
borgerskap del', og han begynte da som kjlilpmann i Bergen. 
Skysskafferarbeidet for Strinda og Bratsberg gikk sa over til 
lensmann Fyhn, men han holder fram allerede i 1823 at han 
svoort gjerne ville voore fritatt for skysskafferombudet. Det val' 
na sa mange husmenn pa Lademoen som kunne ta pa seg dette 
arbeidet. Fogden skulle dmfte denne saka pa fl'lrste ting. Re
sultatet ble at Arnt Rlilnning tok pa seg skysskafferarbeidet 
for en ll'lnn av 14 spd. (kr. 56,-) Pl'. ar. 

Etter denne tida ser vi lite om skysspl'lrsmal. Det hadde hl'lrt 
til de store og vanskelige oppgaver a administrere skyssen, soor
lig fra hundrearsskiftet og utover, og Bard Wold hadde mak
tet denne oppgaven pa en stralende mate. Det er ikke for ingen 
ting at en hal' hedret ham ved a feste hans navn til Wolds 
minne. 

OM ARSVEKST OG A VLINGER, M0LLEBRUK, 
KORNMAGASIN OGQVAMS LEGAT 

Fogden brukte utpa hl'lsten a sende inn melding til stiftet om 
arets avling. Dels skjedde dette pa grunnlag av sjl'llsyn nar 
han reiste ute i bygdene pa tingferder, dels pa grllnnlag av 
meldinger fra lensmennene. Sa vidt en kan se, stemmer disse 
meldingene ikke sa svoort godt med meldingene for heile iandet 
- som rimelig kan voore. En far inntrykk av at forholdene 
stort sett hal' voort bedre her enn det vanlige for landet. Vi tar 
med her de meldinger som hal' voort a finne i fogdarkivet. 

1774. Kornh0sten dette ar meget bra i fogderiet. Bl'lndene 
klarer seg med egen avling til neste hl'lst. Sildefisket har slatt 
heilt feil. 

1776. Etter de meldinger som foreligger trenger b0ndene 
ikke hjelp av kornmagasinet. 

1782 den 22. oktober. Pa Strinda star en stor del av kornet 
pa akeren som er dekt av snlil, men kornet val' skaret fl'lr den 
siste sn0en kom. I de I'lvrige bygder var kornet kommet inn, og 
kornh0sten val' her god. 

1784 val' liar. Kornet frl'ls bort over heile landet sa det ogsa 
ville bli mangel pa sakorn. Stiftet vender seg derfor til de vel 
fornemme handlende i byen og bel' dem om a hjelpe almuen 
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ved a skaffe kornvarer til sa rimelige priser som mUlig. 8rer
skilt nevnes havre fra England eller andre steder til sakorn . 

1785. Rug og byggseden er god, men havren slar overalt feil 
til tross for det gode vrer som hadde vrert. Dette kom av frem
med sakorn som ikke var tilpasset for var Korte somnier. H0y-
avlinga usedvanlig god. . 

1789 skulle vrere det beste aret som de noen gang hadde hatt. 
H0yavlinga var og svrert god. Men pa Bynes og i B0rsa var det 
lemen-ar, og her var gjort sa stor skade pa akeren at de knapt 
ville fa sakornet igjen. 

1795. I slutten av august var nesten alt korn skaret og en del 
berget inn, men resten sto ute i regnvrer. - H0yet var kom
met vel inn, men det var lite h0Y. 

1796. Det hadde sett lovende ut med kornh0sten, men sa kom 
det regn og varm luft, og kornet grodde pa stauren. 

1797 om h0sten skriver fogden til stiftet om et forslag som 
stiftet hadde sendt ut til fogden om at hver mann matte legge 
opp tilstrekkelig sakorn for kommende ar og lagre pa stab
burene sine. Fogden sier at dette er ei svrert viktig sak. Han 
hadde allerede vendt seg til b0ndene gjennom lensmennene, og 
han hadde mint dem om 1784 og det engelske sakornet i 1785 
som gjorde at det ble to uar etter hverandre. Lensmennene 
hadde fatt palegg om a arbeide ut manntallslister med oppgave 
over hvor meget korn hver enkelt bonde skulle legge til side. 

