, og i 1927 Byasen feals
lag. Aile disse lag har seinere vrert i virksomhet og har holdt 
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gode alsokser av r0dt tmnderfe. Fra h0sten 1941 kom ogsa 
et Jonsvatnet fealslag igang. 

Det f0rste fj0sreknskapslag ble oppreUet i Danmark i 1894 
og allerede 4 ar etter ble det f0rste oppreUet i Norge i Fjrere 
i Aust-Agder. Det kom snart til noen flere lag. og fra budsjett
terminen 1901-1902 ble det gitt statstilskott til lagenes 
virksomhet. 

Allerede i mai 1901 ble tanken om a arbeide for fj0srekn
skapslag dmftet pa styrem0te i Strinda landbrukslag, og alle
rede 1. juli vedtokes en hens tilling til Trondheim meieribolag 
om a innf0re fj0skontroll med reknskap for bolagets leveran
d0rer. Dette er tanker som var langt foran sin tid. F0rst 30 ar 
seinere begynner fj0sreknskapssp0rsmalet a bli 10st pa denne 
mate i noen av de mest interesserte fealsbygder. Trondheim 
meieribolag har nok hverken da eller seinere funnet a kunne ta 
seg av saka. Av landbrukslagets protokoll framgar det at det 
likevel alt i 1902 ble stiftet et Strinda kontrollag med 20 fj0s 
og 260 kyr. Lagets virksomhet har nok blitt kortvarig, for i 
1906 ble det i landbrukslaget stilt forslag om a s0ke a fa kon
trollaget igang igjen, ~en saka ble utsatt. F0rst i.1908 kom 
det et kontroll-Iag igang panytt med 14 fj0s og 270 kyr. Men 
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ogsa dette lag har hatt liten levedyktighet; den 28. februar 
1912 ble det pa arsm0te i landbrukslaget meddelt at dette 
hadde fatt overlatt midlene fra det oppl0ste Strinda kontrollag. 

No gar det like til 1922 f0r vi har et Strinda kontrollag igjen. 
I 1928 far vi Oppstrinda kontrollag og i 1932 Jonsvatnet fj0s
reknskapslag. De to f0rste har tatt seg en pust sa lenge krigen 
varer, men kommer nok igang igjen nar denne er slutt. 

IV. FOTskjellige tiltak. 

I meldingen fra sokneselskapet for 1866-77 opplyses at 
selskapet har fatt et tilskott av landhusholdningsselskapet til 
a holde fj0sbefaringer. Det samme sees a vrere tilfelle i 1882 
og 1886. Det siste ar var tilskottet kr. 40,00. Amtsagronomene 
og to medlemmer av selskapet var da prisdommere. Det ble 
utdelt 2 f0rstepremier, 5 annenpremier, 7 tredjepremier, 8 
fjerdepremier og 4 fikk hederlig omtale. Etter premieutdelinga 
var det bl. a. diskutert om «hensiktsmessigheten» av den sa
kalte «ensilage» (surfor) - altsa for 58 ar sia. Enda det for 
lenge sia er fastslatt at dette er et av de beste og minst ar
beidskrevende formidler en kan bringe tilveie pa en gard, drives 
det enno lite med silonedlegging i Strinda - slik som i Tmn
delag ellers. Det er pa somme omrader at utviklinga gar 
meget seint. 

V. Svineholdet. 

Like fra vikingetida og utover til det nittende arhundre har 
det vrert litet med svin i Norge. En trengte kornet til folkemat, 
det var lite rotvekstdyrking, og potetene var ikke kommet til 
landet. 

Men i vart kalde klima var det stor trang til fettstoffer i 
menneskenes ernrering, og flesket var holdt for en srerdeles 
god mat - som det dessverre var alt for lite avo Det er derfor 
meget forklarlig nar Yare gamle hedenske forfedre i vikinge
tida ogsa sa det som en viktig del av saligheten i Vallhall -
at de skulle fa spise flesk med de ville. 

Nar det var lite kornfor og annet kraftig for a bruke til gri
sen, kunne den ikke vokse fort, og derfor kunne den bli bade 
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:.! og 3 ar f0r den ble slaktet. Et griseslakt skulle ogsa vrere 
stort. Det var en skam a ha for sma skinker pa stabburet. Det 
var en reressak a ha meget av stort flesk hengende. Etter 
salting ble det opphengt til speking, og det var gammel skikk 
at flesket skulle henge til det var en del harskt og gult f0r en 
begynte a bruke av det. F0rst da fikk det den rette drygsel 
(og samtidig en sterkere smak). 

Om vinteren matte grisene leve av skyller og annet lite nre
rende for. Om sommeren gikk de pa grasbeite i innhegninger 
og fikk tilskott av skyller. Nar grisen var stor nok, ble det 
foretatt en gj0dning av de magre dyr. Gj0dningsforet var fl2lrst 
og fremst mel av lett korn, som bade ble brukt til innblanding 
i skyllene og kokning av «grisegraut.. Til slutt i fetnings
iPerioden ble ogsa mel knadet til en hard deig for a fa maten 
sa nreringsrik som mUlig. 

Skulle det bli den rette drygsel i flesket, matte sa grisen bli 
slaktet nar en hadde fatt «nymane». I alle fall matte det vrere 
under «veksande. mane, og heIst ogsa ved «oppgaende» dag 
og «fh~ande» Sj0. Grisens d0dsskrik h0rtes derfor heIst tidlig 
om morgenen ved nymane, og slaktermatene var ikke alltid 
nettopp «humane» etter var tids oppfatninger. 

Som en vil se av den statistiske oversikt, var det lite svin i 
Strinda like til 1875. Det har vrert produsert bare til eget bruk 
pa garden - ikke til salg. 

Etter statistikken av 1875 ser en at svineholdet blir litt 
st0rre enn til eget bruk, og det kommer da en jevn, men ikke 
sterk stigning oppover til statistikken av 1929. Svineholdet i 
Strinda burde ha vrert st0rre, selv om en basserte det pa lite 
kj0P av for, men pa gardens avfallskorn og poteten og rot
vekster. 

Svinerasen har i eldre tider vrert vart norske landsvin. Fra 
1875 og utover til arhundreskiftet ble det innf0rt noksa m~ge 
alsdyr av yorkshire fra England til forskjelJige deler av landet. 
Disse svin hadde bedre bygning enn landsvinet dengang, men 
var ikke sa hardf0re. Fra arhundreskiftet far vi offentlige als
stasjoner for bade yorkshire og landsvin, og de fremste opp
drettere kj0per ofte alsdyr derifra - srerlig raner. 

I Strinda har opdrettere pr0vet begge raser og har drevet 
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med «brukskryssinger» mellom dem for oppdrett av slakte
griser. Kvaliteten av alsdyrene star fullt pa h0gde med de om
liggende bygder. 

Raneholdslag er det ikke i Strinda. Men de st0rste oppdret
tere holder gode raner i sa stor utstrekning at aile oppdrettere 
er tjent. 

Som en vil se a v foranstaende har Strinda omkring 1660 
vrert en av de fremste fealsbygder i landet. Feholdet har hatt 
noen vanskelige ar a stri med fra 1875 og oppover til 1907. 
Seinere har bade fehold og svinehold vrert i jevn og sikker 
framgang. Interessen for disse grener av husdyrbruket er no 
god, og med de meget gode naturlige vilkar som Strinda har og 
gode plass ved en st0rre by, er det grunn til a tru at Strinda 
igjen vil bli en av de fremste bygdene i landet nar det gjelder 
disse grener av husdyrbruket. 

HESTEAVL 

har det sa vidt en kan se ikke vrert stor mteresse for i Strinda 
i tidligere tid. Etter opplysninger som er gitt av en mann pa 
Strinda som er kyndig pa omradet, herr N. H0nnaS, ble det i 
forrige arhundre vesentlig innkj0pt hingster til brukshester. 
Det er millig at dette hadde en viss sammenheng med at for
retningsmenn i byen enno var innehavere av en del st0rre 
garder pa Strinda, og enten de da bodde pa sine garder, eller de 

, bodde i byen, sa var det en honn0rsak a kunne ferdes mellom 
byen og landstedet med en stolt hingst mellom skjrekene. Det 
var ogsa flere som hadde en livf<\kledd kj0rekar pa kuskesetet. 
H0nnas nevner under forbehold f0lgende garder for ea. 50 ar 
sia: Tungen, Grilstad, 0vre og nedre Leangen, Devle, Ringve, 
Lade, Lynggarden, no Eigeseter gt. ,30, konsul Fritz Lorek, 
Tilfredshet. Sj0lsagt var kj0ret0Y og seletj2;~r ogsa i h0g grad 
presentabelt. Landauere og kalesjevogner fra d~n tid har til
dels vrert a se ogsa i seinere ar pa auksjoner i byen og pa 
Strinda. Men ogsa mange b0nder hadde flotte hester og kj0re
t0yer, og de hadde ogsa gjerne hingster som var kj0pt inn fra 

408 



varmluftsirkulasjon for spekep01se og andre spekevarer. Dess
uten inneholder bygget fryseri og kj0leanlegg. 

Jordbruket i Tmndelag er for en stor del basert pa produk
sjon for salg av h0Y, korn og poteter. Det faIt derfor naturlig 
at B0ndenes Salgslag straks ogsa opptok omsetningen av disse 
yarer pa sitt program. Foruten den innenlandske omsetning, 
har Laget i flere ar hatt st0rre eksport av jordbruksproduk
ter til en rekke oversj0iske land, og derved lettet omsetningen 
pa det innenlandske marked. 

Etter henstilling fra Nord-Tmndelag Hagebrukslag og S0r
Tmndelag Landbruksselskap omsetter Laget ogsa boor og 
gmnnsaker. For a regulere prisen pa boor som pa grunn av 
ujevn tilf0rsel kan svinge sterkt, innredet Laget i 1927 et 
mindre saftpresseri i sin lagerbygning pa Bratt0ra. 

B0ndenes Salgslag driver ogsa innkj0p og eksport av huder, 
skinn og ull. 

I 1921 ble der opprettet a vdelingskontor i N amsos, i 1926 
salgskontor i Oslo, i 1927 avdelingskontor i Steinkjer og i 1941 
i Levanger. 

Hovedforretningens omsetning i kroner har svinget mellom 
3.500.000,- og 12.000.000,-. Med avdelingskontorene var 
den samlede omsetning i 1942 over kr. 18.000.000,-. 

Salgslaget beskjeftiger for tiden ved alle avdelinger tilsam
men ca. 120 arbeidere og funksjonoorer. 

Salgslagets styre bestar for tiden av Erik Huseby, Buvik, 
formann, S. S. Klingenberg, Strinda, nestformann, Fr. Rannem, 
Sparbu, Joh. G. Selloog, Namdal, Ingv. Svinsas-Lo, Meldal, Age 
Hagerup, Frosta, K. H. Bmdholt, disponent og Konrad Schei 
faglig leder. 

STRINDA I SEINERE AR 

Mens Strinda til ut imot slutten av det forrige arhundre 
hadde hatt mest kornavl, ble produksjonen lagt om sa h0Y
produksjonen med februk ble den viktigste nooringsvegen. Pa 
grunnlag av foreliggende materiaJe fra jordbrukstellinga har 
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det sin interesse a se litt pa utvikling og framgangslinjer i 
dette arhundre fram til 1939. 

Strinda samlede flatemal er 143,62 km" = 143620 dekar 
Ifl. jordbrukstelling av 1939 var herav 

Aker og hage ........... . .. 12599 dekar 
Eng pa dyrket jord ..... . ... . 22541 » 

N atureng pa innmark .,.. .. .. 504 » 

Beite pa dyrket jord .. .. . .. . 2352 » 

Udyrket jord til beite ..... . .. 1378 » 

Produktiv skog som h0rer til de 
bruk som er med i tellinga .. 33118 » 

Annet areal til brukene ...... 11533 » 
84025 dekar 

Rest 59595 dekar 
som er statsalmenning, myr, snaufjell og vatn. 

Jonsvatnet er ca. 14 km". 
Det samlede jorbruksareal er 39399 dekar, herav dyrket 

37492 dekar. 
Av apen aker var det i 

1907: 
1917: 
1929: 
1939: 

7921 dekar 
13035 » 
10330 » 

11017 » 

Av dette areal var brukt til f0lgende sredarter i: 
1907 : 1918: 1929: 

Bygg . . . . . . . . . . . . . . 2624 dek. 5191 dek. 5169 dek. 
Havre . . . . . . . . . . . . . 2630 » 4383 » 1976 » 
VA.rhvete . . . . . . . . . . . . . . . . 7 » 408 » 9 » 
Poteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 » 1813 » 1646 » 
Fornepe . . . . . . . . . . . ..... 504 » 400 » 515 » 
Gr0nnfor {havre, 

vikker m. m.l .. . . . 329 » 174 » 634 » 

1939: 
5436 dek . 
1499 » 

741 » 
1940 » 

633 » 

310 » 

I jordbruksstillingen for 1939 er opplyst at flatbygdene ved 
Trondheimsfjorden i et middelsar avler 232,5 kg koru pro dekar. 
Varhvete gir st0rst aYling, 239,8 kg pro dekar. Av poteter 2170 
kg pro dekar. Av rotvekster og formargkal blir dyrket mye, av 
engr0 atskillig. 
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OPPSTYKKING AV JORDEIENDOMMER. 

I de siste ar har skjedd stor oppdeling av garder. Pa neden
staende oppstilling er tatt med de skyldsatte eiendommer : 

Stil11ngen er i 1929: og ! 1939: 

Inntil 2 dekar · . . . . . . . . . . . . . . . 795 1486 
2,1 » 5 » · . . . . . . . . . . . . . . . 104 161 
5,1 » 10 » · . . . . . . . . . . . . . . . 95 79 

10,1 » 20 » · . . . . . . . . . . . . . . . 84 79 
20,1 » 50 » · . . . . . . . . . . . . . . . 77 67 
50,1 » 100 » · ............ ... 85 72 

100,1 » 200 » · . . . . . . . . . . . . . . . 106 78 
200,00 » 500 » · . . . . . . . . . . . . . . . 38 50 

Over 500 » · . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 

Tilsammen 1392 2075 

NYDYRKING: 

Av udyrka areal som var skikket til oppdyrking var her i 
1901 9725 dekar. Herav ble fra 1901-1907 dyrka 1483 dekar, 
fra 1918---,.1928 ble dyrka 965 dekar og fra 1930-1939 ble dyrka 
1217 dekar. 

I 1939 er Oppf0rt 4156 dekar dyrka jord som trenger gr0fting. 
Til gr0ftingsmateriale leverer no teglverkene i forn0den utstrek
ning drensr0r. Strinden teglverk begynte produksjonen av mr i 
1900. Trondhjem Aksjeteglverk begynte sMan produksjon noen 
fa ar tidligere og Lundamo teglverk visstnok enna litt f0r. 

I forhold til jordbruksarealet i Strinda utgjorde i 1939 den 
apne aker 28 pst. For flatbygdene ved Trondheimsfjorden var 
det tilsvarende tall 34,3 pst. 

Den vanlige driftsform i Strinda er enten 1 ar aker og 3-5 
ar eng eller 3 ar aker og 3--5 ar eng. Engproduksjonen er god. 
En rekner med 490 kg pro dekar dyrka england i et godt ar. -
Av engfm var det etter oppgavene for 1939 avlet 4421 kg 
i Strinda. 
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Innkjop av kraftfor 

Kraftfor .................. kr. 
Andre forslag ............ » 
Kunstgj0dsel .............. » 
Spr0ytemidler ........... . 

i 1929: 

299.156,-
21.174,-
82.686,-

og i 1939: 

kr. 358.840,
» 11.188,
» 91.582,
» 1.698,-

Det kan vrere av interesse a ta med noen tall som gjelder 
heile landet. 

Utsreden av korn og erter pro 1000 mennesker utgjorde i 
1835 487 hI og i 1917 285,1 hI. Poteter i 1835 410,4 hI og i 1907 
520,7 hI. 

Dette viser en relativ sterk nedgang for kornavlen i dette 
tidsrom. Her rna dog tas hensyn til at en no kan sa tynnere 
enn i 1835 fordi en har bedre sakorn og bedre saredskaper. 

Utsreden pro dekar var saledes i Tmndelag for bygg i 1870 
34,8 1 og i 1907 27,2 1, og for havre i 1870 58,4 1 og i 1907 
51,4 1, og for poteter i 1870 329 1 og i 1907 350 1. 

Den absolutte utsred utgjorde i landet av kornvarer i 1835 
582.052 hl og i 1907 682.190 hI. Poteter i 1835 490.358 hI. og i 
1907 1.245.958 hI. 

For Strinda er a merke at potetarealet er mer enn fordoblet 
etter 19071 

Fra 1928 er korndyrkinga kommet inn under tryggere for- , 
hold ved innf0ring av korntrygd. Staten kj0per no inn korn av 
b0ndene til priser som er fastsatt pa forhand sa utrygghets
momentet for sa vidt det gjelder priser er fjernet. For gamle 
kornbygder som Strinda har dette mye a si. 

HUSDYRHOLDET 

spiller vel no en like stor eller st0rre rolle for Strinda jordbruk 
enn akerbruket, og jordbrukstellingene viser at storfeavlen er 
i god oppgang til tross for et betydelig h0ysalg. 

F01gende tall fra jordbrukstellingene viI vise stillingen: 
1907: 1917: 1929: 1939 : 
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Hester 
Storfe 

.............. 698 918 701 676 

Sauer 
Getter 
Svin 
Hens .... . .... .... .... . 

2765 3015 
1627 1449 

52 107 
1562 1184 
5762 8077 

3367 3704 
1539 1134 

41 34 
2094 1562 
7924 8697 

, 
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Hesteholdet er i tilbakegang vel som folge av mer motor
drevne redskaper bade i jordbruket og i transporten. Storfe
holdet har fra 1907 til 1939 gatt fram med 34 pst. If!. jord
brukstellingene for 1939 har fiatbygdene ved Trondheims
fjorden et storfehold som svarer til 104,9 dyr pro 1000 dekar 
jordbruksareal, og dette ansees for lite. I Strinda er det til
svarende tall 94. Storfeholdet skal altsa framleis sta forholds
vis lavt i Strinda. Arsaken er vel stort hoysalg og lite som
merhavn. 

Saueavlen gar tilbake formentlig fordi her er lite sommer
havn. Svineholdet i Strinda er forholdsvis stort. I flatlands
bygdene ved Trondhjemsfjorden var det 23,4 svin pro 1000 
dekar jordbruksarea!. I Strinda er det tilsvarende tall 40 for 
1939. 

Statskonsulent Olav Fjrerli har for bygdeboka skrevet en 
utredning om kua og grisen og har dessuten gitt en samlende 
historisk oversikt vedkommende husdyrbruket. 

I. Historisk statistisk oversikt. 

Feet har fulgt med germanerne fra deres urheim i nordvest 
India. Det skaffet folket det meste av mat og klrer. Feet ble 
hardforere til lenger det ble fort mot nord gjennom arhun
dredene. Men i vart land kunne det likevel ikke greie seg ute 
om vinteren, bortsett fra en varmere tidbolk i yngre stein
alder og bronsealderen. En matte bygge fjos og samle vinter
for. Men det ble samlet lite vinterfor etter fetallet, og det ble 
nesten ingen avdratt am vinteren. Det gjaldt a fo over sa 
meget fe som muJig for a nytte beitene om sommeren. Feet 
sto derfor pi livnreringsfor - og titt mindre enn det om vin
teren. De beste beiter i de 2-3 beste sommermaneder var oppe 
i skoggrensa. Det var dirligere nede i tett skog og pa lavUig
gende Iyngmark ved kysten. Like fra de eldste tidene og til 
siste halvdel av forrige arhundre var det derfor dalbygdene 
som var de beste fealsbygder. Flatbygder med beiter i skogen 
har ikke vrert sa gode for fehold. Og etter hvert som den beste 
grasmarka ble brutt opp til aker, beitene ble mindre og en 
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st0rre part av vinterforet ble halm, ble det verre og verre 
for feet. 

