
1959  Tautersau 
 

En dag er jeg med Kolbein Viktil på besøk til høvdingen på Tautra, Knut Brustad. 

Sportshelten vår tilbake på 60-tallet har samlet mye historie på et selvetablert museum på 

Tautra søndre. Det blir så riktig, det varmer så godt i hjerterota. Tautra for oss i dag har en 

spesiell plass i Trøndersk historie. De fleste tenker på kloster, på nonnene og på naturens 

unike mangfold. Sistnevnte forsterket gjennom en velkomst i form av det som fortoner seg 

som et fengsel eller annen sikring, en massiv lukket port. Utenforstående undres. Reservat er 

et ord med tvetydige følelser. På Tautra så riktig, så riktig igjen. En naturlig nødvendighet. Da 

Tove serverer kaffe og vi sitter der og myser utover mot Leksvik, går tankene tilbake til 1700-

tallet og kjendispresten Hans Thode. Se Stjørdalens krønike, bind 14, side 11, om Brurstien. 

Midt i en setning om denne Hans Thode nevnes det som for meg hørtes ut som tautrasauen. 

En bjelle ringer, og jeg erindrer at jeg en gang nok har hørt om tautrasauen, men selvsagt ikke 

visste hva det var. Ordet var så forsterkende på min harddisk, at jeg blokkerte der og da, og 

resten av den dagen og i noen måneder fremover. Likeledes etter at jeg hadde bestemt meg for 

å skrive om denne sauen. Det var fortsatt tautrasauen som kom ut av min munn. 

Brustadfamilien smilte nok av meg og lot meg leve i villfarelsen, som den enfoldige og 

stakkar gudbrandsdølen jeg var. Ja, til og med høvdingen på Vigtil, mannen med ett av de 

mest vikingsterke navnene i hele Trøndelag: Kolbein Viktil, lot meg vandre i min egen tro. 

Siden vi var på Tautra ga vel underbevisstheten hos meg beskjed om at jeg logisk sett var på 

riktig forståelse. Men nei da! Det er altså ikke noe som heter tautrasau, men tautersau. 

Frostingene skal være stolte over å ha bevart sin dialekt. 
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Det kan bli vel mye ”overkill” hva gjelder dokumentasjon i vår tidsalder. Hos enkelte 

historikere blir det like mange kildehenvisninger og dokumentasjoner som selve teksten. Og 

slik må det kanskje også være. Men så møter du den eller de som ikke har dette på strå. Da 

kommer av og til ett av disse slående uttrykkene: ”De gamle sa så….”. Denne metoden er 

meget utbredt i Frostaboka, hvor ære og tillit godtas på linje med et håndtrykk i gamle dager. 

”Gamle folk veit å fortelja”, står det mange plasser i Frosta sin historie. Slik også hva gjelder 

tautersauen. Nå skal jeg innrømme at jeg har brent meg mange ganger, spesielt hva gjelder 

krigshistorie fra vår egen tid, underforstått vår okkupasjonshistorie 1940-1945, rettsoppgjøret 

og de første etterkrigsårene. Her tør jeg faktisk ikke lengre la meg overbevise gjennom ”de 

gamle”. Det var nok like mange sauer som helter under og etter krigen, og flere av de såkalte 

”gamle sa så…..” var, og er, ikke alltid forenelig med de faktiske forholdene. Å være gammel 

er ikke ensbetydende med å vite mest, og/eller kunne sin historie. Men kanskje sine 

tradisjonshistorier, som dessverre av og til kan være temmelige utbroderte, for ikke å si 

inneholde "feil". 

