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enNaade, med hvilken Deres MN
iestet anseer endog de allermindste nyttige Vestmbelser/ giver mig Frimodighet» nok til at
ncerme mig til Thronen/ og i allerbybeste Underda
nighed at nedlcegge disse ringe Efterretninger/ som
ere intet andet/ end en Frugt af D k l k ß MU^
it stk ts fredsommelige Reglering/ og af den Nid
lierhed, hvormed Delts MWstet har
ssgt og daglig soger at opdrive saa vel Videnstaberne
i Almindelighed/ som de Physiffe og Oeconomiste i
Sardeleshed.
*3 .
Paa
>

Paa en Tid/ da det er alle tilladt/ offentlig at
udlade sig med sine Tanket/ er det og enhver god
Borgers Pligt/ at bruge sin Indsigt til at tiene det
Almindelige/ og at anvende alle sine Krafter til at
understytte Regjeringens priselige Hensigter. De
Fortrin i Frihet»/ som giore vor Alder saa kiendelig
adstilt fra vore Forfcedres/ stulle i Efterkommernes
Vine giore os uvcerdige til at have nydet dem/ om vi
blot opforte os som orkeslose Tilstuere deraf/ og ei
efterlode os talende Beviis derpaa.
Vevceget af disse Betragtninger/ Ullkl>
naadigste Konge! har jeg vovet et For
seg/ som her i Landet noget noer kan kaldes det forste
i sit Slags/ til en Vestrivelse over et af deNorden
fieldffe Districter/ der i mange Ting er adstilt fra den
Deel af Norge/ som DkNs Majestet
Selv har tåget i Allernaadigst DiesyN/ og som for
medelst sin vanskelige Beliggenhet» ikke saa let kan
Kaabe

haabe at nyde sin MyNtllths Ncerveerelse^
Den Faderlige Omsorg/ som Dtlts MUte
stet viser end og for de mindst og lcengst fravKrende
Dele af Staten , har giort mig dristig nok tii at troe/
at detei vilde mishage Delts Majestet,
om jeg giorde dette afsides liggende Stcrd noget mere
bekiendt/ og visede baade dets Fordele og Mangler.
«

Hvor lykkelig vilde jeg ikke siatte mig/ om disse
ringe Blade kunde tiene til at bestyrke Delts
Majestet i de fordeelagtige Tanker/ som
Kongeme af dm Oldenborgffe Stamme
bestandig have havt om Nationens Lydighed og Tro
stab/ og om de kunde give end og den allermindste
Anledning til Forbedring i de Folkes Villaar, blant
hvilke jeg lever og nyder Ophold.
Er jeg bleven rsrt ved den Yndest/ som en Deel
velsindede Patrioter baade offentlig og underhaanden
have

viist for Anlcegget af dette ringe Skrift; hvor meget
lykkeligere vilde jeg da ikke ansee mig/ om Verket selv
nu maatte finde D(Ns Majestets Aller
madigste Biefald! Saadan Hbl-KoNg(llg
Naa!> e vilde tieNe mig og andre til ikke liven Op
muntring/ og end videre forbinde mig til at vise alle
muelige Prover paa den allerunderdanigste Trostab/
med hvilken jeg har den ZEre at vcrFe

Deres Kongelige RMets
Natvig,
den ziMartii 1762.

Merunderbanigst hengivne Undersakt
og Tiener

Hans Strom.

Til

«

Til Leseren.
eg har herved den Wre, at overlevere mine Landsmand et Skrift, forn
jeg enffer at maatte findes ikke aldeles uvardigt til Deres Biefald,
men blive fta vel optaget, som det i en god Hensigt er forfattet og ud
givet.

Det, som jeg her gier almindelig bekiendt, er i Begyndelsen kun opsat

til min egen Forlystelse

De mange Reiser, som mit Embede ferer med sig,

have givet Anledning til en Deel Anmarkninger og Erfaringer, og draget min
Agtsomhed til Naturens Markvardigheder paa en Tid, da jeg intet vigtigere,
og mit Embede narmere vedkommende , har kundet forelage mig.

Den For

neielse, som flyder af de naturlige Tings Betragtning, har ei alene paa en nyttig
Maade forkortet mig Tiden, og belaget Reiserne den sterste Deel af deres Übe
hagelighet», men og esterhaanden bragt mig dybere ind i de Physiffe og Oecono
miffe Videnffaber, end jeg af Begyndelsen havde foreftt mig.

Det Behag,

som Publicum nu omstunder mere end tilforn viser for deslige Videnffaber, og de
Opmuntringer, som den Heie Ovrighed Tid efter anden har givet til deres Op
komst og Drift, have fordoblet min Lyst, formeret mine Bestrabelser, og ende
lig kommet mig til at lagge Haand paa det Verk, som jeg nu har den 2Ere at
lagge for Lasernes Oine.
At giere Undffyldning for dette Foretagende, i Henseende tilden Stand
og det Embede, jsg beklader, anfeer jeg ufornedent i saa oplyst en TidsMder,
som denne.

De mange Exempler, saa vel hos os som i andre Lande, paa

Geistlige Mands Forseg i lige Materier, giere mig (som jeg troer) berettiget
nok til at vove det samme; og min Samvittighet» vidner med mig, at det ikke er
steet paa mit Embeds Bekostning, eller med Forssmmelse i de heiere Pligter.
Jeg har aldrig anseet dette Arbeid anderlcdes, end som en Bie .Sag, hvorpaa
mine faa ledige Timer ere blevne anvendte, og som et Middel til Opnunttring og
Sinds.Forsriffelse efter mere alvorlige Betragtninger.

Intet Arbeid kan efter

mine Tanker vare mere uffyldigt, og derhos mere beqvenn til at henbringe sin
Tid paa Landet med Forneielse, end dette; og intet Stad kan enten mere beheve
f

eller

Til Laseren.
eller bedre forffaffe saadan Fornsielse, end den Nordenfieldffe Deel as Norge,
som vel i Henseende til Situationen er den besvarligste og übehageligste, men
denmod den rigesie paa Merkvardigheder i alle Naturens Niger.

Gier man

sig ikke disse bekiendte, da taber man ell uendelig Hob Forneielscr, og handler
saa vel mod Naturens Hensigt, som mod de Pligter> man i Henseende til Lnk
saligheden er sig selv ffyldig.

Det Behag, som jeg selv Har sundet i siige Ting,

har altsaa overtalt mig til at troe, det jeg enffer, at det ikke ffulde mishage
mine Landsmand, om jeg giorde mine Erfaringer offentlig bekiendte, og paa den
Maade meddeelte dem noget afden Forneielse , jeg selv har nydt.
Vel maa jeg beklage , at jeg ikke har havt alle de HielpsMidler' i Ham
derne, som kunde udfordres til saa vigtigt et Verk, som et Lands Physiste og
Oeconomiffe Beffrivelse virkelig er, nåar den i alle Stykker ffulde vare fuldkonu
men.

Wangel paa Adgang til de rette Kilder, og paa Udveie til de sornsdne

Omkostninger, har lagt betydelige, Hindringer i Veien, som jeg ikke altid har
varet i Stand til at have.

Men ikke desmindre har jeg efter Evne ssgt at til

veiebringe alt hvad jeg kunde see, at ville vare Laseren til nogen Nytte eller For
neielse; og omendffient jeg tilstaaer, at> ikke alt er af lige Vardie, troer jeg dog
heller ikke, at meget kan ansees for ganffe overfiedigt.

Landets Mangler har

jeg troelig ansett, mm heller ikke forglemt dets Fordele, hydende det for nedrigr,
«t ville med Pebelen ffiule dem af Frygt for Misundelse, eller for sterre Byrder
og Paalag; hvilket allermindst er at befrygte under en Reglering som vores, der
ved alle Leiligheder viser,^ at den anseer Undersaatterne som Bern, og felgelig
deres Velstand som sin egen.

Derimod har jeg sparsom anfert og med Flid ude

ladt nye Forslag til Landets Forbedring, overladende siigt til dem, som have en
mere udstro.kt Indsigt i det Hele, end den , jeg besidder.

let Rige som Norge,

hvor ikke clene hver Province, men hvert Amt, Fogdene og Sogn ere af saa
forffiellig Beffassenhed, staaer man mere end andenstads Fare for at tåge Fei! i
deslige Forsiage, hvilke desuden, hvor gode de end synes at vare i Theorien,
have sterre Vanffelighed i Udsvelsen , end man gemeenlig forestiller sig.

Her

, med nagles vel ikke, at jo mange Tmg, i sar hvad Agerdyrkningen og FaareAMv

Til Laseren.
Avlingen angaaer, kunde behsve og modtage Forbedring; men nåar man paa
den ene Side forestiller sig de betydelige Panffeligheder, som Veirliget og Sta
derneS Sitmtion fere med sig, og paa den anden Side betcmker, at Bondens
Agtsomhed og Flid stal deles imellem Agerdyrkningen og Fiffericrne, as hvilke
enhver i sar ikke kan erncnv ham, saa seer may, at Mangelen er undffyldelig
og ikke saa vigtiq hos os , som i sig selv eller i Almindelighed betragtet.
Des
uden vil man af dette Skrift see , at Agerdyrkningen saa vel som Fisterierne ere
i dette Aarhundrede meget forbedrede, og at der blant Venderne allerede er giort
en god Begyndelse med Have-Traers Plantning, med Stenes Anvendelse til ad
stilligt nyttige Brug, og andet mere, som giver Haab om, at fiere Forbedrin
ger ville kockme mcd Tiden, nåar man ferst ret har indseet Manglerne og paali
delige Hielpe Midler derimod ; thi dersom disse ikke ere sifkre og haandgribelige,
beqvemmer Bonden sig aldrig til at bruge dem, efterdi han hverken har Tid eller
Pengs at spilde paa uvisse Forseg.

.

For at gaae ordentlig og lydelig til Verks, har jeg inddeelt SbNdMsrs
Bessrivelse i den Almindelige og Besouderlige, og i den fsrste, forn nu
trader frem for Lyset, betragtet ferst de blot Naturlige Ting, og siden de
Konstige , om jeg sa a maa kalde dem.

Denne fyrste Part , som i visse Maa

der kan ansees for en almindelig Bestrivelse over «en Nordenfieldffe Deel af
Norge, indeholder IO Capitle, hvis Indretning og evrige Bestaffenhed bedst
kan stes af Skriftet selv.

Her vil jeg ikkun kortelig erindre :

at jeg i det ferste

Capitel nogenledes omstandelig har beffrevct Biergenes og i sarHav-Bmidens
Bestaffenhed , fordi de begge have saa vigtig Indssydelse i dette Lands Oecono
mie , at ligesom man med Rette siger : at den ikke kiender Norge, som ei kiender
Biergcne i Norge, saa kan man og med god Grund sige, at den ikke kiender den
Nsrdensicldste Deel af, Norge, som ei kiender See- og Hav-Bunden samme
stads.

Det andet Capitel giver en Preve paa de her, forekommende Vcrxter,

hvilken, hvor ringe den end maatte synes, dog har kostet sterre Meie, end La
seren ved ferste.Oiekast kan forestille sig.

Jeg frygtep vel for, at mange ville an

jes Bestrivelserne og Anmarkningerne o^er Urterne at vare alt for korte; men

I' 2

disse

Til Laseren.
disse maa erindre sig, at jeg ikke har strevet en Lare-Bog eller System, og at
de Latinste Navne, som alle ere tagne af I^innXi Skrifter, sige virkelig mere
end en anden vidtleftig Bestrivelse, som for Kiendere vilde vare overfiedig, og
for de ukyndige kun lidet nyttig.

Det samme maa jeg og erindre om de I sel

gende Capitle, angaaende Insecter, Fugle og Fiste.

Et hvert Slags af

disse er ikkun kortelig berert , undtagen hvor jeg meener at have sundet noget Nyt
og hidindtil übekiendt ; da jeg har segt at tilveiebringe saa vel en tydelig Forkla
ring som Aftegning derover.

At bruge uforneden Vidtleftighed i bekiendte Ting,

er at forgribe sig mod Laseren, som hverken ved en forudsattet Meening ber hol
des for ukyndig, ei heller besvares med at lase det paa nye, som ofte tilforn er
ham sagt af andre.

Det siette og syvende Capitel viser Korn- og Qvag-Av

lingens Tilstand her paa Stadet, saa vel som Maaden at behandle Jorden og
Qvaget paa ; alt efter den Indsigt, som kan ventes af en Forfatter, der selv ikke
driver Avling.

Det ottende Capitel handler egentlig om de her brugelige Far

tsie og om Seiladsen; men da jeg besrygtede, at denne Materie vilde fore
komme de fieste Lasere alt for ter og übehagelig, faa har jeg segt at forbedre dm
med nogle Anmarkninger om Vindene og Veirliget, hvilke ellers med Rette
burde have varet anferte i det fsrste Capitel, hvor der handles om Landets Be
staffenhed i Almindelighed.

Det niende Capitel angaaende Fisterierne er,

hvadlndholdetbetraffer, et afde Betydeligste; men om de over sammes Vig
tighed forfattede Beregninger ikke stulde synes snldsiandige nok, da maa Man
gelen alene tilstrives visse uovervindelige Hindringer , og ikke min Forfemmelfe
eller Forseelse.

I det tiende og sidsie Capitel er om Indbyggerne selv, item

deres nu varende Tilstand, Oeconomie og Lcvemaade u. ansert alt, hvad der
synes at kunde vare af nogen Betydenhed; og dersom denne Afhandling ikke kan
tccommendsre sig i alle Stykker, og hos alle Lasere, saa torde den dog, for faa
vidt den indeholder en Samling af Norste Ord og Talemaader, maastee finde
noget Biefalv hos Elstere af FadrenelaUdets Sprog, og tiene dem ftm et

Dm

Til Laseren.
Den anden Deel af Skriftet, som, saa snart steekan, stal selge paa
den fsrste, indeholder 9 Capitle efter Prasiegieldencs Antal, og en Bessnder
lig eller TopoZraphist Bestrivelse over et hvert Sogn i sar; saa at der ferst
gives Underretning om hele KaldetS Bestaffenhed i Almindelighed, og ver
nast om et hvert Sogn , og de markvardigsie Stader i Sognene i Sardeleshed,
hvor intet forbiegaaes, som haver nogen Slags Markvardighed hos sig, enten
«f Historien og Antiqviteten, etter af Physiken og Oeconomien.

Endelig til

feics og Tabeller eller Fortegnelser over Gaardenes Navne i hvert Sogn , tillige
med deres Mcttrikel-Taxt og Beboeres Antal; foruden et beqoemt Register over
begge Skriftets Dele.

Det er i denne Deel (fornemmelig i Henseende til Folke-

Mangdens Bestemmelse i et hvert Sogn) aZ jeg baade har behovet og faaet Bie
stand af samtlige Praster her paa Stadet, sor hvis Godhet» og Beredvillighed
?eg sinder mig pligtig til , herved at afiagge offentlig Tak.

Nast disse har jeg

'ingen mere at takke, end Hr. Rector Schsning, som har viist sig sar bered
villig i at meddele adstillige til min Hensigts Befordring timende Historiste Esi
terretninger.

En lige faa stor Tienstfardighed har jeg i andre Tilfalde sundet

hos min forige Larer, Msr. Knud Sandshavn, der ligeledes paa det
kierligste betakkes; saa og hos Msr. Christian Magnus Olrich, som
med Verkets Reenstrivning og Befordring til Trykken har havt sterre Umag,
end jea/seer mig i Stand til at vederlagge.
som jeg i dette Fald bliver forbunden.

Dog ! det er ikke alene larde Folk,

Det var en Uartighed , om jeg vilde for

tie, at jeg i Urte- Laren har laget den fsrste Underviisning og i mine.NaturalSamlinger havt megen Hielp af Mad. Shorter her paa Stadet, som i Bota
niste Ting besidder en Knndstab, hvoraf faa blant helles Kien stal kunde rose
fig.

Klokkeren til Vandelvens Menighet» , I s r g e N A M d a M , besidder i

dette Lands Oeconomie en mere end almindelig Indsigt , hvoraf jeg og mere end
een Gang har benyttet mig; ja jeg undfeer mig siet ikke ved at tilstaae, at vore
Bsnders Erfarenhet» ofte er tommen mig lit Hielp, ligesom jeg og vil raade en
hver, der foretager sig samme Arbeid, ikke at gaae dem forbie, mm hsre deres
Betankninger sg Historiste Beretninger, i hvilke sidste man dog har at adstille
det Fftbelagtige fra det Sande.
Nz

Til Laseren.
Da Skriftet er en Topographie eller sardeles Bestrivelse over et af de
Nordensieldste Fogderier, hvis Situation afviger baade fm dm Sendensieldste
Deel af Norge, og endnu mere fra andre Lande; saa kunde jeg let forud see, at
Bestrivelsen vilde blive meget uforstaaelig, om dm ei blev oplyst med et LandKort.

Jeg har derfor paa alle mine Reiser, ved Hielp af et Compas (hvis

Misviisning er regnet for en heel Strag) afpalet Strakningsrne faa godt som
stee kunde , og allevegne aftegnet Landets S/abuing.

Dette har jeg samlet , og

ester de sedvanlige Mile-Beregninger, som paa de fiests Stader ere temmelig
rigtige, bragt til et Kott, hvilket, nåar det stal demmes efter' Mathematist
Strenghet», bttver meget manglende og utilstrakkeligt , men kan dog for saa vidt
tiene til sit Maal, at Landets naturlige Skikkelse bliver lagt for Oinene, og
mange kjedsommelige Bestrivelser i skriftet selv forebyggede.

Mere troer jeg

ikke, at nogen med Billighet) kan krave af mig i denne Posi; thi til at forfar
dige et nsiagtigt og med alle Regler overeenstemmende Lcmd-Kort, udfordres saa
danne Anstalter og Hielpe-Midler, som langt overgaas mine Krafter.

Det sr

nok, uaar Kottet er af dm Bestaffenhed, at min Hensigt derved kan opnaaes,
hvilket umuelig kunde stee ved de almindelige Land -Korter over Norgs, mod
hvilke at regne dette ber kaldes neiagtigt.
Dette er alt, hvad jeg holder fornsdent at erindre om Skriftets Begyndel
se, Fremgang og Indretning, og snster nu intet mere , md at det maatte finde
mine Landsmands Behag, og fere al den Nytte med sig, som jeg har havt l
Sigte.

Min Hensigt har ikke varet at stille nogle faa kåseres blotte Nysgjerrig

het», men, om mueligt, at opvakke de fieste til en nsiere Betragtning over Na
turens Markvardigheder, hvorved deres Indsigt om Skaberms Fuldkommmhe
der, og felgelig om deres Pligtcr mod Ham , kunde forsges og bestyrkes.

Jeg

har snstet, -at mine Landsmand alt mere og mere kunde overdcviises om den
Sandhed : at intet Sted i Verden er saa siet, at det jo har sine naturlige Fordele,
og at disse formere sig i samme Forhold, som man er stittig iat sege dem.

Io

mere man underrettes om Fadrenelandets Bestaffenhed, og om de Gaver, med
hvilke det af GUD er velsignet , des mere voxer den til Statens Veifard saa
vom-

Til Laseren.
uomgangelig fornedne Patriotisme, forn hindrer Landets Bern fra at sege hos
Fremmede , hvad de kan finde hiemme og hos sig selv.

De Mangler , som et

hvert Land og Stad er underkastet, kan ved siige Skrifter' bedst afhielpes, i det
ben Heie Ovrighed, paa hvis Indsigt Landets Velfard beroer, derved underret
tes sm mange Ting, som ellers maastee vilde have undgaaet dens Agtsomhcd.
Skrifter af denne Natur ere desuden de allertmckgste M at forsyne vore HistorieSkrivere med saadanne Materialier, hvorpaa de i sin Tid kan byggs en almindelig
og fuldstandig Hisiorist-Geographist Bestrivelse over det hele Land; ja l. m
tager vel ikke feil, nåar man med Forfatteren af den Borgerlige Regiermg
paastaaer: at der uden disse i Regierings-Sager ikke kan gieres nogen vis og sik
ker Slutning, ei heller tilveiebringes grundige og muelige Forslag tilOeconomiens
Forbedring.
Hvorvidt jeg ellers har opfyldt mine Hensigter , overlades til mine Laseres
Omdemme, i sar deres, som ved Indsigt og Erfarenhet» kan sortiene Navn af
rette Kiendere, til hvis Gunst jeg anbefaler mig og mit Arbeid.

Skulde det

finde Biefald, og have dm forenstte Nytte, vil det blive mig Belenning nok
for den anvendte Meie og Bekostning.

Jeg indseer meget vel de Mangler,

som Verket har? underkaster det villig alle billige Domme, og forlanger ikke, at
nogen stal have sterre Tanker derom, end jeg stlv har.

For Feiler har jeg segt.

at vcgte mig, faa vidt mueligt er i et Verk, der indeholder saa mange og for
stiellige Bestrivelser over enkelte Ting ; men om jeg ikke des mindre stulde have
begaaet fiere, end jeg snffede, formoder jeg, at stisnsomme Lasere holde mig
dem til Gode , nåar de betanke

i) dm Mange! hos os paa offentlige Bi-

Gotheker i Almindelighed, og paa alle Beger af Physist og Oeconomist Indhold
i Sardeleshed,
2) den Fattelse saa vel paa Forgangere i dette Lands Oeco
«omiste Bestrivelse, som paa Omgang og Samtale med andre i deslige Vidm
fiaber kyndige Mand)

3) den VansteliZhed, som paa et saa langt åssides

liggende Stad forefalder, baade i Henseende til Brev-Vexling og de fornedne
Bsgers Anstaffelse,

4) den liden Tid, som mit Embeds Forretninger have

tilladt mig at anvende paa deslige Undersetninger,

3) den Umag og Besvarlighed

Til Laseren.
lighed i at samle alle til saadant Verk henhermde Materialier, men fornemmelig
6) i at låre sig selv alle Ting uden nogen retstaffen Veiviisning af andre, og
vaa egen Haand at udarbeide det meste med det mindste, indtil Land-Kort g
Tegninger. Skulde nogle strenge Dommere, alt dette uagtet, ikkeville over
bare ringeste Feil eller Forseelse, vil jeg bede dem satte sig i mine Omstandighe
der, og selv lagge Haand paa saadant Verk.
De stal da formodelig befinde,
at det altid er lettere at see eller udpille Feit hos andre, elch selv at giere noget
uden Mangel; og de stal da blive ovcrbeviiste om dm til Selvklogstabs Pdmy
gelst timende Sandhed: at alle mennestelige Arbeider, oZ i sar de forste
Forseg , ere ufuldkomne.
Dette ene maa jeg til Slutning erindre, at 5a
jeg i Anledning afen sikker Leilighed, som paa disse Grandser meget sielden fore
falder, maatte i en Hast samle alle mine Anmarkninger, for at bringe dem i
Pennen og forsende dem til Kisbenhavn; saa kunde det ferste Manustript ikke
blive saa fuldstandigt , ordentlige og tydelige, som det burde.
Og omendstient
jeg siden ved mine Correspondentere har segl at bede paa disse Mangler, frygter
jeg dog for, at derved kan have indsneget sig en Deel Urigtigheder, som jeg yd
mygst beder, at Laseren ei strax vilde strive paa min Regning, men holde mig
dem til Gode, indtil jeg i den selgende Deel af Skriftet kunde
finde Leilighed at andre dem.

Mpit-

MpitlerM
Forste Capitel.
Om Sondmors Beliggenhed, Grandser, InddeelninZ og
almindelige Bestaffenhed; Hvortil foies noget om
Jord- sg Steen -Arter, item Ertzer.
rgss. r.

Andet Capitel.
Om Sondmsrs Vafter med et Tillag om Eoraller og SoeTraer.

62.

Tredie Capitel.
Om SondmM Firefoddede Dyr, Onne og Insecter, med
videre.

149.

Fierde Capitel.
Om Sondmors Fugle.

215

Femte Capitel.
Om Sondmors Fiste.

263.

)(

Siette

Siette Capitel.
Om Sondmors Fmgtbarhed, Agerdyrknings-Maade, Korn
og Hoe-Biergnmg, med videre til Land-Vasenet
henhorende.
?2U. 326.

Syvende Kapitel.
Om Stzndmers Qvssg' Avling.

373'

Ottende Kapitel.
Om Ssndmers Fartoie og Seilets, med nogle hosfsiedt
Anmerkninger over Vindene og Veirliget.

334'

Niende Kapitel.
Om S«ndnwrs Mener.

«

431'

Tiende Kapitel.
Om Sondmors Indbyggere i Almindelighed, deres MundArt, Skikke og overtroeste Meninger, Antal, LeveMaade , KladeHragt, ByZningsMaade , Tilstand
med videre.

43!.
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Forste Tapltel.
Om

Ssndmss Veliggenhed, Gmndser, lO
deelmng og almindelige Beffaffenhed; Hvortil fmes
noget om lord<og Steen -Arter/
item Ertzer.
§.

i.

eller Syndmor, som af andre urigtig strives og
kaldes Sundmsr, er det sidste og langst mod Nord belig
gende Fogderie, i Bergens Stift i Norge, og kaldes
Sondmor, det er Sondre Mere, til Forstiel fra et andet endnu
langere Nord beliggende Fogdene i Trondhiems Stift, som heder
A H,,
Nord-
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Nordlnsr. Og ligesom Sondmor gior Grandse imellem Bergens og
Trondhiems Stift, saa ligger det og nasten midt imellem disse tyende
Stifters Hovcd^Stader Bergen og Trondhiem, (nogle og 2O Mile
fra dem begge) paa 62 Gr. 33 Min. (*) fra Borgensund at regne,
som ligger omtrent midt i Fogderiet.
Dette Fogdene kaldes ellers ofte i de gamle Historier stet hen
More (") eller
og har ide aldsteTwer, ligesom de ovrige
Norges Provincer, havt sine egne Konger; men da den sidste Konge
paa Sondmor, navnlig Arnvid , af den forste Eenevolds-Herre over
Norge, Kong Harald Haarfager, var overvunden og ihielstaaet,
blev Ragnvald bestikket til at vare More-larl, det et, Hovding
over Sondmor , Romsdal og Nordmer ; fra hvilken Tid disse tren
de Districter lange have varet forenede og udgiort et sardeles Lehn, som
syntes hverken at kunde henfores under Bergens eller Tronhiems Stift.
Og har dette uden Tvivl varet Årsagen, eller i det mindste tient til
Kaastud, hvorfor Lehnsherren i Trondhiem Peder Vide, da Trond
hiems
(*) I Mangel af paalidelige Charter og fornedne Instrumenter har jeg heri
rettet mig efter Bentsons Nye Danste Soe-Bog, pag. 114.
(**) Saaledes kaldes det endnu af mange i Naboe-Fogdcriet Nordsiord,
og har maastee faaet sit Navn af den Gaard i Valdalen i Nordalens
Sogn paa Sendmer, som nu heder Muri, men (efter Sn. Sturlessns
Beretning i K. Ole den Helliges Historie) tilforn har vceret kaldet
More, og i bemeldte Konges Tid beboet af en Hevding;
hvoraf jeg
slutter , at den i gamle Dage har vceret et afde fornemmeste Konge-Sceder,
allerhelst da den ligger i den sterste og frugtbaresie Dal, og ved Mundingen af den allersterste Elv paa Sendmer.
Det er bekiendt, at Naboe<
Fogderiet Romsdalen har faaet sit Navn af dm store Raume-Elv , og
derfor holder jeg det ikke urimeligt, at det gamle Herre-Scede More kan
have givet Sendmer Navn, just fordi det ligger ved den store Elv i Valdalen.

SM SondmorsVsllggenhed, Grandser, lnddeelninA o. sv.
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hiems Stift i Folge den Noestildste Fred stulde overdrages til Sverrig,
vagrede sig ved at overlevere Romsdalen; hvilket dog endelig steedeiAa
ret 1658. Paa samme Tid er og» Sondmor uden Tvivl bleven lagt
under Bergens Stift, stiont det tilforn virkelig har varet en Deel af
Trondhiems Stift (*); ligesom det endnu i en vis Henseende kan reg
nes dertil, nemlig for saavidt det staaer i Forening med de tvende Fog
derier i Trondhiems Stift, Romsdalen og Nordmor, og ndgior med
dem et sardeles Amt, som har sin egen Amtmand.
§. 2.

Sondmsrs Fogdene ligger, hvad dets Grandser angaaer, ud<
strakt imellem samme i Form af en stumpet Kegel, hvis Laiis stoder
A 3
tit
(*) At Sendmer i de aldre Tider har henhsret til Trondhiems Stift, det
viser Peder Clausen i Norges Vestrivelse tydelig nok, nåar han siger:
at Bergens Stift endes paa den Nordlige Side ved den Klippe Horn. Tinde (nu Hornelen) i Nordfiord; felgelig kan Sendmer, som lcengere
Nord beliggende, paa den Tid ikke have vceret indbegrebet under Bergens
Stift.
At og Sendmer virkelig har staaet under Trondhiems Sifts
Verdstige og Geistlige Ovrighed, derom vil forekomme et og andet Beviis
i det efterfelgende; Wen om det- tillige har svaret under Froste-Tiuget
eller Trondhiems Lang-Ting , er mig «bekiendt. IH. Paus Samliug af gamle Norste Love 1 . Part stes saavel af K. Hagen Adelsteens som K. Magnus Lagabaters Guletmgs Love, i det 2. Capitel, at sendmer da henherede under Guloe-Ting, som nu kaldes
Bergens Laug-Tmg; thi paa begge Stceder regnes Sendmer blant de
Fylker, af hvilke et vist Amal Mcend stulde udncrvues til Guloe-Tinget.
Men hvad Forandring derudi siden kan vcere steet, er jeg, i Mangel af
Efterretninger, ikke i Stand til at sige.
For na-rvcerende Tid ligger
Sendmer under Bergens Bispe- og Laug-Stoel, saa og under Bergens Stift, men ei under Bergeuhuus-Amt. De Kongelige Skaller, som tilforn bleve afievette paa Stlfts-Amtstuen i BerFM, oppebcrres nu omstunder af Stifts-Amtstriveren i Trondhiem.
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til Vester-Havet og strakker sig sta Nordost til Sydvest, eller rettere fra
0.N.0. tiIV. S.V., i enDistance af 9 Mile, som udgiore Landets
Vestlige Bredde. Dets Langde fra Havet indtil Landet kan i dethoie
ste beregnes til 1 1 Mile , at forstaae ien llge Linie; men Toppen af den
stumpede Kegel eller Landets Ostlige Bredde er kun 5 Mile, og
(i Fald malt blot vil regne den beboelige,Deel deraf) tilsidst
neppe 1 Miil. Det har altsaa Vester-Havet til Grandse paa den
Vestlige^ Side; Nordfiord i Bergens Stift paa den Sydlige; Op<
landene, eller i Sardeleshed Guldbrandsdalen i Aggershuus Stift,
paa den Ostlige; og Romsdalen i Trondhiems Stift paa den Nord
lige Side. Med Romsdalens Fogdene er Sondmor meget noie forenet,
saa det derfor her, mere end paa andre Kanter, har varet fornodent,
noie at fastsatte Grandse -Skiellene; hvilket og er steet i forbemeldte
Lehnsherre Peder Vides Tid, da der, ved hans Foranstaltning,
af 4O Langrettes Momd er bleven forfattet et Document, angaaende
rette Marke- og Lehn-Skifte, baade imellem Nordmsr og Romsdalen,
saa og imellem Sondmor og Romsdalen, dateret den 27 April 1658,
folgelig samme Aar, som Trondhiems Stift blev overdraget til Sver
rig. Og, som dette Doeument, ved at fastsatte Grandse - Skiellet
imellem Romsdalen vg Sondmor, tillige viser Grandserne imellem
Bergens og Trondhiems Stifter, og desuden een og anden Gang har
tient til Rette-Snor i Markegangs Forretninger paa de nar ved
Grandserne beliggende Gaarde; vil jeg her indrykke saa meget deraf,
som angaaer Grandserne imellem Sondmor og Romsdalen, hvilket da
lyder saaledes : „ Den holeste Gaard (nemlig ved Sondmors Grand
„ ser) som horer Romsdalen til, kaldes Findstrt, derfra i Vest over
„ Fieldene til BiorneklevcN oppe i Romsdalen, den holeste og overste
„ Gaard der oppe nast Guldbrandsdalen, kaldes Kleven og Brostad,
„ med deres underliggende Eiendom. Derfra Vesten til Norden,
,? midt
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„
„
„
„

midt paa det Field imellem Syndmor og Indfiord til en Fond,
som kaldes IndfondKammen, ogßrondal, erVerild den hoiO
ste Gaard, som horer Romsdalen til og ligger nast Syndmor. Fra
Brsndal gaaer Veien i Vester tilTresfiordField-Kamme, som
kaldes Skorten ; siden derfra i Vest til hoieste Lobers-Field Tinde,
„ derfra i Vester tilForsaae, som lober iVester afQverndals-Anel»
„ Field, nok i Vester derfra Sonderst i Wergevers-Field, siden der
„ fra i Vester i Svartevands-Hau, saa lige i N.V. over hoieste
„ Skalegs Field ned i et Vatn, kaldet Skals'Kisnd, nok derfra i
„ N.V. over hoieste Vatn Niss'Skicerrings Field, derfra N.V. i
„ Eikehorns-Field-Tinde til Ramsvigen, saa derfra Vester ud til
„ Nssoh som er den yderste Gaard ud til Havet og ligger iHav-Skw
„ ret paa Haroen. „
Fra Nordfiord adstilles Sondmor ved naturlige og llryggelige
Grandser, nemlig forst ved det store Forbierg og Lalld-straknillg, kal
det Stat eller Statland, som tilhorer Nordfiord; dernasi vedadstil
lige i Ost gaaende Field-Strakninger, som i sar Field Qviven i Vol
dens og Flo.Field i Syndelvens Sogn; endelig ved adstillige Elve,
saasom SkorgeElv i Vandelvens og MsreElv i Voldens Sogn, af
hvilke enhver paa sit Stad herefter stal blive ommaldt.
Fra Oplandene adstilles Sondmor, ligesom alle andre Fogde
rier her Nordmfields, ved meget lange Field-Strakninger, kaldte Lang.
fieldene, som ere 5 til l O Mile brede og giore paa den Ostlige Side
naturligt Grandse-Skiel imellem Sondmor og den Deel af Oplandene,
som kaldes Guldbrandsdalen.
<
§. 3.

Sondmor kan i henseende til dets Inddeelnittg eller Indretning
betragtes paa trende Maader, nemlig:
l.) Ester
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I.) Efter den Geistlige Indretning , eller for saa vidt det er et
Provstie; og da deles det for narvarende Tid i 9 Sogne Kald, som
her kaldes Preestt-Gisld, nemlig: Haram, Borgund, Orstoug,
Nordalen, lorgenfiorden, Volden, Ulvsteen, Herroe og Vand
elven, af hvilke ikkun 4 ere at anste for rette Hoved-Kald, nemlig
Borgund, Orstoug, Volden og Herroe, stiont dette sidste havde kun
Navn af et Vice -Pastorat, saa lange det laae under Trondhiems
Dom -Capitel, og havde en Vice Pastor, som af samme Capitel
blev bestikket. Under disse 4 Hoved-Kald have de ovrige 5 Kald, med
alle deres Sogne- ide aldre Tider varet henlagte, forst som Annexer,
men siden under Navn af Residerende Eapettanier, saaledes: a^t
Haram laae under Borgund, Nordalen under Orstoug, lorgenfiorden
og Vandelven under Volden, og Ulvsteen under Herroe. Der var
altsaa tilforn kun 4 Sogne«Pmste paa Sondmor, nåar Vice-Pa
stor for Herroe regnes dertil; men disse fik siden, formedelst Kaldenes
Vidtloftighed, nogle saa kaldte Residerende Capellaner under sig,
som boede paa de langst fraliggende Stader i Kaldet, og havde visse
Sogne at bestyre, som kaldtesMesioerende Capellanier, men ere Tid
efter anden forandrede til frie Praste -Gield, og have nu sine egne
Sogne-Praste; undtagen Nordalens Kald, som, uagtet det i ingen
Maade staaer under Krstoug«Kald, eller dets Sogne-Prast, dog
endnu barer Navn af et Residerende Capellanie, formodelig af den
Aarsag , at man har forsomt at giore Erindring i det Kongelige Danste
Cancellie om Navnets Forandring, nåar Kaldet. har varet ledigt(*).
Prceste.
(*) Saadan Forandring er og steet overalt i Norge, undtagen paa visse Stcrder
i Nordlandene ; hvorfor man ikke ber rette sig efter de gamle Geographiste Skribentere, der regne saa faae Prcrste-Gicld i Norge, ikke heller
ester visse nye, saasom den ellers gode og accurate Hr. Busching, som
deri har fulgt den gamle Indretning.

-
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Prcestegieldeneereda, som forhen blev meldet, 9 i Tallet, og disse
ere igien inddeelte i 2l Kirke Sogne, og lige saa mange Kirker, af
hvilke Borgund, Orstoug, Volden og Herroe Kirker alene ansees som
Hoved-Kirker, isar nåar publiqve Udgifter falde paa Kirkerne, da
disse 4 gemeenlig bttale mere end de ovrige 17 Kirker, hvilke i saa
Fald ikkun svare deres Andeel som Ammer, og saaledes, som det i de
aldre Tider har varet brugeligt. Til disse 21 Kirker kommer endnn
Gidstoe Kirke i Borgunds Sogn, og trende andre Caprller, det
ene i Harams og de tyende ovrige i Nordalens Prastegield; hvilket alt
kan sees af efterfslgende Fortegnelse :
1. Harams Prastegield, som bestaaer af Harams og Vigrens
(eller Roalds) Sogne, og Fiertoftens Capel.
2. Borgunds eller Borgens Prastegield, hvorunder befattes
Borgund Hoved-Sogn med Vatne og Skoue Annexer, item
den saa kaldte Gidstoe Kirke, der kan ansees som et Capel.
3. Orstougs Prastegield, som indbefatter Hoved - Sognet Or
stoug. og de trende Annezer Sokelven, Stordalen og Stran
den (*).
4. Nordals Prastegield, som har tyende Sogne, nemlig Norda
len og Syndelven, saa og tyende Capeller, nemlig Dovingen
og Gieranger; stiont det sidste bliver af mange anstet som et
sardeles Sogn.
5. lorgenfiords Prastegield, som har kun eet Sogn og een Kirke,
kaldet lorgenfiord.
6. Vol(*) Efterat dette var strevet, blev Orstougs Prcestegield i Aaret 1759 delet
i tyende Sogne-Kald, saaledes: at Orstoug og Sokelven udgisre det
ene, og Strauden med Stordalen det andet; felgelig ere der sor ncervurende Tid 1 o Sogne Kald paa Sendmer.

B
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Voldens Prastegield, hvorunder befattes Hoved-Sognet Vol«
den, og Annexet Orsten.
7. Ulvsteens eller Hareids Prastegield, som bestaaer af de tyende
Sogne Ulvsteen og Hareid.
8. Herroe Prastegield, forn indbefatter Hoved-Sognet Herroe,
og de tyende Annexer Sandve og Rodve.
9. Vandelvens Prastegield, som bestaaer as de tyende. Sogne
Vandelven og Ssdve.
Dette er da Sondmors Geistlige luddeelning, som i dette Skrifts an
den Part bliver lagt til Plan ved Sondmors besynderlige Bestrivelse
Paa dette, som det beqvemmeste Stad, vlljegog afen i Aaret
1699 forfattet Matrikel give et Udtog og Fortegnelse over Kongens,
Kirkernes og Prcesternes Gods med videre paa' Sondmor, at det
altsammen paa eet Stad kan haves for Oine. Vel er der siden den Tid
VlV»»»VV»»»z) V>^»»»^V)
»»»v»» samme
l«»»»»»»' er
steet en»» v^>
og »»»»v^»»
anden Forandring
dermed; men
:r saa ganste
ganjkkennge
ringe,
>n endnu gierne kan. rette sig efter bemeldte Fortegnelse,
ortegnelse, som
at man
som e'er
de:
folgende:
Vog. Pund. Mark.

Hans. Kongel. Majest. Jordegods, med Sorenstriverens assignerede fire Voge ("). ? - 44
Borgen-Kirke
-- 2O
Vatne-Kirke
8
Haram-Kirke
s
- 9
Noalds Kirke 4
OrffougMrke
s
- 24
Skoue-Kirke
- i8

18
2

15

2

12
6

I

ii

Orsten
(*) Heras er siden den Tid solgt mere end dm halve Deel, sta at Kongens
Gods for ncervcrrende Tid ikkun beleber sig til 1 5 V. 1 Pd. 20 Mk., og
Sorenstriveren nyder, i Stceden for de ham forhen tillagte, men nu solgte
4 Voge, Skatte-Frihed af 6 Voge Fist.
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Vog. Pund,

Orsten-Kirke
>
Sokelvens-Kirke Hareid-Kirke
lorgenfiord-Kirke
StordalsMrke NordalsMrke
Strands-Kirke -Syndelvens«Kirke
Gieranger-Capel
Gimmestad-Kirfe i Nordfiord
Voldens-Kirke Ulvsteen-Kirke Herroe-Kirke
Ssfde-Kirke " «Sande-Kirke
Vandelv«Kirke s
Trundhiems Lectorw
Maria Prabende
- Bergens Hospital
-

Fattighuset i Bergen

-

8

-

,

«s
s
s
§
>
,-

-

i

i?
30
11
2

4
9
3

?

1

II
22

4

8

loz
3
7^

2

6
18
15

1

IO
12

2
1

22

18
18

Mark,

2
2
I
I
1

12
12

I9s
9
14

3
i8
12

75!

2?
42

23i
1

12

2

18

Proesternes Mensal Gods.
Borgens Prastegields Menftl
Herfra afdrages i o Voge, som siden ere lagte
til Harams Preestegield.
Orstoug-Prastegields Mensal
Nordals-Prastegields Mensal
lorgenfiord-Prastegields Mensal Voldens-Prastegields Mensal
Heras ere 2 4 Voge henlagte til Vandelvens
Prcestegield.
Herroe-Prastegields Mensal
i

Hareid-Prastegields Mensal.

' B 2

-

76

Bc> 2
26 2

ioz

12

9
i6z

2

6i
142
15

1
2

6

?Z
l 3 l
Vandel-
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Vandelvens-Prastegields^ Mensal
Foruden de 24 Voge, som dertil ere lagte af
Voldens Prcestegields Mmsal-Gods.
Endelig kan og her cmmcerkes, at
Selveier-Godset beleb sig paa den Tid, da be
meldte Matrikel blev forfcerdiget, til
og

Bygsel- eller Faste-Gaardene til

s

,

Hvad Kirkernes oZ Prastenes ovnge Indkomster angaaer, da
bestaae de 1.) i KorwTiende, som her paa Stadet er kun ringe, nem
lig til Kirkerne i alt 9V Tonder Havre og 27^ Tonde Byg, og til
Prastene lige saa meget. Aarstgen, hvorfor der i sar gives saa liden
Tiende af Byg, er denne, at der paa den Tid,
sat, avledes en ganste ringe Deel Byg; hvilken Taxt fremdeles har
vedvaret, uagtet Byg-Saden nu omstunder kan regnes for en tredie
Deel imod Havre-Saden, om ikke mere, saasom der gives, de Stader,
hvor der avles lige meget af begge Slags. 2.) i Fiste Tiende, hvil
ken baade til Kirkerne og Prastene svares saa ulige, at derover ingen
vis Beregning kan giores; thi hverken betales den efter en fastsat Taxt,
som KornTienden, ikke heller talles Fisten med Bsnderne, som paa
en Deel andre Stader her Nordenfields, men Decimanterne betale en
ten efter fri Villie og Formue, eller i Proportion af deres Fistene saa
ledes, som de med Tiende-Tagerne kan komme overeens derom. Skul
de noget vist beregnes efter Landgodsets Skyld, da kunde det neppe an
siaaes hoiere end til 1 Mark Danst for hver Vog Fiff. 3.) i OstPenge, som ligeledes betales baade til Kirke og Prast, og kan af hver
Vog Fist belobe sig omtrent til 16 Skilling, eller 1 Mark Danst for
dem begge. 4.) i den saa kaldte Offer- Ort, det er 1 Nigs-Ort i
Staden
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Staden for den Skieppe etter 8 Deel afen Tonde Korn, somßonder
ne een Gang om Aaret bor give Prasten til Offer Meele, i Folge Nor
ste Lovs 2Bi l 2 Cap. 8 Art. Denne Indkomst tilfalder Prastene
alene og ikke Kirkerne; hvorimod 5.) nogle Kirker hos os, men ikke
alle, have en aarlig Indtagt af de saa kaldte Kirke. Koer, hvilke i
gamle Dage ere blevne stienkede til Kirkerne, og siden paa Leie udsatte
imod en vis Afgift. Saaledes har Nsdve Kirke tilforn havt 40 Kir
ke-Koer, Sandoe Kirke 18, OrstensKirke9, og saa videre, stiont
deres Tal efterhaanden er og bliver formindstet. Endelig 6.) svares
af hver Pladstmand og Huusmand aarlig til Kirken 8 Skilling for
Vim og Brod, og til Prasten 12 Skilling i Staden for en MrbeidsDag eller saa kaldet HoNDag. I Fald de boe beleilig til Fistene,
give de og nogle faae Skillinger, som Fiste-Tiende, til Kirke og Prast.
Kirkerne her i Provstiet eies enten af visse Proprittairer eller af
Sognemandene. Til det forste Slags henhore Haram, Vigren,
Borgund, Orstoug, Sokelven, lorgenfiorden, Volden, Or.
sten, Hareid, Ulvsteen, Herroe, Sandoe og Rodve, item Gid
stse-Kirke; men de ovrige Kirker og Capeller hore Sognemandene til.
Proprietairene modtage alle foranforte Kirke-Indtagter og besorge sine
Kirker vedligeholdte; men nåar Bonderne eller Sognemandene eie en
Kirke, da udvalges een iblant dem, som kan strive og regne, til at
forestaae Regnstabet, samt at indkrave Indtagterne og besorge Udgif
terne. Ere da Indkomsterne for ringe mod Udgifterne , maae Sogne
mandene efter Ligning svare det manglende til Regnstabsforeren, hvor
imod de ere fri for at betale nogen ordentlig og aarlig Kirke-Tiende.
Kirkernes sadvanlige og aarlige Udgifter ere i.) CathedratlMM, som afde 2 Hoved-Kirker, Volden og Herroe, er 1 Rizdaler,
men afde andre 2, z til 4 Mark, undtagen Borgund, Haram,
Mgren, Stordalen, Syndelven, Sodve, og Nodve Kirker,
B
3 hvilke
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hvilkefra denlle Udgift (jeg veed ikke af hvad Aarsag) aldeles ere besne
de. 2.) StUdii.Skat , som er i Rixdaler af hver Kirke, enten den
er en Hoved -Kirkes eller et Annex. 3.) Til den Wanste Lutherste
Kirke i London 2 Mark af hver Kirke. 4.) MisfionsContingent
er 2 Rixdaler for hver af de4Hoved-Kirker, wen kun 1 Rixdaler for
Hver afde ovrige Kirker. 5.) Provste.Penge er ligeledes 2 Rixdaler
af enhver Hoved-Kirke og 1 Rixdaler for enhver af de ovrige. 6.)
Conrectors Lon (uden Tvivl til Conrector ved den Latinste Skole i
Bergeu) er 1 Rixdaler af hver Hoved-Kirke og 3 Mark Danste afde
ovrige. (*).
De usadvanlige Udgifter, som gives til andre Kirkers Hielp, ere
gemeenlig af en Hoved-Kirke 4 til 6 Mark, og af et Annex 2 til 3
Mark; undtagen nåar alle Kirker i Provstiet blive ansatte for en vis
Summa over Hoved, med Befatning, at de formuende Kirker stal
komme de fattige til Hielp iat udreve den ansatte Gum, thi da svares
undertiden mere.
Hvad endelig Degnene (som her altid kaldes Klokkere) angaaer,
da nyde de, foruden Offer paa de 3 store Hoitider, en saa kaldet
Klokker Told, som sfter Sadvane aarlig svares med 4 Skilling af
hver Gaardmand.
§. 4.
II.) Efter den Civils Indretning, eller saavidt Sondmor er
et Fogderis eller Sorenstriverie, deles det i i3
Skibreder, hvilke
have, som bekiendt er, sit Navn afde Skibe, som et vist District eller
tt

(*) Gleranger-Capel, som ellers tillige med de andre Capeller intet svarer
af saadanne Udgifter, betaler dog Z Mark til Conrectors Lm.
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et vist Antal Gaarde (*) i gamle Dage var ansat for at udrede til Kon
gens Tieneste. let hvert Skibrede er et Tingstad eller Under-Rets
Stad, som beboes af en Rettens Under-Betieltter, kaldet Lehnsmand,
og aarlig to Gange, nemlig Våar og Host, besoges af Rettens Be
tientere Foged og Sorenstriver, da de Kongelige Skatter haves,
Forordninger oplases og Tretter paadommes. Et hvert Skibrede har
da et vist Antal Gaarde, som ligge undertiden i eet, undertiden i flere
Kirke-Sogne, og Gaardenes Skyld eller Taxt beregnes her paa
Stadet efter Vog Fiff, nogle faae Gaarde undtagne, som ere skyld
satte efter Lob Smor, hvilket er dobbelt imod en Vog Fist.
En
Vog
(*) Det Ord Gaard lages hos os deels i en indstrcenket deels ien vidtleftig
Forstand, saasom det ei alene betyder et Stykke Jord med Huse og Betil een Mands Brug (hvilket egentlig kaldes en Jord eller enlorde-Part)mm endog det samme, som man i Dannemark kalder en Bye
eller Bonde-Bye, hvor fiere Gaardmcrnd boe samlede; mm det rette
Begreb, som her sammelchies med Ordet, er dette: at et hvert Skyldfat St«d, sont har sit eget Navn og ligger adstilt for sig selv, . kaldes en
Gaard, hvad enten det beboes as een eller fiere Gaardmcrnd; og i dm
Bemarkelse lages det baade her og andenstcrds i dette Skrift.
Malt gier
og her Forstiel imellem en Gaard og en Plads, i henseende til at den
ferste har fuldt lordebrug og staaer i Matrikelen indfert til at svare alle
Kongelige Skatter og Paalceg; mm den sidste derimod har ganste liden
Jord og Avling, og svarer som oftest ingen Slags Skat; hvortil Aars
sagen herefter stal vises.
Indbyggerne hos os deles altsaa (foruden Han-,
delsmandene eller Land-Krammerne) i Gaardmand, Pladsemand,
Huusmand og Inderster, ligesom de i henseende til Eiendoms Retten
deles i Selveiere og Leilandinger o: Fcestebender.
Gaardmcmdene
alene ansees som rette lordbrugende, men Pladsimcrnd blive formedelst
Afgifternes Ringhed ikkun betragtede som Huusmcend, og satte i een Classe
med dem.
Inderster ere gemeenlig gamle, fattige og eenlige Personer, som
boe og opholde sig hos andre, uden at verre i deres Tieneste.
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Vog Fiff deles igien i Tredendele, som kaldes Pund, Fierdendele,
som kaldes Mellag, og endelig to og halvfierdsindstive Dele, som
kaldes Marke, af hvilke folgelig kommer paa i Pund 24 og paa
1 Mellag 18. Skibrederne ere ikke alle lige store, men baade i hen
seende til Gaardenes Antal og Voge Tallets Sum ulige; hvorved er
at marke, at de Gaarde, som ligge nar ved Havet, ere for Fisterier
nes Skyld hoiere Skyldsatte, end de langere ind i Landet beliggende,
og derfor ikke saa mange i Tallet udi de Skibreder, som ligge ved HavKanten, som ide andre, stiont Noge-Tallets Summa bliver efter
Proportion storre ide forste end ide sidste Skibreder. Hvilket med
mere kan stes af efterfolgende Fortegnelse over Skibredernes Navne,
Gaardenes Antal og Voge-Tallets Belob, tillige med en Sammenlig
ning imellem Skibredernes Tilstand og Bestaffenhed, saaledes som
den var iAaret 1699, og som den nu befindes i Aaret 1758, uddra
gen
aftvende
kan ste, hva!
hvad
!N as
tyende accurate Matrikeler,
Matnreler, paa det at man deraf ran
Forandring
orandring med Land-Godset i den Tid er steet (*).
Aar. Gaard VoZT' Pt7. Mmk.
"" " """
s _
262 4 i 12
1.1758 1 50 273
2 5i

i BorgundSkibrede , som indbefatter den storste Deel af Borgunds
Sogn, havde
2 Vatne. Skibrede, som indbefatter
hele Vatne-Sogn (7 Gaarde
undtagne)ogheleHarams-Sogn, s ..
havde
- '699
l

52234
64243

15
215
Gryt-

(*) Denne Forandring og Forstiel kommer paa den ene Side afde mange
nye oprydte Jorde eller Pladse , som Tid ester anden ere blevne Skyldsatte, og i Matrikelm indserte; paa den anden Side af nogle Gaardes Forringelse ved Elve -Brud, Snee- og Steen -Skreed, som
have foraarsaget Aftag eller Nedscettelse paa Gaardenes forrige Skyld.
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Aar.

3 Gryttens» Skibrede, som indbefat
ter 22 Gaarde af BorgundsSogn 7Gaarde i Vatne-Sogn,
Engescetdalen i Skoue- Sogn,
og hele Vigrens Sogn, havde 4 Valle Skibrede, som indbefatter
Drstoug-Sogn, og den storste
Deel af Skove- og Sokelvens
Sogne, havde
5 Dale.OMrede, som indbefatter
Stordals, Strands og Nordals
1 . Sogne, havde
s Syndelvens - Skibrede , som ind
befatter Syndelvens Sogn og
Gieranger, havde
? lorgenfiords' Skibrede, som ind
befatter hele lorgenfiords Pra
stegield og 1 2 Gaarde i Sokel
vens Sogn, havde
8 Krstsns- Skibrede, som indbefat
ter hele Srstens Sogn, og en stor
Deel afHareid Sogn^ havde 9 Voldens. Skibrede, som indbe
satser hele Voldens Sogn,
havde
kO Nsdve- Skibrede, som indbefatter de tyende Sogne Rodve og
Sodve, havde
lt Vandelvens-Skibrede, som ind
befatter Vandelvens Sogn , og
omtrent den halve Deel af
Sandoe-Sogn, havde

C

Gaard

Vog.

1 1 699 62 207
1i758 63 2c>7

1699 144 315
li 758 148 31?
si 699 iBO'3i6
11758 184317

sl 699 69
69

106
ic»s

sl 699 8' 184
82 184
51758
!
si 699 88 232
1758 89 232
si 699 165 312
si7sB 166 315
Il 699 75 1 62^
d758 76 163
115 223
1i758 iiB 225

Pd. Ma:k.

I
2

9
12

2

3
6

2
2

9
3

1 22
2 7
1

6
18

2
2

i8
i8

7i
i6z
18
6
1
1

Naroe.
v
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Aar.

Gaard

Pd. Mmk.

Vog.

