
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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