
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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lages av tre eller bein. Til transport bruktes sleder. Visstnok 
vet vi at de hadde stasvogner allerede i tida f0r Harald Har
fagre. Osebergfunnet forteller oss det. Men det var bare til 
kongelig bruk. I landbruket hadde de ikke vogner f0r Iangt 
inn i det 18. arhundre. Hva redskaper de hadde pa en storgard 
i Strinda ved ar 1700 viI ga fram av en spesifikasjon som vise
statholder Wibe satte opp for Lade gard da han i 1709 soite 
garden. I salget skulle nemlig f0Ige med: 3 ploger med red
skap, 3 jernharver, 2 jernstaurer , 6 arbeidsgreier, 4 par jern
siagne skokler, 20 Ijasorv, 24 river, 5 vedsleder, 24 h0ysleder, 
4 m0ksleder, 2 vannsleder, 6 st0ttinger, 3 slipesteiner. Dessuten 
skulle f0Ige med 118 melkebunker og traug, 5 kjerner , 15 daI
ler, 1 handkvern, 1 bakstehylle, fjrel og 4 kjevler, 2 lange bord 
i kj0kkenet. 2 kj0kkenbenker, 1 mstkar pa 3 t0nner, 1 gjeldkar 
pa 10 t0nner, 1 mindre do. pa 6 t rzmner, 1 mindre do. pa 1% 
t0nne og 6 bryggestamperl). - Dette h0rte til pa en gard med 
40--50 storfe og om lag 40 smafe og med en arbeidsstyrke 
om sommeren pa 18 slattekarer. 

Fra 1870 kom i bruk ploger av norsk, engelsk og svensk 
fabrikat. De hadde jernskjrer, jernsole og jernskodd veltefj01. 
De kunne brukes til a pI0ye voll med. Ved pl0yekonkurranse 
i Tmndelag i 1846 viste de engelske plogtyper seg aldeles 
overlegne. I 1840-ara kj0pte Tmndelag IandhushoidningsseI
skap inn en del korstavler med vegleiing i enkel landmaling. 

I 1859 ble holdt et alminnelig landbruksm0te i Trondheim, 
og i samband hermed var det dyreskue og pmving av redska
per. S0ndre amts landhusholdningsselskap sto for arrange
mentet, og direktsjonen hadde kj0pt inn moderne landbruks
redskaper for 529 spd. = kr. 2116,- til utstillinga, de fleste 
fra England. 

A v de mod erne Iandbruksmaskiner var det vel siamaskinen 
som kom hit f0rst, i 1880-ara. 

If0lge jordbrukstellinga av 1939 var det da i Strinda: 
318 slamaskiner, 
108 radsamaskiner, 
116 hjulriver, 

58 separatorer, 
1) Todal: Soga urn Lade, s. 74. 
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70 stasjonrere eksplosjonsmotorer , 
54 eksplos jonsmotorer , 
44 biler innkj0pt av omsyn til landbruket, 
24 sj0lbindere. 

GRASMELF ABRIKK. 

Pa Lade ble det av selskapet «Korn og h0yforedling» i 1935 
startet grasmelfabrikk, den f0rste av den slags her i landet. 
Formalet var ved kunstig t 0rking av ungt, nyslatt gras a fa 
en forvare som oppmalt til mel hadde den h0gst mulige for
verdi. Det var den svenske dr. V. 1. Pettersson som hadde 
latt t0rkeapparatet konstruere. - F or a fa nok jord til h0Y
produksjon ble Tungen gard kj0pt i 1937, og da krigen kom 
i 1940, ble hele verket flyttet over til Tungen, og selskapet 
het er no «A /S Tungen Gard». F ormann i direksjonen er advo
kat E. E ckbo, Oslo, og driftsleder er landbrukskandidat Olav 
Vidvei. F. t. blir framstilt 2 produkter av gm nne engvekster, 
gmnfor og gmnsakblader, nemlig «Tungens Pelsdyrgmnb og 
«Tungens Fjerfegmnb, fint gm nt mel henholdsvis til r eve- og 
h0nsefor, produkter som finner rask omsetning. - Etter over
flyttinga til Tungen har det skjedd forbedringer av anlegget. 
Nye og bedre t0rkeapparater er installert, gartneri er utbygd 
med store drivhus og med 140 a 150 dekar pa friland. Ut over 
h0sten blir gr0nnsaker t0rket i en avdeling av t 0rkeapparatet 
som er konstruert til dette bruk. 10 til 15.000 kg. gm nnsaker 
kan t0rkes i d0gnet, sa det er store mengder t 0rrede gm nsaker 
som blir sendt ut fra fabrikken. - Arbeidsstyrken utgj0r f. t. 
30 til 50 personer. - Det blir arbeidet med planer for utviding 
og nyanlegg. 