Fogden sier at de gode husholdere allerede har gjennomf0rt 
en sadan ordning pa gardene sine, men de slette husholdere 
matte na under kontroll sa at ogsa de kunne lrere a innrette 
seg. 

Det kommende ar kunne fogden legge fram for stiftet en 
oppgave over det korn hver mann hadde lovet a legge opp til 
sakorn fra ar til ar. 

I 1802 kom til stiftet en utredning fra det kgl. canselli i K0-
benhavn undertegnet Reventlow. Han holder fram at en del av 
de kornbeholdninger som var lagret i Trondheim, burde selges. 
Norske kj0pmenn og danske kj0pmenn hadde for kongens rek
ning fatt kornet lagret her, men det ble kostbart. Det ble svinn, 
det ble husleie og tilsyn, og dersom dette kornet gjorde at folk 
gikk og stolte pa det, sa ville det hemme folks tiltaksvilje og bli 
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arsak til mangel og uorden. Men salget matte skje smatt om 
smatt, ellers ble det prisfall til skade for den kongelige kasse. 
Reventlow meiner at det er nok a ha igjen det korn som er n0d
vendig til militoore formal. 

Reventlow holder fram at det var bedre a fa bygdemaga
siner der hver mann lagret korn til sood og likesa et lager i til
felle uar og krig. Dette lageret matte sa ikke r0res uten i det 
reine n0dsfall. 

1805. H0yavlinga ble god, men kvantumet ikke noe a skryte 
avo Kornet tok pa h0stparten skade av nattekulde og langvarig 
regno Mange hadde likevel fatt kornet bra i hus. Om Kloobu var 
opplyst at kornet var blitt staende pa staur til det nesten var 
ratnet opp og var dessuten blitt 0delagt av rovdyr og fugl. 

1806. H0yavlinga bade rikelig og god. Sommeren hadde voort 
t0rr og varm sa akeren hadde voort tynn. Kornet godt, men 
kvantumet lite. I fjellbygdene var det derimot rik kornavl. 

1809. Bade korn og h0yavl alminnelig god, og alt var kommet 
vel i hus. Ingen bygd i fogderiet ville mangle f0dekorn f0r til 
neste h0st. 

1812 er det kjente uaret da korn og poteter fr0s bort over 
heile landet. Det som kanskje har gjort mest til at dette aret 
hIe sa s0rgelig kjent, er visstnok det at pengevesenet hmt heilt 
sammen, og det var krig sa en var overlatt til seg Sj0l. Etter 
det vi skal se ble det nok berget inn noe korn ogsa i 1812. -
Lensmann Wold hIe palagt i 1813 a unders0ke i Haukas og 
Malvik almenning om der fantes furutroor som var avbarket til 
menneskef0de. Det samme skulle de unders0ke pa de benefiserte 
garder. Lensmannen tok 2 mann med seg og holdt pa i flere 
dager med unders0king. 

Etter lensmannes rapport var det i almenningene ikke lenger 
igjen furu som var tjenlig til t0mmer, ja ikke en gang tjenlig 
til gjerde eller brensel. Noen avharking av tre hadde de ikke 
funnet. Av benefiserte garder som hadde noe furut0mmer, var 
det bare Midtsand og Forhord og av kirkegods, Engen. Men pa 
disse gardene hadde de past godt pa skogen, og ingen avbarking 
kunne de se. Og lensmannen legger til at pa de gardene hadde 
de fatt noenlunde korn i 1812. - Det kunne da med omsyn til 
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kornavlen ikke ha vrert sa svart i Strinda som vi ellers har inn
trykk avo 

Ved unders0king om avbarking av furutrrer i B0rsa almen
ning fant de 240 trrer avbarket til menneskef0de. 