Gjennom forskjellige lovregler i de gamle landskapslover 
(Frostatingsloven og Gulatingsloven) far en et noksa godt 
bilde av hvorledes fedrifta hos Yare forfedre artet seg i disse 
landsdeler. Men fra den tid finner en ikke meget a rette seg 
etter for a gj0re seg opp en mening om fetallet og februket i 
det enkelte herred. Dette blir lettere nar en ko=er fram mot 
eneveldets innf0ring i 1661. Regjeringene begynte da a samle 
forskjellige slags opplysninger for a fa greie pa de 0konomiske 
tilh0ve i de forskjellige deler av landet - kanskje mest for a 
fa greie pa skattefundamentene. I 1657-58 var det saledes 
en kreaturtelling og i 1664-66 en folketelling. I 1665 ble det 
pabudt en stor matrikulering for jordeiendommene i landet. 
Sammenholder en folketallet med tallet av fe, vii en fa greie 
pa hvor meget fe det var pro 100 innbyggere i de .forskjellige 
bygdelaga. Det viser seg at Strinda og Selbu fogderi omkring 
1660 hadde et folketall pa bare 5350, men at tallet pa storfe 
var 11 889. Det blir 222 storfe pro 1000 innbyggere.1 ) 

Intet annet bygdelag i landet kommer sa h0gt. Det fogderi 
som kommer nrermest, er Nordm0re med 182 storfe pro 100 
innbyggere. Lagest ko=er Bamle med 62 storfe pro 100 inn
byggere. I gjennomsnitt for landet, byene medtatt, var det 112 
storfe pro 100 innbyggere. 

Radde vedko=ende arkivsak~r i Riksarkivet og Statsarki
vet vrert tilgjengelig i dag, ville en kanskje ogsa ha funnet de 
tilsvarende tall for Strinda herred. Men det er ikke grunn til 
a tru at de andre herreder i fogderiet (Klrebu, Byneset, B0rsa 
og Selbu) har statt noe videre bedre enn Strinda. Strinda ma 
omkring 1660 ha statt som en av landets beste februksbygder 
- tross at den er en flatbygd og pa den tid ogsa dyrket meget 
korn. H erredet har drevet et allsidig jordbruk og har vrert en · 
av landets beste jordbruksbygder. Professor Yngvar Nielsen 
har i «Kvregholdet i Norge 1657» etter utdrag av kvegskatte· 
reknskapene satt opp tallet for husdyr i Strinda og Selbu i 
1665 til 2010 hester, 11889 storfe, 4076 sauer og 2907 geiter. 

l.) Yngvar Nielsen: Kvaegholdet 1 Norge 1657. Norsk hlst. Tidsskrlft 
3 B 3 H - og Skappel: «Trrekk av norsk Kvregholds Hlstorle». 
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Om avdratten av feet i den tida har en ikke sikre kUder. 
Blom kommer i sin «Forklaring over Hoved-Matrikkulerings
Commissionens Arbeide», Christiania 1816 til det resultat at: 
«En Ko giver Aaret omkring, naar Sommerhavningene er af 
de rigeste, 3% Bpd. Sm0r, paa middelmaadig Havn 31;'. Bpd. 
og paa ringe, almindelig Havn 3 Bpd. og den dobbelte Vegt i 
Ost-. (21 kg. sm0r og 42 kg. ost). Schweigaard i sin «Bereg
ning over Kvregbrukets Avkastning» kommer ogsa til en gjen
nomsnittsavkastning av 31;'. bismerpund sm0r og 6 % bismer
pund ost. Dette svarer til ca. 600 kg. melk for aret. Skappel i 
«Trrekk af det norske Kvregbruks Historie» kommer til det 
resultat at en ikke b0r sette gjennomsnittsavdratten til mer 
enn 500 kg. melk for aret for ei ku for perioden 1660--1814. 
Dette er trolig det riktigste taU. 

Om avdratten i Strinda la over landets gjennomsnitt eUer 
ikke, er det vanskelig a uttale seg om. Pram oppgir i sin bok 
"Reise i Norge 1804 og 05» melkeutbyttet av kyr i Strinda til 
1260 potterl). Det er trolig alt for h0gt. Pram hal' trolig gatt 
ut fra general Schmettows besetning pa Rotvoll, men derma 
ha vrert innkrysset blod av utenlandske raser, og foring og 
steU rna ogsa ha ligget over det vanlige. Enno i 1875 val' ikke 
Strinda kommet h0gre enn til 1260 potter. Men det er ikke 
urimelig at Strinda 1a litt over gjennomsnittet for landet i tids
rommet 1660-1814. 

Vekten av et slaktenaut i «Strinden og S0bygdene» oppgir 
Pram til 4%-5 vogel' (80-90 kg.), mens han' oppgir st0rr8 
vekt for fjeUbygdene. 

Den neste telling en hal' er ved matrikuleringen i 1723. Men 
professor Aschehoug sier i sin bok: «Statistiske Studier over 
Folkemrengde og jordbrug» at disse tall sikkert er for lave 
for S0ndre Trondhjems amt, og de tas derfor ikke med her. 

T 1835 kommer sa en n0yaktig jordbrukstelling. Etter den 
har: 

1 Hester 1 Stode 1 Sauer 1 Svin I Getter , 
Strlnda h. (med Malvlk) 545 9743 2640 585 220 
Strinda og Selbu fogderi 1886 2624 11939 3504 1426 

1) 1 pott = 9,65 dl. 
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I 1855 og 1875 blir tellingene utf0rligere. 
I 1875 hadde Strinda 712 hester, 4398 storfe, 4573 sauer, 

376 geiter og 983 svin. Av hestene var 676 over 3 ar og 36 
under. Det har saledes i den tid vrert lite av hesteoppdrett. 
Strindab0ndene har kj0pt hestene sine, srerlig fra de ytre 
distrikter i fylket , hvor statistikken viser et stort tall ung
hester. Oppdrett av storfe har ogsa vrert heller lite, da sta
tistikken bare gir opp 895 ungnaut. Allerede da var det sa 
bra omsetning av melk til byen at mange b0nder fant det 
mer 10nnsomt a kj0pe kalvedyr enn a ale opp ved eget tillegg. 

Slaktevekten pa husdyrene oppgir statistikken slik for 1875 
i bismerpund (6 kg.) : 

I Okser I Kyr 

For riket ............ 23 18 
For S. Trondhjems amt 27 20 
Strinda og Selbu ...... 29 21 

U ng
naut 

12 
13 
14 

I 
Voksne I Voksne I Vok:ne 

sauer gelter SVIn 

2,8 I 
2,6 18 

2,8 
I 

2,5 17 
2,9 

I 
2,4 20 

Som en ser har bygdene rundt Trondheim store slaktedyr. 
Melkeutbyttet star ogsa bra. Men prisene er ikke sa tilfreds
stillende. Statistikken viser: 

I 
! 

Rikets bygder ••••••• • I 

S0ndre Trondh]ems amt 
Strinda og Selbu fogderi 

Omtrentlig 
melkeutb. 

pro ku 

Potter 

1131 

1214 I 
1258 

Pris pro 
potte 
i ore 

11,3 
10,0 
10,0 

I 

Pr is pr. 
bi smerpund 

St110r kr. 

11,2 
10,4 
10,4 

I , 
I 

Ulli 
uvasket stand 
pr. sau pund 
(Ca. 112 kg.) 

3,1 
3,1 
3,5 

Bygdene omkring Trondheim har altsa ikke engang nadd 
gjennomsnittsprisene for landet for melk og sm0r. Byen har 
enno vrert for liten til a kunne bli noe godt marked for de go de 
jordbruksbygder som la rundt den. 

Statistikken av 1891 viser ikke noen tilfredsstillende frem
gang for husdyrbruket fra 1875. 
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1891 

H ester 

tall 10\'er3ar l Hingster I Valakker I Hopper 

Strlnda (med Malvlk) .. 619 I 600 I 136 I 370 94 
Strinda og Selbu fogder1 2475 2279 574 I l171 534 

1891 
Storie ._-

Jalt IUnder 1 aTI 1- 2aT I Ov~r2ar l Oksu I KYT 

Strtnda (med Malvlk) .. 2799 286 140 2373 53 2320 
Strinda og Selhu fogderi 14841 2394 1394 l1 053 217 10836 

Sau Oeit Svin H0ns 

strinda . . . . . . . . . . . . . . 1760 16 618 4191 
Strlnda og Selbu fogdert 17467 3400 2195 12156 

Tallet pa hester er gUt ned. Dette kommer av svakere drift 
med mindre aker. Av unghester er det no bare 19. Hestealet 
ligger helt nede. Hopper vil folk heIst ikke ha. De kan jo ta 
seg f01l «uloves», srerlig nar det er sa mange hingster. Folk 
mente at hingstene var bade sterkere, motigere og mer ut
holdende i arbeidet enn valakker og hopper, og de holdt derfor 
en del hingster som arbeidshester. Og sa var det ogsa mer 
stas ved a komme kj0rende til byen med en sprek hingst enn 
med en valakk eller hoppe. 

Tallet pa storfe har gUt sterkt tilbake fra 1875. Dette kom
mer dels av bedre foring: men enno mer av at det er blitt mer 
h0ysalg. De vesentligste grunner til dette er at melkeprisene 
er sma, og det er lett a na fram til jernbanen med h0yet som 
kan selges til noenlunde tilfredsstillende priser. Dertil kom
mer at en del av de gamle garder begynner a skifte eiere. Gamle 
slekter skiller seg med gardene, og det kommer til folk 80m 
har liten kapital, - men meget av mot og arbeidsdug - og 
kj0per. Det er kostbart a kj0pe besetning. H0ysalg er en for
siktig og billig drift. Sa tok de heist fatt pa den til a be
gynne med. 
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Sauetallet er gatt ned med l!:~ i perio
den. Arbeidet med ull i heimene for
svinner. Det er meget letvintere a kj0pe 
t0yet i butikken. Og sa synes jo folk 
ogsa at det er sa meget finere. Men 
istedet for sauen kommer flere h0ns. 

En ser at det fremdeles er vanskelig 
a holde melkeprisen oppe, den ligger 
endog 1,18 0re under rikets gjennom
snitt. En vesentlig arsak til dette er 
mangelfullt samarbeid for en vel orga
nisert omsetning. Til avl0sning av de 
gamle utsalg blir det reist meierier i 
byen. Men det blir dessverre reist bade 
et Trondhjems Meieribolag (1883) og 
et Strinda Meieribolag kort tid etter. 
Konkurransen mellom disse to meierier 
og andre omsetningsorganer gjorde om
setningen kostbar og prisene sma. Ar
beidet for asIa sammen de 2 nevnte 
meierier lykkedes f0rst i 1894, og i de 
f0lgende ar kommer en liten stigning 
i melkeprisene . 



I 1900 viser statistikken disse t all: 

He s t e r 

lalt Ovor 3 a r I Hin gster I Valakker Hop per 

Strinda . ........ . .... 632 585 75 
Strinda og Selbu fogderi 2558 2242 

I 
296 I 

St a rf e 
-

IU nder I ar l 1- 2 a r l O ver -2 a r I la lt 

Strinda .. . ..... . .. . .. 2196 118 121 1930 
Strinda ag Selbu fagderi 13456 1536 1413 10507 

375 
1332 

Okse r 

53 
213 

I 
I 

135 
614 

Kyr 

1877 
10 294 

Statistikkens tall for 1891 og 1900 er ikke direkte sammen
lignbare for Strinda, fordi Malvik er skilt fra som eget herred 
i denne 10-arsperiode. Tallet pa voksne hester i Strinda viser 
likevel bare en tilbakegang pa 15, og tallet pa hopper og ung
hester viser endog no en stigning. Dette syner at det holder pa 
a. bli st0rre interesse for hesteoppdrett. 

Tallet pa storfe viser den tilbakegang som er en naturlig 
f0lge av at Malvik er fraskilt. 

Prisene er omtrent som for 10 ar sia, med unnatak av mel
ken, som no pa meieriene betales med 10,5 0re i gjennomsnitt 
i Strinda og Selbu fogderi. Trondhjems Meieri utbetalte for 
aret 1900 11,42 0re til leverand0rene. 

I 1907 viser statistikken disse tall: 

He ster 

lalt O ver 3 ar Hin gst" Valakker Hopper 

698 651 58 418 175 

Starf e 

lalt Under 1 ar 1 - 2 At l o ver 2 ar O kser 

2765 I 302 270 I 2193 35 2158 

Det er framleis stigning av hopper og unghester . Hesteopp
drettet er i fortsatt framgang. Tallet pa kj0rehingster gar 
framleis tilbake. Tallet pa storfe har gatt fram fra 2196 i 
1900 til 2765 i 1907. Tallet pa ungdyr er mer enn dobbelt sa 
stort som i 1900. Interessen for oppdrett er igjen litt i stigning_ 
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Tallet pa geiter, svin, fj0rfe og kaniner pro 30. september 
1907 var: 

Ge i ter Sv i n 

I Under ] ~ r I Ov~r 1 ar I U nd('t 1 af l Over I ar 
Fjerfe Kaniner 

Jail fait 

52
1 

37 I 1562 I 1188 I 3741 5762 I 133 

Svineholdet har vokset til bortimot det tredobbelte fra 1891, 
og fj0rfeholdet har ogsa gMt noe framover. 

Husdyrbruket i det hele er no i jevn framgang. Priser pa 
dyr og de fleste dyreprodukter viser !itt oppgapg. Melke
prisen har dog statt omtrent stille. 

Den neste statistikk for husdyrhold er pro 1. januar i krigs
"-ret 1918. Det er under sa ekstraordinrere tilh0ve at priser 
O. 1. ikke kan sammen!ignes med de statistiske tall i 1907 
og 1929. Nar det gjelder tallet pa dyr er de derimot mer 
sammenlignbare. 

Pro 1. januar 1918 i Strinda: 

He ster 

Jail I 
Over H ing-

", steT 

887 I 759
1 

31 

1"lop-Valak- I 
kef per I 

Under 
Ialt 1 AT 

448 I 280 I 2769 I 342 

Starfe 

I 378 I 

Over 
, I, 

1983 

Okser 

66 

En ser at tallet pa hopper og unghester har gMt oppover. 
Det holder pa a bli en del interesse for hesteal. Tallet pa ungfe 
har gaU bra oppover. B0ndene begynner igjen a ale opp sine 
melkekyr selv. 

AV 'geiter, svin, h0ns og kaniner er det pro 1. januar 1918: 

Geite r Svi n 

Under Ovu Under 
Over 4 mnd. Fjene Kaniner 

lall ,,, , I, lall , " Felesvin I Alesvin 

57 I 892 I 175 I 480 I 237 I 7460 I 141 

Nar tallet pa svin er gMt ned, kommer det mest av at det 
er vanske!ig med grisefor under krigen. At tellinga er kommet 
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eUer juIesIaktinga gj0r ogsa sitt. Fj0rfeholdet er i oppgang 
tross den vanskelige forsituasjon. 

Prisene pa jordbruksprodukter steg til stor h0gde under 
krigen. En tar med noen tall ett er den offentlige statistikk 
for Strinda og Selbu fogderi. 

1914 1917 1918 1919 
kr. kr. kr. kr. 

Arbeidshester .. .. . . . . 571 1757,6 I 2118,2 1957,6 
Fetede okser .......... 192 666,3 818,5 761,1 
Brerekyr ... .... . . ..... 179 686,4 860,6 815,2 
H0Y ira kunsteng pro kg. 6,1 0re 20,5 0re 25,1 0re 23,2 0re 
Halm av bygg og havre 

pro kg. ............ 3,4 » 9,2 » 12,2 » 10,8 » 
Melkeprisene ved Trond-

hjems Meieri var .. . . 12,88 » I 28,38 » 43,37 » I 51,86 » 

Det var noen go de ar for bonden i Norge under forrige ver
denskrig. Men den gamle fortelling om Pharaos dr0m om de 
7 magre kyr som slukte de 7 fete og likevel ble like magre, 
kom til a sanne seg enno en gang i menneskenes historie. 

Den neste husdyrtelling er pro 20. juni 1929 og viser for 
Strinda: 

Hester I Storfe 

l over 33r 1 Under I I Okser I I Kvigt r over 
Ialt lalt 

1 ar 
1- 2 h 

ovt'r 2 ar 
Kyr 2 ar som ikke 

har hat! kalv 

701 
1 

653
1 

3367 455 1 508 1 32 
1 2355 1 17 

UnghesUallet har gaU tilbake igjen til 48. Tallet pa storfe 
har gatt sterkt fremover. Oppdrett av storfe er no kommet 
sa h0gt at det er passende til a rekrutere buskapene uten kj0p 
a v brerekyr. 

Av geiter, svin, fjrfe og kaniner var det pro 20. juni 1929: 

Gei te r Sv i n 

1 

Over 4 mnd. 
Fj0rfe Ka-

Under Over Under I Aisvin niner !alt 

1 

I h 1 ar 4 mnd. 
Ojod- lalt 

I svin I Raner I PUI ker I 
40 I 783 1 898 1 37 I 376 I 2094 I 7924 I 767 
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Svinetallet viser stor stigning. Likeledes tallet pa kaniner. 
Fj0rfeholdet star omtrent pa samme hegd som i 1918. 

Husdyrtall og husdyrproduksjon har gatt bra fremover i 10-
arsperioden, men prisene pa husdyrprodukter er igjen kommet 
lavt. Den offentlige statistikk oppgir bl. a. disse tall for 
Strinda og Selbu fogderi for 1929: 

Arbeidshester . .... ........ . 
Okser .............. .. .. . . 
Kyr ... . ............ .. ... . 
Hey fra kunsteng ....... . . . 
Halm ................... . 

591,00 kr. 
272,90 » 

244,10 » 
5,42 ere 

. 2,61 » 

Trondhjems Meieri oppgir utbetalingsprisen for melk til 
18,20 ere i 1929, men den gar i 1932 helt ned i 14,40 ere. 

Melkeproduksjonen pr .ku har gatt oppover. Den offentlige 
statistikk oppgir den til 1683 kg. i gjennomsnitt for Strinda 
og Selbu fogderi og for de «mer fremskredne» gardbrukere 
til 2382 kg. pro ku. 

Med prisene i 1929 star melkeproduksjonen noksa sterkt 
sammenlignet med h0ysalg, og det er derfor rimelig at storfe
holdet har tiltatt. 

Neste husdyrtelling er foretatt i 1939. Av denne er enno intet 
offentliggjort. I denne periode er omsetninga av melk blitt 
rasjonalisert ved oppretting av Tr0ndelag melkesentral og om
setninga av kj0tt og flesk ved oppretting av Norges kj0tt- og 
fJeskesentral. B0ndernes Salgslag i Trondheim er et meget nyt
tig organ for omsetting av sistnevnte yarer i Tr0ndelag. 

I det store og hele sto husdyrbruket i Strinda sterkt og var 
i en sikker, jevn og god utvikling. da den novrerende krig 
begynte. 

IT. Faring og drift. 