For a nytte ut t0rkeapparatet og den elektriske kraft mest 
mulig blir her ogsa t0rket generatorbrensei. 600 hI. kan t0rkes 
i d0gnet. 

HAGEBRUK 

i Strinda er det ikke mange frasegner om i fra eldre tid og 
heller ikke nar det gjelder heile landet. Etter det de eldste 
kildeskriftene melder, rna en ga ut fra at kvann og 10k har 
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vrert hagevekster sa tidlig som i det 10. arhundre. Den eldre 
Frostatingslov (under Hakon den Gode) nevner laukgard og 
kvanngard: Uttrykket «grasgard» blir brukt seinere i tydning 
av urtehage. - Hva disse grasgardene irineholdt, vet en ikke, 
men «kai» er nevnt i den eldre bylov, og i den eldre Frostatings
lov ogsa eple og humlel). 

Munkene er med rette blitt kalt de f0rste lreremestre i hage
dyrking'; Norge. De viste i klosterhagene hva hagestellet kunne 
bli··til. De skaffet frukttrrer og andre planter og ga vegledning 
Om dyrkinga. Som kjent var munkene for en stor del utlen
dinger, og de var fagfolk pa ymse omriider, og sikkert hadde 
somme full gartnerutdanning etter den tids malestokk. Srerlig 
var det cistersiensermunkene fra England som var flinke 
hagedyrkere. I Tr0ndelag merker en deres innflytelse i bygder 
nrerniest Tautra. I Magnus Lagab0ters lov (1264) nevnes for
uten eplegarder ogsa erter, baune og nepe-reiter. 

Ellers blir grasgarder omtalt ved bispegarder og herregar
der. I Diplomatarium Norvegicum, bind II, nr. 242, fra ar 1341 
nevnes noen pal egg domkapitlet i Nidaros gir om vedlikehold 
av hagen ved kannikenes gard, og ,som viser at der var tilsatt 
grasgardsmann ved den hagen. Men nedgangstidene kom, og 
etter dem kom reformasjonen da munkenes tid ble slutt. 

Etter reformasjonen gikk hagebruket formentlig sterkt til
bake, men en del geistlige, kj0pmenn og herremenn var det 
likevel som holdt oppe en del av den gamle hagekulturen. Der 
fantes ogsa framleis gartnere. I 1690 fikk man i Trondheirn 
en merkelig agitator og vegleder i Christian Gartner. Amt~ 
mann T0nder fikk denne mann med seg fra Tuillerienes hage i 
Paris. Han var en ni.er enn alminnelig dyktig og dertil sikkert 
en dannet mann. Han skrev Norges f0rste hagebok «Horti
cultura». Det ser 'ut som Christian Gartners arbeid har satt 
varige merkel' etter seg i og omkring byen. I 1768 ble satt opp 
en fortegnelse over hageplanter i og ved byen, og der skal 
vrere nevnt bort imot 35.0 arter foruten en del varianter. Et 
st0rre tall av disse planteslag har utvilsomt vrert i bruk siden 
Christian Gartriers dager. Som alminnelig dyrkede kj0kken
vilkster fra deD_ tid kan nevnes: Salvie, r0dbeter, gulerot. 

1) "Landbrukstlhdervisningen i Norge S. 313. 
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pasunaK, persllle, Sellen, purre, KVltl0K, r0dl0k, portulak, 
isop, pepperrot, roer, flere slag kal, b0nner, erter salat o. s. v. 
- Men ellers ma det h0ge tallet av hageplanter som var nevnt, 
henge sammen med det store arbeid som var utf0rt av ,biskop 
Gunnerus pa Berg prestegard (1758-1773). I vitenskapelig 
0yemed anla han en botanisk hage i det sma, den f0rste i sitt 
slags her i landet. Han pr0vde her med mange utenlandske 
vekster som f. eks. luserne, seradella, mais m. fl. Det ble sj01-
sagt dyrt a pr0ve seg fram for a finne hva som var drivverdig 
her, og han har i brev opplyst at det hadde kostet sa mye at 
han satt i trange kar. 

Pa bispe- og herregarder fikk sikkert unge menn som hadde 
arbeid der, gode kunnskaper i hagebruk sa kjennskap til denne 
rueringsgren ble holdt ved like. 

