
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-

363 



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-
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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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