
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. 
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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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