12 Ncerse. Skibrede, som indbefatter hele Herroe -Sogn, og den
ov^ Deel af San^SoM
13 Ulvsteens- Skibrede, som indbefat" l^sB 9c) 230
ter Ulvsteens Sogn, og omtrent
.
den halve Deel af Hareid-Sogn, "
havde
,5
- l^9
1.1758 89 207

I
s2l

1

18

De Kongelige Skatte, som svares af hver Vog Fist, ere folZende: 1) LeylcrndingsSkat, 1 Rixdaler, 2 Rixott. 2) ProviantStats 16 Skilling. 3)Monderings'Penge, 1 Rixort. 4) Udred*
nings-Penge, (som tilforn blev svaret alene af Land Legdene, men
efter nyeste Anordning ogsta svares af See Lckgdene) 16 SAlling.
5) Leding, forn er enhver Gaards fardeles Skyld, eller farstilte Taxt,
Og derfor ulige, wn over Hoved regnes for hver Vog til 1 Rixort.
6) Service, 5 Skilling. 7) Odels Skat, 1 Rixort, 12 Skilling.
8) RATienefie, 8 Skilling ('). 9) De sta kaldteSmaa Tolde (**>
ftastm SorenffriverToid, Klokker-Told, Hospitals Told, Biorne<
Told, med fiere, kan alle anfiaaes omtrent til 1 Rixort, NB. foruden
Laugmands-Tolden, forn er 1 Rixort afhver Mand, men betales
kun een Gang til Per nye Laugmand, nelnlig det forste Aar han trader
tit
(*) Kongens og, det benefieerede Gods «r fm Odels-Skat og RoK-Tieneste
besiiek
Man gier hos ss Forstiel imellem Skat og Told, af hvilke den strste
svares tit Kongen og Kongens Easse, wen den sidste fornemmelig tilvisse
Betientercs Lennmger og andet pUblik Bruss. De fieste af disse Toldr
ere aarlige og bestandige, liZesoM Skamne; men nogle igien Me,^ Aa-

§om LauMMdsTold, DelmGellt-Penge, ogstere..

om Sondmsrs Beliggenhed, Grcendser, Inddselnlng, o. sy. 39
til Embedet. IO.) Kongens Tiende, nemlig baade Korn-Tienden,
som tilforn leveredes in namra med 9^>3 Tonder Havre 27^ Tonde
Byg, men svares nu i rede Penge med 985 Rixdaler IO Skilling,
(foruden den sta kaldte Gidstoe-Korntiende, som belober sig til 3<x)
Rixdaler) sta og Fiffe-Tienden, som betales med 4<x> Rixdaler, er
ei beregnet efter Gaardenes Skyld, men efter deres Fmgtbarhed og
andre Herligheder, og kan, nåar den stulde lignes lige paa hver Vog
Fist, omtrent belobe sig til 2 Rixort og 5 Skilling for Vogen Hvil
ket da tilsammen udgior 3 Rixdaler 3 Mark og 14 Skilling aarlig for
hver Vog Fist; foruden de forhen anforte Udgifter til Kirke og Prast,
Hg foruden Landffyld eller Landgield af Faste-Gaardene, hvis Belob
af hver Vog er i Almindelighed 3 Rixort, men af det sta kaldte Gid
stoe.Gods/ eller de Gaarde, som for horede dertil, 5 Mark 4 Skil
ling. Desuden betales af hver Faste-Bonde 1 Mark aarlig eller 3
Mark hvert tredie Aar under Navn af Tredie Tage, og endelig For
dringstabs Penge (1 Rixdaler i det holeste) i Staden for de 12 Miles
Skyds , som en Leylcending bor forstaffe sin Landdrot eller Hus
bonde.
Hvad Pladsemcend og Huusmand angaaer, da betale vel nog
le afdem aarlig til Kongen enHuusmandsSkat, som er 48 Skil
ling, men deres Antal er i dette hele Fogdene kun 1 8 (*) Derimod
C 2
stare
(*) Naar Huus- eller Pladse-Mcmd boe Indengierds, eller paa HiemmeMarken, som det her heder, det er, saa lcenge de boe inden ftr Heignn paa
de i Matrikelen indftrte Gaardes Marke eller Enge, svare de imet til
Kongen; men boe de Udengierds, eller paa Upmarken, (hvilket kommc-r
meest overeens med det, man i Dannemark kalder Overdrev) da betale de
aarlig en Huusmands-Skat med 48 Skilling; og af saadanne findes paa
hele Sendmer kun 1 3.
I svrigt har det med Pladse og deres Ovryd-

delse
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svare de forste til lord-Eieren en aarlig Grund-Leye as 1,2 til 3
Rixdaler, og de sidste 2, 3 til 4 Mark. foruden et Par Hoste-Page,
i Fald de boe Jord Eieren noget nar.
End videre betales af alle dem, som ikke henfores til Bonder,
Consumtion samt Folke- og Familie-Skat, der for narvarende Tiy
belober sig af dette Fogdene efter Forpagtning til 572 Rixdaler aarlig;
saa og desuden af Handelsmcendsns alene en sta kaldet Strandsti
der-Skat, som er 2 Rixdaler aarlig afhver. SigtogSagsfald,
som og svares efter Forpagtning, belober sig paa narvarende Tid til
70 Rixdaler aarlig, og er henlagt til Reknces-Hospital ved KiobstG
den Molde i Romsdalen.
§. 3.
III.) Efter den Militaire Indretning ere Gaardene her paa
Sondmor, ligesom overalt Nordenfields (Nordlandene undtagne) ind
deelte i Land. og Sse-Loegde, af hvilke de forste altid ligge langt ind
og nar ved det faste Land , men de sidste narmest ved Hav-Kanten eller
Soe -Kystene. Land - Lagdene ere 230 i Tallet, 6 Voge Hist paa
hver Lagd beregnet; hvilket udgior 2
og 30
Mand, som henhore til et Compagnie i Naboe-Fogderiet Nordfiord,
foruden Landevcrrn, som tillige med en Deel Mandstab af bemeldte
Morddelse selgende Bestaffenhed : Naar enlord-Eier har visse uduelige Stykker
Jord paa sin Hiemme-Mark, eller visse til Rydning beqvemme Sinder
paa Udmarken, da tilstader han en eller anden at sttte sig der ned, for
at rydde en saa kaldet Plads; hvilket steer ved at rive Lyng op, rydde
Stene bort, fere Gedning derpaa, ja vel og ved at bedcekte negne Bierge
med Gruus og Muld, og omsider at anlngge smaa Ågre, med videre;
hvorved en Pladstmand , i ster med Tilhielp af Fistene og anden Slags
Fortjeneste, oste kan erncrre sig lige saa got som en Gaardmaand.
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Nordfiord udgiore i Compagnie.
Soe-Lagdene ere her i Fogderiet
ikke sta noie inddeelte, at man ganste accurat kan bestemme deres
Tal; men da Voge-Tattet i dem belober sig til 1551 Voge 1 Pund 6;
Mark, og der altid regnes 12 Voge paa hver Soe-Lagd, sta, kau
deres Antal derefter beregnes og noie nok fastsattes. Under disse Land
og Soe-Lagde ere alle Gaarde indbesattede, undtagen Prceste^Gaarde
og Lehnsmcenbs Gaarde.
I ovrigt ere Land-Lagdene altid mere Folkrige og bedre forsynte
med ungt Mandstab, eud Soe-Lagdene, sta at her ingen Mangel ha
ves paa Landfolk etter Soldatre, men vel paa Ssefolk; hvilket i sar
giver sig tilkimde, nåar en Udstrivelse og Udgang af Matroser til
Kongens Tieneste paabydes, da man horer almindeligt Klagemaal af
Husbonder, stm frygte for at miste sine Tiensre(*), saa og afbet unge
Mandstab selv , som gemeenlig har storre Lyst til at tiene i end uden
for Fadernelandet , og derfor paa alle Maader soger at undgaae en
Udstrivelse, om det end stulde koste 50 til icx) Rixdaler at faae en
Karl fraKiobstaden leiet i sit Stad. Paa Land-Lagdene derimod gaacr
det saaledes til, at Mandstabet lader sig tilig indstrive eller indrullere
til Soldatre, paa det de des snarere kan faae sin Afsteed og blive fri
for Krigs-Tieneste^ hvoraf der kommer, at en Soldat hos os er ge
tueenlig i sin beste Alder, nåar han har tient sine Aar ud, og at Lande
vcern (som bestaae af saadanne fra de staaende Compagnier aftakkede
Soldatre) udgiore det beste Mandstab i Landet.
C 3 /
Foruden
(*) I stige Tilstade anstes det forn en betydelig Herlighet» for vore Postbonder, at de altid beholde en Sen eller TienesteKarl fri for Udstrivelse.
Foruden dette Privilegium nede Posibsnderne tilforn 24 Skilling gotgiorte
i sine aarlige Skåne ; men efter seneste Anordning nyde de 8 Skilling for
hver Kiil de reist med Kongelige eller publiqve Breve, item Befrielse str
Kl anden Skyds, og en Sen eller Tieneste-Karl fri for Udstrivelse.
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Foruden disse tre Inddeelninger, forn grunde sig paa publiqve Aw
Halter og paa Landets almindelige Indretning, gives her endnu nogle
andre besynderlige Deelninger, som mestendeels have sinGrund iSond
mors naturlige Bestaffenhed og maa her anfores, deels fordi de blant
Indbyggerne i daglig Tale ere vedtagne, deels fordi de hist og her i dette
Skrift ville forekomme. Saaledes deles da Sondmor efter almindelig
Talemaade.
i.) I Ksrne og Fiordene; da man i Almindelighed kan sige:
at her ved Fiordene forstaaes de Sogne, som ligge langst ind i Landet,
det er, paa den Ostlige Side ved det faste Land, hvor Fiordene eller
Hcwbugtene endes; og de Folk, som saaledes boe paa det faste Land i
og omkring Havbugtene, kaldes FiordeFolket. Derimod forstaaes
ved Oerne ds Sogne, som ligge narmest ved Vester-Havet og mesten
deels bestaae af lutter store og smaa Oer, hvorfor de og kaldes Udser
ne eller Derm i Sardeleshed, og de Folk, som beboe dem, kaldes
Oe-Folket. Dell Deel af Laudet, som ligger imellem Oerne og Fior
dene, kaldes Sundene, fordi der falder en Hoben trange Sunde (*),
mere end paa de andre Stader i Lander. Denne Forstiel imellem Fior
dene og Oerne kommer ellers ofte for i dette sta vel som de folgende Ca
pitle, og maa altsta i Forveien vel markes. 2.) Disse nar ved Havet
beliggende Oer deles atter, efter almindelig Talemaade, i Nordoer»
ne og Soroerne, af hvilke disse ligge paa den Sondre, men hine paa

den
(*) Et Dund kaldes det, nåar Sem imellem tyende Land^Strcekmnger har
baade Ind- eg Ud-Leb; og ve, som reise igiennem Sundene, (hvilket kan
anstes som ell alfar Vei str alle, i str de smaa Farteie, som ei ter vove
sig over Havet) siges at reise Indensunds.
En Fiord derimod er,
nåar Seen imellem tyende Land^Strockumger har Indlsb, mm intet Udleb; og det Stced, hvor Fiorden standser imod Landet, kaldes Botn 2:
Fiordens Bund.
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den Nordre Side af det bekiendte Dyb, kaldet Breesund, ftm lober
sra Havet ind til Sondmor og deler disse Oer i 2 nasten lige Parter.
3 .) Deles hele Sondmor i Norlotten sg Ssrlotten , det er i Nordre
og Sondre Part; hvilket kommer deraf, at dette Fogdene tilforn har
varet delet i 2 Sorenstriverier saaledes, at de 4 Nordligste Prastegield,
nemlig Haram s Borgund, Orstoug og Nordalen henhorede til
det eene Sorenstndetie under Navn af Nordlotten, mell de 5 ovrige
til det andet underMavn af Sorloltcn. Og, omendstiont Grunden
til denne Deelning lange siven er ophavet, ved det at Sondmor i lang
Tid ikkun har havt een Sorenstriver; sta vedvarer dog endnu Deel
ningen selv og forekommer ofte i daglig Tale. Endelig kan 4.) mar
kes, at, nåar man her vil betegne Kst og Vest, siger man gemectilig
Ind og Ud , nemlig ind til Landet og ud til Havet.
§. 6.
Hvad ellersdetteFoOenes Bestaffenhed i Almindeligheb angaaer,
ba er det, forn hels Bergens Stift og som den storste Deel af de Nor
denfieldste Districter i Norge, njavnt og Biergefuldt, samt igiennem
staaret af mange store og smaa Fiorde, hvilke ei alene dele Landet i
utallige Oer og Holme (n smaa Oer, ftm ZemeenliS ere etter i det
mindste tilforn have varet übeboede) men og indstiare det paa alle
Kanter og derved danne utallige Wge ft: Havbugte) Rass eller Neefs'
Odde (^Land-Pynte) Eid (o: MKmi) sg Halv-Oer, med videre; hvil
ket tilstmmen tåget giver Landet i Nmmdelighed en übehagelig Anstelft,
stiont her, som allevegne i Norge, findes en Deel stimne Egne og Si
tuationer, hvis Behagelighed ophoies og foroges afde utallige Foran
dringer, ftm uudertidsn paa eet Stad findes samlede, men er noget,
ftm bedre lader fig bettaM af Narvarende, end bestride for Frava
rend^ Kort at Me: Det hele Mnd bestaaer asVieraiGrttNd, og den
storste
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storste Deel deraf indtages af hoie, lange og javnstdes liggende BiergStrakninger, som til Deels ere nogne, til Deels overkladte med
Gras, Skov, Lyng eller Mosse, og tiene til Ophold sta vel for tamme
som vilde Dyr. Det ovrige , som ligger imellem Biergene , i det Lave,
og er intet andet end Biergenes stråas nedgaaende og fammenstodende
Fodder, udgior altsta det, som egentlig kan kaldes den beboelige Deel
af Landet. Naar disse fammenstodende Bierg -Fodder ligge paa det
faste Land, eller sta hojt, at de ei kan oversvammes af det salte Vand,
kaldes de Dale ; men staae de enten til Deels eller ganste under Vaud,
kaldes de Fiorde, og den overblevns Deel af ßierg-FMerne paa begge
Sider af Fiordene bare Navn af Strande 2: Strand Sider. Matt
kan derfor i Almindelighed' sige: At den beboelige Deel af Landet be«
staaer i Dale og Strande , hvilke begge ere at anste som Fodder af de
stråas nedgaaende Bierge, og at alt det ovrige (nåar visse sta kaldts
Field Gaarde undtages) ligger mestendeels udyrket og übeboet. Den
mindste Deel af Landet kan altsta kaldes behagelig, stiont en stor Deel
deraf er taalelig at beboe; og overalt erstattes den Mangel af Smuk
hed paa disse Grandser ved andre vigtigere Fordele, i sar Fisterierne,
som giore, at Sondmor er vel beboet, og kan efter sin Storelst an
stes for det Folkerigeste District ei alene i Vergens Stift, men oZ
maastee i det^hele Nordenfieldste.
Men, for at give dem, som ikke selv have stet disse Egne, et
end tydeligere Begreb om Sondmors almindelige Bestaffenhed, holder
jeg det fornodent at bestride de markvardigste Ting deri saaledes, som
de i en naturlig Orden folge paa hinanden, fra Havet af indtil det in
nerste af Landet.
Dog, forend jeg gaaer videre, vil det formodelig hverken blive
übehageligt eller unyttigt, forst at betragte Havbundens Bestaffenhed
ved disse Kyster, og det ei alene i Fiordene og ved Oerne, men og i

det
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det store Vester-Hav, sta langt nemlig, som samme besoges af vore
Fistere, og Underretning kan haves, og sta vidt det siden kan tiene til
Oplysning i Bestrivelsen om Fisterierne og Indbyggernes Narings
maade paa Soen.
§. 7.
Om HavVunden kan i Almindelighed siges her det stmme, som
markes overalt, nemlig at der er en stor Overeenstemmelft imellem den
og det torre Land. Den har, ligesom Landet, en Stenig og Klippig
Grund, som er bedakket med adstillig Slags Jord og forsynet med for
stiellige Varter efter Situationens Bestaffenhed (*); den har og sine
Forhoi(*) Saaledes findes Sand allevegne paa heie og flade, Grunde; og saadanne
fiade Sand Grunde antresses her ingenstceds uden ved HawKanten, hvor
de strakke sig ud fra alle de Oer, som ere nogenledes flade og jcevne.
Mudder, som og kaldes Evje, forekommer allestceds hvor der er dybt, i seer
paa Bunden afde dybe Fiorde, som er opfyldt med et Slags Dynd, der
ligner Rendesteens-Skarn.
Dette Mudder falder og ved Stranden, eller
paa saa heie Stceder, at det i Ebbe-Tiden forlades af Seen, da det kaldes Mardyne, og befindes ofte at viere blandet med Leer, da det kaldes
Leire; begge Slags findes fornemmelig i indelnkte Vige ncer ved Havet,
thi lcengere ind i Fiordene er Strand-Bredden overalt steil, undtagen
nederst i Dalene ved Elv-Ostne 2: Elve-Mundme, hvor der gives Aur
eller grov Sand.
Leer findes gemeenlig neden under Sanden ved Oerne,
og felgelig giver god Anker -Grund; det sees og ofte, som meldt er, i
Blanding med Mudder, og opgraves ellers mangestceds i Fiaren, 2:
Stranden, under Sand eller smaa Steen.
Hvor Havet staaer lige ind
paa Land, der forekommer altid i Stranden en utallig Mcengde smaa
> Stene, her kaldte Koppel-Stene, som opkastes af Seen, og slides af
selgerne, saa de blive ganste runde; herfra undtages dog visse Forbierge,
som vende mod Havet, og gaae steilt ned i Seen.
Hvad Vcrrterne angaaeb, da voxer al Slags Tare fornemmelig ud ved
Hav-Kanten, og hvor Hav-Belgerne meest regiers , dog (efter vore FisteD
res
4
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Forhoielser og Dyb i Form af Bierge og Dale, stiont den dog aldeletz
ikke er sta ujavn og igiennemstaaren som Landet.
Ellers er der en
temmelig stor Forstiel imellem Vunden i Fiordene og den egentlige HavBund; thi i Fiordene, hvor Biergene (som siden stal vists) blive ester
haanden hoiere end ved Hav-Kanten, der bliver Bunden efterhaanden
alt dybers og dybere, og er ei anderledes at anste end en meget dyb
Groft eller Dal, indstuttet imellem de paa begge Sider af Fiorden lig
gende Bierge. Ved Havet derimod , hvor Oerne ligge, forholder det
sig langt anderledes; thi omendstiont ver vel kan falde temmelig dybt
imellem de Oer, som have hoie Bierge, sta er dog Dybheden, for det
forste, langt fra ei sta stor som i Fiordene, dernast vedvarer den heller
ikke langere, end sta vidt Oerne strakke sig; thi lige uden for dem,
eller der, hvor de endens mod Havet, begynder strax ell hoi og stad Grund,
som ikke har over 2<D til 30 Favne Vand , i Staden for at Dybheden
i Fiordene kall gaae til BOO Favne. Hertil kommer en anden Forstiel,
som er denne, at ligesom dell flade Havbund ved Oerne halder esters
haanden ned ad, og folgelig bliver, jo langere hen i Vesterhavet, jo dy
bere; sta forholder det sig i Fiordene tvertimod, da Soe-Bunden der
halder alt mere og mere ned ad til Landet og imod Fjordenes Botn,
hvor Dybheden bliver allerstorst, og kan, som meldt er, strakke sig til
800 Favne Vand. Dog! det er den fiade og uden for Oerne belig
gende
res Erfaring) ei dybere end paa 1 6 Favne Vand; men al Slags Tang
findes derimod meest ind ad Landet, og fornemmelig ved Strand- Breddene
i stor Momgde. MarhalM og Pine vore kun paa hei og mudrig
Grund i Sunde og Bugte. Coraller og Soe -Tråer vore ide dybe
Fiorde og store Hav-Dyd; dog ikke paa Bunden, men paa Siderne, hvor
Bjerg- Grund er, og ei ringere end paa 2 til Zoo Favnes Dybhed.
Om disse Vaner bliver ellers udferligere meldet i det efterselgende andet
Capitel.
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gende Hav-Bund, som her egentlig stal bestrides, og derom kan da
markes folgende:
Hav-Bunden eller Vester -Havets Bund, der kan ansees som
den narmeste Fortsattelse af Viergenes Fodder paa Oerne, er ved tyen
de markvardige og store Dyb afdeelt i tyende Hoved-Parter eller egent
lig sta kaldte Grunder (*) , hvilke jeg til Forstiel fra de smaa vil kalde
de Store Grunder eller Hoved Grundeme, ligesom de store Dyb
i henstende til de mindre kunde tillagges Navn af Hoved Dyb. Den
Fsrste Hoved Grunde begynder fra liderne med 20 til 30 Favne
Vand, strakker sig 4 Mlle udi Havet mod Vesten, og endes med 6c>
til 7O Favne Vand. Den har altsta temmelig lavt Vand, men der
hos en ureen eller ujavn Bund, fuld af ForhoieAr og Dyb, afhvil
ke de fsrste ligge nar ved Oerne , men de sidste langere ud i Havet.
De uden for Soe-Kysten beliggende Forhoielstr, som nogenledes kan
lignes med hoie Klinter eller Bakker ft: Hoie) paa Landet, have ad
stillige Navne efter deres storre eller mindre Hoide. De storste, forn
med sine Toppe eller Rygge stikke sta hoit op, at de altid kan stes oven
for Hav-Brynen, kaldes Skicer; de mindre, som vel staae under
Vand, men dog ikke dybere, end at Hav-Bolgerne lavnlig brydes paa
dem, kaldes Fald eller Blinde Skicer; men de, som staae endnu
dybere under Vand, sta de ikke kan stes eller bemarkes, uden ien
meget hastig Storm og Soe Gang, kaldes Flude; og disse befindes
undertiden at ligge omtrent lige sta dybt ftm Skalder, det er, rundag
tige Bierg-Knolde af Skikkelse som Hoved -Skalder, hvilke ellers
D 2
ere
(*) En Grunde er en Banke eller opheiet Strakning paa Hav-Bunden, og
kaldes saa, fordi den er Grund 2:, har lavt Vand. I det mindste maae
den altid have lavere Vand end de Nt?st hos liggende Dyb; og derfor stet/
tes dei Seen eller Havet beliggende Grunder og Dyd imod hinanden,
ligesom Bierge og Dale paa Landet.
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ere de mindste Forhoielser paaHav-Bunden. Alle disse ligge, i Almin
delighed at tale, temmelig nar ved Landet, i sar de forste Slags, nem
lig Skicer og Fald, som i en halv eller heel Fierding Miils Distance
fra Oerne ligge gemeenlig langs hen ad Soe-Kysten, i en Strakning
fra N. O.titS.V., og im lige Linie, hvorved de ligesom indgierde
Kysten, og kaldes derfor Skicer-Gaarde og Fald-Gaarde. Lige u
den for Oerne befindes disse Sticer- og Fald-Gaarde åtvare stmmen
hangende som en Kiede;, men imellem Oerne , hvor visse Fiorde og
Dyb stiare sig ind fra Havet, befindes Kieden enten at vare ganste
afbrudt eller og mindre stmmenhangende, sta at den paa de fleste sta
dulme Stader giver et nogenledes beqvemt Indlob for alle Slags Far
toie. Langere ud icHavet fiudes ingen SkiCr- og Fald>Gaarde, mezr
vel et og andet Ssicer eller Holm, sta og Fluds og Skalder; hvil
ket vedvarer indtil Midten af denne Hoved-Grunde, eller indtil 2 23
Mile langt fra Landet , da Hav-Bunden derefter ganste forandrer sin
Skikkelst og i staden for Ophoielstr faaer adffillige storre eller mindre
Dyb (kaldte Huller, Soyler og Veiter) stm ligge vendte fra Norden
til Sonden og ei overgaae 100 Favnes Dybhed. Disse Dyb over
stiare da den ellers javne Hav-Bund og afdele den i visse Parter eller
egentlig sta kawte Grunder, ftm til Deels ere rmldagtige, men som
oftest gandffe flade oven paa, og have af Fisterne faaet maWs adstilts
og besonderlige Navne, hvilke jeg anfter ufornodent herar anfore.
Paa disse Smaa Grunder og Smaa Dyb (saaledes vil jeg kalde dem
i henseende til de forhen ommeldte sterre) er det, at den utallige Mang
de qf Torst opholder sig paa en vis Tid af Aaret, og hvor Fisterne
udsatte sine Torste-Garn, nemlig enten paa Grundernes Overfiader
og altsta omtrent paa 50 til 6O Favlle Val'.d, eller og paa deres stråas
ned til Dybene gaaelwe Sider og folgelig paa 8O til 90 Favne Vand.
Disse Sider af Dybene kaldes her DybNener, fordi de lignes ved
stråas
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stråas nedgaaende Ager-Rener; og nåar Torste-Garnene sattes ud paa
dem, steer det enten paa langs hen ad Renen, eller paa tvers fra
Gnmdens Overflade ned tit Dybet.
-Saadan er nu Havbmldens Bestaffenhed 4 Mile ud fra Landet,
hvor denne forste Hoved-Grunde ophorer, i det den forandrer sin Hori
zontale eller langsom haldende Strakning til et perpendiculair og steilt
nedgaaende Fald, og derved foraarstger et anseeligt Dyb i Havet, forn
her er bekiendt under Navn af Otore-Dydet. Dette Dyb strakker sig
(sta vidt jeg har kundet udsporge) lige sta langt, forn den Nordenfield
ste Kyst gaacr, og retter sig efter stmmes Beliggenhed, dog i adstillige
Bugte og Vendinger, fra N. O. til S. V. Det er af eir umaalelig
Dybhcd og ligger 2 Mile breedt indstuttet imelleW tyende hoie FieldSider, afhvilke ben Ostlige, stm for er meldt , gaacr meget Mr neb
(stiont den ligesom andre FieldSider har mange udsiaaende Klipper,
Pynte og Bugte) men den Vestlige mere javnt og haldende.
Fra denne Vestlige Swe af StoreHybet begynder den Anden
Hoved-Grunde, ftm har i Fsrsiningen 70 a 8o Favne Vand, strak
ker sig sta 5 til 6 Mile ud i Vest eller N. V., og endes med 100 til
1 20 Favnes Dybhed. Den har altsta hoiere Vand og langere Strak
ning, end den forste store Grunde, men tillige en reen og javn Bund,
uden Skiar, Fald, Fluve eller Dyb. Vel kan et vAandec Stads fin
des nogle Forhoielser (stasom paa Lang-Grunden, hvor et almmdeligt
Fifferiegaaer tilafOvetter ogLanger) men stmme stal dog efterßere^
umg ikke vare mere ophoiede over den ellers stade Bund, end stm en
ganste stad og javn Oe yver Hav-Brynen.. Deri kommer dog denne
HovcdrGrunde overeens med den forste, at den gaacr alt mere og mere
haldende ned ad mod N. V^ og at den stuttes med en steil Bierg Side
og etunlaaleligt Dyb, stm efter alles eenstemmige Mening gaaer', lige
stm Store-Dybet, parallel med den hele Nordenfieldffe Kyst; hvilket
3
tydelig
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tydelig stal kunde markes af den stridige Srrom, stm falder ved begge
Dybene (isar ved dell steileste Kant a f stmme) og lober gemeenlig fra
Sonden til Norden. Den Ostlige Egg eller Kant af dette sidste store
Dyb kaldes Stor-Eggen eller Hav«Broen , og er meget bekiendt af
det anseelige Qveite- og Lange-Fisterie, som her gaacr til og siden stal
bestrides ; men om Dybets Bredde og den ovrige Havbund iangere hen
haves ingen videre Kundstab , end hvad man af det forige kan stutte sig
til. Forend jeg forlader disse Dyb, maa jeg endnu til Slutning melde,
at det sta kaldte Store -Dyb overstiares paa den Ostlige Side ret
vinkelig af et mindre Dyb, kaldet Breesund, som folgelig ligger omtrent
ien Strakning fra N. V. til S. O. og lober ind til Sondmor. Dette
store Tvar-Dyb giver ikke alene et reent Ind- og Udlob for lagte og
Skibe, men gior og Sondmor til eet af de Fisterigeste Stader i hele
Norge; thi da Fistene (fornemmelig Torst og Sild) ftm hvert Aar i
übestridelig Mangde komme Norden fra igiennem Store-Dybet, finde
ved Breesund sta stort et Dyb og Aabning for sig, stode de derigiennem,
ligesom igiennem en Canal, ind til Landet og Fiordene; hvorom mere
paa sit Stad.
§.

8.

Efter Grundene komme forst Derne eller Udoernei Betragtning,
om hvilke i Almindelighed er at marke: i) At disse langst ud ved Havet
beliggende Oer kaldes Kerns i Sardeleshed, og sattes imod Fiordene
eller det faste Land, som indstutter Fiordene. 2) At nogle af disse, Oer
ligge paa den Sondre, andre paa den Nordre Side af forbemeldte Dyb
Breesund , og derfor deles i Ssl> og Nord-Kerne. 3) At nogle af
dem ere i Henseende til Omkreds og Skikkelse nasten ganste runde, men
de allerfleste langagtige, og folgelig mere lange end brede. 4) At de i
deres Strakning og Beliggenhed ikke rette sig efter Soe-Kysten, det er,

fra

om Sondmsrs Beliggenhed, Grcendssp, Inddeelning, o. s. v. 3 51
fra N. O. til S. V., men ligge gemeenlig vendte fra Vesten til Osten,
eller rettere fra S. O, til N. V., ligesom de fleste andre Bierge her i
Landet, folgelig tvert imod Soe-Kystens Strakning. 5) At faa af
dem ere ganste javne, men at de fieste have hoiere etter lavere Bierge,
hvilke gemeenlig (ligesom Oerne selv) strakke sig fra Sydost til Nord
vest, og brede sig i adffillige Afsatninger ud til alle Sider, dog for
nemmelig mod Sonden og Osten, sta og imod Norden, men sielden
mod Vesten; tDoraf folger 6.) at disse Oer paa den Vestlige Kant me
get sielden kan beboes, men at de paa den Ostlige, og i sar den Sydlige,
Sipe udgiore (nast Dalene) det javneste, smukkeste og beboeligste af
hele Landet. Aarstgen er denne, at Havbunden ved Oerne ei er sta
dyb, og folgelig Strandbredden ei sta steil, som langere ind i Landet,
hvor Bunden bliver alt mere og mere dyb, og hvor de hoie Bierge til
sidst efterlade sig stet ingen beboelig Biergfod eller Strandbred.
Endelig kan og her markes det, som tilforn er bleven erindret,
nemlig at der imellem Oerne og det faste Land, sta og imellem Oerne
indbyrdes, falde adstillige Sunde, som afde Reisende med storre Sik
kerhed og Beqvemmelighed kan befares, end Havet; og dette heder da
hos os: at reise Indensunds.

§9
"Fra Oerne kommer man til det Faste kand , som er igiennem
flaaret af en Hoben Fiorde og dybe Dale , samt dpfyldt med mangfol
dige Bierge eller Fielde (*).
Hvad
(*) De Ord Bierg og Field kan vel nogenlunde bruges vexelviis og i gling;
men efter den hos os brugelige Talemaade forstaaes ved Fielde de heieste
og wnqste Bierg Strekninger, hvis bratte eller stråas nedgaaende Sider
kaldes Field-Sider, ligesom Ryggen eller det allereverste kaldes Field.
Ryggen.
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Hvad Fiordene angaaer, da kan de best deles i Store og Smaa,
eller i Hoved-Fiorde, som lobe ind fra Havet, ogTvcerFiorde,
som iobe ud ved Siderne af Hoved-Fiordene og ere at anste ftm Grelle
af de stmme; stiont der og desforuden gives adstillige smaa Fiorde,
stm komme umiddelbar fra Havet , men ere mindre markvardige. Ho
ved-Fiordene (*) strakke sig her ligesom i de ovrige Nordenfieldste Di
stricter, nasten hele Fogderiet igiennem, og det omtrent i en Strakning
fra Vest til Ost, da deres Bredde mod Havet er gemeenlig i Miil,
men siden blive de efterhaanden smalere, til H Deel Miil og mindre.
Paa Sondmor gives to Hoved-Fiorde. Den forste, som nu kaldes
Storfiorden eller Sulefiorden, men i gamle Dage taldtes Harun
darfirdi, fordi dell lober imellem Hareidlandet og Sulsen , aabner
sig ved Havet eller Breesund , og gaaer forst ien lige Strakning mod
S. O. i Miil, da den imidlertid faaer paa- hoire Haand eller Sondre
Side ell Tvarfiord , som lober hen mod S. V. og kaldes Vartdals.
fiord eller Egefiord ; siden gaaer den z Mile i Ost, med 2 Tvarfior
de paa stmme Side, lobende mod Sonden, nemlig lorgenfiord og
Sekelvsfiord ; deruast 1 Miil mod S. O. og 2 Mile i Sonden, med
en Tvarfiord paa venstre Haand mod Osten, som i Begyndelsen kaldes
NorRyggen. Derimod bruges det Ord Bierg aldrig om de sterste Fielde,
og meget sielden om de andre, med mindre de ere negne og blotte; saa at
her Ved Bierg egemlig forstaaes Bierg -Grund og Nogne Klipper,
hvilke findes saa vel i Våndet som paa Landet , og saa vel paa Fieldene,
som i det Lave, besynderlig ved Strandene, eller hvor Strand-Breddene
falde noget dybe.
(*) Vil man give Agt paa Fiordenes Leb i Norge, stal man formodelig pa»
de fleste Stceder besinde, at ligesom Hoved Fiordene stiwre fig ind igiennem
Landet fra Vesten til Osten, saa ligge derimod Tvcer-Fiordene i en Streikning fra Norden til Senden, og det gemeenlig paa Sendre Side af Hoved-Fiordene.
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Nordalsfiord^ men langst ind Tafiord. Endelig fortsåtter HovedFiorden endnu sit Lob i Miil hen imod S. V., med en Tvar-Fiord,
som boier sig ien krum Linie mod S. O. og N. 0. , og kaldes Gieran»
gerfiord , hvilken er den langst ind beliggende Fiord paa Sondmor.
Den anden Hoved-Fiord lober ind fra Havet ved det; Forbierg Stat
og kaldes Nodm-Fiord. Den er mindre end den forste, mett gaacr
ligeledes forst i S. O. og siden i Ost hen imod 2 Mile, med en Tvar
fiord paa hoire Haand mod Sonden, som kaldes Sodvefiord; der
naft strakker den sig under Navn afVolds- og Krste-Fiord 2^ Miil i
S. 0., og faaer imidlertid paa samme Haand 2 Grene eller TvarFiorde, lohende mod S. V. , af hvilke den ene kaldes Dalsfiord, den
anden Kiilsfiord. Heras stes da , at Hoved-Fiordene trange sig ind
igiennem Landet fra Vesten til Osten, nasten i en Kiilagtig Form, sta
som de altid ere bredere ved Havet, end langere ind i Landet, hvor de
efterhaanden blive alt mere og mere trange, indtil de standst mod Lan
det/som kaldes Botnen, hvor de modes af de Oplandste Dale, der
stode til dem ien Strakning fra Osten til Vesten. Da nu Landet, som
mestendeels bestaaer af hoie fra Ost til Vest gaaende Field-Strakllinger,
stikker ud imod Havet og gior Skillerum imellem Hoved Fiordene;
faa ville dette meget hindre, ei alene Communicationen imellem Ho
bed-Fiordene og det hele Land indbyrdes, men og Landets BeboeligVed, om ikke Tvar-Fiordene, som lobe fra Nord til Syd, saa og
Sundene, enten ganste overstare disse uoverstigelige Bierge og saale
des dannede Oer af Landet, eller og blot indffare dem og derved danne
de Bugte, Halv-Oer og Ilwmo3> hvilke sidste her kaldes Hid.
§. 10.
Efter Fiordene kan Dalene beqvemmeligst betragtes, og det i
sar formedelst den ston Lighed og Overeenstemmelst, som findes
E
imellem
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imellem dem; thi i.) kan det her anstes for en almindelig Regel, at
hvor Fiordene standst og ophore, der tåge Dalene igien sin Begyw
delst, og det i stmme Strakning, som Fiordene have, enten do
ere Hoved-Fiorde eller Tvar - Fiorde.
2.) ere Dalene, lige
som Fiordene, i Begyndelsen temmelig brede, men gaae siden i
adstillige Vendinger og med mange Forhoielser, op igiennem Landet,
alt mere og mere indknebne. 3.) ere Dalene paa begge Sider indstut
tede af meget hoie Field-Strakninger, hvilke have samme Direction
som Dalene selv. 4.) have nogle Dale og dette tilfalles med Fiorde
ne, at de paa een af Siderne overstiares af andre mindre Dale, ftm
jeg vil kalde Tvcer-Dale; hvilke altsta befordre Communicationen og
Beboeligheden til Lands, ligesom Tvar -Fiordene til Vands.
Af
hvilken Overeenstemmelst man lettelig kan stutte og forestille sig, at, i
Fald stadan en Dal var opfyldt med Band eller Soe, den da i alle
Maader vilde vist sig, som en Fiord med alle dens Landpynte, Bugte,
Oer og Holme, med videre.
Ellers falde Dalene her i Almindelighed kun smaa og smale; ds
storste kan vare 2 til 3 Milelange, men de fleste ere langt korterm
I Dalene findes gemeenlig
Vande eller Soer N, som ligeledes

ere
(*) For at forekomme Tvetydighed og urigtigt Begreb, i seer hos Danste
Lesere, maa jeg paa dette Stad em Gang for alle anfere nogle fornedne
Anmerkninger om de Ord Soe, Vand og Hav, hvilke baade her og andensteds i Norge (ligesom overalt i dette Skrift) bruges i anden Bemerkning , end i Dannemark. 1 ) Ved Soe og Soe-Vand forstaaes hos
os i Almindelighed det samme, som man i Dannemark kalder Hav og
Salt-Vand; men ellers bruges det og ofte i en mere indstmnket Bemarkelse og betyder da egentlig HavSoe eller Under-Soe i det store
Vester-Hav, eller Hav- Belgernes heftige Bevegelse, som ellers kaldes
Soe -Gang, item deres Indbrud i Farleiene, som ellers kaldes en
Styrt-
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ere smaa og smale , og overgaae sielden en halv eller heel Miils Langde.
Med de fleste af dem har det denne sardeles Bestaffenhed, at de, nåar
Stormveir er i Havet, stige over sine sadvanlige Grandser og trakke
sig tilbage igkn, ligesom ved en Hav-Bred. Dette foraarstger da i
Våndene et Slags' Strom, sta vel ftm Flod, Ebbe, Underste og
Dragsne eller Brennings hvorpaa haves et markeligt Exempel i det
bekiendte Brusdals.Vand i Skoue-Sogn, som siden stal bestri
des (*).
Fra
Styrtning eller Soe-Styrtnitig.
2) Et Vatn eller et Vand bemerker her det samme som Farst-Vand, eller det, man i Dannemark kalder en Soe.
Z ) Det Ord Hav bruges her altid ien indstrenket Bemerkelse, og betyder alene det store og uden for Landet beliggende VesterHav; felgelig settes imod Fiorde, Vige og Sunde. 4) Ligesom det
Ord See betyder Salt-Vand i Almindelighed, saa vel i Havet som i
Hav-Bugtene; saa indbefatter og det Ord Soe-Kant, nåar det tåges i
den vidtleftigste Mening, alle ner ved Seen eller det salte Vand beliggende Egne, og felgelig settes imod Oplandene eller de heit op i Landet
liggende Steder, ligesom Indbyggerne i Norge af samme Aarsag deles i
Soelandinger ogOplandinger. Mm hos os bruges det som oftest im
mere indstrenket Forstand, saa at det enten settes imod den Deel af Sendmer, som kaldes Fiordene, og altsaa indbefatter de to evrige Dele, som
ere Sundene og Oerne, eller og settes baade imod Sundene og Fiordene og altsaa indbefatter Oerne alene. I dette sidste Tilfelde tåges
Ordet Soe-Kant i selv samme Bemerkelfe, som det ellers brugelige Ord
Hav-Kant, hvorved egentlig forstaaes Oerne eller de nermest ved Vester-Havet beliggende Steder alene, felgelig det samme, som i andre
Lande kaldes Kyst eller Soe-Kyst 5: Soe-Side.
( ) Dette synes at stemme nogenledes overeens med det, som Hr. Egede i
Gronl. Bestrid. Pag. 33. (Tydste Edition) beretter: At i SpringTiden, nåar Haveler meest i Bevegelse,, og fornemmelig i sterkt Frosta
E
2 Veir,

/
56

Gondmsrs V^frwelse, I. Parts I. Capitel,

Fra Våndene lobe gMeenlig ned igiennem Dalene smaa Elve
eller Flode , som have her i Almindelighed meget bratte Fald. I sar
kan dette siges om de andre Elve, som deels have sin Oprindelse af
Vand-Kilder paa hoie Bierge , deels af ds sta kaldte Snee-Bmer
eller Blaae'Brceer, som omSommeren smaltes og styde ned i Mang
de. Dette sidste Slags Elve ere altsta om Sommeren og i den star
keste Hede, nåar andre Elve udtorres, meest Vandrige, og midt paa
Dag storre end Morgen og Aften; ere og paa den Tid ganste oprsrte
og Malkefarvede af den Mangde Leer (*), som .Våndet styller op af
Bunden
Veir, brekke adstillige forborgne
op der i Landet, og det endog
paa saadanne Steder, hvor man ellers ikke veed af Spring/Kilder at sige.
I Scheuchzers Natur-Wissensch. Tom. 2. Cap. 23. §. 6. meldes
og om adstillige uroelige Vands i Schweitzerland, som ligeledes give et
forestaaende Uveir lilkiende.
(*) Dette har jeg i Begyndelsen, og strend jeg nsiere eftertenkede Sagen,
saaledes anstrt paa 6>//?^//Ord og Forsikring i hans Z/?/??-,^. //?/?. </e
3/ t7osM'/nt/'one /f/i?//H'ce /^. 752., hvor han forkaster den
almindelige Mening om disse Elves hvidstrvede Vand (nelnlig at det stulle
have sin Oprindelse af Snee-Vreerne) og derimod jeger at udsinde Aarstgen dertil i et Slags Leer, blandet med en fim Kalk og hvid Bimsteen,
som de Islandste Bierge og Elve stal indeholde, sigende:
//o?
/s//?//H^oc^^ lokla-VatN.
t/i/Ve^
?//ne) «^

H^^e o/vm ?-/??/o?/<? c^^Ht^^

))t/'// <?^/'//H^^//«-)
1) //6»5 <?^////?W
)) <?LD/?S"NW T)/>
-))

/'/? //>t)^/7)

/-/?/c-e»2
L^ /)^^^'/V/'^
/>e/?6^^///'^^
?/i /ei?/o>V) />/ /7^/?

c^/ce^^/'/^,/?/?,

/?/^ />^ eo^//7^.
tt^F
/?^^^
))

e/e/eDette kan

maastee have sin Rigtighed i Henseende til Island; mm hvad vore Melkestrve-
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Bunden og forer ned med sig, sta at Laxen, som i det oprorte Vand
ei vel kan ste sig for , da allerlettest kan fanges. Elvenes Lob i Dale
ne falder gemeenlig ved den steileste Field-Side og standser i Fiordene,
hvor de andre Elve ligeledes udgyde sig og derved foraarsage, at Strom
lnen i Fiordene gemeenlig falder ud fra Landet; hvortil den bestan
dige Ostlige Vind eller Land.ViNd, som falder i Fiordene, ogsta
gior meget.

E 3

§.

li.

kefarvede Elve angaaer, da nåar jeg betenker: i) Ar det sine Leer, Kalk
eller Bimstem, som de sorbrendte Islandste Bierge frembringe, ikke vel
kan finde Sted her eller andensteds i Norge, hvor Mergene synes at
vere af langt anden indvortes Bestaffenhed , end paa Island.
2 ) At
vore Elve intet synlige 3eer etter Kalk indeholde enten ved Breddene eller
i Bunden, hvor intet andet er at see end en Hoben Stme.
z) At stadane Leer eller Kalk , om det end virkelig fandtes i vsre Elve, dog en
Gang maatte udtemmes og stae Ende, i Betragtning afden overfiedige
Mengde, som deraf aarlig beheves til at giere Elve- Våndet hvidt eller
Melkefarvet; allerhelst da det ei alene opfylder Elvene fra everst til nederst,
men endog de uden for Elvene liggende Fiorde, hvilke ofte befindes at
vere stldte med samme Slags Vand en halv Miil eller mere fra ElveMundene at regne.
4) At vore Elve ikke ere Melkeftrvede det hele
Aar igiennem, men alene om Sommeren, eller saa lenge SommerVarmen opleser og smelter Snee-Breerne, og det i ser ved Middags Ttz
der, nåar Solen virker paa der heftigste.
Naar (siger jeg) alt dette
«ages i Betragtning, saa har jeg Aarsag til at taqe mine forige (eller rettere Olavii) Tanker i Tvivl og at vedblive vore BsnderS eenstemmige
Mening, som grunder sig paa lang Erfarenhet», og kommer desuden ganste
evereens med den almindelige Mening blant Indbyggerne paa Island;
felgelig holder mig bestiettil at troe: at den hvidagtige Leer -Farve eller
Melke -Farve, hvormed Vandeli dette Slags Elve hos os er tingeret,
virkelig maa selge med det optsede Snee Vand og have sin Oprindelse af
Snee-Breerne, hvis Natur og Egenffaber endnu ikke ere nok bekiendte.
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«

Ved denne Anledning vil jeg og melde noget om Strommenes
Lob og Bestaffenhed ved disse Kyste, item om Flod og Ebbe. Hva>
Flod ogEbbe (ftm her kaldes Flo ogFiore(*) angaaer,va afverlerden
hos os ganste ordentlig, ligesom overalt paa den Vestlige Side af Nor
ge fra LtndesNVs af;- ikke desmindre stiger dog Floden usadvanlig hoit,
nåar Vestlige Vinde eller (som det her heder) Hav^Veir enten er i
Vente eller dryder ind i Landet; hvilket fornemmelig steer om Hosten,
da Ebben imidlertid er nasten ikkun halv sta storsom fadvanlig. Hvor
imod Soen falder usadvanlig meget ud sta ofte Land-Veiret o: Ostli
ge og Nordlige Vinde hgveOverhaand; hvilket i str steer om Foraaret,
og allerhelst i Martii eller Gise-Maaned, hvoraf den sta kaldte GiseFiors har sit Navn.
'
.
Med Strommenes Lob har det adstillig Bestaffenhed, som me
get beryer paa Stavernes Veliggenhed og andre tilfaldige Aarstger.
Saaledes lober Strommen i^ de trange Sunde og Fiorde bestandig ud
og ind med EbZe og Flod; stiont det ved den Leilighed undertiden han
der sig, at Strommen paa een og samme Tid tager et adstilt Lob i eet
og det stmme Sund.
Thi, nåar for Erempel et Sund, som har
snavert Ind- og UdLob, ligger imellem 2 aabne Fiorde saaledes, at
det har en Fiord liggende ved Inplobet og en anden ved Udlobet, og
Våndet da i Ebbe<Tiden forst maa falde ud af Fiordene, fordi de staae
i storre og narmere Forening med Havet; sta bliver det i Sundet ind
knebne Vand hoiere end Våndet i Fiordene, og folgelig falder ud til
begge Sider bag efter Fiordene , hvilke trakke Våndet ud af Sundet
hver
(*) Dst Ord Fisre eller Fiare betyder ei alene Ebbe, mm og Strand
ventelig af den Aarsag, at Stranden er stsrst i Ebbe-Tiden.
Flo betyder og en hastig paakommende, men ei lenge vedvarende Storm (^^-
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hver paa sin Kant og foraarsage, atl Strommene ide stavre Aabnin
ger tåge et ganste adstilt Lob. Ligeledes forholder det sig og , nåar
Flod-Tiden kommer, nemlig at Våndet vorer hastigere tFiordene end
i Sundet, og folgelig tranger sig ind paa begge Sider, sta at Strom
mene ved Sundets tyende Aabninger lobeligetvart imod hinanden z hvor
paa herefter
som gioreSagen mere tydelig (*).
Derimod befindes Strommen i de store og aabne Fiorde nasten
det hele Aar igiennem at falde ud til Havet, og det af den forhen onr- v
meldte
(*) For ikke at opholde Leseren alt for lenge i Uvished om denne Sags Rigtighed, vU jeg anfere et merkelig! Exempel herpaa , tåget af dm. bekiendte
og ikke langt fra Bergen beliggende Strem, kaldet Kiil - Strommen,
om hvilken det baade i Skrifter og ellers i Almindelighed heder: At den
leber tvert imop alle andre Nocste Stremme, saa vel som mod Flod og
Ebbe.
Men Sagen er egentlig denne : At der i Nordhordlchns Fogdene ligger (i en strekning fra Norden til Senden) et meget langt og
tillige trangt Sund (eller rettere en Rekke afadffillige Sunde) som ved
begge Ender indknibes, og derved straarjagcr tyende merkverdige Stremme, afhvilke den Nordligste er bekiendt under Navn afKiil-Strommen
og har uden for sig en stor Fiord, kaldet Fensfiord, men den Sydligste
kaldes Alve- Strommen og steder til en anden stor Fiord, som berer
Navn afHerlefiord. Disse tyende Fiorde, imellem hvilke bemeldte Sund leber som en Canal eller Rende, indgyde da i Flod-Tiden sit Vand igiennem
Strommene, og trekke det i Ebbe-Tiden tilbage igien, hver paa sin Side,
felgelig foraarsage, at Kiil- Strommen i Ebbe falder hen til Nord,
nåar Alve-Strommen paa samme Tid tager sit Leb Mod Senden, og at
de derimod i Flod-Tiden lebe hinanden lige i Mede.
Derfor, sta vist
som det er, at Kiil Strommen altid har et andet Leb end Alve-Strommen, sta urigtigt er det, at den leber imod alle andre Stremme i Norge,
som man pleier at sige; thi hvor de samme Omstcmdigheder findes (hvilket her ikke er saa rart) der befindes og Stremmen at vere af samme Bestaffenhed forn i dette Sund , hvilket dog uden Tvivl er det sterste og merkverdigste i sit Slags.
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meldte Aarstg, nemlig formedelst de mange Elve, som udgyde sig i
dem, og for det bestandige Land-Veirs Skyld, som i sar har Over
haand langst ind i Landet. Og steer det end, at Våndet, som i sta
dan Mangde idelig stoder ud, stuide udey for Fiordene voze saa hoit,
at det maatte gaae tilbage igien; sta soger det dog heller sin Tilbage
gang neden under ved Bunden, end oven paa; hvorfor man ofte mar
ker, at Strommen neden under falder ind, paa stmme Tiy den oven
paa falder ud. Dette er altsta Strommens sadvanlige Lob ide store
Fiorde; men sta ofte der er en Storm afVestligVind j Havet, tran
ger Hav-Strommen ind og damper al anden Strom , ja den kan ofte,
nåar et Uveier forestaaer, vare sta stark, at enMand neppe kan roe
imod den i stille Veir. Og, sta snart dette markes, spaaer man sig
sirar en Storm fra Havet, hvilken dog ikke alnd fremkommer eller bry
der ind i Landet; thi ligesom Un Luftens Forandring, ftm et Baro
meter forudsiger, ikke altid yttrer sig.i den nederste Luft-Kreds, stiont
den dog er i Luften, sta fremkommer ikke heller altid det Uveir , som er
i Havet og forudsiges af Strommen , der kan kaldes vore Soemands
Barometer, ligesom Flod og Ebbe deres Time-Glas.
Hav.Strommen eller Strommens Lob uden for Landet befin
des og at vare adstillig, nemlig snart gaaende mod Vest, sta lange
Landveiret staaer paa, snart mod Ost, nåar Hav-Veiret regierer, nu
mod Sonden og nu igien mod Norden; hvilket dog egentlig kun er at
forstaae om 3 a 4 Mile narmest ved Land, og sta vidt den forhen be
strevne forste Hoved-Grunde strakker sig; thi langere ud befindes
Strommen at gaae nasten bestandig mod Norden, sielden mod Son
den eller Osten. Gaaer den mod Sonden (hvilket ei gierne steer udeu
omSommeren i godt Veir) da er den meget roelig og stille; men falder
den mod Norden, befindes den altid meget stridig , sta at man endog
paa det vide Hav kan see Strom-Huller. eller Hvirveler, og jo langere
Nord,
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Nord, jo stridigere siges den at gaae. I sar falder paa Hav-Brom
eller Stor-Eggen sta stridig en Strom, at man langt fra kan hore
dens Brusen , og af Strommens Fart oven paa see , hvorledes Eggens
Strakning gaaer, ja, at Fisterne ofte med de storste Blye-Lod der ik
ke kan naae Bunden. I Ovrigt er ved Hav-Strommen at marke det
samme, som tilforn er erindret ved Strommen i Fiordene, nemlig at
den neden under ofte lober tvart imod den, stm fornemmes oven paa
Våndet; i hvilket Tilfalde man altid venter stark Forandring i Veiret
fra den Kant, hvorfra den overste Strom kommer. Heras sees da
og, at Hav-Strommen idelig retter sig efter Vinden, og, da stmme
her som oftest blaser af en Sonden eller Vesten, er det ikke at undre
over, at Strommen sta bestandig loder mod Nord.
Endelig maa og meldes noget om det Slags Strom, som her
kaldes Atterrinding eller Atterrinds-Strom , fordi den rinder tilba
ge fra Landet, som den stodte ind paa, og folgelig tager et attdet Lob
end Hoved-Strommen, hvoraf den har sit Udspring. Denne Strom
markes allertydeligst i trange og dybe Fiorde, ftm ved Siderne have
een eller flere udstikkende Landpynte; thi sta ofte Strommen gaaer ud
eller ind ad stadan en Fiord, stoder en Deel af Strommen imod Land
pynten, og (stasom enhver Landpynt foraarstger en Viig eller Bugt i
Landet) gior en Cirkel-Gang omkring Bugten, ved Siden afog tvert
imod Hoved-Strommen, med hvilken del, til sidst foreller sig igien (*).
Af alt dette stes da, at Strommenes Lob forst og fornemmelig
bestemmes af Vindene, vernast af Flod og Ebbe, og endelig af Lan
dets Situation og Bestaffenhed.
§.

12.

