
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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det sin interesse a se litt pa utvikling og framgangslinjer i 
dette arhundre fram til 1939. 

Strinda samlede flatemal er 143,62 km" = 143620 dekar 
Ifl. jordbrukstelling av 1939 var herav 

Aker og hage ........... . .. 12599 dekar 
Eng pa dyrket jord ..... . ... . 22541 » 

N atureng pa innmark .,.. .. .. 504 » 

Beite pa dyrket jord .. .. . .. . 2352 » 

Udyrket jord til beite ..... . .. 1378 » 

Produktiv skog som h0rer til de 
bruk som er med i tellinga .. 33118 » 

Annet areal til brukene ...... 11533 » 
84025 dekar 

Rest 59595 dekar 
som er statsalmenning, myr, snaufjell og vatn. 

Jonsvatnet er ca. 14 km". 
Det samlede jorbruksareal er 39399 dekar, herav dyrket 

37492 dekar. 
Av apen aker var det i 

1907: 
1917: 
1929: 
1939: 

7921 dekar 
13035 » 
10330 » 

11017 » 

Av dette areal var brukt til f0lgende sredarter i: 
1907 : 1918: 1929: 

Bygg . . . . . . . . . . . . . . 2624 dek. 5191 dek. 5169 dek. 
Havre . . . . . . . . . . . . . 2630 » 4383 » 1976 » 
VA.rhvete . . . . . . . . . . . . . . . . 7 » 408 » 9 » 
Poteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 » 1813 » 1646 » 
Fornepe . . . . . . . . . . . ..... 504 » 400 » 515 » 
Gr0nnfor {havre, 

vikker m. m.l .. . . . 329 » 174 » 634 » 

1939: 
5436 dek . 
1499 » 

741 » 
1940 » 

633 » 

310 » 

I jordbruksstillingen for 1939 er opplyst at flatbygdene ved 
Trondheimsfjorden i et middelsar avler 232,5 kg koru pro dekar. 
Varhvete gir st0rst aYling, 239,8 kg pro dekar. Av poteter 2170 
kg pro dekar. Av rotvekster og formargkal blir dyrket mye, av 
engr0 atskillig. 
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OPPSTYKKING AV JORDEIENDOMMER. 

I de siste ar har skjedd stor oppdeling av garder. Pa neden
staende oppstilling er tatt med de skyldsatte eiendommer : 

Stil11ngen er i 1929: og ! 1939: 

Inntil 2 dekar · . . . . . . . . . . . . . . . 795 1486 
2,1 » 5 » · . . . . . . . . . . . . . . . 104 161 
5,1 » 10 » · . . . . . . . . . . . . . . . 95 79 

10,1 » 20 » · . . . . . . . . . . . . . . . 84 79 
20,1 » 50 » · . . . . . . . . . . . . . . . 77 67 
50,1 » 100 » · ............ ... 85 72 

100,1 » 200 » · . . . . . . . . . . . . . . . 106 78 
200,00 » 500 » · . . . . . . . . . . . . . . . 38 50 

Over 500 » · . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 

Tilsammen 1392 2075 

NYDYRKING: 

Av udyrka areal som var skikket til oppdyrking var her i 
1901 9725 dekar. Herav ble fra 1901-1907 dyrka 1483 dekar, 
fra 1918---,.1928 ble dyrka 965 dekar og fra 1930-1939 ble dyrka 
1217 dekar. 

I 1939 er Oppf0rt 4156 dekar dyrka jord som trenger gr0fting. 
Til gr0ftingsmateriale leverer no teglverkene i forn0den utstrek
ning drensr0r. Strinden teglverk begynte produksjonen av mr i 
1900. Trondhjem Aksjeteglverk begynte sMan produksjon noen 
fa ar tidligere og Lundamo teglverk visstnok enna litt f0r. 

I forhold til jordbruksarealet i Strinda utgjorde i 1939 den 
apne aker 28 pst. For flatbygdene ved Trondheimsfjorden var 
det tilsvarende tall 34,3 pst. 

Den vanlige driftsform i Strinda er enten 1 ar aker og 3-5 
ar eng eller 3 ar aker og 3--5 ar eng. Engproduksjonen er god. 
En rekner med 490 kg pro dekar dyrka england i et godt ar. -
Av engfm var det etter oppgavene for 1939 avlet 4421 kg 
i Strinda. 
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Innkjop av kraftfor 

Kraftfor .................. kr. 
Andre forslag ............ » 
Kunstgj0dsel .............. » 
Spr0ytemidler ........... . 

i 1929: 

299.156,-
21.174,-
82.686,-

og i 1939: 

kr. 358.840,
» 11.188,
» 91.582,
» 1.698,-

Det kan vrere av interesse a ta med noen tall som gjelder 
heile landet. 

Utsreden av korn og erter pro 1000 mennesker utgjorde i 
1835 487 hI og i 1917 285,1 hI. Poteter i 1835 410,4 hI og i 1907 
520,7 hI. 

Dette viser en relativ sterk nedgang for kornavlen i dette 
tidsrom. Her rna dog tas hensyn til at en no kan sa tynnere 
enn i 1835 fordi en har bedre sakorn og bedre saredskaper. 

Utsreden pro dekar var saledes i Tmndelag for bygg i 1870 
34,8 1 og i 1907 27,2 1, og for havre i 1870 58,4 1 og i 1907 
51,4 1, og for poteter i 1870 329 1 og i 1907 350 1. 

Den absolutte utsred utgjorde i landet av kornvarer i 1835 
582.052 hl og i 1907 682.190 hI. Poteter i 1835 490.358 hI. og i 
1907 1.245.958 hI. 

For Strinda er a merke at potetarealet er mer enn fordoblet 
etter 19071 

Fra 1928 er korndyrkinga kommet inn under tryggere for- , 
hold ved innf0ring av korntrygd. Staten kj0per no inn korn av 
b0ndene til priser som er fastsatt pa forhand sa utrygghets
momentet for sa vidt det gjelder priser er fjernet. For gamle 
kornbygder som Strinda har dette mye a si. 

HUSDYRHOLDET 

spiller vel no en like stor eller st0rre rolle for Strinda jordbruk 
enn akerbruket, og jordbrukstellingene viser at storfeavlen er 
i god oppgang til tross for et betydelig h0ysalg. 

F01gende tall fra jordbrukstellingene viI vise stillingen: 
1907: 1917: 1929: 1939 : 
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Hester 
Storfe 

.............. 698 918 701 676 

Sauer 
Getter 
Svin 
Hens .... . .... .... .... . 

2765 3015 
1627 1449 

52 107 
1562 1184 
5762 8077 

3367 3704 
1539 1134 

41 34 
2094 1562 
7924 8697 

, 
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Hesteholdet er i tilbakegang vel som folge av mer motor
drevne redskaper bade i jordbruket og i transporten. Storfe
holdet har fra 1907 til 1939 gatt fram med 34 pst. If!. jord
brukstellingene for 1939 har fiatbygdene ved Trondheims
fjorden et storfehold som svarer til 104,9 dyr pro 1000 dekar 
jordbruksareal, og dette ansees for lite. I Strinda er det til
svarende tall 94. Storfeholdet skal altsa framleis sta forholds
vis lavt i Strinda. Arsaken er vel stort hoysalg og lite som
merhavn. 