1817. Sommeren hadde langvarig t0rke, og det hadde til dels 
vrert nattefrost. Det var derfor blitt miHelig avling. - Intet 
sildefiske. 

Kornprisene i 1817 var: Rug 10 spd., bygg 8 spd., blandkorn 
6 spd. 60 skI., havre 5 spd., gra erter 5 spd., poteter 1 spd. 32 
skI., kalrot 1 spd. 

Magasinsp0rsmalet er omtalt igjen i 1809. Det gjelder da 
Trondhjems Festnings Magasin. - Magasinforvalter 10ytnant 
Hegge rapporterte til fogden om avlsgardeiere som hadde le
vert inn det paliknede kvantum, mens andre ikke hadde levert. 
Fogden melder av til stiftet om dette og sier at det blir n0d
vendig med alvor a kreve inn denne avgifta, og best var det nok 
a sette en fast tid for innlevering. 

1820 melder fogd Klingenberg til stiftet at kornh0sten var 
blitt srerdeles god, likesom den hadde vrert ogsa i 1819. - H0Y
mengden var ikke blitt sa rik som aret f0r, men det hadde 
vrert et godt h0yar sj01v om noe var blitt skadd av regn i 
august. 

Av fiske hadde det ikke vrert noe videre. 
1822 fait bade korn- og h0yh0sten srerdeles godt ut overalt i 

fogderiet. - Det hadde ogsa vrert en del sildfiske bade i Ork
dals- og Gaulosfjorden, og det var fisket en 400 t0nner sild, 
men den var bade sma og mager sa det var bare ganske lite som 
ble virket til hva man kaller kj0pmannsvarer eller utskipnings
gods. 

1823 faIt h0yh0sten bare matelig ut. 
Kornh0sten ville ha blitt srerdeles god utover heile fogderiet, 

men sa ble det lemenar, og disse skadedyra 0dela kornh0sten 
for en stor del, srerlig nede ved sj0en. Lenger oppe fra sj0en 
var det lite lemen, og der ble kornh0sten tiUelig god. - Ikke 
noe videre fiske. 

1824 ble et middels bra ar bade for h0Y og korn. Potetene 
derimot ble snedd ned allerede 11. oktober, sa her var utsiktene 
sma. 
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Vi tar til slutt med aret 1836 da kornh0sten i store deler av 
landet var sa mislig at det fram pa vinteren ble n0dstilstand. 
Bade staten og den private offervilje matte tre st0ttende til. I 
eneveldets tid ville vi ha truffet fogd og stift (stiftamtmann) 
som hjelpende funksjoner, na treffer vi pastor Angell som for-
mann i det trondhjemske landhusholdningsselskap og som for- ! 

mann i Strinda sogneselskap. (Se nrermere i bind II av bygde-
boka, s. 368). 

Han skriver i Trondhjems Adresse-Contoirs Efterretninger 
24. mars 1837: 

«Til indkj0b og Uddeling af Sredhavre, i Overensstem
melse med Indbydelsesplanen desangaaende, er indtil 
Datum av 63 Personer i Trondhjem og dens Omegn teg
net gayer til Bel0b 214 Spd. og af en ubenevnt 10 - ti -
T0nder Sredha vre, og er til mig levert som netto Ind- , 
tregt ved Forestillingen paa Theatret 71 Spd. 88 SkI. -
Saa vel Herr Skuespiller Mayson, der uagtet fremmed 
her paa Stedet, foranledigede ved sit go de Tilbud et saa 
betydelig Bidrag, som aile de 0vrige, der paa Theatret og 
i Orchesteret uden noen Godtgj0relse bidrog til Forestil-
lingens gode Opf0relse, fortjene offentlig Taksigelse - • . 