(*) Dette er vel det meste Exempel paa Atterrinding , som jeg selv har havt
Anledning at erfare, men tvivler dog ikke paa, at den jo yttrer sig paa
fiere Maader baade her og andensteds i Norge; hvorpaa jeg til Beviis vil
F
'
anfere

«B
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Endelig komme Mergene i Betragtning , af hvilke dette Land,
som bekiendt er, har en stor Mangde. De ere ikke alle af eens Be
staffenhed, men vise sig, baade i Henseende til Hoide og andre Om
standigheder, forstiellige fra hinanden Ffter Beliggenheden, ligesom
ds enten ligge nar ved Havet, midt i, eller inderst i Landet. Merge
ne paa Oerne ere mere lave og (stm tilforn er anmarket) mere beboelige
end de, som ligge langere ind i Landet, og det afden Aarstg, at de
gemeenlig (i sar paa den Sondre Side) efterlade sig en temmelig breed
og
anfere den merkelige Strem i Drams- Fiorden, om hvilken jeg ved
Msr. Jens Effendrup har faaet selgende troeverdige ßeretning : HovcdStremmm i Drams-Eiven , stm leber ned imellem Byerne Bragnas
og Stromsoe , steder ferst an paa en Holm , kaldet Tyvholmen ,
hvor bendeler sig i 2 Grene og gaaer rundt om Holmen med saadan Fart,
at Isen aabnes der strend paa andre Steder i Fiorden.
Derpaa fortsetter
den sit Leb videre og foraarjager paa begge Sider, ved at stede an paa
visse saa kaldte Odder eller fra Landet udstikkende Grunder, en idelig
Atterrinding, som af Stedets Indbyggere kaldes Bag -Evje; hvilket
vedvarer indtil det trange Revier, kaldet Strommen, hvor man ei
alene i lavt Vand merker Atterrinding , men og i Flommens Tid, nåar
det udgaaende Elve-Vand steder heftig sammen med det indgaaende SeeVand, fornemmer en utallig Hob Hvirveler, af hvilke een i ser falder
paa visse Tider saa stor og sterk, at den kall sette en Baad eller et stort
lis Flag paa sin Ende, ja har en tiltrekkende Kraft paa nogle Favne ner,
saa at adstillige uforsigtige Personer have der sat Livet til.
Neden for
dette Sted , hvor Fiorden paa nye udvider sig , bliver Hoved-Strsmmm
ved at lebe paa samme Maade, som oven str, nemlig midt ad Fiorden
med adstillige Atterrindinger paa begge Sider.
Kort at sige : Strommens Leb i Dramsfiorden fortiente uden Tvivl nsiere at understges, og
kunde efter mine Tanker give god Oplysning saa vel om Strommene i Almindelighed, som om den bekiendte Mostoe-Strom eller MalstroM i
Serdeleshed.
Det
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og javn Biergfod, ftm har dette bestnderlige, at den fra Soen afgaaer
enten stråas op eller Trappeviis i adstillige artige Forhoielser og Ter
rasser; men derfra begynde Biergene at blive ganste tvarbratts og at
stige nasten Lodret op iVeiret, sta at de paa Siderne have ganste lidet
Gras, uden til en vis Hoide, stiont de oven paa Field-Ryggen kan
F 2
vare
Det er ikke alene i smaa og store Fiorde, hvor jeg mener, at dette
Slags Strem kunde spores; men endog ide store Hav.
Saaledes bli
ver den bekiendte Strem i Middelhavet, som har brudt sta mange Ho
veder, efter mine Tanker intet andet end m Atterrinds-Strem.
Thi ferst
'
gaacr Stremmen fra det Atlantiste Hav ind igiennem Stradet , og det
. saa bestandig, at Namrkyndige have meent, at det Middellandste Hav
enten ved en dyb Afgrund i Bunden, eller formedelst DunsterncsUddamp
niug ved en sterk underjordist Ild, maatte stille sig ved det overfledige
Vand; stient enhver, som veed, hvorledes Under^Stremmm ofte gaacr
lige tvert imod den everste Strem, rimeligviis maa stutte, at det Atlan
tiste Hav paa dm Maade faaer tilbage, hvad det idelig synes at give fra
sig.
Dereftcr gaaer Stremmen fra Stredet videre forbie Spanien,
Frankrig og Italien, indtil den meder Sieilien, hvor den maa dele
sig i tyende Arme, afhvilke den ene leber igiennem det Siciliste Far
sund, den anden omkring paa hiin Side afOen; og der, hvor disse
Arme eller Grene stede sammen, vil det bekiendte Hav-Svelg 6^/?^,^/>
formodelig findes.
Naar nu Våndet tilsidst samles hen ved Grakenland,
og Havet der bliver alt for trangt, nedcs det at gaae tilbage igien ved en
Atterrinding og at sege Udveie til begge Sider , nemlig paa den ene Side
forbie Dalmatien, omkring Bugten afdetAdriatisteHav, og tilbage
forbie Italien , og paa den anden Side forbie de Afticanste Kyster ud
til Stradet , hvor Hoved-Stremmm tager sin Begyndelse.
Saaledes
synes denneStrem at gaae efter Hr. Buschings Bestrivelse i hans Neve
Erdbeschreibung Tom. i. Pag. 127. og tillige asdet foregaaende om
Atterrindingen at kunde forklares.
Efttmt dette var strevet , sinder jeg en Afhandling , forfattet af den Casselffe Geheime
råd rvatz, og indfsrt i Schwed. Ilkadem. Adha^ndl. 1755. 1 Qvart., hvor den
everste og underste StrZms stridige Lsb i Strwdet narmere bekrceftes og stadfestes; men i
.ovngt mest meldes om Stremniens videre Gang i det Middellcmdsie Hav, eller om
Att?rr<ndlngen.
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vars javne og Grasrige nok. Biergene midt i Landet , paa begge Si
der af Fiordene , ere langt mindre steile eller tvarbratte, end Biergene
paa Oerne; men derimod er Biergfoden kortere og langt mindre beboe
lig, ligesom og Bierg-Siderne ere mere med Lyng begroede, folgelig
mere «frugtbare og übehagelige end Biergene paa Oerne. De ovrige
Bierge langst ind i Landet ere overmaade hoie og steile, sta de efterlade
sig sta godt som siet ingen Biergfod (*); dog have de endnu den meste
Forraad paa Skov, hvorved deres naturlige Falhed meget formind
stes, stiont deres strakkelige Hoide og Steilhed foraarsage mange Ulei
ligheder afElve-Brud, Gnee-Fond og Steen-Skreed(^), som

hos
(*) Denne Forstiel paa Biergenes Fedder kommer afden forhen viste Forstiel
paa Havbundms Bestaffenhed; thi ved Oerne mod Havet er Bunden
meget hei og felgelig Landet under Biergene stadt; men i Fiordene, hvor
Havbunden bliver alt mere og mere dyb, ligger den sterste Deel afßiergfedderne stinlt under Våndet.
Kort at sige : jo lengere man fra Havet
af kommer ind i Fiordene, des dybere er See-Bunden; jo dybere SeeBunden er , des heiere befindes de i. Nerverelsm liggende Bierge at
vere; og jo heiere Biergene ere, des mindre beboelige falde Biergfedderne og Strandbreddene.
(**) Elve-Brud har sin ferste Oprindelse af sterkt Regn og Tee, hvorved
Elvene alt for meget fyldes med Vand, og da enten rive Stykker ud af
sine Bredde og saaledes Tid ester anden forderve Marken , eller og ved
lesreven Muld, Stene og Treer tilstoppe sit Leb og tåge sig en nye Vei,
samt udgyde sig over de fiade Marke med Gruus og Steen; hvorved ofte
steer stor Skade paa Ager og Eng.
Snee-Fond er to Slags, nemlig Meel-Fond, som bestaaer af les
Snee og falder ned af Fieldene, nåar Sneen nedkastes i alt for stor
Mengde paa em Gang; og Kram-Fond, som bestaaer af vaad og tils
pakket Snee og falder ned, nåar Sneen ved etHastig paakommende Teeveir
lssnes i Fieldene.
Begge ere farlige, men den ferste langt farligere end

den
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hos os uden Tvivl ere mere almindelige, end paa noget andet Stad
her Nordenfields. Mange af disse sidsteßierge ere og oven paa bedak
te med Snee, som aldrig optoer, eller med de sta kaldteSnee-Brceer,
eller Blaae-Brceer, hvilke dog her ei ere sta almindelige, som lan
gere hen mod Sonden, besonderlig i de Fogderier Nordfiord og Sogn,
findes ei hetter sta lige paa de hoie Bierge, men oftere paa de lave;
hvilket alt stemmer overeens med det, som Hr. N. Horrebow beretter
om lis-loklerne paa lisland, nemlig at de ikke ligge sta meget
Norden som Sonden paa Landet, og ei altid paa de hoieste Bierge.
At udsinde den rette Aarstg til denne Markvardighed, maa jeg overla
de til de bedre Kyndige; men for at give Laseren et narmere Begreb
om vore S.nee-Braer, vil jeg her/ neden for indrykke det markvardigste
Indhold af en Beretning, som er mig meddelet af Sal. Hr. Hans
F 8
MiNden sidste, efterdi Meelfonden falder ned som i et Oieblik, og velter
strår Huse og Baade om ved den heftige Vind, som den ferer med
sig;
i Steden for at Kramfondm gaacr ganste langsomt ned ad FieldSiden og standser ofte under Veis formedelst den haarde Snee, som fester
sig til den paa alle Sider, ferer og desuden et sterkt Brag med sig, fta
den af Mennester i Tide kan fornemmes og undfiyes.
Men derimod felger med Kramfondm desto sterre Skade paa Ager og Eng, saasom der
altid med den opteede Snee lesnes store Steene i Fieldet, som let kan forvandle den beste Gaard til en SteemDynge,
Meelfonden alene leber
oven paa, udm at efterlade sig kiendelige Spor i Marken.
Steen -Skreed, som bestaaer aslesnede og fra Fieldet nedfaldende
smaa og store Steene, selger enten med Kramftnden, som nyelig meldt er,
eller har alene sin Oprindelse af Regn og den saa kaldte Telle-Gwp, som
er en Virkning af Tetlen eller Isen i Jorden, hvilken har den Egenstab,
<lt den letter alle Stene i Veiret og kiler Biergene i tu , hvor de have
Sprekker, og felgelig foraarsager, nåar den siden opteer, at alle disse
Stelle lesnes og stlde ud , hvor Stederne ere bratte og heldende.
Dette
kaldes da egentlig SteeuSkreed , hvilken (foruden Skade paa Ager og

Eng)
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Viingaard om den bekiendte Snee-Brae i lustedalen i SognsFog
derie, hvor han i mange Aar havde varer Prast og havt Leilighed al
undersoge stmme (*).
I Ovrigt
Eng) ferer med sig en Reg og stem Lugt af de mange Svovelagtige og
Mineralste Partikler, som drives ud af Slenene ved den heftige Bevegelse og Fart, som de settes i.
(*) „Dm sta kaldte lustedals-Bree strekker sig, sta vidt jeg veed, til
„ trende Fogderier, nemlig Nordfiord, Sondfiord og Sogn.
Dens Be„staffenhed er meget foranderlig; thi undertiden gaacr den frem i de Dale,
„dm grendser til, i IO til 6 o Aar, undertiden trekker den sig tilbage
„ igien en Tid lang.
Naar dm gaacr frem, blive Sprekkerne i den sta
„ dybe, at det gaacr til nogle tusende Favne, og sta vide, 'at man ei kan
„ springe over dem; mm nåar den gaacr tilbage, trekkes Sprekkerne
„ sammen igien.
I sin Fremgang har den stadan Magt, at dell kan styde
„ Stene af et Huses Sterrelse str sig, hvilke, om de komme imellem
„ Breen og et Bierg, knuses i smaa Stykker.
Hvor den gaacr tilbage,
„efterlader denFe^/'/^ <?^/?<?5) hvor siden aldrig vorer Gres.
Paa
„ begge Dele har man eiensynligt Bevus, nemlig paa det sidste ien Dal,
„ kaldet Krondal, hvor der fra forrige Tider ligge ligesom Volde afde
„ mange Stene, som den i sin Fremgang har fert for sig, og paa det ferste
„i m anden Dal, kaldet Mielvedal, hvor dm i en Tid af zo Aar har
„gaaet sta vidt frem, at den har borttaget Grunden, som tilherede en
„ Gaard, kaldet Nyegaard, hvorfor og samme Gaard for nogle Aar
„ siden er bleven ede.
Det er og et Sagn blant Venderne i lustedalen,
„at der i samme Dal, som nu er opfylt med Snee fra det nederste til
„det everste, har tilforn staaet 14 Rogstuer; og at dette ikke er en
„Digt, stuttes rimelig deraf, at der i en Myr, som gaacr hen til Breen,
„sees en Gade eller Steenbroe, som uden Tvivl har veret en Kisre-Vei
„ for da vermde Bender.
Naar man kommer oven paa Breen , befindes
„den mangesteds at henge langt uden for Fieldene; falde disse udhengende
„ Stykker ned, da smeltes de, men sta lenge de henge ftst, smeltes de
„M.
I taaget Veir ferer dm ingen Knlde me.d sig, men i klart Veir

„ giver
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I Ovrigt har jeg, ved nsiere anstillet Betragtning over Bierge
ne her paa Stadet, anmarket folgende, nemlig: i) at de allerstestd
Bierge her ved Soe-Kystene ligge vendte i en Strakning fra Vesten til
Osten eller rettere fra N. V. tilS. 0., og folgelig gaae lige tvart imod
Soe-Kystens Strakning, stm falder fra N. O. tiIS. V. 2) At alle
fra Vest til Ost gaaende Bierge ere paa den Nordre Side meget steilere og
übeboeligere, end paa den Side, stm vender mod Sonden, hvor de gaae
langt mere javnt og haldende ned. Hvilken Regel er sta almindelig, at
den endog kan markes paa de mindste Hoie og Bakker, ja paa Skiar og
Flude i Havet. 3 ) Naar stige fra Vest til Ost gaaende Bierge ligge nar ved
Havet, ere de mere javne og beboelige paa den Ostlige Kant, end paa
den Vestlige, som i sta Fald gaacr steilt ned i Havet. 4) Hvorßierge
ne derimod faae en anden Vending, s. f. E. ved Tvar-Fiordene, staaer
det vel altid fast, at den eneßierg-Side er steilere end den anden;
men i deres Strakning fra Norden til Sonden faaer man gemeenlig
det steileste af Biergene paa den Vestlige, og det javneste paa den Ost
ligt Side., stiont Biergene langst ind i Fiordene blive paa begge Sider
sta bratte, at Forstisllen neppe er kiendelig. Jeg kunde anfore fiere
Regler og Anmarkninger hid henhorende, om jeg ikke frygttde for at blive
kiedftmmelig for Laseren, som dog neppe uden med egne Oine kan gio
re sig mßegreeb derom; men hvad jeg har anfort, er sta almindeligt,
at man sinder Beviis derpaa, hvor man kaster Oinene hen, og jeg fore
stiller mig, at det i nogen Grad maa forholde sig ligeledes i andre
Blergfulde Lande. Man maa imidlertid ikke alene forundre sig over
den Orden og Lighed, hvori Biergene staae indbyrdes, uagtet de sy
nes at vare uordentlig hist og her adspredte; men endnu mere over dm
vist
„ giver den en Vind og Kulde fra sig , som snart er utaalelig. De, som
„ikke kan taale Seen, fele og en Art afSse-Syge, nåar de reise over
„
„ Saa vidt Hr. Viingaards Beretning.
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bise Indretning og sardeles Guds Forsyn for dette haarde Land , at de
Sider af Biergene, som vende fra de starpeste Vinde og best kan op
varmes afSolen, folgelig blive de frugtbareste, udgiore og den javneste
og beboeligste Deel as dem, og ere af Naturen best stikkede til at op
naae stmme Hensigt. Dette maa jeg endnu lagge til, at hele Norge
kan, efter foranforte Anmarkninger, betragtes paa stmme Maade og
ansees at vare af stmme Bestaffenhed, som et hvert enkelt Bierg; thi
hvo veed ikke, at Norges Land Norden sor Dovre-Field og mod Ve
sten er ulige steilere, übeboeligere og usrugtbarere, end paa hiin Side,
hvor Landet faaer lavere Bierge, bredere Dale og en mere javnholden
de Strakning; hvilket, foruden at det giver den SondenfieldffeDeel
af Norge store Fordele fremfor den Nordenfieldste , tiener tillige til
Oplysning om hvad jeg har sagt. Mere agter jeg ikke fornodellt her
at anfore om Biergene, da et og andet mere besonderligt vil forekom
me i denne Bestrivelsts anden Part, i sar om de Bierge, som jeg selv
har besteget.
§>

13.

Hvad de almindeligste lord-Arter, som sort Muld, Sand, seer
og fiere, med deres Btratiß og adstillige Lag angaaer; da har jeg hver
ken ved lordbor eller paa anden Maade havt Anledning til at undersoge
samme noget noiere. Hvad jeg har havt Leilighed at marke, er ikke
noget bestnderligt, men findes fast i alle Lande- sta det synes ufor
nodent at anfore fiere Beviis paa sta almindelige Ting, som lord-Ar
ternes Foranderlighed, adstillige Lag i Jorden, uordentlige Afvexling
med mere, som af andre til Overflod er bestredet. Dog maa jeg her
melde, at, hvad den overste lord-Skorpe og de narmeste Lag angaaer, be
markes her en temmelig Orden efter Stadernes Beliggenhed, saaledes:
at den fedeste Muld findes altid liggende paa Bierge og Klippige Stader
i tynde
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i tynde Lag, hvilke ellers af Solens Hede vilde fordrandes; men Sand
og Leer derimod meest i Dalene og paa Oerne, dog sta, at Sanden
ligger oven paa blandet med Muld og Leeret neden under, hvorved Vad
sten og Godningen hindres fra at synke for dybt; og med den Forstiel,
at Sanden paa Oerne er ulige finere og hvidere, end den i Dalene,
som kaldes Aur o: grov Sand og er blandet med smaa og store Stene.
Flyv-Sand(/^EN2 hvartTola venro volatiliz Linn :) forekom
mer paa Gidstoe, Vigeroe og fiere Oer. Glimmer-Sand (^rs
na nucacea) findes paa Gaarden Klode, beliggende i Nordfiord tet
ved Sondmors Grandser. God bruun Gt?i>Sand (/^rena impalpg.
bilis lublarmacca Linn:) findes i Mangde ved de Gaarde Nettingen
og Uren i Nordalens Sogn, og i Langevogen nar ,ved Gaarden
Moldvoer i Borgunds Sogn.
Af fine Leer-Arter findes her en Deel, som formodelig vare noi«
ere Understgning vardige, stasom en stion glandsende Leer-Art i Aar
scrtdalen i Hareids Sogn, hvorfra jeg desuden har Prover afPor
cellain-lord. De Stykker, som deraf ere mig tilbragte, befindes ganste
lette og blode som Vor, ste oginden til ud som Vor, indtil de have varet i
Ilden, da ds bliveganste haarde og af Anseende som Porcellain. Mate
rien, som bruser ei med Skedevand og synes at vare af beste Slags, er af
Farve deels lystblaae deels hviid ; den hvide er at fole til meget feed og sta
vel inden som uden aldeles liig Talle, men den lystblaae er af indvor
tes Vasen mereliig Vor, er og hist og her blandet med haarde Kirtler;
begge blive i Ilden haarde, men af Farve uforandrede. Afde Pro
ver, jeg har faaet, maa jeg stutte, at den findes kun i smaa og lost
Stykker; men dette veed jeg dog vist, at den falder der i temmelig
Mangde tillige med forommeldte glandsende Leer. I Vandslvsda«
len (en Dal, som fremfor alle andre Stader hos os fortienede at un
dersoges af kyndige Folk, formedelst de adstillige Steen-Arter med viG
vere,
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dere, som den indeholder) findes et Slags gnult Leer, som er fiint og
feit. Et Slags glandsende Leer kommer paa nogle Stader udfiydende
afßiergene, stasom fra Ullafield paa Haramsoen og fra NaamandsGiollet i lorgenfiorden, hvilket filart kunde tåges for det, som i Tydff
land kaldes Guhrderg-Mllch, eller hos andre OcKra l^cirgr^yri alba,
hvilket gemeenlig sorer noget Metallist med sig og kommer udfiydende
af Klipperne (etter efter Bergfolks Mundart: aus den Klllften gieret)
melt her bliver det kun at anste for en fiydende Kalkagtig eller Leerag
tig lord blandet med Glimmer (Wca) stasom det falder meget let;
eller og maastie for en Art Steenmarv, som kaldes Lac Lun^
Maane-Mcelk, Bergmehl :c. og sizzdes i Klipperne.
AfOcker findes her og Zod Forraad baade i Syndelvens og Vand
elvens Sogn; saasom i sar paaHelgesMer, en Gaard i Syndelven,
ogiClveßakkernevedFiffaae.lerntzerk, item overalt iVcmdelvs
dalen, hvor den falder sta reen og nanv, at den uden videre Tilbered
ning er blevell brugt tilMalning.
Torv findes her nok af, helst paa Oerne, hvor den storste Man
gel er paa Skov. Der gives i sar to Slags, afhvilke det ene, som er
meget lost og sammenfat af fineLyng-Rodder, kaldes Mosse'Torv og er
I^ulnuß paln6ota ra6icibus inrerrexm LinnXi; men det andet, som
kaldes Steen Torv (Limmen nnnA paluckolT Linn :) er haardere og
findes gemeenlig dybt neden under det forste. Steen-Torvet kan atter
deles i det meget Svovelagtige Slags, som giver blaae Lue og hastig
Stank fra sig, og et andet, forn ikke har disse Egenskaber, men kan bru
ges i alle Tilfalde uden Uleilighed, ligesom andet Brande, hvilke for
modelig blive de samme, forn i Vallen! MnergloFia ocur. Aerm.
paA. 12. A i Z. kaldes I^umu3 p3luirri3 in i^ne toerenß og l^lumuz
palulrnß in iFne non foet6N3. Begge Slags brande med Lue, give
stark Varme og efterlade sig haarde Kul, nåar de stukkes i Tide, sta de

ved
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ved ret Behandling uden Tvivl kunde bruges i Smede-Verkstader, i
Staden for Trae-Kull.
§. 54.
Af Steen . Arter er (nast Graaebierg .Urterne, hvoraf findes
mange Slags, som best kan bestrides hver paa sit Stad) Sand-Steen
den almindeligste og findes paa adstillige Stader, stasom i Nordalens
Sogn paa den Gaard Dale hoit op i Fieldet, hvor den dog falder me
get haard, stavidt man af de nedfaldne Stykker kan stutte; men i
Ullelandsdal, Hoydal og Ssre-Birksdal i Voldens Sogn findes
den meget god og tienltg til Slibestene vg Hvcedstene. I Vandelvs»
dalen bestaae Biergene for den storste Deel af dette Slags Steen; mett
samme er der paa de fieste Stader enten for haard elter for blod, undta
gen sirar oven for den Gaard Soetrenaes, hvor den findes meget gok
Ved Gaarden Biorlokke i Sandoe Sogn findes deraf sta stor en
Mangde, at man har handlet mange Baade-Ladninger derfra, stiont
den ligger sta hoit, at den maa sankes ned med Toug. Den sig selv
fortarende Sandsteen <Nuri2 laxi exmica lpawH. I^nnTi, BveciB
Sielffratsteen) er paa disse Stader heller ikke rar. Biergene, som
bestaae af dette Slags Steen, smulne ofte hen og falde ud i store Styk
ker, stasom ved Gaarden Astrem i Borgunds Sogn og Nceroen i
Herroe Sogn. Paa nogle Stader bruges dette Stags Sandsteen
til Hvadstene, hvilke da Vinteren over maa lagges ien Elv eller Myr,
som ikke fryser til, og paa den Maade lange kan bevares, da de ellers
efter eet Aars Forlob eller mere, vilde falde ti! Stov i fri Luft. (*).
Dell storste Nytte, som man her i Almindelighed gior sig af SandG 2

stenen,

(*) H>oWe///^ i hans L//7)^^H^ Hi)i'c^^ t?/?/>. 2.§, 2 melder, at der
af denne sig stlv sorterende Sandsteen med god Fordeel stal kunde kaages
Salpeter.
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stenen, er denne, at man deraf forarbeider Slibesiene, sta og smaa
og store Hvadstene, afhvilke de forste kaldes Bryner, de sidste ScM'
der (*).
Flinte «Steen af sort og god Art forekommer paa et Stad i
Harams Sogn kaldet Qvcernen, en Grunde i Soen, hvor den af
nogle menes at vare kommen af en Handelst, nemlig ved et af de paa
dette farlige Stad forulykkede Skibe; men af andre holdes den for at
hore hiemme her paa Stadet, hvilket sidste jeg helst vil troe. Den
findes i smaa rundagtige Stykker, omgivne med en Kridagtig Mate
rie, og er folgelig Bi!ex 01-er2couß va^uß I^innXi. Til stmme Bp^>
cieß henhore og de smaa Stene, som mcmgestads findes i Stranden
og ere af adskillig Farve, da nogle bestaae af meget god Flint Art og
ere uden til omgivne med en bruun Skorpe; andre derimod ere Kiod
rode heel igiennem og uden paa hvidplettede; endtiu andre Leverbrune
med sorte Striber og Pletter, som gaae lige igiennem Stenen; og
endelig nogle, som ere hvide ellet Nalkefarvede; hvilke alle findes i
smaa og rundagtige Stykker, af Storrelst som et Par Hassel-Nodder)
og give stark Ild, sta de vidst nok bor regnes for Varieteter af forbe
meldte Flint-Art, og kan efter deres adstillige Farve anstes som grove
eller uoegteAchater, Carneoler og Garder, blant hvilke vel torde
findes
(*) De saa kaldte Sander ere et Slags store Hvedstene eller staaende Slibesiene , hvorpaa Orer og Leer siryges frem og tilbage.
Haand-Sander ere mindre og bruges saaledes: at Oren eller seen legges paa en
Stok og hvesses med denne Stem, som holdes i Haanden og dyppes en
og anden Gang i Vand.
Disse bruges tneest til Fields, hvor man ei
kan have Slibestene ved Haanden og ikke heller vere hiulpen med blotte
Bryner.
Bryner ere middelmaadige Hvedstene, som holdes i Haanden og bruges i Almindelighed til at hvedse Orer og Leer med.
Hein
kaldes det mindste og fineste Slags Hvedstene , som bruges til Knive. " Til
RagekMVs- Heine benytter man sig her undertiden af Amiantsteen.
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findes nogle af det rette og agte Slags. Den her sta kaldte Hvid»
Flint er derimod intet andet end Stykker af (^varr^nm aldum , som
giver stark Ild og kan nogenledes bruges i Staden for Flint, stiont
den er alt for sprod.
Qvartz er ellers i Biergene meget almindelig og ligger ofte i sta
fine Striber, som de kunde vare penstede. Hvai-c^um tincmm, af
rod, guul og gron Farve, findes nok af i Vandelvsdalen, siddende
i Sandsteen-Biergene. Granater , ftm her kaldes Tyter , sees lnan
gestads indstuttede i Graaestenen, ofte sta store som Plomme- Stene.
De findes og t 2 andre Steen-Arter, nemlig forst i een, der ligner hardet
Leer eller Aste, blandet med sort Glimmer, og er uden Tvivl Baxum
micaceum tlBlllL cinereum FranullB Franati'nj3
I^inNXi; dernast i en lernblaae og meget glandsende Steen Art, bestaaen
de af adspredte Partikler og en Mangde Granater, som ei kan vare
andet end Baxum mjcaceo-Hvart^olmn, impglpabile, ierreum.
Fran3tiB refei-tnm Linn. De Node Tyter ere meget stiore , sta de
ofte falde ud af Stenen, hvori de sidde indstuttede og efterlade sig Hul«
ler; men de Hvidagtlge Tyter (hvilke dog rettere bor kaldes Qvartz.
Kirtler, fordi de virkelig bestaae af Qvartz) ere mere haarde; og der
for holdes den Steen-Art, som dermed er blandet, for den bedste og
tienligste tilQvcernstene, efterdi disse sta kaldte Tyte Qvarne bedsi
kan stnderknust Kornet.
Hvad Kalk Arter angaaer, da stes vel paa nogle Stader Tegn
til Hviid Marmor, stasom ved Spilkeviig og Breeviig i Borgunds
Sogn, og ellers hist og her; men den er af det grove .Slags, og ikke
meget bedre end god Kalksteen. Fra et Stad i Vandelvens Sogn,
kaldet Ssfs-Etdet, har jeg temmelig gode Marmor-Stykker, ftm til
deels ere sorte, hvoriblqnt er det Slags sorte Marmor, ftm kaldes
Prove.Steen (L2piB Ly6iuB). Kalk-Steeu gives der ligeledes no-'
G 3
get
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get af hist og her, men i sar ved Gaarden Soude i Rodve-Sogn og
paa Vogsse i Sandoe Sogn, hvor hele Bierge bestaae af denne SteenArt, og hvor folgelig gode Kalkbranderier kunde anlagges. Kalkste
nen bruser starkt med Skedevcmd, Hg Biergene have udvendig en me
get usadvanlig Skikkelse, som siden paa sit Stad noiere stal bestrides.
Spat findes her og. Det almindeligste Slags er Bpamm compac
mm fcimi!!gnB LmnN) som gior de fieste Bierge ved SoeKanten
rodagtige. Det hvide Spat (Bpamm calcareuni opacum aldum)
findes i Bierg-Sprakkerne paa HundsvccrholM i Borgunds Sogn og
ved Gaarden Haahiem i Skoue-Sogn.
Skiever.Steen, Klover' Steen ellerTavle Steen (BcnNuB)
har jeg fuudet paa Hildrestrand i Harams Sogn i temmelig Mangde,
men af det gemene Slags, som brydes let, lader fig ikke splitte nonTonralirer men perpenckculalr, og er altsta ganste utienlig. Fra
Samfiorden i Vatne-Sogn har jeg Prover aset Slags SkievevSteen,
som er tet bestt med smaa Skytter (ligesom Fiirkanteoe Hagel) af en
fremmed Materie, stm er hviid, glandstnde og sprod, og synes at
vare SvovelMes, ?xlue3 cnlrMsatnB LinnXl,
Af Uforbrcendelige Steen -Arter (apxnß) forekommer baade
det sta kaldtMrage«Guld (Moa pgrticu^iß sc^valnoliß spar^ Linn:)
som, nåar det brandes, bliver ganste rodt og glandsende, og findes
mangestads i ßierg-Klofterne; sta oZKrageSolv (^lica parrjcu!lß
menibran2oeiß iißlllidnß Hapnanis) hvoraf i sar findes en Mangde
ved Gaarden Viig i Vandelven. Ellers kaldes Mca i Almilldelig
hed Glimmer eller SkiMlnerf og den Steen-Art, ftm dermed er
blandet, Glimmer- eller Skimmer Steen. Hid henhorer og den
bekiendte Veeg-Steen eller FedtStcen, som her kaldes Grot-Steen
(rettere Gryt-Steen, Lapis oilarn) og nåar den er as blodesie Slags,
kald-es
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kaldes Blodgrst eller Klccber-Steen (*). Denne Steen-Art findes
hos os paa adstillige Stader, stasom i Ullafieldet paa Haramsoen;
sta vel som paa Lepssen og fiere Stader i Harams Sogn. I den
sta kaldre KlcebersteensHammer ved Gaarden Kstrem i Borgunds
Sogn; ved Gaarden Otttrstind i Nordalen; paa Gaarden Helsott i
Volden ; og ved Gaarden Aahoug 3 Fjerdinger hoit op i Vandetvs
dalen. Dell almindeligste er lystblaae afFarve og er egentlig lalcum
parciculis acerotiß l^)arliß sn2di!idnß op2ci3 ludvii'Elcencil)UßLjnn. ;
men undertiden forekommer og 'Lglcnm M ticuliß gceron^ lparlis
si-jgbilidu3 lud6i2pl^2niß, som er ganste hviid, samt mere glandsende
og smittende ligesom en Sabe. Begge Slags, i sar det sidste, ere
meget blode og kan arbeides lettere end Tråe; begge taale og stark
Varme og bruges derfor i Smede-Verkstader til Alv-Stene (det er,
igieunemborede Stene, i hvilke man stikker Piben af Smede-Balgen,
som her kaldes Alv'Pibe) thi nåar den forste Varme har bragt det yder
ste af Stenen i Flod, overdrages den med en sort Skorpe og bliver
meget varig, sta lange man kun tager sig i Agt og ikke overstanker den
med Vand, nåar der stuktes paa Ildstaden thi om sta steer, faaer
den Sprakker og bliver uduelig. Amiant » Steen (her kaldet TrceeSteen) findes, som bekiendt er, i Birkedalen i Voldens Sogn,
stiont ikke i nogen Myr (hvor den efter de fieste Skribenteres Beretning
stulle forvandles af Tråe til Steen) ikke heller i nogen Mangde, som
herefter paa sit Stad stal vises. I Vandclvsdalen findes derimod
en langt storre Mangde deraf, stasom ved Gaarden Duestol og i sar
den Gaard Bierge, hvo? man afde lose Stykker, som ligge oven paa,
kunde
(*) Hvor betydelig og nyttig en Steen-Art Klaber-Stenen er, kan sees
afen i Oeconom. Journal for MaiMaamd 1 758 under No. 1. indryttet Afhandling.
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kunde fylde et Par Tonder, og rimelig slutte, at der maa findes langt
mere neden under. I stmme Dal ved deu Gaard Aaheim findes og
sta Asdest-Steen etter Bterg-Kisd ((^2l-0 mont2N2) ftm er meget
ftin, uden Trevler eller Fliser, og lader sig stiare som Tråe. Dens
Farve er meest guul, men hist og her noget blaaeagtig.
Af Salt Arter findes her kun lidet. Noget Salt virkes vel
her som andenstads ved Solens Hede og antreffes uudertiden i BiergKlofterne ved Soen; men Salt 'Kilder findes her ikke, stavidt mig
er .bekiendt (*). God Salpeterlord er paa mange Stader at be
komme. Det Nordenfieldste Salpeter-Compagme har og her oprettet
nogle Hytter, og bruger til Salpeterets Virkning ei alene I^irrum
numi) men og Tang og Fiste-Invvolde. Om dette Verk, som end
nn er i sin Begyndelst, kan for narvarende Tid intet videre meldes.
NogetVitriol indeholde vel de Myre eller Moradstr, ftm hos oskatdes
Svarte-Deppel og bruges til at farve sort med. Det staaende Vaud
paa stmme er overdraget med en blaae Fedme, der ster ud som nåar
man staaer Tran paa Vand; og torde maastee dette Slags Myr-lord,
hvoraf findes nok i alle Bygdelave, give noget anseeligt af sig , i Fald
den blev opkastet, udstt for Luften og ret behandlet. Svovel veed
jeg ingenstads at have market, uden i det forhen bestrevne SteenTorv.

Cnstal
(*) At det dog maastee ikke stulde vere ganste umueligr , at finde SaltKilder her Nordensields, viser en Beretning, som er mig meddelet af
Sognepresten Hr. Peder Angel, som er eiensynlig Vidne til, at der
paa Gaarden Gorem i Overhalden i Trondhiems Stift findes en Kilde,
som har ganste salt Vand og derfor med Begierlighed soges af Creaturene.
Forunderlig! er det, at denne Kilde stal ligge tet veden Elv, som har
ssdt Vand ; ligesom det og synes merkverdigt, at paa samme Gaard ere
opkastede adstillige Brende, hvis Vand stal vere af adstilt Farve og
Smag.
Ae/6/n

om Sondmors VeligMhed Grcrndser> Inddeclning, o. s. v. 77
Crtstal forekommer hist og her i Fieldene, i sar paa Nordre Side af Sule- Fieldet i Borgunds Sogn oven for den Gaard Moldvcrr,
hvor mange lost Stene befindes paa den Side, ftm vender ned ad mod
Jorden, at vare tet besttte med smaa Serkautede og meget klare Cri
staller, sta at der endog i een Steen kall findes 50 Stykker eller fiere.
Fra Vandelvsdalen har jeg adstillige smukke og rene .Cristaller eller
Be!eniceB, nasten af en Fingers Langde, og blant dem een, hvori den
Violenrode Farve viser sig kiendelig.
Paa den Gaard Mauren i
Skoue-Sogn findes en temmelig Mangde af ganste fiade og igiennem
sigtige Cristaller, af Anseende ftm tynde lis- Plader, hvilke nasten
hvert Aar opploies i Agrene. _ Det almindelige Navn M Cristaller er
ellers blant den gemene Mand Dverg-Smie , fordi de mene, at det
indbildte Vasen, kaldet Dverg, smeder eller danner CristallelnesKan
ter; og af den Aarstg er dermed (stiont tilforn mere end nu) begaaet
adstillige overtroeste Ting.
Af de sta kaldte
LinnXi findes her i) i Leeret ved
Strandbreddene et Slags haardt og stmmengroet Leer, af Skikkelse
som trinde Grene, 1 Finger tykke, hvilke synes at vare de sta kaldte
Beinbruche eller Olreocolla, som stal bestaae afPetrificerede TraeRodder, endstiontHr. vonlustt i ha,lsMineralogiePag. 172. siger:
at ikke alle have den Oprindelse, men at de oftere ere blotte SteenVaM, bestaaende af Mergel, Sinter og Drypsteen; og af dette sid
ste Slags maa mit Eremplar uden Tvwl vare, efterdi intet Tegn stes
Nl Trevler og Rodder. 2) findes her og i Elvene
2rWa
csuß pol7MolKuß, ftm er kun hardet Leer, udvendig ligesom dreiet
ved Våndets Cirkelrllnde Gang i Elvene.
3)
ocw'2ccuß er og et Slags haardt Leer, som undertiden trakkes op af
Havets Bund, og er deels graaeagtig, deels bnmagtig og blandet
med smaa SteNe og Sand. 4)
Kmnoso-ocni-aceu^ MyreH
Inn,
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Jern , stal her efter nogles Mening findes nok af; hvilket jeg og gier
ne vil troe, allerhelst da jeg selv har sundet Prover deraf i Solnorda
len i Brstougs Sogn ; men hos os bliver det hverken brugt eller sogt,
maastee fordi man ei til Gavns forstaaer at behandle det.
Drypsteen eller, ftm den her kaldes, Field-Droppe (TMc
tlteB) findes mangestads hoit op i Klipperne, fornemmelig i Syndel»
vens Sogn og Gieranger, hvor den bruges som en Lagedom mod
Buglob baade hos Mennester og Qvag.
Bimsteen eller PiMstem (?umex p^ritX cinercuß Linn^i)
findes undertiden vev vore Strandbredde, men stielden. Til Pim
steenArten kan og henfores det hos os kaldte Soe-Kull, som her og
paa mange andre Stader Nordenfields findes ved Stranden i runde og
maadelig store Stykker, som et Par knyttede Naver feller mindre.
Det er egentlig et Steenagtig Slagg eller Skum , uden og inden til
fuldt af maadelige store Huller, seer sort og glandsende ud, og er for
medelst sin ?orotit6 sta let, at det fiyder oven paa Våndet ligesom
Pimsteen, men derhos sta haardt, at det ei gaaer i tu uden ved et
starkt Hammer-Slag, og bruges derfor til at polere med eller tåge
Rust af Jern, hvori det dog efterlader sig mange Striher. Nogle
stal og stoffe Rue-Lader dermed ligesom med Pimsteen. Dette SoeKull ligner aldeles det Skumagtige Slagg, som efter Hr. von lusti
Sigende i hans Mineralogie Pag. 1 20. stal komme af et Slags for
brandte SteewKul og ste ud som Pimsteen; og jeg tvivler ikke paa,
at det jo er det selv stmme, som det lislandste Vikur eller Vikur«
Koll , det er et Slags Stene, som findes ved Biergenes Fodder paa
lisland, bestrides lette og fulde af Huller, og stal findes baade sorte
og hvide ; hvorom kan efterstes ol2vii Ln2rr2t. 6e dlonlritmione
lßlan6iX. 92^. 21. hvor begge Slags kaldes Pimsteen. Det er og
vist, at bemeldte Soe-Kull ligner allermeest Pimsteen; men for det
for-
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forste er hiin sort ligesom denne er graae, vernast er den langt mere
haard og lader sig ikke sta let rive til Stov som Pimstenen, endelig
ligner den aldeles et Slags Steenagtig Skum, i Staden for at Pim
stenen ster ud som en fortaret og hullet Amiant eller Veegsteen. Foru
den dette sorte Soe-Kull har jeg og ved Stranden sundet et Stykke,
ftm er ganste rodt, ligesom Nod-Krid, og uden Glands, men
fuldt af Huller, hvilke alle ere ruvde, lige store og ordentlige baadein
denoguden.
>
>
§. 15.
Hvad Ertzer og Mineralier angaaer, sta er deraf hidtil Dags
lidet eller intet opdaget, naarlern-Ertz alene undtages; og om end
en og anden Opdagelst herefter kunde stee, vilde det kun lidet nytte,
i henseende til den store Mangel paa Skov, som dette Fogdene lider
fremfor alle andre NordenfiMste Districter; hvilket altid vil hindre
Biergverkers Opdagelst og Drift her paa Stadet.
Et Stad i Borgunds Sogn, kaldet Hesselmg, og et andet i
Dalsfiorden i Voldens Sogn, have vel Seggesaretudraabte og havt
Ord for at indeholde Sslv-Ertz, men uden Grund. Derimod kan jeg
med mere Vished og paa kyndige Mands Forsikring sige, at der baade
lndeholdes noget Guld og nogetSslvilern-Ertzen vedFiffaae-lern.
verk, stm af Hr. Cammer-Raad og Foged Ole Alstng for kort Tid si
den er optaget, og efter alles Tilstaaelst indeholder sta god og riig lem
Ertz, ftm nogenstads kan findes; ligesom det og har de bedste Marker
og alle Slags Beleiligheder, undtagen Skov, som fattes her ganste
og findes ei narmere, end i Naboe-Fogderiet Romsdalen , hvor Mal
men ul Vands maa fores hen, for at smaltes paa et Stad kaldet
O,M, 1 3 Mlle fra Verket be^
den Gaarden Fistaae findes her endnu fiere Stader, hvor lern-Ertz
H
an-
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antraffes, stasom paa det ved Gaarden Adelscct iOrstougs-Sogn bSf
liggende Field og paa Hustadncrsset i lorgenfiorden.
Kobber-Erh tankte jeg at have sundet ved Gaarden Kisde , forn
vel tilhorer Fogderiet Nordfiord, men ligger dog ganffe nar ved Sond
mors, eller isar ved Vandelvens Grandser; men efter Biergkyndiges
Forsikring bor jeg endnu troe, at det kun er en Kobber-Kies (k^
tOB ierrco cupreuB marrioc
Linn.)
Bierg Cinnober, eller Qnn2b2riB natiV2, forsikrer Hr. Ober
sts Nodtvidt at have sundet ved Bredden af en liden Soe kaldet Din
gelvand, beliggende paa et Field oven for Krens Prastegaard i VoK
dens Sogn. Det, som Hr. Obersten tog med sig, blev befundet at
vare meget godt og tienligt ttl Tegning eller Skatteriug; men hidindtil
har nran ei havt Leilighed til narmere at undersoge stmme.
Dette er da alt hvad mig hidindtil er bekiendt af de her paa Sta
det forekommende Jord- og Steen-Arter med videre; men hvcu> her
kortelig og i Almindelighed er anfort, stal siden paa behorige Stader
noget omstandeligere bestrides. Dog maa jeg endnu melde, at det,
som i Almindelighed^af Biergkyndige udgives for Tegn til Mrtzer og
Malm-Gange, nemlig stadelige Uddunstninger af Jorden stmt Ild og
Lue feet paa visse Stader om Natte-Tide, markes ogsta her paa adstil
lige Stader. Til Beviis paa det forste tiener i sar den Svaghed Gust,
ftm og kaldes AlvGust, fordi eenfoldige Folk troe, M denne Svag
hed blasts paa dem af et indbildt Vasen kaldet Alv ; men den har egent
lig sin Oprindelse af stadelige Dampe, som opsiige i Legemet, nåar
man ligger paa Biergagtige Stader, og angribei sar de Lemmer, som
ere blotte, stasom Ansigt og Hander, hvori satter sig en Hovcnhed,
Rode og Saar med videre, stm herefter stal ommeldes. Ild og Lue
sees paa Mange Stader om Hosten at fiyve over Husene, og anstes da
af eensoidige som er vist Forvarsel for Ildebrand, den de ofte ved en
Gave
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Gave til Hospitalet soge at afveude. Paa andre Stader stes Ild hoit
op i Fieldene, stasom i Bondalen i lorgenfiorden, hvor den tillige
(og det ikke uden Grund) ansees som Forvarsel for Steen-Skreed. Men
Het markeligste er, at her findes Bierge, som paa visse Tider, og helst
mod 3tzir-Skifte, give Ild, Svovel-Rog og Knald fra sig, ligesom
af den storste Canon. Saadanne ere Trold -Giollet og et Stad i
Fieldet oven for Hustad, som barer Navn af St. Ole og kaldes OlasDal, begge i lorgenfiorden beliggende, item et Field sirar oven for
den Gaard kaldet Kgaarden i Hareids Sogn, af hvilket et hvert paa sit
Stad udforligere stal bestrides. Her vil jeg kun sige i Almindelighed,
at disse Bierge kunde maastee med Tiden blive Ildsprudende, og, om
deres Aabninger tilstoppedes, give Anledning til stadelige lordstal-

H,3
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Andet Tapitel.
Om

Sondmors VMer med etTillM om Mal-

i et Land ere enten Vildvoxsnde eller Have-Bcexter,
og disse sidste igien enten Mad-Urter og Blomster eller Frugt>
Trceer. De Vildvorende, stasom de rette sig efter et Lands Clima,
ndkrave altid en vigtig Part i dets Bestrivelse; da de.andre derimod
tiene mere til Beviis paa Indbyggernes Flid, end paa Landets natur
lige Fmgtbarhed, men bor dog ei ganste forbigaaes, stasom de om
begge Dele kan give nogen Oplysning. Jeg vil derfor, forend jeg be
giver mig til de VildvoreNde Urters Bestrivelse, anfore en Fortegnelse over
de hos os meest bekiendte og brugelige Have-Varter, og det med saa
danne Navne, stm dem i Almindelighed tillagges, udeladende de La
tinske, uden hvor de for at forekomme Tvetydighed bor tilfoies, og
henviseude dem, ftm forlange videre Underretning, til Bim. ?2nli I^o
r2l)2nica. De stmme ere da ien AlphabetistOrden folgende: Abrod,
Nkcleye, Alands-Rod (ttelenium) Asparres, Augurker, Bal»
som, Berberis, Betonte,
Bringe-Bar el
ler Hindbcer (I^ubnß i6TUB) Calmus, Cardobenediet, Chrysaw
themum (^l^xsgnlikLlnum Be^6tum) Comtmelblom, Consolide
((^ON<
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(lHc>nloli62 !N2)or) Cypres, Dåmast. Blomster, Fennikel, Fi
g3N'Trceer i Potter, Flolen-Blomster (I^ucowm Inteum) Flsyels
Blomster, Gule-Roddcr, Hiertens-Fryd eller Melisse, lasmiw
Trceer, lord-Nodder((3l2n6eß terlelires) Kaal, som af nogle
vandes med salt Vand og kommer derved des hastigere fort, er adstillig
Slags, stasom Hviid<Kaal, der bliver til stion Hoved«Kaal, be
stnderlig nåar Jorden efter nogle Aars Forlob ombyttes, Blom»
Kaal (Lr2BllQ2 oi-ißp2) Gron- og Blaae'Kaal, item Rsd-Kaal el
ler Kaal-Napi, Karse, Kirsebcer-Trceer med rode og sorte Bar,
Korn. Blomster ((^2nuß) Krust. Mynthe, Kyrvel, Lavendel,
Laurbcer- Tmer i Potter, Lupin, Lobstilk, Log hviid og rod,
Malurt, Martrum, Merian (Mgiorm^) Mesterurt, Negliker
dobbelte og enkelte,
Paaste Llllier, PastinakelNsdder, Peberod, Petersillie, PintseLillie, Pione, Plom me-Trceer, PomerantsTrccer i Potter, PsrtU'
lak,Potatos(Bol2nnm tnderosum)ftm enDeel hos os nyelig har be
gyndt at plante, Praste.Krave (LsUiZ pr2renssß) PurreLog(?^^^
socrivum)Nadiis, Reddike, Nibs (^ideilum) med. rode og hvideßar
RiNgblom (^2len6ul2) Rost rod og hviid, Nnde (Km2dorcen^)
Nosmarin,Nsde-Beder,Sallade,Salvie,Sar (82turexa) Selidon
(d!nL!i6onjum M2)UB) Sellerie, Solbcrr (^ibeß mFrum) SpanstGrces (bramen lulc2mm lAßp3N!cum) Spaust. Peder i Potter,
Stlern-Hyacinther, StikkelbH'r,Stok-Roft (N2W2 s2nv2) Suk
ttr. Erter, SvcerdLillie^) Syring Trceer m^d blåa og hvide
Blomstre, Thimian, Tulipan, TyMste- Bonner, Valmue,
Valnodde>Trceer, Wble-Trccer, itemkolemonimn cXruleum^
aldnm, hvilke alle paa disse Stader kan komme fon, stiont ikke alle
Aar lige godt. Dog er herved at marke, atHaver og HaveVcexter
tsar.de sta kaldte grovne Urter ere egentlig ikkun brugelige hos fornem
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me Folk; sta at, omendstiont de sta kaldte Nccpe-Reiter (det er, visse
Stader, hvor Noer plantes) ere hos Bonderne almindelige nok, og
LCble Haver mangestads antraffesi Fiordene, tilligemed Kirstbcrr
og andre Slags Bar; sta veed de dog ikke endnu af Kaal og Redder
at sige, .undtagen paa nogle faa Stader i Borgunds Sogn, hvor de
nyelig have begyndt at plante dem.
§. 2.

Hemast komme de Vildvorende Urter i Betragtning, hvis Antal
er langt storre ; men sver dem maa ingen vente nogen fuldkommen
Fortegnelse, eller stadan en, som stulde indeholde alle Sondmors
Varter/ thi dertil udkravedes,ftrst at have lobet alle Fielde og Dale
igiennem , hvilket var langt mere nw min Tid og Leilighed har kundet
Made; vernast at kiende alle Slags Muici,
og I^unA indtil
de mindste og fineste, hvilket overgaaer min ringe Kundstab og vilde
desuden iet Skrift af denne Natur falde alt for vidtloftigt. Men alli
gevel mener jeg dog herved at kunde give en Prove, som baade kan
kaldes tilsirakkelig, i henseende til at de fornemmeste og nyttigste Urter
deri findes anforte, sta og paalidelig og efterrerlig, da ellhver Urt
noie er provet og benavnet efter den fortraffelige Urtekiender I^mnXi
Bxtrem2 sex^le, stm efter mine Tanker er den sikkerste Vei man i
sta Fald kan folge. Nytten af dette Capitel formoder jeg og at kunde
blive adskillig, ei alene i Oeconomien og Medlemen, da jeg noie har
anmarket Urternes Nationale Navne, Kraft og Brug, hvor jeg har
sundet dem, men og i henseende til Landets og Urternes egen desto
noiere Kuudstab, da heraf stes i) at paa vore Ssndmsrste Bier
ge vore stmme Urter, som paa de Schweiherste, Pyrcnceeffe, Skot
landffe og Laplantste, stasom
23pm2.
i. Lrjc2 foliiZ sparts llN33ribu3.
2rcl^2n^eiio2.
M3
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M3
2lpin2. L2rrli2. L6tul2 foliiz orbic:nl2ti3 cren2tiß. d!er2lAum
foliiz OV2tO-l2nceo!ariß.
folliß oppvinn oV2to-l2ncel)la
tiß.
spicnllß vivip2rl'B. (3n2pN2lium 2!pinum. I^iergcium
<50lii8 0d!onFl8 inreFrl3 6enratiß. knleum lpic2 ov^o-c/lindl^cea.
Il2nunonlnß 3Conirifc)ljnß.
oalx^i)Nß nirsuriß. Kuinex
tioriduß N6rln2pnroc3iciß 6iFXN!3. 82I1X foliiß lerr2tlß
or
bicnlgriß.
82Xi'fl72F2 io!ijß r26ic2lldnß 2F^re^2tlß lin^ul2t!B.
82x16-2^2 ic)!uß leri-2tiß 02ulo nn6o rilmolo.
82xi5r2^2
foliiß r26ic2Nß gF^reFgtiß line2i-iduß. Berr2tul2 C2lxciduß nirlntiz
OV2t!B. 80ncliu8 cTru!eu3. Btell2ri2 tolliß oblon^lß pe6uncullß
lud!Morjß. Verc)nic2 ccir^indo terminal, , og mange fiere. 2) At
her findes adstillige Urter i det Lave, som ellers hore hiemme paa de
leieste Fielde og regnes for agte Fietv-Urter. Saadanne ere :
mell2 2lpin2.
til2ment!B
L2rrss2.
Kumex itonbuß I^rm2pnro6itiß 6iFxwß. 82lix foluß serr2tiß M
bnß ordicul2tjß. 82xitrgF2 50lu8 r2ckc2!il)Uß 2^^r6F3Nß linZul2tiß
80NCNU8 cXrulenß og fiere. Aarstgen, hvorfor disse Urter findes
paa lave Stader, er, hvad de fieste angaaer, ingen anden end denne,
at deres Rodder fores Md fra Fieldene ved Snee- og Steen-Skreed og
faste sig fiden i det Lave. Gaacr man videre og sammenligner denne
Mn Fortegnelse med Urterne i Sverrig, som meest kommer overeens
mch dette Land i henseende til Clima, da stes 3) at visse Urter, som
I.inn2Mß i sin klon Bvecic2 regner blant Sverrigs egne, findes og
sta her i storste Mangde, stasom
li
foluß lp2rll«
line2nduß.
c2uliduß procumdentjduß.
Vetul2 foliiß
oi-dicu!2tiß crLN2ttß.
(^r2tT^nß ic)luß oV2tiß inXqv2lirer serr2tlß.
LinnX2. I.odeli2.
ON2INTMOruB norveAcuß. Men 4)
at her og findesUrter, som deels i Sverrig ere ganste übekiendte, stasom
Vumum. UlAlia!iß. Ilex soluß OV2NB 2cmiß. Bgxjsl2Fa folin c2uliNIB
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nlB iinegridnß 2lterniß cilj2tiß, foruden en Deel I^uci og IIIv^;
deels rare og nsadvanlige i Sverrig, stiont de her allevegne forekom
me, stasom
K!2memiß l2N2tiß.
s. I?.uc2
lnur2rl2. Oocnle2ri2. (!r2tX^uß I^ennic2 I^2linil. Li^uiricum
folilß bitern2tiß. Lonicera s. (^pritolinm. 05mun62 tr6n6ibu3
l2nceol2ti3 p!NN3titi6iß. ?e6ic:ul2riß C2ule r2lNlolo c2lxcibuß od
lonAl3 2NMil2tiß lXvii)Uß. R.2nunculuß 2con!rifolius. Verb2lculn
ni^ruM) med fiere; endstiont det paa den anden Side er let at stutte,
at der iet sta viidt begrebet Land , som Sverrig, maa findes mange
Urter, som ere her ganste übekiendte. Flere Slutninger af dette Slags
overlader jeg.de bedre Kyndige at giore sig selv, og begiver mig nu til
den belovede Fortegnelse over Sondmors Vildvoxende Urter, fol
gende, i henseende til deres Benavnelse, Hr. (^2roli I^innXi I^lora
Bvecic2 afden anden Stokholmste Edition 1755/ men ogsta hist og
her, nåar jeg der ei har sundet dem, stmme berommelige Autors
I.2ppomc2 og BpEcieß ?l2nt2rum. Hvad Ordenen angaaer,
da burde jeg vel have rettet mig efter den i Hans BxttelN2 sexu2ls
vedtagne; men at Fortegnelsen tillige kunde tiene som etßegister, hvor
efter Urterne kunde opftges, har jeg heller villet folge den Alphabetiste,
og vil til stmme have Laseren henviist, nåar jeg paa andre Stader .i
dette Skrift anforer Urterne med forkortede Navne.
/^ cnil!e2 foliiB 6uplic2to-dioinn2ti3) ilore 2ldo A purpureo , i!
-^MMefolimn. Nollik. Bruges af nogle i Thee; af andre kaages
den i Romme eller Smor, indtil den giver en Olie fra sig, som
bruges at smore paa Saar og store Skader (stasom uaar Creature
ne have revet sig) og lager stiont. Af M Deel sattes den og paa
Al som Humle.
toliiB l2nceol2N3 2cumin2tiB 2r^ute lerr2N3) vul^o?t2r
mic2. Voxer i Mangde paa Srens Praste-Gaard i Voldens
Sogn.
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foliiB P2lm2t!3 mulrili6lB villos. Luse -Grces; voxer
i Fiordene med blaae Blomster og oprykkes afßonderne som et sta
deligt Gras for Creaturene. Det Vand, hvori denne Urt bliver
kaagt,er tienligt tilat fordrive Luus sta vel hos Mennester som Crea
ture ; og derfor kaldes den Lust-Gras.
.^ctX2 i-2celno ov2w tructibnB t)2cc2riB, ll(^lirilroonori2N2. Trold«
Vcrr; vorer i Fiordene med sorte Bar, hvilke efter Bim. ?2uli
Beretning af Bonderne i Dannemark kaldes Faare-Lorte , dem de
og meest ligne, og bestrives af ham som ganste forgiftige.
lolii'B c2u!injB summiB tern3tiB. S^valler»Kaal;
voxer ftm Ukrud i Haverne , men bruges dog ai blande blant Kaal.
<Atnu32. Vild-.Petersillie, et forgiftigt Mud i Haverne, som let
kan tåges for den rette Petersillie og burde derfor kiendes af alle
Huusholderster. .
Sopp, er mange Slags, afhvilke jeg kiender folgende.
I)
ttjM3tU3) pileo plic2to lnernor2N2ceO) 12M51113
d2li lariorldu3. En ganste liden og hvid Sop , med tynd og gien
ttemsigtig Hat, som voxer i Skovene. 2)
C2ulelcen3>
pileo planmsculo l2ctelcentL M2rDne 6ei^exo , I2melllß inc2rN2w.p211i6i3. En hvid og undertiden brunagtig Sop med fiad
Hat, hvoraf kan trykkes en Hoben Saft, som en Malk. Voxer
ligeledes i Skovene. 3)
lrioit2Mß pileo convexochva
mgto 21t)i60) I2NIMB ruin,
C2mpelrri3. Er ett
afde almindeligste Sopper hos os, forsynet med rode Lameller, og
med en hvidagtig og ligesom stiallet eller avuet Hat. 4)
cnß tripit2tuß !2melllß r2Moliß 6ecurremiou3. En meget smuk
og braudguul Sop , med Greenagtige og langt ned paa Stilken lo
bende Lameller, ftm vorer i Skovene. 5) /^2ncuß lcjpil.gMß
pileo c2mpimul2to ftriaro pelluci^o,
a6scen6entlbu3,
I 2