Saueavlen gar tilbake formentlig fordi her er lite sommer
havn. Svineholdet i Strinda er forholdsvis stort. I flatlands
bygdene ved Trondhjemsfjorden var det 23,4 svin pro 1000 
dekar jordbruksarea!. I Strinda er det tilsvarende tall 40 for 
1939. 

Statskonsulent Olav Fjrerli har for bygdeboka skrevet en 
utredning om kua og grisen og har dessuten gitt en samlende 
historisk oversikt vedkommende husdyrbruket. 

I. Historisk statistisk oversikt. 

Feet har fulgt med germanerne fra deres urheim i nordvest 
India. Det skaffet folket det meste av mat og klrer. Feet ble 
hardforere til lenger det ble fort mot nord gjennom arhun
dredene. Men i vart land kunne det likevel ikke greie seg ute 
om vinteren, bortsett fra en varmere tidbolk i yngre stein
alder og bronsealderen. En matte bygge fjos og samle vinter
for. Men det ble samlet lite vinterfor etter fetallet, og det ble 
nesten ingen avdratt am vinteren. Det gjaldt a fo over sa 
meget fe som muJig for a nytte beitene om sommeren. Feet 
sto derfor pi livnreringsfor - og titt mindre enn det om vin
teren. De beste beiter i de 2-3 beste sommermaneder var oppe 
i skoggrensa. Det var dirligere nede i tett skog og pa lavUig
gende Iyngmark ved kysten. Like fra de eldste tidene og til 
siste halvdel av forrige arhundre var det derfor dalbygdene 
som var de beste fealsbygder. Flatbygder med beiter i skogen 
har ikke vrert sa gode for fehold. Og etter hvert som den beste 
grasmarka ble brutt opp til aker, beitene ble mindre og en 
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st0rre part av vinterforet ble halm, ble det verre og verre 
for feet. 

Gjennom forskjellige lovregler i de gamle landskapslover 
(Frostatingsloven og Gulatingsloven) far en et noksa godt 
bilde av hvorledes fedrifta hos Yare forfedre artet seg i disse 
landsdeler. Men fra den tid finner en ikke meget a rette seg 
etter for a gj0re seg opp en mening om fetallet og februket i 
det enkelte herred. Dette blir lettere nar en ko=er fram mot 
eneveldets innf0ring i 1661. Regjeringene begynte da a samle 
forskjellige slags opplysninger for a fa greie pa de 0konomiske 
tilh0ve i de forskjellige deler av landet - kanskje mest for a 
fa greie pa skattefundamentene. I 1657-58 var det saledes 
en kreaturtelling og i 1664-66 en folketelling. I 1665 ble det 
pabudt en stor matrikulering for jordeiendommene i landet. 
Sammenholder en folketallet med tallet av fe, vii en fa greie 
pa hvor meget fe det var pro 100 innbyggere i de .forskjellige 
bygdelaga. Det viser seg at Strinda og Selbu fogderi omkring 
1660 hadde et folketall pa bare 5350, men at tallet pa storfe 
var 11 889. Det blir 222 storfe pro 1000 innbyggere.1 ) 

Intet annet bygdelag i landet kommer sa h0gt. Det fogderi 
som kommer nrermest, er Nordm0re med 182 storfe pro 100 
innbyggere. Lagest ko=er Bamle med 62 storfe pro 100 inn
byggere. I gjennomsnitt for landet, byene medtatt, var det 112 
storfe pro 100 innbyggere. 

Radde vedko=ende arkivsak~r i Riksarkivet og Statsarki
vet vrert tilgjengelig i dag, ville en kanskje ogsa ha funnet de 
tilsvarende tall for Strinda herred. Men det er ikke grunn til 
a tru at de andre herreder i fogderiet (Klrebu, Byneset, B0rsa 
og Selbu) har statt noe videre bedre enn Strinda. Strinda ma 
omkring 1660 ha statt som en av landets beste februksbygder 
- tross at den er en flatbygd og pa den tid ogsa dyrket meget 
korn. H erredet har drevet et allsidig jordbruk og har vrert en · 
av landets beste jordbruksbygder. Professor Yngvar Nielsen 
har i «Kvregholdet i Norge 1657» etter utdrag av kvegskatte· 
reknskapene satt opp tallet for husdyr i Strinda og Selbu i 
1665 til 2010 hester, 11889 storfe, 4076 sauer og 2907 geiter. 

l.) Yngvar Nielsen: Kvaegholdet 1 Norge 1657. Norsk hlst. Tidsskrlft 
3 B 3 H - og Skappel: «Trrekk av norsk Kvregholds Hlstorle». 
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Om avdratten av feet i den tida har en ikke sikre kUder. 
Blom kommer i sin «Forklaring over Hoved-Matrikkulerings
Commissionens Arbeide», Christiania 1816 til det resultat at: 
«En Ko giver Aaret omkring, naar Sommerhavningene er af 
de rigeste, 3% Bpd. Sm0r, paa middelmaadig Havn 31;'. Bpd. 
og paa ringe, almindelig Havn 3 Bpd. og den dobbelte Vegt i 
Ost-. (21 kg. sm0r og 42 kg. ost). Schweigaard i sin «Bereg
ning over Kvregbrukets Avkastning» kommer ogsa til en gjen
nomsnittsavkastning av 31;'. bismerpund sm0r og 6 % bismer
pund ost. Dette svarer til ca. 600 kg. melk for aret. Skappel i 
«Trrekk af det norske Kvregbruks Historie» kommer til det 
resultat at en ikke b0r sette gjennomsnittsavdratten til mer 
enn 500 kg. melk for aret for ei ku for perioden 1660--1814. 
Dette er trolig det riktigste taU. 

Om avdratten i Strinda la over landets gjennomsnitt eUer 
ikke, er det vanskelig a uttale seg om. Pram oppgir i sin bok 
"Reise i Norge 1804 og 05» melkeutbyttet av kyr i Strinda til 
1260 potterl). Det er trolig alt for h0gt. Pram hal' trolig gatt 
ut fra general Schmettows besetning pa Rotvoll, men derma 
ha vrert innkrysset blod av utenlandske raser, og foring og 
steU rna ogsa ha ligget over det vanlige. Enno i 1875 val' ikke 
Strinda kommet h0gre enn til 1260 potter. Men det er ikke 
urimelig at Strinda 1a litt over gjennomsnittet for landet i tids
rommet 1660-1814. 

Vekten av et slaktenaut i «Strinden og S0bygdene» oppgir 
Pram til 4%-5 vogel' (80-90 kg.), mens han' oppgir st0rr8 
vekt for fjeUbygdene. 

Den neste telling en hal' er ved matrikuleringen i 1723. Men 
professor Aschehoug sier i sin bok: «Statistiske Studier over 
Folkemrengde og jordbrug» at disse tall sikkert er for lave 
for S0ndre Trondhjems amt, og de tas derfor ikke med her. 