Som f0r nevnt kan en gjennom lovregler i Frostatingsloven 
og Gulatingsloven finne mange opplysninger om hvorledes 
fedrifta var ordnet i de eldste tider. I delvis endret form gar 
disse lovreglene over i Magnus Lagab0ters landslov. For a 
sikre en allsidig og god drift fastsatte Frostatingsloven at 
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leilendmgegarder matte ha minst ei ku eller kyrlag for hvert 
«solds utsred». Landsloven fastsatte et kyrlag for hvert halvt 
skippunds1 ) utsred. Det er rimelig at de holdt mer fe enn loven 
krevde pa de fleste garder. Da havnegangene for det meste 
var felles for heile grender, var det i loven fastsatt nar folk 
skulle flytte til sretrene, hvis de ikke ble enig om en annen 
tid. Det var ogsa lovregler for lyter ved solgt fe m. m. m. 

I Munchs «Historisk Beskrivelse av Norge i Middelalderen» 
framgar det at tyskerne f0rte ut skinn, viltvarer, sm0r og talg 
etter at Hanseatene slo seg ned i Bergen. 

Ogsa f0r, mens nordmennene sj01 greidde med sin utenriks
handel, var slike jordbruksprodukter viktige utf0rselsartikler. 
Det er klart at det har vrert et betydelig salg av husdyrpro
dukter fra en sa god fealsbygd som Strinda. Det meste har 
naturligvis vrert solgt til forbruk i Trondheim; men huder og 
skinn har ogsa vrert utf0rt av landet. 

Husdyrbruket har heilt fra de . eldste tidene i v3.r historie 
vrert den viktigste gren i vart jordbruk, bade nar det gjelder 
landets selvforsyning og utf0rsel. Deter derfor rimelig at var 
gamle lovgivning tok seg av det. I Strinda har de nok ogsa 
i de eldste tider vrert underkastet lovreglene bl. a. om sommer
beite med feet. Beitet i skogene omkring gardene har for en 
god del vrert nyttet i fellesskap av en grend, og inne pa al
menningen og andre stader har det vrert sretrer. En kan enno 
se nedlagte sretervoller. De fleste b0nder har nok mattet f01ge 
lovreglene om a vrere pa sreter i minst 2 maneder. Hadde de 
feet heime pa fellesbeiter i sretertida, kunne de fa bot for 
grasran, «grasrans baug». 

Men utviklinga kommer med deling a v heimebeitene, og det 
kommer hamnehager med skog til hver gard. No star hver 
bonde mer fritt til a ordne seg som han sj01 vii med beitinga. 
Somme har holdt pa sretrene noksa lenge, men storparten har 
nok hatt feet i hamnehagene hele sommeren. 

Men utviklinga har gatt videre. Hamnehagene har etter hvert 
ogsa blitt oppdyrket nermest byen, sa no er det mange garder 
som er uten skoghamn ved garden. Sa matte tida for inne
foring og kulturbeiting komme for feet om sommeren. Men 

1) 1 skippund reknes 1 Norge 1 vA.re dager = 160 kg. 
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gardene som grenser inn til udyrkbar jord ved fjell og hauger 
og rundt Jonsvatnet, har framleis skogbeiter, som de fortrins
vis nytter til smafe, ungnaut og kyr som «star borte». 

I de eldre tider har nok vinterforinga vrert like tarvelig i 
Strinda som pa de fleste andre stader i landet. Det ble hesta 
mest mulig h0Y fra naturlig eng heime og pa utslatter og tatt 
litt lauv. Dertil kom halmen. Men det gjaldt a ha mest mulig 
fe over vinteren for a kunne nytte ut beitene om sommeren. 
Sj01 om feet gikk ute sa lenge det var bar mark, sa ble det for 
lite h0Y og halm til a livberge det om vinteren. En matte skaffe 
hjelpefor attat. I Strinda ble det skogen som matte skaffe 
dette, pa de garder som hadde skog. Det ble kj0rt heim bar og 
kvist av lauvtrrer, og bade storfe og smilfe ble sluppet ut hver 
dag for a gnage og ete. Dette var middagsmaten. H0Y fikk 
de som regel bare en gang for dagen. Halmen ble gitt heil i 
basen. Krubber var det ikke. Feet ble bundet til veggen i baser. 
Det kunne lett spilles halm pa det vis, sa den kom i gj0dselen. 
Men det var sett som en skarn og et sl0seri at det var meget 
halm i gj0dseldyngen. 

Det var en stor kunst a «f0de fram» en buskap (eller svelte 
den fram). Dyra matte ikke tape for meget av h0stholdet f0rst 
pa vinteren. Da ville det ga galt. Men mot varen var det ikke 
sa n0ye med det. Da ble kua titt sa svak at den hadde vanske
lig for a reise seg pa basen. Ellers var malet at kua skulle 
vrere «buf0r» (kunne f01ge med pa beitene) og i aile fall «mys
f0r» og «gangf0r» (kunne reise seg og gal. Av smilfeet var det 
ofte noen som kreperte som f01ge av suit ut pa varparten. 
Hestene var best holdt; men de var ogsa magre ut pa varen. 

Ble det sein var, var det !itt vanskelig a berge feet fram. Det 
gjaldt da a kunne skaffe mest mulig n0dfor. Skav (avsmiet 
bark) av selje, rogn og asp, og beit (smakvist av bj0rk) , 
matte da skaffes tilveie i store masser, og bade store og sma 
pa garden matte settes inn for a berge feet. 

Det ble !iten melkeavkastning av feet om vinteren pa dette 
vis. En s0kte jo ogsa a fa kyrne varbrere. Men nar magre var
brerkyr kom pa beite, ble jo ogsa avdratten liten i den f0rste 
tida. Nar Skappel setter gjennomsnittsavkastninga pro ku for 
landet til 500 liter og Schweigaard til ca. 600 liter i tida 1660 
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-1814, sa er jo dette en darlig utnytting av dyra. Men tidas 
bruksmater var slik. Og hadde det kommet noen og talt for 
notidens bruksmater, sa ville hall nok ikke blitt holdt for 
normal. 

Men tross all slavebundethet av skikk og bruk, er det en ut
vikling. For feholdet her i landet kom det en stor omlegning 
fra 1870 og utover. De sterkt forbedrede kommunikasjoner og 
letting for innf0rsel av andre lands yarer gjorde at b0ndene 
fikk Iyst til a kj0pe enkelte yarer som kom utenfra og yarer 
fra eget lands industri og handverk. Dette gjorde seg srerlig 
gjeldende i bygder som la sa nrer en st0rre by som Strinda. 
Men for a kj0pe mer ma en selge mer (eller lane penger). Og 
det ble heist husdyra som matte skaffe salgsvarene. Men da 
matte en ogsa pr0ve a 0ke avkastninga, og vi glir no sakte 
men sikkert inn i sterkere foring og mer rasjonell drift. 

Av statistikken for Strinda vii en se at buskapene gar heller 
tilbake i tall etter 1875, men at avkastninga aukar. Da korn
avlen hmner seg darlig, kommer det kunsteng istedet for en 
del aker, og storfeet far bade mer og bedre h0Y. Men foringa 
blir for ensidig. Sa reises det snart en agitasjon for dyrking 
av rotvekster og en del bruk av kraftfor. Jordbruksstatistik
ken viser at Strinda med vakne 0yne har fulgt med i denne 
utviklinga. Ved sida av disse f6rmidler har Strinda ogsa nytta 
avfallsprodukter av industrien i byen som drank og dray. Pa 
mange fj0S har dette vrert et vesentlig tilskott til foringa. 

Nar h0ysalget har vrert drevet sa sterkt i Strinda, kommer 
det mest av at melkeprisene har vrert for sma i byen. Dertil 
kommer at det har vrert grepet til h0ysalg som en billig drifts
form av mange som hadde kj0pt garder med liten kapital. 
Med bedre priser pa melk og kj0tt vii nok h0ysalget \itt etter 
hvert ga tilbake og husdyrbruket innta en sterkere og ster
kere stilling pa de ~anlige bondegarder i Strinda. Smabrukene 
kan derimot komme til a kaste seg mere over dyrking av 
gr0nnsaker, brer og blomster'og hold av fj0rfe. 

III. Raser og alsarbeide for storfe og svin. 
Storfeet i Strinda i gammel tid har tilh0rt den eldgamle, 

skandinaviske landrase som har vrert utbredt i Norge heilt 
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fra de nordligste stmk og syd til Mj0sa og over heile Vestlan
det. I Sverige har den wert utbredt i heile den nordlige del og 
syd mot de store sj0er. Det meste a v feet i Finnland h0rer ogsa 
til denne gamle eiegode rase. I vart land er den no delt i tre 
raser: Sidet tr0nderfe og nordlandsfe, D0lefe og Vestlandsk 
fjordfe. Her i fylket var dette feet en tid ogsa kalt «R0rosfe», 
fordi R0ros og omliggende bygder var de ledende i alen like 
fra 1894. 

Men i eldre tider har ikke feet set sa ensartet ut som no. 
Det har vrert hornete og kollete dyr om hverandre, og fargen 
har vrert fra enlett til botet, sidet, fJekket, droplet av fargene 
svart, r0dt og gratt. Mest har det vrert av den svarte fargen. 
Skifteprotokollene gir noksa gode opplysninger om fargen pa 
feet og om det var kollet eller hornet. Nar det gjelder stor
leiken har en en del opplysninger om slaktevekten. Levende
vekten for voksne kyr ma ha vrert om lag 240 kg. No veier 
det siste fe i S0r-Tmndelag ca. 340 i gjennomsnitt. Denne fram
gang er da oppnadd med godt utvalg og bedre oppdrett i de 
siste 70 ar. Det gamle fe var hardf0rt, n0ysomt og var Mye 
tilpasset for de klimatiske tilh0ve og tidas driftsmater. 

Interessen for jordbruket ble st0rre hos den opplyste og 
ledende del av vart folk fra 1710 og utover - vesentlig som 
en f0lge av fysiokratenes lrere, som bl. a. gikk ut pa at jQrda 
var all rikdoms kilde og at jordbruket f0rst og fremst matte 
fremmes i et land. I Tmndelag gikk Det Kg!. Norske Viden
skabers Selskab inn for denne lrere og utf0rte et meget stort 
og rerefullt arbeid. Det er meget forklarlig at det den tid 
ogsa ble fors0kt med st0rre og mer riktytende feraser pa en 
del storgarder i Tmndelag. Av slike kan nevnes 0strB.t, Stor
fosen og Reinskloster. Det var heist irske og hollandske raser 
som da ble innf0rt, og det er av enkelte forfattere opplyst at 
disse dyr trives og «forplantes» i distriktene1 ). Major Andr. 
Bull hadde ogsa fe av/irsk rase og blandinger med irsk pa sine 
garder pa Yttemy og Indemy i 1774. Det er rimelig at noen 
innblanding av slike feraser er kommet til noksa mange garder 
i Tmndelag i denne tida. 

At en del st0rre garder i Strinda ogsa har fors0kt de frem-
1.) DJetrichsens Magazin for N reringsstanden V 1799. 
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meae raser, kan en sikkert ga ut fra. Pram nevner saledes at 
generall0ytnant Sclunettow pi Rotvold har skaffet seg en 
«hjord av fortreffeiig kveg»l). Da Pram ikke skildrer de nor
ske feraser som «fortreffelig», kan en gi ut fra at det ma ha 
vrert fremmede feraser pa Rotvold, eller kryssninger og blan
dinger mellom fremmede raser og norske. Det samme har trulig 
i noen grad vrert tilfelle pa flere garder i Strinda. Tida var 
slik at det i alle fall var en del som gjerne ville pmve noe nytt 
som kunne bringe framskritt for jordbruket. Dessverre er det 
lite av opplysninger til klarlegging av sp0rsmalene. De gamle 
gardsarkiver pi storgardene er for det meste forsvunnet, · og 
slike opptegninger herer heller ikke til det som }Jlir samlet i 
offentlige arkiver. 

Det irske og hollandske blod har nok spredt seg en del i feet 
i Tmndelags flatbygder i denne tid, men noen sterk innvirkning 
har det sikkert ikke hatt. Den alminnelige bonde var ikke sa 
sterkt grepet av denne mrsle at han drev noen planmessig 
innbIanding. Det matte bli mer tiIfeIdig. 

Helt anderiedes sterk og avgj0rende innvirkning pa feet i 
flatbygdene fikk innblandingen av ayrshireblod fra 1854 og 
framover til arhundreskiftet. Pioneren her var konsul Arild 
Huitfeldt, som i 1854 kj0pte 1 okse og 4 kviger i Skottland og 
stasjonerte pi sin gard Lundamo i Horg. Herfra ble solgt 
bade voksne ayrshiredyr og kalver - mest til S0r-TmndeIag. 
Ayrshirestammen pi Rotvold landbruksskoIe i Strinda fra 1860 
til 1870 var saIedes kommet fra Lundamo. Buskapen pa Lun
damo bIe soIgt i 1870. H0sten 1856 innf0rte proprietrer P. C. 
Aune pa Re i Stj0rdaI 1 okse og 4 kviger fra Skottland. Han 
aIet snarest mulig til en stor buskap og solte ca. 150 kaIver 
til gode priser inntil 1883 - de fleste til Tmndelag. Til opp
friskning ble senere kj0pt ayrshiredyr fra As h0gre Iand
bruksskole og fra Sverige. I 1884 ble det kj0pt 8 ayrshiredyr 
pi Re til stamjord for S0r-Tmndelag. Denne stamhjord ble 
stasjonert hos godseier H. Finne pi Tunga i Strinda. I 1891 
ble det kj0pt 1 okse og 2 kviger av ayrshirerase til oppfrisk
ning av stamhjorden pa utstilling i G0teborg. Stamhjorden 

1.) Prams reise i Norge 1804~1805. Skappel: Trekk av det norske 
Kv",gbruks H1storie, Christiania 1903. 
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ble nedlagt i 1896, men det ble i disse 12 ara solt mange !talver 
rundt om i fylket. 

Ayrshirebesetningene pa Tunga og Rotvold har naturligvis 
hatt stor innvirkning til spredning av ayrshirerasen i fylket. 
Det er naturligvis ogsa kj0pt mange kalver i Strinda til de 
garder som drev med oppdrett, og en vet om noen garder med 
ren ayrshirebesetning oppover mot arhundreskiftet. Men, som 
en vi! ha sett av oversikten, var det ikke stort oppdrett i 
Strinda. B0ndene drev i stor utstrekning og kj0pte kalve
ferdige kyr. Mange drev ogsa med a «melke av» de innkjapte 
kyr, slakte dem og kj0pe nytt. Det var heIst bare det mindre
tall av garder som grensa inn til skogen, hvor det var naturlige 
beiter, som vedlikeholdt besetningene ved eget oppdrett. Pa 
enkelte a v disse garder kan en nok finne ubrutte linjer bakover 
til de gamle ayrshirebesetningene pa Tunga og Rotvold. 

Men det er ikke bare ayrshire som er pmvd i Strinda av 
utenlandske storferaser i de par siste mannsaldre. Gardbruker 
Petter Wanvik pa Havstein kjapte i 1888 2 kvigekalver av 
anglerfe og derti! i Skane 2 oksekalver og en kvigekalv av 
svensk laglandsfe, som er grunnlagt pa innfarte dyr fra Ostfris
land og Holland. Den ene av oksene var noe kortere enn den 
andre og med srerlig godt utviklet bakpart. Nar denne ble 
brukt til alminnelige tmnderkyr, kunne det i noen tilfelle bli 
vanskelig med kalvinga, da kalvene ble vel dryge i bekken
partiet. Kryssningsavkommet etter laglandsfe og tremderkyr 
ble meget gode bruksdyr. De lignet mest pa laglandsfeet i 
kropsform. De fleste ble helt svarte, men en del var svart
botet som laglandsfeet. Etter tr0nderkyr fikk avkommet horn. 
Etter en innkjapt jemtlandsku ble farste kryssningsgenerasjon 
kollet, og etter disse har det holdt seg en linje, som for det 
meste har vrert kollet. I 1904 kjapte Wanvik to nye okser i . 
Sverige, den ene av godseier Kinck pa Beltberga i Skane, som 
da hadde en av Sveriges beste laglandsbesetninger. Senere er 
det ikke kjapt inn alsdyr av Jaglandsrase til Havstein. Men med 
innfarsel av disse 4 okser og en kvige hIe det framkrysset en 
besetning som overveiende var av laglandsblod og preget av 
svensk laglandsfe, uten at det ble innal som brakte depresjon. 
Dette fe hal' holdt seg pa Havstein like til i dag, men eierne 
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negynner no a bruke okser av mdt tmnderfe, da de synes fett
prosenten i melka blir for U'g i laglandsfeet. Melkemengden 
er fremdeles god. 

I de f0rste 25 ar ble det solgt en del kalver av laglandsblan
dingene, men ikke i de siste 30 ar. Gardbruker Isak Wanvik 
mener at laglandsfeet ikke er skikket der folk bruker skog
beiter. Det ma enten innefores om sommeren eller ha frodig 
beite pa dyrket jord eller kulturbeiter. 

Om noen kalver av laglandsfe er spredt fra Havstein til 
garder i Strinda, sa har det ikke hatt noen vesentlig innvirk
ning pa feet i bygda i dag. Det er likevel riktig at dette kryss
ningsarbeide blir nevnt, bade som et minne om en interessert 
og energisk Strinda-bone og fordi fors0ket har gitt oss lrer
dommer av verdi. 

R0dt dansk melkefe er ogsa fors0kt. Det er opplyst at Ola 
Tverdal pa Eklesspannet fikk tak i en stamme i 90 ara. Det 
var store, trivelige dyr som melket godt. Mel! det ble snart 
innal, og stammen ble etter hvert darligere og gikk ut. Noen 
kalver var spredt til gardene rundt om, men denne stamme bar 
ikke hatt noen videre innvirkning pa det novrerende fe i 
herredet. 

Etter hvert som det ble opprettet meierier rundt om i byg
dene i Tmndelag, ble det vanskeligere Qg vanskeligere a fa 
kj0pt gode livkyr til fj0sene i Strinda. Mens folk f0r gjerne 
solgte gode kyr fra fj0set, nar de bare fikk god betaling, ville 
de no som regel ikke selge annet enn det de ville utrangere 
aven eller annen grunn. Prisene pa livdyr ble ogsa h0gre etter 
hvert. Disse vanskeligheter ble ogsa diskutert i Strinda land
brukslag, og i m0te 7. mars 1902 ble det gjort vedtak om a for
s0ke a kj0pe kviger av mdt dansk melkefe. Innkj0pet ble over
dratt landbrukskandidat Finnset. Finnset som er fra Afjord, 
hadde de to forrige ar fungert som amtsagronom i S0r-Tr0n
delag og oppholdt seg no i Danmark og var seinere i en ar
rekke godsforvalter pa det 7000 da. store gods Jregerspris pa 
Skjelland. Det ble kj0pt 34 drektige kviger pa Fyen. De ble 
tuberkulinpmvet i Danmark, og Finnset tok bare dyr som ble 
erklrert for helt friske. De ble unders0kt pa nytt da de kom til 
Trondheim, og ingen av dyra reagerte. De 34 dyr kom pa kr. 
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«Rubin» 2397, 2. pT. , tilh. Btrinda t eavlslag. 
Fot. 1932, W . W. Christie 

4350,00 da de kom til Trondheim. De ble delt pa flere kj0pere 
med 1 til 4 pa hver. Dommen om disse dyr er noe forskjellig, 
men de fleste er enig om at det var gode melkere og rolige 
beitedyr. Det viste seg imidlertid at de likevel hadde f0rt tu
berkulosesmitte med seg. Noen hie utrangert etter fa ars for-
10p pa grunn av denne sykdom, og det var fa som overlevde 
de mere grundige tuberkuloseunders0kninger i 1912--13. 

En del av disse danske kyr ble nok ogsa brukt til avl og 
parret med ayrshirepregede okser. Men denne lille innblandin
gen av dansk blod har praktisk talt ikke hatt noen innvirkning 
pa det novrerende fe i Strinda. 