88

Sondmors Bestrivelse, I. Parts 11. Capitel,

ftipire nu6o. Er en liden graae Sop, med stribet giennecksigtig
og toppet eller Klokkeformig Hat , og voxer paa Engene.
6)
Kipit2tuß pileo c2Mp2nul2to l2cero, !2lnelliß niZrjz
l2ter2liter iiexuoti3, iri pite iilrnloso^li
timet2rju3.
Er og en graae Sop, med toppet Hat og sorte Bslgagtige Lameller,
som voxer paa Moddinger. 7)
ttipit2tu3 pileo l^e
mipn^rico 50r6i60, nrnoilico prominente, I2melliß 2loiß, Kipi
te lonAo e^lin6r2eeo 2lbo. En graae Sop, med meget Slimig
Hat; men med hvide Lameller og Stilk. 8)
ltipit2tuß
pilei M2r^ine viol2eeo tomentolo, iri pite eXrulelceme, l2N2tel'
ru^ine2. Denne har sort Hat, blaae Lameller, og ligesom et
Slags lern-Rust paa Stisten; voxer ved Traerne i Skoven 9)
vilei6uß lripit2tuß, pileo pnrpur2leente vilei6o, l2mel
liß tuleo pnrpul2seentiouß. Denne voxer i Skovene med en rod
og Slimig Hat og med Saffran-guul Stilk, lo)
ttipi'>
t2tUB l2melltß 0lnnil)U8 lN2Fnitu6ine XHV2liduß. Er paa Hat
ten snart mere snart mindre rod ; men paa Lameller og Stilk hvid
stm Alabast, og voxer overalt i Skovene. Efter I^innTj Beret
ning i
I.2pponie2 p2A 367. bruges denne i sar af Findlap
perne til at satte i Snarer som Lokke-Mad for Egernet (Beiuruß)
ftm stal finde sardeles Behag i dette Slags. 11)
tti>
pit2tuß I2melliß 6iinio!i2tiß so!!r2rnß, ftipite volv2to, 2piee 6i12
--tatO) dali ov2to. Voxer hist og her paa torre Enge, og er me
get anseelig af sin hvide Stilk og rode Hat, ftm er bestt med hvide
Knudrede Ophoielser. Efter I^inniei Beretning i bi. I.2pp. p2A
360. stiares den iStykker, blandes med sod Malk og sattes saaledes
hen for Fluer, som derved drabes; hvilket stadfastes i Norg. Na»
turl.Hist. i.D. Pag. 239., hvor den kaldes Flue-Svamp.
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p2nicnl2 p2rte siorente Mentillima, pet2lo exteriore
dro termin2to, 2rilt2 tortili recurvg. En almindelig Gras - Art
ved Hav- og Elve-Bredde.
H^rolriB c2l/eidu3 color2tiB, pet2lyrum 2rilt2 6orlgli reeurVK.
Enge-Grces; en meget siinGras-Art og almindelig paa Engene,
hvilke derover om Hosten see rode ud, og ligesom bedakkede med et
rodt Klade.
lolii'B plgni.?) P2nienl2 coarKata,
pe6uncn?2tiB mutici3
convoluto -sudu!2tiB. Ledelss ; sta kaldet, fordi den har ingen
Leder paa Stilken, som andre Gras-Arter, og bruges derfor til at
trakke Tobaks-Piber igiennem, som behove at renses.
foliiB pl2ni3, P2nieul2 p2tente, iioriduB mutieiB lXvidu3 ca .
lxce lon^ioriduB) li
2HV2tie2. Voxer med bugtet Stilk i
Sumpe og Vande.
soliiB pl2niB, P2nicul2 p2tente, pet2liB b2ti villos 2rilr2tiB, 2ri>
K2 reH2 drevi. En rod, solvfarvet og hoi Gras-Art, som har mange
Blade ved Roden og voxer overalt paa Engene.
soliiB setgeeiB, cmmiB sudnuck'B, p2nicul2 6iv2rie2ta, pecknncn
liB ilexuoliB. Eng-Havre; voxer hist og her paa Tuer, sta vel paa
Fieldene somi det Lave, og har gule Blomstre, som ligne Havre-Korn.
5o!il8 set2ceiB) p2nieul2 2n^nttat2. Cr liden, men anseelig af sine
purpurrode og solvfarvede Blomstre, og voxer paa Tuer og Huus-Tage.
soliiB lndul2tiB, pgnieula o!enl2 <^c. En meget rank og anseelig
Urt, med smukke Solvfarvede Blomstre, hvori mange andre Farver
ere blandede. Den voxer blant Lyng og Krat.'
soliiB letten, folio lummo lparngceo Ae. Denne kan let stilles
fra de andre ved det lange Blad, den har i Toppen, og som ind
fatter en Deel af Blomstrene ligesom en Skede; yen er og mere lyse
gron end andre Gras Arter.
3
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tetr2FoNo pxr2mi6aliB ) s. VuFck. Jonsok Koll; sta kaldet,
fordi den blomstrer ved Jonsok, II!.
det er Vi^ilia 8.
eller St. Hans-Dag.
foliiB Mjm2tiB. Mari-Kaabe; meget almindelig.
soliiB
lerratiB , li 2lpin2. En Field-Urt, ftM
dog ofte findes i det Lave.
le2po nu6o lemievlin6r2eeo, Lo!iiB l2nceo!2tiB petiol2ti3,
5
url?num. Rams ; voxer mangestads paa Fieldene og
giver Malken en viderlig Smag , nåar den ades af Koerne for St.
.Hans -Dag; men stal, som berettes, efter den Tid miste sin
Kraft.
Miinm e2ule tereti duldlfero, 501ii3 se2hri3 semiteretibu.B ludtU3
lule2ti3. Bild-Lsg ; voxer sta vel i Fiordene som paa Oerne, for
nemmelig paa den Gaard Roald paa Vigeroen, hvorfor den og af
nogle kaldes Roalds-Log.
Xlopeem'NB eulmo spiemo-intraeto. En almindelig Gras-Art paa
fugtige Stader, ftm dog ofte sees paa torre Huus-Tage.
Mline pet2liB dip2rtitiB, toliis ov2to eorclatis. Vas-Arv; et al
mindeligt Gras i fugtige Gaards-Romme, Haver og Ågre, item
ved Strandbreddene.
An6rome62 pe6uneuliB 2^reMtiB, corolli3 ovatiB, lo!ii8 2lter»
nlB l2nceo!2ti3 revo3ml3. Forekommer allevegne i Lyng-A^arkelle.
ti Lrie2 pe6unenliB 2ForL^2tiB, corolliB ov2tjB, loliis
tp2rl^3 line2ridnB odmli3 planiB. En rar Field-Urt, som er mig
forekommen overst op i Urkedalen i lorgenfiords Sogn, sta og paa
Sogn.
Anemone leminidu3 2cmiB, folioliB ineillB, eaule uniiloro, li
Anemone nemorola. Gede-Simmer. Denne bruger man unPertiden at toe sig med, nåar man er veirbrandt.
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foliorum imp2ri lod2to, som voxer i Mangde ved
Strandbreddene paa Oerm. D)^ren2NFe!iea. Ovanne, Ovan
ne-Nod; voxer overfiodig ide fieste Sater-Dale og Fielde. Stil
ken, som hvert andet Aar udstyder og kaldes 1011, 181.
ades
af Bonderne med Begierlighed; ja det har tilforn varet brugeligt
iblant dem, at reise i samlede Flokke til Fields nyelig for St. HansDag, blot for at ade 1011, ligesom ttl et Gastebud. RoHen tyg
ges som Tobak, eller sattes paa Brandeviin; af nogle gives den og
Creaturene ind mod Vattersot. lislanderne bruge den mod BrystSyge og andre indvortes Svagheder ; samle dem og til VinterForraad at ade som anden Mad. See Buschings Nachricht. i.
B. 4. St. Pag. 394.
AnZeliea solioliB 3e^v2lidn3 ov2to-l2nceol2tiB lerr2ti3 . li
l>!velrnB. 1011, Gede-101l item Sqvette; voxer overalt paa
fugtige Enge.
Antnericnm lo!ii8 en^formiduB, lil2menti3 12N2t18,' li (3r2men
08lifl-2^um. Voxer overalt paa Myrene og kaldes her Val-Sax,
uden Tvivl fordi Bladene ligge over hinanden som paa en Sar.
Dens Forgiftighed for Faarene er vel ikke alle, men dog nogle hos
os bekiendt , da en Deel Bonder gaae den forbie med Laen. At
den efter Bim.^2uli Mening stutte blodgiore Creaturenes Been,
forkastes af LinnNo og er hos os ei videre bekiendt, end at en Deel
auster den som Aarstg til en vis Svaghed hos Creaturene, kaldet
Krokle, hvorved de blive ligesom lamme eller magteslose i Benene.
Antnerieum toliiB enlitormiduB, peri2NtQiiB tri!odiB , til2menciB
En Field-Urt, som mig dog ingenstads paa Fieldene er
forekommen, men paa de Gaarde Bierge og Myklebust paa Hel
lingsoen i Borgunds Sogn staaer dell i Mangde.

92

Sondmsrs Bestrivelse, I. Parts 11. Capitel,

AntNoX2ntnum spie2 OV2tO-od!ONA2, KolcnliB sndpe6unenl2ti3
2rift2 lon^ioriduB. En meget almindelig Gras Art , som oprin
der tilig om Vaaren.
I Schwed. Acad. Abhandl. 1745.
Qvart. meldes, at et Blad af denne Urt, lagt i en Snuus Daast,
giver Tobakken en behagelig Lugt.
AntnMiB nerd2ee2 toliiB pinn2ti3 inTq!V2liduB) c2pitu!o 6uplic2to,
li vulnel2ri2. En rar Urt, som voxer i Mangde paa Sandbakker
ne paa Gaarden Roald med gule Blomstre.
loliiB l2neeol2co-linelridnB eonierti3, 02ule ereeto,
t. I^in2ri2. I Norg. Naturl. Historie kaldes den Torffe.Mund
og voxer hos os i Fiordene.
e2ulidnB proeUmdentiduB toliiB inteFerrimiB.
Misl»
Boer, Mslneßcrr; er almindelig paa torre Bakker, besonderlig
paa Fintoften og andre Ber, og tåges ofte i Munden i Staden
for Tyte.Bcer, hvilken den aldeles ligner, men har intet i sig uden
et smaglost Meel. Om denne har I^innXUB strevet en heel Afhand
ling i Schwed. Acad. Abhandl. 1743. 4. Qvart., visende deri,
at den Urt
stm for nogen Tid siden er bragt fra
Nord-America til London og brugt til at blande i Tobak, er intet
andet end Bladene af Meelbcer, hvilke og efterLinnXi Vidnes
byrd smage og lugte ganste godt, nåar de smoges; men var vel neppe
bleven degierlig i Engelland, om man der havde veedsi, at de findes
paa hver Tue i Norge og Sverrig. I Slutningen a f stmme Af
handling meddeles denne vigtige Underretning, at Lagerne i Mont
peUier nyelig have opdaget en sardeles Kraft hos denne Urts Blade
til at lage Steen -Syge, .sta at Stenen endog derved ganste stal
knuses. Maaden at bruge dem paa, er at tåge Qvintin af Gan
gen i HonftSuppe om Morgenen og dermed fare fort IO til i4Da
ge, da denne Svaghed ganste stal vare laget. I den Oeconom.

Jour-
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Journal for Februarii Maaned 1758 under No. 7. laser man, at
Corducm-Berederne i Bergen af denne Urts Blade og spade Skud
berede det for deres Haandverk sta uomgangelig fornodue Mccl, som
kaldes Schmack, og er tilforn med stor Bekostning hantet fra Hol
land eller Spanien. Linn23UB siger og om denne Urt: ett kknca
eori2ri2 2pu6 noB ulit2tiBlim2.
/^rdutNB c2nliduB procumdentiduB) soliiB ruFollB lerr3tiB. Voxer
mangestads paa Fieldene, og kaldes her Heste «Beer; men stal paa
andre Stader i Norge, ester I^innXi Vidnesbyrd, kaldes Nnpe-Bcer.
foliiz corci2tiB inermiduB petiol2tiB) li L2ro'2N2. Burre,
Luse-Blad , er almindelig ved Ager<Nener og i Gaards-Romme,
stiont ingenstads sta overfiodig, som paa Serne i Harams Prastegield.
.Hren2ri2 <H) io!iiB lilisormiduB^ ltipuliB memdr2N9.eeiB V2mn2nti
du3. /3) io!iiB ov2tiB 2eutiB e2rnoii3. Den forste er mig ingen
stads forekommen, men den sidste overalt ved Strandbreddene pas
Oerne.
/Vrenarm soliiB lineariduB lonW'm6ine interno6iorum.
geledes ved Serlles Strandbredde.

Voxer li

so!iiB oV2tiB ime^riB.
Heste. Solsye , Stok.Svceve,
item Kll-Konge, fordi den undertiden sattes paa Ol som Humle
eller Malurt. Dens Blade, kaagte i gammelt Kl under lukt Laag,
bruges imod Blod-Vark, eller at svede paa, som Prydfing, hvil
ket Slags Drik efter Bim.?2uli Mening og stal beredes af denne Urt.
soliiB pinn2tiliciiB pl2niB ineitiB sudtu3 tomentoi^B. Bue«
Grces; er meget almindeligt i Agrene. Det er her meget bruge
ligt blant Bonderne, at kaage dette Gras, og saaledes at lagge det
paa Barsel-Koners Liv. Froet eller Blomstrene af denne Urt kaa
ges og af nogle i 81, og tåges ind for ModerSvagheder. Hvilket
Brug stadfastes af l^domel i hctns
6e I'diltoire 6eB pl2n
"
teB
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teB r.lueUeB) hvor han regner denne Urt blant kl2mes d^lrenc^ne»
og siger 'lom. I. p2F. 153. L6it. 5. „0n emplit 6eB 82cdet8
,)6'^rmoile pour leB 2pplio^uer en M2niere 6e c2t2pl2Bme lnr
),Ie nomdril 633 temmes c^ui le pl2i^nent 6e lnO)e2tion 6e
„m2triee.))
e2lxcidn3 o^vin^vel!oriB p2nicu!a 12X2, li kdraAMlteB. Er
, mig kun sielden forekommen.
loliiB oloniB l2nceol2tiB, li
o6orat2. Myste;
er bekiendt af sin stionne Lugt, som den i sar giver fra sig, sta ofte
Sonden-Vind eller Regn el i vente, og det lange efter at den er
bleven tor. Den voxer mangestads i Fiordene, heftnderlig paa
Grebsstrand i Voldens Sogn.
tion6iduB pinn2tiB, pinniB ludrotnno'iB cren2ti3z li^6l
-antdum rudrum. Almindelig i Bierg-Kloftene.
tron6iduB ultern2tim 6ecompollriB) li Rut2 murgria.
Smaae» Blom; voxer i de fieste Sater-Dale og paa Fieldene.
Da Hr. Procantzler Pontoppidan i Norg. Nat. Historie 1 P.
Pag. 2 10. har meldet om en Urt, kaldet Torboe eller Heste-Spreng,
som for Hestene stal vare en dodelig Forgift, og tillige har ladet
samme aftegne; sta befandt jeg strax, at det maatte vare Kut2mn
r2ri2) og er deri siden bleven bestyrket ved Samtale med Hr. Professor
Oeder, som selv Har varet paa de Stadey hvor Torboe egentlig stal
voxe, men intet sundet uden denne. Af forommeldte Virkning er
den vel ikke hos os bekiendt; men da Hestene mangestads paa vore
Fielde ere et saadant Tilfalde underkastede, som Hr. Pontoppidan
ommelder, og denne Urt er hos os ganste almindelig, sta tvivler jeg
ikke paa, at den jo har Skyld deri, stiont Sygdomnren tilskrives her
en anden Aarstg, nemlig et vist Slags Insect, som stal satte sig ved
Hestenes Orer, og kaldes Trold (med hvilket Navn Sygdommen

selv
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selv ofte betegnes) men er dog efter de fornuftigste Landmands Me
ning intet andet end en Opblastlse, foraarstget af et vist übekiendt
Gras ; hvorom et og alldel Beviis vil forekomme i det efterfolgende.
loliiB l2neeol2tiB inteFerrimiZ c3rnoliB
li/lripolmm.
Voxer overalt ved Strandbreddene,
e2u!e derd2ceo p2MIO) toliiB lnd6eltoi6eo-l2neeo!2NB
c2lxcidu3 seminum 6iseo 6ent2tlB.
Voxer i stor Mangde ved
Strandbreddene og kaldes Svine-Kaal, fordi den ades begietlig
as Svim og samles til Foder for dem.
p2nieul2 p2tence, c2lxeiduB trillock dreviduB, iloseuli^
d2ll piloli3, s.
/2M2. Flug-Havre; et stadeligt Ukrud i
Agrene, ftm dog ikke hos os er meget almindeligt. For at ud
rydde stmme pleier man at ombytte Sade-Kornet og hostploie A
grene.
egl^eiduB dilloriB, lloleulo nerm2pl^ro6ito mutico M2lenZo 2nil2w. Voxer paa nogle Stader i Mangde ved Strandbred
dene, saasom paa Gaarden Natvig i Borgunds Sogn/ Kierstad
Prastegaaw i Harams Sogn og fiere Stader.
p2nieuZ2 !2X2) e2l^eidu3 tritloriB dreviduF, KoleuliB omni
duB
Demle Urt kaldes paa nogle Stader hos os HesteHavre og et nast foregaaende meget liig, men har mere nedstagne
Blomstre, 3. i hver Knop. Den findes paa forbemeldte Gaard
Natvig, sta vel som Dimmesunds Prastegaard og fiere Stader;
men er rar i Sverrig, hvor Hr. Kalm ikkun har sundet den paa et
Par Stader, og gior Forstag om at stae den stm e,l afde nyttigste
Gras-Arter. See Schwed. Acad. Abhandl. 1746. 1 Qvart.
Pag. 67.'
U>ZNN2 tolii3 OPPOM3eor62tlB odtuse lerr2tiB.
paa Fieloene ftm i det Lave paa sidlandte Marke.
nK 2

Voxer sta vel
Ver-
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LetlM. H) soliiB ov2tiB 2eumin2tiB lerr2tiB. Birk. st) I^olio romn
6iore r3miBpropen6entidn3. Steen Birk, som voxer paaßierg
agtige Stader, og fornemmelig adstilles fra den forste ved sine han. gende Grene. Dette er et meget almindeligt og tillige meget nyttigt Tra,
tienligt til Brcrnde- og Gavn-Vced o: Gavn-Tommer, stasom til
Baade, Stader, Plove :c. , bestnderlig nåar Barken er aspillet, da
det bliver meget haardt. Birkens yderste tynde Bark, kaldet Nerver,
lagges altid under Torvet paa de hos os brugelige Torv Tage. De
fineste Hinder af Naveren lagges som et kolende Plaster paa aabne
FodSaar. Dens tykke og brune Bark bruges altid at berede La
der med. Dens
erilpi, som her kaldes Nekte, bruges for
sin Haardheds og Smukheds Skyld meget til Skoe-Hale,TolleknivsSkafte og andet deslige. Mare Riis kaldes her ?lic^ detulin^
hvilke sidde undertiden i Hobe-Talpaa dette Tråes Grene, og see ud
som smaa Fugle- Reder. I Hullene efter afbrudte Grene voxer
Tsnder, som bruges tillllxStaal; og paa gamle Birke-Traer voxer
Knost (VoletuB foment2liuB) hvorom meldes strax herefter. Af
- uuge Birke Qviste giores ei alene Vidje-Baand, men og sammenflet
tes et Slags store Kurve, som bares paa Ryggen og kaldes Kaser.
Af Traets Stamme kan udtappes en ikke übehagelig Saft, nåar man
borer Hul i Traet og fatter en Pind derfor, indtil Vadsten har sam
let fig. Med Birke-Lov eller Birke-Blade sattes guul. Farve p^a
Uldell-Toi, sta vel som paa Linnet, blot at man tager Bladene ved
St. Hans Dags Tider, da de ere meest friste, og kaager dem tillige
med Teiet i Vand. Dersom Toiet forst lagges i Alun-Vand, og siden
torres, forend det farves, da bliver Farven desbedre og bestandigere.
Af Birke Aste beredes dell beste Luud og Sabe.
Lewla soliiB ordieul2tiB erenatiB. Birke. Pors; et lidet deiljgt
Slags Tråe, som voxer overst op paa Fieldene, hvor anden Skov
åstader.
Lemla
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Letul2 pe6nneuliB r2mollB. <s)
rotun6ifoli2 Autinos2 viri
-6i3. Orre eller Svart-Or. O)
ioiio ine2no. Aare eller
Aare-Trcee. Det forste Slags er her nasten lige sta rart, som det
sidste almindeligt. Aare-Bark eller Barkell af Aare-Traet bruges
her overalt til at satte rodbruun Farve paa UtdewToi, da man blot
kaager Varken tillige med Toiet i Vand. Bladene af Aare Traet
lagges undertiden i Skoene, nåar man i stark Gang og Sveed vil
forebygge, at Huden ei sta! gaae af Fodderne.
Vo!etN3 lnpit2tUB pileo A2dro pulvin2to M2r^in2to, li VoletuB do
vinu3. Denne kaldes Sop, ligesom
men er deri for-,
nemmelig adstilt fra stmme, at den har ingen Folder. Der er vel
mange Slags afden; men denne her benavnte er dog den alminde
ligste og meest bekiendte, da den ades med Begierlighed af Creatu
rene, og opsoges ofte af dem langt borte, men stal efter vore Bonders
Erfaring udtorre deres Melk.
VoletnB 202u1i8 pn!vin2tuB inXHvM odtusu3, li BoletUB fomenta
riuB. Knost. En almindelig Vaxt paa gamle Birke-Traer, som
bruges overalt i Staden forTonder, og beredes ved at kaages starkt i
. . Luud og bankes, indtil den bliver mor.
LoletUB 2e2uliB Pu!vin2tuB 2lduB lNvi3) poriB 2cutiB 6WrmiduB.
. Hvld-Knsst,fta kaldet, fordi den er hvid, ligesom den foregaaende
er bruun, bruges her undertiden tilPropper i Staden for Kork; men
falder dog til saadant Brug noget for myg eller blod.
LrMe2 i^ckee e2ule^ve tenui, soliiB c2uliniB umformiduB cor62tiB
lessiliduB, li e2mpeltriB. Voxer som Ukrud i Haverne.
Lri^2 lpiculiB ov2tiB) e^ce tloleuliB drevio.re. Det er en mtig
Gras-Art, hvis Blomstre see ud som hangende og bavende Perler,
og findes hist og her paa Biergagtige og yrre Stader.

K Z
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Vromn3 P2nicnl2 p2tente, IpienllB oV2tlB)^lriltiB reNiB ; item /3) I^e
ttne2 Ar2mine2
dirsuti3. Havre - Groes. Er almindelig
ved Ager Renerne og paa igienlagte Ågre.
Vrvum 2NtneriB ereeei3', e2ule ereeto , r2M!3 l2ter2liduB drevidnB
ferriliduB. Et Slags Mosse med en hvid Loddenhed, som voxer
paa Marken og fiade Stene, hvor den ligger som store ophoiede
Dyner, og bruges meget til at lagge imellem Tommer-Stokkene i
Husene, for at giore Vaggene tette, ligesom I^l^pnum og Bpli2^num.
Luni2B iilieu!iB ov2tiB lTviduB 2neipitiduB. Kunde med Rette kal
des Vild'Neddike, da den er til Anseende ligesom en Reddike.
Den voxer mangestads ved Strandbreddene paa Oerne, fornemme
lig paa Kierstad Praste-Gaard i Harams Kald. '
Vunium li Luldoeglilnum. I^inn. Bpee. ?I2M. lord«Nodder.
Er meget almindelig paa Grasrige Enge og bekiendt af sin rundagti
ge Rod, der smager som en Castanie og lader sig meget vel spist.
Den voxer i feed Hord og tillige meget dybt, sta at Roden ei kan
faaes op , med mindre man stiarer en Torve op rundt omkring delt.
Da den, som mig er berettet, ei stal voxe i den Sondenfieldste
Deel af Norge, og den ikke helle- findes nogenstads i Sverrig, sta
anster jeg den for en af dette Lands rareste Urter. Den anfores
ellers i Rami Norges Bestrivelse under Navn af Lnldod2lt2num.
soluB luperioriduB ov2lidiiB. Voxer allevegneiSumpe.
<H2lck2 p2lultri3. Er almindelig og bekiendt under Navn af Sol»
Dye, stiont den og af sine Vlades Figur kaldes Heste-Hove.
(iamp2nul2 toliiB r26ie2liduB reniformiduB o2nliniB linearidus.
Blaae-Klokke, Blaae Melde; er meget almindelig paa torre En
ge. For at farve lidt Hor- eller Uld-Garn blaaet, tager man dens
Blomstre og valker dem tillige med Garnet imellem Handerne; men
kaager
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kaager man Gom eller cmdtt Toi dermed i Vand, ,bliver det lyse
gront som af Spanst-Groll.
d2mpannl2 soliiB ov2to-!2neeolgti3) e2ule limplicilllmo teretii tlo
ridnB solit2rii3 pe6uneul2ti3 s^e. med blaae Blomstre ; item si) d!2m.
p2nn!a M2xilna tolii3 l2tillimiB ilore 2ldo. Den forste voxer hist
og her, fornemmelig paa de hoie Strandbredde i Fiordene; men
den sidste har jeg i sar ftmdet paa de 2 Gaarde Haahiem og Ekrol
i Skoue-Sogn.
ioliiB pinn2t!B, to1io!i8 r26ie2liduB lndromn6iB c2u!i
-niB l2neeol2tiB. Vild'Karst; almindelig at ste paa fugtige Stader.
O2ro!nn3 soliiB 6eeurrentidnB dgir2to-pinn2tiB, t2einiiB 6iv2ric2tiB)
ealxeiduB ov2tiB lpinoliB vil!oli8
e2ule pi!oso.^ Ttstel eller
Tidsel; voxer paa torre og Biergagtige Stader.
(i!2r6nnB loliiB linu2tiB 6eeurrentiduB M2r^ine lpinoll3 , foliiB con
li (i!ar6nuB erispuB.
InttelTrost eller Tistel; voxer allestads i Agrene, hvor den ei udryddes.;
hvilket steer tilig omSommeren forend den har staet sig,og det uden
stor Umage, da den kuv har en liden Rod, uagtet den voxer til et
Mennestes Hoide og derover.
(i!2r6uuB tolii3 line2ridnB 6ent2tiB 6eeurrentiduB iN2r^ine lpino
li§ForidnB r2cemo^BerectiB 6ce. Tistel; voxer paa ft^
(^2i-6uuB c2ule snduniiloro, cgl^ce inermi aemo, fo!iiB inte^riB
l2eimatiBHve. Denne kaldes Ulve Llin , item Hvid-Blad, for
di dens Blade ere Kridhvide paa den underste Side. Den voxer
her overalt og bruges som det allerbedste Raad for staaret og hugget
Saar, da man kun kryster Saften af dens Blade og drypper den i
Saaret, eller og forst blander den med Franst Brandeviin. Sam
me Saft sinores og paa aabne Fod-Saar, da den tager Vark og
Svjebort;menßladeneftlvblandesafßondernemedTobakogrsges.
d!2rex
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d!2lex
limpliei 6ioie2, item (ilkrex lpic2 llmpliei anclroF^na
ere 2 smaa Gras -Arter, som vore allevegne paa Mosse -Marke,
nasten af Anstellde som Find stcrgget (BeirpuB eulmo ttri2to nuo^o)
men mindre, stiont deres Ax ere storre.
dkrex spie2 eompoiit2 , lpieuliB 2n6ro^vniB) li d!2rex 2ren2ria.
Voxer i Overfiodighed paa den Ostre Strand Side af Gidstoe i
den torre Sand, og er ligesom en Deel fiere Urter af Naturen be
stikket til at dampe Flyv-Sand.
(^2rex Ipie2 eompolit2 , tpicnliB oV2tiB lelHliduB 2pproxim2liB.
Er almindelig paa Mosse Marke.
Oarex lpienliB ludovstiB lelliliduB 6iftinetiB 2n6ro^MB, c2psuliB
2entlB 6iverFentiduB spinoliB.
Har Ax i Toppen af Skikkelse
forn Stierner, og er ligeledes at ste paa Mosse-Marke.
(i2rex spieiB ludovatiB selsilidnB remociB 2n6roF)niB) e2pluliB ov^
ciB tereciuseuliB mmieiB 6ivarie2ti3. Er forige ganste liig, men
har ei sta hvasse Ax.
(^2rex spiciB eonterti3 lelliliduB malens line2ri, e2psnliB 2cmiB re
curvi3. Kiendes let af sine trende Ax og tyende udstaaende Blade
i Toppen; den er og mere guul end de andre baade paaAx og Blade.
(ii2rex lpieiB pen6uliB, M2seu!2 ere6t2, t(NmineiB oV2tiB imdrie2tiB,
c2psu^iB eonsertiB odmliB. Den har i Toppen 3 gule Ax, og smale
Blade, som beklade Stilken og ere hoiere end stmme.
(i2rex lpieiB pe6unenlgciB ereetiB remotiB, tcLmineiB !ine2riduB,
c2plun'B intl2tiB. Kiendes fornemmelig deraf, at Ax - Kornene
(e2pln!X) ere mere rundagtige og adstildte end sadvanlig, og er
temmelig almindelig.
d!2rex spieiB M2senliB pluriduB, tcemineiB pe6nnon?2ti3, e2plu!iB
in^2tiB 2euminZtiB. Kkicene. Er en meget stor Gras-Att, ftm
voxer mangestads i vore farste Vande og undertiden indhostes. Findlapper-
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tapperne hakke dens Blade i Stykker og lagge dem j sine Skoe, om
Vinteren for Kulde og om Sommeren for Sveeds Skyld, og der
for kaldes denne Urt i Sverrig Lapstoe . Grcrs. Strtlerne ved
Bergen stal, ftm mig er berettet, altid bruge et Slags Gras i sine
Hud'Skoe, hvilket maastee er det selv stmme.
darex lpieiB lN2lcnliB pluriduB, lxemineiB ludsellilidnB) e2psuliB
odtuliuleuliB. «) C!2rex M2xim2 lpieiB pluridnB remotiB lonFiB. B) (i^arex ni^r2 vern2vnlMris. Den forste voxer ved Vand
og Elve -Bredde og er henimod i Alen hoi; men den sidste overalt
paa Mosse-Marke, ikkun een Finger hoi, og ansees dog begge af
I^innZeo for eetBpeeieB. Og da denne er blant alle (^2rieeB den
almindeligste, sta kunde den isar tillagges det Navn Star, som ellers
er for alle andre tilfalles.
>>
(H2lmn li (^2rvi.
Knrvi, paa Danst Kummen; voxer overalt,
besonderlig i Fiordene, hvorfra den salges, og bruges overalt stm
Kryddene paa Mad.
(Hent2Ule2 e2lxeiduB eili2tiB, soliiB pinn2tMiB, I2ciniiB l2nceol2^
tiB. Voxer i Mangde paa den Gaard Roald paa Vigeroen.
(i!ent2ure2 c2l^eiduB l^V2mollB , toliiB 12nce0!2t,3, s.
ni^ra.
Voxer paa Gaarden Hasund i Ulvsteens Sogn.
(^enmum erectum villolo-viseosum. Voxer overalt paa torre Sta
der og faaer undertiden en unaturlig og forunderlig Skikkelse, i det
dens Knoppe blive ftmmenkrollede og usadvanlig store; hvilket efter
Hr. LinnTi Anmarkning foraarstges af det Insect, som han i sin
I?2un2 8 vee. §. 695. kalder <^nermeB eer2ttii. Overst op paa
Sule-Fieldet, i Borgunds Sogn, har jeg sundet denne Urt temme
lig forandret, da Stilken var tykkere, og Bladene storre end stdvan
lig; Farven paa begge var og ganste morkegron, med en glandsende
Loddenhed.
.
K

>

(i^era-

102

Sondmors Vestrivelse, I. Parts 11. Capitel,

(i!er2liium ioliiB ov2to l2nceol2ttB) c2n!e 6ivilo, C2pln!iB odlonDz.
Denne har jeg sundet overst paa bemeldte Sule-Field af folgende
Skikkelse: (^2uliB c^i^ir2!iB) proemndenB; 501i2 vertiealiter ov2tg,
r26ic2li2 sp2llll, luperior2 oppolitZ; lioB unicnB M2MUB ere^m
niveuB; coroll2 e2l^ee m2jor; tot2 pl2Nta dirlut2 A inprimn
M2r^ine loliorum villos.
(^dTropd^llnm e2ule ltri2to,
tumi6inlcu!i3. Hundb
Slcenge; almindelig i feed Jord.
(idenopo6inm lo!ii8 tri2NAnl2riduB lud6eM2tiB , r2eemi3 eontertiz
ltrWllimiB. Melde; voxer hist og her i Haverne.
(Henopodinm loliiB rdomdoi6eo tri2n^nliB erociBpoltieeinteAriB;
lummiB odlon^i8) r2eemiB ere6ti3. Kaldes af nogle Melde, lige
som den forige, og voxer ved Haver og Veie.
QreX2 c2nle 26leen6ente, r2eemo unico. Voxer paa Fieldene sta
vel som paa Biergagtige Stader i det Lave.
(Ovaria r2M!B rgmoliilimiB inX^v2liduB. En smuk guul Mosse, af
Skabning stm et Coral-Trae, voxer blant anden Mosse paa Stene
og Klipper.
.
tl!linopo6ium c2pituliB sudrotun6iB dilpi6iB, br2Aeis let2eei3.
Voxer paa de hoie Strandbredde i Fiordene.
(i!oedle2N2 ioliiB l26ic2lidnB ludromno'iB c2uliniB odlon^!8 ludti
nu2tlB> li d!ocdle2ri2 ossicin2liB. Cochleare. Voxer ved Strand
breddene, fornemmelig paa smaae Holme,
(^omarum p2!ulrre. Voxer overfiodig i Sumpe og Vande. ,
d!onserv2 M2ritim2 tilisormiB lonFillim2 mse2) r2miB 2lterniB lim
plieiduB drevidn3 p2lli6iB. Den opkastes af Soen og ligger lige
som lange Traade i Stranden.

M2rin2 e2pill2ee2 r2Molillim2 snsc2. Saaledes kalder
jeg en rodbrun Soe-Vaxt, som ligger alleveglle i Stranden, og sidder
ofte
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oste fast til sneu3 n0605u3. Den bestaaer af mange fine Grens
som en Bust, og er oven til javn eller ligesom astlippet.
(i!onterv2 mgrin2 2rtieul2t2 C2pill2ee2 r2molilliM2 palli62
liB pnrpnrei3. Er den nast foregaaende temmelig liig , men lange
re og derhos ei sta breed eller udstagen. Farven er smuk rod, og
nåar man holder Grenene mod Lyset, stes de at bestaae af lutter
rode Leder eller (3enieuliB.
<i!onv2ll2ri'2 le2po nu6o, li I^ilium (i!onv2llium. Lillie-CoNVal;
kaldes ellers af Bonderne NMBlad, fordi dens Blade torres og
stodes til Nyse Snuus. 01. LorrieniuB recommenderer Nyst-Snuus,
beredet af dellne Urts Blomstre (ikke afßladene som her) som et godt
Middel mod Hoved-Pjne. vi6e
pl2Nt2rum in6i^en2rum
in
p3^. 14.
6onv2ll2N2MiB verticill2tiB. Voxer mangestads under hoie Fielde,
fornemmelig paa Gaarden Lassehoug i Skoue-Sogn, Slyngstad.
Ddegaard i Vatne-Sogn, og Sande i Rodve-Sogn, i Mangde.
Denne er paa de fieste Stader i Verden rarere end den egentlig sta
kaldte Bi^ilWm 82lomoni3, stm dog paa disse Stader ei er mig
forekommell.
(^onv2ll2ri2 solilB cor62tiB,
Krat- Skov.
(^OI'NUB derdgee2 r2miB dim3.
mindelig og vel bekiendt.

li Unifolium.

Er almindelig blant

Skrubbe, Skrubbe-Vcer ; er ab

co7ylnß Mpuliß oV2tiß odmn-8. Hatt, Hassel. Dette Slags Tråe
voxer overflsdig i Fiordene, hvorfor og derfra aarlig fores en Mang
de Nodder og Baand-Stager til Trondhiem.
cir2tX^uß, se. st)
lo!ii8 oV3tiß iNXqvMer serr2ti3 sudtUß
tomentoltß. Selje. Asald, sta kaldet, fordi den er Selje-Traet
temmelig lng. Den voxer hist og her i Fiordene, fornemmelig ved
L 2
Strand-
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Strandbreddene iSyndelv-Fiorden, hvor den voxer i hundrede Tal
og ligesom i smaa Skove; stiont jeg og i nogen Mangde har sundet
den paa Gaarden Sande i Rodve-Sogn, som ligger temmelig ncrr
ved Havet. Barene ades her med Begierlighed, og i Fogderiet
Nordfiord figesßonderne at plante dette Tråe i sine Haver. >) Oa
rXAU3 I^enniea tt^lmii, som tit Forstiel fra den forste kaldes Nogn.
Asald, og er her nasten lige sta almindelig, stiont Barene ere ringere
af Smag. Paa denne sinder man ell god Aftegning i Hr. Pon«
toppidans Norg. Nat. Historie, og en Bestrivelse over deni^lora
Bveeie2, hvor I.innXUß siger, at den er meget rar i Sverrig, og at
Han kun har stet dens Blade, som Ham fraFindland bleve tilbragte
ved Hr. Kalm. Blomstrene ere ellers af eens Bestaffenhed hos
dem begge, nemlig ret som Ronne-Blomstre, men storre; M2menctl
viAinti, ftvli 6uo.
02tXFU8 lolii3 odmliB ditril^6iB. Hage Torn. Voxer i Fiordene,
fornemmelig i Gieranger, og deraf forarbeides Tra-Skeer og andre
smaa Redstabe.
(iueud2lnB c2lxciduB mdov2tiB Al2dri3 retieulo-veno^B. li Veden
2!dum. Smelle-Gms; voxer allevegne i Agrene og ved Strand'
breddene. I Fogderiet Sogn kaldes det Guste-Grces, og bruges
der overalt mod Gust (en Svaghed, hvorom er meldet noger i det
foregaaende forste og efterfolgende tiende Capitel) da man tager
Froe-Hustne, torrer dem og stoder dem ti! Pulver, hvilket blot stroes
paa de Lemmer, som med Gust ere befaugte. fi) I.^cdniB mln-imna
- repenB. Voxer ligeledes i Agrene og ved Strandbreddene, men er
mindre og har smalere Blade.
(!ulema lloriduB lellitldnB. Voxer i Agrene ind til Fiordene.
s^astvluB plmicnl2 lecnno!2 Flomer2t2. En haard og uduelig
" Graschlrt, som voxer i alle Haver og ved Strandbreddene.

vil^
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Vimt2!i3 e2lieiniB solioliB ov2tiB 2eutiB, eoro!1i8 odtullB. Bpec. ?l2Nt.
Flnger-Hat, Nceve.Blelde. Voxer her overalt ved Gierder og
Veie, og findes dog hverken i dannemark ellerSverrig vildvoxende.
Den er her bekiendt afsin Kraft tll at lage Finger-Saar, og da dens
Blade ere gronne hele Vinteren igiennem, kan den kaldes et Keme
6inm prXsentillimum. At den i Italien anvendes til stmme
Brug, viser det Italienste Ordsprog:
rutte pi2Fe sMg,
det er, Flnger Urt heler og lceger alle Saar; hvilket anfores i
Bim. ?2ull l^lor2 I)2nieZ, men med en alvorlig Advarsel, som viser,
at Curen er farlig, hvorom (Homel dog intet melder. Her paa
Stadet har jeg havt et Exempel, som meget bestyrker Bim. ?2uli An
markning,da et Fod-Saar, ftly med denne Urts Blade stulde lages,
blev derved ligesom forgiftet.
Vr2da toliiB e2u!inlB numeroliB ine2niB, 6lienliB odlio^viB. Er Meget
rank og anseelig af sine Blade, som voxe op ad Stilken i Form afen
Pyramide; den forekommer hist og her paa Biergagtige Stader,
men er ikke almindelig.
Paa den Gaard Natvig i Borgunds
Sogn findes nok af den.
vrolel2 lc2piB rg6ie2tiB) iolioliB ordieul2tiB, li KossoliB. Ringorm»
Grcrs, sta kaldet, fordi man om Vaaren tager dens hvide Dug eller
Vadffe, og dermed besmorer Ringorme, hvilke og derved stal fordri
ves. Andre bestryge svage Oine med denne Vadste, og kalde der
for Urten Kien-Grcrs.
Halvela Mo 6ej^exo 26n2t0 lod2to 6isormi. Et Slags underlig
Sopp med lang hvid Stilk, hvortil er fastet en Hat, der ster ud
som en tynd og bruun Hinde og er snoet om Stilken. Denne Urt
har jeg sundet paa Sulefieldet i Borgunds Sogn.
Tl>muB iolii8 mueron2to.punFentidu3) li Ll^muB 2ren2riuB. Nug«
Grcrs eller Strand Rug; voxer allevegne ved Sandige Strand* k 3
bredde
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bredde ved Havet. Den kaldes ogsta Vippe Grces, fordi den
bindes sammen til Vlpper eller smaa Qvaste, som man dypper i
Vand og bestryger Fladbrod med, ttaar .det steges, at det ei stal
blive for meget melet.
limpetrnm pweumdenB, li Lriea d2cciter2. Krceke-Bcer , er al
mindelig.
Npilodinm to!iiB tp2rliB line2ri-l2neeo!2tiB , li Npilodinm 2NFulrito«
lium. Giedffe eller Geedffoe Grces (uden Tvivl fordi dens Blom
stre ligne Gede-Klover) item Mielte-Grcrs; er almindelig ved SteenDynger. I Agrene er den meget stadelig, da Fuglene kan sidde
paa den og opade Kornet; hvorfor den og der fiittig udrensts. I
dens lange Skaalmer indeholdes et Slags Bomuld , ftm med For
deel kunde blandes med den rette Bomuld og spindes; hvilket man
endog kunde låre afvore smaa Born, som undertiden tvinde Toug
deraf til sine smaa Skibe.
Npilodium toliiB oppolm3 ov3ti3 6ent2tiB. Forekommer ofte paa
Fieldene og Biergagtige Stader.
Lpllodinm toliiB oppoliciB l2neeol2ti3. «^) foli!8 line2riduB, forn
voxer paa vaade Marke. /3) to!iiB l2neeol2tiB r2mole
som filldes paa Biergagtige Stader. Den forste forekommer ofte,
den sidste kun sielden.
Vpilodinm loliiB oppotiti3 ov2to-l2nceo!2tiB inte^erl-imiB, illi^viB
leiMidn3 , c2ule repente. En Urt , som undertiden er i Spand,
undertiden kun i Finger lang, og findes i temmelig Mangde paa
Sule-Fieldet; men med taggede Blade, sta den enten maa vare
en Varietet af denne, etter og en anden Urt, hvilket sidste jeg dog
meget tvivlcr paa. For Visheds Skyld vil jeg bestride den saaledes,
som den her forekommer. <I!2nIi8 limplex , ma^nitu6ine v2ri2NB,
proeumden3, r^deseenB; 50!i2 oppollt2, inserior2 minor2 ov2t^

,
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ta, luperior2 M3^i3 odlon^2, 6ent2t2 sere omni2 ; lloreB 6uo
2ut tre3, canlem rermin2nteB, petaliB em2r^inatiB purpurei3.
Elldnu maa agte§, at Bladene (i sar de overste) ere paa den ene
Side gronne, men paa den anden ganste rode ligesom Stilken; men
om denne Egenstab er bestandig hos dem, kan jeg ikke sige med Vished.
T^viletum c2ule ipicato, fron6iduB compylitiB) li Thvilemm
l)'lvatieum. Voxer i Skovene.
?
Novisetum lc2po llnetiiie2Nte nnao , li Lo^visetum 2rvenle. Kler»
ring-Nok , Heste-Fivel. En almindelig og vel bekiendt Urt, som
tilig om Vaaren er af anden Anseende end omSommeren.
Novilemm e2ule 2n^ul2to) iron6idnBlimplieiduB; item B)
serum p2luftre minnB po!xlt2edion. Kiendes let af sin bugtede
Stilk, men er ei almindelig.
liczvilemm c2ule Kri2to , iron6iduB tudmnplieidu3.
Voxer alle
vegne i Våndene, og ansees af nogle som et stiont Gras for Creatu
rene; hvilket stadfastes af l^innXo, stm siger: at dette Gras stia
res til Foder for Koerne, paa det de derefter kall give des mere
Malk; item at det er übehageligt for Hestene, men at Reensdyre
ne, som ellers ikke ade Hoe, tåge dog mod dette.
L^viletum e2u!e nu6o le2dro d2li sndr2moso. Sklefte, SkurGrcrs; voxer paa adstillige Stader, men meest paa Gaarden Gar
stel i Ulvsteens Sogn.
Nlie2 2mderiB dieorniduB ineluliB, li vulWri3, Kore rudro s^ albo.
Lyng. Voxer overalt, vog mere i Fiordene end paa Oerne> og
bruges til Brande, hvor ingen Skov er.
Trie2 2ntderiB dieorniduB ineluliB, eorozuB sud^lodo^B 2FMeF2tIB
cgl^ee lonzioriduB
Er ei rar, men dog ikke sta almindelig,
som den forige.

Nri-
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liri^eron pe6nneuliB 2lterniB uniLoriB. Forekommer paa Fieldene
og i Field Dalene.
enlmo toliolo tereti, toliiB pl2niB, s. Lin2Aloln'B.
Myr-Lop, Myr-Skiccne. Voxer allevegne, men fornemmelig
i Field-Dalene, og det i den Mangde, at man fylder Hoved Puder
dermed i Staden forFier. Paa lisland bruges den deels til Tave
eller Vege i Lamper, deels til Dvale i Saar. See Bltfchmgs Nachr.
1.8. 4 St. Pag. 348.
Kr^mnm 6liqviB spieT 2pprelliB. Almindelig paa HnusTage og
audre torre Stader.
Nrxllmum loliiB inte^nB l2neeol2NB. Sees hist og her ved Agrene.
Tupdordi2 umdella
triti62 6iedotom2, scc. li Nulg.
Sees af og til i Haverne.
Lnpdr2ll2 foliiB ov2tiB 2r^nte 6ent2tiB. Kyen-Trost. Voxer over
alt paa Engene.
H^elwea p2njenl2 seeun62 eo2rct2t2 2rilt2t2, li ovin2.
Voxer
H^ overalt paa Huus-Tage og de torreste Bakker, og er det af LinnXa
sta kaldte Faar-Grces, da stmme efter Hans Anmarkning stal
vare det allerbedste Foder for Faarene, og kunde derfor med Nytte
staes paa alle torre Stader, hvor baade Faarene helst opholde fig
og dette Gras helst voxer. /3) ?ettne2 lpieu!iB vivip2ri3. Er
den forste temmelig liig, meil dog mere blod og guulagtig; voxer
mangfoldig i Urkedalen i lorgenfiorden og ventelig paa mange an
dre Stader blant Fieldene.
?eKue2 P2nienl2 leeuno!2 se2dr2/spieuliB septiilorn 2rilr2tiB. Voxer
overalt paa torre Enge.
spienliB sudov2tiB mun'eiB, e2l^ee i!olculis
m2)ore. En Gras-Art, ftm voxer hist og her, men kun i enkeltt
Straae.
I^elru-
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I^elrue2 p2nieul2 leeun62 ere6h2, lpieuliB sud2rilt2tiB, exterioridus
teretlbuB. En hoi og stion Gras-Art, som (i Folge Schwed.
Acad. Abhandl. 1746. IQvart.Pag.69.) mcv Nytte kunde staes.
Den voxer her i temmelig Mangde ei alene ved Strandbreddene,
men og overalt i feed Jord.
?elwe2 p2nieul2 r21n012 ereNa, lpiculiB ludleM'duB teretiduB
mutici3. Er det i Dannemark sta kaldte Manna - Grces, hvoraf
de stionne Manna-Gryn faaes, og voxer her i alle Sumpe.
li2FelliB rept2NB. lord-Bcrr. Naar disse Bar sattes hen
i en Kobber-Kiedel, give de en Vadste fra sig, som stal vare meget
tienlig M at fortare dodt Kiod.
.
tolioli3 serr2tiB. Ast. Dette Tråe findes her deels plan
tet deels vildvoxende (stasom paa Humloen i Borgunds Sogn)
og deraf beredes den bekiendte Affe-Smilt saaledes: Forst kloves
Aste Traet i smaa Stykker og torres vel, i Fald Traet ei tilforn er
uvtorret; derllast tåges to Gryder, afhvilke den ene sattes ned i et
til den Ende opgravet Hul i Jorden og bedakkes med et Trae-Laag
fuldt af smaa Huller (bestaaer Laaget afßlik, er det sta meget bedre)
melt den anden fyldes ganste med bemeldte klsvede Trae-Stykker og
hvalves over den nedgravede Gryde og Laaget; derpaa klines de
begge vel sammen med Leer rundt omkring, sta at intet bliver op
staaende, undtagen den overste Grydes Bund, paa hvilken lagges
Ild. Og da Fedmen i Traet trakkes ud ved Varmen, sta rinder
den ned igiennem det hullede Laag i den underste Gryde; men Asten
af det forbrandte Tråe bliver liggende paa Laaget. Denne afAsteTraet disiitterede Salve kaldes Aste-Smilt eller Smult, og er et
almttldeligt Huus-Middel mod ndvortes Skader i sar Beenbrud.
lueuB troncle pkn2 lerrgm verluB 2pieem mdereul2ta, li^ueuB
lerr2tuB. Voxer overalt ved Strandbreddene og kaldes, ligesom
M
en
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en Deel af de efterfolgende
Tang; men har bredere Blade,
end de ovrige Tang-Arter, og bor derfor kaldes Tare.
troncle 6iedotom2 ime^r2 , o2ule me6inm tolium tr2N3eux.
rente, vel^enliB verrncoliB terinin2liduB> li I^ueuB veticulosuB.
Er en almindelig Tang-Art, som kiendes let af sine runde Blarer,
hvilke gtve et Knald, nåar de krystes i tu.
I^ucuB rron6e 6iedotom2 ime^ra, C2ule me6ium tolium tr2N3eur°
rente, inferne nu6o, vetieuliB verrucoliB termin2liduB. Er en as
de almindeligste Tang-Arter og kiendes deraf, at dens Blade ere om
snoede eller ligesom omdreiede; hvorfor den og kaldes I«neuB lpir2liB.
l'ueuB e2ule comprello 6iedotomo, me6io r2Morum in veticuI2M 6il2t2w , li ?ueuB n0605u8. Kaldes i Sardeleshed Tang
eller Knoppe-Tang og er meest bekiendt af sit Brug, da dell over
alt hos os fores sammen i Dynger for at raadne, og bredes siden
ud over Agrene til Godning. Nåar den om Sommeren ligger i
Pytterne ved Soen, trakker Solen ud afden en rod Vadste, som
undertiden stes fiydende paa Soen ligesom en Romme eller tyt
Flode, blandet med Tang og andet; Og da det er bekiendt, at
man i gamle Dage af visse Slags Tang, som kaldtes KoceellX,
har beredet Pmpur-Farve, sta fiutter jeg, at denne Tang-Art tillige
med fiere (thi de fieste Slags Tang blive rode, nåar de ligge udsttte
for Solen) maastee kunde henhore til samme Classe. Heras synes
det og at kunde giores nogenlunde begribeligt, hvorledes den sta
kaldte Tare «Torst kan (som vore Fistere berette) blive iodagtig
paaSkindet afden Tang og Tare, hvori den opholder sig.
t?uenB c2ule tereti rmnolWmo, pe6uneullB 2lterniB, vetrculiB ob
lon^iB 2eumin2tiB , li I^neuB t:li^voluB. Denne voxer meest ved
Hav-Kanten eller ud mod Havet, og stilles fra de andre Tang Ar
ter ved stue lange og spidst Blarer, der ste ud stm lange Skaalmer.
tncus
»-
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I^ucNB 6iedotomu3 r2motillimn3 tereB unitormiB 52ltiFl2M8. Den
ne bor ligeledes henfores til Tang-Arterne og voxer i Mangde paa
Biergene under Knoppe.Tanget. Den bestaaer af smale og trin
de Grene, hvilke i Toppen udbrede sig ligesom Fingre paa en ud
strakt Haand, og er meget liig den nastfolgende, nemlig:
k'ueuB o'iedotomuB line2riB 2xilliB 6iv2rie2tiB. Bpee. ?IZnt. SvilN»
Tang, som voxer overalt paa Biergene ved Soen og ades med
Begierlighed af Sviin. Fra Roden af styder den sig ud i mange
Grene, ligesom en' Bust i Finger hoi. Alle Grene ere todeelte,
smale og concave (renni cgn2lioul2ti) og vige neden til, hvor de
samles, mere fra hinanden end oven til. Overst i Toppen barer
hver Green 2 smaa afiange , knudrede og rodagtige Blarer. Af
hvilken Bestrivelse de bedre Kyndige let kan domme, om jeg i Be
navnelstn har tåget Feil eller ikke.
Disse ere da de almindeligste og hos os bekiendte Tang -Arter,
hvilke bor adstittes fra Tare , som har storre og bredere Blade, og
hvoraf jeg har sundet folgende Slags:
knQU3 e2rtilgFineuB, c2ule teretiuleulo eomprello, fron6iduB K.
pr26ecompolitiB pinn2tiB, I2einiiB line2riduB eo!or2ti3. Bpee.
?l2nt. Er en liden TareMrt, neppe 1 Finger hoi, rod af Farve, og
af Skikkelse som I^ueuB serr2wB, da den bestaaer af mange dybt
indstaarne og temmelig smale Blade. Den er ellers rar at ste, og
findes kun undertiden opkastet blant anden Tang og Tare i Stranden.
kueuB tron6ibuB pkniB P2lm2tiB. Bpee. ?l2nt. Dette Navn mener
jeg best at stulle passe sig til en liden Tare-Art, som mig ingenstads
er forekomme», uden paa den Oe Ristoe i Sandoe Sogn, hvor den
voxer r stor Mangde. Den styder sig fra Roden af i adstillige
ftm ere omtrent 1 Spand lange, 1 Tomme brede og ved
Siderne krusede. . Midt igiennem Bladene lober enStilk eller liden
M 2
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Green, som igien har mange mindre og parallel gaaende Grene paa
begge Sider hen til Kantene, ligesom paa en Fier eller paa visse
Tråers Blade; hvilket tillige med dens hoirode Farve gior ben
meget behagelig.
lueuB c2ule tereti r2Molo^ iroMduB od!onziB nn6nl2tiB ssnu2tiB.
M6em. Denne er en ganste almindelig Tare-Art, noget over t
Spand lang, og splittet i mange uordentlige og Bolgagtige Grene,
smale ftm Vindelbaand. Dens Farve er hoirod, og da den smaa
hvide Nuur (VermiculuB 2l^X I^inn^i) fatter sig derpaa i Mangde,
sta giver den formedelst sin Hvidhed det Rode en desto pragtigere
Anseende.
lellili reniformi 6eeull2tim lrri2t2, li I^ueuB M2ritiMUB (i2l!op2voniB P6NN2B relerenB L2udini. idi6em. Denne
«r den mindste, men tillige den smukkeste af disse 4 smaa Tare-Arter,
og det ei alens formedelst sin deilige rode Farve/Hvori den overgaaer
de andre, men og formedelst sin Ordentlighed og smukke Skabning,
da den seer ud som et lidet Tråe med opreiste Grene og nogle ovale
Blade, hvilke i Henseende til sin
meget ligne de forom
meldte Blade paa
fron6iduB pl2niB p2lm2tiB, men ere dog
deri adstilte fra stmme, at den igiennem Bladene opgaaende Stilk
har paa begge Sider en Hoben fine Striber i Staden for Grene,
og folgelig mere ligner en Fier. Denne Vaxt har desuden en Ho
ben smaa Bar, ei storre end Knappenaals Hoveder, som ved smaa
og fine ketiola eller Stilke sidde fast til Stammen og Grenene.
Den forekommer kun sielden, og findes blant andre Tang- og TareArter, ftm opkastes paa Strandbredden.
l^ueuB eZule tereti drevillimo , tolio m2ximo enlilormi sudllmpli
ei, s.
s2ced2riser2. Blad-Tare , sta kaldet, fordi Stil
. ken, som neppe er 1 Spand lang, endes med et stort Blad, ofte

en
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en heel Favn langt og en halv Alen breedt. Ellers kaldes den og
Bue-Tare, fordi den ades begierlig af Creaturene; ja i lisland
ades den endog af Mennester og kaldes Soll. SeeN-Horre
bovs Nye Esterretn. om lisland, item L. ?2u!i Oillert. 6e
112 s2eed2liserg.
k'ueuB tolio pl2no enllsormi , c2ule pinn2to. I^l. I^2ppon. BusTare, sta kaldet, fordi den fremfor Blad-Taren gives Creaturene
at ade, og det enten raae eller kaagt, undertiden og blandet med
Mccl, da den holdes lige sta god som det sedeste Gras, men bru
ges dog sielden uden i Foertrang. Den voxer ikke uden langst ud
imod Havet, og det sta dybt, at den ei kan stiares uden i Giss»
Flore, det ex, om Foraaret i Gioe- etter MartiiMaaned, nåar
Ebben er storst. Det Navn , ftm jeg har tåget af LinnN I^lora
I.2pponie2 og tillagt denne Tare, formoder jeg at stulle vare det
rette; men ikke des mindre vil jeg dog tilfole denne korte Bestrivel
se: at den paa Rod og Stilk er Blad-Taren ganste liig, men deri
fornemmelig adstilt fra stmme, at den, hvor det store Blad begyn
der, har nogle lange Orer, som i Enden ere bredere end ved Min,
og at Stilken lober op igiennem Bladet ligesom paa Tobak, langt
anderledes end paa Blad-Taren, hvor Stilken selv forvandles til
Blad. Desuden er Bladet paa denne meget mindre, men tillige
mere fiint, glat og adeligt.
kncuB ieop2riuB. Dette Navn laaner jeg af L2udini ?in2x IH. X
BeH.4. (cir2nteB.?2uli in Oillert2t. 6e
l2ecd2rifer2) da
jeg intet beqvemmere kan finde enten hos LinnZeum eller andre, og
tillagger det den hos os sta kaldte KurveTare eller Stokke-Tare;^
hvilket sidste Navn passer sig temmelig godt i Henseende til Stilken,
stm er et Par Alne lang, og tyk som en Stok eller Spanst-Ror.
Stilken endes med et meget breedt Blad, ftm er splittet ad i mange
M 3
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Flige, sta at den hele Vaxt livagtig forestiller en Svabbert eller
Skibs-Kost. Dens Nytte er adstillig, stasom forst, at den damper
de brusende Bolger ved Strandbreddene, hvor Folk stal lande; thi
sta ofte Bolgerne giore Anfald, breder den sine Flige ud, og derved
ligesom standser dem i Farten, eller hindrer dem fra at stode med alt
for stark Magt ind paa Laudet; og er det ret markvardigt, at aller
langst ud mod Havet, hvor Soen gaacr hastigst ind paa Land, der
voxer denne Tare allermeest. Dens tykke Stammer, som Soen
bryder af, og i Hobe-Tal opkaster paa Strandbreddene, have og en
dobbelt Nytte, i det de deels kiores hen paa Marken for at raadne,
og siden puttes ned i Furene, efter hvert de opploies, hvilket giver en
fortreffelig Godning; deels og, nåar de om Sommeren ligge torrede
ved Stranden, bruges i Staden for Veed at brande Trall og andet
med, hvortil de ere ganste tienlige, og give ingen stnderlig ond Lugt,
men en Kridhvid Aste, som uden al Tvivl kunde anvendes i vore
Norste Glas-Pusterier.
?ueuB tilisormiB limplex. Pine. Denne er kiendelig nok adstilt
baade sta Tang og Tare, da den kun bestaaer af en enkelt Green,
som er af et Par Favners Langde, men ei tykkere end et HalmStraae. Den voxer gemeenlig paa hot og mudrig Grund saaledes,
at delts overste Deel ligger stammende yderst i Vand-Kanten, og
visers hvorledes Strommen gaacr.

