
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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Hingsten «Nidar» 1386, 3. pro Lillehammer 1938 

andre bygder. En del av disse upremierte hingster ble ogsa 
brukt som avlsdyr. 

I 1870-ara begynte hesteavlen a komme under en viss kon
troll ved at det ble kj0pt inn stambokf0rte hingster. Den f0rste 
stambokf0rte og premierte hingst var «Selsjordsbrun» nr. 137, 
f0dt i 1871 og fikk 2. premie i Trondheim i 1875. Ble solt til 
Torvald Jensen, Havstein, og seinere til Frosta. - «Lydig» -
146 - f0dt pa Lo, Opdal i 1872, utstilt i Trondbeim 1875 og 
fikk 3. pro og ble solt til konsul Fritz Lorek, '~'ilfredshet. Den 
ble seinere solt til Rissa. - «Modig» - 147 - f0dt i 1872 pa 
Hole i Lesja. Fikk 2. pro i Trondheim i 1825, solt til konsul 
Fritz Lorek. - «Balder», f0dt 1873, utstilt 1877 i Trondbeim, 
solt til I. C. Piene, Trondheim. - «Rappfob - 163 - f0dt 
1873, fikk 2. pro StaY i 1876, solt i 1881 til Huitfelt & Co., 
Trondheim. - «Hoisbrun» - 198 - fedt 1876 pa Lesja. Den 
ble solt til Jakob Larsen, Trondbeim, og ble utstilt flere ganger 
i Trondheim og fikk 3. pro Gikk seinere tilbake til Lesja. -
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«.tIreifot» - ;J~9 - f"dt i 1888 i Orkdal, ble solt til Martin 
Hagen, Rosenborg, Strinda, ble utstilt i 1893 og 94 og fikk 3. 
pro Kom seinere til Tomseth pa Strinda. - «Sikker», f"dt 1892 
pa Yttemya. (Moren «Vega. hadde 2. pro flere ganger). Den 
ble innkj"pt av Martin Hagen, Rosenborg, og utstilt i Trond
heim to ganger og fikk «anbefaling • . Ble seinere solt til Ork
dal. - «Skobel"ff. -176 - f"dt i 1874 og fikk 3. pro i Trond
heim i 1880. Eier var «Nordenfjelske selskab til hestens 
foredling». Dim sto i Rissa, men ble solt i 1885 til amtsdyr
lreke Bang, Trondheim. Det var om denne hingsten Bojer skri
ver at folk pasta at den levde bare av egg og brennevin, at 
forvert og hingst at av samme krybbe, og at begge humret 
nar de sa noe som var vakkert. Ja, det skulle vrere folk som 
pasta at hesten var mer enn vanlig hest. Den virka som en 
folkehegskole i bygda. - «Uredd» - 439 - fedt 1890 pa 
Ramlo, Rennebu. Eier var I. G. Bang, Trondheim. Den var 
utstilt i 1895 og 1897 i Trondheim og fikk «anbefaling». Ble 
i 1898 solt til Sulitjelma Aktiebolag. 

Fra 1900 og utover rna en rekne med tilbakegang i heste
kvaliteten. Svenskene kjepte opp de beste avlshopper, og her 
var lite av premierte hingster. - I 1914 gikk de derfor til 
oppretting av en hesteavlsforening i Strinda. Aksjeselskap 
som ble danna, kjepte inn hingsten «Asulf» - 867 - pa Lille
hammer, ffildt 1910 i Nord-Aurdal. Det var dyrlreke Nordang 
og Joh. Island, Rosenborg, som kj0pte «Asulf • . Den var en 
srerlig gild avlshingst. 

Unghest og karingsskuer begynte for Sfilr-Tr"ndelag i 1901. 
Det ffilrste i Strinda var holt hos Peder 0fsteng, Moholt i 1914. 
Sia er slike skuer blitt holdt hvert ar. Strinda har fatt noen 
gode stammer av hopper hvorav en har 2. pro og f1ere 3. pro 

