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Trondhjems Meieri 

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

SAMMENSLUTNINIGER OG SAMARBEIDE. 

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

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

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

TRONDHJEMS MElERl 

hie startet som aksjeselskap i 1883. Opptaket hie gjort av 
st0rre gardbrukere rundt byen, og det f0rste styre besto a v 
H. Finne, eier av Tungen gard, P. Moxnes, Bromstad gard og 
N. Holtermann, Siuppen gard. Eiendom ble kj0pt ved Erling 
Skakkes gate, og ferdig til drift kostet iet hele kr. 46.300,- . 
lnnbetalt aksjekapital kr. 17.500,-. Konkurransen i salg av 
melk var pa den tid overma te stor, og omsetningsforholdene 
var vanskelige, og planer var derfor oppe om salg til Nord
land, til Bergen og til England. Men bortsett fra Nordland kom 
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O. Skjollf}erfl, 
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meieriets bestyrer gjennom 40 AI'. 
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der ingen resultater ut av disse planer. Melkeprisen var lav sa 
den i 1887 kom under 7 0re pro kg. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELLESKJ0PET. 

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

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

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

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

Om Presthus stamsredgard opplyser avdelingssjef Bekkevahr 
i Felleskj0pet f0lgende: 

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

B0NDERNES SALGSLAG, TRONDHEIM 

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

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

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

Gardene Munkegata 40 og Bersvendveita 7 og 9 ble innkj0pt 
i 1925. Disse garder ble i 1927 restaurert, men etter 10 ars for-
10p viste det seg at disse lokaler ble for sma. Hele bebyggelsen 
pa tom ten ble derfor revet, og h0sten 1938 fiyttet Laget inn 
i den novrerende bygning. Her har Laget fatt helt tidsmessige 
fabrikk- og kontorlokaler, et f0rsteklasses stort og Iyst kj0tt
utsalg, stort p01semakeri med mkeri, hermetikkfabrikk, fisk
matkj0kken, kokeri og salterier samt store t0rkeloft med 
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varmluftsirkulasjon for spekep01se og andre spekevarer. Dess
uten inneholder bygget fryseri og kj0leanlegg. 

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

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

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

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

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

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

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

STRINDA I SEINERE AR 

Mens Strinda til ut imot slutten av det forrige arhundre 
hadde hatt mest kornavl, ble produksjonen lagt om sa h0Y
produksjonen med februk ble den viktigste nooringsvegen. Pa 
grunnlag av foreliggende materiaJe fra jordbrukstellinga har 
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