I?um2ri2 peric2rpiiB monolpermi3 rgeemoli3. Kaldes af Nogle
lord-Reg, og er almindelig sta vel i Haver som Ågre.
/"^2leopliB i'nterno6ii3 e2ulini3 lnperne iner2l?2ti3) vertieilli'B
lnmmiB mdeomiAni3. <») (^oroll2 rndr2. /3) Corolla 21d2;
hvilke begge voxe hist og her ved Husene. 5) Corolla iwva. Dcrn,
Ager-Plbe, ftm er almindelig i Agrene.
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(i2leopliB interno6ii3 t:2ulini3 X^V2lidn3, vertleilli3 omnidnB remo»
tiB. Forekommer i Agrene,. men kun sielden.
(3glium fo!ii3 p!uriduB !ine2ridu3) li lmeum. Mari FHgre. Er
almindelig sta vel paa de sandige Oer, som i Fiordene blant Skreder
eller Steen Skreed, hvorfor den og kaldes Opffreed-Fcegre. Paa
lisland bruges den til at farve guult med. See BHschings Nnchr.
i B. 4 St.jPag. 348.
(32lium lolii3
!2neeol2tiB trinerviiB. FcegrS. Voxer hist
og her, men meest i Fiordene, hvor dens Rod beredes til rod Far
ve paa folgende Mackde: Forst kaager man Toiet, som stal strves,
lidet i Vand; dernast
liB2din2)
heri og lader det saaledes staae hen i 9 Dage, indtil Toiet er blevet
guult, da det tages-op for at torres, dog uden at stylles. Deref
ter bliver Fagre-Roden (stm stal vare tågen forend dens Blomster
springer ud) hakket, driftet og blodet i Vand i 2 Dage; hvorpaa
den kaages i Vand, blandet med tyndt 01. Naar den saaledes
nogen Tid har kaaget, lades Toiet deri og kaages paa nye, indtil
det endelig optages og stylles i Luud. I Strands Sogn og hele
Nordalens Prastegield bare Bonderne rode Vadmels Veste, som
ere farvede paa denne Maade; men da Fagwßoden maa vare lige
sta megen i Vagt, som Toiet, der stal strves, sta koster det en Ho
ben Umage at samle den.' Farven er ellers tienlig sta vel til Linnet
som Uldent Toi; og omendstient den uden videre Omstandigheder
er bestandig nok og taaler Vast, sta tvivler jeg dog ikke paa, at den
jo (ligesom alle de ovrige hos os brugelige Farve-Maader) ved Hielp
af Alun og andre saadanne Ting kunde raffineres og forbedres.
62IWM ioliiB yv2terniB odov2tiB in2lqv2libuB) e2u!iduB ckNM.
Voxer allevegne paa fugtige Stader, og undertiden i den Mangde,
at Marken af dens hvide Blomster ster ud som den var bedakket med
"hvidt Klade.
'
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62ll'um toliiB oetoniB l2Nceol2tiB o2rin2tiB le2driB) li
Till'
ner eller Snerje Grcrs ; et almindeligt Ukrud i Agrene.
(3enti2N2 corolliB <^V26riti6i3 t2nee d2rdatiB , li (3entl2nella. Den
neUrt, forn her falder temmelig almindelig, stal ester Hr. Kalms
Beretning, i Hans Neise nach dem Nordl. America Pag. no.,
paa visse Stader i Norge kaldes Glcmg Urt og bruges som det aller
bedste Raad imod Side-Sting, dåden under lukt Laag kaages en
ten i Spanst Vim eller 01, og saaledes tåges ind. Imod selv
stmme Svaghed stal den og vare brugelig t lisland ester BHchings
Nachr. i.B. 4 St.Pag.349; ogiNorg.NaturK Historie kal
des den (uden Tvivl af stmme Aarstg) Sting Grcrs. Derimod
findes den rette (Fenti2N2 (Skicrrsode) Me paa Sondmor; men
paa Iylster i Sondfiord, item ilndvigen i Nordfiord stal den voxe
iMangde, ogligeledes i Sogns Fogdene.
(3er2ninm pe6nneuliB ditloriB, ioliiB ludpelt2tiB. multiti6iB ineiso
serl2tiB, s. (3er2nium l^lv2ticnm.
Er meget almindelig, og
voxer overalt paa Engene og blant Stene.
(3er2ninm pe6uneu!iB diiiori3, c2l/liduB pi!otl8 6eeem2n^ul2ti3>
li 6er2ninm
ofte sta vel paa Biergag
tige Stader, som ved Strandbreddene blant de Stene, som Soen
har opkastet.
(ier2nium pe6nneuliB di^ori3 , toliiB l^vin^vep2rt!to-mu!tili6iB 2Nl2einiiB 2eutiB, c2psuliB
Denne lille rare Urt,
som jeg een Gang har sundet i Borgensund, er kiendelig af sine
meget indstaarne og hvasse Blade, samt meget lange Blomster Stilke.
(3enm tioriduB nM2miduB. Er almindelig paa Biergagtige og vaa
de Stader. Roden af denne Urt kan bruges mod Feber med sam
me Nytte, som den kostbare China Nod, sta og imod mange an
dre Svagheder; hvorom kan efterstes Schwed. Acad. Abhandl.
1757. 2.Qvart. 3.Abh. .
6l2ux
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W2UX M2ritima. Voxer allevegne ved Soen.
(3n2pd2linm e2ule limplieilslmo, cor^mdotimpliei termin2ll. H)rlo
re rotun6iore e2n6i6o. /3) Kore ludpurpureo.
llors V2rie^2to«
Kaldes Hare-Fod og er overalt at see.
(3n2pN2liulN c2ule limplieillimo, c2pitulo termin2li 2pn^Uo, li
(3n2pd2lium 2lpinum. Er afAnstende som den nast foregaaende,
men har mindre behagelig Farve, og forekommer allevegne paa
Fieldene.
(3n2pn2lium e2nle ssmplieillimo)ioliiBlp2rliB. Findes paa Fieldene.
(sn2pn2u'um c2ule 6iedotomo erecto , iioriduB in aliB leliiliduB.
Er ligeledes en Field-Urt.
(3n2pd2lium c2ule r2molo 6issulo, i!oriduB eonfertiB term!n2liduB.
Denne har jeg sundet i Urkedalen i lorgenfiorden.
LFer2eleum roIio!i8 pinn2titi6iB, li Ll2ne2 urli. Voxer paa de
". Sandige Oer sta vel som i Fiordene, hvor den kaldes Biorn-Kiekse.
I^ier2eium loliiB odlon^iB inte^riB 6ent2tiB, e2ule sudnn6o unillo
ro, e2l7ee piloso. Denne Urt, som har kun een Blomster med
en meget tyk og lodden Blomster-Knop, voxer i Urkedalen i lor
genfiorden.
!-lier2einm foliiB int6FerrimiB OV2NB, c2ule repente , li^urieula
muriB. Muus Kre. Voxer paa torre Marke.
t-lier2eium e2nle r2molo, ioliiB r26ie2liduB oV2tiB 6ent2ti3 , c2uli»
no minore. Guld-Soloye. Voxer i Skovene og er gemeenlig rod
paa Bladene.
ttier2eium e2ule p2nienl2to, toliiB 2Mplexie2ulidnB 6ent2tiBgl2
-driB, e2lyeidnB diBpi6iB. Er almindelig blant Tråer og Krat.
I-lier2einm foliiB line2liduB md6entieul2tiB sp2rliB, iloriduB sudum
de!l2ti3. Voxer allevegne paa torre Enge.
ttippuriB vul^2l-i5. Voxer allestads i Vande og Sumpe.
N
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slolcuB FlumiB dilloliB villoliB^ tloleulo derm2pdro6ito mutieo
masenlo 2rilt2to. Denne Urt har rode Blomstre og lodne Blade,
btode at fole til stm Silke, og er her temmelig almindelig.
51umnli3« Humle. Findes vildvoxende paa Hell ingsoen ißorgunds
Sogn.
l^xp^icum KoribuB tr!^)'niB c2ule o^v26r2to derdiieeo. Denne
falder her almindelig nok og kaldes Hppcricum, Pnicum. Den
sattes paa Franst Brandeviin og bruges til Salve for staaret eller
hugget Saar. Den gives og Creaturene ind mod Buglob.
I-I^pericon tioriduB tri^ni'B, e2ule 2neipici, ioliiB odtl.iliB pellu
ei6o> punet2tiB, li
perfor2tnm, itemvul^2re. Den
ne har stmme Navn og Brug, som delt forste, men er rarere.
I-I^perieon KoridnB tri^^ni3, c2lveiduB lerr2tnriB
e2u
le tereci ereeto pudelcente, ioliiB ov2tiB. Kstndes af fine Tagger
paa Knop-Bladene, og voxer i temmelig Mangde paa Gaarden Lil?
le»Norve i Borgunds Sogn, men er ellers den rareste.
t-Ivpnum lureuliB pinn2tiB, r2muliB 2pproxim2tiB , 2pieiduB re
eurvi3. Et Slags Mosse, der seer ud som en Plumage eller StrudsFier.
r^Vpnum lurculi3 pinn2tiB teretiulcnliB remotiB inX^V2liduB. Er
nasten af stmme Anseende, men har trindere Grene.
Hvpnnm lureulo sndpinn2to, ioliiB leeuno'iB recurviB 2piee ln
dnl2tiB.
Disse trende Slags I^xpn2 kaldes Mosse eller VcegMosse, og bruges i Fleng til at lagge imellem Tommer-Stokkelle
i Husene, for at giore Vaggene tette; hvortil de formedelst sin Blod
hev ere de tienligste, stiont man og til stmme Brug pleier at benytte
sig af Bpd2Znum og Lr)' nm.
I-I^poedXi-^ e2nle lndnu6o, ramo sudsolit2rio, toliiB ov2to od
-lonlFiB inte^riB 6ent2tiB. Sees hist og herpaa Biergagtige Stader.

Hex
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?lex to!iiB ov2ti3 2cmiB lpinoll3, li
Bpee. ?l2nt.
-H- Been-Veed. Dette Slags Tråe forekommer hos os paa Holme
eller smaa Oer ved Havet, men voxer eista hyppig, somiNord
og Sond-Fiord, hvor det efter Beretning stal vore i betydelig Mang
de. At dette Tråe kaldes BeewVeed, kommer uden Tvivl der
af, at det indvendig i Hvidhed og Haardhed ligner Veen; men
nåar bet Tråe Vidurnnm tillagges stmme Navn, sta henstes for
modelig paa dets beene 2: ranke Vaxt.
Ili3 ioliiB enliformidnB) li IriB P2lnltriB. Vild Svctrd'Lillie.
Voxer i Mangde paa Gaarden Skiong i Borgunds Sogn; men
stal neppe findes andenstads her i Egnen.
enlmo nn6o ltricto, egpimlo I2ter2li. Scev. Bruges
til Vege i Lamper med den Fordeel, at den tredie Deel.'af Tranen
derved kan spares ; men da stal den og tåges i fuld Maane. Den
voxer mangestads i Sumpene og allevegne paa Oerne, endog paa
tor Mark.
enlmo nu6o Msormi nut2Nte, p2nienl2 I2ter2li, item
st) e2lilmo supr2 p2nieul2m non lp2r/2M lon^iori. Voxer hist
og her paa fugtige Stader.
<isnnenB culmo nncio, soliiB let2eei3, c2pituliB eonFlomer2tiB 2pd^l
liB. Bust, item Lo-Purke, sta kaldet fordi den ved Roden har
stride Blade, ftm Borster, og er derfor vanstelig at afmeie.
toliiB no6olo2rtieul2tiB.
soliiB line2riduB e2N2:ieul2tiB.
,j uneuB enlmo «'ieotomo , toliiB 2n^ul2tiB. Voxe alle 3, paa fugti
ge og Graslose Stader; ere og i henseende til Hoide hinanden lige,
men ei af Farve, da de to forste (i sar den anden) ere brune, men
den tredie hvidagtig. Den fsrste kiendes let af de mange smaa Le
der eller Vrakninger, som den har paa Bladene.
N 2
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ZuneuB loliiB pl2niB pilol^, cor^mdo r2m050. Frytle. Voxer paa
. Fieldene sta vel som paa Skovrige Stader i Pet Lave ; men holdes
for en meget uduelig Gras-Art.
ioliiB pl2niB ludpiloliB, lpiciB leWiduB pe6uncul2tlBave.
Er almindelig paa torre Marke.
foliiB lelllliduBMneroN2tiB. Eene, Eenebcer-Trcee. Den
mindste eller korteste kaages i Vand, for dermed at toe Malke-Bot«
terne og forstaffe Malken en behagelig Smag; ligesom den og hak
kes og stroes paa Gulvene, for at give Stuerne en angenem Lugt.
Den storre eller middelmaadige bliver deels sammenflettet til Gierder,
deels brugt til Brandstl.
Men den storste anvendes til Storer,
tjenlige til Have-Gierder. Uhele Boer kaldes her en Vaxt paa Eene
bar-Traer, ftm bestaaer af trende i Pyramidal Form sammensatte
og i Spidsen aabne Blade, inden for hvilke sidde 3 lige dannede
men mindre og stMmenstuttende Blade, og der inden for igien en
liden rodagtig Orm, hvoraf bliver et Slags Myg, som I.innXUB
kalder
2liB ineumdentiduB
mar^ine interiore
villos. I^n. Bv. §. 1150. Den bruges i Sverrig til Lagedom
mod Kiig-Hoste og kaldes derfor Kik^crr; men at den hos os kal
des UlMßcer, kommer vel deraf, at dens yderste Blade ikke ere
hele men aabne i Toppen.
A' gmium ioliiB 2eumin2tiB serr2tiB) ii I.2MMM 2ldum. item
-«-/ I^2mium foliiB eor62tiB odtuliB peciol2tiB, ilore rudro. Voxe
begge ved Hust og Ågre, og kaldes af nogle Dod'Nelde.
1^2p12N2 e2l^eiduB fruecuB 2NlZu!2tiB, pe6uneuliB tenuiduB l2moliliimiB. Almindelig i Haver og Ågre.
I^2td^ruB pe6uneuliBMnlcilloriB) eirrdiB dipdMB tlmplieillimis)
folios l2neeol2tiB. Forekommer sielden.
Leon-
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Leonto6on e2l^ee interne rellexo, ti
Fivel, Kab
belaup. Den kaldes og Lare-Blomster, fordi den begynder at
blomstre, nåar Laxen gaacr til.
Leontocion e2l/eiduB ereetiB, soliiB
6ent2tiB inteFerrimi»,
pe6uneuliB so.v2moliB. Sees overalt paa Engene , efterat Haaet
er afmeiet, og blomstrer altsta ikke forend silde ud paa Hosten.
I^ieden leproluB, li2veleenB lineoliB ni^liB, M2ppZm r^serenB.
Guul.Blik. En guul Mosse, som sidder overalt paa Stene og
Bierge, fuld af sor.e Prikker og Strager, ligesom man ster paa
Land-Charter, hvorfor den og af LinnXo kaldes Lieden (3eo^r2
-pdieuB. Denne bruges her til at farve Ulden Toi guult med, og
det enten uden eller med Blanding af anden guul Farve.
Lieden leproluB K2VNB tuderenliB rudriB. En tynd , guul og rod
spettet Mosse, som sidder paa Biergene.
Lieden leproluB e2n6i6uB tudereuliB ine2rn2tiB. Denne er hvid
med rode Knoppe, hvilke sidde paa smaa Stilke, og findes ligeledes
fastsiddende til Biergene.
Lieden leproluB 2ldnB tudereuliB 2ldiB f2rin2eei3. Denne BiergMosse er hvid og falder hen til et Mccl, nåar man stryger paa den
med Haanden.
Lieden leproluB e2n6i6uB, tudereuliB 2triB. Er en hvid Mosse, som
sidder paa Slenene med sorte Beutel!iB og Striber , ved hvilke den
just adstilles fra den nastfolgende, som ellers er af stmme Anseende.
Lieden erult2eenB ex2ldi6o-vireleenB, seutelliB il2veleentiduB.
Hvid-Blik, Hvid-Kork. En M< se, som ster hvid no, men bere
des dog til rod Farve paa folgende Maade: Forst strabes den af
Biergene med en Kniv (fornemmelig efterat det nyelig har regnet,
da den lettest kan faaes los) og stylles i Vand, paa det at Sand og
anden medfslgende Ureenlighed kan gaae fra; derefter sattes den i
N 3
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et Kar med Urin for at giares, og bliver stalodcs staaellde i en Tid
af 14 Dage, da den endelig tåges op og kaages tillige med Toiet i
Vand. Tilforn blev ogsta af denne Mosse tilladet et Slags smaa,
runde og rode Kager, ftm kaldtes Korke-Kager, og solgtes af Bon
derne som rod Farve ; men det steer nu sielden. Denne Farve, som
tilforn var mere brugelig end nu omstunder, sattes paa Ulden-Toi,
og seer temmelig smuk ud; men falmer i Solstin.
Lieden imdrieatuB, loliolig ilnn2tiB le2d7iB l2ennoli3, leutelliB tolio
coneoloriduB) li Lieden l2X2tiliB. Kork, eller Kork Mosse, item
Steen Mosse. Denne bruges overalt til at farve rodbruunt , da
man tillige blander den med Aare Bark. Maaden er ganste een
foldig, og bestaaer kun i at kaage beggeDeletilligemedToietiVand.
Farven bruges til Ulden-Toi, og er meget bestandig, hvorfor den og
bruges overalt blant Bonderne.

Lieden imdrie2tUB^ toliiB erilpiB lulviB, peltiB coneoloriduB tulviB.
En guul Mosse, som stes overalt paa gamle Huus-Vagge, sta og
paa Biergene, hvor Soen staaer op.
Lieden ioli2eeuB repenB IOO2MB odtuluB pl2nnB, verrueiB 1p2r1?5,
pelt2 M2r^in2li 2^teenclente, li Lieden 2pdtolnB. Alv Ncever.
Denne Mosse ster ud ftm smaa rodagtige Naver-Stykker og voxer
allevegne paa Tuer og Huus-Tage åssides for Solen. Den bruges
her ftm et Lage-Middel imod den Svaghed Gust eller Alv.Gust/
hvorom herefter stal meldes i det tieude Capitel. Efter Hr. LinnN
Anmarkning er den og et fortreffeligt Lage-Middel mod Orm.
Lieden le^pdiler limplex inte»errimnB Kipire e^lin6rieo, tuder
euliB eoeeineiB. Seer ud som smaa ovre iste Stilke med rode
Kuuder i Toppen.
Lieden le/pdiser limplex erenul2tU3, tnoereuliB fusei3. Seer Ud
som smaa opreiste Basuner, og er ofte prolifer, ved det der af dens
Aabning
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Aabning fremstyde nye Spirer; undertiden igien tagget om Kantene,
og ellers af adstittig Skikkelse. Den forekommer i Mangde paa
Tuer og sorraadnede Tråer.
Lieden irntienlolnB persor2tuB r2molllllmnB, r2muliB nut2Ntidu3,
li Lieden r2NFiserinuB. Neensdyr - Mosse. Et Slags ganste
fim og hvid Mosse, som er Reensdyrenes Fode, og voxer allevegne
paa Tuer, af Skikkelse som Hiorte-Tagger. Dens Grene ere alle
indhulede, og dey hvor Grenene samles, har den et Hul.
Lieden trutieuloluB loli6uB teAuB to!ioli8 crulli2eeiB. Er en haard,
tyk og gronagtig Mosse, med sorte Prikker, som voxer imangestads
paa Fieldene sta vel som i det Lave.
Lieden ril2mentoluB pen6ulu3, r2miB implexi3, leutelliB r26i2ti3,
li MufeuB 2rdoreuB. Denne kaldes her Kmake.Liin, fordi den
hanger som Lim o: Hor ned af gamle Fyrre- og Birke-Traer. Den
ades med Begierlighed af Gederne, sta ostede kan naae den.
Lieden 6!2mentolnB r2moiillimnB 6eeumdenB implexnB niti6uB.
En artig Slags Mosse, stm jeg har sundet hoit op i Urkedalen i
lorgenfiorden, bestaaende af smaa, sorte og glandsende Grene.
Lieden til2mentoln3 r2moWimnB 6eeumdenB implie2MB op2.euB.
Denne sidder i Hobe-Tal paa de Bierge, som overstylles af Soevandet, og ster ud sim en sort Uld, men er ikke glandsende som den nast
foregaaende.
Lieden 6l2memoluB r2moiilllmuB erecrnB, li Lieden vulpinnB«
Ulve-Mosse. Denne findes vel her, men ikke i den Mangde, ftm
i Naboe-Fogderiet Romsdalen , hvor man har betient sig afden til
at forgiveUlve sta vel hos sig selv som paa Sondmor; hvorom gives
videre Underretning i det efterfolgende syvende Capitel.
Li^nlrienm fo!iiB ditern2tiB. Kaldes af llogle med Rette Vlld-Lob
stllk, og voxer paa mange Stader ved Strandene.

Lin

124

Sondmors Bestrivelse , I. Parts 11. Capitel,

LinnX2 tloriduB Aemin2tlB. Voxer Mevegne paa Fieldene^g andre
Biergagtige Stader, fornemmelig i Fiordene, hvor den kaldes No
retle Grcrs og bruges ftm et Lage-Middel imod en vis Svaghed,
kaldet Noretle eller Noriste (l?edriBse2rl2tin2) hvilken yttrer sig
med rode og paa Livet udstaaerwe Pletter, og menes at vare dodelig,
nåar Pletterne gaae Livet ganste omkring; i hvilket Tilfalde man
tager drasset, medens det er fristt, kaager det i Ol og lagger det saa
ledes om Livet. Den store Urtekiender Linnceus , as hvilken denne
Urt barer Navn, recommenderer den som den bedste at bruge i Sta
den for Thee. ,
Linum e2ule diedotomo, tolm oppolltiB ov2to-l2neeol2tiB, eorol
liB 2entiB, li Linmn e2td2rtieum. En liden net Urt, sock fin
des paa visse Stader i Mangde , saasom paa Hellingsoen i Bor
gunds Sogn og den Gaard Saude i Rodve-Sogn.
Lodeli2 toliiB line2riduB diloeu!2rtdu3. Voxer i Våndene, eller
rettere under Våndet, sta den stiules deraf. I Engscetdals Vaw
det i Skoue Sogn findes den i stor Mangde.
Lolinm lpie2 mutie2. Er temmelig almindelig ved Ager-Renerne.
Lonieer2 e2pituliB oV2tiBimdrie2tiB termin2liduB, li d!2prisoliuln
Vievendel , Ring-Trcee. Er meget almindelig ved Strandbred
dene i Fiordene, sta og i Bierg-Kloftene. Den er ellers bekiendt
af sin behagelige Lugt oc> plantes derfor af adstillige omkring Lyst
Hust og Dore i Haverne.
LotuB e2pitnliB 6eprelliBi c2uliduB 6eenmdentidnB , li LotNB eor
nieul2tuB. Tiritunge. Er almindelig paa alle torre Enge.
L)?edniB pet2liB o^v26rili6iB , fruetu ludrotnndo. Almindelig pass
alle torre Enge.
L^edniB pet2liB inte^riB , li LvedniB vise2ri2. Voxer i Fiordene
og kaldes TiewGrces , fordi Stilken er fuld afen morkVadffe,
der ster ud stm en Tiere eller Sirup.
LxeK-
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Lvedni3 KoridnB clioieiB. Vild-Neglik. Bonderne kalde den Nsd
' sot- Grcrs, fordi de mene,, at den foraarstger Nsdsot n Blodsot
hos Creaturene. Den voxer i Mangfoldighet) ei alene paa Engene
men og i Sater-Dalene til Fields, hvor den er storre og hoiere end
i det Lave. Paa Prastegaarden Kierstad forekommer den med hvi
de Blomstre, hvilket ellers er meget rart.
L^coper6on ludrotun6nm l2eer2tO'6edileen3, ii Bovilr2. FM
Sop. Denne Urt holdes her for det bedste Middel til at stille Blod,
da man ikkun lader den Rog eller Damp, som gaacr ud, nåar den
krystes i tu, falde ind i Saaret. I Hr. Kalms Neise nach dem
Nordl. Almrica Pag. 74. meldes om en anden Slags Cunr, som
og stal vare brugelig i Norge, bestaaend/i at lage aabne Fod-Saar
og Bylder, blot ved at opfylde dem medStovet af denne Urt. 01.
LornedinF recommenderer den tU at stiare i tu og lagge paa er Saar,
hvor en Aare er aWaren. vM. Llsum pI2M. inck^. in Ne6ieina.
P2B- 103.
Lycopo6ium foliiB lp2rliB til2mentossB, ipieiF teretiduB, pe6nn
euliB
l.^luseuB el2V2tn3. Krage-Fod. Voxer paa Fieldene.
Lyeopstlium soliiB lp2rliB eili2tlB, lpieiB soiit2riiB termin2liduB to
lioliB, 5. L^eopo6ium Bel2Dnoi6eB. Er mindre end alle de an
dre L^eopo6i2, deilig gron og glandsende, stmt fuld af Tagger paa
Bladene.
LyeopockuM toliiB sp2rliB oLtof2rii3, c2ule ereeto 6iedotomo raKiFiato, s. MusenB ereetuB. LuMber-Grces. Dette Gras,
kaagt i Vand under lukt Laag, bruges meget til at toe starede Ho
veder med, da Saarene lages og Utoi ganste fordrives. Ellers
kaldes det og Vippe-Grces, fordi det (ligesom LlxmuB 2ren2rinB)
bruges til Vipper eller smaa Qvaste, hvormev Fladbrod bestryges. Af
andre igien kaldes det Nosa» Grcrs, fordi det bruges mod dell-Svaghed
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hed Nosen staleoes, at man kaager det i starkt Ol og tagep det im
at svede paa.
L^eopo6inm foliiB lp2rliB
sudlerr2tiB. Denne stilles
let fra de forige ved stue adspredte og mere adstilte Blade, men
kaldes dog Vippe-Grces ligesom den nast foregaaende.
L^copoHium loliiB bir2rii3 eonn2tiB lupertiei2liduB lolit2rii3 Ae., li
82din2 r/^eltriB. Jamne, sta kaldet af sin lavnhed i Toppen,
bruges overalt at farve guult med, da den kun tillige med Toiet kaa
ges i Vand. Farven sattes paa Ulden-Toi sta vel som paa Linnet,
og taaler i begge Tilfalde Vast.
F2trie2ri2 reeept2eu!iB demilpd3sriei3, r26ii3 P2tentiduB , leminibnB coron2to-M2rMN2tiB) t^v2miB e2txeiniB M2r^ine exlo
leti3. Varbro»Grces eller MunkeKrone. Voxer overalt i Agrene
og ved Strandbreddene, si) (H2MTmelum M2ritimnm. Den
ne anfores her (nemlig i Linn^i I^lor2 Bveeie2, som jeg idelig fol
<
ger) ikkun som en Varietet, men i Bpee. ?l2nt2rum p2F. 891. som
et eget BpeeieB under Navn afN2trie2ri2 reeept2euliB demilpdX
rieiB, toliiB dipinn2tiB sudc2rnoli3, lupr2 eonvexiB , iudtUB ea^
rin2ti3, om hvilken jeg maa sige, at den i henseende til Blade og
alle andre Ting kommer noie overeens med den forste, som her fore
. falder; hvilket tydelig stes, nåar denne (nemlig den forst anforte)
holdes imod den vidloftige Bestrivelse, som gives over den sidste i
Linncci Wastgotha Resa , Pag. 1 48. Dette maa jeg og lagge
. til, at imellem den, som voxer ved Strandbreddene, og den, som
forekommer i Agrene eller ved Husene, ikke kan markes nogen For
stiel her paa Stadet.
Mel2Mpxrnm liorum eon)UF2yoniduB remot!B, corolliB el2utiB. item
Nelamp^i um corolliB di3ntidnB. Den fsrste voxer paa Engene, den
sidste blant Skov eller Lyng; begge have Frugt som Hvede-Kom
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og give (efter LinnXiAnmarkning) Masten sin gule Farve omSom
meren.
p2nieul2 nut2nte limpliei. En hoi
Gras-Art med hangende Blomstre, som voxerpaa Klipperne tilFields.

!iVtentd2 KoribnB vertieill2ti3 , toliiB ovatiB 2eute lerr2ti3^ li Nen»
td2 sxl^eltri3. Voxer i Haver og Ågre.
ilVlenx2mdeB tolii3 tern2ti3, li "Lrilolium 20^v2tieum. Gede-Klov.
Bruges af nogle iThee som et
men afßonder
ne kaages det iOl og tåges ind mod Bryst-Syge. Dens Dyd be
strides af d!domel i hans Ldftoire 6eB ?l2Nte3 usuelleB, 'Lom. 2.
P2F. 54 t . hvor det heder: „ Denne Urt holdes i Tydstland for et
„ sardeles godt Lage-Middel, ei alene mod Skiorbug, men og imod
„ alle langvarige eller tarende Sygdomme, stasom Vattersot, Guul
„ sot og Forstoppelse i Leveren og andre Indvolde.,, Dette stad
faster altsta den Nytte og Brug, som man her gior sig af denne
Urt; men derimod veed jeg ikke, hvor vel det er trosset, at vore
Bonder overalt holde den for en Aarstg til den sta kaldte Igle- Sot
og Vatter-Sot hos Faarene, og kalde den Igle-Grces, fordi de
mene, at de smaa levende Dyr eller Igle, stm satte sig iFaarenes
Lever, derved stulle foraarftges. Vel er det rigtigt, at dette sta
vel som andet paa sumpige Marke voxende Gras er for Faarene sta
ligt; men om just dette stulde vare stadeligere end andre Slags, veed
jeg ikke. Imidlertid er det vist, at Faarene ade det med stor Be
gierlighed; og LinnTNB melder i^loi-2 L2pp. p. 50., at man i
Lapland og Vesterbothnen opgraver denne Urts Rodder og giver
Creaturene dem at ade i Foertrang, hvilke ogsta opade dem hele
og holdne.
NWnm ilonduB 6isperli3.
Fiordene.

Dette meget vellltgtende Gxas vorer i
O 2

Unium
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Ulnium c2ule limpliei

inKexo, li Ulnium tont2NUM.

Slags Mosse, som stilles fra andre ved sin meget lysegronne Farve,
og voxer alene der, hvor Vand-Kilder opspringe paa Biergene.
Nonti2. En Urt, ftm voxer paa fugtige Stader, ligesom den forhen
bestrevne
Mxo^B toliorum 2pieiduB c2110113. ei) fo!u8 dirlutiB. Emaillent
Blomster eller Forgist Mig ei, ftm er et almindeligt Ukrud i Haver
og Ågre, stiont het og stes paa andre torre Stader. B) ioiiiB Ag.
dri3, som stal voxe i Sumpene, er mig paa saadanne Stader ikke
forekommen, ftavidt jeg erindrer; men paa Biergagtige og tom
Stader har jeg undertiden sundet ben ganste liden og med glatte
Blade. At denne Urt er en dodelig Forgift for Faarene, det er w
gen hos os bekiendt , stavidt jeg har market.
Ul^riea soliiB l2neeol2tiB lndlerr2tiB, li M^rtuB Lr2d2Ntie2. Pors.
Denne holdes af nogle for et godt Middel, at give Creaturene ind
om. Vaaren, mod Vattersot; til hvilken Ende den indstmles oyl
Sommeren, og giemmes Vinteren over. Naar den kaages i Vand,
giver den en smuk guul Farve, som vel er bestandig; men bruges dog
ikkun til Hor-Garn og liunet Toi.
lpica rela iet2eeg. Find-Okceg. Er bekiendt af sin
L^l Haardhed, som gior den vanstelig at afmeie.
ioliiB corck2ti3 inte^errimis, ilore 2ldo. Vns'Gaas.
Findes overfiodig i Våndene; men med gule Blomstre er den mig
ingellstads forekommen.
/^>pdr)"B duldo tidroso, o2ule difolio. Er temmelig almindelig paa
vaade Enge; i sar paa Prastegaarden Kierstad.
opdr)'B dnldo iidrolo, e2n!e difolio, foliiB eor62NB. Er en liden,
rar og net Urt med tyende Hiertaglige Blade paa Stilken, som jeg
nogle Gange har sundet under hoie Bierg-Hammere åssides forSclcn.
opdl^s
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Opdr)'B duldl'B ramotiB llexuoliB, 02ule vgFin2to, neAarii l2bio tri
ti6o. Denne adstilles let fra de forige ved sin Hinde eller^Skede
omkrsng Stilken, sta og ved sin Rod, der seer ud som en Coral;
hvorfor den og kaldes Opdr^^ ti orod2nede eor2llordix2. Den
er af mig kun een Gang fmwen paa Gaarden Dnbviig i Borgunds
Sogn.
OrediB buldlB in6ivili3, neNgrii IMo l2Neeolato inteFerrimo.
Voxer paa adstillige Stader, men i sar paaTorvigensPrastegaatd
i Mangde.
orediB duldlB inckvinX ne6li2rii l2dio trN6o '^V2li inte^errimo,
oornu lonFo, li oredi3 P7r2mi62liB. Den yoxer i Mangde paa
Gidstoe, og ellers hist og her.
Orediß dnldiß P2lm2tiß, neet2rii eornu tet2eeo
lonmo
re, l2dio eren2to. Er blant orcdi6e3 eelt af de Almindeligste.
orediß duldiß P2lm2tlß p2tentiduß, ne3i2rii cornn
dre
viore. Er almindelig og bekiendt under det Navn Mari-Grces,
item Orme-Gms, fordi man.harindbildt sig, at Ormen kan lage
sig med denne Urt, nåar den staaes og stares. Af andre kaldes den
og Houvendelse-Grces, fordi man, ved at lagge den under sovende
Personers Hoveder i Sengen , mener at kunde vende deres Hue og
Kierlighed til sig; i hvilket Spogerie der og ligger nogen Sandhed
stiult, stasom det er bekiendt, at alle oredi6eß henfores til
6ili2e2 eller saadanne Ting, som opvakke Geilhed. Det Exempel,
fom Bim. ?auli, i sin klor2 l)2n. sud tit. orediß, efter egen Erfa
ring anforer, kan tiene til Beviis paa det stnnne; hvortil jeg maa
dette, ftm LinnXUß i
Bvee. har anmarket ved den forste
her anforte orediß, nemlig: "Lauri tarck provoe2ntur in vene
rem dniu3 r2clieidnß 2 V2liß. I ovrigt er det bekiendt, at denne
Urt har en underlig Rod, af Skikkelse som tvende stmmenfoiede
O 3
Hender,
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Hander, af hvilke den ene synker, men den anden fiyder ovenpaa,
nåar de kastes i Vand ; hvortil Aarstgen efter Linn^i Mening bli
ver denne, at dell fiydende Rod narer den narvarende Plante, men
den synkende indeholder Knoppen til den, som folgende Aar stal
springe ud. Om denne Urt kan og i Norg.' Naturl. Historie iD.
Pag., 2 10. under Navn af Marice Haand lasts mere.
HliMnnm tpieiB fndrotun6i3 p2nienl2U3 eonZlomer2ti3, f OriM<
num f^lvelrre. Mynthe, Vild-Mynthe. Den voxer mangestads
ind til Fiordene, og bruges af Bonderne som. Kryderie i Polstr.
Hr. Bandsbil (en god Urtekiender, som har varet Prast i lorgen
fiorden) stal efter Beretning altid have betientsig af denne Urt i
Staden for Snuns -Tobak, og det uden Tvivl formedelst dens Ho, vedstykkende Kraft, da jeg ster, at (idomel henforer den til ?l2neeB
eepdhjiqueS) og siger derom "Lom. 2. p2Z. 391. „Naar Bladene
og Blomstrene af denne Urt torres i Skygge, og beredes til Pulver,
, „da er stmme et Hovedstyrende Middel, og beqvemt til at trakks
„Uhumsthed eller Flod igiennem Nasen.,,
OrodnB foliiB ov2ti3 pinn2tiB) li oroduB vernu3. Voxer overall
OllNuno'2 fe2po c2ulino nnieo, fron6e pinn2t2 folitarig; li Lun2rig.
Voxer hist og her paa Bakkerne. .Ester Hr. BHsthitW Nachr.
i B. 4 St. Pag. 349. bruges den i lisland uvvortes ved vanske
lige Vorne-Fodseler.
l)lmun62 fron6idnB l3neeol2ti3 pinn2tili6i3, l2einii3 eonMemidm
, inteFerrimiB P2r2lle!i3^ li LoneditiB 2sper2. BwM-MM.. Er
meget almindelig i Mosse- og Lyng-Marke.
Ox2liB le2po unitilorO) fo!ii3 termin2tiB, li
Denne kal
des her Nat«Svceve, fordi den folder sine Blade sammen om Afte^
nen efter Solens Nedgang, og tiener altsta til Rettesnor for dem,
som gaae sildig ude i Marken i taaget Veir, da de af denne Urt kan
see, om Solen er dalet eller ikke.
?ans
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Er meget almindelig.

?2rn21112 li b;ep2tie2 2ll)2. Kaldes af nogle Jomfrus Marice Sen«
gebaand, da den i visse Maader ligner de her brugelige-Sengebaand,
og er meget almindelig paa fugtige Marke.
?eciienl2riB e2ule r2molo, e2lxeibuB e2llolo-punetstiB, ti ?ec!ieu.
I2ri3 p2lultri3. Igle-Grcts. Voxer overalt, paa Sumpige Mar
ke og holdes for at vare Faarene lige sta stadelig, som den nyelig
anforte Menx2ntdeB) ligesom den og gives stmme Navn. Nogle,
forn have giort sig Umage for at oprykke den af fineMarke, stal (som
troevardig berettes) siden have havt bedre Lykke ttl Faare-Avling;
og jeg veed vist, at afg. Hr. Oberst Munthe paa sin Gaard Helle
vigen i Ssndfiord, sta og Hr. Hans Viingaard paa Prastegaar
den Torvigen i Vandelvens Sogn, have med Nytte giort stmme
Forsto
, ,
ke6ienl2ri3 e2ule r2Mofo, e2lxeiduB odlonZi3 iXvidus, coroll^
wdio eord2to. Voxer her overalt med rode og hvide Blomstre/ og
er afAnstende som den forige, men meget mindre.
?d2l2riB fpie2 exlin6rie2 fpieiformi. Ror-Gms. Voxer ved alle
Ager-Rener.
'pdlenm fpie2 e^lin6r2ee2 lonAllim2. Voxer paa fugtige Stader.
?dlenm spie2 ov2to - ex!in6i2ee2 , f. kdleum 2lpinnm. Voxer i
Norangsdalen i lorgenfiorden.
?impineN2 toliiB pinn2tiB.
simpine!l2 52xifr2^2 M2^or 2lter2,
item /3) ?impinell2 52xifr2^2 minor toliiB 6illeetiB. Voxer paa
Oerne og andre Salldige Stader.
?inFvieul2 neer2rio exlin6r2eeo lon^itu6ine petk!i. Tette-GMs,
item Mcrlke-Kors. Den lagges i Malke-Botterne for at komme
Malken desto hastigere til at lobe sammen og blive tyk. Et SkeeBlad
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Blad fuldt af stadan stmmenloben Malk (kaldet Tette-Mcelk) har,
nåar den Mndes med anden sod Malk, strax stmme Virkning stm
Titte Grasset selv; sta at Syrligheden derved fottplantes i Malk,
ligesom ved Suuryei i Brod. Denne Urts Skadelighed for Faa«
rene har jeg besundet at vare nogle faa hos os bekiendt.
Vinns fo!iiB
primor6i2ltdu3 folit2riiB
Fyrre^ Dette
Slags Tråe har tilforn varet lige sta overfiodigt paa Sondmor stlZ
andenstads, ja uden Tpivl overfiodigere der end i andre Norden
fieldste Districter, efterdi Peder Clausen, sta vel som Torm.Tor
fceus,naar de bestride Sondmor, rose det i sar for sine stionne FyrreSkove og de ypperlige Baade, som deraf bygges; men nu derimod
er intet District her Nordenfields (Findmarken undtagen) derpaa
sta fattig og udtommet som Sondmor; hvilket man i sar tilstriver
den starke Trae-Handel med Skotterne, som her stal have havt sin
Fart, mere end paa noget andet Stad, i Anledning af det korte og
rene Indlob igiennemßrcesund, ftm erSoesarende sta vel bekiendt.
Endnu findes vel i visse Bygdelave sta meget deraf, som kan tiene
til Beboernes og de narmeste Naboers Fornodenhed; men det meste
Fyrre-Tommer maa dog hantts fra Naboe-Fogderiet Romsdalen.
De gamle Fyrre-Rodder, stm staae tilbage (og hvoraf undertiden
hele 3 kan findes staaende lige oven paa hinanden) graves op af
Jorden, og kaldes Tiere-Nodder, fordi man deraf brander Tiere
paa folgende Maade: Forst hugger man de opgravede Rodder i
smaa Stykker, og binder dem ved Vidjer fast til nogle Stanger, for
derved at reise dem op i Veiret, og torre dem. Dernast udfter man
sigen beqvem Plads, hvor Tiere-HikldM kan sattes, og TiereBranderiet stal gaae for sig, og udvalger da gemeenlig dertil en hei
Jord -Vold eller Bakke, paa hvis bratteste Side graves en Mine
eller Horizontal underjordist Gang/ kun af i Favns Langde elkr
lldt
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lidt mere, og omtrent af et Mennestes Hoide. Derefter opgraves
og udhules Bakken oven paa i en Runddeel, som allevegne halder
ned til Middel-Puncten; og i Middel-Puncten giores et Hul, som
gaacr ned til den underjordiste Gang. Oven paa Hullet lagges et
stort Trae-Fad, og igiennem Fadet og Hullet sattes en Trae-Stage,
om hvilken de torrede Rodder, uden nogen vis Orden, kastes og
opstables paa alle Sider, og derefter bedakkes vel med Torv, at de
ei, nåar de anstikkes, stal give
starke Flammer af sig. Naar
Alting saaledes er tillavet, kaldes det en Tiere Hield, og antandes
da rundt omkring med Ild, som gaacr fort ind ad og driver Saften
afßodderne (det er Tieren) ud og ned til Middel-Puncten, hvor
den samles i Fadet og ved Stagen, hvilken sidste nu og da, ligesom
Tieren efterhaanden samler sig, lettes op for at give Tieren Udlob
igiennem Hullet og ned til den underjordiste Gang, hvor den mod
tages i en Rende, som ved den ene Ende er foiet til Hullet, men
ved den anden hviler paa en Tonde, i hvilken Tieren til sidst samles;
og nåar den er fyldet, lagges atter en nye Tonde under Nenden,
hvormed fortfares sta lange denne Materie vil styde. Denne Hand
tering har tilforn varet sta starkt i Brug, at Tiere-R^erne nu
paa mange Stader ere ganste udryddede, og Tierebranderiet folge
lig af sig selv har maat ophore; men paa andre .Stader haves der
af endnu noget Forraad.
Til Slutning maa erindres de sardeles artige Grene, som findes
paa en Deel Fyrre-Traer i Birtedalen i Voldens Sogn , og blive
derfra hcmtede som en Raritet.
Usadvanligheden bestaaer deri,
forst at disse Grene ere heel igiennem ganste fiade eller ligesom stm
memrykte, og staae ei vertieMer men dornontMer ud fra Stam
men; vernast at deres Bark bestaaer af lange og smale Blade, med
P
en
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en dyb Fure imellem hvert Blad, nasten i stmme Orden som paa
Palme-Traer. See Tab. I. Fig. i.
?inuB fo!iiB ludul2tiB mueron2tiB lXvihuB ditllrmm verli3. Gran.
Denne har jeg ikke sundet Tegn til, uden paa et eneste Stad i Sokel
vens Sogn, paa en Gaard kaldet Klokke-Houg; thi dette Slags
Tråe er her Nordenfields ganste rart, indtil man kommer Fogderiet
Nordmor forbie, da det siden Nord ad voxer i Overfiodighed.
?l2nt2FO fo!iiB oV2tiB
fe2po tereti, ii ?l2Nt2^o l2tifoli2.
Groe Blad, Groe-Blotke. Den lagges paa Saar og Bylder
som et kolende og trakkende Plaster.
?I2Nt2FO folii3 l2neeol2tiB) fpie2 lndoV2t2 NU62, ii ?l2Nttz^o 2N^U
ttifoli2. Liv-Grces, sta kaldet, fordi man dermed forstger, hvor
lange man stal leve, ved at rive dens I^il2ment2 af,og saaledes stikke
den i en Vag-Sprunge Natten til St. Hans Dag; ere da
ment2 udsprungne igien om Morgenen, stal man leve det Aar over.
8i i2du!2 ver2etr.
?I2Nt2Zo folil'B femiexlin6r2eei3)' li ?l2Nt2^o M2ritim2. Voxer
allevegne ved Havbreddene.
?02 p2nieul2 fnd6ilfuf2, fpieuliB trirlori'B d2l^ pndeleentjdu3. Ett
almindelig Gras Art ved Ager-Nenerne.
p2nieul2 6issul2, lpieuliB o^v26lilloriB pudefeentidu3. Er ei
sta meget almindelig som den forste.
?02 p2nieul2 6issns2, lpiculiB
culmo erecto
tereti. Er her den almindeligste.
?02 p2nieul2 6issul2 , 2n^uliB reeti3) lpieuliB odtuliB.
Vaade og har hvide Blomstre.