Angell uttaler M.pet om at landmennene i Tmndelag rna 
kunne fa god sahavre fra Skottland eller Sverige. 

Dagen etter, den 25. mars 1837, sto f01gende inserat i Trond- T 

hjems Stiftstidende. Det hadde ingen underskrift og matte vrere 
innsendt f0r Angells kunngj0ring var kjent: 
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«l Strindens Prrestegjeld, saavelsom ogsaa i andre Egne 
omkring Trondhjem, skal Kornmangelen vrere meget stor, 
isrer hos de fattige, der ikke kunne kj0be til de forh0iede 
Priser. Aarsagen hertil ligger vel fornemmelig deri, at 
Medlemmetne af Bygdecommisjonerne, Fattigcommisjo
nerne og deslige saadanne Commisjoner, ei have havt en
ten Hjerte eller Hoved nok til at see Trangen afhjulpen 
under den Anledning, som Regjeringen dertil har given. 
- Herr Pastor H. A. Angel skal ellers vrere yderst driftig 
for at skaffe Hjrelp og Redning for de Trrengende i 
Strinda». 
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Angell svarer pa dette i Adresse-Contoirs Efterretninger den 
28. mars. Han opplyser at for Strinda var gjort tiltak for a 
skaffe korn. Bygdekommisjonen hadde saledes sammen med 
(<llogle af Strindens vederhreftigste Mamd» av statsmidler som 
var stilt til disposisjon tatt opp et Ian pa 1750 spd. mot 4 pst. 
renter med tilbakebetaling innen 2 ar. Rett nok kunne de trenge 
et st0rre lan, men de matte ta omsyn til at de fleste, beste og 
st0rste garder i Lade sokn var eid og brukt av Trondheims
borgere, og en kunne ikke fordre at de skulle pabindes dis
kontolan til fordel for folk som de ikke kjente mermere til. 
Derfor hadde mindre prestegjeld kunnel s0ke om st0rre Ian. 
Av statens kornbeholdninger hadde Strinda ikke brukt noe 
hittil. - Strinda hadde kj0pt det meste rug- og byggmel i 
Trondhjems Dampm0lle fordi det hadde vrert 12 'SkI. billigere 
pro vag der enn andre steder. 

1837 er det ar da formannskapsloven ble vedtatt, og den be
gynte a virke fra 1. januar 1838. Denne meldinga om innkj0p 
av mel og korn ved Landhusholdningsselskap og sokneselskap 
rna sees som en interessant innledning til det kommunale sj01-
styre. 

Da formannskapet var kommet i funksjon i 1838, er korn
magasinsp0rsmalet flere ganger under «ventilasjon». Det hen
der at folk laner sakorn a v magasinet mot a svare kausjon. Pa 
et m0te i august 1838 ble det forhandlet om hvorvidt Strinda 
private magasin burde ga over til a bli offentlig, og hvem som 
skulle styre magasinet, formannskapet eller et sj0lstendig 
styre. Pa et seinere m0te foreslar sorenskriver Timme at sp0rs
malet privat eller offentlig magasin burde greies ut av ei 
nemnd. 5 mann ble valgt, nemlig lensmann Fyhn, B. Brurok, 
Timme, O. Solberg og O. Teslie. 