Fra 1894 blir det gitt offentlig tilskott til fealslag til a holde 
okser. En del herredere i S0r-Tr0ndelag nyttet seg straks av 
dette, men i Strinda var ikke tanken oppe f0r i 1908. Da ble 
det fors0kt a lage et fealslag i Ranheim krets, men tanken 
strandet pa at ingen ville vrere oksevert. 

I 1922 nedsatte Strinda landmannslag en komite til a arbeide 
med saken. Det viste seg at det no var st0rre interesse for a 
fa gode rasedyr ved eget oppdrett. I 1926 ble Strinda, Opp
strinda og Bratsberg fealslag opprettet, og i 1927 Byasen feals
lag. Aile disse lag har seinere vrert i virksomhet og har holdt 
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gode alsokser av r0dt tmnderfe. Fra h0sten 1941 kom ogsa 
et Jonsvatnet fealslag igang. 

Det f0rste fj0sreknskapslag ble oppreUet i Danmark i 1894 
og allerede 4 ar etter ble det f0rste oppreUet i Norge i Fjrere 
i Aust-Agder. Det kom snart til noen flere lag. og fra budsjett
terminen 1901-1902 ble det gitt statstilskott til lagenes 
virksomhet. 

Allerede i mai 1901 ble tanken om a arbeide for fj0srekn
skapslag dmftet pa styrem0te i Strinda landbrukslag, og alle
rede 1. juli vedtokes en hens tilling til Trondheim meieribolag 
om a innf0re fj0skontroll med reknskap for bolagets leveran
d0rer. Dette er tanker som var langt foran sin tid. F0rst 30 ar 
seinere begynner fj0sreknskapssp0rsmalet a bli 10st pa denne 
mate i noen av de mest interesserte fealsbygder. Trondheim 
meieribolag har nok hverken da eller seinere funnet a kunne ta 
seg av saka. Av landbrukslagets protokoll framgar det at det 
likevel alt i 1902 ble stiftet et Strinda kontrollag med 20 fj0s 
og 260 kyr. Lagets virksomhet har nok blitt kortvarig, for i 
1906 ble det i landbrukslaget stilt forslag om a s0ke a fa kon
trollaget igang igjen, ~en saka ble utsatt. F0rst i.1908 kom 
det et kontroll-Iag igang panytt med 14 fj0s og 270 kyr. Men 
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ogsa dette lag har hatt liten levedyktighet; den 28. februar 
1912 ble det pa arsm0te i landbrukslaget meddelt at dette 
hadde fatt overlatt midlene fra det oppl0ste Strinda kontrollag. 

No gar det like til 1922 f0r vi har et Strinda kontrollag igjen. 
I 1928 far vi Oppstrinda kontrollag og i 1932 Jonsvatnet fj0s
reknskapslag. De to f0rste har tatt seg en pust sa lenge krigen 
varer, men kommer nok igang igjen nar denne er slutt. 

IV. FOTskjellige tiltak. 

I meldingen fra sokneselskapet for 1866-77 opplyses at 
selskapet har fatt et tilskott av landhusholdningsselskapet til 
a holde fj0sbefaringer. Det samme sees a vrere tilfelle i 1882 
og 1886. Det siste ar var tilskottet kr. 40,00. Amtsagronomene 
og to medlemmer av selskapet var da prisdommere. Det ble 
utdelt 2 f0rstepremier, 5 annenpremier, 7 tredjepremier, 8 
fjerdepremier og 4 fikk hederlig omtale. Etter premieutdelinga 
var det bl. a. diskutert om «hensiktsmessigheten» av den sa
kalte «ensilage» (surfor) - altsa for 58 ar sia. Enda det for 
lenge sia er fastslatt at dette er et av de beste og minst ar
beidskrevende formidler en kan bringe tilveie pa en gard, drives 
det enno lite med silonedlegging i Strinda - slik som i Tmn
delag ellers. Det er pa somme omrader at utviklinga gar 
meget seint. 

V. Svineholdet. 

Like fra vikingetida og utover til det nittende arhundre har 
det vrert litet med svin i Norge. En trengte kornet til folkemat, 
det var lite rotvekstdyrking, og potetene var ikke kommet til 
landet. 

Men i vart kalde klima var det stor trang til fettstoffer i 
menneskenes ernrering, og flesket var holdt for en srerdeles 
god mat - som det dessverre var alt for lite avo Det er derfor 
meget forklarlig nar Yare gamle hedenske forfedre i vikinge
tida ogsa sa det som en viktig del av saligheten i Vallhall -
at de skulle fa spise flesk med de ville. 

Nar det var lite kornfor og annet kraftig for a bruke til gri
sen, kunne den ikke vokse fort, og derfor kunne den bli bade 
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:.! og 3 ar f0r den ble slaktet. Et griseslakt skulle ogsa vrere 
stort. Det var en skam a ha for sma skinker pa stabburet. Det 
var en reressak a ha meget av stort flesk hengende. Etter 
salting ble det opphengt til speking, og det var gammel skikk 
at flesket skulle henge til det var en del harskt og gult f0r en 
begynte a bruke av det. F0rst da fikk det den rette drygsel 
(og samtidig en sterkere smak). 

Om vinteren matte grisene leve av skyller og annet lite nre
rende for. Om sommeren gikk de pa grasbeite i innhegninger 
og fikk tilskott av skyller. Nar grisen var stor nok, ble det 
foretatt en gj0dning av de magre dyr. Gj0dningsforet var fl2lrst 
og fremst mel av lett korn, som bade ble brukt til innblanding 
i skyllene og kokning av «grisegraut.. Til slutt i fetnings
iPerioden ble ogsa mel knadet til en hard deig for a fa maten 
sa nreringsrik som mUlig. 

Skulle det bli den rette drygsel i flesket, matte sa grisen bli 
slaktet nar en hadde fatt «nymane». I alle fall matte det vrere 
under «veksande. mane, og heIst ogsa ved «oppgaende» dag 
og «fh~ande» Sj0. Grisens d0dsskrik h0rtes derfor heIst tidlig 
om morgenen ved nymane, og slaktermatene var ikke alltid 
nettopp «humane» etter var tids oppfatninger. 

Som en vil se av den statistiske oversikt, var det lite svin i 
Strinda like til 1875. Det har vrert produsert bare til eget bruk 
pa garden - ikke til salg. 

Etter statistikken av 1875 ser en at svineholdet blir litt 
st0rre enn til eget bruk, og det kommer da en jevn, men ikke 
sterk stigning oppover til statistikken av 1929. Svineholdet i 
Strinda burde ha vrert st0rre, selv om en basserte det pa lite 
kj0P av for, men pa gardens avfallskorn og poteten og rot
vekster. 

Svinerasen har i eldre tider vrert vart norske landsvin. Fra 
1875 og utover til arhundreskiftet ble det innf0rt noksa m~ge 
alsdyr av yorkshire fra England til forskjelJige deler av landet. 
Disse svin hadde bedre bygning enn landsvinet dengang, men 
var ikke sa hardf0re. Fra arhundreskiftet far vi offentlige als
stasjoner for bade yorkshire og landsvin, og de fremste opp
drettere kj0per ofte alsdyr derifra - srerlig raner. 

I Strinda har opdrettere pr0vet begge raser og har drevet 
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med «brukskryssinger» mellom dem for oppdrett av slakte
griser. Kvaliteten av alsdyrene star fullt pa h0gde med de om
liggende bygder. 

Raneholdslag er det ikke i Strinda. Men de st0rste oppdret
tere holder gode raner i sa stor utstrekning at aile oppdrettere 
er tjent. 

Som en vil se a v foranstaende har Strinda omkring 1660 
vrert en av de fremste fealsbygder i landet. Feholdet har hatt 
noen vanskelige ar a stri med fra 1875 og oppover til 1907. 
Seinere har bade fehold og svinehold vrert i jevn og sikker 
framgang. Interessen for disse grener av husdyrbruket er no 
god, og med de meget gode naturlige vilkar som Strinda har og 
gode plass ved en st0rre by, er det grunn til a tru at Strinda 
igjen vil bli en av de fremste bygdene i landet nar det gjelder 
disse grener av husdyrbruket. 

HESTEAVL 

har det sa vidt en kan se ikke vrert stor mteresse for i Strinda 
i tidligere tid. Etter opplysninger som er gitt av en mann pa 
Strinda som er kyndig pa omradet, herr N. H0nnaS, ble det i 
forrige arhundre vesentlig innkj0pt hingster til brukshester. 
Det er millig at dette hadde en viss sammenheng med at for
retningsmenn i byen enno var innehavere av en del st0rre 
garder pa Strinda, og enten de da bodde pa sine garder, eller de 

, bodde i byen, sa var det en honn0rsak a kunne ferdes mellom 
byen og landstedet med en stolt hingst mellom skjrekene. Det 
var ogsa flere som hadde en livf<\kledd kj0rekar pa kuskesetet. 
H0nnas nevner under forbehold f0lgende garder for ea. 50 ar 
sia: Tungen, Grilstad, 0vre og nedre Leangen, Devle, Ringve, 
Lade, Lynggarden, no Eigeseter gt. ,30, konsul Fritz Lorek, 
Tilfredshet. Sj0lsagt var kj0ret0Y og seletj2;~r ogsa i h0g grad 
presentabelt. Landauere og kalesjevogner fra d~n tid har til
dels vrert a se ogsa i seinere ar pa auksjoner i byen og pa 
Strinda. Men ogsa mange b0nder hadde flotte hester og kj0re
t0yer, og de hadde ogsa gjerne hingster som var kj0pt inn fra 
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Hingsten «Nidar» 1386, 3. pro Lillehammer 1938 

andre bygder. En del av disse upremierte hingster ble ogsa 
brukt som avlsdyr. 

I 1870-ara begynte hesteavlen a komme under en viss kon
troll ved at det ble kj0pt inn stambokf0rte hingster. Den f0rste 
stambokf0rte og premierte hingst var «Selsjordsbrun» nr. 137, 
f0dt i 1871 og fikk 2. premie i Trondheim i 1875. Ble solt til 
Torvald Jensen, Havstein, og seinere til Frosta. - «Lydig» -
146 - f0dt pa Lo, Opdal i 1872, utstilt i Trondbeim 1875 og 
fikk 3. pro og ble solt til konsul Fritz Lorek, '~'ilfredshet. Den 
ble seinere solt til Rissa. - «Modig» - 147 - f0dt i 1872 pa 
Hole i Lesja. Fikk 2. pro i Trondheim i 1825, solt til konsul 
Fritz Lorek. - «Balder», f0dt 1873, utstilt 1877 i Trondbeim, 
solt til I. C. Piene, Trondheim. - «Rappfob - 163 - f0dt 
1873, fikk 2. pro StaY i 1876, solt i 1881 til Huitfelt & Co., 
Trondheim. - «Hoisbrun» - 198 - fedt 1876 pa Lesja. Den 
ble solt til Jakob Larsen, Trondbeim, og ble utstilt flere ganger 
i Trondheim og fikk 3. pro Gikk seinere tilbake til Lesja. -
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«.tIreifot» - ;J~9 - f"dt i 1888 i Orkdal, ble solt til Martin 
Hagen, Rosenborg, Strinda, ble utstilt i 1893 og 94 og fikk 3. 
pro Kom seinere til Tomseth pa Strinda. - «Sikker», f"dt 1892 
pa Yttemya. (Moren «Vega. hadde 2. pro flere ganger). Den 
ble innkj"pt av Martin Hagen, Rosenborg, og utstilt i Trond
heim to ganger og fikk «anbefaling • . Ble seinere solt til Ork
dal. - «Skobel"ff. -176 - f"dt i 1874 og fikk 3. pro i Trond
heim i 1880. Eier var «Nordenfjelske selskab til hestens 
foredling». Dim sto i Rissa, men ble solt i 1885 til amtsdyr
lreke Bang, Trondheim. Det var om denne hingsten Bojer skri
ver at folk pasta at den levde bare av egg og brennevin, at 
forvert og hingst at av samme krybbe, og at begge humret 
nar de sa noe som var vakkert. Ja, det skulle vrere folk som 
pasta at hesten var mer enn vanlig hest. Den virka som en 
folkehegskole i bygda. - «Uredd» - 439 - fedt 1890 pa 
Ramlo, Rennebu. Eier var I. G. Bang, Trondheim. Den var 
utstilt i 1895 og 1897 i Trondheim og fikk «anbefaling». Ble 
i 1898 solt til Sulitjelma Aktiebolag. 

Fra 1900 og utover rna en rekne med tilbakegang i heste
kvaliteten. Svenskene kjepte opp de beste avlshopper, og her 
var lite av premierte hingster. - I 1914 gikk de derfor til 
oppretting av en hesteavlsforening i Strinda. Aksjeselskap 
som ble danna, kjepte inn hingsten «Asulf» - 867 - pa Lille
hammer, ffildt 1910 i Nord-Aurdal. Det var dyrlreke Nordang 
og Joh. Island, Rosenborg, som kj0pte «Asulf • . Den var en 
srerlig gild avlshingst. 

Unghest og karingsskuer begynte for Sfilr-Tr"ndelag i 1901. 
Det ffilrste i Strinda var holt hos Peder 0fsteng, Moholt i 1914. 
Sia er slike skuer blitt holdt hvert ar. Strinda har fatt noen 
gode stammer av hopper hvorav en har 2. pro og f1ere 3. pro 

I 1921 ble Nordang, Sivert Flatjord og Arnt Olstad valgt 
til a kjfilpe inn ny hingst pa Lillehammer-utstillinga. «Bogsti. -
1140 - ble kj"pt. Den fikk 3. pro og var et stort pent dyr. Den 
ble solt i 1927, og dyrlreke Schiefloe, Sivert Flatjord og Olstad 
ble valgt til a kjfilpe ny hingst pa Lillehammer. En upremiert 
hingst «Barkar» ble kj0pt, men da denne ble mindre godt Iikt, 
ble den etter ett ars fOrlfilP solt til Sverige. - Da den 0konom
iske stilling i avlslaget var blitt darlig, ble laget Oppl0St i 1928. 
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og i 1929 ble nytt lag dannet og fikk navnet «Trondheim 
og Omegn hesteavlsforening» med ny aksjekapital. Schefloe, 
Joh. Nordtiller og John Forbord ble valgt til a kj0pe inn ny 
hingst. De reiste til Lillehammer i 1929 og kj0pte «Bringe» --
1254 - fra Ringsaker som fikk 3. pro pa Lillehammer og 2. 
pro i Nidaros i 1930. Den ble rosende omtalt av dommerne 
bade pa Lillehammer og i Nidaros, men ble en skuffelse og ble 
solt i 1936. - Statshingsten «Skalbu» ble no leid i 4 ar. Dell 
ble godt likt. r 1938 ble «Nidar. - 1386 - innkj0pt fra Yang. 
Den fikk 3. pro Da hesteavlslagets distrikt no var stort, treng
tes minst 2 hingster, og i 1941 ble gjort vedtak om a kj0pe 
inn hingst nr. 2. Sivert Flatjord, Kr. Stendal og N. P. H0nnas 
ble valgt til a kj0pe denne. Kj0pekontrakt ble satt opp pa en 3 
ars hingst pa Nes, men da den ble syk, kunne den ikke utstilles. 

Formenn i «Trondheim og Omegns hesteavlsforening» har 
fra 1914 til 1943 vrert: Dyrlreke Nordang, Sivert Flatjord, Karl 
Schefloe og agronom Stokke. 

r de seinere ar ser en ofte pa veiene fjordingshester (Nord
fjord-hesten) . 

Hesten vekker i var tid st0rst oppsikt innafor sportens ver
den nar den samler tilskuere i tusentall pa totobanen. Men 
her blir det tale om meget f:l. og utvalgte hester, som da far et 
stell og en trening som gj0r den skikket for sin oppgave. F. t. 
skal det vrere 20 til 30 traverhester i Strinda. 

Fylkessekretrer Grande skriver for bygdeboka f01gende om 

SAUEN I STRINDA. 

Sauen har nok vrert holdt som husdyr i Strinda sa lenge det 
har vrert fastboende folk i bygda. Her som ellers har saukj0ttet 
vrert en viktig del av maten for folket , og skinn og ull har skaf
fet klrer og sengt0y. 

Etter hvert som arbeidet med a . forbedre sauslaga og sau
avlen i det hele tok til, merker en ogsa en auka interesse for 
sauen og saustellet i Strinda. Her som pa sa mange andre om
rader av landbruket var det interesserte menn i bygda som 
fulgte godt med og som gjerne ville vrere med i arbeidet for det 
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nye som arbeidet seg fram ute i de fremste jordbruksland i 
Europa. Ut gjennom det 19. hundrearet ble det saledes of ret 
betydelig arbeide pa forbedringer av saubestanden i Strinda. 
I f0rste rekke av de menn som har gjort seg fortjent ved sa
dant arbeid star Ole Quam som ved sitt testamente (han d0de 
12. november 1836) bestemte at en del av hans etterlatte for
mue skulle anvendes til et legat til opphjelp av sauavlen i 
Strinda. 

Ved kg!. reso!. av 26. november 1850 . ble det gitt tillatelse 
til a anvende av legatkapitalen (pr. 31. desember 1849 utgjorde 
den 1000 Spd.), til istandbringelse av et stamschreferi, som 
skulle settes i forbindelse med S0ndre Trondhjems Amts land
bruksskole som var kommet i gang pa Munkvoll i 1847. For
skjellige forhold gjorde dog at det f0rst i 1861 ble anskaffet 
stamschreferi. Det aret ble det ved Den h0iere landbruksskole 
i As innkj0pt 2 vrerer og 10 sauer av Oxforddownrasen. Dyrene 
var forresten aret i forvegen innkj0pt av staten i England. 
Dyrene ble stasjonert ved landbruksskolen som da var flyttet 
til Rotvoll. Lammene ble utdeIt til gardbrukere i bygda. Seinere 
gikk en over til a innkj0pe lam til utdeling. Ved hjelp av 
legatmidler er det seinere ogsa innkj0pt voksne avlsdyr, srer
lig vrerer, av oxforddownrasen. 

Strinda sogneselskap og de seinere Strinda landboforening, 
Strinda landmannslag og Strinda landbrukslag har ogsa ut 
gjennom arene nedlagt et meget fortjenstfullt arbeid for 
fremme av sauavlen og sauholdet i bygda. 

I landboforeningens melding for 1865--66 heter det at for
eningen har konsentrert arbeidet om fareavlen i erkjennelse 
av dennes store betydning. 

Det besluttedes ogsa a s0ke sparebanken og kommunen om 
bidrag hertil. 

Om behandlingen i kommunestyret og banken anf0res sei
nere: «At d0mme efter den lange tid ma sandsynligvis kom
munens og bankens autoriteter tage saken under grundig 
overveielse og resultatet t0r v!'ll derhos ogsa forventes at blive 
et forholdsmessig og for landboforeningens fremtid tilfreds
stillende.» 

I arsmeldingen for 1866-67 heter det at det h0sten 1866 
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for foreningens regning er opprettet to schreferier, hvert pa 5 
tauterlam og vrer av oxforddownrase. 

I styremote i Strinda landmandsforening pa Bromstad 4. 
mai 1889 vedtokes a innga til herredstyret med forestilling om 
beslutning fra dettes side om utstedelse av forbud mot a slippe 
andre vrerer pa havn enn slike som er godkjent av en dertil 
utnevnt komite. 

Det ble ogsa endel ar gjennomfort stempling av avlsvrerer 
for de ble slupne pa felles beite for pa denne mate a fa ute
stengt fra fellesbeitet mindreverdige avlsvarer. 

Skjont denne vrerstemplingen nok ma sies a bety en for
bedring innen sauavlen, skaffet den dog ikke den kontroll over 
lammetid og avl som er en avgjorende betingelse for framgang 
i sauavlen. 