Trondheim fikk i det 18. arhundre mesteparten av sine 
gf0nnsaker (guler0tter, kairot og hodekal) fra Frosta og 
Levanger. Fra den siste halvdel av det 18. arhundre finnes 
en heil del meldinger om herregarder som hadde store all
sidig utstyrte hageanlegg. Blant disse var Rotvoll og llsvika 
i Strinda. - Selskapet for Norges Vel tok straks etter at det 
var stiftet, opp hagebrukssaka. Det gjaldt a skaffe menn fra 
landsbygdene opplrering i 0konomisk hagedyrkning med sikte 
pa at de skulle vende til bake til bygdene igjen etter lreretida. 
Selskapet sendte rundskriv til, sine distriktskommisjoner med 
foresp0rsel om hvorvidt man trudde at en sadan ordning var 
nyttig og gjennomf0rlig, om det i vedkommende distrikt fantes 
menn som var skikket og villig til a ta denne opplreringa, og 
hva denne i tilfelle ville koste. Det kom til bake flere gunstige 
svar, og opplrering ble derfor satt i gang pa flere stader i 1811. 
Biant disse stadene var ogsa llsvika hos handelsgartner Beneke 
(Beneke og Lund). Lrerlingene fikk bidrag til reiser og litt til 
oppholdet. Alt ble ellers ordnet sa billig som muiig. 4 lrerlinger 
hos Beneke kostet for 'selskapet saledes 195 riksdlr. for 2 ars 
opplrering. Etter instruksen som var gitt av selskapet, skulle 
elevene nar de var ferdige lrere b0ndene a dyrke de n0dvendig
ste trrer og planter som: kirsebrer, ripsbrer og solbrertrrer, po
teter, kalrot, de alminnelige kal og roearter, gulef0tter, 10k, 
sennep, de sakalte p01seurter samt humle og tobakk. 
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Som elever skulle fortrinsvis opptas unge menn som ville bli 
skalehaldere, far de ville lettest ka=e i kantakt med b0ndene. 
De ble gjerne fritatt far militrertjeneste, ag det passet godt 
at de hadde skale om vinteren ag gartnerarbeid i var- ag 
sammertida. 

I siste del av arhundret ble det etter hvert skikk at de unge 
gartnerirerlinger etter et par ars praksis her heime reiste til 
utlandet ag arbeidde der i flere ar. De mest faretakso=e 
arbeidde gjerne i flere av de land hvor )J.agebruket sto h0gSt. 
Selskapet for Narges Vel ga jevnlig reisetilskott til de sam 
ville ut ag lrere. Disse tiltak har sa smatt om senn baret sine 
frukter ogsa i Strinda. En viser agsa til hva som allerede er 
referert av Prams ag Jens Krafts meldinger av 1804 ag 1832. 

am hagebruket i Strinda skriver videre fylkesgartner Hjelde 
f01gende far bygdebaka: 

Under de farhaldsvis gode 0kanamiske farhald pa slutten 
av det 18. arhundre foldet ymse greiner av kulturlivet seg 
rikere ut enn f0r. Dette viste seg ogsa i en auka interesse far 
hagestell og ani egg a v prydhager ved mange rikmannsheimer. 
Dette var da f0rst ag fremst tilfelle i den S0re parten av lan
det. Men en vaknende interesse spores etter hvert ogsa i Tmn
delag. Pa denne tid ag utover atte flere kj0pmenn og embets
menn garder pa Strinda. Pa disse ble anlagt st0rre ag mindre 
prydhager, sam en har sett restene av like opp til yare dager. 
- Se mer am dette i «Landbrukstidende» far 1926 ag 1927. 

Av eldre hager i Strinda er her meldt om: Waldsminde, 
Rasenlunde, Wullumsgarden, Havstein, Munkvoll, Marienbarg, 
Leira gods, Lillegarden, Kystad, hvar det ble drevet en plante
skole, Lade, Stendal, Stubban, Sluppen, Grilstad, Rotvall, Ler
kendal, Valgrinden, Klingenberglykken, Veisletten, Sorgenfri, 
Leangen, Marienlyst ag Ringve. 

Ved disse ani egg var det vanligvis den sakalte lystgard som 
ble afret st0rst oppmerksamhet. Men kan hende kunne man 
ogsa finne et mindre «geveksthus» eller «oranger;", hvar det 
faruten blamster agsa ble fors0kt med vindruer og andre syd
frukter. En mindre kj0kkenhage var vanlig, likesam frukt og 
brerhage. Ofte ble agsa pr0vd sjeldnere planter pa friland. 
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Ei tid h0rte saledes bade t obakk og poteter til disse sjeldnf' 
planter. 