I 1921 ble Nordang, Sivert Flatjord og Arnt Olstad valgt 
til a kjfilpe inn ny hingst pa Lillehammer-utstillinga. «Bogsti. -
1140 - ble kj"pt. Den fikk 3. pro og var et stort pent dyr. Den 
ble solt i 1927, og dyrlreke Schiefloe, Sivert Flatjord og Olstad 
ble valgt til a kjfilpe ny hingst pa Lillehammer. En upremiert 
hingst «Barkar» ble kj0pt, men da denne ble mindre godt Iikt, 
ble den etter ett ars fOrlfilP solt til Sverige. - Da den 0konom
iske stilling i avlslaget var blitt darlig, ble laget Oppl0St i 1928. 
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og i 1929 ble nytt lag dannet og fikk navnet «Trondheim 
og Omegn hesteavlsforening» med ny aksjekapital. Schefloe, 
Joh. Nordtiller og John Forbord ble valgt til a kj0pe inn ny 
hingst. De reiste til Lillehammer i 1929 og kj0pte «Bringe» --
1254 - fra Ringsaker som fikk 3. pro pa Lillehammer og 2. 
pro i Nidaros i 1930. Den ble rosende omtalt av dommerne 
bade pa Lillehammer og i Nidaros, men ble en skuffelse og ble 
solt i 1936. - Statshingsten «Skalbu» ble no leid i 4 ar. Dell 
ble godt likt. r 1938 ble «Nidar. - 1386 - innkj0pt fra Yang. 
Den fikk 3. pro Da hesteavlslagets distrikt no var stort, treng
tes minst 2 hingster, og i 1941 ble gjort vedtak om a kj0pe 
inn hingst nr. 2. Sivert Flatjord, Kr. Stendal og N. P. H0nnas 
ble valgt til a kj0pe denne. Kj0pekontrakt ble satt opp pa en 3 
ars hingst pa Nes, men da den ble syk, kunne den ikke utstilles. 

Formenn i «Trondheim og Omegns hesteavlsforening» har 
fra 1914 til 1943 vrert: Dyrlreke Nordang, Sivert Flatjord, Karl 
Schefloe og agronom Stokke. 

r de seinere ar ser en ofte pa veiene fjordingshester (Nord
fjord-hesten) . 

Hesten vekker i var tid st0rst oppsikt innafor sportens ver
den nar den samler tilskuere i tusentall pa totobanen. Men 
her blir det tale om meget f:l. og utvalgte hester, som da far et 
stell og en trening som gj0r den skikket for sin oppgave. F. t. 
skal det vrere 20 til 30 traverhester i Strinda. 

Fylkessekretrer Grande skriver for bygdeboka f01gende om 

SAUEN I STRINDA. 

Sauen har nok vrert holdt som husdyr i Strinda sa lenge det 
har vrert fastboende folk i bygda. Her som ellers har saukj0ttet 
vrert en viktig del av maten for folket , og skinn og ull har skaf
fet klrer og sengt0y. 

Etter hvert som arbeidet med a . forbedre sauslaga og sau
avlen i det hele tok til, merker en ogsa en auka interesse for 
sauen og saustellet i Strinda. Her som pa sa mange andre om
rader av landbruket var det interesserte menn i bygda som 
fulgte godt med og som gjerne ville vrere med i arbeidet for det 
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nye som arbeidet seg fram ute i de fremste jordbruksland i 
Europa. Ut gjennom det 19. hundrearet ble det saledes of ret 
betydelig arbeide pa forbedringer av saubestanden i Strinda. 
I f0rste rekke av de menn som har gjort seg fortjent ved sa
dant arbeid star Ole Quam som ved sitt testamente (han d0de 
12. november 1836) bestemte at en del av hans etterlatte for
mue skulle anvendes til et legat til opphjelp av sauavlen i 
Strinda. 

Ved kg!. reso!. av 26. november 1850 . ble det gitt tillatelse 
til a anvende av legatkapitalen (pr. 31. desember 1849 utgjorde 
den 1000 Spd.), til istandbringelse av et stamschreferi, som 
skulle settes i forbindelse med S0ndre Trondhjems Amts land
bruksskole som var kommet i gang pa Munkvoll i 1847. For
skjellige forhold gjorde dog at det f0rst i 1861 ble anskaffet 
stamschreferi. Det aret ble det ved Den h0iere landbruksskole 
i As innkj0pt 2 vrerer og 10 sauer av Oxforddownrasen. Dyrene 
var forresten aret i forvegen innkj0pt av staten i England. 
Dyrene ble stasjonert ved landbruksskolen som da var flyttet 
til Rotvoll. Lammene ble utdeIt til gardbrukere i bygda. Seinere 
gikk en over til a innkj0pe lam til utdeling. Ved hjelp av 
legatmidler er det seinere ogsa innkj0pt voksne avlsdyr, srer
lig vrerer, av oxforddownrasen. 

Strinda sogneselskap og de seinere Strinda landboforening, 
Strinda landmannslag og Strinda landbrukslag har ogsa ut 
gjennom arene nedlagt et meget fortjenstfullt arbeid for 
fremme av sauavlen og sauholdet i bygda. 