Denne nemnda la fram et forslag om at kornmagasinets eien
dom blir brukt til et annet gagnlig formal for bygda, og pastor 
Angell fikk i oppdrag a gi en utf0rlig melding om magasinet. 
I 1839 ble nedsatt et midlertidig styre for magasinet pa 4 mann, 
nemlig lensmann Fyhn, B. Brurok, 1. Iversen og O. Teslie, og i 
1840 kunne dette styre legge fram melding om hva som utestar 
savel av «magasinets som fattigvesenets og dameforeningens 
legat. . Formannskapet gjorde vedtak om a legge heile maga-
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smsp0rsmalet 1ram i nerredstyret som sa fikk gj0re vedtak 
om hvordan kornet skulle disponeres. - Den 4. juli 1840 gjorde 
herredsstyret vedtak om at lensmannen snarest mulig s0rget 
for a selge kornet ved auksjon. Beholdningen var ikke stor, 
1'j1g t0nne bygg og 42 t. havre. Utestaende korn kunne betales 
!lled penger etter den middelpris som ble betalt ved auksjonen. 
Aret etter, den 23. oktober 1841, gjorde harredstyret vedtak 
om at det ved realisasjon av kornmagasinet utkomne fond 
brukes til a grunnlegge en sparebank med for Strinda preste
gjeld. - Ei nemnd ble valgt som skulle arbeide med denne 
saka, det var lensmann Fyhn, sorenskriver Timme, cando Jens
sen, r. Iversen og O. Teslie. Seinere pa aret ble lagt fram rekn
skap for kornet som ble solt ved auksjon, netto 295 spd. 1 ort 
og 8 skI. Likesa ble lagt fram reknskap for utestaende korn 
som var solt, 24 spd. 

Strinden Sparebank kvitterer i 1843 for 560 spd. 85 skI. som 
er det samlede utbytte ved salg av kornmagasinets eiendom. -
Strinda kornmagasin var avviklet, og sparebanken var grunn
lagt. 

Mellebruk. 
Major Bang pa Ferstad gard hadde i 1793 bygd et m011ebruk 

ved Ugla og ber om a fa det skyldsatt. Fogden svarte at iflg. 
skatteforordning av 13. desember 1746 matte skyldsettinga re
kvireres gjennom amtet, og sa ville sorenskriveren og fogden 
s0rge for at forretningen ble utf0rt. Fogden matte ogsa nevne 
opp lagrett til en sadan forretning. 

Fogden sender til stiftet en melding i 1794 om de st0rre 
m011ebruk som da var i Strinda. Han nevner Leira, Vikelva og 
Ugla. I Klrebu var det Norclseth M011ebruk. De andre var sma 
bekkekverner som det i for- ')g etterar var malt lite pa. 

Ei vindm0lle var Oppf0rt pI. Elgeseter i 1809 og ble etter 
byggmester Carl 0rbechs forlangende taksert den 24. august. 
Et stuebygning var ogsa bygd og ble taksert. Taksten pa stua 
ble 300 rdl. og pa vindm011a 1700 rdl. M011a var bygd slik at 
den kunne svinge etter vindretningen. Lengden pa vingene var 
34 alen. 
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Om bygdemagasinet. 
Kornmagasinet har vrert nevnt flere ganger uten at det har 

fait klarhet inn over sp0rsmaJet i sammenheng. En protokoil 
fra Strinda kommunearkiv hjelper oss til a finne sammenhen
gen. Protokoilen er autorisert til bruk for «Selskabet for Strin
den Vel» den 21. desember 1838, men den egentlige historik er 
overf0rt fra en eldre protokoil. 

Den inneholder f0rst en intimasjon av pastor H. A. Angell 
hvor han bl. a. sier: 

«For medels de mange mislige aaringer, isrer i de kol
dere Str0g af Strinde Prestegjeld er vel mod Regelen den 
hele Kornbeholdning utlaant og ei med strenghed ind
fordret, men dette haaber jeg at den tilkommende Besty
relse og Formandskabet vii billige som ogsaa at den hele 
kornbeholdning f. t. er ntlaant kun under den betingelse 
at en hver T0nde Bkal, naar Gud gir et godt aar, tilbage
leveres med Topmaal. H0stens store Herre som har aars
tider i sin magt, han give os aile mange gode Aaringer! 
saa at dette maatte kunde ske med Lethed og Taknemme
lighed. 

Trondhjem 21. December 1838. 
H. A. Angell • . 