De fleste av disse hageanlegg ble imidlertid mer eller mindre 
fors0mt etter at gardene kom i hendene pa vanlige b0nder. 
Bare pa enkeIte garder som framleis ble i inter esserte eller 
velhavende folks eie, ble hagene holdt vedlike. Blant de vik
tigste av disse hager kan nevnes Rot voll , Ringve, Lade, Devle 
og Grilstad. Ved Tungen gard ble etter at grosserer P . N. 
Finne hadde kj0pt denne eiendom, anlagt en etter tida kost
bar prydhage. 

Ved Rotvoll Nedre som st at en hadde kj0pt til sinnssykeasyl 
i 1867 ble tilsatt gartner , og dette hagebruket ble utvidet med 
mer blomster- og gr0nnsakdyrking. Her ble etter hvert drevet 
ganske allsidig, ogsa med Iitt salg, blant annet ogsa av plante
skoleprodukter . Her tok de ogsa mot lrerlinger i hagebruk. De 
fleste av gartnerne her var dyktige og interesserte folk. Fler e 
av dem finner vi seiner e igjen i framskutte stillinger innen det 
norske hagebruk - som professor Misvrer, statskonsulent S. 
Lysbakken, fylkesgartnerne Pettersen og Valset . 

Pa Grilstad gard hadde det alt fra kammerherre Suhms 
dager vrert en anselig hage. Den forfaIt vel seiner e noe. Men 
etter at garden var kommen i konsul J ensens hender , ble hage
anlegget fornyet og utvidet. Det ble ogsa bygget et mindre 
drivhus. Hage og park om lag 50- 60 da. Herav ikke sa lite 
til brer og frukthage. Denne siste var Ienge den mest allsidige 
i sitt slags i S0r-Tr0ndelag - ja, trolig i hele det nordafjelske. 
Fra den gamle hage finner en mellom annet no en store eiketre. 

Omtrent samtidig med at nyhagen pa Grilstad ble anlagt, ble 
av grosserer Lysholm anlagt hage med drivhus pa Smedstuen. 
Her ble i drivhuset dyrka vindruer og r oser for det meste til 
privat bruk, men ogsa noe til salg. Her har gjennom lengre tid 
vrer t holdt privatgartner. 

Ved Lade, Devle og Ringve har hagene ogsa gjennom en 
lengre tid vrert under gartnermessig tilsyn. Ved Lade ble det 
ved arhundreskiftet gjort et litt st0rre tiltak med gr0nnsak
dyrking, som dog ikke ble av lang varighet. Hagebruket ved 
Lade er seinere gatt over pa private hender og blir drevet som 
handeIsgartner i - Lade gartneri. 
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Ved Ringve og Devle utvikler hagebruket seg ogsa mer til 
salgshagebruk - gmnnsaker. For tida er det ingen drift ved 
disse garder. 

Omkring 1905 hIe ved Leira gods gjort opptak til noen 
gnmnsakdyrking med egen gartner. Noe seinere et lignende 
tiltak hos Lassen pa Angeltma. Men begge disse tiltak ble 
av kort varighet. 

Fra slutten av forrige arhundre har ved Ranheim fabrikker 
vrert tilsatt gartner, - park, gmnnsakdyrking, brer og frukt
hage. 

Fra ara under og etter forrige verdenskrig har det vist seg 
en stigende interesse for hagebruksprodukter - ikke minst 
gmnnsaker. Dette har f0rt med seg en auking i produksjonen 
og anI egg av mer gartnermessig drevne bruk ogsa pa Strinda. 
Tannlrege ~inne pa Loviselyst gard drev saledes ei tid en del 
med gmnnsaker, likedan gartneren hos grosserer Halseth, 
Charlottenlund. Omkring 1918 anla direkt0r Bischoff et mindre 
gartneri for gmnnsaker pa Charlottenlund. Dette har seinere 
vokset fram til det som f. t. er Gravdals gartneri. Etter at 
direkt0r Stensrud kj0pte Leangen gard i 1927, er ogsa her 
kommet i gang et gartneri med gr0nnsaker bade pa friland 
og i hus. 

Omkring 1919 kj0pte gartner Vinje, som tidligere hadde 
vrert gartner pa Ringve, en parsell av Bromstad gard og tok 
til med gr0nnsakdyrking. Dette har seinere blitt til et mer 
blandet gartneri med flere drivhus for gr0nnsaker og blomster. 