 

De gamle sa så at Frosta var den eneste bygda i landet som hadde egen sauerase. En 

interessant observasjon, som i sin tur forsterkes av en tradisjonsfortelling som tilsa at sauen 

kom med munkene fra Sør-Europa til Tautra kloster for mange hundre år siden, muligens en 

gang mellom 1200- og 1500-tallet. Fagfolk mente at tautersauen var beslektet med 

merinosauen i Spania. Men i følge Frostaboka heter det seg at det var forbud mot utførsel fra 

Spania av merinosau nettopp i angjeldende tidsperiode. Dermed gir det rotbunn for de som 

tror at sauen kom fra England. Landbruksdirektør på sin tid, Tandberg, skrev at det på 1800-

tallet ble innført spanske merinosauer til Smaalenene i Sverige, og at det i Trøndelag ble 

opprettet flere schæferier av anglo-merinos rase. Det gir en pekepinn på at det kan være 

beslektet merinosau fra Spania, men at den gjennom noen hundre år kom via de britiske øyer. 

Ved Tautra kloster var det tvilsomt noe særlig sauehold da klosteret opphørte som egen 

institusjon i 1532. Det hevdes at det den gangen fantes et sted mellom 12 og 25 sauer på øya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var det munkene som hadde med tautersauen til Tautra? 



I Det konglige Danske Landhusholdingsselskabs skrifter fra København i 1794 er det referert 

til utdeling av premier for året 1777. Her står det at sogneprest Hans Thode i Lexvigen i 

Trondhejms stift ble tildelt gullmedalje, samt 18 riksdaler, for sin tallrike faarehjort med 

fineste ull. Denne tildeling er også omtalt i Erlandsens bok om den Nordenfjelske geistlighet. 

Erlandsen viser til 206 sauer av engelsk rase på Tutterøen. I 1835 heter det seg: ”På Tautra 

var det et merkelig schæferi med ca. 200 faar av forædlet spansk-engelsk rase”. I 1863 

skriver, i følge Frostaboka, amtsagronom Schult: ”Tauterøfaaret nedstammer sandsynligvis 

fra en krydsning av Merinos med engelske faar. Flere av dem er meget vakre og gode emner 

til avlsdyr hvor uldproduksjonen er hovedformaalet”. Og Frostaboka følger opp: ”Kring 1850 

– veit gamle folk aa fortelja – at Tauterverane vart kalla engelske utegangarar”.  

 

Overnevnte kan tyde på at det har kommet Merinosau fra Spania, som har blitt krysset med 

engelsk sau og siden kommet over til Tautra. Etter hver kom sauen også til fastlandet. Det 

vises blant annet til at i 1805 kjøpte den svenske staten 70 tautersau til et nyopprettet schæferi 

i Jämtland. Utover på 1800-tallet har også den norske stat store planer om større stamschæferi 

i Trøndelag. En hadde oppdaget at sauslaget på Frosta midt på 1850-taller var smått og 

tarvelig, men ble straks bedre når avlsvær ble kjøpt fra Tautra. En P. Rochseths skriver i en 

rapport fra landboforeningen til landhusholdningsselskapet i 1864: ”Frosta staar foran de 

andre bygder med faareavlen”.   

 

Ullkvaliteten på Tautersauen varierte i de rundt to hundre årene den eksiterte. I 1862 bestemt 

Frosta sogneselskap seg for å få i stand en såkalt værstempling over hele bygda.  

 

1. Væderutvalg skal foregaa hvert foraar og bestyres av en dertil valgt komité i forening 

med amtsdyrlægen. 

2. Forpligtet foreningen sig til at lade kastrere alle vædere som av bedømmelseskomiteen 

ansaaes uduelig. 

3.  Overtrædelse av reglerne straffes med 60 skilling i mult som tilfalder sogneselskapets 

kasse. 

 

Sogneselskapets tiltak ga straks resultater, og Frosta fikk snart flere avlsstasjoner. Vær fra 

Tautra og Frosta ble stamdyr for oppkjøpere fra Hardanger, Ryfylket, Fåberg, Toten og Tolga, 

samt nordover til Namdalen. Senere ble også tautersau solgt til Danmark og Færøyene. Og 

prisen var ganske så god. Landbruksskolen på Rotvold hentet også sau fra Frosta for å starte 

et schæferi underlagt ”det qvamske legat”. Det ble gjort forsøk på kryssing med oxford og 

Tautra søndre i svunnen tid 



scheviot, for å fremskaffe en blandingsrase, men ble ingen suksess og raskt utplukket, eller 

som Frostaboka uttrykker det: ”Dei fekk framtida attafor seg”. Det heter seg at ordningen fra 

1862 gjorde sitt til at værmønstringsmennene ble ganske så nasjonale i sitt arbeid og utvalg. 