I landboforeningens melding for 1865--66 heter det at for
eningen har konsentrert arbeidet om fareavlen i erkjennelse 
av dennes store betydning. 

Det besluttedes ogsa a s0ke sparebanken og kommunen om 
bidrag hertil. 

Om behandlingen i kommunestyret og banken anf0res sei
nere: «At d0mme efter den lange tid ma sandsynligvis kom
munens og bankens autoriteter tage saken under grundig 
overveielse og resultatet t0r v!'ll derhos ogsa forventes at blive 
et forholdsmessig og for landboforeningens fremtid tilfreds
stillende.» 

I arsmeldingen for 1866-67 heter det at det h0sten 1866 
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for foreningens regning er opprettet to schreferier, hvert pa 5 
tauterlam og vrer av oxforddownrase. 

I styremote i Strinda landmandsforening pa Bromstad 4. 
mai 1889 vedtokes a innga til herredstyret med forestilling om 
beslutning fra dettes side om utstedelse av forbud mot a slippe 
andre vrerer pa havn enn slike som er godkjent av en dertil 
utnevnt komite. 

Det ble ogsa endel ar gjennomfort stempling av avlsvrerer 
for de ble slupne pa felles beite for pa denne mate a fa ute
stengt fra fellesbeitet mindreverdige avlsvarer. 

Skjont denne vrerstemplingen nok ma sies a bety en for
bedring innen sauavlen, skaffet den dog ikke den kontroll over 
lammetid og avl som er en avgjorende betingelse for framgang 
i sauavlen. 

I medlemsmote i Strinda landbrukslag den 29. april 1919 
vedtokes a sende en hens tilling til herredstyret om a innf0re 
forbud mot slipping av gravrerer pa felles beite og s0ke utvir
ket tilsvarende forbud fra nabokommunene. 

Og i medlemsmote den 4. mai 1922 vedtok landbrukslaget a 
henstille til styret snarest mulig a oppta arbeidet for anskaf
felse av en gravrerhamn for Strinda. 

Tiltaket kom istand og Strinda har siden hatt sin vrerhamn 
i gang, noe som i ikke liten monn har lettet gravrerlovens 
overholdelse og muliggjort planmessig sauavl i Strinda. 

Sauavlen er ogsa sokt fremmet ved utstillinger med tilskott 
a v det offentlige, kommunen, landbrukslaget og andre lokale 
institusjoner. 

Vilkarene for sauholdet i Strinda er ikke de beste. Det er 
lite av godt sommerbeite for sau, og da det I vanligvis er de 
gode billige sommerbeiter som skal brere sauholdets okonomi, 
har det vrert vanskelig a holde sautallet og interessen for sauen 
oppe i Strinda etter arhundreskiftet. 

Det er imidlertid overflod av gode saubeiter i fylkets ovre 
bygder, og Strinda far likesom rogalendingene og mange andre 
ta sikte pa a organisere samdrift av sau pa fjellbeite. Vinter
foret som ellers er det store problem a greie ogsa for sauen 
pa sa mange steder, har Strinda forholdsvis lett for a skaffe. 
Ved losning av beitesp0rsmalet pa denne mate og ved videre 
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planmessig avlsarbeid skulle det vrere grunn til a hape pa 0king 
av sautallet i Strinda. 

I etterf01gende tabell ser en hvordan sautallet har beveget 
seg i Strinda siden 1907. Da tellingene er foretatt til forskjel
Jige tider er de ikke uten videre sammenlignbare. 

Antall sauer i Strinda: 

Under Over 
1 il.r 1 Ar I alt 

30. september 1907 ...... . ....... 770 857 1627 
30. september 1917 . . .. ... ... .. .. 1449 
1. januar 1918 · ........... . ..... 229 699 928 
1. januar 1929 · .. ......... . ..... 779 
20. juni 1929 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 778 1539 
20. JUDi 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 535 1134 

Det vanlige sauslaget var nok i Strinda opprinnelig som el
lers i landet av det gammelnorske spelsauslaget. Forholdsvis 
tidlig ble dog sauen i bygda krysset med fremmede. sauslag. 
anskaffet av embetsfolk. proprietrerer og byfolk som hadde 
garder ute i Strinda_ Tautersauen har nok ogsa hatt sin inn
flytelse. 