T 1835 kommer sa en n0yaktig jordbrukstelling. Etter den 
har: 

1 Hester 1 Stode 1 Sauer 1 Svin I Getter , 
Strlnda h. (med Malvlk) 545 9743 2640 585 220 
Strinda og Selbu fogderi 1886 2624 11939 3504 1426 

1) 1 pott = 9,65 dl. 
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I 1855 og 1875 blir tellingene utf0rligere. 
I 1875 hadde Strinda 712 hester, 4398 storfe, 4573 sauer, 

376 geiter og 983 svin. Av hestene var 676 over 3 ar og 36 
under. Det har saledes i den tid vrert lite av hesteoppdrett. 
Strindab0ndene har kj0pt hestene sine, srerlig fra de ytre 
distrikter i fylket , hvor statistikken viser et stort tall ung
hester. Oppdrett av storfe har ogsa vrert heller lite, da sta
tistikken bare gir opp 895 ungnaut. Allerede da var det sa 
bra omsetning av melk til byen at mange b0nder fant det 
mer 10nnsomt a kj0pe kalvedyr enn a ale opp ved eget tillegg. 

Slaktevekten pa husdyrene oppgir statistikken slik for 1875 
i bismerpund (6 kg.) : 

I Okser I Kyr 

For riket ............ 23 18 
For S. Trondhjems amt 27 20 
Strinda og Selbu ...... 29 21 

U ng
naut 

12 
13 
14 

I 
Voksne I Voksne I Vok:ne 

sauer gelter SVIn 

2,8 I 
2,6 18 

2,8 
I 

2,5 17 
2,9 

I 
2,4 20 

Som en ser har bygdene rundt Trondheim store slaktedyr. 
Melkeutbyttet star ogsa bra. Men prisene er ikke sa tilfreds
stillende. Statistikken viser: 

I 
! 

Rikets bygder ••••••• • I 

S0ndre Trondh]ems amt 
Strinda og Selbu fogderi 

Omtrentlig 
melkeutb. 

pro ku 

Potter 

1131 

1214 I 
1258 

Pris pro 
potte 
i ore 

11,3 
10,0 
10,0 

I 

Pr is pr. 
bi smerpund 

St110r kr. 

11,2 
10,4 
10,4 

I , 
I 

Ulli 
uvasket stand 
pr. sau pund 
(Ca. 112 kg.) 

3,1 
3,1 
3,5 

Bygdene omkring Trondheim har altsa ikke engang nadd 
gjennomsnittsprisene for landet for melk og sm0r. Byen har 
enno vrert for liten til a kunne bli noe godt marked for de go de 
jordbruksbygder som la rundt den. 

Statistikken av 1891 viser ikke noen tilfredsstillende frem
gang for husdyrbruket fra 1875. 
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1891 

H ester 

tall 10\'er3ar l Hingster I Valakker I Hopper 

Strlnda (med Malvlk) .. 619 I 600 I 136 I 370 94 
Strinda og Selbu fogder1 2475 2279 574 I l171 534 

1891 
Storie ._-

Jalt IUnder 1 aTI 1- 2aT I Ov~r2ar l Oksu I KYT 

Strtnda (med Malvlk) .. 2799 286 140 2373 53 2320 
Strinda og Selhu fogderi 14841 2394 1394 l1 053 217 10836 

Sau Oeit Svin H0ns 

strinda . . . . . . . . . . . . . . 1760 16 618 4191 
Strlnda og Selbu fogdert 17467 3400 2195 12156 

Tallet pa hester er gUt ned. Dette kommer av svakere drift 
med mindre aker. Av unghester er det no bare 19. Hestealet 
ligger helt nede. Hopper vil folk heIst ikke ha. De kan jo ta 
seg f01l «uloves», srerlig nar det er sa mange hingster. Folk 
mente at hingstene var bade sterkere, motigere og mer ut
holdende i arbeidet enn valakker og hopper, og de holdt derfor 
en del hingster som arbeidshester. Og sa var det ogsa mer 
stas ved a komme kj0rende til byen med en sprek hingst enn 
med en valakk eller hoppe. 

Tallet pa storfe har gUt sterkt tilbake fra 1875. Dette kom
mer dels av bedre foring: men enno mer av at det er blitt mer 
h0ysalg. De vesentligste grunner til dette er at melkeprisene 
er sma, og det er lett a na fram til jernbanen med h0yet som 
kan selges til noenlunde tilfredsstillende priser. Dertil kom
mer at en del av de gamle garder begynner a skifte eiere. Gamle 
slekter skiller seg med gardene, og det kommer til folk 80m 
har liten kapital, - men meget av mot og arbeidsdug - og 
kj0per. Det er kostbart a kj0pe besetning. H0ysalg er en for
siktig og billig drift. Sa tok de heist fatt pa den til a be
gynne med. 
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Sauetallet er gatt ned med l!:~ i perio
den. Arbeidet med ull i heimene for
svinner. Det er meget letvintere a kj0pe 
t0yet i butikken. Og sa synes jo folk 
ogsa at det er sa meget finere. Men 
istedet for sauen kommer flere h0ns. 

En ser at det fremdeles er vanskelig 
a holde melkeprisen oppe, den ligger 
endog 1,18 0re under rikets gjennom
snitt. En vesentlig arsak til dette er 
mangelfullt samarbeid for en vel orga
nisert omsetning. Til avl0sning av de 
gamle utsalg blir det reist meierier i 
byen. Men det blir dessverre reist bade 
et Trondhjems Meieribolag (1883) og 
et Strinda Meieribolag kort tid etter. 
Konkurransen mellom disse to meierier 
og andre omsetningsorganer gjorde om
setningen kostbar og prisene sma. Ar
beidet for asIa sammen de 2 nevnte 
meierier lykkedes f0rst i 1894, og i de 
f0lgende ar kommer en liten stigning 
i melkeprisene . 



I 1900 viser statistikken disse t all: 

He s t e r 

lalt Ovor 3 a r I Hin gster I Valakker Hop per 

Strinda . ........ . .... 632 585 75 
Strinda og Selbu fogderi 2558 2242 

I 
296 I 

St a rf e 
-

IU nder I ar l 1- 2 a r l O ver -2 a r I la lt 

Strinda .. . ..... . .. . .. 2196 118 121 1930 
Strinda ag Selbu fagderi 13456 1536 1413 10507 

375 
1332 

Okse r 

53 
213 

I 
I 

135 
614 

Kyr 

1877 
10 294 

Statistikkens tall for 1891 og 1900 er ikke direkte sammen
lignbare for Strinda, fordi Malvik er skilt fra som eget herred 
i denne 10-arsperiode. Tallet pa voksne hester i Strinda viser 
likevel bare en tilbakegang pa 15, og tallet pa hopper og ung
hester viser endog no en stigning. Dette syner at det holder pa 
a. bli st0rre interesse for hesteoppdrett. 

Tallet pa storfe viser den tilbakegang som er en naturlig 
f0lge av at Malvik er fraskilt. 

Prisene er omtrent som for 10 ar sia, med unnatak av mel
ken, som no pa meieriene betales med 10,5 0re i gjennomsnitt 
i Strinda og Selbu fogderi. Trondhjems Meieri utbetalte for 
aret 1900 11,42 0re til leverand0rene. 