Sa vidt en kan se, ble det f0rste tiltak med bygdemagasin 
fra statens side gjort pa grunnlag av plakat (forordning) av 
19. september 1800, og regler for et sadant magasin ble ved
tatt av gardbrukere i Strinda den 29. juli 1805. I korth,et gikk 
reglene ut pa at hver "mann som sluttet seg til, skuile innrede 
en binge eiler kasse med 2 rom i sitt eget stabbur og i denne 
avsette korn som skulle svare til et ars f0de - og sredekorn 
av bygg og havre. Der skulle settes merker i bingen sa en 
kunne se hvor mye korn der var til en hver tid. Dette kornet 
skulle h0re magasinet til, og den enkelte gardbruker skulle 
ikke lenger ha noen privat eiendomsrett til kornet. Det skuile 
sendes inn melding om hvor meget som var avsatt fra ar til 
ar, oga dersom det ved kontroll skulle vise seg at noe manglet, 
sa skulle det manglende erstattes med dobbelt verd i penger. 
Skoleholderen skulle f0re kontroll nih han reiste rundt i bygda. 
- Intet korn matte tas ut f0r direksjonen hadde gitt sam
tykke. Dette forradet var selskapets eiendom og skulle styres 
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av en direksjon. Korn kunne sa lanes ut til verdige gardmenn 
og husmenn som manglet korn fordi frost eller andre "hell har 
gjort at de ikke hadde f0dekorn eller sakorn. F0rst og fremst 
matte medlemmene i sammenslutninga fa hjelp om uhell kom 
pa. Kornet skulle lanes ut bare mot kausjon av to vederheftige 
menn, og det skulle betales tilbake med 'Is t0nnes (1 skjeppes) 
overmal for hver utlant t0nne. Det var ellers gitt n0ye forskrif
ter om framgangsmaten ved utlan og tilbakebetaling. 

Denne ordninga var kommet i stand f0r Selskapet for N orges 
Vel var grunnlagt (1809) og f0r Selskabet for Strinden Prreste
gjelds Vel (1810). (Se bind II, s. 367 o. fl.). 

Det var distriktskommisjonen under Selskapet for N orges 
Vel som b0d inn til m0te for a danne et Selskap for Strinda Vel, 
og dette skjedde 1. september 1810. Som formann eller ord
f0rer i selskapet ble valgt proprietrer R. J. Schive, EIs~ther, og 
som styre ellers grosserer Vogelsang og Ole Teslien. Etter opp
modning fra distriktskommisjonen tok pastor Angell som den 
gang var lrerer ved Trondhjems Realskole, pa seg a vrere sekre
trer sa lenge hans forretninger ellers tillot det. Lovene skulle 
arbeides ut a v justisrad Balle, regimentskvartermester Finne 
og ridtmester Krogh. Lovene ble arbeidet ut og ble opplest 
30. sept. 1811 pa et m0te hvor de ble vedtatt, men forel0pig 
skulle de gjelde i bare 3 ar. 

Da lovene var vedtatt, uttalte Angell at han ikke sa seg i 
stand til a holde fram som sekretrer, han ville ikke kunne opp
fylle de mange plikter som lovene ville legge pa ham. Han 
skulle likevel bli staende til lovene var trykt og sekretrer valgt. 

Da lovene var trykt, ble m0te kalt sammen pa EIsrether. In
gen m0tte. Nytt m0te ble sammenkalt pa Vitenskapenes Sel
skaps sal. Framleis intet framm0te . Et tredje m0te ble kunn
gjort pa samme sted. Ett medlem m0tte. - Her var ingen ting 
a gj0re. Direksjonen fant at den ikke kunne kassere inn arlige 
bidrag De hadde 880 rdl. i kassen, og disse pengene ble brukt, 
saJedes til sredekorn 700 rdl. og resten var gatt til trykking av 
lover, til protokoller, til en portef0lje m. m., og sa var kassen 
tom og selskapet heilt i hvile. Av 28 tdr. sredekorn som selska
pet riidde over, ble 25'12 td. utlant i 1812 mot at de skulle be
tales tilbake med overmal, men i 1819 da denne redegj0ringa 
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var gitt av herr Schive, var levert tilbake bare to tredjedeler, 
men resten stilte Schive til disposisjon fra sitt stabbur. Lover, 
b0ker m. m. var ikke brukt og her Schive foreslar 
1. at selskapets saker for framtida rna bli ordnet av "Strin

dens Bygdekommisjon». (Denne var opprettet i 1790 og 
hadde bl. a. a ordne med fattigforsorgen). 