Ved Reitgjerdet sykehus hadde det gjennom en lengere tid 
vrert en st0rre park og hage. Men f0rst etter at Reitgjerdet 
gikk over til a bli sinnssykeasyl, ble her tilsatt egen gartner. 
Etter denne tida har her vokset fram et ganske allsidig gart
neri med et par drivhus, stor benkegard og atskillig gr0nnsak
dyrking pa friland. 

1940 kj0pte gartner B0ckman bruket Solvoll ved Br0set. 
'Her blir f. t. ogsa drevet gmnnsakgartneri. 
. Et ganske godt framskuv for gr0nnsakdyrkinga pa Strinda 
ma en rekne med at gmnnsakmelanlegget som A /S Korn og 
H0yforedling har lagt an pa Tungen gard, ma komme til a fa. 
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Her po. Tungen drives ogsa f. t . stor .gmnnsakdyrking, isrer il.v 
hodekal - siste sommer 100 da. 

r Trondheim hadde fra 18 hundretallet og utover etter 
hvert kommet i gang noen handelsgartnerier med drivhus og 
kulturer. Men etter hvert som byen utvidet seg og det ble fIere 
og fIere gartneri, ble det for lite eIIer vanskelig om plass inna
for bygrensa. De gamle gartneria fIytter etter hvert ut po. 
Strinda, samtidig som ogsa nye kom til her. 

Det f0rste egentlige handelsgartneri po. Strinda var trnIig det 
som gartner Haugnes anla po. Valene omkring 1905. Han var 
den f0rste som drev med agurker og levk0yer i hus i det nord
Iige Norge. 

r 1905 gikk gartner Walden i gang med et blomstergartneri 
po. Ranheim, og i 1912 gartner 0rdal med et Iiknende po. Val
sletta. Her hadde fra 1890 vrert drevet noen gr0nnsakdyrking 
av gartner Lysholm. 0rdal bygget fIere st0rre drivhus for 
blomsterdyrking og har seinere stadig utvidet drifta. 

Ladesletta gartneri ble anlagt 1926 av gartner H0eg med 
st0rre drivhusanlegg, spesielt for tornatdyrking. 

Maihaugen gartneri, 0vre Berg, ble anlagt 1929. Samrne ar 
kj0pte gartner Mourn, Trondheirn, garden Baldershage og har 
her gatt til bygging av flere store, rnoderne drivhus. Han var 
den f0rste her nordafjeIIs sorn tok til med dyrking av drivhus
neIIikker. For tida har vel Baldershage det st0rste areal under 
glass av aIle gartneria i det nordlige Norge. 

Po. Halset po. Byasen anla C. A. Lie drivhus rned tanke 
po. blornsterdyrking. For tida er det mest gr0nnsaker som 
bUr dyrka her. 

Ved den tiltakende planting av prydbusker og frukttrrer 
ogsa her i det nordafjelske, ble det etter hvert vanskeIig a 
skaffe nok av h0veIig planternaterieIl. For i noen grad a rette 
pa dette kj0pte fylkesgartner Hjelde i 1936 garden Belbuan 
og har her gatt i gang rned en planteskole. Dessuten Iitt gr0nn
sakdyrking. 

Foruten de som er nevnt her, har ogsa andre veldrevne an
legg del vis rned drivhus. Saledes gartner 0sterl0f, Charlotten
lund, gartner Moe, Sta vne. Gartner L0hre har et rnindre staude
gartneri pa Mohoit. 
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Nar det er tale om hvordan hagebruket star i dag pa Strinda, 
vi! en merke seg at omframt de egentlige gartneri er det ogsa 
en del grl'lnnsakdyrking med litt benkestell ved mange garder 
og smabruk. Brer- og fruktdyrking har det vrert mindre med. 
Sma till<!lp til litt fruktdyrking har en vel sett, som f. eks. hos 
tannlrege Herlofsen pa Marienlyst. 

Men en kan merke en stigende interesse for planting av 
savel pryd- som nytteplanter hos aile klasser av folket. Dett~ 
t0r man kan hende del vis se som en frukt blant annet av det 
skolehagearbeide som i en del ar har vrert drevet ved en del 
skoler, isrer rna da nevnes skolebestyrer O. Hegdal, Asvang 
skole. Han var en ivrig talsmann for skolehagearbeidet, og pa 
hans ti!tak ble det gjennom skolehagene sendt ut flere hundre 
frukttrrer. 

Som et uttrykk for den alminnelige interesse som hage
dyrkinga na har innen Strinda herred, rna man vel ogsa se den 
kjennsgjerning at myndighetene 1 1942 gikk til ansettelse av 
en herredsgartner. 
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