I 1907 viser statistikken disse tall: 

He ster 

lalt O ver 3 ar Hin gst" Valakker Hopper 

698 651 58 418 175 

Starf e 

lalt Under 1 ar 1 - 2 At l o ver 2 ar O kser 

2765 I 302 270 I 2193 35 2158 

Det er framleis stigning av hopper og unghester . Hesteopp
drettet er i fortsatt framgang. Tallet pa kj0rehingster gar 
framleis tilbake. Tallet pa storfe har gatt fram fra 2196 i 
1900 til 2765 i 1907. Tallet pa ungdyr er mer enn dobbelt sa 
stort som i 1900. Interessen for oppdrett er igjen litt i stigning_ 
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Tallet pa geiter, svin, fj0rfe og kaniner pro 30. september 
1907 var: 

Ge i ter Sv i n 

I Under ] ~ r I Ov~r 1 ar I U nd('t 1 af l Over I ar 
Fjerfe Kaniner 

Jail fait 

52
1 

37 I 1562 I 1188 I 3741 5762 I 133 

Svineholdet har vokset til bortimot det tredobbelte fra 1891, 
og fj0rfeholdet har ogsa gMt noe framover. 

Husdyrbruket i det hele er no i jevn framgang. Priser pa 
dyr og de fleste dyreprodukter viser !itt oppgapg. Melke
prisen har dog statt omtrent stille. 

Den neste statistikk for husdyrhold er pro 1. januar i krigs
"-ret 1918. Det er under sa ekstraordinrere tilh0ve at priser 
O. 1. ikke kan sammen!ignes med de statistiske tall i 1907 
og 1929. Nar det gjelder tallet pa dyr er de derimot mer 
sammenlignbare. 

Pro 1. januar 1918 i Strinda: 

He ster 

Jail I 
Over H ing-

", steT 

887 I 759
1 

31 

1"lop-Valak- I 
kef per I 

Under 
Ialt 1 AT 

448 I 280 I 2769 I 342 

Starfe 

I 378 I 

Over 
, I, 

1983 

Okser 

66 

En ser at tallet pa hopper og unghester har gMt oppover. 
Det holder pa a bli en del interesse for hesteal. Tallet pa ungfe 
har gaU bra oppover. B0ndene begynner igjen a ale opp sine 
melkekyr selv. 

AV 'geiter, svin, h0ns og kaniner er det pro 1. januar 1918: 

Geite r Svi n 

Under Ovu Under 
Over 4 mnd. Fjene Kaniner 

lall ,,, , I, lall , " Felesvin I Alesvin 

57 I 892 I 175 I 480 I 237 I 7460 I 141 

Nar tallet pa svin er gMt ned, kommer det mest av at det 
er vanske!ig med grisefor under krigen. At tellinga er kommet 
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eUer juIesIaktinga gj0r ogsa sitt. Fj0rfeholdet er i oppgang 
tross den vanskelige forsituasjon. 

Prisene pa jordbruksprodukter steg til stor h0gde under 
krigen. En tar med noen tall ett er den offentlige statistikk 
for Strinda og Selbu fogderi. 

1914 1917 1918 1919 
kr. kr. kr. kr. 

Arbeidshester .. .. . . . . 571 1757,6 I 2118,2 1957,6 
Fetede okser .......... 192 666,3 818,5 761,1 
Brerekyr ... .... . . ..... 179 686,4 860,6 815,2 
H0Y ira kunsteng pro kg. 6,1 0re 20,5 0re 25,1 0re 23,2 0re 
Halm av bygg og havre 

pro kg. ............ 3,4 » 9,2 » 12,2 » 10,8 » 
Melkeprisene ved Trond-

hjems Meieri var .. . . 12,88 » I 28,38 » 43,37 » I 51,86 » 

Det var noen go de ar for bonden i Norge under forrige ver
denskrig. Men den gamle fortelling om Pharaos dr0m om de 
7 magre kyr som slukte de 7 fete og likevel ble like magre, 
kom til a sanne seg enno en gang i menneskenes historie. 

Den neste husdyrtelling er pro 20. juni 1929 og viser for 
Strinda: 

Hester I Storfe 

l over 33r 1 Under I I Okser I I Kvigt r over 
Ialt lalt 

1 ar 
1- 2 h 

ovt'r 2 ar 
Kyr 2 ar som ikke 

har hat! kalv 

701 
1 

653
1 

3367 455 1 508 1 32 
1 2355 1 17 

UnghesUallet har gaU tilbake igjen til 48. Tallet pa storfe 
har gatt sterkt fremover. Oppdrett av storfe er no kommet 
sa h0gt at det er passende til a rekrutere buskapene uten kj0p 
a v brerekyr. 

Av geiter, svin, fjrfe og kaniner var det pro 20. juni 1929: 

Gei te r Sv i n 

1 

Over 4 mnd. 
Fj0rfe Ka-

Under Over Under I Aisvin niner !alt 

1 

I h 1 ar 4 mnd. 
Ojod- lalt 

I svin I Raner I PUI ker I 
40 I 783 1 898 1 37 I 376 I 2094 I 7924 I 767 
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Svinetallet viser stor stigning. Likeledes tallet pa kaniner. 
Fj0rfeholdet star omtrent pa samme hegd som i 1918. 

Husdyrtall og husdyrproduksjon har gatt bra fremover i 10-
arsperioden, men prisene pa husdyrprodukter er igjen kommet 
lavt. Den offentlige statistikk oppgir bl. a. disse tall for 
Strinda og Selbu fogderi for 1929: 

Arbeidshester . .... ........ . 
Okser .............. .. .. . . 
Kyr ... . ............ .. ... . 
Hey fra kunsteng ....... . . . 
Halm ................... . 

591,00 kr. 
272,90 » 

244,10 » 
5,42 ere 

. 2,61 » 

Trondhjems Meieri oppgir utbetalingsprisen for melk til 
18,20 ere i 1929, men den gar i 1932 helt ned i 14,40 ere. 

Melkeproduksjonen pr .ku har gatt oppover. Den offentlige 
statistikk oppgir den til 1683 kg. i gjennomsnitt for Strinda 
og Selbu fogderi og for de «mer fremskredne» gardbrukere 
til 2382 kg. pro ku. 

Med prisene i 1929 star melkeproduksjonen noksa sterkt 
sammenlignet med h0ysalg, og det er derfor rimelig at storfe
holdet har tiltatt. 

Neste husdyrtelling er foretatt i 1939. Av denne er enno intet 
offentliggjort. I denne periode er omsetninga av melk blitt 
rasjonalisert ved oppretting av Tr0ndelag melkesentral og om
setninga av kj0tt og flesk ved oppretting av Norges kj0tt- og 
fJeskesentral. B0ndernes Salgslag i Trondheim er et meget nyt
tig organ for omsetting av sistnevnte yarer i Tr0ndelag. 

I det store og hele sto husdyrbruket i Strinda sterkt og var 
i en sikker, jevn og god utvikling. da den novrerende krig 
begynte. 

IT. Faring og drift. 

Som f0r nevnt kan en gjennom lovregler i Frostatingsloven 
og Gulatingsloven finne mange opplysninger om hvorledes 
fedrifta var ordnet i de eldste tider. I delvis endret form gar 
disse lovreglene over i Magnus Lagab0ters landslov. For a 
sikre en allsidig og god drift fastsatte Frostatingsloven at 
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leilendmgegarder matte ha minst ei ku eller kyrlag for hvert 
«solds utsred». Landsloven fastsatte et kyrlag for hvert halvt 
skippunds1 ) utsred. Det er rimelig at de holdt mer fe enn loven 
krevde pa de fleste garder. Da havnegangene for det meste 
var felles for heile grender, var det i loven fastsatt nar folk 
skulle flytte til sretrene, hvis de ikke ble enig om en annen 
tid. Det var ogsa lovregler for lyter ved solgt fe m. m. m. 