De plukket ikke ut en vær uten at han hadde tautersauen sitt rasemerke: løddig både på hode 

og føttene. Dårlig arbeid gjennom manglende sortering og utvalg førte raskt til en tilbakegang, 

som ga seg utslag i ull som viste seg grov, raggede og ujevnt fordelt på de forskjellige 

kroppspartier.  

 

Frosta er vel i grunn og bunn lite egnet for sauavl, grunnet lite hamning. Derfor har vel 

sauehold blitt lite påaktet generelt i Forstas historie. På Tautra klarte man ved bruk av tang, 

granbar og halm og holde liv i dyrene, som gikk ute hele året. Orakelet, den hellige kua 

Gerhard Schøning, sier i 1774 at sauavl er den viktigste næringsgreina på Tautra, da øya er 

særdeles godt egnet gjennom tørr botn. Tautra kan fø 300 sau, 30 kyr og seks hester ifølge 

allviteren i 1773. Men Schøning nevner ingen spesiell rase.  

 

Som nevnt er det ulike teorier til Tautersauens opphav. Herr Nedkvitne gjorde noen studier i 

1935, og konkluderte med en stor usikkerhet hva gjaldt den spanske innførselen. Han sier det 

slik: ”Alt tyder likevel på at ein truleg vil vera sanninga nærmare om ein gjer ende på 

segnene om munkane sine saueinnførsel frå Spania og istaden gjev innførde engelske sauer 

frå siste helvta av det 18. hundreåret æra for opphavet til tautersauen”.  

Landbruksøkonom Per Borgedal hadde i følge Wikepedia i 1967 en teori om at tautersauen 

stammet fra en finullet flokk marokkanske sauer som i sin tid ble satt ut på Froanøyene 

utenfor kysten av Frøya. Borgedal henviste til en P. Volqvartz som allerede i 1757 hadde 

skrevet om engelske og marokkanske sauer som hadde blitt satt ut på Tarven. Per Borgedal 

mente at etterkommere av disse sauene ble brakt inn til bygda og av lokalpatriotismen gitt 

navn etter den berømte øya Tautra. Per Borgedal mente også at svært få kjente til denne 

finullede sauen fra Froøyene før propritær Lornts Krog fortalte om den under landbruksmøte i 

Kristiania i 1851. Krog viser da til sau innført under katolsk tid.    

 

Den teorien som er mest utbredt skriftlig, er at tautersauen utviklet seg som en blanding 

mellom engelske import først på 1700-tallet og den gamle norske sauerasen. 

Veterinærprofessor Per Tuff skriver på 1960-tallet om tautersauen: ” Jeg har sett en del dyr av 

denne rasen. Det kan etter min mening ikke være tvil om at den er påvirket av merino. Hele 

eksteriøret og ullkvaliteten viser dette”. Nå er det vel i og for seg ikke så store motsetninger 

Tautra søndre på 50-tallet 



mellom noen av teoriene, kun veien til Norge, altså direkte eller via England. En kjenner til en 

teori som i 1837 hevdet at den engelske Hertfordshire Ryelander sannsynligvis var utviklet fra 

merino og brakt til England av romerne.  

 

Opp i all dette akademiske, må vi ikke glemme sognepresten Hans Thode, folket på Tautra 

søndre og øya for øvrig som har levd med tautersauen frem til 1959 da den døde ut. 

Tautersauen ble et begrep, en rase. Det som karakteriserte tautersauen var dens utseende. 

Sauen hadde skjegg. Ulla på hodet vokste helt frem til nesen og på beina helt ned til klauvene. 