Srerlig etter at Det Quamske legat tok til a virke og spre 
oxforddownrasen i bygda satte denne mer og mer sitt preg 
pa sauslaget og inntil for noen ar siden dominerte nok oxford
downsauen og blandinger av denne saubestanden i Strinda. 
Oxforddownsauen er da ogsa en foredlet sau som gir store slakt 
og ganske meget og bra ull. Det ser likevel ut for at strindin
gene har vanskelig for a by oxforddownsauen de nreringsvilkar 
som denne rase fordrer. Sreriig er sommerbeitene for darlige. 

I de seinere ara er oppmerksomheten i Strinda ogsa vendt 
mer mot dalasauen som er n0ysommere og som derfor ser ut 
for a klare seg bedre pa de sommerbeiter som de her kan bys 
pa. Det er vel derfor sannsynlig at dette sauslaget etterhanden 
vii vinne terreng pa oxforddownsauens bekostning. Da dette 
sauslaget ogsa har sin opprinnelse i et engelsk sauslag. nem
lig leicestersauen. skulle det ikke vrere i strid med Det Quamske 
legats vedtekter om legatets midler ble brukt til fremme av 
avlen av denne sau i Strinda. 
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Ogsa sjeviotsau har vrert innkj0pt til Strinda, men slaget 
er ikke blitt populrert blant saueholderne, vesentlig fordi rasen 
er syrert sky og vanskelig a holde i innhegning. Som en liten 
rase har den ogsa av den grunn hatt vanskelig for a kunne 
konkurrere med de starre raser som oxford down og dala. 

OM H0NSEHOLDET I STRINDA 

skriyer fylkesagronom Forfang for bygdeboka: 
Vi vet lite om h0nseholdet i landet i gamJe dager. Vi vet sa

ledes intet am nar en for f0rste gang tok ' til a holde h0ns i 
Norge. De ble sikkert tatt i bruk som husdyr langt seinere enn 
bade ku, hest, sau og geit. Men en kan likevel ga ut fra at flere 
has oss hadde h0ns i sagatida. Navn fra denne tia tyder pa det. 

Det er sannsynlig at h0nseholdet tok til seinere i Tmndelag 
enn lenger S0r pa landet, hvor samkvemmet med andre land 
sam holdt h0ns som husdyr tidligere enn her, var lettere. Men 
da Tr0ndelag ble sentret for landsstyret etter landets samling 
og seinere for kirkestyret, kom landsdelen snarere med i den 
framgang og utyikling som tia etter hvert f0rte med seg. 
Mange folk fra steder Jengere s0r slo seg for her i kortere og 
lengere tid, isrer i og omkring kaupangen ved Nidarosen. Her 
ble det kongsgard, seinere erkebispegard og flere klostergar- . 
der med en mengde verdslige og geistlige herrer og tjenere, 
nonner, munker og andre, og mange av disse var utlendinger 
og vidfarende folk. 

En rna ga ut fra at dette forhold f0rte med seg at meget nytt 
og her f0r upr0,Yd, no ble tatt opp eller kom mer i bruk. Vi 
vet hva munkene og klostergardene fikk a si for hagebruket i 
visse str0k av landet og det er rimelig at ogsa det vanlige 
jordbruket og husdyrbruket ble pavirket av nytt utenfra gjen
nom klostrene. Slik tror en f. eks. at munkene pa Tautra f0rte 
inn merinossauen, og at tautersauen er en rase som er blitt til 
som f01ge av det. Det er rimelig at disse forandrede forhold 
ogsa har paskyndet h0nseholdet heroppe, isrer i den nrer
meste bygda rund kaupangen, Strinda, selv om kanskje h0ns 
ogsa allerede f0r kan ha forekommet som husdyr i sjeJdnere 
tilfelle. 
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Hvordan de f0rste h0nseslaga kom hit til landet, sa ut, vet 
vi ikke, men sannsynligvis var det forholdsvis sma dyr, slik 
som de vanlige landraser er den dag i dag, og som en finnel' 
foredlet i f. eks. de no sa vanlige «italienere». De var formo
dentlig lite ensarta, og produksjonsevnen hos dyra var sikkert 
noksa ujamn. De kar som de fikk, ble ogsa meget forskjellig, 
etter hvert som de ble spredt utover til stormannsgarder, van
lige bondegarder og til slutt til de ma,nge smaheimer og hus
mannsplasser som det med tia ble sa mange avo H0nseholdet 
ble til sist et typisk allemanns husdyrhold, selv om det sjelden 
ble drevet i noen st0rre malestokk. Det ble de fJeste Rtedene 
et primitivt stell, og da det i gamle dager ikke ble brukt kun
stig Iys til h0nene om vinteren, var det nesten bare i sommer
halvaret en fikk noen egg. 