I Munchs «Historisk Beskrivelse av Norge i Middelalderen» 
framgar det at tyskerne f0rte ut skinn, viltvarer, sm0r og talg 
etter at Hanseatene slo seg ned i Bergen. 

Ogsa f0r, mens nordmennene sj01 greidde med sin utenriks
handel, var slike jordbruksprodukter viktige utf0rselsartikler. 
Det er klart at det har vrert et betydelig salg av husdyrpro
dukter fra en sa god fealsbygd som Strinda. Det meste har 
naturligvis vrert solgt til forbruk i Trondheim; men huder og 
skinn har ogsa vrert utf0rt av landet. 

Husdyrbruket har heilt fra de . eldste tidene i v3.r historie 
vrert den viktigste gren i vart jordbruk, bade nar det gjelder 
landets selvforsyning og utf0rsel. Deter derfor rimelig at var 
gamle lovgivning tok seg av det. I Strinda har de nok ogsa 
i de eldste tider vrert underkastet lovreglene bl. a. om sommer
beite med feet. Beitet i skogene omkring gardene har for en 
god del vrert nyttet i fellesskap av en grend, og inne pa al
menningen og andre stader har det vrert sretrer. En kan enno 
se nedlagte sretervoller. De fleste b0nder har nok mattet f01ge 
lovreglene om a vrere pa sreter i minst 2 maneder. Hadde de 
feet heime pa fellesbeiter i sretertida, kunne de fa bot for 
grasran, «grasrans baug». 

Men utviklinga kommer med deling a v heimebeitene, og det 
kommer hamnehager med skog til hver gard. No star hver 
bonde mer fritt til a ordne seg som han sj01 vii med beitinga. 
Somme har holdt pa sretrene noksa lenge, men storparten har 
nok hatt feet i hamnehagene hele sommeren. 

Men utviklinga har gatt videre. Hamnehagene har etter hvert 
ogsa blitt oppdyrket nermest byen, sa no er det mange garder 
som er uten skoghamn ved garden. Sa matte tida for inne
foring og kulturbeiting komme for feet om sommeren. Men 

1) 1 skippund reknes 1 Norge 1 vA.re dager = 160 kg. 
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gardene som grenser inn til udyrkbar jord ved fjell og hauger 
og rundt Jonsvatnet, har framleis skogbeiter, som de fortrins
vis nytter til smafe, ungnaut og kyr som «star borte». 

I de eldre tider har nok vinterforinga vrert like tarvelig i 
Strinda som pa de fleste andre stader i landet. Det ble hesta 
mest mulig h0Y fra naturlig eng heime og pa utslatter og tatt 
litt lauv. Dertil kom halmen. Men det gjaldt a ha mest mulig 
fe over vinteren for a kunne nytte ut beitene om sommeren. 
Sj01 om feet gikk ute sa lenge det var bar mark, sa ble det for 
lite h0Y og halm til a livberge det om vinteren. En matte skaffe 
hjelpefor attat. I Strinda ble det skogen som matte skaffe 
dette, pa de garder som hadde skog. Det ble kj0rt heim bar og 
kvist av lauvtrrer, og bade storfe og smilfe ble sluppet ut hver 
dag for a gnage og ete. Dette var middagsmaten. H0Y fikk 
de som regel bare en gang for dagen. Halmen ble gitt heil i 
basen. Krubber var det ikke. Feet ble bundet til veggen i baser. 
Det kunne lett spilles halm pa det vis, sa den kom i gj0dselen. 
Men det var sett som en skarn og et sl0seri at det var meget 
halm i gj0dseldyngen. 

Det var en stor kunst a «f0de fram» en buskap (eller svelte 
den fram). Dyra matte ikke tape for meget av h0stholdet f0rst 
pa vinteren. Da ville det ga galt. Men mot varen var det ikke 
sa n0ye med det. Da ble kua titt sa svak at den hadde vanske
lig for a reise seg pa basen. Ellers var malet at kua skulle 
vrere «buf0r» (kunne f01ge med pa beitene) og i aile fall «mys
f0r» og «gangf0r» (kunne reise seg og gal. Av smilfeet var det 
ofte noen som kreperte som f01ge av suit ut pa varparten. 
Hestene var best holdt; men de var ogsa magre ut pa varen. 

Ble det sein var, var det !itt vanskelig a berge feet fram. Det 
gjaldt da a kunne skaffe mest mulig n0dfor. Skav (avsmiet 
bark) av selje, rogn og asp, og beit (smakvist av bj0rk) , 
matte da skaffes tilveie i store masser, og bade store og sma 
pa garden matte settes inn for a berge feet. 

Det ble !iten melkeavkastning av feet om vinteren pa dette 
vis. En s0kte jo ogsa a fa kyrne varbrere. Men nar magre var
brerkyr kom pa beite, ble jo ogsa avdratten liten i den f0rste 
tida. Nar Skappel setter gjennomsnittsavkastninga pro ku for 
landet til 500 liter og Schweigaard til ca. 600 liter i tida 1660 
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-1814, sa er jo dette en darlig utnytting av dyra. Men tidas 
bruksmater var slik. Og hadde det kommet noen og talt for 
notidens bruksmater, sa ville hall nok ikke blitt holdt for 
normal. 

Men tross all slavebundethet av skikk og bruk, er det en ut
vikling. For feholdet her i landet kom det en stor omlegning 
fra 1870 og utover. De sterkt forbedrede kommunikasjoner og 
letting for innf0rsel av andre lands yarer gjorde at b0ndene 
fikk Iyst til a kj0pe enkelte yarer som kom utenfra og yarer 
fra eget lands industri og handverk. Dette gjorde seg srerlig 
gjeldende i bygder som la sa nrer en st0rre by som Strinda. 
Men for a kj0pe mer ma en selge mer (eller lane penger). Og 
det ble heist husdyra som matte skaffe salgsvarene. Men da 
matte en ogsa pr0ve a 0ke avkastninga, og vi glir no sakte 
men sikkert inn i sterkere foring og mer rasjonell drift. 

Av statistikken for Strinda vii en se at buskapene gar heller 
tilbake i tall etter 1875, men at avkastninga aukar. Da korn
avlen hmner seg darlig, kommer det kunsteng istedet for en 
del aker, og storfeet far bade mer og bedre h0Y. Men foringa 
blir for ensidig. Sa reises det snart en agitasjon for dyrking 
av rotvekster og en del bruk av kraftfor. Jordbruksstatistik
ken viser at Strinda med vakne 0yne har fulgt med i denne 
utviklinga. Ved sida av disse f6rmidler har Strinda ogsa nytta 
avfallsprodukter av industrien i byen som drank og dray. Pa 
mange fj0S har dette vrert et vesentlig tilskott til foringa. 

Nar h0ysalget har vrert drevet sa sterkt i Strinda, kommer 
det mest av at melkeprisene har vrert for sma i byen. Dertil 
kommer at det har vrert grepet til h0ysalg som en billig drifts
form av mange som hadde kj0pt garder med liten kapital. 
Med bedre priser pa melk og kj0tt vii nok h0ysalget \itt etter 
hvert ga tilbake og husdyrbruket innta en sterkere og ster
kere stilling pa de ~anlige bondegarder i Strinda. Smabrukene 
kan derimot komme til a kaste seg mere over dyrking av 
gr0nnsaker, brer og blomster'og hold av fj0rfe. 