I medlemsmote i Strinda landbrukslag den 29. april 1919 
vedtokes a sende en hens tilling til herredstyret om a innf0re 
forbud mot slipping av gravrerer pa felles beite og s0ke utvir
ket tilsvarende forbud fra nabokommunene. 

Og i medlemsmote den 4. mai 1922 vedtok landbrukslaget a 
henstille til styret snarest mulig a oppta arbeidet for anskaf
felse av en gravrerhamn for Strinda. 

Tiltaket kom istand og Strinda har siden hatt sin vrerhamn 
i gang, noe som i ikke liten monn har lettet gravrerlovens 
overholdelse og muliggjort planmessig sauavl i Strinda. 

Sauavlen er ogsa sokt fremmet ved utstillinger med tilskott 
a v det offentlige, kommunen, landbrukslaget og andre lokale 
institusjoner. 

Vilkarene for sauholdet i Strinda er ikke de beste. Det er 
lite av godt sommerbeite for sau, og da det I vanligvis er de 
gode billige sommerbeiter som skal brere sauholdets okonomi, 
har det vrert vanskelig a holde sautallet og interessen for sauen 
oppe i Strinda etter arhundreskiftet. 

Det er imidlertid overflod av gode saubeiter i fylkets ovre 
bygder, og Strinda far likesom rogalendingene og mange andre 
ta sikte pa a organisere samdrift av sau pa fjellbeite. Vinter
foret som ellers er det store problem a greie ogsa for sauen 
pa sa mange steder, har Strinda forholdsvis lett for a skaffe. 
Ved losning av beitesp0rsmalet pa denne mate og ved videre 
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planmessig avlsarbeid skulle det vrere grunn til a hape pa 0king 
av sautallet i Strinda. 

I etterf01gende tabell ser en hvordan sautallet har beveget 
seg i Strinda siden 1907. Da tellingene er foretatt til forskjel
Jige tider er de ikke uten videre sammenlignbare. 

Antall sauer i Strinda: 

Under Over 
1 il.r 1 Ar I alt 

30. september 1907 ...... . ....... 770 857 1627 
30. september 1917 . . .. ... ... .. .. 1449 
1. januar 1918 · ........... . ..... 229 699 928 
1. januar 1929 · .. ......... . ..... 779 
20. juni 1929 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 778 1539 
20. JUDi 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 535 1134 

Det vanlige sauslaget var nok i Strinda opprinnelig som el
lers i landet av det gammelnorske spelsauslaget. Forholdsvis 
tidlig ble dog sauen i bygda krysset med fremmede. sauslag. 
anskaffet av embetsfolk. proprietrerer og byfolk som hadde 
garder ute i Strinda_ Tautersauen har nok ogsa hatt sin inn
flytelse. 

Srerlig etter at Det Quamske legat tok til a virke og spre 
oxforddownrasen i bygda satte denne mer og mer sitt preg 
pa sauslaget og inntil for noen ar siden dominerte nok oxford
downsauen og blandinger av denne saubestanden i Strinda. 
Oxforddownsauen er da ogsa en foredlet sau som gir store slakt 
og ganske meget og bra ull. Det ser likevel ut for at strindin
gene har vanskelig for a by oxforddownsauen de nreringsvilkar 
som denne rase fordrer. Sreriig er sommerbeitene for darlige. 

I de seinere ara er oppmerksomheten i Strinda ogsa vendt 
mer mot dalasauen som er n0ysommere og som derfor ser ut 
for a klare seg bedre pa de sommerbeiter som de her kan bys 
pa. Det er vel derfor sannsynlig at dette sauslaget etterhanden 
vii vinne terreng pa oxforddownsauens bekostning. Da dette 
sauslaget ogsa har sin opprinnelse i et engelsk sauslag. nem
lig leicestersauen. skulle det ikke vrere i strid med Det Quamske 
legats vedtekter om legatets midler ble brukt til fremme av 
avlen av denne sau i Strinda. 
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Ogsa sjeviotsau har vrert innkj0pt til Strinda, men slaget 
er ikke blitt populrert blant saueholderne, vesentlig fordi rasen 
er syrert sky og vanskelig a holde i innhegning. Som en liten 
rase har den ogsa av den grunn hatt vanskelig for a kunne 
konkurrere med de starre raser som oxford down og dala. 

OM H0NSEHOLDET I STRINDA 

skriyer fylkesagronom Forfang for bygdeboka: 
Vi vet lite om h0nseholdet i landet i gamJe dager. Vi vet sa

ledes intet am nar en for f0rste gang tok ' til a holde h0ns i 
Norge. De ble sikkert tatt i bruk som husdyr langt seinere enn 
bade ku, hest, sau og geit. Men en kan likevel ga ut fra at flere 
has oss hadde h0ns i sagatida. Navn fra denne tia tyder pa det. 

Det er sannsynlig at h0nseholdet tok til seinere i Tmndelag 
enn lenger S0r pa landet, hvor samkvemmet med andre land 
sam holdt h0ns som husdyr tidligere enn her, var lettere. Men 
da Tr0ndelag ble sentret for landsstyret etter landets samling 
og seinere for kirkestyret, kom landsdelen snarere med i den 
framgang og utyikling som tia etter hvert f0rte med seg. 
Mange folk fra steder Jengere s0r slo seg for her i kortere og 
lengere tid, isrer i og omkring kaupangen ved Nidarosen. Her 
ble det kongsgard, seinere erkebispegard og flere klostergar- . 
der med en mengde verdslige og geistlige herrer og tjenere, 
nonner, munker og andre, og mange av disse var utlendinger 
og vidfarende folk. 

En rna ga ut fra at dette forhold f0rte med seg at meget nytt 
og her f0r upr0,Yd, no ble tatt opp eller kom mer i bruk. Vi 
vet hva munkene og klostergardene fikk a si for hagebruket i 
visse str0k av landet og det er rimelig at ogsa det vanlige 
jordbruket og husdyrbruket ble pavirket av nytt utenfra gjen
nom klostrene. Slik tror en f. eks. at munkene pa Tautra f0rte 
inn merinossauen, og at tautersauen er en rase som er blitt til 
som f01ge av det. Det er rimelig at disse forandrede forhold 
ogsa har paskyndet h0nseholdet heroppe, isrer i den nrer
meste bygda rund kaupangen, Strinda, selv om kanskje h0ns 
ogsa allerede f0r kan ha forekommet som husdyr i sjeJdnere 
tilfelle. 
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Hvordan de f0rste h0nseslaga kom hit til landet, sa ut, vet 
vi ikke, men sannsynligvis var det forholdsvis sma dyr, slik 
som de vanlige landraser er den dag i dag, og som en finnel' 
foredlet i f. eks. de no sa vanlige «italienere». De var formo
dentlig lite ensarta, og produksjonsevnen hos dyra var sikkert 
noksa ujamn. De kar som de fikk, ble ogsa meget forskjellig, 
etter hvert som de ble spredt utover til stormannsgarder, van
lige bondegarder og til slutt til de ma,nge smaheimer og hus
mannsplasser som det med tia ble sa mange avo H0nseholdet 
ble til sist et typisk allemanns husdyrhold, selv om det sjelden 
ble drevet i noen st0rre malestokk. Det ble de fJeste Rtedene 
et primitivt stell, og da det i gamle dager ikke ble brukt kun
stig Iys til h0nene om vinteren, var det nesten bare i sommer
halvaret en fikk noen egg. 

Den voksende interesse for jordbruksnreringen som en finner 
her i landet i slutten av det attende arhundre, gjorde seg ogsa 
gjeldende i Strinda, Mange embedsmenn og forretningsfolk 
i TrondiIeim hadde landeiendommer i bygda omkring byen, 
hvor de bodde med sin familie en kortere eller lengere tid av 
aret. De hadde bedre rad enn de fJeste til a f01ge med og komme 
i gang med en mer tidsmessig drift av gardene sine'). 

Om det ingen sikre opplysninger foreligger, rna en ga ut 
fra at h0nseholdet isrer pa disse gardene fikk en noe brei ere 
plass og en mer rasjonell drift. Egg var ogsa da et verdifullt 
nreringsmiddel som det isrer i en st0rre husholdning med stor 
selskapelighet var meget bruk for. Sannsynligvis tok enkelte 
da til a holde nyere utenlandske h0nseslag. 

I meldingene om LandiIusholdningsselskapets og Strinda 
Landboforenings arbeide utover fra midten av attenhundre
tallet finner en omtalt mange tiltak som blir gjort for a bedre 
husdyravlen i bygda, men fj0rfeavlen ser en ikke noe om f0r i 
en melding fra landboforeningen for 1884, da en ser at fj0rfeet 
er representert med en forholdsvis rikholdig samling ved et 
dyreskue i byen. Det hele omtales som meget vellykket med 
3000 tilskuere. 

1) Under et bryUup pt\. Lade ved A.r 1700 gikk mellom annet med ogsA 
70 hODS. 
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Kvite i talie?le)'e, D et 1Janlige lum eslag i SLr inda i dag, 

Her merker en seg at enkelte m0ter med vakre samlinger 
av forskjellige fj0rfeslag, srerlig fra Amalie Finne pa Tunga 
og handelsmann Ludv. Sp0rck, som begge gjennom mange ar 
driver fj0rfeavl med stor interesse, og seinere (f0rst i nittiara) 
er dommere ved flere skuer. 

Det blir no etter hvert st0rre og st0rre interesse for h0ns 
av foredlede utenlandske raser, og de som driver mer interes
sert, fors0ker a skaffe seg dyr av en eller annen av disse slaga. 
Men pa de vanlige bondegardene brerer h0nseflokkene enno i 
lang tid preget av det gamle stedegne slaget. De utgjorde i 
regelen en uensarta blanding i storrelse og farger, men oftest 
var det forholdsvis sma dyr med en spraglet fj0rdrakt med 
islett av gra.tt, brunt, gult, svart m. m. Ikke sjelden forekom 
det ogsa i de gamle h0nseflokkene endel «topph0ner», som 
bar en liten fj0rtopp pa nakken og var ettlinger av ett eller 
annet innf0rt h0nseslag i gamle dager. 

Dette gamle h0nseslaget hadde gjennom arhundrer tilpas
set seg forholdene her i en utrolig grad. Det primitive stellet 
gjennom lange tider, medf0rte ofte at h0nene hadde et eksi· 
stensforhold som kunne grense inn pa «kampen for tilvrere» 
og la grunnen for et naturlig utvalg, sa dyrene ble hardf0re og 
n0ysomme. De hadde derfor flere egenskaper som var verdi-
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fulle under yare forhold, og hvor stellet var godt, kunne mange 
dyr ogsa legge ganske bra med egg, om enn egga ofte var i 
minste laget. 

Det kom pa den tia ikke pa tale a forbedre det stedegne 
gamle h0nseslaget ved en planmessig foreilling gjennom kon
trollavl m. m., og de utenlandske rasene vinner derfor som 
nevnt mer og mer terreng, delvis ved innblanding, men etter 
hvert mer og mer ved reinavl og hel utsjalting av det gamle. 
Brune og kvite «ltalienere» blir no litt om senn noksa vanlige 
h0nseraser pa Strinda, men ogsa st0rre og tyngre slag, som 
Brama, Wyandott, Plymouth Rock o. 1. blir ikke sjelden a se 
hos de mer interesserte fj0rfeavlere. 
, Det er isrer byfolk med landeiendommer i Strinda og dessuten 

folk i faste stillinger som bor innen bygda, som gar i spissen 
her, sjeldnere de egentlige b0nder. Men fra dem trenger de nye 
utenlandske rasene etter hvert mer og mer inn pa de vanlige 
bondegardene. 

Med sa mange raser og uten noen egentlig avlsledelse pa 
fj0rfeavlens omrade, skjer deUe meget planl0st, og resultatet 
blir derfor mange steder temmelig tilfeldig og lite heldig, med 
svrert meget krysning- og blandingsavl. 

Ved dyreskuer i 90-ara merker en seg bl. a. f0lgende strin
dinger som dommere for fj0rfe: Fru Amalie Finne pa Tunga 
(som ma ha vrert meget interessert for fj0rfeavl igjennom 
mange ar), lrege A. Sand pa Granasen og gartner Kr. Hansen 
pa Rotvoll. Seinere agronom M. C. Simonsen, Havsteinsaunet, 
og Marius St0re, Ranheim. 

Fra midten i 90-ara virker amtsagronom Einum ved fore
drag og annen l'ettledning ogsa for h0nseholdet i bygdene, og 
landsforeningen til fremme for fj0rfeavlen far i gang enkelte 
avlstasjoner for hens i Tmndelag. Interessen for en mer ra
sjonell drift av denne smanrering blir dermed etter hvert storre 
og sterre, og det meldes no om god framgang for fjerfeavlen 
i bygdene. Dette er ogsa tilfeHe i Strinda. 

Fra arhundreskiftet og utover de f0rste 10 ara etter dette 
finner en flere og flere bedre drevne h0nsehold utover i bygda. 
Srerlig blir det mange sma nye h0nsehold ved villaer og sma
heimer omkring byen, som eierne driver med stor interesse, 
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og flere av disse blir foregangsfolk innen denne smanreringen, 
ikke bare i Strinda, men ogsa for hele Trandelag. 

Farst pa aret 1911 gar en del interesserte fj0rfefolk pa 
Strinda og i byen sammen om a danne «Trondhjem og Omegns 
Fjrerfeforening». Da denne forening fikk meget stor betydning 
for den seinere framgang for fj0rfeavlen i Trandelag, vii vi 
her nevne navnene pa medlemmene i det f0rste styret: Fa
brikkeier Chr. Andersen, Strinda, formann, verksmester E. 
Carlson, Strinda, nestformann, kj0pmann M. Stubsve, Strinda, 
ingeni0r J. E. B. Matheson, Trondheim og ingeni0r B. Brodahl, 
Trondheim. 

To andre medlemmer som snart kom til a fa meget a si for 
foreningens videre arbeide var telefonbokholder T. Hannemo, 
Trondheim og forretningsf0rer O. Chr. Pedersen, som i flere 
ar drev et smabruk i Strinda. 

Denne forening kom igjennom mange ar til a fare fj0rfe
avlen i distriktet inn under en mer planmessig og faglig le
delse. Med hjelp av forholdsvis beskjedne tilskudd av offent
lige midler satte den i gang mange verdifulle tiltak som f0rte 
med seg stor framgang for fj0rfeavlen bade i Strinda og videre 
utover. En del av disse tiltaka b0r nevnes her. 

I f0rste rekke kom foredragsvirksomhet ved tildels lands
kjente foredragsholdere, som talte for en utvidet og bedre 
drevet fj0rfeavl. Videre kom arbeidet med a spre gode fj0rfe
stammer av forskjellige raser til interesserte, ved bade gratis 
utdeling av rugeegg og avlsdyr, srerlig godkjente avlshaner. 
Dette skjedde del vis fra opprettede avlsstasjoner, men mest 
fra gode besetninger hos medlemmene selv. Det ble gjennom 
a.ra holdt en rekke utstillinger, som vakte stor interesse hos 
folk, en del st0rre i Trondheim og mindre ved de vanlige dyre
skuene ute i bygdene. 

Sa kom arbeidet for en viktig sak, et fellessalg av egg i 
Trondheim med en bedre behandling og en 10nnsommere om
setning av eggene for 0ye. Etter overenskomst med enkelte 
kj0pmenn i byen ble det hos disse ordnet med fast levering av 
medlemmenes egg etter bestemte regler med omsyn til eggenes 
alder, stempling m. m., for derved a sikre forbrukerne garan
terte nylagte og friske egg. Dette startet i april 1913 med 9 
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medlemmer, men var allerede aret etter kommet opp i 60, 
vesentlig i og omkring byen. 

Samtidig med de nne forelopige ordninga ble det fra forenin
gens side gang pa gang arbeidet for en sammenslutning av aIle 
eggsalgslaga som no etter hvert var kommet i gang i en rekke 
bygder, til en storre salgssentral i Trondheim. Til sist ble det 
satt ned en arbeidsnevnd for begge tr'ondelagsfylkene med 
fabrikkeier Chr. Andersen, Strinda, som formann, og resultatet 
ble at «Tnmdelag Eggceentral» ble grunnlagt 11. mars 1922 
som salgssentral for egglaga i Trondelag, en forretning som 
gjennom ara vokset seg fram til helt ledende pa omradet med 
tidsmessige lagerrom og med presserveringskommer og kjole
anlegg i egen brygge i Fjordgata. Dette var det f0rste av sitt 
slag i landet, men det ble flere seinere, og endelig ble aIle slut
tet sammen i en landssentral: «Norges Eggcentraler» i Oslo. 
Den ledende gjennom mange ar i Tmndelag Eggcentral var 
disponent H. P . Strom i Strinda. Forretningens,omsetning for 
aret har vrert opp i om lag 700.000 kg egg, eIler knapt 1 
million kroner. 

En annen sak som foreningen arbeidet for gjennom mange 
ar var en forbedring av h0nsebesetningene i distriktet ved en 
mer planmessig avl, bygd pa kontroIlavl ved en eIler flere sta
sjoner. Dette var en stor og viktig sak, men fordret store an
leggsutgifter, og den ble s0kt l0st pa mange mater. Til noe 
endelig resultat med dette kom en ikke for i 1920, da staten 
gjennom sin nettopp tilsatte statskonsulent i smabruksdrift 
gikk i gang med a ordne denne sak etter en landsplan. I sam
arbeid med foreningen og landbruksselskapet fikk staten fra 
1921 i gang sin f0rste kontroIlavlsstasjon for h0ns i fylket pa 
0rland, og fra 1930 en stasjon til hos Svein Heglum, Fortuna 
i Strinda. Den siste ble i 1939 overtatt av Hilmar SeInes, som 
da kj0pte garden og samtidig overtok stasjonsholdet. 

Kontrollavlstasjonenes virksomhet har gjennom ara vist seg 
a vrere av meget stor betydning, ved i h0g grad a heve pro
duksjonsevnen innen stasjonenes egne besetninger og hos aIle . 
dem som har tatt sine dyr derfra, eller fra de mange avls
sentrer som tjener som formeringssteder for stasjonene i byg
dene. Men virksomheten har ogsa virket heldig pa en annen 
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mate, ved at den har f0rt med seg en samling om ferre raser 
innen h0nseavlen. Vi har nevnt hvordan det gamle stedegne 
h0nseslaget i slutten av det forrige arhundre mer og mer 
forsvant etter hvert som flere og flere utenlandske raser fikk 
innpass hos oss, og til slutt var isrer f01gende h0nseraser meget 
utbredt i Strinda: Brune og kvite Italienere, Svarte Minorkas, 
Plymouth Rocks, Kvite Wyandottes og R0de Rhode Island -
de tre f0rste lette og de siste halvtunge slag. F01gen ble lite 
ensartethet og liten samling innen avlsarbeidet. 

Da det offentlige fra 1920 mer direkte tok seg av ledelsen 
av fj0rfeavlen, s0kte en a oppna en samling om enkelte fa, 
men srerlige gode og h0velige raser, og her i S0r-Tmndelag ble 
den kvite italienerh0na sett pa som en srers gild h0ne, egnet 
som hovedrase for distriktet. Det var pa den tid i Strinda 
flere som hadde meget gode besetninger av denne rasen, og 
det gjorde nok sitt til dette valget. Av dem ma en srerlig nevne 
fru direkt0r Lundberg, Ranheim, som hadde en vakker og 
yterik besetning, kj0pt inn fra Sverige. Fra henne ble derfor 
den stammen som kom til a danne grunnlaget for den f0rste 
kontroIlavlsstasjonen i fylket, kj0pt inn, og herigjennom vann 
denne rasen innpas som den snart eneradende i Strinda savel 
som i fylket ellers. 