Den voksende interesse for jordbruksnreringen som en finner 
her i landet i slutten av det attende arhundre, gjorde seg ogsa 
gjeldende i Strinda, Mange embedsmenn og forretningsfolk 
i TrondiIeim hadde landeiendommer i bygda omkring byen, 
hvor de bodde med sin familie en kortere eller lengere tid av 
aret. De hadde bedre rad enn de fJeste til a f01ge med og komme 
i gang med en mer tidsmessig drift av gardene sine'). 

Om det ingen sikre opplysninger foreligger, rna en ga ut 
fra at h0nseholdet isrer pa disse gardene fikk en noe brei ere 
plass og en mer rasjonell drift. Egg var ogsa da et verdifullt 
nreringsmiddel som det isrer i en st0rre husholdning med stor 
selskapelighet var meget bruk for. Sannsynligvis tok enkelte 
da til a holde nyere utenlandske h0nseslag. 

I meldingene om LandiIusholdningsselskapets og Strinda 
Landboforenings arbeide utover fra midten av attenhundre
tallet finner en omtalt mange tiltak som blir gjort for a bedre 
husdyravlen i bygda, men fj0rfeavlen ser en ikke noe om f0r i 
en melding fra landboforeningen for 1884, da en ser at fj0rfeet 
er representert med en forholdsvis rikholdig samling ved et 
dyreskue i byen. Det hele omtales som meget vellykket med 
3000 tilskuere. 

1) Under et bryUup pt\. Lade ved A.r 1700 gikk mellom annet med ogsA 
70 hODS. 
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Kvite i talie?le)'e, D et 1Janlige lum eslag i SLr inda i dag, 

Her merker en seg at enkelte m0ter med vakre samlinger 
av forskjellige fj0rfeslag, srerlig fra Amalie Finne pa Tunga 
og handelsmann Ludv. Sp0rck, som begge gjennom mange ar 
driver fj0rfeavl med stor interesse, og seinere (f0rst i nittiara) 
er dommere ved flere skuer. 

Det blir no etter hvert st0rre og st0rre interesse for h0ns 
av foredlede utenlandske raser, og de som driver mer interes
sert, fors0ker a skaffe seg dyr av en eller annen av disse slaga. 
Men pa de vanlige bondegardene brerer h0nseflokkene enno i 
lang tid preget av det gamle stedegne slaget. De utgjorde i 
regelen en uensarta blanding i storrelse og farger, men oftest 
var det forholdsvis sma dyr med en spraglet fj0rdrakt med 
islett av gra.tt, brunt, gult, svart m. m. Ikke sjelden forekom 
det ogsa i de gamle h0nseflokkene endel «topph0ner», som 
bar en liten fj0rtopp pa nakken og var ettlinger av ett eller 
annet innf0rt h0nseslag i gamle dager. 

Dette gamle h0nseslaget hadde gjennom arhundrer tilpas
set seg forholdene her i en utrolig grad. Det primitive stellet 
gjennom lange tider, medf0rte ofte at h0nene hadde et eksi· 
stensforhold som kunne grense inn pa «kampen for tilvrere» 
og la grunnen for et naturlig utvalg, sa dyrene ble hardf0re og 
n0ysomme. De hadde derfor flere egenskaper som var verdi-
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fulle under yare forhold, og hvor stellet var godt, kunne mange 
dyr ogsa legge ganske bra med egg, om enn egga ofte var i 
minste laget. 

Det kom pa den tia ikke pa tale a forbedre det stedegne 
gamle h0nseslaget ved en planmessig foreilling gjennom kon
trollavl m. m., og de utenlandske rasene vinner derfor som 
nevnt mer og mer terreng, delvis ved innblanding, men etter 
hvert mer og mer ved reinavl og hel utsjalting av det gamle. 
Brune og kvite «ltalienere» blir no litt om senn noksa vanlige 
h0nseraser pa Strinda, men ogsa st0rre og tyngre slag, som 
Brama, Wyandott, Plymouth Rock o. 1. blir ikke sjelden a se 
hos de mer interesserte fj0rfeavlere. 
, Det er isrer byfolk med landeiendommer i Strinda og dessuten 

folk i faste stillinger som bor innen bygda, som gar i spissen 
her, sjeldnere de egentlige b0nder. Men fra dem trenger de nye 
utenlandske rasene etter hvert mer og mer inn pa de vanlige 
bondegardene. 

Med sa mange raser og uten noen egentlig avlsledelse pa 
fj0rfeavlens omrade, skjer deUe meget planl0st, og resultatet 
blir derfor mange steder temmelig tilfeldig og lite heldig, med 
svrert meget krysning- og blandingsavl. 