2. at innkassering av penger matte bli et ombud blant selska
pets medlemmer. Direksjonen skuUe sette opp 4 innsam
lingslister, en for byen og en for hver kirkesokn i Strinda . 

. " 3. Selskapets reknskap over inntekt og utgift skuUe hvert 
ar i slutten av desember bli lest opp i Strinda kirker. 

De saker som vedkom Selskapet for Strinda Vel skuUe her
etter bli tatt opp til handsaming i bygdekommisjonens m0ter 
nar kommisjonens egne saker var ferdig. Disse m0tene var 
holdt po. Tyholt hvor pastor Angell bodde. Redegj0ringa er da
tert EIsreter 10. mars 1819 og underskrevet av R. J. Schive. 

Redegj0ringa ble lest opp po. et m0te for selskapets medlem
mer po. Lysholms Pmve, Lademoen, og enstemmig bifalt. 

Den 26. mars i 1819 hadde bygdekommisjonen "m0te, og da 
egne saker var ferdig, tok man til med Strinda Vels saker. 

F01gende vedtak ble gjort: 
1. Arbeidet med kornmagasinet skulle holde fram. 
2. Bratsberg sokn hadde fatt almuebibliotek. En del passende 

b0ker skuUe skaffes. 
3. Reknetavler til bruk i Strinda skoler skuUe kj0pes inn. 
Der ble dessuten for det 10pende ar utlovet f01gende premier: 

a. 4 t0nner sredehavre som paskj0nnelse til de husmenn som 
etter palitelig attest hadde tjent i 10 ar med troskap og 
redelighet po. en av Strinda avlsgarder. 

"b. 2 passende b0ker til flinke konfirmanter som hadde gjort 
best framgang i lesning, skrivning og rekning. 

. Etter bygdekommisjonens m0te 17. juni samme ol.ret ble gjort 
vedtak om 
1. a sende ut sirkulrere til de eldre medlemmer i selskapet, 

"2. a fastsette premiene pol. neste m0te (forberedes). 
3. Det ble fastsatt at en tredjedel av pengeinnkomstene skulle 

brukes til innkj0p av b0ker, en tredjedel til tavler " og 
resten til premier. 

219 



Pastor Angell ble bedt om til kommende m0te a arbeide ut 
plan for et bygdemagasin. 

Den 18. november igjen nytt m0te der den meget aktive 
pastor Angellia fram 2 planer for bygdemagasin, en i 12 punk
ter og en i 10, aU vel gjennomtenkt og velformet. Som innled
ning nevner han at det kunne synes un0dvendig a opprette et 
sadant magasin for en bygd sam Strinda som var sa mer byens 
kornbrygger, men arene 1812 og 1813 viste hvor godt det ville 
vrere sj01 for det kornrikeste sted i Norge nar krig og uar 
treffer inn, a ha et vel vedlikeholdt magasin a ta av til st0tte 
og hjelp. «Vi har visstnok aile, » sier han, «i levende erindring 
hin s0rgelige tid da den formuende ogsa har mattet forgjeves 
trygle om br0d for seg og sine, og med bedmvelse uten evne 
til a hjelpe se i den fattige barkereters gustne ansikt hunger og 
sykdom avmalt. Hvor velgj0rende ville det da ha vrert for 
Strinda folk om de hadde hatt et forrad av korn sammen
spart - - - .» 