Fargen var vanligvis hvit, men det forekom også svarte, grå og brune. En og annen vær med 

horn kunne forekomme, men for det meste var også de kollet. Ulla var meget fin, som altså ga 

assosiasjoner til merino og Spania. Under perioder med lite kontroll av paring i flokken, sank 

ullkvaliteten merkbart. Rett nok var ulla viktigst, men kjøttfylden ble også nevnt. Selve sauen 

var ikke av de største, litt større enn en spælsau. Størrelsen var ikke ulik sjeviotsauen. En god 

sau kunne gi 5,5 kg ull i året. Slaktevekten for en tautervær var om lag 50 kg. De største 

værene kunne totalt veie opp i 90 kg, mens ei søye lå på ca. 40 – 45 kg. Sauen ble betegnet 

som rolig, lett å holde innenfor gjerdene. Sauen hadde lite matvett, som derved lett ble holdt 

borte av andre mer livskraftige sau. En forsker kalte tautersauen for ”daulynt”.  En annen sa 

det slik: ”Dertil er han sein og er småpusslin i eit og alt”.    

 

 

Da Hans Thode eide Tautra var han meget engasjert innen sauehold. Han hadde en større 

korrespondanse med Det Konglige Danske Landhusholdningsselskap, og beklaget seg over 

problemene myndighetene la i veien for å innføre engelske og spanske værer.           

 

Stortinget vedtok i 1866 å bevilge penger til ansettelse av to nye landbrukskyndige menn. En 

av disse var Ole Jensenius. Han sørger for at det ble bevilget penger til å opprette et statlig 

stamcheferi av cheviotsau innkjøpt fra Skottland. Austrått gård på Ørland ble valgt. Kontrakt 

ble skrevet med godseier Holtermann. De innkjøpte sauene skulle karantenebehandles for 

munn- og klovsyke ved Fosna karantenestasjon. Den 20. september mottar Richter på Mæle 

       Tautersauen fra 1200-tallet og frem til 1959 



gård på Stjørdal et brev fra Jensenius om at det hadde brudd ut miltbrann i besetningen på 

Austrått, og sauene fra Skottland kunne ikke overføres dit. Richter på Mæle får nå et tilbud 

om å overta statens første stamcheferi for sau i landet. På dette viset kom de første 27 sauene 

til Stjørdal og etableringen av stamcheferiet, med de to kjente værene: Jubal I og Jubal II. Se 

Stjørdalns krønike, bind 8, side 41.   

 

Sin storhetstid hadde tautersauen i årene 1880 – 1900, og ulla ble ansett for å være den fineste 

av alle norske saueraser. I 1917 kjøpte Staten en flokk med tautersau til sin sauavlsgård på 

Edøy, men denne ble nedlagt da okkupanten beslagla gården i 1941. Etter krigen gikk det 

tilbake med rasen både i Trøndelag og andre distrikter. Raseområdet var for lite, innavlen for 

stor og resultatet ble dårligere kvalitet. Men innslaget fra tautersauen levde videre på sitt vis, 

og sauen ble foredlet gjennom andre raser. Noen peker på grå trøndersau, som en krysning 

mellom tautersau og gammelnorsk sau. Mens andre mener at nevnte grå trøndersau ikke 

lengre har synlige rasetrekk fra tautersauen. 

 

Da jeg var liten gutt hadde vi selvsagt en del sau på gården i Gudbrandsdalen. Ikke noe 

spesielt med det, vanlig sjeviotsau, på linje med hva naboer og alle gårder i bygda hadde. Så 

en dag jeg var med mor til Oslo, besøkte vi Steen & Strøm, datidens virkelige shoppingsenter, 

med rulletrapper. Du verden, det var stort. Dette besøket på 50-tallet skulle få stor betydning 

for saueholdet i vår bygd. Oppe i en av de øvre etasjer var det, tro det eller ei – salg av 

levende spelsau. En sauerase jeg aldri hadde sett, eller noen i bygda hadde. Så der og da, på 

selveste Steen & Strøm, kjøpte min mor noen spelsauer, som ankom gården i fjellbygda noen 

dager senere. Til glede for noen, til ergrelse for andre. Den var nok litt vill av seg, svart var 

den også - uten sammenligning for øvrig. Sauerasen vakte oppsikt og ikke så lite oppstyr.    