Ved dyreskuer i 90-ara merker en seg bl. a. f0lgende strin
dinger som dommere for fj0rfe: Fru Amalie Finne pa Tunga 
(som ma ha vrert meget interessert for fj0rfeavl igjennom 
mange ar), lrege A. Sand pa Granasen og gartner Kr. Hansen 
pa Rotvoll. Seinere agronom M. C. Simonsen, Havsteinsaunet, 
og Marius St0re, Ranheim. 

Fra midten i 90-ara virker amtsagronom Einum ved fore
drag og annen l'ettledning ogsa for h0nseholdet i bygdene, og 
landsforeningen til fremme for fj0rfeavlen far i gang enkelte 
avlstasjoner for hens i Tmndelag. Interessen for en mer ra
sjonell drift av denne smanrering blir dermed etter hvert storre 
og sterre, og det meldes no om god framgang for fjerfeavlen 
i bygdene. Dette er ogsa tilfeHe i Strinda. 

Fra arhundreskiftet og utover de f0rste 10 ara etter dette 
finner en flere og flere bedre drevne h0nsehold utover i bygda. 
Srerlig blir det mange sma nye h0nsehold ved villaer og sma
heimer omkring byen, som eierne driver med stor interesse, 
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og flere av disse blir foregangsfolk innen denne smanreringen, 
ikke bare i Strinda, men ogsa for hele Trandelag. 

Farst pa aret 1911 gar en del interesserte fj0rfefolk pa 
Strinda og i byen sammen om a danne «Trondhjem og Omegns 
Fjrerfeforening». Da denne forening fikk meget stor betydning 
for den seinere framgang for fj0rfeavlen i Trandelag, vii vi 
her nevne navnene pa medlemmene i det f0rste styret: Fa
brikkeier Chr. Andersen, Strinda, formann, verksmester E. 
Carlson, Strinda, nestformann, kj0pmann M. Stubsve, Strinda, 
ingeni0r J. E. B. Matheson, Trondheim og ingeni0r B. Brodahl, 
Trondheim. 

To andre medlemmer som snart kom til a fa meget a si for 
foreningens videre arbeide var telefonbokholder T. Hannemo, 
Trondheim og forretningsf0rer O. Chr. Pedersen, som i flere 
ar drev et smabruk i Strinda. 

Denne forening kom igjennom mange ar til a fare fj0rfe
avlen i distriktet inn under en mer planmessig og faglig le
delse. Med hjelp av forholdsvis beskjedne tilskudd av offent
lige midler satte den i gang mange verdifulle tiltak som f0rte 
med seg stor framgang for fj0rfeavlen bade i Strinda og videre 
utover. En del av disse tiltaka b0r nevnes her. 

I f0rste rekke kom foredragsvirksomhet ved tildels lands
kjente foredragsholdere, som talte for en utvidet og bedre 
drevet fj0rfeavl. Videre kom arbeidet med a spre gode fj0rfe
stammer av forskjellige raser til interesserte, ved bade gratis 
utdeling av rugeegg og avlsdyr, srerlig godkjente avlshaner. 
Dette skjedde del vis fra opprettede avlsstasjoner, men mest 
fra gode besetninger hos medlemmene selv. Det ble gjennom 
a.ra holdt en rekke utstillinger, som vakte stor interesse hos 
folk, en del st0rre i Trondheim og mindre ved de vanlige dyre
skuene ute i bygdene. 

Sa kom arbeidet for en viktig sak, et fellessalg av egg i 
Trondheim med en bedre behandling og en 10nnsommere om
setning av eggene for 0ye. Etter overenskomst med enkelte 
kj0pmenn i byen ble det hos disse ordnet med fast levering av 
medlemmenes egg etter bestemte regler med omsyn til eggenes 
alder, stempling m. m., for derved a sikre forbrukerne garan
terte nylagte og friske egg. Dette startet i april 1913 med 9 
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medlemmer, men var allerede aret etter kommet opp i 60, 
vesentlig i og omkring byen. 