F0rste plan hal' vi alt referert i sine grunntrekk da den i det 
heile og store fait sammen med plan av 1805. 

Den andre planen avviker fra den f0rste ved at kornet kunne 
tas imot pa Tyholt og lagres i 0verste del av det gamle stabbur, 
inntil et bedre og rommeligere lokale kunne skaffes. - N0kler 
til kornloftet skulle hver av medhjelperne i de tre kirkesokn 
fa utievert. 

Bade det lagrede kornet og det utiante kvantum skulle sta 
under direksjonens tilsyn, og direksjonen val' ansvarlig for det, 
likevel ikke for svinn, ut0Y o. I. 

Pa de dager selskapet hadde sine m0ter, skulle den ta imot 
frivillige bidrag og gi skriftlig bevis for det som ble levert. 
For 0vrig faller de to planer noksa n0ye sammen. - 10. og 
siste punkt fastsetter at reknskapet skulle leses opp i de tre 
kirker i Strinda etter siste m0te selskapet hadde hatt i aret. 
Skjedde ikke det, hadde hvert medlem rett til staks a fordre 
sitt innleverte korn tilbake. 

Den f0rste plan ble vedtatt for sa vidt en hver gardbruker 
som val' til stede, sa seg villig til a innrette en binge i sitt stab
bur og sa litt etter litt a samle et aI'S f0de- og sredekorn for 
deres egen gard og likesa underkaste seg nevnte oppsyn. 
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Likevel kom det ikke noe ut av denne planen. Den andre 
planen ble sa vedtatt bare med den endring at ved tilbake
levering av utiant korn skulle det skje med tillegg av 14 tllInne 
istedetfor 1 skjeppe. 

Bygdekommisjonen tok pa seg a ta imot korn, flilre bok over 
det og lane ut korn. Etter den protokoll som ble flilrt, er det 
pastor Angell gir meldinga si. 

Vedtaket om salget av magasinkornet og hvordan pengene 
ble brukt som det f0rste grunnlag for Strinden Sparebank er 
det meldt om flilr. 

Qvams legate, .. 
Av saker som var flere ganger oppe til dr0fting i formann

skap og herredstyre i 1840 ara skal nevnes det qvamske legat 
til «faareavlens forbedring». 

Ole O. Qvam som var fra Inder0ya, ble kj0pmann pa Nedre 
Bakklandet del' han hadde et par eiendommer. Han kj0pte et 
par jordstykker av garden R0nningen og ga sin eiendom der 
navnet Saxenborg. Han er formentlig den som har bygd de na
vrerende hus pa Saxenborg1 ) • Qvam opprettet flere legater og 
den 8. oktober 1828 ogsa ett til forbedring av saueavlen. Da 
pengene med renter og renters rente ble betalt 21. oktober 1840, 
utgjorde legatet 800 spd. 1 ort 21 sk. 

Han sier i testamentet at det var hans vilje «under bestyrelse 
av Strindens prestegjelds bygdekommisjon og stiftsdireksjo
nens overbestyrelse a kjlilpe inn 10, 20 a 30 par store, gode en
gelske far av spansk eller engelsk rase hvorav bygdekommi
sjonen tildeler de vindskibeJigste, edrueJigste og rettskafneste 
menn i prestegjeldet, hvert et par uten betaling, men under for
pliktelse av i det 3. ar etterpa a levere fritt et par unge far til 
en annen bra mann i prestegjeldet som enna ingen har tatt av 
denne rase, men med samme plikt til levering osv. - - - ». 
- Om alt kunne gjennomflilres etter Qvams tanke, hadde her 
kommet i gang en sirkulasjon med gode stamdyr utover 
Strinda - en perpetum mobile. 

I m0te i Strinda herredsstyre 24. februar 1847 ble valgt ei 
1) Magnus Lie: Legatel' og Stiftelser i Strlnda, s. 10. 
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