III. Raser og alsarbeide for storfe og svin. 
Storfeet i Strinda i gammel tid har tilh0rt den eldgamle, 

skandinaviske landrase som har vrert utbredt i Norge heilt 
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fra de nordligste stmk og syd til Mj0sa og over heile Vestlan
det. I Sverige har den wert utbredt i heile den nordlige del og 
syd mot de store sj0er. Det meste a v feet i Finnland h0rer ogsa 
til denne gamle eiegode rase. I vart land er den no delt i tre 
raser: Sidet tr0nderfe og nordlandsfe, D0lefe og Vestlandsk 
fjordfe. Her i fylket var dette feet en tid ogsa kalt «R0rosfe», 
fordi R0ros og omliggende bygder var de ledende i alen like 
fra 1894. 

Men i eldre tider har ikke feet set sa ensartet ut som no. 
Det har vrert hornete og kollete dyr om hverandre, og fargen 
har vrert fra enlett til botet, sidet, fJekket, droplet av fargene 
svart, r0dt og gratt. Mest har det vrert av den svarte fargen. 
Skifteprotokollene gir noksa gode opplysninger om fargen pa 
feet og om det var kollet eller hornet. Nar det gjelder stor
leiken har en en del opplysninger om slaktevekten. Levende
vekten for voksne kyr ma ha vrert om lag 240 kg. No veier 
det siste fe i S0r-Tmndelag ca. 340 i gjennomsnitt. Denne fram
gang er da oppnadd med godt utvalg og bedre oppdrett i de 
siste 70 ar. Det gamle fe var hardf0rt, n0ysomt og var Mye 
tilpasset for de klimatiske tilh0ve og tidas driftsmater. 

Interessen for jordbruket ble st0rre hos den opplyste og 
ledende del av vart folk fra 1710 og utover - vesentlig som 
en f0lge av fysiokratenes lrere, som bl. a. gikk ut pa at jQrda 
var all rikdoms kilde og at jordbruket f0rst og fremst matte 
fremmes i et land. I Tmndelag gikk Det Kg!. Norske Viden
skabers Selskab inn for denne lrere og utf0rte et meget stort 
og rerefullt arbeid. Det er meget forklarlig at det den tid 
ogsa ble fors0kt med st0rre og mer riktytende feraser pa en 
del storgarder i Tmndelag. Av slike kan nevnes 0strB.t, Stor
fosen og Reinskloster. Det var heist irske og hollandske raser 
som da ble innf0rt, og det er av enkelte forfattere opplyst at 
disse dyr trives og «forplantes» i distriktene1 ). Major Andr. 
Bull hadde ogsa fe av/irsk rase og blandinger med irsk pa sine 
garder pa Yttemy og Indemy i 1774. Det er rimelig at noen 
innblanding av slike feraser er kommet til noksa mange garder 
i Tmndelag i denne tida. 

At en del st0rre garder i Strinda ogsa har fors0kt de frem-
1.) DJetrichsens Magazin for N reringsstanden V 1799. 
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meae raser, kan en sikkert ga ut fra. Pram nevner saledes at 
generall0ytnant Sclunettow pi Rotvold har skaffet seg en 
«hjord av fortreffeiig kveg»l). Da Pram ikke skildrer de nor
ske feraser som «fortreffelig», kan en gi ut fra at det ma ha 
vrert fremmede feraser pa Rotvold, eller kryssninger og blan
dinger mellom fremmede raser og norske. Det samme har trulig 
i noen grad vrert tilfelle pa flere garder i Strinda. Tida var 
slik at det i alle fall var en del som gjerne ville pmve noe nytt 
som kunne bringe framskritt for jordbruket. Dessverre er det 
lite av opplysninger til klarlegging av sp0rsmalene. De gamle 
gardsarkiver pi storgardene er for det meste forsvunnet, · og 
slike opptegninger herer heller ikke til det som }Jlir samlet i 
offentlige arkiver. 

Det irske og hollandske blod har nok spredt seg en del i feet 
i Tmndelags flatbygder i denne tid, men noen sterk innvirkning 
har det sikkert ikke hatt. Den alminnelige bonde var ikke sa 
sterkt grepet av denne mrsle at han drev noen planmessig 
innbIanding. Det matte bli mer tiIfeIdig. 

Helt anderiedes sterk og avgj0rende innvirkning pa feet i 
flatbygdene fikk innblandingen av ayrshireblod fra 1854 og 
framover til arhundreskiftet. Pioneren her var konsul Arild 
Huitfeldt, som i 1854 kj0pte 1 okse og 4 kviger i Skottland og 
stasjonerte pi sin gard Lundamo i Horg. Herfra ble solgt 
bade voksne ayrshiredyr og kalver - mest til S0r-TmndeIag. 
Ayrshirestammen pi Rotvold landbruksskoIe i Strinda fra 1860 
til 1870 var saIedes kommet fra Lundamo. Buskapen pa Lun
damo bIe soIgt i 1870. H0sten 1856 innf0rte proprietrer P. C. 
Aune pa Re i Stj0rdaI 1 okse og 4 kviger fra Skottland. Han 
aIet snarest mulig til en stor buskap og solte ca. 150 kaIver 
til gode priser inntil 1883 - de fleste til Tmndelag. Til opp
friskning ble senere kj0pt ayrshiredyr fra As h0gre Iand
bruksskole og fra Sverige. I 1884 ble det kj0pt 8 ayrshiredyr 
pi Re til stamjord for S0r-Tmndelag. Denne stamhjord ble 
stasjonert hos godseier H. Finne pi Tunga i Strinda. I 1891 
ble det kj0pt 1 okse og 2 kviger av ayrshirerase til oppfrisk
ning av stamhjorden pa utstilling i G0teborg. Stamhjorden 

1.) Prams reise i Norge 1804~1805. Skappel: Trekk av det norske 
Kv",gbruks H1storie, Christiania 1903. 
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ble nedlagt i 1896, men det ble i disse 12 ara solt mange !talver 
rundt om i fylket. 

Ayrshirebesetningene pa Tunga og Rotvold har naturligvis 
hatt stor innvirkning til spredning av ayrshirerasen i fylket. 
Det er naturligvis ogsa kj0pt mange kalver i Strinda til de 
garder som drev med oppdrett, og en vet om noen garder med 
ren ayrshirebesetning oppover mot arhundreskiftet. Men, som 
en vi! ha sett av oversikten, var det ikke stort oppdrett i 
Strinda. B0ndene drev i stor utstrekning og kj0pte kalve
ferdige kyr. Mange drev ogsa med a «melke av» de innkjapte 
kyr, slakte dem og kj0pe nytt. Det var heIst bare det mindre
tall av garder som grensa inn til skogen, hvor det var naturlige 
beiter, som vedlikeholdt besetningene ved eget oppdrett. Pa 
enkelte a v disse garder kan en nok finne ubrutte linjer bakover 
til de gamle ayrshirebesetningene pa Tunga og Rotvold. 