Samtidig med de nne forelopige ordninga ble det fra forenin
gens side gang pa gang arbeidet for en sammenslutning av aIle 
eggsalgslaga som no etter hvert var kommet i gang i en rekke 
bygder, til en storre salgssentral i Trondheim. Til sist ble det 
satt ned en arbeidsnevnd for begge tr'ondelagsfylkene med 
fabrikkeier Chr. Andersen, Strinda, som formann, og resultatet 
ble at «Tnmdelag Eggceentral» ble grunnlagt 11. mars 1922 
som salgssentral for egglaga i Trondelag, en forretning som 
gjennom ara vokset seg fram til helt ledende pa omradet med 
tidsmessige lagerrom og med presserveringskommer og kjole
anlegg i egen brygge i Fjordgata. Dette var det f0rste av sitt 
slag i landet, men det ble flere seinere, og endelig ble aIle slut
tet sammen i en landssentral: «Norges Eggcentraler» i Oslo. 
Den ledende gjennom mange ar i Tmndelag Eggcentral var 
disponent H. P . Strom i Strinda. Forretningens,omsetning for 
aret har vrert opp i om lag 700.000 kg egg, eIler knapt 1 
million kroner. 

En annen sak som foreningen arbeidet for gjennom mange 
ar var en forbedring av h0nsebesetningene i distriktet ved en 
mer planmessig avl, bygd pa kontroIlavl ved en eIler flere sta
sjoner. Dette var en stor og viktig sak, men fordret store an
leggsutgifter, og den ble s0kt l0st pa mange mater. Til noe 
endelig resultat med dette kom en ikke for i 1920, da staten 
gjennom sin nettopp tilsatte statskonsulent i smabruksdrift 
gikk i gang med a ordne denne sak etter en landsplan. I sam
arbeid med foreningen og landbruksselskapet fikk staten fra 
1921 i gang sin f0rste kontroIlavlsstasjon for h0ns i fylket pa 
0rland, og fra 1930 en stasjon til hos Svein Heglum, Fortuna 
i Strinda. Den siste ble i 1939 overtatt av Hilmar SeInes, som 
da kj0pte garden og samtidig overtok stasjonsholdet. 

Kontrollavlstasjonenes virksomhet har gjennom ara vist seg 
a vrere av meget stor betydning, ved i h0g grad a heve pro
duksjonsevnen innen stasjonenes egne besetninger og hos aIle . 
dem som har tatt sine dyr derfra, eller fra de mange avls
sentrer som tjener som formeringssteder for stasjonene i byg
dene. Men virksomheten har ogsa virket heldig pa en annen 
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mate, ved at den har f0rt med seg en samling om ferre raser 
innen h0nseavlen. Vi har nevnt hvordan det gamle stedegne 
h0nseslaget i slutten av det forrige arhundre mer og mer 
forsvant etter hvert som flere og flere utenlandske raser fikk 
innpass hos oss, og til slutt var isrer f01gende h0nseraser meget 
utbredt i Strinda: Brune og kvite Italienere, Svarte Minorkas, 
Plymouth Rocks, Kvite Wyandottes og R0de Rhode Island -
de tre f0rste lette og de siste halvtunge slag. F01gen ble lite 
ensartethet og liten samling innen avlsarbeidet. 

Da det offentlige fra 1920 mer direkte tok seg av ledelsen 
av fj0rfeavlen, s0kte en a oppna en samling om enkelte fa, 
men srerlige gode og h0velige raser, og her i S0r-Tmndelag ble 
den kvite italienerh0na sett pa som en srers gild h0ne, egnet 
som hovedrase for distriktet. Det var pa den tid i Strinda 
flere som hadde meget gode besetninger av denne rasen, og 
det gjorde nok sitt til dette valget. Av dem ma en srerlig nevne 
fru direkt0r Lundberg, Ranheim, som hadde en vakker og 
yterik besetning, kj0pt inn fra Sverige. Fra henne ble derfor 
den stammen som kom til a danne grunnlaget for den f0rste 
kontroIlavlsstasjonen i fylket, kj0pt inn, og herigjennom vann 
denne rasen innpas som den snart eneradende i Strinda savel 
som i fylket ellers. 

Valget var sikkert heldig. Rasen har vist at den gjennom 
kontroIlavl kan bringes opp i en meget h0g avdrat. Ved sta
sjonen pa Strinda var gjennomsnittsavdratten for ungh0ner 
fer krigen (da det ble vansker med for) kommet opp i godt og 
vel 240 egg eller 14 kg. pro dyr 0 gar, med enkelte fa dyr 
opp i over 300 egg. Men rasen er kjent som lite I'ugelysten, og 
ruging og oppdrett kan vesentlig skje bare pa kunstig mate. 
Dette er da ogsa det eneste rasjonelle med det teknisk~ utstyr 
en no rar over for det bruk, isrer hvor en har elektrisk kraft. 
Rugingen er ogsa i Strinda gatt i retning av utelukkende ma
skinruging med st0rre rugeanlegg knyttet til kontroIlavls
stasjonen, avlssentrer og helt private, som pa grunnlag av 
gode, h0gt ytende avlsstammer omsetter tusenvis av daggamle 
kyllinger i avlssesongen. To som gjennom flere ar har drevet 
a vlssentrer pa denne maten i Strinda er fru Ruth Hallset, 
MunkvoIl, og Sverre Dahl, Charlottenlund. 
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Krigen f0rte med seg 
store vansker med for til 
fj0rfeavlen, og h0nsehol
det er derfor gatt sterkt 
tilbake siden 1940 ogsa i 
Strinda. Men forholdene 
ligger godt tilrette for en 
rask og stor framgang nar 
tidene igjen blir normale. 