 

Frosta hadde en avlsstasjon for tautersau i 1959. Da bestod stammen av seks voksne sauer, tre 

saulam og to værlam. I årsmeldingen for dette året sto det at sauene ble sluppet på beite i juni, 

men at de kom raskt hjem. Jfr. avsnittet nedenfor her. Naboene hadde ikke gjerder og det er 

vel også mulig at sauene ødela avlinger, for avlsstasjonen ble oppsagt den 20. september med 

en måneds frist. Staten ble visstnok spurt om å overta sauene, men hadde verken rom eller 

penger. Sauene ble avertert for salg, men ingen kjøper meldte seg. Derfor gikk veien til 

Bøndernes Salgslag for å slaktes. 

 

 

 

14. mai 2015 
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Viken og Kristian Viken Brustad. 

Bak f.v: Peter Dahlbom, Knut Erik Albert Dahlbom, Anna Ceselie Brustad Moe, Kjersti Brustad, Siede 

Augusta Dahlbom, Tove Amalie Dahlbom og Karl Kristian Brustad. 

 



Nå skal en være forsiktig med å fremsette teorier, men tautersauens fremragende ull, mest i 

dobbel betydning, ble sauens undergang. Sauen med skjegg ble en fóringsau, krevende, en 

innmarksau. Skjegget gjorde synsvinkelen begrenset. Tautersauen hadde store problemer med 

å ferdes i utmark. I kampen med andre om matfatet tapte den grunnet manglende syn. 

Skjegget ble dens handicap. 

 

Rett nok er tautersauen den mest kjente arten som en har forsøkt å etablere på Tautra. Men 

Knut Brustad synes at karuss, en karpefisk som muligens også munkene tok med til Tautra, 

bør nevnes i samme åndedrett. I dag finnes karuss fortsatt i dammer rundt om i distriktet.  

 
Karuss er en benfiskart i karpefamilien og en nær slektning av gullfisk. Karussens 

opprinnelige leveområde er ikke sikkert kjent da den er utsatt mange steder av mennesker. 

Den nærmeste slektning er sølvkaruss, som stammer fra Asia. Gullfisk er den rødgule, gule, 

røde eller hvite formen av sølvkaruss. Det antas at karuss og sølvkaruss har samme stamform, 

og at denne levde ved Kaspihavet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karuss er utbredt i mesteparten av Europa. I Norge er karuss satt ut helt opp til Troms. Den 

finnes vesentlig i dammer og småtjern, mer sjelden i større vann og elver. Stort sett holder den 

til i små gårdsdammer og brønner, hvor den fortsatt gjør tjeneste som vannrenser. Karussen 

har en rekke biologiske tilpasninger som har gjort den svært interessante for forskningen. 

Karussen er ett av svært få virveldyr som kan overleve i lengre perioder uten oksygen. Den 

produserer egen frostvæske, etanol, som gjør at den overlever nedfrysningen. Karussen kan 

leve i ekstremt oksygenfattige kulper, og er det eneste kjente fiskeslaget som kan skifte 

gjellestruktur etter behovet for oksygen. Den kan bli opp til 40 år gammel. Karussen 

forekommer ofte som eneste fiskeslag i et vann. Fisken er en dårlig konkurrent med andre 

arter. Spesielt for karussen er at den kan leve omtrent uten oksygen i en slags dvaletilstand om 

vinteren. Kravet er bare at temperaturen er lav. Dette er også grunnen til at karuss ofte er 

eneste fiskeslag i et vann, spesielt om vannet er grunt. Når vannet fryser til om vinteren, kan 

karussen ligge stille på bunnen. Uten oksygen vil karussen, i stedet for å produsere melkesyre, 

produsere alkohol, som den skiller ut via gjellene. Alkohol fryser ikke til is, og karussen vil 

             Karuss 
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leve til neste vår. Karuss har med tiden blitt en ettertraktet sportsfisk og kan by på en 

krevende utfordring for sportsfiskere. 