Men det er ikke bare ayrshire som er pmvd i Strinda av 
utenlandske storferaser i de par siste mannsaldre. Gardbruker 
Petter Wanvik pa Havstein kjapte i 1888 2 kvigekalver av 
anglerfe og derti! i Skane 2 oksekalver og en kvigekalv av 
svensk laglandsfe, som er grunnlagt pa innfarte dyr fra Ostfris
land og Holland. Den ene av oksene var noe kortere enn den 
andre og med srerlig godt utviklet bakpart. Nar denne ble 
brukt til alminnelige tmnderkyr, kunne det i noen tilfelle bli 
vanskelig med kalvinga, da kalvene ble vel dryge i bekken
partiet. Kryssningsavkommet etter laglandsfe og tremderkyr 
ble meget gode bruksdyr. De lignet mest pa laglandsfeet i 
kropsform. De fleste ble helt svarte, men en del var svart
botet som laglandsfeet. Etter tr0nderkyr fikk avkommet horn. 
Etter en innkjapt jemtlandsku ble farste kryssningsgenerasjon 
kollet, og etter disse har det holdt seg en linje, som for det 
meste har vrert kollet. I 1904 kjapte Wanvik to nye okser i . 
Sverige, den ene av godseier Kinck pa Beltberga i Skane, som 
da hadde en av Sveriges beste laglandsbesetninger. Senere er 
det ikke kjapt inn alsdyr av Jaglandsrase til Havstein. Men med 
innfarsel av disse 4 okser og en kvige hIe det framkrysset en 
besetning som overveiende var av laglandsblod og preget av 
svensk laglandsfe, uten at det ble innal som brakte depresjon. 
Dette fe hal' holdt seg pa Havstein like til i dag, men eierne 
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negynner no a bruke okser av mdt tmnderfe, da de synes fett
prosenten i melka blir for U'g i laglandsfeet. Melkemengden 
er fremdeles god. 

I de f0rste 25 ar ble det solgt en del kalver av laglandsblan
dingene, men ikke i de siste 30 ar. Gardbruker Isak Wanvik 
mener at laglandsfeet ikke er skikket der folk bruker skog
beiter. Det ma enten innefores om sommeren eller ha frodig 
beite pa dyrket jord eller kulturbeiter. 

Om noen kalver av laglandsfe er spredt fra Havstein til 
garder i Strinda, sa har det ikke hatt noen vesentlig innvirk
ning pa feet i bygda i dag. Det er likevel riktig at dette kryss
ningsarbeide blir nevnt, bade som et minne om en interessert 
og energisk Strinda-bone og fordi fors0ket har gitt oss lrer
dommer av verdi. 

R0dt dansk melkefe er ogsa fors0kt. Det er opplyst at Ola 
Tverdal pa Eklesspannet fikk tak i en stamme i 90 ara. Det 
var store, trivelige dyr som melket godt. Mel! det ble snart 
innal, og stammen ble etter hvert darligere og gikk ut. Noen 
kalver var spredt til gardene rundt om, men denne stamme bar 
ikke hatt noen videre innvirkning pa det novrerende fe i 
herredet. 

Etter hvert som det ble opprettet meierier rundt om i byg
dene i Tmndelag, ble det vanskeligere Qg vanskeligere a fa 
kj0pt gode livkyr til fj0sene i Strinda. Mens folk f0r gjerne 
solgte gode kyr fra fj0set, nar de bare fikk god betaling, ville 
de no som regel ikke selge annet enn det de ville utrangere 
aven eller annen grunn. Prisene pa livdyr ble ogsa h0gre etter 
hvert. Disse vanskeligheter ble ogsa diskutert i Strinda land
brukslag, og i m0te 7. mars 1902 ble det gjort vedtak om a for
s0ke a kj0pe kviger av mdt dansk melkefe. Innkj0pet ble over
dratt landbrukskandidat Finnset. Finnset som er fra Afjord, 
hadde de to forrige ar fungert som amtsagronom i S0r-Tr0n
delag og oppholdt seg no i Danmark og var seinere i en ar
rekke godsforvalter pa det 7000 da. store gods Jregerspris pa 
Skjelland. Det ble kj0pt 34 drektige kviger pa Fyen. De ble 
tuberkulinpmvet i Danmark, og Finnset tok bare dyr som ble 
erklrert for helt friske. De ble unders0kt pa nytt da de kom til 
Trondheim, og ingen av dyra reagerte. De 34 dyr kom pa kr. 

403 
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Fot. 1932, W . W. Christie 

4350,00 da de kom til Trondheim. De ble delt pa flere kj0pere 
med 1 til 4 pa hver. Dommen om disse dyr er noe forskjellig, 
men de fleste er enig om at det var gode melkere og rolige 
beitedyr. Det viste seg imidlertid at de likevel hadde f0rt tu
berkulosesmitte med seg. Noen hie utrangert etter fa ars for-
10p pa grunn av denne sykdom, og det var fa som overlevde 
de mere grundige tuberkuloseunders0kninger i 1912--13. 

En del av disse danske kyr ble nok ogsa brukt til avl og 
parret med ayrshirepregede okser. Men denne lille innblandin
gen av dansk blod har praktisk talt ikke hatt noen innvirkning 
pa det novrerende fe i Strinda. 

Fra 1894 blir det gitt offentlig tilskott til fealslag til a holde 
okser. En del herredere i S0r-Tr0ndelag nyttet seg straks av 
dette, men i Strinda var ikke tanken oppe f0r i 1908. Da ble 
det fors0kt a lage et fealslag i Ranheim krets, men tanken 
strandet pa at ingen ville vrere oksevert. 

I 1922 nedsatte Strinda landmannslag en komite til a arbeide 
med saken. Det viste seg at det no var st0rre interesse for a 
fa gode rasedyr ved eget oppdrett. I 1926 ble Strinda, Opp
strinda og Bratsberg fealslag opprettet, og i 1927 Byasen feals
lag. Aile disse lag har seinere vrert i virksomhet og har holdt 
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gode alsokser av r0dt tmnderfe. Fra h0sten 1941 kom ogsa 
et Jonsvatnet fealslag igang. 

Det f0rste fj0sreknskapslag ble oppreUet i Danmark i 1894 
og allerede 4 ar etter ble det f0rste oppreUet i Norge i Fjrere 
i Aust-Agder. Det kom snart til noen flere lag. og fra budsjett
terminen 1901-1902 ble det gitt statstilskott til lagenes 
virksomhet. 

Allerede i mai 1901 ble tanken om a arbeide for fj0srekn
skapslag dmftet pa styrem0te i Strinda landbrukslag, og alle
rede 1. juli vedtokes en hens tilling til Trondheim meieribolag 
om a innf0re fj0skontroll med reknskap for bolagets leveran
d0rer. Dette er tanker som var langt foran sin tid. F0rst 30 ar 
seinere begynner fj0sreknskapssp0rsmalet a bli 10st pa denne 
mate i noen av de mest interesserte fealsbygder. Trondheim 
meieribolag har nok hverken da eller seinere funnet a kunne ta 
seg av saka. Av landbrukslagets protokoll framgar det at det 
likevel alt i 1902 ble stiftet et Strinda kontrollag med 20 fj0s 
og 260 kyr. Lagets virksomhet har nok blitt kortvarig, for i 
1906 ble det i landbrukslaget stilt forslag om a s0ke a fa kon
trollaget igang igjen, ~en saka ble utsatt. F0rst i.1908 kom 
det et kontroll-Iag igang panytt med 14 fj0s og 270 kyr. Men 
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ogsa dette lag har hatt liten levedyktighet; den 28. februar 
1912 ble det pa arsm0te i landbrukslaget meddelt at dette 
hadde fatt overlatt midlene fra det oppl0ste Strinda kontrollag. 

