
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 

367 



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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