Valget var sikkert heldig. Rasen har vist at den gjennom 
kontroIlavl kan bringes opp i en meget h0g avdrat. Ved sta
sjonen pa Strinda var gjennomsnittsavdratten for ungh0ner 
fer krigen (da det ble vansker med for) kommet opp i godt og 
vel 240 egg eller 14 kg. pro dyr 0 gar, med enkelte fa dyr 
opp i over 300 egg. Men rasen er kjent som lite I'ugelysten, og 
ruging og oppdrett kan vesentlig skje bare pa kunstig mate. 
Dette er da ogsa det eneste rasjonelle med det teknisk~ utstyr 
en no rar over for det bruk, isrer hvor en har elektrisk kraft. 
Rugingen er ogsa i Strinda gatt i retning av utelukkende ma
skinruging med st0rre rugeanlegg knyttet til kontroIlavls
stasjonen, avlssentrer og helt private, som pa grunnlag av 
gode, h0gt ytende avlsstammer omsetter tusenvis av daggamle 
kyllinger i avlssesongen. To som gjennom flere ar har drevet 
a vlssentrer pa denne maten i Strinda er fru Ruth Hallset, 
MunkvoIl, og Sverre Dahl, Charlottenlund. 
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Krigen f0rte med seg 
store vansker med for til 
fj0rfeavlen, og h0nsehol
det er derfor gatt sterkt 
tilbake siden 1940 ogsa i 
Strinda. Men forholdene 
ligger godt tilrette for en 
rask og stor framgang nar 
tidene igjen blir normale. 

Ser en til slutt tilbake 
pa det primitive stelIet 
som en fant h0nseholdet 
undergitt for fa manns
aldre sia, og sa pa drifts
maten for denne meringa 
i bygda no, ma en si at ut
viklinga har vrert stor og 
at den sikkert har holdt 
mal med de 0vrige greiner 
innen jord- og husdyrbru
keto 

REVAVLEN 

En ny nreringsveg be
gynte it koinme opp her i 
landet omkring 1920. Det 
var s01vrevalen med pro
duksjon av skinn vesent
lig med tanke pa de uten
landske markeder, altsii en 
inntektskilde for landet. 

S01vreven var kommet fra Canada og var omsatt her til 
h0ge priser, kr. 6000,-, ja i blant opp til kr. 7000,- pro par. 
Det var jo svimlende priser for sa sma dyr som en ikke en 
gang kunne fa ulykkestrygda. Men her kunne kanskje tjenes 
penger, f0rst for den enkelte og i siste instans for landet. Inter-, 
essen kom raskt opp, og stemningen omkring kj0p og salg, 
srerlig pit de utstillinger som etter hvert kom i gang, var ofte 
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hektisk. Reven som hal' inntatt en brei plass i de norske folke
eventyr, holdt po. a ta en enno breiere plass i det 0konomiske !iv. 

Den f0rste begynnelse med reva vi po. Strinda fant sted i 
1924 idet tre mann fra Vanvik, nemlig Einar Halseth, B. Kle· 
ven og M. Johansen Lang0rgen flytta over til R0stad ved Jons
vatnet med 24 dyr. Seinere ble dette «AjS Arktisk pelslag». 
Allerede i 1925 begynte laget med salg a v dyr til byfolk som 
ville go. igang med reva vi po. Strinda. Saledes kj0pte grosserer 
Einar Gaden 4 par og bygde revegard pa Glindset, barber· 
mester Alb. Gulbrandsen kj0pte et par med start pa R0stad. 
Halseth reiste til Canada i 1925 og kj0pte inn 30 dyr som for 
det meste ble staende pa Strinda. Konsul Larsen kj0pte i 1926 
4 par og startet pa Tesliasen med 7 par i 1927. 

Det var gode dyr de hadde, og driften ble 10nnsom, og nye 
garder kom t iL I 1930 var· her 12 a 14 revegarder, de st0rste 
med 60 a 70 dyr. Prisene holdt seg godt oppe sa lenge det var 
avsetning til livdyr. Men da en vesentlig matte rekne med 
pelsing, gikk prisene sterkt ned. I 1933-34 ble et alminnelig 
godt skinn betalt med 80 til 100 kroner. 

For a fa driften til a svare seg godt gikk mange no til sterk 
utvidelse, og da prisene var lave, var det lettere for folk astarte 
med nye r evegarder. 'If0lge jordbrukstellinga av 1939 skulle 
Strinda da ha 72 revegarder med 1129 voksne dyr og 2307 
hvalper. Av annen rev var det 319. 

Mink. Grosserer Halseth kj0pte i 1936 de f0rste minkpar til 
Strinda, ialt 16 dyr. For disse dyr var betalt kr. 2000,-. I 
1937 kj0pte han 100 mink fra Sverige. Av disse ble 30 stk. i 
Strinda. Jordbrukstellinga i 1939 viser at det da var 1257 dyr 
plasert pa Stririda. Prisene for skinn har vrert 40,- til 60,- kr. 

REDSKAPER. 

De redskaper som var brukt til dyrking av jorda, var i den 
eldre tid og like inn mot var egen svrert enkle. Som f0r nevnt 
hadde de allerede i bronsealderen en primitiv plog eller ahl, 
og ellers hadde de trespader og grep av tre til a arbeide i 
jorda med og til spredning av gj0dseL I jernalderen kunne 
plogen fa en jernspiss og spaden jernskjrer. Hakker kunne 
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lages av tre eller bein. Til transport bruktes sleder. Visstnok 
vet vi at de hadde stasvogner allerede i tida f0r Harald Har
fagre. Osebergfunnet forteller oss det. Men det var bare til 
kongelig bruk. I landbruket hadde de ikke vogner f0r Iangt 
inn i det 18. arhundre. Hva redskaper de hadde pa en storgard 
i Strinda ved ar 1700 viI ga fram av en spesifikasjon som vise
statholder Wibe satte opp for Lade gard da han i 1709 soite 
garden. I salget skulle nemlig f0Ige med: 3 ploger med red
skap, 3 jernharver, 2 jernstaurer , 6 arbeidsgreier, 4 par jern
siagne skokler, 20 Ijasorv, 24 river, 5 vedsleder, 24 h0ysleder, 
4 m0ksleder, 2 vannsleder, 6 st0ttinger, 3 slipesteiner. Dessuten 
skulle f0Ige med 118 melkebunker og traug, 5 kjerner , 15 daI
ler, 1 handkvern, 1 bakstehylle, fjrel og 4 kjevler, 2 lange bord 
i kj0kkenet. 2 kj0kkenbenker, 1 mstkar pa 3 t0nner, 1 gjeldkar 
pa 10 t0nner, 1 mindre do. pa 6 t rzmner, 1 mindre do. pa 1% 
t0nne og 6 bryggestamperl). - Dette h0rte til pa en gard med 
40--50 storfe og om lag 40 smafe og med en arbeidsstyrke 
om sommeren pa 18 slattekarer. 

Fra 1870 kom i bruk ploger av norsk, engelsk og svensk 
fabrikat. De hadde jernskjrer, jernsole og jernskodd veltefj01. 
De kunne brukes til a pI0ye voll med. Ved pl0yekonkurranse 
i Tmndelag i 1846 viste de engelske plogtyper seg aldeles 
overlegne. I 1840-ara kj0pte Tmndelag IandhushoidningsseI
skap inn en del korstavler med vegleiing i enkel landmaling. 

I 1859 ble holdt et alminnelig landbruksm0te i Trondheim, 
og i samband hermed var det dyreskue og pmving av redska
per. S0ndre amts landhusholdningsselskap sto for arrange
mentet, og direktsjonen hadde kj0pt inn moderne landbruks
redskaper for 529 spd. = kr. 2116,- til utstillinga, de fleste 
fra England. 

A v de mod erne Iandbruksmaskiner var det vel siamaskinen 
som kom hit f0rst, i 1880-ara. 

If0lge jordbrukstellinga av 1939 var det da i Strinda: 
318 slamaskiner, 
108 radsamaskiner, 
116 hjulriver, 

58 separatorer, 
1) Todal: Soga urn Lade, s. 74. 
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70 stasjonrere eksplosjonsmotorer , 
54 eksplos jonsmotorer , 
44 biler innkj0pt av omsyn til landbruket, 
24 sj0lbindere. 

GRASMELF ABRIKK. 

Pa Lade ble det av selskapet «Korn og h0yforedling» i 1935 
startet grasmelfabrikk, den f0rste av den slags her i landet. 
Formalet var ved kunstig t 0rking av ungt, nyslatt gras a fa 
en forvare som oppmalt til mel hadde den h0gst mulige for
verdi. Det var den svenske dr. V. 1. Pettersson som hadde 
latt t0rkeapparatet konstruere. - F or a fa nok jord til h0Y
produksjon ble Tungen gard kj0pt i 1937, og da krigen kom 
i 1940, ble hele verket flyttet over til Tungen, og selskapet 
het er no «A /S Tungen Gard». F ormann i direksjonen er advo
kat E. E ckbo, Oslo, og driftsleder er landbrukskandidat Olav 
Vidvei. F. t. blir framstilt 2 produkter av gm nne engvekster, 
gmnfor og gmnsakblader, nemlig «Tungens Pelsdyrgmnb og 
«Tungens Fjerfegmnb, fint gm nt mel henholdsvis til r eve- og 
h0nsefor, produkter som finner rask omsetning. - Etter over
flyttinga til Tungen har det skjedd forbedringer av anlegget. 
Nye og bedre t0rkeapparater er installert, gartneri er utbygd 
med store drivhus og med 140 a 150 dekar pa friland. Ut over 
h0sten blir gr0nnsaker t0rket i en avdeling av t 0rkeapparatet 
som er konstruert til dette bruk. 10 til 15.000 kg. gm nnsaker 
kan t0rkes i d0gnet, sa det er store mengder t 0rrede gm nsaker 
som blir sendt ut fra fabrikken. - Arbeidsstyrken utgj0r f. t. 
30 til 50 personer. - Det blir arbeidet med planer for utviding 
og nyanlegg. 

For a nytte ut t0rkeapparatet og den elektriske kraft mest 
mulig blir her ogsa t0rket generatorbrensei. 600 hI. kan t0rkes 
i d0gnet. 

HAGEBRUK 

i Strinda er det ikke mange frasegner om i fra eldre tid og 
heller ikke nar det gjelder heile landet. Etter det de eldste 
kildeskriftene melder, rna en ga ut fra at kvann og 10k har 
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vrert hagevekster sa tidlig som i det 10. arhundre. Den eldre 
Frostatingslov (under Hakon den Gode) nevner laukgard og 
kvanngard: Uttrykket «grasgard» blir brukt seinere i tydning 
av urtehage. - Hva disse grasgardene irineholdt, vet en ikke, 
men «kai» er nevnt i den eldre bylov, og i den eldre Frostatings
lov ogsa eple og humlel). 

Munkene er med rette blitt kalt de f0rste lreremestre i hage
dyrking'; Norge. De viste i klosterhagene hva hagestellet kunne 
bli··til. De skaffet frukttrrer og andre planter og ga vegledning 
Om dyrkinga. Som kjent var munkene for en stor del utlen
dinger, og de var fagfolk pa ymse omriider, og sikkert hadde 
somme full gartnerutdanning etter den tids malestokk. Srerlig 
var det cistersiensermunkene fra England som var flinke 
hagedyrkere. I Tr0ndelag merker en deres innflytelse i bygder 
nrerniest Tautra. I Magnus Lagab0ters lov (1264) nevnes for
uten eplegarder ogsa erter, baune og nepe-reiter. 

Ellers blir grasgarder omtalt ved bispegarder og herregar
der. I Diplomatarium Norvegicum, bind II, nr. 242, fra ar 1341 
nevnes noen pal egg domkapitlet i Nidaros gir om vedlikehold 
av hagen ved kannikenes gard, og ,som viser at der var tilsatt 
grasgardsmann ved den hagen. Men nedgangstidene kom, og 
etter dem kom reformasjonen da munkenes tid ble slutt. 

Etter reformasjonen gikk hagebruket formentlig sterkt til
bake, men en del geistlige, kj0pmenn og herremenn var det 
likevel som holdt oppe en del av den gamle hagekulturen. Der 
fantes ogsa framleis gartnere. I 1690 fikk man i Trondheirn 
en merkelig agitator og vegleder i Christian Gartner. Amt~ 
mann T0nder fikk denne mann med seg fra Tuillerienes hage i 
Paris. Han var en ni.er enn alminnelig dyktig og dertil sikkert 
en dannet mann. Han skrev Norges f0rste hagebok «Horti
cultura». Det ser 'ut som Christian Gartners arbeid har satt 
varige merkel' etter seg i og omkring byen. I 1768 ble satt opp 
en fortegnelse over hageplanter i og ved byen, og der skal 
vrere nevnt bort imot 35.0 arter foruten en del varianter. Et 
st0rre tall av disse planteslag har utvilsomt vrert i bruk siden 
Christian Gartriers dager. Som alminnelig dyrkede kj0kken
vilkster fra deD_ tid kan nevnes: Salvie, r0dbeter, gulerot. 

1) "Landbrukstlhdervisningen i Norge S. 313. 
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pasunaK, persllle, Sellen, purre, KVltl0K, r0dl0k, portulak, 
isop, pepperrot, roer, flere slag kal, b0nner, erter salat o. s. v. 
- Men ellers ma det h0ge tallet av hageplanter som var nevnt, 
henge sammen med det store arbeid som var utf0rt av ,biskop 
Gunnerus pa Berg prestegard (1758-1773). I vitenskapelig 
0yemed anla han en botanisk hage i det sma, den f0rste i sitt 
slags her i landet. Han pr0vde her med mange utenlandske 
vekster som f. eks. luserne, seradella, mais m. fl. Det ble sj01-
sagt dyrt a pr0ve seg fram for a finne hva som var drivverdig 
her, og han har i brev opplyst at det hadde kostet sa mye at 
han satt i trange kar. 

Pa bispe- og herregarder fikk sikkert unge menn som hadde 
arbeid der, gode kunnskaper i hagebruk sa kjennskap til denne 
rueringsgren ble holdt ved like. 

Trondheim fikk i det 18. arhundre mesteparten av sine 
gf0nnsaker (guler0tter, kairot og hodekal) fra Frosta og 
Levanger. Fra den siste halvdel av det 18. arhundre finnes 
en heil del meldinger om herregarder som hadde store all
sidig utstyrte hageanlegg. Blant disse var Rotvoll og llsvika 
i Strinda. - Selskapet for Norges Vel tok straks etter at det 
var stiftet, opp hagebrukssaka. Det gjaldt a skaffe menn fra 
landsbygdene opplrering i 0konomisk hagedyrkning med sikte 
pa at de skulle vende til bake til bygdene igjen etter lreretida. 
Selskapet sendte rundskriv til, sine distriktskommisjoner med 
foresp0rsel om hvorvidt man trudde at en sadan ordning var 
nyttig og gjennomf0rlig, om det i vedkommende distrikt fantes 
menn som var skikket og villig til a ta denne opplreringa, og 
hva denne i tilfelle ville koste. Det kom til bake flere gunstige 
svar, og opplrering ble derfor satt i gang pa flere stader i 1811. 
Biant disse stadene var ogsa llsvika hos handelsgartner Beneke 
(Beneke og Lund). Lrerlingene fikk bidrag til reiser og litt til 
oppholdet. Alt ble ellers ordnet sa billig som muiig. 4 lrerlinger 
hos Beneke kostet for 'selskapet saledes 195 riksdlr. for 2 ars 
opplrering. Etter instruksen som var gitt av selskapet, skulle 
elevene nar de var ferdige lrere b0ndene a dyrke de n0dvendig
ste trrer og planter som: kirsebrer, ripsbrer og solbrertrrer, po
teter, kalrot, de alminnelige kal og roearter, gulef0tter, 10k, 
sennep, de sakalte p01seurter samt humle og tobakk. 
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Som elever skulle fortrinsvis opptas unge menn som ville bli 
skalehaldere, far de ville lettest ka=e i kantakt med b0ndene. 
De ble gjerne fritatt far militrertjeneste, ag det passet godt 
at de hadde skale om vinteren ag gartnerarbeid i var- ag 
sammertida. 

I siste del av arhundret ble det etter hvert skikk at de unge 
gartnerirerlinger etter et par ars praksis her heime reiste til 
utlandet ag arbeidde der i flere ar. De mest faretakso=e 
arbeidde gjerne i flere av de land hvor )J.agebruket sto h0gSt. 
Selskapet for Narges Vel ga jevnlig reisetilskott til de sam 
ville ut ag lrere. Disse tiltak har sa smatt om senn baret sine 
frukter ogsa i Strinda. En viser agsa til hva som allerede er 
referert av Prams ag Jens Krafts meldinger av 1804 ag 1832. 

am hagebruket i Strinda skriver videre fylkesgartner Hjelde 
f01gende far bygdebaka: 

Under de farhaldsvis gode 0kanamiske farhald pa slutten 
av det 18. arhundre foldet ymse greiner av kulturlivet seg 
rikere ut enn f0r. Dette viste seg ogsa i en auka interesse far 
hagestell og ani egg a v prydhager ved mange rikmannsheimer. 
Dette var da f0rst ag fremst tilfelle i den S0re parten av lan
det. Men en vaknende interesse spores etter hvert ogsa i Tmn
delag. Pa denne tid ag utover atte flere kj0pmenn og embets
menn garder pa Strinda. Pa disse ble anlagt st0rre ag mindre 
prydhager, sam en har sett restene av like opp til yare dager. 
- Se mer am dette i «Landbrukstidende» far 1926 ag 1927. 

Av eldre hager i Strinda er her meldt om: Waldsminde, 
Rasenlunde, Wullumsgarden, Havstein, Munkvoll, Marienbarg, 
Leira gods, Lillegarden, Kystad, hvar det ble drevet en plante
skole, Lade, Stendal, Stubban, Sluppen, Grilstad, Rotvall, Ler
kendal, Valgrinden, Klingenberglykken, Veisletten, Sorgenfri, 
Leangen, Marienlyst ag Ringve. 

Ved disse ani egg var det vanligvis den sakalte lystgard som 
ble afret st0rst oppmerksamhet. Men kan hende kunne man 
ogsa finne et mindre «geveksthus» eller «oranger;", hvar det 
faruten blamster agsa ble fors0kt med vindruer og andre syd
frukter. En mindre kj0kkenhage var vanlig, likesam frukt og 
brerhage. Ofte ble agsa pr0vd sjeldnere planter pa friland. 
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Ei tid h0rte saledes bade t obakk og poteter til disse sjeldnf' 
planter. 

De fleste av disse hageanlegg ble imidlertid mer eller mindre 
fors0mt etter at gardene kom i hendene pa vanlige b0nder. 
Bare pa enkeIte garder som framleis ble i inter esserte eller 
velhavende folks eie, ble hagene holdt vedlike. Blant de vik
tigste av disse hager kan nevnes Rot voll , Ringve, Lade, Devle 
og Grilstad. Ved Tungen gard ble etter at grosserer P . N. 
Finne hadde kj0pt denne eiendom, anlagt en etter tida kost
bar prydhage. 

Ved Rotvoll Nedre som st at en hadde kj0pt til sinnssykeasyl 
i 1867 ble tilsatt gartner , og dette hagebruket ble utvidet med 
mer blomster- og gr0nnsakdyrking. Her ble etter hvert drevet 
ganske allsidig, ogsa med Iitt salg, blant annet ogsa av plante
skoleprodukter . Her tok de ogsa mot lrerlinger i hagebruk. De 
fleste av gartnerne her var dyktige og interesserte folk. Fler e 
av dem finner vi seiner e igjen i framskutte stillinger innen det 
norske hagebruk - som professor Misvrer, statskonsulent S. 
Lysbakken, fylkesgartnerne Pettersen og Valset . 