Ser en til slutt tilbake 
pa det primitive stelIet 
som en fant h0nseholdet 
undergitt for fa manns
aldre sia, og sa pa drifts
maten for denne meringa 
i bygda no, ma en si at ut
viklinga har vrert stor og 
at den sikkert har holdt 
mal med de 0vrige greiner 
innen jord- og husdyrbru
keto 

REVAVLEN 

En ny nreringsveg be
gynte it koinme opp her i 
landet omkring 1920. Det 
var s01vrevalen med pro
duksjon av skinn vesent
lig med tanke pa de uten
landske markeder, altsii en 
inntektskilde for landet. 

S01vreven var kommet fra Canada og var omsatt her til 
h0ge priser, kr. 6000,-, ja i blant opp til kr. 7000,- pro par. 
Det var jo svimlende priser for sa sma dyr som en ikke en 
gang kunne fa ulykkestrygda. Men her kunne kanskje tjenes 
penger, f0rst for den enkelte og i siste instans for landet. Inter-, 
essen kom raskt opp, og stemningen omkring kj0p og salg, 
srerlig pit de utstillinger som etter hvert kom i gang, var ofte 
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hektisk. Reven som hal' inntatt en brei plass i de norske folke
eventyr, holdt po. a ta en enno breiere plass i det 0konomiske !iv. 

Den f0rste begynnelse med reva vi po. Strinda fant sted i 
1924 idet tre mann fra Vanvik, nemlig Einar Halseth, B. Kle· 
ven og M. Johansen Lang0rgen flytta over til R0stad ved Jons
vatnet med 24 dyr. Seinere ble dette «AjS Arktisk pelslag». 
Allerede i 1925 begynte laget med salg a v dyr til byfolk som 
ville go. igang med reva vi po. Strinda. Saledes kj0pte grosserer 
Einar Gaden 4 par og bygde revegard pa Glindset, barber· 
mester Alb. Gulbrandsen kj0pte et par med start pa R0stad. 
Halseth reiste til Canada i 1925 og kj0pte inn 30 dyr som for 
det meste ble staende pa Strinda. Konsul Larsen kj0pte i 1926 
4 par og startet pa Tesliasen med 7 par i 1927. 

Det var gode dyr de hadde, og driften ble 10nnsom, og nye 
garder kom t iL I 1930 var· her 12 a 14 revegarder, de st0rste 
med 60 a 70 dyr. Prisene holdt seg godt oppe sa lenge det var 
avsetning til livdyr. Men da en vesentlig matte rekne med 
pelsing, gikk prisene sterkt ned. I 1933-34 ble et alminnelig 
godt skinn betalt med 80 til 100 kroner. 

For a fa driften til a svare seg godt gikk mange no til sterk 
utvidelse, og da prisene var lave, var det lettere for folk astarte 
med nye r evegarder. 'If0lge jordbrukstellinga av 1939 skulle 
Strinda da ha 72 revegarder med 1129 voksne dyr og 2307 
hvalper. Av annen rev var det 319. 

Mink. Grosserer Halseth kj0pte i 1936 de f0rste minkpar til 
Strinda, ialt 16 dyr. For disse dyr var betalt kr. 2000,-. I 
1937 kj0pte han 100 mink fra Sverige. Av disse ble 30 stk. i 
Strinda. Jordbrukstellinga i 1939 viser at det da var 1257 dyr 
plasert pa Stririda. Prisene for skinn har vrert 40,- til 60,- kr. 

REDSKAPER. 

De redskaper som var brukt til dyrking av jorda, var i den 
eldre tid og like inn mot var egen svrert enkle. Som f0r nevnt 
hadde de allerede i bronsealderen en primitiv plog eller ahl, 
og ellers hadde de trespader og grep av tre til a arbeide i 
jorda med og til spredning av gj0dseL I jernalderen kunne 
plogen fa en jernspiss og spaden jernskjrer. Hakker kunne 
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