No gar det like til 1922 f0r vi har et Strinda kontrollag igjen. 
I 1928 far vi Oppstrinda kontrollag og i 1932 Jonsvatnet fj0s
reknskapslag. De to f0rste har tatt seg en pust sa lenge krigen 
varer, men kommer nok igang igjen nar denne er slutt. 

IV. FOTskjellige tiltak. 

I meldingen fra sokneselskapet for 1866-77 opplyses at 
selskapet har fatt et tilskott av landhusholdningsselskapet til 
a holde fj0sbefaringer. Det samme sees a vrere tilfelle i 1882 
og 1886. Det siste ar var tilskottet kr. 40,00. Amtsagronomene 
og to medlemmer av selskapet var da prisdommere. Det ble 
utdelt 2 f0rstepremier, 5 annenpremier, 7 tredjepremier, 8 
fjerdepremier og 4 fikk hederlig omtale. Etter premieutdelinga 
var det bl. a. diskutert om «hensiktsmessigheten» av den sa
kalte «ensilage» (surfor) - altsa for 58 ar sia. Enda det for 
lenge sia er fastslatt at dette er et av de beste og minst ar
beidskrevende formidler en kan bringe tilveie pa en gard, drives 
det enno lite med silonedlegging i Strinda - slik som i Tmn
delag ellers. Det er pa somme omrader at utviklinga gar 
meget seint. 

V. Svineholdet. 

Like fra vikingetida og utover til det nittende arhundre har 
det vrert litet med svin i Norge. En trengte kornet til folkemat, 
det var lite rotvekstdyrking, og potetene var ikke kommet til 
landet. 

Men i vart kalde klima var det stor trang til fettstoffer i 
menneskenes ernrering, og flesket var holdt for en srerdeles 
god mat - som det dessverre var alt for lite avo Det er derfor 
meget forklarlig nar Yare gamle hedenske forfedre i vikinge
tida ogsa sa det som en viktig del av saligheten i Vallhall -
at de skulle fa spise flesk med de ville. 

Nar det var lite kornfor og annet kraftig for a bruke til gri
sen, kunne den ikke vokse fort, og derfor kunne den bli bade 
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:.! og 3 ar f0r den ble slaktet. Et griseslakt skulle ogsa vrere 
stort. Det var en skam a ha for sma skinker pa stabburet. Det 
var en reressak a ha meget av stort flesk hengende. Etter 
salting ble det opphengt til speking, og det var gammel skikk 
at flesket skulle henge til det var en del harskt og gult f0r en 
begynte a bruke av det. F0rst da fikk det den rette drygsel 
(og samtidig en sterkere smak). 

Om vinteren matte grisene leve av skyller og annet lite nre
rende for. Om sommeren gikk de pa grasbeite i innhegninger 
og fikk tilskott av skyller. Nar grisen var stor nok, ble det 
foretatt en gj0dning av de magre dyr. Gj0dningsforet var fl2lrst 
og fremst mel av lett korn, som bade ble brukt til innblanding 
i skyllene og kokning av «grisegraut.. Til slutt i fetnings
iPerioden ble ogsa mel knadet til en hard deig for a fa maten 
sa nreringsrik som mUlig. 

Skulle det bli den rette drygsel i flesket, matte sa grisen bli 
slaktet nar en hadde fatt «nymane». I alle fall matte det vrere 
under «veksande. mane, og heIst ogsa ved «oppgaende» dag 
og «fh~ande» Sj0. Grisens d0dsskrik h0rtes derfor heIst tidlig 
om morgenen ved nymane, og slaktermatene var ikke alltid 
nettopp «humane» etter var tids oppfatninger. 

Som en vil se av den statistiske oversikt, var det lite svin i 
Strinda like til 1875. Det har vrert produsert bare til eget bruk 
pa garden - ikke til salg. 

Etter statistikken av 1875 ser en at svineholdet blir litt 
st0rre enn til eget bruk, og det kommer da en jevn, men ikke 
sterk stigning oppover til statistikken av 1929. Svineholdet i 
Strinda burde ha vrert st0rre, selv om en basserte det pa lite 
kj0P av for, men pa gardens avfallskorn og poteten og rot
vekster. 

Svinerasen har i eldre tider vrert vart norske landsvin. Fra 
1875 og utover til arhundreskiftet ble det innf0rt noksa m~ge 
alsdyr av yorkshire fra England til forskjelJige deler av landet. 
Disse svin hadde bedre bygning enn landsvinet dengang, men 
var ikke sa hardf0re. Fra arhundreskiftet far vi offentlige als
stasjoner for bade yorkshire og landsvin, og de fremste opp
drettere kj0per ofte alsdyr derifra - srerlig raner. 

I Strinda har opdrettere pr0vet begge raser og har drevet 
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med «brukskryssinger» mellom dem for oppdrett av slakte
griser. Kvaliteten av alsdyrene star fullt pa h0gde med de om
liggende bygder. 

Raneholdslag er det ikke i Strinda. Men de st0rste oppdret
tere holder gode raner i sa stor utstrekning at aile oppdrettere 
er tjent. 

Som en vil se a v foranstaende har Strinda omkring 1660 
vrert en av de fremste fealsbygder i landet. Feholdet har hatt 
noen vanskelige ar a stri med fra 1875 og oppover til 1907. 
Seinere har bade fehold og svinehold vrert i jevn og sikker 
framgang. Interessen for disse grener av husdyrbruket er no 
god, og med de meget gode naturlige vilkar som Strinda har og 
gode plass ved en st0rre by, er det grunn til a tru at Strinda 
igjen vil bli en av de fremste bygdene i landet nar det gjelder 
disse grener av husdyrbruket. 

HESTEAVL 

har det sa vidt en kan se ikke vrert stor mteresse for i Strinda 
i tidligere tid. Etter opplysninger som er gitt av en mann pa 
Strinda som er kyndig pa omradet, herr N. H0nnaS, ble det i 
forrige arhundre vesentlig innkj0pt hingster til brukshester. 
Det er millig at dette hadde en viss sammenheng med at for
retningsmenn i byen enno var innehavere av en del st0rre 
garder pa Strinda, og enten de da bodde pa sine garder, eller de 

, bodde i byen, sa var det en honn0rsak a kunne ferdes mellom 
byen og landstedet med en stolt hingst mellom skjrekene. Det 
var ogsa flere som hadde en livf<\kledd kj0rekar pa kuskesetet. 
H0nnas nevner under forbehold f0lgende garder for ea. 50 ar 
sia: Tungen, Grilstad, 0vre og nedre Leangen, Devle, Ringve, 
Lade, Lynggarden, no Eigeseter gt. ,30, konsul Fritz Lorek, 
Tilfredshet. Sj0lsagt var kj0ret0Y og seletj2;~r ogsa i h0g grad 
presentabelt. Landauere og kalesjevogner fra d~n tid har til
dels vrert a se ogsa i seinere ar pa auksjoner i byen og pa 
Strinda. Men ogsa mange b0nder hadde flotte hester og kj0re
t0yer, og de hadde ogsa gjerne hingster som var kj0pt inn fra 
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