liausjfMlulen meieri

Meierlbrukets barndom

i

Nord-Trøndelag:

By gård ga melken meierimessig

behandling allerede før 1860
Da det b!e sendt tre vog smør fra Rannem til Fredrik
Sveitseren Jacob Schårer og hans store
stad

—
pionerarbeid

JIEIERIBFwUKET her i landet er
ikke av noen gammel dato. Det
Kr.ste meieri i landet, Kaudsjøda
kns sotermtieri i Tolga kunne for
<-t
nr fiden feire sitt 100 års jubi
leum og omtrent fra samme tids
orga
uin kan en spore de forste
niserte meieriultak også i NordTrondelag.
Under en økonomisk krise i 60
-urene da frihandelsideene ensidig
ble gjort gjeldende i var landbruks
politikk, tapte jordbruksnæringa
et hvert effektivt tollvern og da
Svarten a vsrugen ble kastet inn
ONf landet ble prisene trykket
sterkt, og det ble tilbakegang i
kornavlen.
For å rette opp noe måtte bøndeM vie husdyrbruket større opp
river ksomhet. Det ble Lagt vekk pa
bedre stell, en sterkere foring og
bedre husdyrraser.
Resultatet ble at det ble gått over
fra ensidig korndyrking til ensidig
husdyrhold. Det ble da meieribru
ket som reddet situasjonen.
Som nevnt ible det første meieri
gruiinlagt i Tolga i 1855 for pro
duksjon av schweiserost og mys
ost.
Ti år seinere ble de danske herre
gard smeieriene kjent og i 1866 ble
den første meieriskole i landet opp
rettet på EHingård i Onsøy etter
initiativ av Selskapet for Norges
Vel.

I begynnelsen av 1870-årene kom
meieridrifta til Nord-Trøndelag. I
1
st; 7 ule det på Reinskloster oppret
tet nieieriskole for utdannelse av
meiersker og i 1871 fikk Nord
-1
nmdelag det forste meieri, nemlig
Skogn. Sa kom, meieriene tett pa

HflfrÉMifc^lÉiMr~'*fci ié>TT"

«Jacob ShåriT

Jivenindre Ytteroen ysteri i 1872,
Ekne meieri 1874, Asen meieri 1876
og Steinkjer, Hustad og Sundnæs
mi ieri i 1877. De ti år som fulgIt etter ble startar for de aller fles
te meierier «sum i dag er i drift i
fylket.

:

På By gård var det imidlertid et
i dritt for 1860 under ledelse av
.swust rm Hubert
som arbeidet der
som yster til 1868.
Også på andre storgårder hadde
melken aih rvdi pk den tid fått mei
riflMMlf
t
fcvhandling. Det heter såleis
at fra <Kannem ble det en gang sendt
I vog 51 kg i smør til Fredrikstad
Bixium.
etter ordre ved en frk.
Stiv om By gård i den tid var et
mønsterbruk jordbruksmessig, så må
Hl også slutte den ting at gårdene el
lers omkring i fylket fulgte opp mot
By gård i drift.
Fra 1953 foreligger det en beret
ning fra fylkets første landbruks
¦llUllHtjflW Jacob von der Lippe Han
sin som gir et godt bilde av driften.
Han forteller at eiendommen er på
1500 mæling dyrka jord, hvorav 200
mæling Lie brukt av husmennene, 150
mæling av lorvalteren, 50 mæling Ul
Ml
kjøkkenhage. Resten 1100 mæling
bYs«
t
sa brukt av landbruksskolen.
ysti ri

vantru- mellom 20- 0hester,
li>o~ 120 kyr, 10—15 griser og 20—
40 smale.
Det heter i beretningen at skottlen
d»re i fleie ar har forestått åkerbru
ket og uty.dit arealet betydelig og
foretatt grofting. For å opphjelpo fe
be.standen var innfort «irsk rase» til
kryssing. Denne rase utmerket seg
Vød størrelse
og kjottrikdom. Til hest
avlens fremme holdtes to avlshingstar
og en av gudbrands
— en av arabisk
dalsrase. Til svineavlens fremme var
.anskaffet «athaheitiske» svin og til
fremme av sauavlen 2 par ekte Lei
cestersauer fra Skotland.
Von der Lippe Hansen gir en ma
lende beskrivelse av eiendommen og
sur bl. a.: Vil man Nordenfjells se
noe stort og skjont «hvor Natur og
Kunst har gått Hand i Hånd — cia
ivis til By».
Det var sveitsere som var de
ferste meieribestyrere, og i NordTrondelag star Jacob Schærer som
var fodt i Schonnenbcrg i Sveits i
IM4. Han kom til Norge i 1865
som vandrelærer i f jos og melkosteil
og virket som sådan til 1869 da
lun ble meieri bestyrer. Han sto i
spi.-sen for det første meieriet i
Skogn og var forste bestyrer ved
Steinkjer meieri, seinere var han ved
en rekke meierier bl. a. Inderøy inn
t.l hen slutta i ICO4. Han bygde teg
cia en vakker heim på Sundsneset
pa
Inderjy hvor han døde i 1916, 72
ar gammel.
Sthærer matte elske a være bane
t
ryter for meieri'bruket, for så
ii. iit han hadde iatt et meieri godt

ii.ri^< B

o

i
gang, sluttet han for a begynne
forlrn ved et annet. Det er vans
kelig a vurdere den store innsat
sen han gjorde i de forste år av
li.eieiibruket her i Nord-Trøndelag.
Til a Legynne med ble det satt
i
gang srna meierier i nesten hver
grend. Ofte var det ikke større enn
ftt det holdt til i kjelleren på en
gard. Den aller første tid ble mel
ka haniskummet. Seinere fikk en
separator, men både den og kjer
nen ble dratt ved håndkraft og det
gikk atskillige år før en fikk damp
maskiner til drift. Forst i 18S6 fikk
såleis Steinkjer Meieri den første
dnmpmaskine for drift av maski

nene.
Det viste seg imidlertid nok så
lort at de mange sma meierier ikke
klarte seg. Driftsutgiftene ble for
store i forhold til melkmengda, det
te sammen med den kommunika
sjonsmessige utvikling som mulig
gjorde lengere transport av melka
forte til at de små meierier ble av
viklet etter hvert og en fikk større
sentralir^ierier. Særlig ble mange
smamtjerier lagt ned først i 1920
-arene.