 

Om vinteren går den i en slags dvale, ofte nesten helt nedgravd i mudderbunnen. Her tåler den 

at vannet bunnfryser, bare selve gjørmen omkring den ikke stivfryser. Dens livsfunksjoner går 

nesten helt i stå, og først når isen bryter opp om våren, livner den langsomt opp igjen. 

Føden består av plantedeler, insektslarver, mest mygglarver, døgnfluer og planktondyr, som 

den eter både på bunnen og oppe i vannlagene. Den plukker også opp humuspartikler i 

vannlagene og fordøyer bakteriene, en form for detrivori. 

 

Det er en del diskusjon om karussen har innvandret til Norge naturlig, eller om utbredelsen 

primært skyldes menneskelig aktivitet. Den relativt vide utbredelsen på flatlandet i Øst-Norge, 

samt utbredelsen i Sverige, har fått enkelte til å spekulere i at innvandringen til dette området 

kan ha skjedd naturlig. Men basert på det som finnes av skriftelig kilder, er det mest trolig at  

karussen er innført til landet av mennesker. Karuss var i middelalderen brukt til prydfisk i 

dammer, av den velstående delen av befolkningen, og det var trolig status å ha karussdammer. 

Noe av flyttingen av arten rundt omkring i Norge skyldes trolig dette, samt det faktum at den 

er svært hardfør. 

 

 

I vann med mange ulike andre fiskearter til stede er karussen oftest lite tallrik. Dersom store 

fiskespisende arter som gjedde er til stede, blir ofte karussen spesielt høy over ryggen. En 

rekke studier tyder på av karussen endrer vekstmønsteret sitt når fiskespisende fisk er til stede. 

Kontrollerte forsøk har vist at karuss som opplever lukt av gjedde blir høyrygget, mens karuss 

av samme familie som ikke opplever slik lukt ikke blir like høyrygget. En høyrygget karuss 

vil være mindre utsatt for å bli spist av gjedde fordi det er svelgets omkrets som avgjør hva 

              Det var nok en viss status å ha karussdammer 
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slags byttedyrstørrelse en fisk kan spise. Denne endringen i kroppsform når byttespisere er 

tilstede, kalles et indusert antipredatorforsvar. Ulike typer av slikt forsvar finnes hos mange 

dyr, men er tilsynelatende sjelden hos virveldyr. (Bildet, samt faktaopplysninger fra Wikepedia og 

Store norske leksikon). 

 

På sin gård, Tautra søndre, hadde familien Brustad en dam som de kalte for Karussdammen. 

Ved drenering av jordbruksområdet rundt dammen ble den tørrlagt. Da kom det fram to 

rektangulære dammer som var ca. 1,5-2,0 meter djupe. I disse områdene ble det tømt avfall og 

søppel. Senere ble området planert. For en god del år siden var det et team fra forskermiljøet i 

Bergen på gården. De fisket karuss i en annen dam og undersøkte disse fiskene i en bil som 

var innredet med et laboratorium. De skulle genteste parasitter på karussen, og sammenligne 

med tester fra Sør-Europa, og derigjennom forsøke å finne ut hvor karussen stammet fra.  

 

Nå skled historien om tautersauen litt ut, men litt folkeopplysning skader ingen, samt 

karussdammen på Tautra søndre, gir oss enda en dokumentasjon på hvor sentral Tautra er i 

vår historie og kulturarv. Tautersauen og karussen gir oss alle en følelse av at det kunne ha 

vært munkene som stod for innførselen av disse arter i vår fauna, og nettopp til Tautra. Det gir 

stedet og folket på Tautra et slags ærverdig eierskap.  

 