Pa Grilstad gard hadde det alt fra kammerherre Suhms 
dager vrert en anselig hage. Den forfaIt vel seiner e noe. Men 
etter at garden var kommen i konsul J ensens hender , ble hage
anlegget fornyet og utvidet. Det ble ogsa bygget et mindre 
drivhus. Hage og park om lag 50- 60 da. Herav ikke sa lite 
til brer og frukthage. Denne siste var Ienge den mest allsidige 
i sitt slags i S0r-Tr0ndelag - ja, trolig i hele det nordafjelske. 
Fra den gamle hage finner en mellom annet no en store eiketre. 

Omtrent samtidig med at nyhagen pa Grilstad ble anlagt, ble 
av grosserer Lysholm anlagt hage med drivhus pa Smedstuen. 
Her ble i drivhuset dyrka vindruer og r oser for det meste til 
privat bruk, men ogsa noe til salg. Her har gjennom lengre tid 
vrer t holdt privatgartner. 

Ved Lade, Devle og Ringve har hagene ogsa gjennom en 
lengre tid vrert under gartnermessig tilsyn. Ved Lade ble det 
ved arhundreskiftet gjort et litt st0rre tiltak med gr0nnsak
dyrking, som dog ikke ble av lang varighet. Hagebruket ved 
Lade er seinere gatt over pa private hender og blir drevet som 
handeIsgartner i - Lade gartneri. 
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Ved Ringve og Devle utvikler hagebruket seg ogsa mer til 
salgshagebruk - gmnnsaker. For tida er det ingen drift ved 
disse garder. 

Omkring 1905 hIe ved Leira gods gjort opptak til noen 
gnmnsakdyrking med egen gartner. Noe seinere et lignende 
tiltak hos Lassen pa Angeltma. Men begge disse tiltak ble 
av kort varighet. 

Fra slutten av forrige arhundre har ved Ranheim fabrikker 
vrert tilsatt gartner, - park, gmnnsakdyrking, brer og frukt
hage. 

Fra ara under og etter forrige verdenskrig har det vist seg 
en stigende interesse for hagebruksprodukter - ikke minst 
gmnnsaker. Dette har f0rt med seg en auking i produksjonen 
og anI egg av mer gartnermessig drevne bruk ogsa pa Strinda. 
Tannlrege ~inne pa Loviselyst gard drev saledes ei tid en del 
med gmnnsaker, likedan gartneren hos grosserer Halseth, 
Charlottenlund. Omkring 1918 anla direkt0r Bischoff et mindre 
gartneri for gmnnsaker pa Charlottenlund. Dette har seinere 
vokset fram til det som f. t. er Gravdals gartneri. Etter at 
direkt0r Stensrud kj0pte Leangen gard i 1927, er ogsa her 
kommet i gang et gartneri med gr0nnsaker bade pa friland 
og i hus. 

Omkring 1919 kj0pte gartner Vinje, som tidligere hadde 
vrert gartner pa Ringve, en parsell av Bromstad gard og tok 
til med gr0nnsakdyrking. Dette har seinere blitt til et mer 
blandet gartneri med flere drivhus for gr0nnsaker og blomster. 

Ved Reitgjerdet sykehus hadde det gjennom en lengere tid 
vrert en st0rre park og hage. Men f0rst etter at Reitgjerdet 
gikk over til a bli sinnssykeasyl, ble her tilsatt egen gartner. 
Etter denne tida har her vokset fram et ganske allsidig gart
neri med et par drivhus, stor benkegard og atskillig gr0nnsak
dyrking pa friland. 

1940 kj0pte gartner B0ckman bruket Solvoll ved Br0set. 
'Her blir f. t. ogsa drevet gmnnsakgartneri. 
. Et ganske godt framskuv for gr0nnsakdyrkinga pa Strinda 
ma en rekne med at gmnnsakmelanlegget som A /S Korn og 
H0yforedling har lagt an pa Tungen gard, ma komme til a fa. 
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Her po. Tungen drives ogsa f. t . stor .gmnnsakdyrking, isrer il.v 
hodekal - siste sommer 100 da. 

r Trondheim hadde fra 18 hundretallet og utover etter 
hvert kommet i gang noen handelsgartnerier med drivhus og 
kulturer. Men etter hvert som byen utvidet seg og det ble fIere 
og fIere gartneri, ble det for lite eIIer vanskelig om plass inna
for bygrensa. De gamle gartneria fIytter etter hvert ut po. 
Strinda, samtidig som ogsa nye kom til her. 

Det f0rste egentlige handelsgartneri po. Strinda var trnIig det 
som gartner Haugnes anla po. Valene omkring 1905. Han var 
den f0rste som drev med agurker og levk0yer i hus i det nord
Iige Norge. 

r 1905 gikk gartner Walden i gang med et blomstergartneri 
po. Ranheim, og i 1912 gartner 0rdal med et Iiknende po. Val
sletta. Her hadde fra 1890 vrert drevet noen gr0nnsakdyrking 
av gartner Lysholm. 0rdal bygget fIere st0rre drivhus for 
blomsterdyrking og har seinere stadig utvidet drifta. 

Ladesletta gartneri ble anlagt 1926 av gartner H0eg med 
st0rre drivhusanlegg, spesielt for tornatdyrking. 

Maihaugen gartneri, 0vre Berg, ble anlagt 1929. Samrne ar 
kj0pte gartner Mourn, Trondheirn, garden Baldershage og har 
her gatt til bygging av flere store, rnoderne drivhus. Han var 
den f0rste her nordafjeIIs sorn tok til med dyrking av drivhus
neIIikker. For tida har vel Baldershage det st0rste areal under 
glass av aIle gartneria i det nordlige Norge. 

Po. Halset po. Byasen anla C. A. Lie drivhus rned tanke 
po. blornsterdyrking. For tida er det mest gr0nnsaker som 
bUr dyrka her. 

Ved den tiltakende planting av prydbusker og frukttrrer 
ogsa her i det nordafjelske, ble det etter hvert vanskeIig a 
skaffe nok av h0veIig planternaterieIl. For i noen grad a rette 
pa dette kj0pte fylkesgartner Hjelde i 1936 garden Belbuan 
og har her gatt i gang rned en planteskole. Dessuten Iitt gr0nn
sakdyrking. 

Foruten de som er nevnt her, har ogsa andre veldrevne an
legg del vis rned drivhus. Saledes gartner 0sterl0f, Charlotten
lund, gartner Moe, Sta vne. Gartner L0hre har et rnindre staude
gartneri pa Mohoit. 
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Nar det er tale om hvordan hagebruket star i dag pa Strinda, 
vi! en merke seg at omframt de egentlige gartneri er det ogsa 
en del grl'lnnsakdyrking med litt benkestell ved mange garder 
og smabruk. Brer- og fruktdyrking har det vrert mindre med. 
Sma till<!lp til litt fruktdyrking har en vel sett, som f. eks. hos 
tannlrege Herlofsen pa Marienlyst. 

Men en kan merke en stigende interesse for planting av 
savel pryd- som nytteplanter hos aile klasser av folket. Dett~ 
t0r man kan hende del vis se som en frukt blant annet av det 
skolehagearbeide som i en del ar har vrert drevet ved en del 
skoler, isrer rna da nevnes skolebestyrer O. Hegdal, Asvang 
skole. Han var en ivrig talsmann for skolehagearbeidet, og pa 
hans ti!tak ble det gjennom skolehagene sendt ut flere hundre 
frukttrrer. 

Som et uttrykk for den alminnelige interesse som hage
dyrkinga na har innen Strinda herred, rna man vel ogsa se den 
kjennsgjerning at myndighetene 1 1942 gikk til ansettelse av 
en herredsgartner. 
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SKOGEN 
A V FYLKESSKOGMESTER OFIGSB0 

Strinda ligger like inntil og omringer Tmndelags eneste 
st0rre by. Denne var fra omkring ar 1000 og lenge framover 
hovedstad i riket. I de nne tida var den landsdelens sentrum 
for handel og utskipning. 

Av disse grunnene er det naturlig at den best skikkede jord 
i Strinda meget tidlig og i stor utstrekning ble oppdyrket. 
Det er sikkert fa eller ingen bygder i Tmndelag skogen matte 
vike sa tidlig unna for oppdyrkingen som her. 

Bygdens landareal er ikke stort - 130 km2 - derfor kan 
en si at Strinda aldri har wert no en egentlig skokrik bygd. 
Fjell eller h0gder nar ikke over tregrensa. 

En gang, for historisk tid og for no en hadde bygd her, var 
sikkert det hele omrade tilvokset med skog. Denne e1' ryddet 
etter hvert som oppdyrkingen skred fram. 

Landskapet er over alt heldende eller kupert. 
Under stranddannelsesbeltet, den 0vre marine grense, har 

en leirjorda til ca. 170 m. o. h. Delvis er leirlaga dekket av sand
og gruslag fra stranddannelser og elveavleiringer. Over den 
marine grense er det oftest grunnlendt jord med mye oppstik
kende fjell i knauser og forhoyninger i terrenget. I forsenk
ningene og liskraningene er det tildels dypere morenejordlag. 
Ofte er i slike senkninger myrdannelse. I de fleste tilfeHe 
skyldes dette oppstikkende fjell i undergrunnen som hindrer 
det naturlige avlop for gl'unnvatnet. Storre sammenhengende 
flate omrader med store myrer finnes ikke. De storste har en 
nordvest for Digre og vest for RostadvoHen og ved Loholt 
(Tomset torvstr0myr). 

Det marine leirjordsomrade er for den aller vesentligste del 
dyrket. Pa denne gode jorda finnes ikke lenger igjen storre 
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skogomrader. Mindre skogstykker har en pa Tungen, Rotvoll 0., 

Granasen, Grilstad, Presthus, Ranheim, Brurak, R0nnings
asen og enkelte laglendte stmk mot J onsvatnet. Ofte er denne 
tette leirjorda vass-.sjuk, og trenger sterkt til gmfting om en 
skal fa god vekst og trivsel pa skogen. Etter avgmfting blir 
det en ypperlig skogsjord som gir h0g produksjon, nar skogen 
stelles godt. 

Den berg- og grunnlendte jorda over den marine grense 
hvor st0rstedelen av skogen i Strinda finnes, er av middels 
til mindre god bonitet. 

Det er vesentlig en del liskraninger med djuplendt jord 
som har virkelig god bonitet og brerer veksterlig skog. 

I det omrade ved Tomsetasen og tilgrensende str0k hvor 
kalkfjell gar i dagen, forbedrer dette ih0g grad jordboniteten 
og veksten pa skogen. 

I oppdyrkede myrer (f. eks. Havstein) er det funnet 2 og 
opptil 3 lag trefang av mtter og nedlagte trrer (nedluguer) 
med tydelig atskilte rene myrlag imellom. 

Forskningen pa dette omrade forklarer denne slags dannelse 
som utslag av veksling mellom varmere og t0rrere klimaperio
der med raere og kaldere. 

I de varme perioder er myrene hJrket sa sterkt ut at det er 
blitt god skogvekst med stor trebestand. Ved overgang til en 
ra og kald periode har myrdannelsen begynt igjen og til sluU 
taU overhand. Skogbestandet har syknet hen, seinere gatt 
over ende og vokset helt over med tykke moselag. Seinere om
slag til en ny varmeperiode har f0l-t til samme gjentakelse i 
myrlagdannelsen. 

Disse lagdannelser i myrene brerer derfor sikre bud om at 
klimatet ogsa eUer istida ·har vekslet mellom varmere og kal
dere perioder. 

Mosen i disse laga dypt nede i myrene er sj0lsagt sterkt 
presset. Myrmosen vokser langsomt. Disse ulike laga og perio
dene kan derfor ligge umatelig langt tilbake i tida. 

Pa slike dyrkede myrer skyter trefanget opp i dagen etter 
hvert som en sier. Grunnen er jo vesentlig den at etter av
gr0ftinga ratner myrmassene og synker sammen til et ube-
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tydelig volum i forhold til det opprinnelige, mens trefanget 
blir liggende igjen og kommer derfor i dagen. 

Ogsa televirkningen f0rer til at tilfanget skyter opp i jorda 
pa samme mate som den lause stein. Nar den vassmetta jorda 
fryser til, utvides volumet, og trefanget sprenges opp. Om 
varen vii jorda synke sammen i de kanaler og tomrom som 
dannes her, nar vatnet siger vekk og jorda t0rker og skrom
per. Trefanget f01ger ikke med i denne synking ned igjen om 
varen. Derfor vii det faktisk skyte opp for hver telel0sning. 

Pa Havstein gard har de like til det siste for hver gang slik 
jord ble pll!lyet pa nytt, med stubbebryter tatt opp voldsomme 
mengder trefang av mtter og nedlager av fordums furuskog 
som i arhundrer - ja kanskje i artusener - har ligget gjemt 
i myra. Sa lenge har dette store, malmrike og feite trefanget 
av furu ligget, at tjurustoffet er utvatna og forsvunnet. 

I 1932 ble der pa et tjura-brenningskursus fors0kt a brenne 
tjuru av slik gammel, stor fururot, opptatt i Havstein-myra. 
Men ved brenninga ga v denne gamle, en gang feite fururota, 
nesten ikke noe tjuru. 

SKOGAREALET I STRINDA. 

Etter skogbrukstellinga 1919-21 har Strinda: 
Produktiv barskog .......................... 54 467 dekar 

- »- lauvskog .. ........ ..... . . . . . • . .. 5 777 

Samlet produktiv skogareal ............ ... .. . 
Uproduktivt skogareal . ....... . ... . ........ . 

Etter eieforholdet var skogen fordelt saledes: 
Statsskog, prod. skogareal ........... . ..... . 
Statsalmenning (Haukas almenning) ... ...... . 
Statsalmenning (Byasens aim enning ) .... ... . 
Kommuneskoger ...... .. ........... . .. .. ... . 
Tilh0rende selskaper o. I. .............. .. ... . 
Tilhl!lrende enkeltpersoner: 

Innenbygdsboende .. .. ............ . ...... . 
Utenbygdsboende .... .. . ........ . ....... . 

60244 dekar 
9929 

660 dekar 
7900 
1000 

600 
3320 

46252 
512 
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Skogeiendommer i Strinda etter skogbrukstellingen 

1919-21 
A realet opp/ort i dekar. 

Eiendommen eller 
Skog i utmark Skog pa in nm. 

a.nr. Br.l1r. Barskog Lauvskog Bar- Lau \,· skogens navn 
Prod Uprod P rod. Uprod skog skog 

Devle · .. . · .. . . · .... 3-1 170 Innbl. 
0vre Leangen ..... } 4-2 270 
Tungen ... . .. . .... 15 -1.2 
Rotvoll 0. · ....... 16 -7 400 
Crilstad ...... . . . . 17 - 1 120 
Tesli · .. ... · .. . .. . . 19 -1 100 
Tesli · .. .. . · . . . . . . . 19 - 3 250 
Overvik · ... · . . . . . . . 25 -1 , 200 
Presthus · ... , .... 21-1 230 50 
VikAs · .. . . · ... · .... 21-10 150 50 
Rydningen · .. . ... . 22 -1 250 50 
Ranheim V. · ....... 23 -1 950 50 
Ranheimskogen . . .. 23 - 5 960 
Ranheim 0. · . ... . . . 25 -1 200 150 
Vrere V. · . · . . · .. .. 26 -1 300 100 30 
Vrere V. ...... .. . . 26 -1 100 200 100 
B akken · .. .. .. . . 27 - 1 400 400 
Refset ." .. .. ... '. 28 - 1.2.3. 750 200 200 
Reppe · . . ....... . . 29 -1 475 100 
Reppe · .. . .. ...... 29 - 2.3. 125 50 
Reppe · . . . . . . . . . . . 29 - 4 450 100 10 
Flaten · . . . . . . . . . . . [0 -1 140 
Flaten · .. · . . . . . . . . 30 -12 300 
Valset · ... · . . . . . . . 31-1 500 100 Innbl. 20 
Vasdal · .... . . . . . . . 32 -1 400 100 10 
Jervan N. · .. . . . . . . . 33 -1 300 100 10 
Jervan N. · . . . . . . . . . 33 - 2 300 100 
Jervan N. · . . . . . . . . . 33 - 3.4. 300 50 30 
Solem · ......... . . 34 - 1 400 10 
Solem · . . . . . . . . . . . 34 - 2 200 
Solemstro · ........ . 34 - 6.7.8. 150 
Rostad · .......... . 36 -1 250 
Rostadbakken ...... 37 -1 140 25 
Vikeraunet · ...... . 38 - 3 250 
Vikeraunet · ....... 38 - 5 400 30 
Stokkan .......... 42 -1 600 100 20 
Stokkan · ........ . 42 - 2 650 50 18 
Estenstad · ..... .. 44 - 1.2. 600 
GranAsen · ...... . .. 49 -1 70 50 
Steinan N. · .... . .. 80 - 1.2. 200 
Steinan N. · ... .. .. 80 - 3 100 
Steinan 0. · ....... 81-1 350 50 
BlakU · .... . ...... 83 -1 108 100 
Tomset · . . . . . . . . . . . 86 -1 600 35 
Kastbrekken ...... 87 - 1 500 Innbl. 30 
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Eiendommen eller 
Skog I utmark Skog p~ inl1m. 

skogens navn 
a.nr. Br.nr 

Barskog I Lauvskog 

I 
Bar· Lau\,-

Prod. Uprod. Prod. Uprod. skog skog 

Blel{kan N. · .. . . . . . 88 -1 220 30 Lltt I 15 
Blel{kan N. · . . . . ... 88 - 2 700 70 innbl. 25 
Blekkan 0. · .. ... . . 89 -1 800 200 B1. 150 
Tvereggen · .. . . ... 90 - 2 200 40 
Leira 92 - 1 120 

. · . ..... . . .. . .. 
Munkvoll . . ..... ... 97 -1 100 20 
F erstad · . . . . . . . . . 103 - 1 600 70 
Ug la · .. .. . .. ...... 103 - 2 200 50 

. 
Kystad · . . . . . . . . . . . 104 - 1 25 25 
Stavset · .. . . .. .. . 104 - 2 150 30 
Myrvang 104 - 1G 150 

I · ... ... ... ; 
Alfheimskogen . . .. 104 - 23 350 I 

mnrumskogen ...... 104 - 24 135 65 
Kystadlien · ....... 104 - 28 100 20 
Kystadskogen ...... 104 - 44 660 244 
Haukvang · .... . . . 104 - 82 150 
Froset · . . . . . . . . . . . 106 - 1.2. 520 I 

Halsetaunet · .... . .. 107 - 1 700 100 I 10 
Vddd:m · . . . . . . . . . . . 108 - 1 330 70 
VAddan · . . . . . . . . , . . 108 - 2 200 100 
Lian · .... . .. . .. , , . 110 - 1 100 50 10 
Kvam · . . . . . . . . . , . 111 -1 400 100 
Kvam V. · , . . . , . , , . 92 -16 } 250 7 111 - 4 
Bjorka · . . . . . . . , . . , 112 -1 500 L ltt 20 
Lien · , .. , , , . . , .. . , 113 -1 500 Innbl. Lien · . . . . , , . . , . . , , 113 - 2 470 30 I Gisvoll · .. , . . . , , , , , 114 - 1 150 65 
Ekle · . . . . . . , . . , , ' . 116 -1 350 , 30 
Ekle V. · . . . . . . , , . 116 - 5 200 I 25 
Ekle 0. · . . , . . , , . . , . 116 - 6 200 20 
Eklesbakken , ' . . , , 116 - 7.8.9. 75 100 

I Randli , . . , . . . , , . , , 117 - 1 500 200 
Randli · ......... , , 117 - 2 250 25 I 75 
Bratsberggrinda 117 - 3.4. 10 50 

I 
50 . ... I 

Bratsberg · .... , . ' . ' . 119 - 1 100 

I I 
20 

Bratsberg · ... . . . . , , 119 - 2 150 10 • Bratsberg · . . . . . . . . . 119 - 3.5. 350 
I 

100 ; 50 100 I Sretran .. · . . . . . . . . . 120 -1 300 I 50 10 
Sretran · . . . . . . . , . , . 120 - 2 300 60 
KvAl · . . . . . . . . . . . . . 121 - 1 500 50 
KvAl · . . . . . . , . . . . . . 121 - 2 450 50 20 
R0stad · . . . . . . . , . . . 122 - 1 400 
R0stad · . . . . . . . . . . . 122 - 2 400 60 
BrurAk · . . . . . . . . . . . 123 - 1 975 70 
Digre · . . . . . . . . . , . . . 125 - 1.2.3. 1000 

1

1000 30 
Digre · . . . . . . . . . . . . . 125 - 4 900 100 Innbl. 
RAen S. · .... .... 126 -1 

700 50 10 RAen N. 126 - 2 
Fjermstad : : : : : : : ~ 127 -1 800 200 Innb l. 
Rosmo V. · . . . . . . . . . 129 -1 140 60 5 
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Eiendommen eller 
Skog i utmark Skog pa innm. 