Voxer i det

Voly^M l!oriduB erilt2tiB r2eemotiB. Denne forekommer allevegne
og dens blaae Blomstre , ftm ligne en liden styvende Fugl, bruges
til at satte Farve paa Brandeviin.
?oi>

».
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?oIvFONNM tioriduB oet2n6riB tri^niB 2xill2riduB , s. (ientuMno»
6i2. Er almindelig ved Gaards-Rommene og Strandene.
?ol)^onnm e2ule limplieillimo mon/lr2edio , folii3 l2neeol2ti3, li
Lilrort2 minor. Den kaldes af nogle Perle Groes , og salder
her meget overfiodig.
?olv^onnm lloridu3 pent2n6riB lemi6^iniB, lr2minidnB eorolla
lonZioribu3. Har haarde Blade, stm ligne Piil-Blade, og voxer
overalt ved Soe-Hnstne.
koI/lFonnm lloriduB dex2n6riB 6iFMi3. «) ?erlieari2 mitiB rna»
eu!ol2 , item /3) ?erlie2ri2 miciB iloriduB e2n6i6iB. Begge voxe
ved Huse og Moddinger.
?olxFonum KoridnB dex2n6rlB femi6^imB, li
VandPeber. Voxer mangestads i det Vaade.
?olx3onum foliiB eor62tiB,e2n!e votudili, li I^lelxins. Ager«BiNde.
Den voxer i Agrene, fornemmelig ind til Fiordene; findes og stm
Ukrud i Haverne.
?o!xpo6inm fron6iduB pinn2titi6iB, si ?01/po6ium vulMre. SttenSsdrod. Er bekiendt af sin sode Rod, og findes allevegne iBiergKlofterne.
?olxpo6ium fron6iduB fuddipinn2ti3 , folioliB inssmiB retiexiB p2ri^
duB, pinnnl2 o^v26ri2n^nl2ri 26un2ti8. Et Slags smaa Blom
med nedboiede Blade som voxer overalt blant Tråer og Klipper.
?ol7po6ium frono!e dipinn2t2, li Mix m2B. Denne kaldes Hatt»
Blom eller Nyste Blom, fordi den gemeenlig voxer i Ryster 3:
Klynger eller Samlinger; og om den heder det i (Homment2riiß
"LrgZi pg^ 547. fordanstet saaledes: „ Dersom en Hest falder ha
„ stig ned, uden at man veed hvad den stader; da kan man kun lag
„ge et Stykke af denne Urts Rod under Hestens Tunge, da den
„ strax stal kaste sit Vand og Ureenllghed og reise sig op igien. HvilP
2 /
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„ ket saaledes at forholde sig, jeg selv har erfaret.,, I ovrigt falder
denne Urt alt for haard at ade for Creaturene, sta at man ikkun
kaager et Loug eller DecoHum deraf og giver dem stmme at drikke,
da man holder for, at de malke vel derefter.
kolxpockuln iron6e dipinn2ta, pinnuliB l2neeo!at2 scutiz pm
N3titi6iB. Voxer i Fiordene og kaldes Fugle Blom.
ko!xpo6ium fron6e dipinn2t2, tolioli3 remotiB, li I^ilix f2X2tili3.
Er almindelig paa Biergagtige Stader, samt kiendelig af sin hoie
og svage Stilk. '
kolxtliedum e2ule limpliei, gntdera P2rgllelepipe62) li
rdum 2ureum. Voxer overalt paa Tuer.
?opulu3 eremul2. Asp eller Aasp. Er et meget almindeligt Slags
Tråe, som i sar anvendes til de sta kaldte Hers» Gierder, paa
hvilke Hoet og Kornet hanges for at torres, item til Fiffe-Hielde,
hvorpaa man torrer Fist. Aspe-Bark, kaagt i Malk, giver en beest
Drik, som fordriver Orm.
?ot2moZeton folii'B odlonFiB ov2tlB petiol2tiB N2t2ntidus. Voxer
overalt i Våndene, hvor dens Blade svamme oven paa, ligesom
den forhen anforte r^mpnna.
Vot2moFeton foliiB l2neeolatiB Mnis, m petiol2B 6etlnentiduB.
Voxer ligeledes i Våndene.
?otenrill2 fo!iiB pinn2tlB c2nle repente, ii
Stor-Rsllik.
Er almindelig ved Strand-Kanten og ved Soe-Hustne.
?ren2nrdeB l!ofeu1i8 o.viniB, fo!iiB Ixr2to-d2lr2tiB. Voxer paa Bierg
agtige Stader, stasom i Solnordalen i Orstougs Sogn og Gaar
den Saude i Rsdve-Sogn.
?rimul2 veriB. Kus' eller Kos' Gimmer. Voxer i Mangde paa
paa Biergagtige Stader eller paa Biergenes Sider.
?lunella
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?runell2 fo1i!8 ovato-odlon^iB petiol2tlB, li krunella vul^2riB;
item /3) eXrule2 m2^no tlore. Den forste er meget almindelig,
men den anden rar at see.
?runuB KolibuB l2eemollB, li ?26u8. Heg. Er et vel bekiendt
Slags Tråe , hvis Bark holdes for at have en meget narftm Kraft
for Creaturene, efter det gamle Ordsprog: Heg giver Mary i
Leg o: Been eller Skinne-Been.
?teriB froncle mpr26eeompolit2 folioliB pinn2tlB, f. I^ilix fcemin2.
EneStab, sta kaldet, fordi den staaer enkelt eller paa en Stilk for
sig selv.
?yro!2 lt2minidu3 26leen6entidu8, pilrilliB 6eclin2tiB.' Voxer over
alt paa Biergagtige og Skovrige Stader i Fiordene.
?Xrol2 r2eemo unil2ter2li. Denne har mere assange og spidst Blade
end den foregaaende, og derhos alle sine Blomstre hangende paa den
ene Side af Stilken. Den voxer paa stmme Stader, som den forste ;
i sar findes den i Mangde paa Sondre Side af Sulefieldet, blant
Traerne i Skoven.
?7IUB foliiB lerr2ti3, li
Alveltr^. VildMble, Suur 3Eble.
Voxer overalt ved Strandbreddene i Fiordene. I Fogderiet Nord
fiord presses af disse ZEbler en Saft, ftm bruges i Staden for Syre,
eller suur Valle, der ellers er Bondens sadvanlige Drik.
/^vereuB fo!iiB 6eei6uiB odlonM fuperne l2tioridnB. Eeg. Dette
Slags Tråe voxer hist og her vildt, stasom paa Gidstoe, Eegscet,
Eegsund, :c.
F)2NNNeuIuS foliiB OV2tO-l2Neeol2tiB petiol2tiB, li I?l2MMul2 K2.
K^V nuneuluB. Voxer allevegne i Sumpene, men er efter Linn^i
Vidnesbyrd en meget stadelig Urt for Faarene.
li.2nuncu!uB ioliiB omniduB o^vin2tiB l2nceol2tiB incilo-ferr2tiB, lika
nuneu!uB aeonititolius. Dellne Urt, som i LinnXi Bpee. ?l2nt.
P 3
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siges egentlig at have sit Hiem paa de Schweitzerste og Osterrigste
Bierge, voxer her overfiodig, hoit op i Dalene og til Fields.
A2nuneulu3 foliiB r26ie2lidnB reniformidnB eren2tiB ineiliB, e2nliniB
6iFit2tiB line2ridu3, e2nle mnlMoro. En Urt, ftm findes pag
Prastegaarden Kierstad, men er ellers rar hos os.
R.2nuneulnB foliiB eor62tiB 2n^ul2tiB petiol2tiB, li (Hdeli6onium
minnB. Denne er mig ikke ofte forekommen, men ved Sater-Sto
lene og Moddingerne i Solnordalen har jeg sundet den i Mangde.
e2l^eiduB dirfutiB, e2ule dilloro, fo!iiB multiti6iB. Den
ne agte Field-Urt har jeg sundet ved Snee-Braerne i Urkedalen. <
c2lxeiduB P2tuliB, pe6uneuliB snle2tiB , li lunnen
-In3 repen3. Tryste. Er et vel bekiendt Ukrud i Ågre og Haver.
I fornavnte Urkedal^ har jeg fuudet den iblant
2eriB
med tykkere og stivere Stilk, og med mere rundagtige Blade end
sadvanlig, sta og ganste morkegron afFarve; men at det dog var
den selvsamme Urt, visede dens folios petiol2t2 triti62:
e2lxeidnB p2tuliB, pe6uneuliB teretidu3, li^.2nnneuInB 2eriB. Sol -Dye, Hane -Fod, item HvMSolsye, maa
stee fordi dens Blomster -Blade undertiden blegne og blive hvide.
Denne bruges af Bonderne som Spanst-Flue, og lagges i sar i
Nakken for at ttakkeFlod fra Oiene. Nogle afdem vide og med den
ne Urt at trakke Huden afFodderne, for saaledes at ndgive sig for
suurbenede, og derved at undgaae Udstrivelse til Krigs Tieneste;
men dette har undertiden havt den Virkning , i sar hos Phlegmatists
Personer, at de have beholdt sure Been sin hele Livs Tid. Bi.e pe6i
duB non polliee trunei. Paa det overste af Sulesieldet har jeg
sundet denne Urt med mere rundagtige, morke og tykke Blade end sad
vanlig.
Rd2M5
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R.N2MNNB inermiB iloridnB moNvl^oniB delM2pdro6itiB, li Vr2nAul2. Hund-Veed. Dette Slags Tråe forekommer paa Gaar
den Folstad sOrstens Sogn og fiere Stader; men i Naboi-Fogde
riet Nordfiord stal det voxe overfiodigere.
l^din2ntduB coroll2rum l2dio lnperiore dreviore li (i!r!st2
Penge-Grces. Voxer allevegne paa Engene og minder Bonden,
nåar den begynder at visne, om at staae sit Hoe.
KdockoK li K26ix role2. Kaldes i Fiordene Ssfier^Grces , men
ellers overalt Haar-Voxter, fordi man kaager den i Vand og toer
Haaret dermed, i Tanke, at det stal hoxe vel derefter. Om Urten
og har denne Virkning, veed jeg ikke; men iBim.r2uji^l.O2nie2
bestrides den som et stiont Middel imod Hoved-Pine. I Dallne
mark stal den ei findes uden i Haverne, men her voxer dell allevegne
paa Fieldene, og paa de neden for Fieldene liggende Strandbredde.
KideB inerme tloriduB pl2ninleuliB, li RideB rudrum. Nibs,ViiNBeer. Voxer paa adstillige Stader vildt, fornemmelig i den sta
kaldte Nibsdal i Sodve-Sogn.
«
l^ideB inerme lloriduB odlonFi'3, ii I^ideB nilZrnm. Sol-Vcrr.
Siges at voxe vildt i den frugtbare Dal Sceddal i Sandoe-Sogn.
Kolk e2u!e 2eule2to, petio!iB inermiduB. Klunger, Nype-Trcre,
paa Danst Hyben. Voxer overalt, fornemmelig i Fiordene, hvor
fra aarlig salges en Hoben afdette Tråes Frugt, som kaldes Nyper,
og bruges til Mad, da de i sar stal vare tienlige for dem, som plages
afSteen-Smerte.
l^of2 e2ule petioli^ve 2eule2tiB, e2lxeiB fo!ioIi8 in6ivitlB. Denne
er nnndre af Vaxt end den nast foregaaende, og har derhos mindre,
men rundere og sidere Nyper.
Knbn3 foliiB tern2tiB, e2nle tereti 2eule2to,
Vterne-Bcer. Er almindelig i Dalene.

ii I^uduB cXIM3.
I^nduF
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R.uduB foliiB qvin2to-pinn2tlB tern2tilc^ve, li^udu3 i6XU3. Bringe»
Boer. Voxer allevegne i stor Overfiodighed.
R.uduB foliiB tern2t!B, il2^elliB rept2ntiduB. Teye-Vcer. Forekom
mer mangestads paa Fieldene og andre Biergagtige Stader. Hr.
Procantzler Pontoppidans Sammenligning imellem denne og den
Chinesiste 6in len^ i Norg^ Nat. Histories i D. Pag. 213., sta
vel som hvad der i Oeconom. Magazins 2 P. Pag. 183. anfsres
til Stadfastelst derpaa, er vardt at lagge Marke til.
KuduB foliiB limplieiduB lod2tlB, f. did2MTMoruB norvsAsg.
Molte-Bcer, Myre Beer. Voxer her som andenstads i Norge,
men ikke i den Mangde, som i Saltens Fogdene, hvorfra den i
Mangde fores til Bergen og derfra videre hen.
Vumex lloribuB derm2pdro6itiB, V2lvuliB inte^riB Ar2niferiB, liLll
p2tdum. Er almindelig og bekiendt under det NavnHemul eller
Hoymol.
Il.umex tloriduB derm2pdro6itiB 6iZxniB. Bierg «Syre. Voxer
paa de fieste Fielde i Mangde, men nndertiden ogsta i det Lave> sta
som paa Sceboe-Prastegaard i lorgenfiorden, tet ved Soen.
Rumex lloriduB 6ioieiB , foliiB odlon^iB l2^itt2tiB. <b) L2p2tdum
2eetofum vul^re. Syre eller Eng Syre, hvoraf pleier at tillaves
et Slags syrlig og velsmagende Viin-Suppe. fi)
mon
t2N2 M2xim2, som voxer til Fields, og >)
tvlvatiea
M2XIM2 lreriliB, som meest voxer i Skovene.
Kumex tioriduB 6ioiciB, foliiB l2neeo!2to-d2lt2riB ; sta vel D) La
p2tdum 2eerofum repenB l2neeol2tum, som
arven
-63 minima non !2neeol2t2. Voxer allevegne paa Huus-Tage og
andre torre Stader, og er som oftest ganste rod.
2Zin2 r2miB plocnmdentiduB. Er en ganste liden Urt, som sees
" allevegne paa Huus-Tage og andre nogne Stader.
Bali-

<»
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W 82lieorni2 2rtieuliB 2pie e er2llioriduB odtuliB, li Iferda Kali. Voxer
hist og her ved Strandbreddene i Borgensund.
Balix fo!iiB ferr2t,B
ov2tol2nceol2tis 2euminatlB, l, 82lix fr2FlliB. Piil. Et villigt Tråe at voxe, og er derfor nasten det eneste,
som man ster Bonderne at plante ved sine Hust.
Ba!ix foliiB lerr2ti3
ordieul2ti3. FieldMot. Voxer hist og
her i pet Lave paa Tuer, som ligge noget hoit, men fornemmelig i
Field-Dalene i Mangde. Det holdes for at give Creaturene god
Fode og megen Malk, og fortiener at kaldes (som LinnXUB siger)
det mindste Trcee i Verden.
82lix foliiB terl2tiB Zl2driB oV2tiB venoliB. Er et lidet Tråe, kun en
halv Alen hoit, som voxer paa Fieldene. Paa Bladene ligner den
meest den nast foregaaende, efterdi dens Blade ere rundagtig<ovale,
rundt om sivede eller indstaarne, samt paa begge Sider glandsende
og fulde af Sener ; dog ere de alleroversie lodne.
82KX fo!iiB oV2tiB ruFo6B ludtNB comentotiB un62tiB, ii 82I1X e2
pre2. Selje. Dette Slags Tråe bruges meget til Kavler, det
er laugagtige Trae-Stykker, som bindes fast til den overste Kant af
Torste-Garnene, for at holde dem op i Soen. /3) 82KX folii3 odIon^!8 fudtUB villos, inlerioridu3 eren2tiB, fuperioriduB ince
-3riB. Voxer i Dalene til Fields ikkun af 2 til 3 Alnes Hoide, med
Blade af dobbelt Skikkelse, nemlig de nederste spidst mod neden
og stumpede oven til, men de overste ganste ovale. Paa den op
vendige Side ere alle Bladette deilig grsnne og glandsende, men
paa den n.edvandige lodne og hvidagtige, folgelig meget ulige SeljeTraets; sta jeg uudrer mig over, at Hr.LinnXNB i sin ?l. Bveeie2
' ansecr denne Vaxt ikkun som en Variecet etter blot Forandring af
Seljen, da Han dog i 51. L2pponie2 bestrider den som et sardeles
BpeeieB, hvilket ester mine ringe Tanker synes rimeligere.
' >
.
Bci!ix
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82lix foliiB fndferr2NB, odlon^o ov2tiB, LudtU3 fudvillos, ttipu<
liB femicor62tiB. Selje Vidje. Er almindelig.
82lix fo!iiB inte^riB dirfutiB l2nceolatiB. Denne voxer i Field-Dale
ne og kaldes Smaa-Vidje. Dens Blade ere aflange, ujavne om
Kantene og hvide paa begge Sider, mett meest paa den underste.
82mdueu8 evmiB HvinHvep2rtitiB, c2ule 2rdoreo. Hyld. Voxer
her deels plantet deels vild. Dens Knoppe tåges, forend de sprin
ge ud i Blomster, og nedsyltes som Augurker eller destige.
82mo1u8 V2!eran6i. Voxer i stor Mangde ved Gaarden Soeholt
i Orstougs Sogn i den torre Sand ved Strandbredden, og er me
get anseelig af sine blaae Blomstre. Dens tykke og Saftfulde Bla
de, der lade sig ade nasten ftm Kaal-Blade, maa uden Tvivl vare
meget behagelige og narftmme for Creaturene; hvorfor det kunde
vare Umagen vardt, at bestae Sandige Strandbredde dermed.
82nienl2 foliiB r26ie2lidnB limplieiduB,
omniduB feWidu3.
Denne har jeg sundet paa Leknces-Stranden i lorgenfiorden, og
i Solnordalen i Orstougs Sogn.
82tvrium duldiB f2feienl2tiB , fo!iiB l2neeo!2ti3, ne6t2rii l2dio tri
ti6o 2emo imerno6io m2jore. Voxer hist og her med smukke
hvid-gronne Blomstre.
Baxifr2^2 folliiBr2o'ie2liduB 2FFrcZ2tiB lin^ul2tiB c2ltil2^ineo-cren2
-tiB. Field 'Rose. Denne meget anseelige Urt stal paa de Sven
ste eller Laplandste Bierge vare meget rar; men falder her over
fiodig, ei alene oven paa Fieldene og ved Field-Siderne, men og
paa de neden for liggende Strandbredde. Det underligste ved den
er dette, at den staaer paa de nogne Bierge eller i Bierg-Kloftene, hvor
neppe er Muld at ste, og synes alene at have sin Naring /f det ned
rindende Vand. Dens Skikkelse er i Almindelighed saaledes, som
den i 51. L2PPON. I^d. 11. 5iF. 2. forestilles; men Blomstreneere
langt
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langt fiere, og Stilken sta vel stm Bladene ganste rode. Fra Sol«
nordalen i Orstougs Sogn har jeg en Forandring af denne Urt med
ganste gronne oglangagtige Blade, en heel Finger lange, samt sma
le og foran runde eller buttede; men Stilken og Blomstrene ere borte.
Maastee det er den Varietet, som i Linn. Bpee.?l2nt. kaldes d!ot)^
le6on p/r2mi62le !2to cren2to Lc retulo folio polx2ntdo3, f.
82xifl2A2 fe6i folio 2n^nltiore.
Baxiir2F2 foliiB ferrZtiB, e2ule nu6o r2molo, pet2llB l2neeol2ti3.
Er meget anseelig af sine hvide Blomstre med rode eller Brandgule
Pletter, og voxer allevegne ved nedrindende Bakke paa Fieldene.
82xifl2^2 foliiB e2ulinl'B line2ribuB 2lterniB cili2tiB l2o'ie23iduB 2^reMiB. Bpee. ?l2nt. Saaledes kalder jeg en Urt, som findes paa
de fieste Fielde hos os, item paa Stenige og vaade Veie i Dalene,
og det af folgende Skikkelse: di2nliB 6i^it2liB nmplex, proeum
denB; foli2 l2neeol2to-line2ri2, 2ent2, fpinolo-eili2t2, r26ie2»
li2 2^re^2t2,
2lcern2; lloreB plernml^ve r2Moti;
e2lyx eoro!l2 lon^e drevior A viri6iB ; pet2l2 l2neeol2to oV2t2>
lutea, M2enli3 fulvi3 not2t2.
Baxifr2^2 fo!iiB r26ie2tiB 2Z^re^2tiB lins2riduB inteFriB triti6itzve.
Denne har jeg sundet i temmelig Mangde paa Sulefieldet, stiont
jeg og har havt Bladene af den fra Daurmaalfieldet i Nordalen.
Den er en ganste liden Urt med temmelig store og hvide Blomstre. Bla
dene, ftm sidde samlede ved Roden, ere foran brede og indstaarne,
men gaae sammen neden til som en Kile.
3e2di012 eoroi!nliB qv2<lritio!iB, e2ule dilpM, 5 Be2diol2 arvens.
Rod-Knap. Er meget almindelig , i sar paa Sandige Oer og paa
flade Enge i Fiordene.
Be2diol2 eoroUuliB yv26ri66iB, e2ule iimpliei, li MorluB Oi2doli.
Skore. Den kaldes og Gron-Blad, fordi man dermed pleier at
Q 2
farve
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farve grom paa folgende Maade.
Forst kaager man Bladene i
Vand, siden lagger man Toiet, som stal farves, deri og lader det
saaledes nogen Tid staae ved en sagte Ild eller Gloder; derpaa tager
man Toiet op igien, lagger det ud paa Grasset, stroer Aste derpaa,
lagger en Gronsvar (det gronne nedvendt) derover og lader det saa
ledes ligge en Nattes Tid. Denne Farve sattes her paa Ulden Toi
sta vel som paa Linned, og taaler i begge Tilfalde at toes.
BcdoenuB enlmo fndtri^vetro foliolo, Koridu3 f2leieul2tiB, loliiB
let2eeiB. Voxer i Myrene med smaa hvide Blomstre.
BeirpuB enlmo tereti nucko, lpie2 fudov2t2imdrie2t2. Voxer mang
foldig ved farste Vande sta vel som ved Havbreddene.
3cirpNB enlmo ltri2to nu6o, lpie2 div2lvi termin- lonMuckne
e2^eiB.
Find'Skceg, sta kaldet, fordi den!(ligeftm r^2ro'nB
fpie2 reHg fet2ee2) har et Slags Borster eller Skag i Toppen og
er en meget striid Gras-Art. Naar LinnXNB striver i sin l?l. Bve>
ein, at de fieste Roddep, hvoraf Torv er sammenfat, bestaae af
denne Urts Rodder, da stemmer vore Bonders Erfaring dermed
vel overeens, saasom de holde det for et vist Tegn, at Torv-Mark
findes, hvor den voxer. I ovrigt anster man den for en godGrasArt efter sin Slorrelst og troer, at Creaturene malke vel derefter.
BeirpuB enlmo tereti nu6o, ipieiB vluridn3 pe6uneul2tiB) ii Beir
puBl2eultriB. Vas-Soev. Voxer i Bandene og bruges af en
Deel til at lagge i Sengene, fordi Lopper ei sta let avles deri, som
i Halm.
Beropdul2ri2 iolilZ cor62t!B b2lr tr2NBverllB, c2ule odtul2NMlo.
Er ei almindelig, men voxer dog paa visse Stader i Mangde.
Bemell2ria Mus eorcl2to l2neeol2tiB eren2tiB, li L)'lim2edi2 F2leri
«ul2t2. Denne voxer, sta vidt jeg har market, ikke uden ved Hav
breddene, stasom ved Skaarstrand i Vame-Sogn og flere Stader,
hvor man kan finde nok af den.
Be<ium
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Bedum fo!iiB odlonZiB odcnliusenliBleMliduBp2tentidUB, li sec^um
2lbnm. Voxer allevegne paa Klipperne og i Klippernes Rever.
Be6nm foliiB ludov2ti3 2cln2to-lelliliduB
ere6tiufeuliB 2lter
niB, f. Be6um 2ere. Kaldes af nogle Vorte-Grces , men af an
dre Bierg-Knop. I Oeconom. Magazins i, P. Pag. 262:
anfores det blant Markvardighederne i Lombs Prastegield, at den
ne Urt kaages i suur Valle og staledes tåges ind mod Skiorbug. At
Urten og virkelig maa vare tienlig mod denne Svaghed, kan sees
af 01. Lorriedii Beretnillg i hans Uln p!2nr. inckiAen. in Meckiei"
n2, p2^. 54., hvor det heder: at en vis Lage ved Navn Below
stal med denne Urt, kaagt i 01, have laget nogle tusinde Mennester
for Skiorbug.
Beneeio foliiB pinn2to linu2tiB 2mplexie2nlidu3, ii Beneeio vulM
ri3. Kors-Urt eller (ftm andre urigtig kalde den) Stolten-Henrik;
voxer overalt ved Husene. Af nogle bankes eller knuses denne Urt
imellem en kold og en varm Steen, og lagges staledes paa Vark
fulde Lemmer.
Beneeio eorold'B revo!utiB, fo!iiB pinn2tiiia'i3 6entieul2ti3, e2N?e
eorymdofo ereKo, Denne har jeg sundet ved Nostene (det er,
tet ved Soen staaende Huse, hvori Baadene forvares) paa Gaar
den Ulvestad i Vatne-Sogn, item paa Gidstoe, staaende paa Ns
ste-Tagene. Den kan let kiendes og adstilles fra den foregaaende,
formedelst sine trollede Blomster-Blade; men er ellers en rar Urt i
disse Lande, efter Linncei Vidnesbyrd, forn noie har bestredet dell
i sinKlandffa NesaPag.326., item Vastgdtha Resa Pag. 142.
Beneeio eoro!li8 r26i2NtiduB, loUiB pinn2to.lyr2tiB, ii ZleodM,
Sviin-Soloye. Voxer overstodig paaNordserne, og ellersover
alt hvor Qvaget opholder sig; stiont den staaer mort det hele Aar
igiennem og sdes sielden af noget Creatur.
A 5
Bew
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ler2pi2B duldiB tidroli3, ne^rii l2dio odmlo pet2liB breviore, flo
re rudro. Denne voxer i temmelig Mangde paa Gaarden Sande
i Rodve-Sogn, og kan med Billighed regnes blant Sondmors rareste
Urter.
Berr2tul2 e2lxeidnB dirfutiB ov2tiB. Dellne har jeg baade fra Daur
maalfieldet i Nordalen, og fra Sulefieldet i Borgunds Sogn.
Dens Blade ere Lancet-lige, de nederste fulde af Tagger, men de
overste ikke; neden under ere de Uldagtige eller lodne.
Berr2tul2 foliiB 6ent2tiB fpinoliB, f. Berr2tul2 2rvenliB. Voxer i
Agrene, men ei sta almindelig som
erilpu3.
Bilene lloriduB eresriB, pet2liB em2r^in2ti3. En smuk Urt Med
hvide Blomstre, som forekommer ofte paa Biergagtige Stader. <
Bin2^)i ii!i^viB mult2nznliB torolo-tnr^i6iB, f Bin2pi 2rvenle.
Ager.Sinnep, Ager-Kaal. Er et almindeligt Ukrud i Agrene,
som dog af Fiorde-Folket undertiden indstmles og salges, for at
blandes med den egentlig sta kaldte Sinnep (Bin2pi lilio^viB Z.12.
-driB tetr2FoniB LinnTi) hvilken ikke falder paa disse Stader.
80^62^0 e2ule fndliexuolo 2n^u?2to , r2eemiB P2nieut2tiB ereHiB
eonfertiB, li Vir^2 2nre2. Guld-Riis, Akeleye. Er en meget
almindelig Urt.
BonednB pe6nneuliB e2lxeidnBgve difpi6iB fndumdell2tiB.
overalt ved Strandbreddene paa Oerne.

Voxer

BoneduB pe6nnenliB tomentoli3 , ealveiduB
Voxer i Ha
ver og Ågre.
80NQNU8 pe6uneuliB f^V2MoliB, iloriduB rZeemol^, li BonednB
eTru!euB. Trost. Denne Field-Urt er overalt bekiendt af sin Bit
terhed, men ades dog af Biornen sta vel som af Faar og Geder.
Den bruges og af nogle Bonder at tygge paa som Tobak, meest for
at fordrive Sovn , medens de sidde i Kirke. Naar den af Snee-
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Fond eller Steen-Skreed nedfores, rodfaster den sig i det Lave og
findes derfor ofte ved Strandbreddene i Fiordene. Efter Beret
ning stal den paa andre Stader i Norge kaldes Tort, og bliver vel
altsta den stmme, som i Norg. Nat. Historie kaldes Turte.
BorduB fo!iiB pinnar^ mrinhve Alsdrn. Er et vel bekiendt Slags
Tråe, som paa Norst kaldes Rogn, men i Dannemark Rsune
eller NonnebcerTrcre , hvis Bark man her i Foertrang altid pleier
at betiene sig af til Fode for Creaturene. Da Hr. Pontoppidan
i Norg. Naturl. Historie melder, at Rognens unge Qviste, med
Barene paa, samles og bruges om Vinteren som en Lagedom mod
Bukte-Nid; sta var stmme Raad, om det er probat, vardt.at
bekiendtgiores og efterfolges her paa Stadet, hvor Bukke-Killinger,
som staae inde om Vinteren, ofte faae stor Skade i Ryggen af denne
Svaghed.
Bp2rF2nium foliiB 6eeumdentiduB pl2ni3. Er et Slags Gras, hvis
lange og smale Blade stes allevegne at svamme i de farste Vande,
ligesom
i Soe eller salt Vand.
BperZnl2 fo!iiB vertieill2tiB, pednnenliB 6iedotomi3. Er alminde
lig i Agrene.
Bper^nl2 foliiB oppolitiB lndul2tiB lXvidu3. En net Urt med mange
subtile og samlede Blade, stm jeg har fra Daurmaalfieldet i
' Nordalen.
Bpd2^nnm r2miB 6eilexiB, item D) Bpd2Fnnm p2lutrre molle 6^
i!exum,u)V2miBe2pill2eeiB. Hvid-Mosse. Den bruges deels til
at lagge innllem Tommer-Stokkene i Husene, for at'giore Vaggene
tette, deels til Fode for Igler, nåar man har dem staaende i VandGlasser; hvorfor den og kaldes Igle-Mosse.
BpirZe2 foliiB pinn2tiB, foIio!i8 unisormiduB ferr2tiB, iloridus cvmoliB, li I^iiipen6ul2. Denne forekommer i Norg. Naturl.

Histo-
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Historie, underdel Norste Navn Bierge-Mangel, og voxer hos
os fornemmelig i Fiordene.
BpirX2 foliiB Pinn2tiB, imp2ri m2)ore lod2to, li llllmaria, item
KeFin2 pr2ti. Mee-Urt eller eoritr2Lte Mjurt. Voxer overalt
paa Engene.
BponA2 ren2x fndr2Mof2 l2miB 6issormidnB pertnli3. Bpec. ?l2Nt.
Svamp. Den trakkes ofte op fra Hav-Bunden med Fisternes
Snorer, og salges ulldertiden til Apothekerne i Bergen.
Bon
derne kalde den ellers Sio-Vott c': Soe Vante, fordi dens stum
pede Grene see nd som Fingre paa Vanter, eller rettere som KoePatter. Dette er den sadvanlige og almindelige Svamp; men
ellers har jeg og i) et Slags hvidagtig Svamp, qf Skikkelse som
liden Haand med 5 Fingre, og med en lyk Sene, som gaacr
ud fra det Flade iHaanden, just ligesom det Soe Dyr M2NUB mg
rin2 aftegnes i.lonst. ttift. il>l2mr. Lxf2NFvinm I"2d. 20.; sta
jeg vilde holde den for det selv stmme, om ikke dens Bygning tyde
lig vlftde, at det er en Svamp. 2) Et andet usadvanligt Slags
Svamp, der indstutter og ligesom beklader et Stykke Tang af det
Slags, som forhen er anfort under Navn af kuens 6liqvotu3.
Svampen er omtrent af 1 Fingers Tykkelse overalt, og afsta fim
Bygning, at, nåar den holdes mod Dags -Lyset, kan bemeldte
Stykke Tang stes inden for med alle sine Grene og Bilio.viB. Hist
og her har den temmelig store Huller, og der er Farven rod, men
ellers overalt guul.
Btaed^B vertieilll'B lexlloriB, foliiB eor62tiB petiol2tiB, f. Bt2edx§
t'cetio'2. Vorer altid under hoie Bierge, fornemmelig i lorgensior
den og paa andre Stader, hvor den strax kan kiendes af sin stw
kende Lugt.
Naelr/s
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Bt2edxB vercieilli3 fexllori3, folii3 line2ri l2neeo!2tiB lemimnplexi
e2u!idn3, li Bt2edxB P2lultri3. Svine-Nod, Galte-Tand. Er
almindelig i Agrene.Bt2tiee e2n!e nu6o lnnplieitlimc^e2pit2to. Gaase^Blomster. Kal
des sta, fordi den ades begierlig af Gassene, og voxer allevegne ved
Havbreddene.
Btell2ria folii3 eor62ti3 petiol2ti3> p2nienlN pe6uneuliB r2mol^3.
Den kiendes af sine store Blomster-Stilke, der ste ud som lange ud
staaende Grene, og forekommer hoit op i Urkedalen , sta vel som i
Solnor og Vandelv-Dalen.
Btell2ri2 folii's l2neeol2tiB felrn!2tiB, pet2liB dili6i3. Denne lille
Urt voxer i Mangde ved Strandbredden paa den Ostre Side afGid
stse. Dens Blomster -Blade ere ganste todeelte, sta man stulle
tanke, at de vare 10 i Tallet, da de dog hange 2 og 2 tilsammen
og folgelig blive kun 5.
Bte!l2ri2 foliiB line2riduB inte^errimiB , i!oridnB P2nlenl2tiB; item
ft)
folio Fr2mineo 2n^'umore p2lnttriB. Voxer mange
stads i Fiordene, stasom i Vondalen, Strandsdalen og fiere Stader.
BteU2li2 foliiB oolonFk, pe6unenliB fuddisori3. Denne har jeg
sundet alleroverst op paa det Field, som adstiller Urkedalen og
Strandsdalen. Den adspreder sig i mange Stammer og har i
Toppen 3 Blomster-Stilke, afhvilke den mellemste er paa mine Exem
plarer altid den mindste ; de andre 2 have rigtig nok, jom Hr. LinNXUB siger, sine Btipul2B oppolu2B, men de kan og undertiden
findes paa den mellemste. Den hele Utt er glat , undtagen paa det
Overste af Stilken og Knoppene, hvor den er lidt lodden. Blom
steren er stor. '
Fra Sulefieldet har jeg et Par Exemplarer afen Feellsrm, som
er neppe en Finger hoi, og kun med ell enkelt Blomster paa begge
N
Excm-
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Exemplarer. Denne holdt jeg i Begyndelsen for et andet Bpee!eß ;
men da det ene Exemplar har en afbrudt Green, som viser,
den
har varet ditlor2, de og begge i henseende til Blomster og Blade
ere den foranforte sta lige, at jeg ikke kan marke den ringeste For>
stiel, sta troer jeg nn , at det er den stmme Urt.
B^mpd^tum folii3 ov2to-l2neeol2tiB, Kore rndro, li d!onloli62 M2)or.
Voxer i Dale i Nordalens Sogn i Mangde, og dor uden Tvivl
regnes blant Sondmors rareste Urter.
8
foijiB dipinn2tiB ineiliB lerr2ti3. RenfNN. Voxer
-K. mangestads ved Huse og SteenHynger. Dens Kraft til at
fordrive Orm er hos os ikke übekiendt, da Man tager Knoppene
og kaager dem i Malk, som gives den Syge at drikke.
Voxer paa adstillige Stader,
men meest i Skove Sogn, hvor den dog nu ei findesi den Mangde som
tilforn, da man solgte den til Vaade-Drag (det er lange og smale
Trae-Stykker, hvormed Baade-Kiolene belagges, at de ei for me
get stal stides, nåar Baadene trakkes af og paa Land) stasom dette
> Slags Tråe er meget haardt og glat, og derfor ei alene varer lange,
men gior og en Baad let at trakke op for et Par Mand, hvortil ellers
maatte behoves fiere.
l^aliAlUln e2ule foliolo m!e2to, p2nieul2 multipliei ereA2. Den
ne Urt har (foruden fin gule Rod) Blade, som der kan strves guult
med, og voxer paa Gaarden LllleNsrve i Borgunds Sogn, men
er ellers rar hos os.
I^nl^pi lilieuliF vertie2liter cor62tiB, foliiB linU2tiB, item B) minor
foliiB inte^riB. Hyrde Taste. Er almindelig ved Husene, i str
den forste.
KoriduB neQnrlo 6elrituti3. Lind eller Lov Lind , til Forstiel
fra Bar-Lind, som har Bar eller Sylagtige Blade, ligesom Fyrre
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re og Gran. Dette Slags Tråe voxer ei paa Sondmor i nogen Mang-^
de, men vel i Naboe-Fogderiet Nordfiord og videre hen, hvor man
af dens inderste Bark forarbeider gode Baste-Toug.
e2ule ereero. Tormentille. Af Vonderne kaldes den
Mundstoll Rod, fordi man bruger dens Rod at tygge for MundSkoll 3: Huudlos Mund. Nogle Bonder pleie og at kaage dens
Rod i 01, dg staledes at tåge det ind mod Blodgang, hvorfor
den og kaldes Blod-Rod. Paa Jaroerne bruges den (som Lucas
Debes beretter) til at barke Skind eller berede Lader med.
I'lemell2pde2t2un6nlgt2. Skye-Fald. Sees undertiden at ligge
paa Marken som en (-eies, og menes at komme fra Skyerne i Luf
ten, stiont den virkelig er en Vaxt.
I"remell2 demifpd^riea sp2rs2. Saaledes bor uden Tvivl de smaa
gronne Gryn kaldes, som sidde paa Biergene ved Soen oggiore
dem sta stibrige, atman neppe kan faste Foden paa dem; hvorfor
og dette Slags Vaxt kaldes Sleipe , item Gronste. See herom
Linncei Vastgotha Resa. Pag. 193.
T>emell2 fpdXrie2, pen6ul2 Zr2ni3 viri6idu3 lp2rti3 replet2. Ett
Soe-Vaxt af Storrelst og Skabning som en liden rund Plomme,
men afßlankhed og Materie som en (3elee, samt inden til opfyldt
med meget smaa og gronne Gryn, hvilke give den hele Vaxt
en gron Anseende. Den stes her hangende under (ilonferviy i Soen ;
men da jeg ikke har kundet finde dennogenstads bestreden, har jeg
tåget mig den Frihed at ophitte foranforte Latinste Navn eller Be
strivelse, ftm af de bedre Kyndige kan forstydes eller forandres efter
Behag.
I>ient2liß fo!iiß l2neeol2tiß inteFerrimi3.
Er meget almindelig i
Lyllg-Markene. Efter Hr. LinnTi Anmarkning i I^l. L2pponiea
er dentle Urt nasten den eneste, hvis 3t2min2 og ketala er 7 i TalN 2 .
let;
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let; men de befindes endog paa denne at V2riere fra 7 til 6 og 5,
ja jeg har sundet dem baade 8 og 9 i Tallet.
'Lritolium
2ldum. HpiidKolle, Soud Simmer. item
trifolium fpiei3 sudvillotlB cinHi3, m'puliB oppotitiB memdr2N3
-eeiB, li trifolium pr2tenfe. Rod -Kolle. Begge stes overalt
paa Engene:
e2plnliB triloeul2ridu3. Voxer hist og her ved Vande og
fugtige Stader.
"LriFloedin e2pfuliB fexloeul2riduB ov2tlB.
Voxer allevegne ved
Strandbreddene. Begge disse Urter have efter Linnar Anmark
ning en salt Smag, som gior, at de begierlig ades af Creaturene;
af hvilken Aarstg Han raader til at bestae Myr- og MosseMarke
dermed. See Schwed. Acad. Abhandl. 1742. 2.Qvart.Pag. 169.
I>itieum e2lxeiduB lndul2tiB tril!or!l8 2eumin2tiB, .li (3r2men c2ni
num. Qvikke-Taae. Er et almindeligt Ukrud i Haver og Zlgre,
Aen voxer og mangestads ved Strandbreddene. I^lor2L2ppon.
sldstiller LinnTNB den i 2 Slags, og kalder den ene "Lririeum foliis
vili6iduB, den anden "Lritieum folii'3 ri^i6i3, af hvilke dell forste
stal voxe ved Agrene, og den sidste ved Havbreddene; men da Han
i sin Nol-2 Bveeie2 og Bpee. ?l2nt2rum, som sildigere ere udkom
ne, gaacr denne Forstiel ganste forbi, jeg ikke heller imellem denne
og hiin kan finde ringeste Forstiel, da Bladene paa dem begge ere
ganste haarde og hvasse at fole til; sta bliver jeg alene ved den Be
navnelfe, som findes i I?lor2 Bveeie2. Ellers er ved denne Urt at
marke, at den paa nogle Stader findes med store
men
som oftest ganste uden stmme.
'LuMZAo leZpo imdrie2to uniKoro, fo!ijB sudeor62t!3 2n^ul2ti3
Heste- Hov. Voxer i Dalel Nordalens Sogn i
Mangde, og ventelig paa fiere Stader.
Vseei-
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72eeinium pe6unenliB uniilol'iB, folil'3 inteFerrimiB. Blokke-Bcrr.
item
V2ee!nmm e2ule
li MMiIIuB.
Blaae Boer. 09
V2eeinium r2eemiB termin2libu3 nnt2Ntidu3, foliiB odov2tiB s^e.
li Viti3 i6232. Tyteßcrr. Ere alle 3 meget^ almindelige og vel
bekiendte. Tytebar syltes her som andenstads og bruges som BieRet tillige med Moltebar og fiere.
V2eeinium foliiB inte^errimi3 revolutiB oV2tiB, e2n!idnB repentl
buB. Trawßcer. Af denne voxsr vel hist og her lidet, men den
bliver sielden ret moden, fordi Sneen her ved Hav-Kanten A lig
ger bestandig.
Valeri2N2 KoriduB tri2n6riB, foliiB'omnidnBpinn2tiB, li V2leri2N2
HlvestriB. Vendel-Nod. Er en almindelig og vel bekiendt Urt,
som Bonderne kalde Vendel-Rod afden Aarstg, at dens Rod aar
lig stal vende sig i Jorden; hvilket s, af Lot2nieiB stadfastes. See
I^ieron./Lr2zi d!2mment2r. Lidr. l.
61. Dens Knoppe
tåges, forend de springe ud i Blomster, blandes med Tiere og smo
res paa Creaturene, nåar de ere blevne lamme eller (som det her he
der) Dvergstagne; og at man fra gammel Tid har havt god Troe
til denne Cuur, viser Ordsproget: Tiere Spoe (det er enSpaa
ne besmuurt med Tiere) og Vendcl-Rod stal
din Koe god
Helsebod. l^domel i Hans Bnpplement 2 1'
6' ttiltoire
6eB ?l2nteB usuelleB p2^. 56. siger: at Roden af V2leri2N2 er et
stiont Saar -Plaster, og tilstriver altsta Roden den Krast, som
her synes at tillagges Knoppene alene.
Verd2leum folii3 odlon^oeor62tiB petiol2tiB, li Verd2seum ni^rttm.
Denne kaldes her Guul-Nok, itemLungesot-Nod, fordi man ai
ver Creaturene dens Rod at ade imod Hoste eller Lungesot. Dette
har
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hqx ikke varet LinnTO übekiendt, da Han i I?1or2 Bvee!e2 Lud ch.
Verd'2feum "Ld2pfu3 melder : at de Norste med megen Nytte
bruge denne Urt mod Svindftt hos Creaturene,' og sporger: M
den ikke ogsta kunde bruges mod styime Svaghed hos Mennester?
Forstiellen er alene denne, at LinnTUB tilstriver Verd2seum
pfuB den Kraft, stur hos os tillagges Verdgfeum ni^rum; men
det er troeligt, at de (efter LinnTi egen Regel i ?di!olopdi2 Lota
nie2 P2F. 278) have begge eens Kraft, da ds ere af een og stmme
Art, ligesom de og begge bruges paa Apothekerne, den forste under
Navn af Verd2lei !l?oIi2) den anden af Verd2lci Mdix. At den
forste ikke hos os er i Brug, kan og have denne gyldige Aarstg, at
den ei findes her; i det mindste er den mig ingenstads forekommen,
da den anden derimod er almindelig i Fjordene, og voxer desuden
paa mange andre Stader, stasom paa den Gaard Aasen, belig
gende paa Nordre Side af Grebstadalen i Sokelvens Sogn, item
paa Kirkegaarden ved Skc- 'Kirke , hvor den staaer i Mangde og
giver et Skin eller Lysning langtfra, svarende til det Navn .Kom
ge-Lys, hvormed den i Danste Urteboger betegnes.
Veronie2 fpie2 termin2li , fo!iiB oppo6tiB erenmiB odtulis, c2ule
a6feen6ente limplieillimo. Denne Urt voxer , ligesom den nast<
folgende, blant Klipperne; men adstilles fra den ved sin enkelte
Stilk, da den <anden derimod altid staaer sig ud i tyende Grene.
Veronie2 lpieiB l2ter2liduB pe6un<^nl2ti3 , folii3 oppolitiB , li Ve
ronie2 ossiein2li3. Denlle bruges af nogle som Thee under Navn
af Veronica; men afßonderne kaldes den FlesmeGrces, fordi
den bruges imod Flesme (et Slags farlige Bylder, som salter sig
i Lederne og bryder Been) da man kaager den i Havre-Grod og lagger
den staledes paa Bylden. Dette Brug stadfastes og af (ildomel,
som i sin IMoire 6e3 ?lanteB ufueUe3 'Lom. 2 p2Z. 677. henst-
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Neise nach dem Nordl. Amer. 1 Th. Pag. 103. heder det: at
denne Veronica kaldes i Norge Buesteik, og at den gives Creatu
rene at ade, nåar de ere syge, da det bliver bedre med dem.
Veroniea eor^mdo cermin2li , foiii3 oppoliti3 , e2lxeiduB diBpi6iB.
Er en Field-Urt, som jeg har sundet paa Sulefieldet i temmelig
Mangde. /
Veronie2 r2eemo termin2li lndlpie2to, fo!iiB oV2tiB
ereN2ti3t
Ermereglatpaaßladeneendde andre,og voxer paa adstilligeStader.
Veronie2 tloriduB r2eemoliB I2ter2liduB , foliiB oV2tiB ru^oli3 6en»
t2tiB, li C!d2MX6IXB. Er almindelig nok og kiendes let af sine
smukke blaaefarvede Blomstre, item af sin opreiste Stilk, der i sar
adstiller den fra Veronie2 oldein2li3, som til Forstiel kaldes af
nogle den krybende Veronica. Den holdes her af nogle bedre
at bruge i Thee, end Veronie2 onrein2liB; hvilket og stadfastes i
UerolinenlidnB (eit2nte LinnTo in I^lor2 8veeie2) qfAarstg,
at den stal vare mindre 26lrrin^eren6e.
Veronie2 iloridnB folitarii3, toliiB eor62tiB ineiliB pe^uneulo dre^
vioridu3. Er et almindeligt Ukrud i Haverne.
Veronie2 r!oriduB folit2riiB, fo!iiB 6iUt2to-p2rtitiB, pe6uneu!o lonMriduB. Den voxer paa torre Stader , stasom Klipper og HuusTage, og forekommer allevegne af folgende Skikkelse:
M2NB, ereLtu3. inferne r2Molu3.
dne2ri2, seM2, 2ltern2, inte^errim2; intimt 2Utem, un6s
r2mi propnl!ul2Nt, eor62to-oV2t2 , M2)or2 profun6e ineif2;
omni2 un2enm e2ule dirfut2. 51ore8 212re8 feMle3. Corolla
minim2 eXrn!e2.
Vidurnum totiiB lod2tiB, petioliB
Veed, Been Veed. Er meget almindelig.

liopulu3.
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Viei2 pe6uneuliB mn!tiiiori3 , folioliz oV2!iduB^ lliplM 6entien?2
ti3. Voxer i Fiordene.
Viei2 liFnminidnB pe6ieell2tiB fnd^v2terni3 ereLtis, folioliB oV2ti3
inte^errimiB, li Vici2 fepinm. Vo^er paa adstillige Stader, men
fornemmelig paa Praste-Gaarden Dlmmesund i Mangde.
Viei2pe6nneuliBMulMori3, iioridus imdrie2tiB, folioli3 l2nceoI2tiB pudefeentiduB, li dir2ee2. Voxer overalt med blaaeßlomsire.
Viei2 le^NmiuiduB felliliduB fuddin2tiB ereAiB, folioli3 retuliB, li
Viei2 l2tiv2. Denfte kaldes tillige med de tvende nast foregaaende
Gkaalme-Grces, fordi de bare lange Skaalmer, som indeholde et
Slags adelige Erter. I ovrigt anstes alle disse Viein som stionne
Gras-Artex for Creaturene.
Viol2 e2ule 6emum 26seen6ente, foliiB odlonFo-eor62ti3, f. VIOI2
e2nin2. Voxer tillige med den. nastfolgende paa Mosse-Marke og
ved Stene, ligesom de og begge ere hinanden meget lige, men ad
stilles i sar ved Bladenes Figur og Blomstrenes Farve, som paa
denne er mere rodagtig end paa den folgende.
Viol2 2e2n!i3) foliiB reniformiduB. Voxer allevegne omkring Stene
og i Mosse-Marke.
Viol2 e2nlidu3 ereW^foliis eor62tiB odlonWB, l^ Viol2 2rdoreleen3.
Voxer mangestads paa Fieldene og ved Bierg-Fodderne. .
VIOI2 fo!iiB odlon^iB ineiliB , ltipnliB 6ent2tiB, f. Viol2 trieolor.
Stivmors-Blomster. Er almindelig og vel bekiendt.
HlmuB foliiB 6uplie2rO'ferr2tiB) d2lr inT^V2liduB.! Alm. Er et vel
bekiendt Slags Tråe, hvis torrede og malede Bark blandes i dyr
Tid med Meel og bages til Brod. Alme-Trae, lagt i Vand, giver
en sey Vadste fra sig, ftm, nåar den altes med Meel af frosset
Korn, gior Deien bedre sammenholdende til Brod. Dei, som er
altet i saadant Vand, gives og Creature i Foertrang, og har en

sarde-
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sarveles narsom Kraft; hvoraf det Ordsprog er kommet: Rognen
foder, Almen goder. Med Allwßlade fodes Sviin.
Lllva tudulolg limpiex. Gren ste. Denlle sidder paa Biergene ved
Soebredden, og er gallste kort ; mell
I^lvg tudulofH r2m012 eomprella, SlilM, som ligger allevegne ved
Strandene om Sommeren, er meget langere, og fuld af Grene,
sielden tykkere end en Traad. Egentlig er dm gron as Farve, lige
stm den forste ; men nåar den nogen Tid har ligget for Solen, bli
, ver den hvid og af Anseende ftm Hor. Begge ere, nåar man giver
noie Agt, indhulede eller mdulolN.
Ll!v2 odlonM pI2N2 un6ul2t2 viri6iB. Seer uv som gront Perga
ment, er ud.ell paa ophoiet, men inden til huul som andre Llvn.
I^lv2 froncie M2t2t2 fudlinu2t2, eentro r2clie2t2. Bpee. ?!snt.
Denne har jeg sundet paa Erknoe, som ligger i Miil ud i det vilde
Hav, i stor Mangde. Den er af Anseende ftm en lidcn Manchette,
stmmenrynket hvor den sidder fast til Bierget, men i den overste
Kant udbredet og fryndset, og seer i ovrigt ud som et gront Taft.
Drtie2 fo!iiB oppolitiB oV2liduB) item
«.
Urtiea foliiB oppolitiB cor62tiB, ere begge almindelige og bekiendte
under det Navn Brcend-Hcttte eller Brande-Nott, item Ncrlde,
og bruges om Foraaret, nåar de begynde at spire op, blant andre
Urter til Gras-Kaal, men holdes siden for at vare forgiftige; hvil
ket og stadfastes af LinnXo. Ved denne Urt maa jeg erindre som
noget markvardigt, at Indbyggerne i Naboe-Fogderiet Nordfiord
forarbeide grove Larreder deraf, ligesom af Hor etter Blaar, og salge
stmme paa Sondmor, hvor man i denne og fiere Poster er mindre
oeconomist. At det stmme ogsta steer i Sverrig, erindrer jeg at
have last i Schwed. Academ. Abhandlungen, stiom ikke paa
hvad Stad.
S
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f^olrer2. Marhalm. Saa lallge Marhalmen staaer og vyxer i
«^/ Soen, er den gron af Farve, men nåar den af SvLN kastes op paa
Strandbredden ograadner, bliver den forst bruun, og siden hvid
af en hvid Vadste, som trakkes ud ved Solens Kraft og kan ofte
stryges af, da Marhalmen selv stes endnu at vare bruun. Samme
hvide Vadste (der kan lignes med den forhen ommeldte rode Vadste,
som udtrakkes af I^ueo no6olo) gior ofte Slenene i Stranden
Kridhvide, ligesom den og ofte stes fiydende paa Soen som en
Nsmme 3: tyk Flode. Det eneste, hvortil Marhalmen bruges
hos os, er til Godning paa Agrene; men i Sverrig tåges den, me
dens den er gron, og lagges paa Huus-Tagene, i Staden for Na
ver eller Straae; da den efter.LinnXi Sigende i Ll. Bvecie2kan
staledes ligge uforraadnet i 100, men efter Hr. Kalms Beretning
(i Hans Reist nach dem Nordl. Amer. i Th. Pag. 57.) ikkun i
6 til lOAar; hvilken Forstiel maastee kan reise sig afden mere eller
mindre beqvemme Maade, hvorpaa Marhalmen lagges. Men
hvordan det end er, sta kunde og burde dette ligeledes fores i Brug
hos os, fornemmelig i Henseende til Soe-Hust og andre Udhuse,
§. 3.
Foruden disse foranforte, som alle voxe i Landet og hore Hiemme
her paa Stadet, har jeg og sundet nogle faa fremmede Vafter, hvilke
undertiden blive opkastede paa vore Strandbredde og ere, sta vidt jeg
afalle Omstandigheder kan domme, drevne hid fra de AmericansteKy
ster; hvilket sta meget rimeligere kan stee som bemeldte Vaxter ere
ganffe lette og fiyde oven paa Våndet.
1) Forekommer her det Slags Vaxt eller Bonne, som hos Lucas
Dedes i Faroernes Bestrivelse kaldes Vette-Nyre, og i Hr. Pon
toppidans Norg. Naturl. Historie gives Navn af Soe Bonne.
Denne Vaxt har en sardeles haard Skal, ftm af Farve er nasten
Castanie

om Sondmors Vcerter.

