
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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nemnd som skulle unders0ke hvorvidt testamentet hensikts
messig kunne settes i verk og i tilfelle pa hvilken mate. Dersom 
det ikke kunne gjennomf0res, skulle nemnda komme med for
slag om hvordan legatet da ble a bruke. Inn i nemnda ble valgt 
Solem, lensm. Fyhn og O. Solberg. Det framlegg som ble refe
rert i april samme ar, ble delvis vedtatt, eJlers ble saka utsatt. 
Formannskapet la fram for amtsformannskapet forslag om at 
det ble opprettet et stamschliferi pa landbruksskolen pa Munk
voll, og i m0te i herredsstyret 1. august 1848 f ikk formannska
pet fullmakt til a fa testamentet modifisert slik at dets ord
Iyd ikke var til hinder for a opprette en saueavlsstasjon ved 
landbruksskolen, og etterpa fikk en i t ilfelle a forhandle med 
skolens styrer om saka. 

Ved kgl. regal. av 26. november 1850 ble det gitt tiJIatelse til 
a bruke legatmidlene til stamschliferi ved landbruksskolen. Det 
heile drog imidlertid ut, og f0rst i 1761 ble det innkj0pt en
gelske sauer fra Aas h0gre landbrugsskole for 460 spd. 

Etter at formannskapsloven ble satt i verk, og bygdekom
misjonen ble nedlagt, ble det formannskapet som administrerer 
legatet. 

Kj0pmann Qvam som var en praktisk mann og offerviJIig 
borger, opprettet ogsa andre stiftelser, bl. a. en arbeidsskole, 
industriskolen pa Bakklandet, som var til stor nytte for mange 
unge. 

Se ellers Magnus Lie: Legater og Stiftelser i Strinda. -
Kj0pmann Qvam som var blitt danebrogsmann i 1813, d0de i 
1836. 

BRENNEVINSBRENNING OG KAMPEN MOT DEN 

I 1530 ara ble destilert drikk - brennevinet - kjent i Norge. 
Folk lrerte etter hvert a brenne sj01, og de skaffet seg de n0d
vendige apparater, sa praktisk talt hver gard hadde sitt. Fer 
poteten var kommet til landet, matte de bruke korn til gjrer
sats. Pa 1700 tallet var det flere ganger uar , og kornavlinga slo 
feil, men folk var na blitt vant til daglig bruk av brennevin sa 
det matte ga foran alt annet. Brennevinet var gatt inn i folke-
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