O.nr. Br.nr. 
Barskog I Lauvskog 

I 
skogens navn Bar- Lauv-

Prod. Uprod. Prod. Uprod . skog skog 

Rosmo 0. · ... . .. ... 129 - 2 150 
I 

50 
I I I Reinil.s · . . .. . .. .. . . 130 -1 60 40 50 

Reinil.s · . ... . . . . .. . 130 - 2 140 60 75 
Greista d · . ... . .... 131 - 1 200 200 10 
Siim . . .. ... . . .. ... 132 - 1 600 200 15 
Moen . . ...... . . .... 133 - 1 400 100 100 
Movollen · ..... . ... 133 - 2 150 50 
Engelsil.s · ..... . . .. 134 -1 100 
Engelsil.stmen · ..... 134 - 3 150 
Brandhaugen · ... .. 134 - 4 250 
Engelsil.s · . . . . . . . . . 134 - 6 660 380 
Almannaaunet · ... 135 -1 150 
Almannaaunet · ... 135 - 3 300 15 
Vreresaunet · .. ..... 135 - 4 80 40 
Loksta d N. · ..... . . 136 -1 150 Litt Lokstad · , .. .. . ... 136 - 2 600 50 innbl. 10 
Digresaunet · .. . . . .. 137 -1 300 

Espil.s 138 - 1 l 800 5 · . ..... ..... 139 -1 
Breiviken · . . . . . . . . . 139 - 4.5. 200 40 40 
Dalen · ... .. . .. . . . 139 - 6.7. 200 50 
Brandeggen · . . . . .. . 139 - 8 125 125 
Valsettangen · . . .. . 139 - 9 60 60 10 
S pilderbakken · .. . 139 - 10 60 50 I 30 
Hammer · ... . .. . .. 141-1 500 500 I 20 
Hamm erborg · ...... l 141- 2.3. 2150 350 Innbl. I Spilderil.sen 141- 5 
Haukil.s N. · . ...... 142 -1 800 300 Innbl. 10 
Haukil.s S. · . . . . . . . 142 - 2 800 200 Innbl. l 10 
Jervan · .... . .. ... 143 -1 3000 700 i 50 
Haukil.s Statsalm. . . 7500 1500 400 I 100 
Byil.sen Almenning .. 1000 400 I 
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Ved landskogtakseringen ble ikke unders0kelser og bereg
ninger av kubikkmasse og tilvekst utf0rt srerskilt for hvert 
herred, men alene for hele fylket. For S0r-Tr0ndelag ble det 
utf0rt en distriktsvis beregning sales: a) laglandet og dalene, 
b) kyststr0ket og c) fjellbygdene. 

Sj01 om skogen i Strinda stort sett ikke vokser pa srerlig 
drivende jord, rna en ga ut fra at skogproduksjonen svarer til 
det som en rekner som normalt for litglandet og dalene. 

Etter dette skulle barskogen i Strinda ha en arlig tilvekst av 
1,12 m3 pro ha., eller for hele herredet 6.200 m3. Reknes av 
denne tilvekst 90 % som nyttbar, blir dette 5.580 m3. Skogen 
i Strinda har stort sett gunstige avsetningsforhold - korte 
og gode veger og en stor by like innpit som tar ved og a vfall 
til gode priser. Gar en ut fra de t0mmerpriser som var f0r 
siste verdenskrig kan en her sette nettoprisen pa rot til kr. 
10,- pro m3. Den itrlige barskogtilvekst skulle etter dette be
regningsgrunnlag ha en verdi av kr. 55.800,- som kapitalisert 
etter 4 % gir en verdi pit barskogen av kr. 1.396.000,-. 

Som den oppf0rte oppgave over skogarealet i Strinda viser, 
har en stor del av hovedsoknets gardsbruk enten ingen eller 
svrert lite skog. Det er de garder som ligger i periferien av 
hovedsoknet og i anneksene - srerlig Bratsberg - som har 
den meste skog i Strinda. Enkelte a v gardene her har - etter 
S0r-Tr0ndelags forhold - ganske store skogvidder, som 0vre
Jervan og Hammer. 

Trondheims nrerhet og den gode avsetning pit alt skogsvirke 
- helt ned til ved - er vel arsaken til at mange gardsskoger 
i Strinda fra midten til slutten av forrige itrhundre har vrert 
sa sterkt hogget, at en om mange sikkert kunne si de i denne 
tid er blitt rasert. Etter disse sterke og uskj0nnsomme hogster 
har ungskogen kommet glissent og ujevnt opp igjen. F01gen 
herav er at disse tidligere sterkt forhoggede skogene no har 
skogstand med barrike, kvistfulle trrer av darlig form. Med 
gjennomf0rt skogpleie og etter hvert som nye tretette skog
stand kommer opp, vii en sikkert fa fram bedre tretyper og 
verdifullere skog. Et vakkert eksempel i denne retning viser 
skogen pa S,mdre Lien gard. - Enkelte avsides liggende skoger 
har derimot vrert altfor meget spart for hogst. 
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Skoleplani1l1,Jl.g 1Jed J01l.'H )atnet. 

TREKK FRA ENKELTE SKOGER. 

Estenstadskogen som ved 1900-tallet var pa ca. 60 ha. bar
skog ble ved hogst i denne tida totalt rasert sa bare 12 ha. no 
er skogbrerende. I resten a v skogen ble f0rst t0mmeret ut
drevet, og siden ble det 0vrige salgbare av ved og staur tatt. 
I 1910 ble eiendommen ervervet av kommunen til vannverk, og 
i 1916 ble det helt avsnauede omracte, 28 ha., opptatt som 
kommunalt plantefelt. I deUe felt er det utf0rt planting av 
skolebarn, ungdomslag - og 1 ar av arbeidsledige med kom
munale dagpenger. - Bondeungdomslaget i Trondheim har 
siden 1920 vrert en arviss planter. En k l'eld hver var har der 
vrert en tropp ivrige og interesserte plantel"e der oppe. Ung
domslaget har plantet pa eget felt - mot Syd0St. Inntil 1937 
er i alt utsatt 61.000 planter som for st0rstedelen no er kom
met bra i vekst. 

Skogen pa Reinasen gard har fra f0r 1910 vrert helt for-
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Skolep!antninu ved Jons uatnet. 

hogget og tappet for t0mmervirke, slik at skoglien i lang av
stand vises bar. 

0vre-Gjervan skog som er den st0rste i Strinda har vrert 
spart for salgst0mmerhogst i over 100 ar, inntil 1928. Foruten 
til gardens behov er i denne tida for salg bare hogget enkelte 
trrer eller mindre ubetydelige partier. I beskrivelse av 1723 
heter det om garden, at den bare har skog til husforn0denhet. 
I 1928 blinket fylkesskogmesteren den ferste st0rre salgsblink. 
Skogen var no helt overmoden - overalt nesten bare gamle 
trrer og mange av usedvanlig store dimensjoner og heg alder. 
I blinken holdt mange trrer 70-80-90 em i brystmal. Skog
marka er bergfull og jorda er over de f1este stmk grunnlendt. 
Sma omrader har djuplendt god jord. Veksterligheten er derfor 
gjennomgaende liten. Ungskog eller foryngelse finnes det lite 
av, fordi skogen har vrert altfor meget fred ~t for hogst. Sjel
den treffer en i var tid pa et savidt stort skog0mrade nrer 
avsetningssentra som i sa lang tid har vrert helt spart for salgs
hogst. I lange tider har vi vrert vant til advarslene mot rov
hogst og skograsering. Her har garqbrukeren og skogeieren 
i generasjoner gatt den motsatte veg og spart skogen. 
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I Hammer skog ble i 1917-18 med militrert hogstmannskap 
av Trondheims ProvianteringsrM utdrevet betydelige mengder 
reisved. Eier av skogen var da brukseier Lassen, Angelltma. 
De nrermeste ar etter denne provianteringshogst ble hogget 
vesentlig t0mmer. All blinking ble utf0rt av fagkyndige, og 
skogen star na - tr~ss denne forholdsvis sterke hogst -
meget pen. 

Kystadskogen har sikkert vrert altfor meget spart for hogst 
inntil omkring 1900, og sto nok da med meget av gamle og 
overmodne trrer. Omkring denne tid ble fra skogen drevet ut 
betydelige mengder t0mmer av trelasthandler Kunig, Trond
heim. I 1916 ble skogen kj0pt av Tr0ndelag Skogselskap for 
16.000,- kroner. De f01gende 3-4 ar ble skogen gjennomgatt 
med renskningshogster. Uvekstige t0mmertrrer og skrapskog 
til ved ble i disse ara utdrevet for et bruttobel0p, svarende til 
nevnte kj0pesum. Prisene gikk jo opp i svrere h0yder bilde pa 
t0mmer og ved i disse ara. Aile myrene og den ralendte skog
marka for 0vrig er utgr0fta og betydelige plantemengder er 
satt ut av skogselskapet. 

Eieren av Kystad gard, ridtmester Krohg, anla og drev i 
arene omkring 1810 en liten planteskole, hvor det ogsa ble 
drevet fram en del skogstreplanter - deriblant lerke. De store 
lerketrrer som finnes i parker og alleer omkring byen, stammer 
formentlig herfra. Ved Havstein kirke star en lerkelund av 
store trrer med usedvanlig svrer hsgde. 

Mer alminnelig skogplanting tok f0rst sin begynnelse ogsa 
i Strinda omkring 1900-tallet, etter at fylkesskogselskapet 
var startet et par ar i forvegen. 

Fra denne tid og fram til 1943 er innen herredet satt ut ca. 
450000 skogstreplanter. 

SKOGSOPPSYNET. 

Strinda innf0rte skogvedtekter 1910 med 5 m. 19 em. som 
minstemal ved fri hogst ved salg. I 1929 ble vedtektsmalet 
sl0yfet og blinketvang innf0rt for salgshogst. 

Samtidig med innf0ring av skogvedtekter ble tilsatt 3 her-
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redsblinkere: 1 for Bratsberg, 1 for Byasen og 1 for hoved
soknet med Ranheim. 

Ved skogvernlovens vedtaking i 1932 ble overoppsynet med 
skogen lagt under fylkesskogselskapet ved fylkesskogmesteren 
med skograd og 2 skogoppsynsmenn som bygdens skogsoppsyn. 

Etter palegg fra landbruksdepartementet ble Strinda og 
Malvik slatt sammen i 1939 til ett oppsynsdistrikt med felles 
skogoppsynsmann. Og etter nytt palegg i 1943 ble distriktet 
utvidet til a omfatte Malvik, Strinda, Klrebu, Tiller, Leinstrand 
og Byneset med felles skogoppsynsmann. 

UTNYTTINGEN A V T0MMERET. - V ASS-SAGER. 

Ranheim Papirfabrikk ble bygget 1884 av ingeniorene Lauritz 
Jenssen og Stormer. Med det store tommerforbruk ved denne 
fabrikk ble det ogsa storre ettersporsel og lite avsetning pa 
tommer i det tilgrensende stmk i Strinda, srerlig i Jonsvass
omradet og nedover til sj0en. Ikke bare det st0rre sagt0m
mer, men ogsa smatommer ble drivverdig. Dette f0rte til 
st0rre t0mmerdrifter og sterk hogst av skogen flere steder. 
Nedover Jonsvatnet ble t0mmeret fl0tet og kj0rt videre ned 
til fabrikken. 

Fra lenger tid tilbake og f0r fabrikken ble bygd, var det i 
Ranheimselva, et stykke nedafor dammen i Jonsvatnet pa 
det sted som enno blir kalt sagplassen, bygd et sagbruk med 
alminnelig oppgangssag. Sagen la til Ranheim gard. Her ble 
f0rst og fremst gardens t0mmer skaret. Men ved siden herav 
var det ogsa en del leieskjrering. 

Utenom dette sagbruk ser det ikke ut til a ha vrert flere 
sager i Ranheimselva. De storre strykene lenger nedover elva 
var i en lang periode utnyttet til drivkraft for m011ebruk. I 
sin tid var det 5 slike, derav 2 st0rre. Dessuten har det vrert 
et stampebruk her. Stedet der dette 1ft, kalles enno «Stampa». 

Sagbruket ved skogplassen ble seinere lagt ned - eller for
faIt. Og i en lang periode var det no ingen sag her, inlltil 
Lorentz Jenssen bygde sagbruk litt lenger nede i elva. Dette 
sagbruk hadde en sirkelkappsag og to oppgansgrinder. Den 
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ene - kantsaga - med to blade for sideskjrering (kanting) av 
stokken, og den andre - «silken» - med flere blade innstilt 
etter de dimensjoner a v planker og bord som den kantskarne 
stokk ble delt opp i. Pa denne sag ble bl. a. t0mmeret fra den 
store drift i 0vre-Gjervan-skogen (Malvik) skaret. Her ble 
ogsa skaret kj0pt0mmer fra andre drifter. Derimot var det 
helt ubetydelig - eller nesten ikke mottattJeieskur ved dette 
sagbruk. 

I Sagelva som kommer fra Hestsj0e'l og danner grensen 
mellom 0vre-Gjervan og Haukas, har det i gammel tid statt 
sag nede ved det sted hvor den renner ut i Jonsvatnet. Namnet 
gir ogsa et temmelig sikkert bevis pa dette. Saga er forfalt 
eller lagt ned for over 100 ar siden. 

Der saga har statt, er det et h0velig fall og samtidig pas
sende plass for et slikt bruk. Det lar seg godt gj0re a regulere 
elva ved oppdemming av Hestsj0en. Det er eiendommelig at ei 
sag i et sa stort skogomrade som her med sa h0velig plass og 
fall og godt h0ve til ved oppdemning a skaffe argangs vatn 
til drivkraft er lagt ned i sa tidlig tid. 

I Spilderbekken som kommer fra Jovatnet og Spildertj0nna, 
har det fra gammel tid og like til omkring 1914 vrert sagbruk 
nede ved Hammer gard, som saga har ligget til. Denne saga 
har arUg ars vrert i bruk til nevnte tid. Det er sj01sagt f0rst 
og fremst gardens eget t0mmer som er saget her. · Men ogsa 
meget leieskur er mottatt fra skoger i dette omrade. 

Fra gammel tid var det meget alminnelig at skogeierne helt 
nede fra stmket omkring Bratsberg kirke kj0rte sitt t0mmer 
til bruk pa garden hit opp og fikk det saget og materialene 
kj0rt tilbake. 

I eldre tid da saga i Sagelva var i drift, ble ogsa her utf0rt 
leieskur pa samme mate av t0mmer som ble kj0rt frani til 
saga langveis fra. 

Pa disse to sagene som la i omrade med mer skog enn det 
som gikk med til stedets eget bruk, ble det fra tidlig tid 
bade fra sageiernes egen skog og som leieskur saget en del 
planker og bord som ble kj0rt til Trondheim og solgt der. 

Pa den andre 0vre-Gjervan gard har det fra alders tid vrert 
.bekkesag som tok mot leieskur fra skogeierne omkring. 
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I Bratsberg forovrig eller lenger ned pa Strinda ser det ikke 
ut til a ha wert andre bekkesager. 

I Leirfossen bygget Leira gods i sin tid vass-sag som var 
i bruk i lenger tid. (Se herom i avsnittet om industri av 
Olaus Schmidt). 

Heller ikke pa Byasen som hadde atskillig skog og bra med 
vasskraft i flere stryk i Lerelva synes det a ha vrert noen bekke
sag i gammel tid. I hvert fall har ikkc nedskriveren av dette hos 
no en av de eldre folk kunnet bringe fram noen opplysning om 
tidligere nedlagte bekkesager eller rester etter sadanne. Dette 
er i grunnen et merkelig tilfelle, nar en ellers vet at der i en 
tidligere peri ode i mange bygder her i fylket var bygget bekke
sage nesten pa hver gard med skog og en bekk som i flomtider 
kunne drive en slik sag. 

F0rst omkring 1900-tallet ble det i Leirelva satt opp en sag 
ved Trudvang, like nedenfor Leirsj0dammen. Da Trondheim 
kommune seinere fikk dam- og vassretten, Fr0set gard m. m., 
gikk saga ogsa over til kommunen. 

En tid etter at Trudvangsaga ble satt opp, ble av gardbruker 
Vals0 pa S0remen satt opp ei vass-sag litt nedenfor i samme 
bekken. Denne sto bare i no en fa ar. 

Vass-sagene kom i bruk her i landet omkring 1540-50-ara. 
Med de srerdeles gunstige a vsetningsvilkar som Trondheim 

b0d pa for sage de trematerialer skulle en trodd at der i en 
bygd som Strinda med en stor by innpa seg i tidlig tid ville 
blomstre opp sagbruksdrift i en utstrekning som svarer til 
t0mmertilgangen. Sa har sikkert ikke vrert tilfelle, sj01 ikke 
pa steder med rikelig vasskraft og h0velige fall- og sagplasser. 

HANDSAGER. 

Handsaging av planker og bord bade til eget bruk og for 
salg til byen holdt seg - sa merkelig det enn h0res - like 
lenge her i Strinda som i de bygder som ligger lenger unna. 
Paflere garder omkring Jonsvatnet og nedover til Ranheim 
og i Bratsberg har gamle folk like inntil var tid sett eller 
kunnet fortelle om sagbokker eller «sagstillinger?> for hand
saging av t0mmer. Slike sagskur var nok ganske alminnelig her 
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til henimot midten av forrige arhundre. Og den opphfilrte helt 
ffilrst omkring 1865-70. 

Pa Ranheim gard har smed John Stene (no 90 ar gammel) 
gitt opplysninger om at der ble saget med handsag sa sent 
som omkring 1868. Pa Nedre-Gjervan var handsaging i bruk 
til samme tid. 

Ved nedriving av gamle hus st0ter en ikke sa sjelden pa 
handsagede materialer, srerlig golvbord eller golvplanker. 

Handsagingen var holdt for a vrere et mer enn alminnelig 
tungt og slitsomt arbeide, delvis av den grunn at sagkarene 
matte innta en trfilttende arbeidsstilling. 

Dette yrke ga heller ikke store dagpenger for arbeideren 
eller stor fortjeneste for t0mmereieren. Men ved salg av ma
terialene var det en utveg til a skaffe kontanter. Og i hine 
tider var det pa landsbygda lite om penger, og de var ikke 
lett a fa inn. 
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