159
?HA3

Casiallie-brutttt, men dog noget rodere; den ligner og meest en Ca
stame i Henseende til Skabning, men er gemeenlig 2 eller 3 dobbelt
storre, og derhos mere fiad eller ligesom stmmentrykt. DensKicr
ne er hvid og ganste sod, uden ringeste salt Smag. Eet Exemplar
eier jeg , som deri er adstilt fra de andre , at den baade i Storrelst
og Skabning er nasten ganste liig en Casianie, og har desuden en
lystbruun og med enEge-Farve ligesom marmoreretCouleur^ item en
ndstaaendeKallt rundt om sig, der ster ud som den kunde vare dreiet.
Denne Vaxt kaldes hos os Bue-Stten og bruges afßonderne deels
til SMus-Hust, deels som en Lagedom mod visse Svagheder hos Crea
turene, hvorom herefter stal meldes i det folgende syvende Capitel.
2) De sta kaldte Ege-Nodder , ftm ligeledes findes ved Soe-Kanten
hos os, og afhvilke jeg selv har een, langt storre end en kyttet Na
ve, af Skabning oval-rund, af Farve bruun med nogle hvidagtige
og paa langs gaaende Striber, item med 3 smaa Huller iden ene
Ende, hvilke staae i stmme Orden som Oine og Nase, men gaae
ei ganste igiennem Skallet. Inden i havde den en ganste hvid
Kicrne, som dog var udtagen, forend Nodden kom mig til Hande.
3) Et Slags Vaxt, som egentlig bestaaer af en lang, indhulet og
Cyliuvrist Skorpe, hvis Aabning i begge Ender holder omtrent 1
Tvarsinger i Diameter. Skorpen er af Tykkelse som en CaneelBark og nasten as stmme indvortes Bestaffellhed; men mere haard
og Traeagtig, af Farve rod eller rov bruun , dog uden paa omgi
ven med en sort Hinde , som let kan pilles af. Paa hver Side har
den 1 ophoiet og paa langs gaaende Strag, afhvilke den ene ster
ud ftm dell var dobbelt. Rundt om har den mange smaa Ringe
eller Ophoielser, og imellem Ringene en Hoben Indstarelser, som
dog ikke ere dybe, men svare
eller
Mellem-Gulve, hvorved denne Vaxt er afdeelt i lige og maadelige
S 2
store
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store Rumme eller Laddiker. Mellem-Gulvene bestaae af stmme
Materie som den udvendige Skorpe, og ere ligeledes overdragne
med en sort Hinde, men ei sta tykke. let hvert Mellem- Rum
ligger en los Kierne, afStsrrelst som en ganste liden Hassel Nod, og
af Skabning aldeles tiig en Mandel, da den baade er afiang-rund,
fiad og i den ene Ende bredere end i den anden. Naar den yderste
Mullenhcd tåges af Kiernen, ster den bruun, glat og glandsende
ud, og nåar den stiares i tu, befindes den ved et Dillepimenrnm
at vare adstilt i tyende Parter, nasten ligesom en Castanie, dog sta,
at Partene ei kan stilles sta hinanden; ligesom og den hele Kierne
er sta haard, at den ei lader sig tygge. Langden afden hele Vaxt
er nu kun i Qvarteer, men var, da den blev funden, dobbelt sta
stor, og har formodelig varet endnu storre, efterdi nwn tydelig kan
see, at den er afbrudt i begge Ender. Jeg tvivler ikke paa, at jo
denne Vaxt henhorer til 6enuB (^2lsi2rum, hvilke i LinnXi(iener.
?l2M2rum §.461. bestrides at have Le^umin2 odlonF2 «'illepi
mentiB tr2NBvertiB;. men hvad dens BpeeieB angaaer, da ligner
den allermeest ll!2lll2 tittul2 non purF2NB inmlX
, hvis
LeFumen bestrives og aftegnes ligedan som denne i
riilr.
r^2t.
pIF. 383
384. I^d. loz. Da denne altsta
ganste vist er ett Amerieanst Vaxt, sta stutter jeg, at Bue-Stenen
og Ege« Nodden maa vare ligesta, stiont jeg ikke veed, til hvad
(3eauB og BpeeieB de egentlig bor henfores (^).
Tillcrg
(*) Da jeg nyelig har faaet sikker Underretning, at de sla kaldte Ege-Nsdder, nåar de fsrste G.n,g tåges op afSsen eller Stranden, ere omgivne
Ved en bruun, tylch og glat Skall, imellem hvilken og den tykke Skatt sidder
en Loddenhed eller et SlagS Md, med videre; saa tvivler jeg nu ikke paa
det, stm jeg l>nge siden har gietlet Mig til, nemlig at de ere de rette Cocros - Nodder.
Og da der af disse findes mange Slags , smaa og store ,
saa bliver vel og Bue Steney noget ucrr at henssre til samme Art.
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Tillceg
om
Coraller og Sse-Trcrer.
Coraller ogSoe-Trceer af de nyeste Naturkyndige ei henfores
til Vcrxternes Classe, siden
i Frankrig har beviist og lagt den larde Verden foreine, at de virkelig bygges af et
Slags Insecter eller Onne i Soen, som have sit Tilhold i Corallernes
siuaa Huller og ?ori8; sta havde det maastee varet med Sagens Natur
mers overeensstemmende,atindrykke disse faa Efterretninger i det efter
folgende tredie Capitel, hvor der blant andet handles om Onne og In
secter. Men da jeg for ott forste ikke til visse veed, om den fotanforte
Anmarkning stal galde om alle Trae-lignende Vaxter i Soen, eller
alene om LiropdM eller haarde C^oral-Vaxter (hvilket sidste synes
rimeligst, da de ivrige beqvemmere kan henfores til Svamper, eller
deslige) og jeg vernast forestiller mig, at de fieste Lasere vitte vente
dem paa dette Stad anfsrte; sta vil jeg uden videre Betankning foie
dem stm et Tillag til Vaxtcrne, og deri meddele det lidet, som mig
hidindtil afdisse Ting er forekommet. Da jeg ellers ingen Autor har
havt, stm udforlig afhandler denne Materie, sta vilde Laseren und
stylde de forekommende Feil eller Mangler i Bestrivelstrne, og i ovrigt
lade sig henvise til de Aftegninger, stm findes i Herr Pontoppidans
Norges Naturlige Historie.
I- Jeg begynder da fra Corallerne, som undertiden opfistes med Fisternes Snorer og kaldes af dem Singla -Tye, fordi de give en
Klang sta sig, nåar de vedOptrakningen falde ned i Fister-Baadene.
Paa Havet staes de wn sielden, efterdi Grunden er der paa de fieste
Stader alt for hoi; men i de dybe Fiorde optrakkes de oftere, stiont
sielden paa nngere Dyb end 2 til 300 Favne Vand, og det ikke paa
S 3
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Vunden af Dybene, hvor der falder ureen og mudrig Grund, men
paa Siderne, hvor BiergGrund er. De stmme ere da (efter den
i LinnTi 8)?lr. r>s2tnrX L6it. 10. anbragte Orden) folgende:
i)
eller saadanne Coraller, som have trinde eller mndf
Huller, af hvilke her forekommer
«) Den sardeles artige Coral, som i Norg. Nat. Histories i
Deel 'Lch. I^o. 14 md.Lit.L. forestilles i Skikkelse asen Trakt,
og bestaaer af en tynd udbredet Skorpe, fuld af Huller som en
aaben Vav eller sammenflettet Kurv, paa den ind ad vendende
Side puncteret, men paa den yderste eller udvendelwe glat.. Den
er formodelig Mllepor2 cor2llio memdr2N2eeo eontorto-reti»
enl2to. Linnni Bxst.
"Lom. l. p2F. 790.
st) En graae Coral, som bestaaer af tykke stumpede og uordentlige
Grene, uden paa fuld af smaa Ophoielser og fine Huller, men
inden til hullet som et Sukkerßrod, og altsta temmelig stiort.
Den findes aftegnet iN. N. H. Loeo eit2to sud. Lit. d, og
ligner meget IMlepor2 r2m012 le2dr2, poriB lp2rli3 iGNmerli3.
LinnXi B^tt.
"L. 1. p2F. 791.
>) En liden, hvid, glandsende og fiadagtig Coral, som inden til
er fuld af Huller og uden paa ujavn , ligesom den nast foregaaen
de; men har ellers udvortes ingen kiendelige Huller.
Dens
Grene ere i Toppenganste fiade, todeelte og meget fiint puncterede.
Den findes aftegnet iN. N. H. loe. eit. sud. Lit. L., og ligner meest Mllepor2 r2mola eomprell2 , poriB lp2rliB odsole
tiBLinnTi. ididem.
H En ganste liden og tnnd Coral, som jeg ikke har stet storre end
det mellemste Leed af en lille Finger; paa den ene Side glat og
uden Puncter, men paa den anden tet bestt ligesom med de fine
ste Knappettaals Huller, og desuden indvendig forsynet med et
temme-
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temmelig stort Stierne«Hull, som gior den ganste huul og folge
lig adstiller den fra alle andre i sit Slags. Eet Exemplar eier
jeg, som er hvidt eller lidet rodagtigt, og et andet, som i Glands
og Farve aldeles ligner Perlemor; men i alt Ovrigt ere de begge
hinanden lige.
e) En liden, net og Grenefuld Coral, som ligeledes er glat paa den
ene Side, men tet bestt med hvasse Tagger paa den anden
ln
pra le2dr2^ poros2 , ludtU3
12teridu8 6il2t2tiB LinnTi.
idi6em. ligesom den og nasten i aste Ting ligner den i N.NI.H.
loe. eit. sud Lit. L. anbragte Tegning.
2) M26repor2 eller de Coraller, som have Stiernagtige Huller (po
roB ltell2t08) af hvilke her gives adstillige Slags, stasom
«.) En morkegraae Coral, bestaaende af mange indhulede Grene,
tykke som en lille Finger og nasten 1 Qvarteer hoie, med store
Stierne-Huller i Toppene. Disse Grene ere ei, som paa andre
Coraller, fastede til nogen tyk Stamme, men sidde alle ien
Klynge staledes, at de nederste ere langere og mere liggende,
men de overste kortere og mere opreiste, stiont den elle ei er hoiere
end den anden. Den hele Coral ster derfor ud som en stor Klump,
sammenfat af mange tet sammenstaaende og indviklede Grene, og
er mere udstrakt i Langde og Bredde, end i Hoide. Far
ven er yven til morkegraae, men neden til, hvor den har sid
det fast til Grunden, deels noget sortagtig, deels leeret, deels
rodbruun eller Ocherstrvet. Af dette Slags har jeg kun stet to
Stykker, begge meget store. DetEremplar,somjegeier,er en god
Tvarhaand hoit, 3 Qvarteer langt, men kun halv sta breedt,
og veier 6 Skaalpund.
st) Elt
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st) En hvid Coral, gemeenlig i Qvarteer hoi, som i henseende
til sine Grenes Huulhed, Tykkelse og Huller ligner det foregaaen
de, men har dog mere opstaaende Grene, omtrent stm Piber i
et OrZelverk, hvilke neden til samle sig som til en tyk Stamme
og staae nasten i stmme Orden som paa et andet Tråe , den elle
oven for og hoiere op end den anden. Den findes aftegnet i
Norg. Nat. Hist. iDeel'L2d.r>lo. iHsudLit.^., og bli
ver uden Tvivl det egentlig sta kaldte (^or2lliuM2ldumvnlF2re.
5) Et andet Slags hvid Coral med finere Stierne-Huller og med
smalere Grene, dog alle indhulede, hvilke fra sin tykke og korte
Stamme elter 8263 fiaae sig ud i en Runddeel, i Form af en
Krone. Ved dette Slags er i sar at marke, at Stierne-Huller
ne ei alene sidde i Enden af Grenene, men og in 2xiUiB ramolum
eller der hvor de sidde fast til Stammen; hvorfor det og rimelig
diis bliver Ul26repor2 r2moliOm2
, 2x11!i5 persol2tiB
ltelliB eonieiB Linn^i. loe. eir. p2^. 797.
<?) En Kridhviid Coral, bestaaende af tykke, uindhulede og Beew
haarde Grene, paa hvilke stes hist og her en Deel smaa og ophoiede Stierne-Huller; men fra de tykke Grene udgaae paa begge
Sider mange smale, stm med lige saadanne Stierne-Huller ere
tet besatte og see ligesom krusede ud. Den forestilles meget liv
agtig iN.N. H. loco eit. sud Lit. (5. , og synes at vare
6repor2 eor2l!io lud6iedotomo loli6o 2ldo, tlelliB lp2rliB pro
minu!l3 LinNTi. ididem P2F. 798.
z) Bertnl2ri2 eller det Slags Coraller, som bestaaer af en Lapi6e
2rtieul2to pl2ntXsormi.
Hid henhsre de sta kaldte d!or2;iin2M2rina, som voxe i utallig
Mangde paa Klipperne i Soen under Tanget, og see ud som
smaa Tråer, kun en Finger lange, og ganste svage eller brakkelige
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lige, da de bestaae af lutter cplindnM Leder, stm ikkun ere een
Linie lange. Farven er rod som af Churlak, men bliver ganste
hvid, nåar de stilles sta Klipperne og ligge nogen Tid i Stran
den. De forekomme i LinnXi I?lor2 L2pponie2 under Navn
af Bertul2ri2 l2miB teretidn3, 2rtieuli3 exlin6r2eeiB !2pi6eiB
To,V2lidu3.
11. Efter Coratterne komme Soe^Trceerne i Betragtning, ved hvil
ke jeg forstaaer stadantte Soe-Vaxter, som ei bestaae af ell haard
Eoral-Materie, men ere afen Trevlagtig eller Tråe- og Svampag
tig Art. Disse kaldes egentlig af vore Bonder Grund -Voxter,
og til dem vil jeg henfore folgende BpeeieB.
i. 3)et Soe-Trae, som i Norg. Naturl. Histories i. Deel findes
a^egnet"L2d. r^o. 11 . idd I^i^ 3. Samme har en brunn Skor
pi, tet bestt med smaa, ophoiede og lodne Knoppe, hvilke efter
lade sig runde Huller i Skorpen, nåar de rives as. Ellers kan
og Skorpen selv let pilles af, , da Traet inden for befindes at vare
ganffe glat, Trevlagtigt og boieligt, ligesom unge Qviste paa
Tråer. Roden, som sidder udbredet paa Klipperne i Soen og
giver Traet sin Fasthed, bestaaer aset fiadt,rundagtigt, tykt og
Trevlagtigt Skind, som undertiden holder mere end 1 Spand i
Diameter. Af dette Slags Soe-Trae har jeg baade feet hos an
dre, sta og eier selv e^n temmelig Deel; hvorafjeg stntter, at det
Maa vare eet af de almindeligste her paa Stadet.
2. Det Soe-Trae, som forestilles idi^
Dette er en Wrenefuld og Knudret Soe -Vaxt, forn, nåar den
trakkes op fra Soe-Bunden, siges for vist at have en rod Farve
ligesom af Zinnober, men bliver siden hviidagtig, sta at den baa
de af Farve og indvortes Vasen meget ligner Ingefar. Jeg har
selv nogle Exemplarer deraf,. og blant dem i sar eet, hvorpaa
T
sidde
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sidde 2 BtellX2rdoreseenteB, som have viklet sig om dets Grene
sta fast, at de ei kan sillles derfra uden at rives i Stykker.
/Z. Det Soe-Trae, stm under NF. 7. idi6em findes aftegnet. Det
te er hos os det meest almindelige Slags, da det nasten hver Dag
optrakkes med FisternesGarn ellerSnore. Det bestaaer af man
ge trinde, Vpreiste og todeelte Grene, er uden paa hvidt og lod
dent som et hvidt Klade, men inden til som en let SvaMp, og
bliver uden al Tvivl BponM ten2x r2molilHm2 ereA2i r2miB
teretiuseuliB odtuliB. Linnar
Vl2Nt.
4. Den tyllde og udstagne Soe-Vaxt, stm forekommer idi^em^d.
I^lo. 13. sud Li^. 8-, og ligner en ndbredet Vifte eller noget des
lige, men bestaaer ellers ligesom afen Svampagtig Vav, tettere
neden end oven til. Dens Hoide er gemenlig i Qvarteer; men
jeg har og stet den en halv Alen hoi, staaende paa eu hullet (pore-ux)
Oteen, som var en^LopduB 2ren2eeooedr2ceuBLinnTi, og
gav den en artig Anseende. Dens Farve er hvid, men derhos
ligesom overstrogen med en glandsende Fernis. Da denne Vaxt
ikke altid ster ud som en Vifte, men og undertiden forekommer i
Skikkelse afen Trakt; sta staaer jeg i Tvivl, enten den er Bpon>
si2dellisormiB riFi6useul2> lidliB c2pjll2riduB cientiilime re
tieul2tiB. Linncei Bpee. klant., eller og Bpon^i2 turdin2t2 eV2 l. insun6idulisormiB. idiclem. stiont det sidste bliver rimeligst,
efterdi den forste bestrides af LinnXo som en Indianst Vaxt.
5. Den Soe-Vaxt, som findes aftegnet under
11. idiclem,
og er efter mine Tanker temmelig rar. Den er af Skikkelse ftm
et Tråe med lange opstaaende Grene, og bestaaer inden til af ad
stillige sorte Cirkler, hvilke gaae om hinanden ligesom Cirklerne i
iet Tråe , men ere Steen- eller Coral-haarde. Uden paa er den
omgiven med en hvid og temmelig tyk Coral-Skorpe, ftm neden

til

l

Tillag om Coraller og SoeTrceer.

167

til er bar, men, hvor Stammen begynder at staae sig ud i Grene,
overdragen med en guul Hinde, hvilken dog let kan pilles af, da
Coral Skorpen viser sig straxinden for. Alle Grenene ere tet besat
te med gule og langagtige Knoppe, som med den nederste Kant sid
de fast til Skorpen, men ere lost i den overste, stiont de dog falde
tet paa hinanden. Knoppene ere uden paa Convexe og bestaae
af mange oven paa hinanden liggende Lameller; men neden under
concave og bestaaende af et tynt Skind, imellem hvilket og Lamel
lerne findes en langagtig Aabning, fuld af smaa rode Gryn eller
Sad. Det af Hr. Pontoppidan bestrevne Exemplar har ikkun
varet i Qvarteer langt, da mit derimod (stiont det ikkun er en
Green) er fuldkommen 2 Alne hoit, og tillige det etteste Exemplar,
jeg har stet.
6. TilSoe-Traerne eller^oopdxt2 (det er Plante»Dyr eller MiddelVasener imellem Dyr og Vaxter) bor og henfores de Soe-Vaxter,
som om Foraaret, nåar Ebben er storst, stes at hange i Mangde
og Klaseviis (4 etter 5 tilsammen) under Stene og Klipper i Stran
den, just af Storrelst og Skabning som Koe-Patter, hvilke baade
uden og inden til ere ganste rode af Farve, og fulde af runde Hul
lex eller ?oriß, hvori indeholdes en Mangde Band. Imellem
dem og Klippen, hvorpaa de sidde fast, har jeg altid sundet nogle
Orme-Rsr (^Ludi vermieul2reß) sta og en Mangde af den blant
Oval-Sktcellene bestrevne tykke og brakkelige Skial, stm sidder paa
dette Stad i Hobetal og folger med Soe-Vaxterne, nåar de stiares fra
Biergene, sta at den vanstelig lader sig stille fra dem, uden at
btakkes i tu. Nogle ville have dem henforte til et Slags SseMige (hvorom stal meldes i det efterfolgends' Capitel) og mene at
have sundet Tegn til Liv hos dem, bestaaende deri, at de kan ud
vide sig og krympe sig sammen; men efter nsieste Uttderstgning
.T 2
har
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har jeg sundet Aarstg til at tvivle paa, at de have nogen Slags
Bevagelse, og holder for, at de med storre Rimelighet) kan hen
fores til de sta kaldte
in speeie /^le^oninm 2e2ule
eori2eenm odlon^um ru^osnm LinnXi. Bylt. r>l2turX e6ic. 10.
'L. i. p2F. 803., da de egentlig bestaae inden til af mange paa
langs liggende^idriß eller Trevler, og uden til aset Skind fuldt
af Huller, hvorigiennem kan trykkes en Mangde Vand.
7 Til selv stmme Classe, nemlig til
henhorer og den sta
kaldte Soe Bold (efter Bondernes Udtale Sio-Ball, itemSiS'
Jur 0: Soe-Iver) som er en rund og Svampagtig Vaxt, oven
til ophoiet men nedenunder fiad, og ligner sta vel i henseende til
Skabning som Storrelst et lidet Hvedebrod, stiont det dog under
tiden befindes sta stort, at det kunde lignes med en HovedSkal
de. Uden paa er den ganste hvid, men inden til bruun og sam
menfat af mange Folder, hvilke gaae fra Middel-Puueten til Peri
pherien ligesom Folderne ien Padde-Hat, og have noget hvast og
glandsende ved sig, der indsniger sig i Huden, nåar man foler
derpaa. Kort at sige: den vilde nasten i alle Ting ste ud som cn
Padde-Hat, i Fald den Havde en Skilk eller Bripe3 at staae paa,
hvilken vore Fistere forsikre at den ikke har. Uden Tvivl er dette den
simmeVaxt, som i Norg. Nat. Historie findes aftegnet paa 'I^d.
r>lo. 13. under I?iF. 10. og forestilles giennemstaaren, men bestrides i ovrigt som en Svamp og henfores til
Svampernes Classe.
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Tredie Tapitel.
Om

SMmors FirefHddede Dyr, Onne og
Insecter/ med videre.

H^a de fieste Firefoddede Dyr, som her forefalde, deels ere alle og
enhver bekiendte, deels af andre tilforn bestrevne; sta holder
jeg det ganste uforuodent, at bruge megen Vidtlsftighed i deres Be
strivelse, og vit derfor ikkun kortelig og i en Alphabetist Orden betragte
baade de Tamme og Vilde Dyr under eet, med nogle sta hossoiede
Anmarkninger; henvisende dem, som forlange videre Underretnillg, til
Herr Pontoppidans Norg. Naturl. Hist. 2 Deels 1 Capitel, og
til andre, som have strevet i stmme Materie. Og for at give en Prove
af de her paa Stadet forekommende Onne og Insecter, med videre,
hvoraf jeg har en temmelig stor Samling, vil jeg alene anfore de almin
deligste og meest bekiendte; og det under de Nationale Navne, som dem
her Magges, med deres hosfoiede rette BvnonvmlB, tagne af adstillige
Systematiste Skrifter, men i sar af LinnXi j?2Una Bveeie2.
I Om Firefoddede Dyr.
See Flaggermuus.
Bisrn. LllsuB e2u6a 2drupt2. ?n. By. §. 2. live LlrluB omninm
Om dette bekiendte Rov-Dyr meldes noget i det efter
folgende syvende Capitel.

T 3

Bukke
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Bukke og Geder. Om disse nyttige Creature er ligeledes meldet i det
efterfolgende syvende Capitel, angaaende Qvcrgavlingen, og tillige
viist,at der af dem holdes en stor Mangde hos os, og at man afGedeMalk tillader Smor og anden Mad, som med god Fordeel bruges i
den daglige Huusholdning. Paa Oerne pleier man at lade gildede
Bukke gaae noe paa Fieldene det hele Aar igiennem, uden at tåge
dem ind i Huus; hvorover de undertiden blive sta vilde, at de maa
stydes som andet Vildt. Med Bukke-Skind drives her en temmelig
vigtig Handel, og af dem vide Bonderne selv at berede SemsLcrder
til eget Brug.
Egern. Seelkhorn.
Eiter-Unge. See Ncev.
Eiter-Varg. See Ulv.
Els-Dyr,.
s d!ervn3 eorniduB 2e2u!iduB P2lm2tiB. I?n. By.
§. 37., er vore Bonder bekiendt under det Navn Elg, men sees her
aldrig , ftavidt jeg har kundet erfare.
Faar kaldes paa Norst Soud eller Smale, under hvilket sidste Navn
ogsta ofte forstaaes en Samling as Faar og Geder tilhobe. Et
Hun-Faar kaldes her Kaas, og et Hun Lam Gimmer - kam. Faar
holdes vel her paa Stadet afalle og enhver, men sielden i den Mangde
eller med den Fordeel, som Geder, da de sielden ret ville trives;
hvilket ikke uden Aarstg tilskrives disse Staders raae og fugtige Luft,
hvorover nu omstunder klages mere end tilforn, besonderlig ved HavKanten. En !Deel vil ellers tillagge Faarene en Egenstab, som jeg
ikke veed åtvare almindelig bekiendt, nemlig denne: At de kan for
driveLopper; og at dette staledes forholder sig, beviser man af Erfa
renhet), nemlig forst deraf, at der i Faare-Stierne, eller hvor Faarene
opholde sig, ikke markes noget til dette Slags Utoi, og dernast, at
nåar man om Sommeren vil have Faehustne rensede for Lopper, luk
ker man kun Faarene derind en Times Tid, da de strax forstinde,
uden

l
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uden at man veed, hvor de blive af; thi paa Faarene satte de sig ikke,
som man ellers stulde have formodet.
Flagger-Muus eller Aftenbakke,Vespertilio, ftm afde nyeste Natur
kyndige henfores til Firefoddede Dyr, er her ikke rar.
Gaupe eller kosi, L^nx, er egentlig kun 2 Slags, nemlig Ulv Gaupe,
Le!iB eau62 trune2t2, eorp^ore ruleleente M2enl2to. I^n. By. §. 4.
som er bruun og sortspettet, og Kat-Gaupe, LeliB
trune2t2,
eorpore 2ldo m2eu!llto. idi6. §.5., som er hvid og sortspettet.
Hertil pleie nogle endnu at lagge 2 Slags Gauper, nemlig FollGaupe ogNcevGaupe ; men efter noieste Understgning tor jeg nu
forsikre, at disse sidste ikke ere adstilte fra de forste, uden i Henseende
til Storrelstn og Skindets Bestaffenhed, hvorpaa er nogen Forstiel
ester Aarets adstillige Tider. I denne Tanke bestyrkes jeg og sta
meget mere, som jeg ster, at Linlr<XUB ei melder om mere end 2 Slags
Gauper i Sverrig, mmlig Varglo og Katlo , hvilke komme over
eens med vores Ulv- og Kat-Gaupe. Den forste afdisse er stotre,
uansteligere, almindeligere og i ringere Priis, end den sidste; men
begge ere meget stadelige Dyr, som hos os odelagge mangfoldige
Faar, Bukke og Geder, besonderlig om Hosten <thi om Sommeren
siges deresKloer at vare omme, sta de da ingen stnderlig Skade kan
giore) og hvad de ei kan ade op, det pleie de at fastre 5: grape ned
i Jorden.
Gecd. See Buk.
Graaebein. See Ulv.
Graaedyr og Halsbuk. See Reensdyr.
Hare eller (som Bonderne kalde den) Jase, falder bel her, men ikke i
nogen stor Mangde. For at standse den i Lobet, pleier Skytten at
kaste sin Hat eller Hue i Veiret, hvilken Haren anseer for en Om
eller Rov-Fugl, og derfor strax putter sig hen i narmeste Bnst, hvor
den siden kan opstges og let stydes.

Herme-
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Hermelin eller Rost Kat, Ululrel2 e2n6e 2piee 2tro. Ln. By. §.9.,
falder i Fiordene i temmelig Mangde og Sver mange stionne Skind
at salge.
Hest. Om de Sondmsrste Heste stal meldes noget i det efterfolgende
syvende Capitel. AfHeste-Man og Heste -Rumpe stmmensnoes
her et Slags Toug, kaldet HaarToug , forn er meget fast og har
. den Egenstab, at det ikke dragner eller strakkes som andet Toug;
, hvorfor det og er meget tienligt og brugeligt til at trakke en Nod 2:
et Vod i Land med, item til VaadeFcester, det er Landtoug, hvor
med en Baad giores fast, og andet saadant.
Hiort eller Rsd-Dyr, item stet hen Dyr (CervuB eornidu3 r2mollB
terstiduB ineurv2tiB. Ln. By. §. 38) opholder sig ved Soe-Kan
ten paa en Deel store Ser, stasom Sulen, Hareidlandet og Gur
sten; men ikke i den Mangde som tilforn, forend Ulvene begyndte
at grassere. En Hind kaldes her Dyr-Kolle eller stet hen Kolle,
fordi den er kullet eller nden Horn.
Hunde, sta vel StueHunde som Bue Hunde. De forste ere af
mange udenlandste Varieteter og Blandinger; men de sidste have
gemeenlig 2ureB pen6ul2B, item e2u62m s^ eluneB sndtuB piloloB,
hvilket jeg blot anforer, fordi blant de mange Varieteter, som
LinnTN3 har optegnet, findes ingen aldeles stadan.
I ovrigt
kan disse sta kaldte BueHunde eller Fae-Hunde allstes som det
bedste Forsvar, en Bonde har for sin Ager og Eng, besonderlig mod
Gederne, som sielden ved noget Slags Gierde kan udeholdes.

Jase.

See Hare.

lerf eller Fieldfrofi (uden Tvivl af det Tydste Vielfrast) NuKel2
rnso snse2, mecko 6orli ni^ro. I^n. By. §. 6., er vel ikke hos os
übekiendt, men cmtxasses dog kun sielden. Det Sorte paa dens Ryg
stal, efter nogles Sigende, Wdettiden ste ud/om en fiirkantet Tav-
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le; idet mindste er delvist, at et Dyras stadan Skikkelse for nog
le Aar siden blev studt i Giercmger paa Sondmor, og anstet for
at vare en lerf, om hvilken det og heder i Xlelnii
(Iv^lupecl.
§. 36. ?el!i8 elt nizerrimi eo!ori3, 6e o^va 0.
e2n6et
snle2t2 ni^re6ine inltgr p2nni 62M2leeni 6iverliB orn2t2 liFnri3.
Ikhorn. Saaledes kaldes her Egern, BeinruB) der giver det bekiendte
Graae-Verk, som herfra fores i temmelig Mangde til Vergen.
LinnXNB anforer 2 Slags, nemlig BeiuruB p2lmiB loliB l2lien3
og Beiuru3 dxpoedonslriiBprolixiBVolit2N3. Ln. By.§. 2l L5
22.^
' af hvilke den sidste er den rareste:
Kanin, (^unieulnB) har man hos os forsogt at satte paa smaa med
Tråer bevoxede Holme iElvene; men den er bleven odelagtafOrnen.
Katte holdes her stm andenstads, for at odelagge Rotter og Muus,
saa og Spurve, som opade Kornet i Laden.
Kob eller ScelhUNd, ?doe2 6entiduB e2niniB teLri3. Ln. By. §. 1 1.,
opholder sig i Mangfoldighet) paa Skiar og Klipper ved Havet og
stydes ofte; men med Fister-Garn fanges den ingenstads paa Sond
mor, undtagen ved Gaarden Syndnces paa den Oe Vigren, hvor
om kan efterstes 2. Parts 1 Cap. 2 Art.
Koe. Om Koer stal gives fornoden Efterretning i det folgende Capi
tel om Ovoegavlingen. Noget markvardigt ved disse Creature (li
gesom og ved Faarene) er ellers dette, som her overalt udgibes for
en unagtelig Sandhed , nemlig at en Koe eller et Faar, ftm sprin
ger i Ebbe-Tiden, gaacr altid 8 til 14 Dage over den sedvanlige
Tid med sit Foster; da en anden, som springer stmme Dag, men
i Flod , kommer til rette Tid (^). I-line midi odoritur prodleM2tie2

(*) Paa lige saa vis Erfaring stal det og ester de Flestes Mening grunde sig,
i) At et Creatur, som fiagtes, nåar Seen standser eller begynder at falde,
U
blsder
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M2tie2 ovXliio: 2nne e2ul2, cur

soeminX tempUB con-

Kitntnm p2rien6i nune exee62Nt, nune non cktinAgnt, 2 eon
oeptioniB tempore limili sere mo6o lit repeten62? Om de sta
kaldte Kirke-Koer, som i gamle Dage ere blevne stienkede til visse
Kirker, og siden imod en aarlig Afgift udsttte og bortleiede, er ab
lerede meldet i det foregaaende forste Capitel.
Kolle eller DyrKolle. See Hiort.
findes nasten hvert Aar dode
paa Fieldene, men sielden levende ; hvorfor man har bildet sig ind,
at de falde ned fra Luften i taaget Veir og drabes ved stmme Fald.
I visse Aaringer have de indfundet sig i temmelig stor Mangde, og
ei alene fortaret Grasset med Roden i Fietd-Dalene ; men og gnavet
Barken af smaa Tråer og Krat, som derefter ere udoede.
Lost. See Gaupe.
Maar, Mulrel2 sulvo-ni^rie2NB, Ful2p211i62. Ln. By. §. 7. Af
denne falder her 2 Slags, eller rettere 2 Varieteter, nemlig Aspe«
Maar, som er lysebrunn paaSkindet, og Birke-Maar (af an-,
dre kaldet Fyrre -Maar) som er morke -bruun; hvilken Forstiel i
Farve tilstrives her de Tråer, i hvis Huller Maareu opholder sig,
som ere enten Aspe- Birke- eller Fyrre-Traer. Og at dette staledes
maa forholde sig,,stutter jeg og af Linn^i Ord, nåar Han paa fsr
anforte Stad ligeledes melder om tyende Varieteter; men giver den
ene Navn af Boge -Maar: Ouplex 62tnr V2riet2B NnltelX,
L2^orum Le
Maaren fanges her med Falder, bestaaende
blsder aldrig sta vel, som nåar Soen stiger.
2) At man i Flod Km af
en Flinte -Steen siaae de allerbedste og brugbareste Flinte -Stykker; da
man dernnod i Ebbe. Tiden kan af samme Steen ikte stae en eneste veldannet Flillt. Hvilket alt synes at kunde sortiene . Naturkyndiges Agtpaagivenhed.
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staaende (ligesom de sadvanlige smaa Muse-Falder) af 3 opstillede
Pinde med en Ficel eller Bret over; og til Madding eller Lokke-Mad
bruges en dod Fugl, i sar Trceepikten (kieus) stm dertil stal tiene
allerbedst og. altid give vist Haab om lykkelig Fangst.
Muldvarp. See Vond.
Muus. Dell sadvanlige
6omelrieuB, som opholder sig i Hu
sene, er mere end et Slags, storre eller mindre. Denne er egentlig
Mu3 Linn3si l?n. Bv. §. 2i; men ellers forekommer og i vore Ågre
(dog ikke under Jorden) et andet Slags Muus, dobbelt sta stor,
med en tynd og meget kort Hale, der neppe er halv sta lang stm
Kroppen, og kiendelig adstiller den fra alle andre Slags. Haarene
paa Hovedet ere sta lange, at de ganste stiule Orene; og Farven er
oven til morkebruun, men neden under graae, og paa de foreste Tan
der guul. Den er altsta MnB e2u62 drevi, eorpore niFro-suleo,
2d6omine einer2seeme. idiclem §. 27., som undertiden kan giore
stor Skade paa den voxende Sad; hvorpaa man i far havde Exem
pel hos os i Aaret 1761. Desuden forekommer og den sta kaldte
Muse-Skicer, MuB 2r2neuB /^utdorum, s Borex LinnXi. idi6.
§. 33., som stiarer Marken opi Skovene, hvor den opholder sig,
er ganste liden og har et spids Tryne.
Otter eller Slenter, Lmr2, adstilles her i tyende Slags, eller ret
tere tyende Varieteter, nemlig Vasi Otter og Soe-Otter, afhvilke
den forste opholder sig i Dalene ved de farjke Vande; men den an
den ved Soe eller salt Vand, og er desnden mindre mork paaSkin
det, folgelig i ringere Priis. Om denne Forstiel meldes intet hos
LinnXnm eller Klein. Ved Soe-Kanten stydes Otter i temmelig
stor Mangde, helst da Skindet nn paa nogen Tid har udenlands va
ret mere begierligt end tilforn. I Dalene derimod fanges den med
Falde, dannet ftm en Kiste, og bestt i Vunden med Tråe -Pigger,
U 2
stmt
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samt oven til bedakketmed en Fald-Luge. Denne fatter man over
ftnaa Elve eller Bakke, hvor Otteren har sin Gang, og forebygger
med Stokke og Stene, at den ei stal gaae ved Siden af, men just lige
over Kisten, hvor den da falder ned imellem Piggerne og kan ei komme
op igien.
Rcev. Dette bekiendte Rov Dyr opholder sig ei alene paa det fasts
Land i stor Mangde; men og paa Oerne, nåar de ei ligge for langt
fra det faste Land.
De almindeligste Rave ere brune af Farve;
men langt ind i Fiordene stal der falde baade Hviid-Ncev i nogen
Mangde, sta og Blaae-Ncev, ftm ster blaae eller Astestrvet ud;
item den sta kaldte Eiter-Unge eller Kors-Ncrv, som oven paa
stal vare lysegraae, men neden under hvid, og desuden market
med e?Kors, bestaaende i to forte Strager, een langs hen ad Ryg
gen og en anden tvars over begge Vovene. I ovrigt siges den
ganste at ligne en Rav, undtagen at den har hoiere og smalere Been,
item storre Krafter og starvers Bid; sta at den endog undertiden
stal stiele sig paa Reens-Dyrene og drabe dem. Men om disse Va
rieteter, hvilke LinnXUB ogsta anforer, er mig intet mere bekiendt,
end hvad jeg af andre har hort. En Hun-Rav kaldes her Rcrvs
eller Ncevje. I Norvesund i Borgunds Sogn handte det sig for
faa Aar siden, at en Rav, ftm havde stukket sin Tunge i en aaben
Osters, blev, da Osterstn i det stmme llemmede til, hangende
fast, indtil Floden voxede og qvalede den. For at afholde dette
Rovdyr fra de spade Lam, pleier man i Fiordene hos os at binds
om deres Halse et Stykke Skind, besmurt med en Blanding af Tie
re og Krud, hvis Lugt menes at falde Raven ufordragelig.
Neens.Dyr, som og kaldes Graae-Dyr,
opholder sig
md til Fiordene og til Fields, hvor den ofte styves og giver mange
gode Skind og stion Steeg. Hals-Buk kalder man den aldste el-
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ler Fornemste i Flokken, som holder de andre (ventelig Hunnerne)
samlede i Brunstens Tid, sta og nåar de efterstrabes af Ulvene.
Rosmar eller Nosmaal, (Li. KoBmdv2lr eller
R.olm2ruB
s ?doe2 o^entiduB e2niniB exlerti3. Linn. B^tt. r^2t., henfores
af LinnTo og Klein til Firefoddede Dyr ligesom Kobben, hvilken
den og meest ligner. Den er vore Fistere vel bekiendt, og stes
undertiden at hange efter sine store Tander i Bierg-Klofterne ved
Soen. Af detteDyr faaes efter de Flestes Mening det blant Bsn
derne bekiendte og af dem sta kaldte Gamber-Horn, stm, end
stiont det kaldes etHorn, dog efter Bestrivelsen synes at vare og uden
Tvivl virkelig er en stor krum Tand. Samme pleier her ar raspes
og tåges ind som det allerbedste og Ikkreste Lagemiddel mod Guulftt;
men er meget rar at overkomme og af mig endnu ikke feet. Hos
Systematiste Skribentere sinder jeg intet om Nosmar-Talchens Brug
tilLagedom; meniBt2dlB^l2teri2Me6ic2. 2TH.Pag. 73.heder
det, at den bruges til at stille Blod, Blodbrakning og Gylden Aa
re. At og dens ?eni3 i Nnsland pleier raspes og indtages som en
Lagedom imod Steen -Syge, derom vidner^onllonLlM.l^ltur.
kiseinm. p2^. 228Rotter findes her vel paa visse Stader nok af; med paa den Oe
Gidstoe i Borgunds Sogn kan de, efter troevardige Personers
Forsikring og Erfaring , ikke leve. Det stmme berettes og om den
Oe Tauteren i Romsdalen og mange andre Oer.
Rsd-Dyr. See Hiort.
RGKat. See Hermelin.
Glenter. See Otter.
Svtin. Om dem bliver herefter noget meldet i det syvende Capitel
angaaende Qvcegavlingen.
. . Scrlhund. See Kod.
Ulv eller Varg, icem Graacbein, et stadelige Rov-Dyr, som her
paa Stadet ei var stnderlig bekiendt, forend for 30 2 40 Aar siden,
U 3
da
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da den kom Norden fra og i en Hast odelagde en uhorlig Mangde
tamme og vilde Dyr, indtil den ved Ulve Moste (Lieden vulpi
nnB) blev nogenlunde udryddet, fornemmelig i Norlotten eller den
Nordre Deel afSondmor; men i Sorlotten eller den Sondre Part
er man endnu ikke ganste besnet for den, uudtagen paa visse Sta
der, hvor man, efter den her i Stiftet nyelig optagne Maade, har
sundet Leilighed at udeholde den ved et Slags Gierde, kaldet Ulve.
gaard, ftm herefter noget noiere stal bestrides. Her vil jeg ikkun
sige, at Gierdet bestaaer af udstrakte og temmelig hoit fra Jorden
oplettede Baste'Toug, hvorunder Ulven, ftm af Naturen er frygt
som for alt hvad der hanger den over Hovedet, ei tor begive sig,
og kan altsta ikke komme paa hiin Side af Gierdet. Af denne Na
turlige Frygtftmhed kommer det og, at Ulven aldrig gaacr igiennem en
Grind eller et Leed, men springer altid lige over Gierdet; item at den
ei gierne opholder sig i Skoven, hvor den har Traerne over Hove
det, men gemeenlig paa aaben Mark og lis, hvor den er allerfar
ligst at mode. Eiter Varge kaldes her visse Ulve, som efter vors
Venders Sigende stal have sta forgiftige Bid, at om de drabs et
Creatur, og et andet Creatur siden ader afAadselet, stal det doe
deraf; hvorom jeg intet sinder meldet hos
Klein eller
andre Skribentere, men i Curieustr und Nealer Natur- und
Kunst'Lericon under Tit. Wolff heder det: at Bid af Ulve ere un
dertiden lige sta forgiftige som Bid af galne Hunde; hvorved det
foranforte, som i sig selv synes a!t for vidt drevet, nogenlunde be
styrkes. Imidlertid ville vore Bender forsikre , at denne sta kaldte
Eiter-Varg virkelig er til, og at den er adstilt fra den forhen bestrev
ne Eiter'Unge eller Kors-Noev, uagtet de baade i Henseende til
Skabning og forgiftige Bid synes at komme meget overeens med
hinanden.

Wiel-
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Vielfrasi. See lerf.
Vond er af mig endnu ikke feet; men efter oiensynlige Vidners troevar
dige Bestrivelse kan den ikke vare andet end den egentlig sta kaldte
Muldvarp , 'L2102. Ln. By. §. 17.

il. Om Onne og Insecter/ med videre.
kaldes her ets vis Art as Onne, ftm bestrives at vare af adstillig Farve, og bliver derfor uden Tvivl mere end eet Slags. Det
ene Slags , som jeg har stet , er i Langde og Tykkelse nasten som en
litte Finger, og bestaaer af 1 2 Ringe, foruden Hoved og Hale. I
Munden stes 2 store Kniber eller Tander, og oven paa den fsrste
Ring en sortebruun og treekantet Plet, som i Midten er adstilt stale
des, at den ikkun hanger sammen ved Latin. Paa hver Side as
stmmeMng sidder et Luft-Hull, og under de 3 foreste Ringe 3 Par
Fodder, som i Enden ere forsynte med spidst Kloer. Den 4de til
1 1 te Ring inelulive have lige saadanne LustHuller paa Siderne,
som den ferste Ring, og under den 6te til 9de Ring, sidde 8 indhu
lede Rund Dele (2 og 2 tvert over for hinanden paa hver Ring)
hvilke uden Tvivl tiene i Staden for Fodder; men Stimen, der
ligesom Hovedet er mindre end de andre Ringe, har en langagtig
Aabning. Den er hist og her bestt med Huar eller Berster , og af
Farve guulagtig-rod overalt, undtagen atTanderne og Pletten i Nak
ken eye sortebrune. Denne Orm ligner altsta Mnld-Oren (L2rv2
Be2r2dXi) nasten i alle Ting; dog opholder den sig ikke i Jorden,
men stes enten at krybe paa Marken eller op ad Trae Emmmerne og
paa Traernes Blade, afhvilke den ernarer sig. Efter mine Tanker
er den intet andet end en Lgrv2 (levende Maste) til et vist Slags
store Sommerfugls som endnu ere mig übekiendte; stiont jeg hos
Systematiste Skribentere sinder ingen, som er denne aldeles iiig, end
ikke
'
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ikke hos Frisch, der dog har aftegnet og bestredet mangfoldige Slags.
Om den sta kaldte Lov-Aame stal herefter Meldes paa sit Stad.
Aat eller Rsd-Aat (af 2t2 eller xt2, som betyder noget adende) er et
Slags smaa Onne, som i visse Aar findes i Sildens Bug og foraar
stger, at den ei alene ster rod ud paa Bugen, men og hastig raad
ner; hvorfor det og i den seneste Kongelige Forordning angaaende
er befalet, at denne sta kaldte Aat-Sitd
stal efter Fangsten blive staaende i Silde-Noden (det er Voddet,
hvormed den fanges) et Par Dage, paa det at den imidlertid kan
styde disse Onne fra sig. Da de ellers ikke findes i Silden uden
paa en bis Tid af Aaret, nemlig om Vaaren, og de hetter ikks for
nemmes alle Aar, sta har jeg hidindtil ei kundet faae dem at ste;
men i Fald Gisning stulde have Stad , torde Aatet maastee blive
den lille Beolopen6r2 pI2N2 PM62: line2 lonAitu6in2li rnl2, om
hvilken Linnceus siger i Wastgotha Nesa Pag. 191, at den fin
des i det Norste Hav i stor Mangde. Denne Gisning bliver sta
meget mere rimelig, ftm jeg baade af Navnet (Rod-Aat) og af
andres Bestrivelst maa stutte, at denne Orm er rod, og som jeg paa
Manges Forsikring bor troe, at den i Soen hos os opholder sigi
/Mangde.
Bierg-Ruur. (betyder efter Ordet Bierg-Skurv ; thi Ruur, M. dru<3r,
er Skurv paa et aabent Saar) Under dette Navn forstaaes 1) og
fornemmelig den sta kaldte L2l2nu3 eller Lep2B Linn^i, som alle
vegne sidder paa Biergene og Kljpperne ved Soen, og er 2 Slags,
nemlig «) Lsp23 test2eonie2 sule2t2, opereulo 2enmin2to (Ln.
By. §.1349.) hvis Laag eller Opereulum gaacr i den ene Ende
spids ud stm en Spore, og som ellers ikke er meget almindelig.
si) Lep2B teft2eonie2 trune2t2, opereulo odtulo (idicl.§. 1348.)
som vel er meget mindre end den forste, men findes derimod i man-
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ge Million Tal siddende paa Biergene ved Soen, dog ikke hoiere op,
end som Floden stiger. Medens Soen falder ud, er den tillukt;
men sta snart Floden kommer op til den, aabner den sit Laag og
stikker sine Felhorne ud, for at fange noget til Fode,. ret ligesom
nåar man rakker en Haand op med udstrakte Fingre, derpaa strax
knytter Naven sammen og trakker Haanden i drt samme hastig tilba
ge; hvilket igieutages mange hundrede Gange i Rad og kan ei uden
Fornoielst betragtes. 2) Hid henhorer det sta kaldte Soe-Kull,
som er en haard og Steenagtig Materie, der bedakker Biergene ved
Soen (bestnderlig under Tanget) ligesom en Skorpe, og maa ad
stilles fra en anden Steen-Art af stmme Navn, som egentlig er et
Slags Bimstcen og findes i det soregaande forste Capitel paa sit
Stad bestreden. Denne Skorpe er gemeenlig kun en Tvarfinger
tyk og bestaaer asen Kalkartig Materie , som uden paa er Churlak
rod og fuld af Pukler eller rundagtige og glatte Ophoielser; men
inden til hvid og fuld af uordentlige Huller, hvilke uden Tvivl have
givet Anledning til falles Navn for disse 2 ellers meget ulige SteenArter, efterdi den forste (nemlig Bimstenen) er lige sta fort, som
Bierg Skorpen er hvid, og folgelig bedre kan sortiene Navn afSoes
Kull end den sidste. Dog maa jeg herved erindre , at denne Skor
pe, sta lange den sidder fast ved Bierget, egentlig kaloes Bierg»
Ruur, og at den ei faaer Navn af Soe-Kult, med mindre den i
lose Stykker findes liggende i Stranden, ligesom Pimsteen. Inden
i Bierg> Skorpens Pukler og ovrige Huller opholde sig adstillige
Soe-lusecter, hvilke jeg lange forgjeves fogede hos Systematiste
Skribentere; men har siden sundet god Underretning om dem i
Schwed. Acad. Abhandl. 1754. 2. Qvart.4. Abhandlung, forn
er forfattet af en Franst Skribent i Marseille og handler egentlig
om vUe Vand-Polyper, som ade sig ind i Steen; men melder ved
X
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den Leilighed om adstillige andre smaa Dyr af stmme Bestaffenhed,
saasom enOniscuß, en d!2neer og nogle smaa Skial, som ligele
des indade sig i Steen, med Tillag: at stmme Steen bestaaer af
en Kalkartig Materie og
ligesom vores Soe-Kull; sta at jeg stet ikke tvivler paa, at det jo
er af selv stmme Bestaffenhed, og at det er Roden eller Grundvol
den til Bertul2ri2 r2miß teretiduß, 2rtieuliß e^lin6r2eeiß I2pi6eiß
L^e., som i Anhanget til det foregaaende andet Capitel om Coraller
og Soe-Traer findes ommeldt. I dette Soe-Kull eller Kalkartige
Bierg-Skorpe indbore sig adstillige smaa Onne eller Soe-Instcter,
afhvilke jeg har sundet: <b) En utallig Mangde gule Onne af det
Slags, som herefter bestrides under Navn af Qveise ; men ere me
get finere og sielden i Tvarfinger lange. (3or6inß ti2veseenß ex
tremit2tiduß eoneo!orihnß. Linn. B. rxl. e6it. 10./Lom. i.psF.
647. st) Et Slags Beolopen6rX M2rinX, en god Tomme lan
ge og forsynede med mange Fodder og Borster. I den foreste En
de stes en Aabning, som er Munden, tillige med en Deel lange
Traade eller lent2eul2 , og tet ved Munden 4 sorte Puncter (2 og
2 tilsammen) ftm uden Tvivl blive Oinene. 5) Et Slags Blod
rode Igler, eller I^iru6ineß m2rinX, af stmme Storrelse, medet
kiendeligtHul under Hagen eller paa den underste Side hen vedHove
det, og med nogle sorte Puneter paa yver Side af Snuden, afhvilke
de 3 foreste ere de storste og kiendeligste. HEt Slags smaa Skial,
som ere foran brede og lodne eller besatte med stride Håar, men Ba
gen til ganste spidst og i ovrigt brune af Farve, ligesom den ved
Krage «Skicellen bestrevne Mytiluß telw lTvinleul2 serru^ine2
apiee d2rd2t2. e) Et Slags meget smaa Me6uiX, aldeles af
Skabning som den sta kaldte Sse-Kuse, da den neden uuder er
fiad, me-n oven til spids og forsynet med et Hul. A Et Slags
ganste
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ganste smaa Hummer eller .(^neer, ikkun en fierde Deel Tomme
lang, men ellers ganste liig en Hummer sta vel i Henseende til Ho
ved og Ryg Skiold ('Ldor2x) som Saxe. Foran sidde 4 maade
lig lange Folhorne, det ene Par over det andet; og dens 5 Fodder,
som alle endes med en spids Kloe, sidde i Rad lige hen til Stierten,
som er aflang og forsynet i det Uderste med to Spidstr eller Pigge,
af stmme Auseende som de foran siddende Felhorne. Hvilket alt
fortienede en udforlig Bestrivelse, som her ikke kan finde Stad. Dog
maa jeg endnu lagge dette til, at hvor denne Skorpe findes paa
Biergene, der stes ttllige hist og her visse Mellem-Rumme, opfyldte
med en guul og blod Materie, der ligeledes sidder udbredet paa
Biergene og er af Anseende som Vox, men ikke sta sei; og dette er
noen Tvivl Saden til et Slags Soe Snegle eller Kukkelurer, for
modelig til den sta kaldte r>lerit2M2rin2, stm opholder sig paa samme
i Mangde.
Maae Luus. See Veiter.
Blad Ams ere smaa Insecter, som opholde sig paa Urternes og Tråer
nes Blade og kaldes
af hvilke jeg har market adstillige,
stasom
R.idl'B,
d)2r6ni og
tiN med fiere, som findes opregnede i Linnni Ln. By. §.216. 6c
sM., hvortil jeg vil lagge
r^ier2eii, som forekommer her paa
Stadet, men findes ei ommeldt af Linnno eller andre. Den op
holder sig paa Llier2einm solii3 line3riduB snd6entienl2tiB sp2rli3,
er af Storrelst stm en Loppe og i ovrigt af Skabning som de fleste
Folhornene ere langere end Kroppen og ligge ganste bag
over stmme. Hen ved Bagdelen sidde 2 opreiste Pigge, og desforNden een i Rumpen; men Vinger har jeg ikke smider hos dem.
Farven er gronagtig sort overalt, undtagen paa Foddernes overste
Deel og Bag -Piggen, hvor den er hvid. Den ligner meest det
S 2
BpeeieB)
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Bpeeie3, ftm i Frischs Beschreibnng der Infecten 11. Th. P. 14.
Tab. 18. forestilles og bestrides at opholde sig paa Hyld Trcee,
Blinding. See Klcrg.
Blctt Fist og Blcek-Sprute. See Halder.
Bog-Mid. SeeVcegge-Smeed.
Bue-Hummer, et Slags smaa Hummer eller Krabber, stm hos
kaldes (^2neellnB eller Oaneer in teltiB ckeFen^ falder
her iMangde og har sitNcwn deraf, at den boer i alle Slags tomme
Snegle-Huse. Ellers har jeg og stet en Bue-Hummer siddende ien
rund Kiodagtig Klode, lidt storre end en Valnod, som uden paa
var stribet, hvid og rodspettet, men inden til forsynet med en tynd
og bruun Skorpe, og i hvis Bund fandtes til min Forundring en
r>lerit2 M2rin2. Hummeren selv var sta de sadvalllige ikke adstilt
uden i Storrelst^ hvori den overgik alle dem, jeg har stet; sta at
ikkun dens bågeste Deel kunde stiules i bemeldte Klode, stm jeg vist
sttttter at maa vare et Slags "Ldet^, da jeg ster, at
melder om 'Ldet^2, i hvilke findes D2neelli og^oedlea?, Hilr.
Lxs2n^v. p2F. 76. og forestiller saadanne i Kobberstik 'Lad. 20
LiF. 26c 7. I ovrigt falder intet Markvardigt ved Bne-Hummer
ne i Almindelighed, undtagen dette, at deres hoire Kloe eller Sax
er altid meget storre end den venstre.
BueHund. See Kukkeluur.
Buste Luus. See Nsd-3uus.
Edderkop. See Kongle.
Eng Titing. See Gras-Hoppe.
Fiirbeen. See Orle.
Fiste-Bisrn eller Krakku er et Soe-Insect, stm plager Fistene, i det
den kryber ind ad Gadboret og ader om sig, ja kan, nåar den faaer
Tid dertil, fortare den hele Fist. Den er egentlig en
20,v2
-tieuB eller onileuB LinnXi, hvoraf jeg har sundet 3 Slags, nem
lig: i) En liden Fiste Biorn, gemeelllig sta stor stm det mellemste
Leed
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Leed paa en Finger, men ofte mindre, og af Skabning langagtig
oval, med et haardt og convex Skal paa Ryggen, som (foruden
Hoved og Hale) bestaaer af 1 2 Ringe og er hvas om Kantene. Ved
Siderne har den 7 Par taggede eller ligesom flossede Fodder, af
hvilke de bågeste ere noget storre end de foreste. Foran sidde forst
2 lange og fine Antenna eller Folhorne , ftmbestaae afmange Le
der og ligge ganste bag over Ryggen, i sar nåar Insectet borer sig
ind i Fistene ; vernast 2 meget korte Folhorne, som staae tet ved og
oven for de lange. Oinene ere smaa og forte; Bugen, ftm begyn
der sirax ved Hovedet, er blod, tyk og ligesom opblast; og Stier
ten, som i Storrelst overgaaer de andre Ringe, er lidt tagget eller
ligesom udgravet i Kanten, men neden under Bladagtig, nasten som
paa en Hummer. Farven er rodhruun overalt, dog sta, at den
midt paa Ringene falder mere lys end ved Kantene. 2) Den an
den er guulagtig af Farve, nasten en halv Finger lang, samt tem
melig tyk og breed , men ellers af udvortes Skabning liig den forste,
nemlig oven paa convex med 12 Ringe, af hvilke de 7 foreste ere
ulige bredere end de bågeste. Oinene ere meget store og sortagtige,
og sidde tet sammen oven paa Hovedet, meget net puncterede, til
Anseende som det Fiste-Skind , man kalder (H^rin. Munden er
derimod ganste liden, og paa hver Side af stmme sidde 2 Folhodne,
det ene noget storre end det andet, men begge kortere end de lange Fol
horne paa den forste, og ei liggende bag over Ryggen, men staaen
de ved Siden parallele med Skallets hvasse Kanter. Fodderne ere
paa hver Side 7 i Tallet, dog ikke stoffede men glatte, og i Eyden
forsynte med en liden Kloe, som en Fugle Kloe. Stierten er oval
og hvas i Kanten, og har 2 Blade paa hver Side, foruden de 5
Blade under Stierten, afhvllke enhver er igien deelt i 4 Blade, 2
og 2 hos og under hinanden. Bugen har udvendig ingen Blade,
S 3
men
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men i Staden for Indvolde en haard Massa, liig en strt Achat , som
i lisland kaldes Psturs-Stein og bruges stmmestads imod ad
stillige Svagheder, i sar mod Soe-Syge og Falden-Syge; i hvilket
sidste Tilfalde den stal have stmme Nytte som Perler, efter. o!i^.
Beretning i
KeAo ?. 1 . Beet. 5 . r>lo. 25., hvor dette
Insect bestrides under Navn afOstabisrn,(*) stiont hverken Bestrivel
sen eller Aftegningen passer sig ganste til mit Exemplar. Det stmme kan
og siges om den Aftegning paa Fiste Biornen, som findes i Hr. Pon»
toppidans Norg. Nat. Historie; thi af dette Insect gives man
ge^forstiellige Slags , hvoraf onileuB 2d6omine ludtUB nuclo eau»
62 semiov2li 2eut2. LinnXiB^lr. r^2t. e6it. lO.^Lom.i. p2^.636.
synes at stulle meest ligne denne, allerhelst da det heder, at den op
holder sig i det Norste Hav, og at dens ov2rium bruges i Norge
til Lagedom mod Skab. Imidlertid er dens Skikkelse i naturlig
Storrelse at ste paa Tab. I. Flg. 2. og 3. 3) Den tredie er kun
lidt storre end en Luus, guul af Farve, foran og bag til lige breed,
ganste fiad og astang af Skabning, med en Stiert, som baade over
og under et ophoiet eller convex og yderst i Enden kloftet. Den be
staaer, foruden Hoved og Hale, af 7 Ringe, og har 7 Par Fodder,
4 Folhorne og et Par Oine, ftm sidde hoit op paa Hovedet, item
nogle brune eller morke Striber tvert over Ryggen. Denne bliver
altsta formodelig den OnileuB ltriiB tr2NBverli3 suleiB, som LinnTU3
lostlig har bestredet i Wastg. Resa Pag. 190, og som han i 8. r>s.
e6. 10. "Lom. 1. p2F. 637 kalder oniseuB luteu3 tcriiB suseu3,
hvilken i Soen hos os opholder sig i Mangde. De ovrige her fore
kommende Oniiei findes anforte under Titels Skrukke'Trold.
Fiffe(*) Dttte Navn har den efter lislcmdernes Mening, fordi nogle af dem troe,
at de ved den kunne stae opstldt hvad de onste, nåar den treffes paa en
vis Tid.
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Fiste-Luus, ?e6ieuli M2rini, ere Soe-Instcter, stm ligeledes plage
, Fistene (i sar Torstene) og kan egentlig kun siges at vare 2 Slags,
nemlig : 1) En Fiste-Luus af ovalSkabning, stm paa den under
ste Side, hvor den er lidt concav, har 8 Fodder, af hvilke 2 og 2
staae lige imod hinanden, og hange staledes sammen, at nåar man
rorerved den ene, bevager sig og den anden. Paa den overste Side hen
ved Halstn har den tyende store lent2enl2, og i den yderste Kant
et Par smaa paa hver Side af Hovedet, foruden etPar paa Hovedet
selv; hvilket alt forestilles tydeligere og i Naturlig Storrelst paa
Tab. 1. Fig. 4. og 5, Den Fiste-Luus, som Frisch bestrider i sin
Beschreidung derlnsecten, 6.Theil,Pag.27. kommer med denne
i visse Poster overeens. 2) Det andet Slags er vel noget mindre
end det forste, sta. og derfra kiendelig adstilt ved sine tvende fra Ho
vedet udstaaende Cylindriste Horne, hvilke ere nasten dobbelt sta
lange som den hele Krov; men i ovrigt af selvsamme Skabning.
See stmme Tab. 6 Fig. Den Luus, som plager Laxen om Som
meren, og driver dem til at soge de stridige Elve-Fosse, for der at
stylte dette Utoi af sig,er,nasten af stmme Skabning som denne sidste;
men dog noget storre og tillige blaae af Farve, da de tvende foran
forte derimod. ste graae ud, eller ret stm de sadvanlige Luus. Den
bliver altsta at anste som en blot Varietet ; men er ellers ganste ad
stilt fra de Laxs-Luus, soni forestilles i Schwed. Acad. Abhandl.
!?si.Tab. 6.

!

Endnu kan hid henfores et underligtSoe-Insect,som Mangos
findes siddende i Torstenes Kiefte om Vaaren og kaldes her FisteLuus, stiont urigtig; da det uden Tvivl henhorer til det (3enu3,
som i LinnTi Bxlt. r>l2c. kaldes Lerne2. Narvarende Bpeeieß
seer hvldt ud, og bestaaer asen liden rund Krov eller "Ldor2x, med
en tang Cylindrist Hielm, som, ligger bag over Ryggen, eller rettere,
hanger
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hanger nasten los paa Ryggen, efterdi den ikkun er fastet til Kroppen
i den overste Ende. Paa denne Hielmens overste Ende, og paa dens
foreste Spidst, sees en liden sort Prik, som er Insectets Mund, med
hvilken det suer sig sta fast i Fisten, at det neppe kan stides lost uden
at bestadiges. Neden til er Insectet forsynet med tyende Cylindriste
Stierte eller ov2riiß ; og imellem dem sidder en liden Vorte just paa
det Stad, hvor de samles til Kroppen. See stmme Tab. 7og 8 Fig.
Flm. Af Fluer findes her mange Slags, blant hvilke jeg vil opregne
de almindeligste, stasom: 1) De smaa og graae Fluer med gronne
Oine og meget plettede Vinger. Mule2einere^ 21i3 unZviculatiB
aldiB suseO'M2eul2tiB.Ln. Bvee. §. tO) 8. 2) De store og lange
Fluer, ftm opholde sig i Skovene , og have guul Vagdeel med sorte
Puncter i 3 Rader. Muse2 2liB memdr2N2eeiB ni^ro M2eu!2tiB,
2d6omini3 tripliei or6ine punAorum niArorum. idi6. §. 1066.
3) De gule Fluer, som opholde sig ved Skarnet. Muse2nirlut2
2liB pun6ro odlemro. idi6. §. 1068. 4) De meget store
og brumlende Fluer, som ere hvide i Panden, lodne paa Ryggen og
brune midt paa Vingerne, med 2 morke Strager over Oinene. Mnle2
pilol2, tdor2ce zriseo, 2d6omine ni^ro, 2liB M2eul2 odsolete ser
ru^ine2. §. 1072. 5) De sorte Fluer, som ere lodne og brune ne
derst i Vingerne.
2tr2 dali 2l2rnm serru^ine2. §. 1077.
6) De store Fluer, som have 4 gule Striber paa Ryggen, opholde
sig ved Sumper og brumle starkt som Hvepse. Muse2tdor2ee KriiB
<^v2tuor il2viB s^e. §. loZl. 7) De sta kaldte Spye-Fluer;
saa vel de smaa, Ulule2 tKor2ee virick nitente Ae, §. i 100., som
de store, Mule2tdor2ee ni^ro, 2d6omine eZernleo. §. I 102.
8) De smaa afiange og Kobberfarvede Fluer, som ere glandsende
paa Ryggen, og Bagen til gule med sorte Afdeelninger. Mule2odIONZ2 tdor2ee Xneo , 2djllomine 2NteriuB t^avo polteriu3 ni^ro.
§.1104.
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§. 1 104. 9) De almindelige HuusFluer, med sorte og hvideTar
ninger paa Bagdelen. Mule2ni^ra «d6omine nin6o telse!2to 6^e.
§. l 106. IO) De smaa sorte Fluer, som ere hvide i Pandeu.
Mule22tra sronce 2!dZ. §.1107.; foruden mange fiere.
Forvcelde. See Mari-Hone.
Froe eller Frost. See Lap.
Fylle-Kummer. Dette Navn tillagges her et usadvanligt Slags In
sect, som henhsrer til det(3enuB^i Linn^i 8/lr.l^2t. kaldet<>7nip3,
og kan kaldes <I!)mp8 LetulZe, fordi den har sit Tilhold paa BirkeTråer, som voxe hoit op til Fields. Dens udvortesSkikkelst ligner
nogenledes Frugten eller Knoppene paa Birke-Traer, som hos os
kaldes Kummer; men at dell kaldes Fylle-Kummer, det har sin
Gmnd deri, at dell bruges stm et Lagemiddel imod Fylle, (det er,
Opblasning eller Forstoppelse hos Creaturene) og det staledes: at
man forst lagger den i Vand en Dags eller Nattes Tid , og lader
siden det svage Creatur drikke af stmme Vand, da det strax hielpes
til Rette. Efter at Navnets Oprindelse staledes er viist , maa In
fectet selv noget noiere bestrides. For dem , som kisnde noget til
Instcter, er det bekiendt , at de fieste forvandles af et Wg eller Sad
til en levende Orm eller Lsrv2 (som kan kaldes en levende Maste)
inden for hvilkenlnsectet stlv efterhaanden faaer sine fulde Lemmer tilli
gemed Vinger, og siden styver ud. Saadanne ZEg lagges underti
den af Moderen inden for den yderste Hinde af Traernes Bark eller
Blade, som- siden voxer ud til Knuder i hvilke Instctet selv eller dets
Maste har sic Tilhold ; hvorpaa man isar har Exempel ide bekiend
te Galle-Mdler, som findes paa Ege-Traerne, og de mangfoldige
Knuder paa Selje-Traernes Blade, hvilke begge have sin Oprin
delse deraf, og hvorom Bvv2mmer62m handler meget vidtloftig i
Lid!. MrurX 'Lom. 2. p2^. 723.6^ se^o^. Af samme Bestaffen
hed er og narvarende Justet; thi den har ligeledes et lidet Huus
Y
eller

190 70

Sottdmors Bestrivelse , I. Parts 111. Capitel,

eller en 62112 (som egentlig kaldes Fylle.Kummer) at ligge i, hvil
ken i udvortes Skikkelse ligner et LEg , men er af Farve og indvortes
Vasen aldeles liig den yderste tynde og brune Bark paa unge Birw
Qviste, sta det ei kan vare at tvivle paa, at den jo bestaaer af sam
me Bark. Saaledes sinder man den at sidde fast til den yderste
Spidst paa en ung Birke-Qvist eller imellem 2 smaa Qviste; og
nåar den aabnes, befinder man Skallet at vare ganste tyndt og at
indstutte en Orm, som opfylder det hele Rum, stiont ikke sta tet,
at man jo, nåar den rystes, kan marke noget, som bevager sig eller
ligesom rangler inden for. Ormen er af Storrelst omtrent som det
nederste Leed paa en lille Finger, men ei sta tyk, oven paa convex
og neden under fiad ; men sta vel over stm underfuld aflndstiarel
ser eller Ringe. Ved Hovedet sidde 3 Par stumpede Fodder tet
sammen, hvilke tillige med den hele Krov ere gronne. Hovedet er
hviht ; men Munden, Tanderne (som ere temmelig store) og Oinene
ere sorte, ltgesom og Nakken er market med to morke Pletter. In
den i denne Orm ligger Instctet selv som i sin Maste, indtil det har
naaet sinFuldkommenhed, da det gior sig en Aabning igiennem Kum
meren og flyver ud ftm en Flue af folgende Skikkelse: I Storrelst
og Skabning ligner den en Humle (Lomdx!iuß) men er dog Mere
smal og langagtig. Paa Kroppen er den sort og lodden, eller ret
tere, bestt med brune Borster, besonderlig paa Halsen og Brystet.
Oinene ere sorte og stinnende; Munden fiad og breed oven til, men
spids nedgaaende ftm en Kile eller Treekant. Fra Hovedet udgaae
to Folhorne, som kun ere et Par Danste Limer lange, men bestaae
dog (foruden en liden Klode, der udgior Latin) af 4 Dele eller Leder,
af hvilke den forste udgior omtrent den halve Deel og de 3 esterfol
gende det Ovrige; da det sidste Leed ster ud som en afiang Klump,
mere tyk foran end bagen til. Ved Siderne stes 3 Par Fodder, hver
med
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med 4 Leder, af hvilke de 2 overste ere tykke og sorte, men de 2 ne
derste tynde og ganste rode. Vingerne ere 4, alle brune og fulde
af Sener; isar er de foreste Vingers overste Kant forsynet meden ty
Sene, som i Midten er meest tyk og Klumpagtig; og ydersi i hye
Vinge sidde 2 stmmenfoiede morke Pletter. Nogen Brod (^euleuß
2ni) fandtes ikke, men i dens Stad 2 aftange, stmmenttykte og
lodne Kloder, hvoraf jeg stutter, at dette Exemplar er enHan (M23)
som i denne Art ingen Brod har. Alt dette har jeg havt Leilighed
at erfare af et Exemplar, som kom mig til Hande om Hosten 1756 ;
stiont den lange tilforn var afplukket eller stilt fra det Tråe, hvor
paa den havde sidder. Jeg star den strax op og bestndt Masten in
den for levende; havde den sta det hele efterfolgende Aar liggende i
en ZEste, tog den ofte ud af sin 62112) lagde den ind igien, for
logede at lagge den i Vand og gav opblaste eller sorstoppede Faar
deraf at drikke, hvilket og havde god Virkning. Denne haarde
Medhandling uagtet, tevede den dog indtil Foraaret 1758, da jeg
af en Handelst aabnede Wsten og fandt deri en Flue af forommeld
te Skikkelse, men Masten liggende i smaa Stykker uden for Kum
meren , paa hvilken ei staes nogen anden Aabning end den jeg selv
havde giort, som og var tilstrakkelig stor. Tilforn havde jeg intet
Tegnsett til Lxerement2 eller Urenlighed i Kummeren; men nu
laae i den ene Ende en Hoben Vadste, der stae ud som Honning, og
blev efter nogle Dages forlob haard og hvid. Fluen, som i Be
gyndelsen var meget mmtter og levende, dode et Par Dage derefter;
og dervedenves da dens hele Levnets Bestrivelse. Kummerens og
Fluens Skabning er i Naturlig Storrelst at ste Tab. I. Fig. 9. 10.
og li.; men Masten blev forglemt .at aftegne, indtil dtt var for sil
digt.

Garnat. See Krabbe.
Y 2

Gople
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Gople eller Mandcete, som ved Foraarets Begyndelse opfylder Soen,
er adstillig Slags, stasom: i) Den store og rode Gople, mev
en Hoben nedhangende Traade paa den underste Side. Me6usa
ordieuli M2r^ine le6eeieB em2rzin2to. Ln. Bv. §. 3 286.
2)
Den hvide eller blanke Gople, som har 4 tykke Trevler, siddende
i Kryds neden under, og er her den almindeligste. Me6ul2 ordi»
culo ludtU3 o^v2tuor C2vit2tidu3 not2to. idi6em §. 1287» 3)
Det Slags Gople, som er tegnet med et Kors paa Ryggen, og
kaldes herKors-Gople. Neonck ordieulo eruee 2ld2pieto. idi6.
§.1288- ; med fiere. Undertiden kan man med Fornoielse faae at
ste, hvorledes den smaa Mort, nåar den efterjages af andre Fiste,
tager sin Henfiugt under Goplen og staaer tet under stmme, lige
som uuder et Storm-Tag, hvor dens Forfolgere, som etville bide
i Goplen, maa lade den staae mort.
Grces Hoppe, ftm og kaldes Eng-Titing, fordi den giver en Lyd
fra sig i Engene eller Grasset, hvor den opholder sig, stes her ofte
paa Marken i Hoste-Tiden, og er af Farve deels gron, deels gron
og hvid , deels morkegraae. i ) Den store gronne Gras-Hoppe,
med nogen Rodhed paa Vinger og Laar, er hos os dell almindelig
ste og meest bekiendte, i sar deraf, at den bider Vorter af Hander
ne, nåar den sattes derpaa.
(iIMuL e2u62 enllsei-2 reA2, eor.
pore ludviricki. Ln. Bv. §. 621. 2) Den morkegraae er noget
mindre og har dette bestnderlige, at Pandseren paa Ryggen eller
Nyg-Skioldet ("Ldor2x) stratter sig lige ned til Rumpen. (3r^l
luB el^triB nulliB, tdor2ee in el^tron ion^iru6in2le extenso,
M2eul2 ntrinhve rdomde2 ni^r2. idi^. §.623.
Gms-Hopper kaldes og de sinaa Dyr, ftm opholde sig iet
Slags Skum, her kaldet Lappe-Spye eller Troldtierring^Spye,
hvilket ofte findes liggende paa Grasset omSommeren. Venderne,

som
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som vide af dette lille Dyr at sige, mene, at det avles i Skummet;
men Naturkyndige have viist, at det Bag fra udstyder saadant Skum,
for dermed at bedakke sig mod Luften og Solens Straaler, som dets
svage Legeme ei kall taale. See Schwed. Acad. Abhandl. 1 74 l .
4. Qvart. i.Abh. hvor dette Insect kaldes (^62 suse22liß supe
rioriduß M2enliß 2ldiß.
Groe eller Lappe 'Groe, item Padde, Luto, er almindelig og vel
bekiendt.
Guld'Smed , et deiligt, Guldguult og grontlnsect, som altid ophol
der sig paa
L2p2tdum)
og kaldes i Ln. 3v. §. 419. d!drxsomel2 viri6i - eXrule2. Paa
Selje » Trceerne opholder sig et andet Slags nasten af stmme Be
staffenhed, ikkun at de ere lidt mindre, fiadere, og af Farve som gls
det Kobber, undertiden og morkeblaae. Desuden sidde de udhulede
Puncter paa Vinge -Dakkerne ikke adspredte som paa hine, men i
langs nedgaaende Rader ; hvorfor dette Slags kaldes (Hr/lome^
ni^ro purpure2, pun6riB exe2V2tiB trri2t2. idi6. §. 415.
Guul Frcening. See Orm.
Halder, Kavle eller Blcek-Sprute, Bepiil, findes ofte i stor Mangde
opkastet afHavet paa Strandbreddene, og bruges her som den bedste
Madding for Hellefiyndren. Den sta kaldte Hval-Skjcel, som
ligeledes findes ved vore Strandbredde, er intet andet end Benene af
Halderen eller 01L2 3epiX, som de kaldes paa.Apothekerne, og bru
ges til at give baade Mennester og Creature ind mod Durchlob.
Man pleier og betiene fig af dem til at radere eller kradst Blak af
Papiirmed.
Til stmme 6ennB henhorer og den Fist Loli^o, (Blcrk-Fist)
hvilken jeg efter et eneste übestadiget Exemplar kav bestride staledes:
Den foreste Deel staaer sig ud i IO "Lenmeul^ af hvilke de tyende
V 3
ere
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ere 3 Qvarteer lange, men de ovrige en Tvarhaand sortere, alle tree
kantede? staledes at den ene.Kant vender ud og de 2 ovrige ind ad;
og imellem disse sidste sidde en Hoben runde og oven paa indhulede
Knoppe, 2og 2 tilsammen paa smaa Stilke. Midt imellem de 1 0
Grene eller
just hvor de samles til Kroppen, sidder et
rundt og bevageligt Hoved, forsynet med et tykt, stumpet og sort
Nab, hvis ene Kabe er übevagelig. Naar Nabbet aablles, stes iw
den for et hvidt Stykke Kiod, og deri en Aabning eller Mund, ftm
bestaaer i en langagtig og ligesom med Borster bestt liim2 eller
Sprakke. Den bågeste Deel bestaaer af en lang Cylindrist Post,
som til Slutning har tyende tynde Orershvilke tilstmmen udgiore en
breed og ned ad spidstnde Treekant. Farven er overalt rod; men
de Parter af 'LentZeiM, som vende ind ad, mere lyst, og Knoppene
ganste hvide. Den bliver altsta Bepi2 eorpore sude^linnneo
sndulato, e2nn!2 2neipiti-rdomde2, s Loli^o. Linn. 8. l^.e6it. 10.
1. p2F. 659.
Horv. See Krake.
Humle , er et bekiendt Insect, hvoraf folgende Slags ere her de almin
deligste, nemlig: 1) Den store Humle med hvid Bagdeel og guul
Krave om Halsen. H>piB dirlum ni^r2, tdor2eiB ein^ulo il2vo,
2n021d0. Ln. By. §. 1012. 2) Den ganste sorte med Brand
guul Bagdeel.
dirsnt2 2tr2, 2no tnlvo. ibi6. §. 1015.
Z)'Den brandgule Humle med guul Bagdeel.
dirsura sulva
ad6omine iI2VO. idi6. §. 1 0 1 7.
Hummer ,
falder vel her, men fanges kun sielden, fordi den
har kun sta Liebhabere. Fangsten steer ellers med en lang Knibe
tang af Tråe, etter med en Angel fastet paa en Stang; hvormed
Hummeren kreges under Bugen, hvor den er blodest. Hertil kan
henfores; 2). Den sta kaldte Bogstav-Hummer, eller

litte-
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litter2tu3 Vormii, af hvilken jeg har et Exemplar, som er over en
halv Alen lang, og iSkabning aldeles liig den Aftegning, som findes
i Hr. Pontoppidans Norg Nattnl. Histories 2 D. Pag. 276.,
ikkun at Figurene paa Ryggen see noget anderledes ud, og synes ei,
uden ved god Hielp af Indbildnings-Kraften, at kunde lignes med
Bogstaver. Den^kaldes ellers af vore Bonder Sio-Rceke, og er
Uden Tvivl d!2neer m2erouruB M2niduB prism2tiei3, 2n^nliB spi
noliB. Ln. By. §. 1 247. 3) Det sta kaldte Hummer-Trold, som
er en ganste liden Hummer, kun en halv Finger lang, med adstillige
fine Tvarstriber over Ryggen, og hvasse Tagger ved Siderne, item
med en breed og paa begge Sider dybt indstaaren Nase foran. Sa
xene ere lange, taggede og lodne; og af dens 4 Par Fodder er det
bågeste Par weget kort imod de ovrige at regne. Den findes under
tiden i Tare-Torstens Bug, og seesi>ntt.Llilt.Lxl2NAv. "L2d. 2.
Lig. 7. tydelig aftegnet under Navn af
limiliB pe6ien!o
mgrino. 4) Bue 'Hummeren, om hvilken allerede forhen er
meldet.

Hval-Skicel. See Halder.

Hveps. See Ovex.

Igelkicer er i sar 2 Slags , nemlig : 1 ) Det runde og rode Igelkiar
LedinUB sud^lodoluB vertiee pl2no. Ln. By.§. 1 2 89. 2) De
gule Igelkiar, som er sammentrykket, og i den ene Ende ophoiet.
Ledinu3 sudeompreMB vertiee prominnlo. idicl. §. 1290.
Begge dijst have ikkun smaa eller korte Pigger; men jeg har og feet
et andet Slags, som har over en halv Finger lange og i Enden stum
pede Pigge, og forestilles i Norg. Naturl. Historie under Navn af
Sse-Pindsviin.
Igle eller Blod-Igle, ttirncko, salder her paa visse Stader, og ophol
der sig fornemmelig i de Sumper, hvor der voxer HviD-Moste eller
Igle»Mosse, Bpd2ZnuM) hvilken og gives den til Fode, nåar den
sattes
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sattts i Vand-Glasser. Her kan markes:
i) len stor Scy,
eller egentlig sta kaldet Ufs, har jeg sundet et Slags hvid Igle,
som suer sig fast til Fisten, og kan til Forstiel fra den forste kaldes
Soelgle. Den ster ild som et Stykke Fiste-Malk, kan udvide
sig og krympe sig sammen, og giver sig mange foranderlige Skikkel
ser; sta at den snart er trind, snart fiad, snart sta liden som det
nederste Leed paa en lille Finger, snart 2og 3 Gange sta stor. Tvart
over Kroppen har den mange Striber eller smaa Instiarelser, og
foran ved Munden 4 runde og med fine Tagger besatte Kloder, hvil
ke den snart styder ud, snart trakker ind i Hovedet igien. Paa
hver Side af Hovedet sidder et stort og langagtigt Hul eller Indhu
liug, som gaaer hen til Bagdclen. 2) Om et Slags Blodrode SoeIgler eller ?lirn6ine3 marin<L er forhen meldet under Tml BiergNuur. 3) Hvad det stal vare for et Slags Igler, som satte
sig i Creaturenes Lever og derved foraarsage den sta kaldte IgleSot, veed jeg ikke. Hos os tilskrives Sygdommen visse Urter,
som man kalder Igle-Grccs, nemlig Meny2NtdeB og ?e6ieul2riB
palulrri3 ; i Sverrig derimod giver man ell anden Urt (nemlig
tderieum 6l2mentiB l2N2tiB) Skylden derfor og kalder den IgleGras af stmme Aarftg; hvilket LinnXUB dog forkaster, og mener
med storre Rimelighed, at Svagheden bor tilstrives et Slags Igler
> (kaldet l-lirn^o «'epressk 2lda I2teriduB 2eutiB) som holder til i Sum
per, og hvis Sad Creaturerne kan faae i sig , nåar de gaae i Beed
paa Sumpige Marke. See Linnett Kstgotha Nesa Pag. 182.
Iccgte-Orm kaldes et Slags smaa Orme i Soen, som bore sig ind i
Tråe, nemlig enten i lagte, Skibe og andre Fartoie, eller og i
raadne Stokke i Soen, hvor de undertiden befindes lige sta lange
som Stokken selv , i hvilken de opholde sig , omgivne med en hvid
agtig og Cylindrist Skorpe eller Ror, ftm er tykkere end en Tobaks
Pibe
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Pibe og ster ud som det fineste Porcellaitt. Hos en Beel Skriben
tere kaldes dette Slags Orm
N2^2liB; men i Linn. Ln.
By. §. 1 3 29. ventslium telt2memdl2N2ee2 evlin6r2ee2 liFno
insert2.
Kavle. See Halder.
Kierring Kre. See Skial.
Klceg er et vel bekiendt Insect, hvoraf her findes folgende Bpeeie3.
1) Den almindelige graae Heste-Klcrg, som ganste ligner "^202NUB ZrisenB. Ln. By. §. 1045. undtagen, at Oinene, som der be
strides sorte, befindes her at vare gronne, med en rod Skiar ved
Siderne og en rod Stribe i Midten. 2) Den sta kaldte RosaFlue,
som er mindre end Heste-Klaggen, og har paa Ryg og Vinger an
seelige hvide Pletter, som nogenledes ligne Roser, item smukke Guld
gul^ Oine; men stikker stemt.
2liBM2euliBsu*
seiB 2ldiB<^ve V2riiB , oeuliB sulvo-viri6iduB pun6tiB ni^riB. idi6.
§. 1049. 3) Det» sta kaldte Blinding, som lader sig let fange
og menes derfor at vare blind, er storre end Rost-Fluen, og har en
sortegraae Farve med mange hvide Pletter pag Vingerne, item gro
ne Oine med nogle Bolgagtige Striber.
tutenB, 2UB
einereiB pun6riB minutillimiB 2ldiB, oenliB viri6iduB. idi6. §. t OSO.
Konge eller Konung. See Kutteluur.
Kongle eller Spindel , paa Danst Edderkop,
er et Insect,
hvoraf her gives mange Slags, stasom: 1) Den runde Grces»
Spindel med lange Been.
pe6iduB omniduB lonFillimiB.
Ln. By. §.1186. Den meget store sorte Spindel, med et hvidt Kors
og paa Ryggen og to udstaaende Hiorner paa forestePart afßagdelen.
Hr2ne2 2d6omine 2Ntiee I2teriduB 2enmin2to. idi6. §. 121 3.
3) Den almindelige Hnus»Spindel, hvis Vav indlagt i en Plom
me gives dem at ade, stm have Feber, og holdes for et ypperligt
3
Lage-
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Lagemiddel derimod (*).
sule2, 6orlo M2culiB o,vino,ve
lonDtuo'in2liduB sudeontiWiB ni^riB, 2NterioriduB lonlZiorid«3.
idi6. §. 12 15. 4) Den sorte Spindel, som stes paa Marken, ba
rende med sig en hvid Sak fuld afLEg.
niFi-2, tdor2ee2 tri
pliei line2lonZiru6in2li 2102, 2d6omine neduioso, s /^r2ne2
s2eeo ovitero. idi6. §.1219. Denne falder her noget anderledes,
end som Linnceus og Frisch bestriver den; da den oven paa er str
tebrmm med en Deel smaa Huller paa Vagdelen, af hvilke de 2 over
ste ere de kiendeligste, men neden under rodbruun. Sakken er hvid
og omgiven med en guul Ring. Jeg har og sundet den med 3 hvide
Striber paa Ryggen ,. som LinnXUB tillagger den. 5) Den sort
agtige og nasten giennemsigtige Spindel, med en klestet Stiert og
en hvid Strag paa hver Side af Bagdelen, stm har dette bestnder
lige, at den lober oven paa Våndet.
eorpore odlon^o
niFro, line2ucrino^ve lonFitu6in2li 21d2, peo^iduB suleiB. §.1226.
6) Den sorte Spindel, med 2 hvide Puncter paa Bagdelen og en
hvid Strag af Skikkelse som en halv Maane.
ni^r2, 2d
6omine pun6ti3 6uodu3 2ldiB, d2li lunul2 2lda. §.1235. 7)
Den lille gule Wdderkop med en sort treekantet Plet paa Bagdelen.
K2V2 2dciomini3 2pieem2eul2eor6gt2 2tr2. ibi6. §.1 239,
med fiere. Om den sta kaldte Soe-Spindel stal siden blive meldet.
Kors Trold. Af disse findes her baade mange og mange Slags sta
som: 1) Det Kors-Trold med 5 brede og hvasse Straaler eller Gre
ne, som hos os er det almindeligste og kaldes i Ln. By. §. 1285.
r26iiB yviniB l2tinleuliB 2iperiB.
2) Det meget store
Kors-Trold, som i sin fulde Omkreds er stor som en Tallerken og
har
(*) I Samlung Never Reisen i o Theil, Pag. 518. meldes om et
Forssg med Spindelvev, lagt paa et Stykke stegt
som vel havde
httftig Virkning , men dog lykkelig curerede en haardnakket Kold-Feber.
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har 5 brede Grene, oven paa tet besatte med store, runde og glatte
Knuder, hvilke igien have andre sinarre Knuder siddende rundt om
kring sig. Farven er oven til hoirod og neden under hvid. I Ov
rigt findes dette Slags hverken bestredet eller aftegnet hos de mig
bekiendte Systematiste Skribentere. 3) Det lille og hoirode KorsTrold, som ligeledes bestaaer af 5 Grene og er oven paa bestt med
glatte og runde Knuder ; men er desuden market med en Hoben ar
tige Striber og findes ganste livagtigforestillet i^onll.l^itt. InseHo
rum "L2d. 26. LiA 3. 4) Et Slags ganste smaa Kors Trold,
bestaaende as^Llidet rundt Legeme, ei storre end en Eneste Skil
ling, hvorfra gaae 5 lange og bugtede Grene, tet besatte med
sine og rode Tagger; hvilket Slags henhorer til de sta kaldte Brel>
!28 eedin2t23 og forestilles idi6em Li^. 7. 5) Et Slags smaa
Kors-Trold, som altid findes i tomme Osters, og er vel noget stor
re end den nast foregaaende, item af Farve Beegsort; meniOvrigt
af stmme Bestaffenhed. 6) Til de Femstraalede Kors-Trold kan
og henfores den sta kaldte Btell2 2rdoreseen3, som fra 5 dobbelte
Hoved-Straaler adspreder sig i mange mindre, bugtede og iudviklede
Grene, og er ret forunderlig at anste, nåar den fatter alle sine Gre
ne og Tagger, indtil deZallermindste, paa een Gang i Bevagelse.
Den trakkes her ofte op med Fisternes Snorer, og det enten alene
eller i Folgestab med de guulagtige Soe-Traer, som i Anhanget til
det foregaaende andet Cap. under r>lo. II §. .2. ere bestrevne, paa
hvilke den pleier at sidde i Mangde, og ligesom at omfavne deres
Grene. I Norg. Naturl. Histories 2. D. Pag. 288. findes den
aftegnet under Navn af Sse-Sol eller Sse-Navle. 7) Foru
den disse har jeg og feet Kors-Trold af 7 og fiere Straaler, hvilke
ieg nu ikke har ved Haanden.
Z 2

Krabbe.
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Krabbe. Af Krabber gives her og adstillige Slags, stasom : 1 ) Den
store rode Taffe-Krabbe, som kommer om Vaaren i Folgestab med
Torsten og kaldes i Ln. By. §. 1244. d2neer dr2edvuruB M2-..
nnum 6iAtiB 2tri3. 2) Den middelmaadige og meest almindelige
Krabbe, ftm her kaldes Garnat. d!2neer dr2edvuruB, tdor2ee
2eule2to, mZniduB ventrieotiB lXviduB. idi6. §. 1 245. Disse
Garnater bruges her til Madding paa Medekrogene, da de forst
knuses, og siden bindes til Angelen med en Uld-Traad, eller, r Man
gel af andet, med Håar, som Fisteren river af sit Hoved. Foråt
fange dem, binder man knn nogle Torste-Hoveder sammen i et Knip
pe, ftm sankes ned til Soe-Bunden, og nogen Stund derefter trakkes
op igien med en Hoben Krabber.
ftm er oven paa bestt med hvasse Tagger, og forsynet med en kloftet
Pigge foran, just ligesom den i Norg. Nat. Hist. 2 Deel, P.276.
i Kobberstik forestilles. Denne synes meest at ligne (^2neer br2>
edvuru3) tdor2ce 2cule2to, M2niduB !ine2ridnB
roftro
dieolni. idick. §. 1 246. 4) I Tare-Torffens Bug har jeg sundet
en tille Krabbe, ei storre end det nederste Leed paa en lille Finger, og
af Skikkelse som et Hierte, der har en udstaaende Lap ved hvert Oie,
men gaacr spids ud foran, og er der adstilt i 2 parallel staaende Pig
ge, af hvilke enhver endes med en Borste, og har ved Siden af sig en
noget tyndere og bevagelig Pigge eller Folhorn, ligeledes forsynet
med en Borste i Enden. Paa Ryggen er den ujavn , item hist og
her bestt med visse Rader fine og krollede Borster. Ell lige stadan
Rad krolledeßorster stes og paa hver af densFodder; men paa dens
smale Ktser findes en Rad as smaa Knuder. Den findes og un
dertiden i Stranden, men langt storre (nemlig som de sadvanlige
Garnater) og ligner meget (H2neer der2eleorieuB
som
forestilles i «sontt. l-lilr. Lxl2n^v.
5. Li^. 4 K 1 t.
Krake
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Krake eller Horv. Saaledes kaldes her et umaadelig stort HavDyr,
eller Nonilrum M2rinum, ftm undertiden stal lade sig ste paa Ha
vet, og er folgelig ingen bekiendt uden vore Fistere, hvis Beretninger
Hr. Pontoppidan sta noie har samlet, og i Norg. Naturl. Hist.
2 D. 8 Cap. sta udfort, at jeg intet veed at tillagge eller erindre,
undtagen at man her ikke vil have bemarket de store
hvilke
Han sta vel som Hr. Egede (i Gronlands Bestrivelse) og fiere
Skribentere tillagge den. Skal.man troe vore Fistere, da stes den
her kun lidt ophoiet over Havbrynen, og ikkun at fremvise en Hoben
smaa bavende Tagger, ligesom nåar Tanget eller Hav-Grasset beda
ger sigiVandkantenellerToppen afde spillendeßolger. Hat dette
Hsonstrum
bor det henfores til VermeB eller Instcter
ne; hvilket og synes at vare steet af Linn^o, som uden Tvivl sigter
til dette Dyr, nåar Han i sit BM. r^2tnrX sta vel som Ln. By.
§.1351. anfsrer et
M2nnum, under Navn af Niero
eosmuB2: en liden Verden; hvilket Navn, i Henseende til Kra
kens foregivne umaadelige Storrolse, bedst synes at kunde passe sig
til den.
Krattu. See Fiffe-Biorn.
Kutkeluur, Konge eller Konung. Under disse Navne forstaaes her
alle Slags (^oedle^ i sar Sse-Sneglene, af hvilke jeg vil a nsore
de almindeligste. 1 ) De brune Kukkelurer, eller egentlig sta kaldte
Bue-Hunde, ftm ligge allevegne i Stranden, og ere meget almin
delige. (Hoedle2 tett2OV2t2, spiriB o^vino^ve srri2tiB s2sei2ti3, 2per'
tni'X M2r^ine pottieo 6i12t2t0 rotun62to. LiNNsst Wastgotha
Resa. Pag. 1 69. Naar disse begive sig hoit op paa Stranden i
stor Mangde, da ventes vist Nordenvind eller Land-Veir. hvilket en
vis Folelst i deres Legemer forud synes at give dem tilkiende; og da
dette spaaer dem nogen Roelighed for det stormende Hav-Veir, sta

3 3
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synes det rimeligt, at deres Hensigt med at krybe op paa Strand
bredden maa vare denne: atde paa den Tid ville stgeßoelighed og
beqvem Leilighed til at kunde foroge sine Huse. Til denne Tanke
har den grcmsteude Bw2mmer62m givet mig Anledning ved sin ar
tige Anmarkning om Land-Sneglene, hvilken jeg mener ligeledes at
kunde passe sig her paa Soe- Sneglene, og lyder af Hans Lidt.
r^gturX "Lom. i. pgF. 115. fordanstet staledes: „ De, (nemlig
„ Land-Sneglene) ere og meget for at vare i Selstab sammen, for
„ nemmelig paa den Tid, nåar de foroge sine Hust; thi da forsamle
„de sig i hundrede Tal paa Skyggefulde Stader, at de kan giore
„ denne Forretning i Roelighed, og sidde da ganste stille hos hinan
„ den. „ Hvorledes denne Forogelst steer ved en sey Vadste , stm
„udtryttes af deres Legemers Glanduler, og siden hardes i Luften,
det vises stmmesiads p2F. 146., og kan atter give Anledning til at
tanke, at Nordenvind og tort Land-Veir kan til stadan Forretning
2) De sta kaldte Lueein2,
hvis Aabning stratter sig ud stm en liden Canal eller Rende, nemlig:
En LueeinuM) som i Xleinii Lilpolit. l^oedlio'. sli d!oned. kal
des d!opdino>B2lpinx exi^uum ltriiß lemilun2ridu3, plerumo^ve
2ldum vel plumdeum, 2lic^v2n6o l^2veseenß A viol2eeum o!ilu>
rum.§. 13O.) og findes her baade guul og blaae af Farve; under
tiden og hvid, nåar den rette Farve er afgaaen. si) En meget stor

og
(*) Da jeg siden har stet, at F/c/>/ i sin
</e ?e/?/?^m
/li^,///?t/o^s, c^?,/e//to 35^ co/o^/i^ modfiger HV/?mme^i?/V,
og andre, og paastaaer, at Sneglene ei voxe ved en udvortes Forsgelse
eller In^^o/A/one'»?) men ved en /»^«^^/c^^'o//e/V ne/ ne^e^^o»eM) ligesom Been i Mennester og Dyr; saa falder maastee denne Anmerkning bort, allerhelst da FAn«?We?Hn selv tilstaaer, at Snegle,Husene egentlig bor kaldes Sneglenes Been.

7
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og hvidagtig Lueeinum, nasten i Spand lang, som dreier sig fra
venstre til hoiere Haand 7 Gange omkring, eller maastee 8 Gange
(thi den overste Spidst paa mit Exemplar er borte) og har paa hver
Omdreielfe 2 ophoiede Strager. Dens Aabning er aftang, endes
med en Canal, og har en Kant (LZdium) der ster ud forn den var
dobbelt, i det den har en ophoiet Strag uden paa og tet ved sig, ikkun
at der gaaer en 'liden Fure imellem Kanten og Stragen. Den er
bleven opsistet afHav-Bunden, og synes meest at ligne Murex tetta
p2tulo-lude2n62t2 odlonZ2, 2nsr2(tiduß 010, lineiß o!u2duß eleV2tiß. Linn. Bytt. r^2t. eckt. novill. 'Lom. t . p2tz. 754.
En
tidelt hvid Lueeinnm,hvis Aabning er rodagtig og lidt tagget i Kan
ten. d!oed!e2 tett2cr2lL2 OV2t2, utrino^ve pro6ner^, Ipiriß ovin
c^ve lule2tiß) 2perrurX l2dro interne 6entieul2to. Linncri Wstst
gotha Nesa Pag. 1 69. Af denne, som allevegne findes i Stran
den, beredes af nogle heri Stiftet en artig rod Farve, tienlig at satte
Marke paa Lintoi med, og det paa stadan Maade: Forst knustr man
Snegle-Hustt, og optager paa en Kniv den lille gronne Blcere(*),

som
(*) I den Opstrift, som mig er bleven mcddeelt, kaldes den Partikel af Snegelen, hvori Farven stal indeholdes, en liden grsn Blcrre.
Denne Blcrres
egentlige Scrde og Bestaffenhed har lcenge vcrret mig übekiendt; men da jeg
efter adstillige frugteSlsse'Forstg endelig har lcert at kiende den, vil jeg her
kortelig anftre mine Erfaringer.
Naar Snegle-Hustt knuses og aabnes,
sees strax en guul, eller rettere grenagtig/guul, og langaglig Blcere, til Altseende som en liden Scek ellerTarm, hvilken tillige med en jcevnssdes liggende
sort Aare gaaer straads ned over Sneglens brede og foreste Deel. Naar
denne Tarm aabnes og randjages (hvilket beqvemmeligst kan stee med en
Pen) befindes den udvendige Hinde at vcere ganste tylld, og at indeholde,
deels et tyndt Vand, deels en guul og meget fiydende Farve, deels og en
liden, sott og langaglig Blcere eller S«k, som ligger i den ene Ende af
Tarmen,
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ftm sidder ved Snegelen og falder strax i Oinene. Denne Blare
aabner man og blander dens Vadste med suur Malk; optager det
saa i en Pen og strider dermed, hvilke Navne eller Bogstave man
vil have, paa Linkladet. Derefter torrer man det vel i Solen, da
det bliver sort; men toer det siden i Luud, da det faaer en stion
morkerod Farve, som aldrig udstettes. Om dette er sta alminde
lig bekiendt, stm det i sig selv synes at sortiene, tvivler jeg paa;
det bliver og Sporsmaal, Mr Maaden itte kunde raffineres og bli
ve mere brugbar, ja om ikke Heras lige sta vel kunde beredes Pur
pur-Farve, som i gamle Dage as de sta kaldte Purpur -Skicel,
NurieeB?

Tarmen, og atter indeHolder en liden sort Klode, fuld af en merk Vcedste,
som let kan trykkes ud, og befindes sirar at vcere en merk og temmelig fiydende Purpur-Farve.
Med denne merferede saa vel som den forommeldte
gule Farve har jeg paa et Stykke Linnet giort selgende korte Forseg, nemlig
i ) optaget ien Pen den msrkerede Farve, og, deels med deels uden Blanding afden gule, tegnet dermed paa Linklcrdet; da jeg paa begge Maader
har faaet en merk og noget grenagtig Farve, som ester Times Forleb blev
en smuk, men merk Purpur-Farve, og tiltog i Smukhed/ jo lcrngere den terredes.
2) Skrevet med den gule Farve alene , og da ferst faaet en guul
Farve, men siden en gren, derncest en merkegren, og endelig efter 1 Dags
Forleb en Purpurred Farve, ligesom den forige.
3 ) Blandet saa vel den
merke som gule Gcedste med suur Mcelk, og derved faaet en mindre fiydende
og mere vanstelig Materie at strive med, saa og i Begyndelsen en merkers
og uansteligere Farve; men efter en halv Dags Forleb den selvsamme
Farve som fer.
4) Forssgt at toe Farven ud (efterat den et Par Dage
var tsrret vel i Solen) deels i reent Vand, deels i Luud, og befundet, at
den paa begge Maader bliver mere lystred og smukkere.
Denne grenagtiggule Tarm bliver vel altsaa den lille grenne Blcere, som Opstriften lyder
paa, og formodelig den samme som
efterdi den virkelig indeholder et Slags Purpur-Farve, som dog altid falder
lidt i det Violelte.
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MurieeB? Af den Aarstg har jeg hos B^v2mmer62m, som tyde
lig nok har anatomeret Sneglene, stgt at udfinde bemeldte Blares
egentlige Namr og Bestaffenhed, og befundet, at den uden Tvivl
maa vare den stmme, som Han snart kalder (i!oduluB pvrisormi3,
snart 82eeulu8 purpuriser, start igien anderledes, ligesom Han
og i adstilte Snegle har sundet den afadstillig Farve, nemlig nu
rod, nu guulagtig og sta videre; stiout den dog vel bliver af een
og stmme vaftntlig Bestaffenhed i dem alle.
Hvad Han derom
melder i Lidi. r>l2turX "Lom 1. p2Z. 129., synes i sar at vare mar
keligt; hvorfor jeg ikke kan undlade, stmme paa dette Stad at an
fore, uagtet det fornemmelig gielder om een afde sta kaldte d!oed
!eiB vine2rum ellerL!oedlei3 operenl2riduB, og lyder fordanstet
staledes : „ Dens (31oduIu8 pvrisormiB (eller lille Pareformige Bla
„re) indeholder en bleeg Purpur-Vadste, som er noget Liimagtig ej«
„ ler klabende og fiyder itte let. Denne lille Blare sidder ganste
„nar ved Hiertet, sta at end og den store Blod-Aare gaacr om det
„ lille Ror eller Fistel, hvortil Blaren sidder fast. „ Og straz- deref
ter heder det: „Men hvortil denne lille Blare tiener, er mig alde
„les übekiendt; dette alene stulle jeg sikkert troe, at den maa vare
„den rette og egentlige Partikel, i hvilken Purpur Skiallene Mu^
„rieeB) stiule det kostbare Pigment, hvormed man i de gamle Ro
„meres Tid farvede Monarchers og store Herrers Klader Purpur
„ rode. „ 3 ) De sta kaldte I>leritT , se. eb) doedlea r>lerit2 M2
nn2 6iH2. Ln. By. §. 1320., det er, smaa, afiange og ophoiede
Snegle med nogle fiade Omdreielser paa den ene Side, hvilke fore
komme her i stor Mangde og af adstillig Farve, nemlig nu Pome
rands-gule med brune Striber, nu Saffran-gule, nu Castanie
brune, item rode , hvide , gronne og sorte, si) I Elvene findes et
ander Slags r>lerit2, som er endnu mindre og asen Hornagtig
Aa
Farve,
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Farve, uden paa lidt ujavn eller strumpen, samt forsynet med en
meget stor og afiang Aabning. (^oedle2 I^enm rluvj2tili3 (iis2.
idi6. §. 1318. 4) De sta kaldte "Lroedi, hvilke see ud som en
Top eller Trille og ere i far 2 Slags, nemlig: <t) De hvide, med
rode Striber, ligesom marmorerede, og omgivne med en Deel Baand,
som ere hvidere elw Resten (^LroeduB limdo 2n^utto in ovoviz
orde me6lO eine^U3. Kleinii Lilpolir. d!oed!i6. «^ (^oned.
§. 65. 2. d.) hvilke dog kun sielden forekomme. O) De bnm
siribsde, stm ere meget almindelige og forekomme allevegne. , 'Lro
edu3 2eutU3 sud eutieul2 eroeea niti6e M2r^2ritieu3. §. 65.
2. e. Disse kaldes her Solv-Konger, fordi de Zlandst og ste ud
stm Perlemoer, nåar den yderste brune Skall gaacr af; men da
dette ikke gierne steer, uden nåar Snegle -Huset selv begynder at
fortares og faae Huller, sta har Msr. Bdorter hos os paafundet
at lagge dem i Bpiricu 82^3, hvorved det yderste Skall let fortares;
og af stadan blev for nogen Tid siden en Hoben herfra nedsendte til
Dannemark, hvor de efter Beretning endnn stal sees i en Grotte
ved Hirschholms Slot. 5) "Lurdine3 eller de af Mein sta kaldte
"LudT pdonur^ieT , hvilke ste ud som smale omdreiede Pinde og
ere spidst i den ene Ende. TW forekomme ofte ved Hav-Kanten;
besonderlig
de stribede med 12 Ringe, og B) de glatte med 8
Ringe, om hvilke begge gives Underretning i Ln. By. §.§.1322^
1323. 6) Endelig kan hertil tagges LreeuB neritoi6e3 ventri
eolior s2seliB ex ni^ro pnrpur2seentiduB. Xleinii Uilpolir. Ooed
!i6. <85 d!oned. §. 137., som er et meget stort Slags Snegle, nastell
af Langde og Bredde forn en Haand, nred smukke morkerode Flam
mer; hvoraf jeg har et Exemplar, ftmdet her paa Stadet.
Af Land - Snegler derimod gives her kun faa Arter. De
rundagtige og gule Snegle med brune Striber ere de almindeligste

og
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og forekomme ofte i Skove og Haver. LinnXU3 kalder dette Slags
(^oedlea tetta mrinHve eonvex2 ttav2 , 521e12 sudlolitAria susell,
ladro rettexo. Ln. B^. §. 1294.
Lapp. Saaledes kaldes her den bekiendte og almindelige Froe eller
Frost, K2N2.
Lappe-Spye. See Gms.Hoppe.
Laxe-Luus. See Fiffe Luus.
Lsv-Aame kaldes her en Orm, som opholder sig paa Vidje-Trceerne.
Den er 2^ Tomme lang, og af Farve Grasgron overalt, nndtagen
paa Ryggen , hvor den ster rodagtig ud og med gront ligesom mar
moreret; hvilken Rodhed indsiuttes paa begge Sider af en hvid Stri
be. Paa Ryggen har den desuden en Ophoielft, og i Stierten 2
lange Spidstr som en Gaffel; hvorfor den af Frisch kaldes GabelSchwanh Raupe i Beschreibung der Insecten 6. Theil Pag.
18./ ligesom den og stmmestads Tad.B. forestilles iKobberstik tilli
ge med den Sommer-Fugl, som deraf fremkommer.
Mak eller Maddik er 2 Slags, nemlig: l) Den almindelige lordMak eller NegN-Orm, LnmdrieuB terrettrn, som er storre og
mindre. 2) Fi^re-Mak eller Sand-Mak, Lumdr!en3 marinu3,
ttve LumdrieuZ puns^uliB prominnli3. l?n. By. §. 1 270. Den
ne opholder sig i Strand-Sanden, besonderlig paa de flade og San
dige Ber ved Hav-Kanten, og bruges meget til Madding paa de sta
kaldte Flynder-Liner, da den til stadant Brug opspades i EbbeTiden med en Treefork af Jern. Stadet, hvor den stal soges, mar
kes strax af Nuen eller den oven paa liggende Sand-Dynge, ftm
den Ostyder bag fra i Form af ftmmenruldede Tanne; men, da
nar derved er et Hull i Sanden, som viser, at dens Hoved vender
derhen, ligesom den og der ader Sanden i sig, sta sattes Treefor
ken ei paa tvars for Hullet, da Maddiken vilde krybe bort imellem
Treeforkens Grene, men paa langs fra Hullet, da den bliver liggenAa 2
, 'de

208

Sondmsrs Bestrivelse, I. Parts 111. Capitel,

de tvart over Grenene. Til staledes at spade Mak i Strand-San
den gives bedst Leilighed i Gio-Fioere, det er, om Foraaret i GioeMaaned, nåar Ebben er siorft; og just paa stmme Tid er det at
Flynder-Fisteriet ret gaacr til. (*) Foruden disse 2 Slags fore
kommer her endnu 3) en Maddik eller LumdrieuB M2rinuB i det
Mudder, ftm samler sig i Bierg-Kloftene ved Soen. Den ster ud
som en middelmaadig Regn Orm, men er af Farve noget guulagtig
og undertiden tillige strtplettet; har henved BORinge eller Indstia
relser og paa hver Side 2 Rader Borster, foruden en Hoben rode
og over 1 Tomme lange Traade narmere ved Bugen og besonderlig
ved Hovedet, hvor der stes IO saadanne lange Traade paa hver Side,
staaende tet sammen. Langere hen paa Kroppen sidde vel og nogle
af stmme Slags; men de ere dog vidt adspredte, og staae ei lige
imod hinanden som ved Hovedet, men2ltern2tim, eller nu een paa
den ene Side, nu en anden paa hiin Side. Da jeg ikke sinder
denne ommeldt hos Systematiste Skribentere, vil jeg tåge mig den
Frihed at kalde den: LumdrieuB M2rinuB eirriB lonAilllmiB, l.
eirroluB.
Mandcrte. See Gople.
Mar-Flue, ?ulex e2nerisormiB eller (^2neer m2erouruB ruteleenB.
Ln. By. §. 1 2 5 3 . , er et vel bekiendt lidet Dyr , som findes alleveg
ne under Stenene i Stranden, sta og undertiden i Fistenes Bug.
Under de store Gopler, kaldte UleoulX ordienli M2r^ine se6eeieB
em2rzin2to, findes undertiden et lidet Insect, som meest ligner
Marfiuen, og som jeg (da det neppe tilforn af andre er bestredet) vil
kalde ?u!ex e2nerisormiB 2nrenniB drevilttmiB, eorpore liltiore.
Dens
<*) Denne Orm kaldes i Engelland Logworm og bliver der paa stmme Maade opspadet i Stranden, til at fange Hvidlinger og Torst. Hee Sammlung Never Reisen. 10 Theil, Pag. 115.
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Dens Legeme er ei sta tyndt eller ftmmentrykt som Marfiuens, men
breedt og oven til rundt. Hovedet, som er meget stumpet, har 2
afiange Gine nasten som halve Maaner, og imellem dem 2 Par Fol
horne, afhvilke det overste Par vender op ad, men det nederste Par
ned ad. Den foreste og bredesteDeel afKroppen bestaaer af 7 sma
le Leder eller Ringe, og den bågeste smale Deel af 3 bredere Ringe;
hvorefter folger Stierten, som (foruden et Par smaa Skial oven paa)
haridellderste forst 2 tynde, Lancet-lige og i Spidsen kloftede Bla
de, og vernast et Par af stmme Bestaffenhed ved hver Side, hvil
kedog eikomme til Syne, uden nåar Stierten bredes ud. Fodder
ne ere mange og 3 Slags: De 2 foreste Par ere lodne eller stoffede,
i Enden stumpede og bestaae af 4 Leder; de 5 efterfolgende Par ere
ei sta tytte og lodne, men derimod forsynede med 5 Leder, af hvil
ke det sidste er en spids Kloe; de 3 sidste Par, ftm sidde stiulte un
der Stierten, have kun 2 Leder, af hvilke det sidste er splittet i 2
Dele , som formedelst nogle vedhangende Fryndstr see ud som smaa
Fiere. Insect bevager sig enten paa Ryggen eller ipaa Siden og krum
mer sig i Lobet ligesom Marfiuen; men bruger da ikkun de 3 bågeste
Par, som sidde under Halen, og lader de ovrige Fodder imidlertid
hvile. Naar. det derimod staaer stille, ligge de 2 foreste og de 3 bå
geste Par Fodder stiulte, og de 5 mellemste Par alene staae udstrakte
staledes, ftm Tab. I. Fig. 1 2. og 1 3. noviser. Farven er rodag
tig, besonderlig paa Ryggen; men Oinene ere enten blaae eller
gronne og ret anseelige.
Mari-Hsne (lomfrue Maria Hone) er et Navn, som hos os tillag
. ges Sommer -Fuglene, en vidtloftig Slagt, hvoraf jeg ikkun vil
opregne de almindeligste, stasom: l) Den hvide Sommerfugl, med
2 sorte Pletter under de foreste Vinger og i under de bågeste, og
med en sort Kant om dem begge. ?2pilio vul^rn 2lbuB mgjor A
Aa Z
minor.
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minor. 2) Dell sorte og brandgule, med 3 sorte Pletter paa de
foreste Vinger. ?2pilio t.etrgpn3, 2^13 2NFu!2ci3 tulviB ni^ro M2^
eulari3, primaril^ punAi3 triduB niZriB. Ln. By. §. 774. 3) Den
brandgule, med sorte Striber og Pletter paa Vingerne, og med 21
Solvfarvede Pletter paa de underste Vingers underste Side. ?2>
. pilio terrgpu3 2!iB rotnn62ti3 6ent2tiB snlviB ni^ro M2eul2ti3,
i'udtUB M2euli3 2 1 2rWntei3. idi6em §. 7 80. 4) En anden na
sten af stmme Bestaffenhed, men dog ikkun med <) Solv-Pletter.
tetr2pUB 2liB rotun62tiZ 6ent2NB su!viB ni^ro-m2enl2ti3.
idi6em §. 782. 5) Den blaae, med sorte og brandgule Pletter
under Vingerne. ?2pilio dex2pu3 2A3 rotun62tiB inre^errimiB
eXrulei3) ludtu3 oeelli3 numerottB. ibi6. §. 803.
6) Den
ganste graaefarvede, med en smuk gron Farve under alle Vinger.
?2pilio dex2pnB , 2liB rotun62t!3 inte^errimiB sudtUB viri6idu3
imm2eu!2tiB. idi6em §. BO<s. 7) Den. morkegraae, eller bruunag
tige og lodne, som om Aftenen gemeenlig pleier fiyve hen i Lyset og
forbrande sig. ?d2IXN2 setieorniB spirilin^viB , 2liB 6ettexiB serru^ineo-einereiB ste. idi6em §. 872. 8) Den ganste gule, med
nogle rsdbrune Tvarbaand over de foreste Vinger. ?d2IXN2 seti
eorni? lpin!inAvi3 tri2NAulari3 , 2liB 6ettexiB tt<^iB , lineiB 6u2
-duB serruAnei3 odiio^viB. idi6. §! 830. 9) Den lille ?dalXNZ,
sonl gemeenlig styver om i Husene tilig om Foraaret og kaldes her
Forvcrlde. ?daITN2 serieorniB spirilin^vi3, eornieuliB 6uoduB
reeurviB datt eritt2NB
§. 887^ IO) Den lille hvide eller
Solvfarvede, som styver allevegne omkring paa Grasset om Som
meren. kd2l^n2 setieorniB lpirilinAvi^ nasut2 2!di62 o^e. §. 907.
Mimaur, rettere Mlge-Maur, eller Myre, er 5 Slags, nemlig:
1 ) Den store Hestt-Migmaur, Lormie2 M2M2, som opholder sig
i raadne Tråe -Stammer. 2) Klammer Mgmaur, Lormie2
rus2.
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rus2, som samler Lov og Grene sammen til store Tuer ellerMyreboer,
her kaldte Migmaur-Tuer, hvilke man undertiden tager og kaager
i Vand, og bader sig deri for Lamhed i Lemmerne. 3) SvartMgmaur, Lorm!e2 suse2. 4) Elter-Migmaur , Lormie2 ru<
dr2, som stikker meget stemt, og ved Stinget efterlader sig en Vadste,
her kaldet Migmaur - Pis. 5 ) Smaae Migmcmr , Lormie2
2Q-2. Om hvilke alle kan efterstes Linn^i Ln. By. 2§. 1019. 26
§. 1023., item Schwed. Acad. Abhandl. 1741. 1 Qvart. 3 Abh.
De 3 sidste Slags Myrer opholde sig alle under Stene i torre Bak
ker eller Hoie, ftm ligge mod Solen.
Muld-Oxe. Dette Navn tillagges her visse blaaeagtige Onne med
6 Fodder, som opholde sig i Mulden, og ere ei andet end levende
Master (Lm-vn) til visse sta kaldte Be2r2d^iB eller Tordivler.
Det Slags Muldvoxe, som her javnlig falder, er den, stm Bn^m.
mero^m bestrider iLidl.r>l2t. 'Lom. 1. p2F. 302.
27.tiF. 5.,
stiont den itte, som Han mener, er (^ottn3 eller L2rv2 til Bear2
-. OXNB r>l2tteorniB, hvilken jeg heller ikke har stet paa disse Stader,
men til den almindelige Tordivel, (Be2r2dXUB ttereorsiriuch ftm
Frisch i Beschreid. der Insecten IO Theil i Fortalen rigtig nok
har erindret.
Myg er et bekiendt Insect, hvoraf her gives adstillige Slags, stasom
i) (^ulex suseuB rottro disureo.Ln. By. §. 1 1 1 5. , som er en gråa
Myg, med en Mund nasten lige sta lang som Kroppen, og foran
kloster. 2) d!ulex einerena, 2d6omine 2nnullB suleiB oc^o. Ln.
Bv. §. 1 1 16., hvis Maste eller L2rv2 opholder sig iElve og Vande,
og kaldes her Vas-Kalv, hvorom siden mere. /3)Den gwllne eller
guulagtige Myg, med hvide Vinger.
viriH3, 2113 2ldi3
imm2eul2ti3. idickem §. 1 140. 4) Den sorte Myg, med ell hoi
Pukkel paa Ryggen. 'Lipu!a2tl2)tdoraeeZiddo, pe6ibuBpottieiB
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ei3m2AniB. idid. §. 1142. 5) De storeMyg eller sta kaldte OreStikkere, som egentlig ere et Slags 'Lipul2, hvorom herefter stal
blive melder.
Myre. See Mimaur.
Orle. Saa kaldes her den bekiendte Agle eller Fiirbeen, L2eertuH
vulZ2riB, som blant alle Onne holdes sor at vare ben forgiftigste her
i Landet, stiont den kun sielden forekommer.
Orm eller Snog, falder her af adstillig Slags, stiont itte i nogen
Mangde. 1) Den sta kaldte Bue-Orm, r^2trix toro^v2t2, er hos
os den almindeligste. Den er sort og hvidplettet, og opholder sig
gemeenlig i Fae-Hustue, hvor den gierne taales, i den Overtroeste
Tanke, at den forer god Lykke til Qvagavling med sig, ligesom delt
og bruges til Lagedom for Creature, ftm ei kan blive af med Foste
ret; i hvilket Tilfalde man tager et Stytte afßue-Ormen, (isar
Hovedet, som til dette Brug giammes og forvares) lagger det i Vand
og giver det svage Creatur deraf at drikke. 2) Den sta kaldte GuulFrcrning er nast Bue-Ormen den almindeligste; men maa noget
udfsrligere bestrides. Dens Langde er 1 Alen paa 2 Tvarsingre
nar, og Tykkelsen som en Mellemsinger. Hovedet er plat, og Stier
ten ganste spids. I Munden sidder oven og neden til en Rad sine
Tander, og foran i overste Kabe endnu 2 lange og bevagelige Tan
der , af Skikkelse ftm Katte-Kloer. Paa overste Deel af Kroppen
ligge Skiallene i adstillige Rader, 2 1 Skial i hver Rad, alle afian
ge og markede med en ophoiet Strag. Imellem Billene sidde 3
Skial, ftm ere storre end de ovrige, og under Hagen 2 temmelig
store, dog noget mindre. Beut2 2d6omin2li2 ere paa mit ene Exem
plar 146, men paa det andet 148; og Byv2M3: e2unX paa det
forste Exemplar 34, men paa det sidste kun 30. Paa Kroppens
Overdeel er Farven Mestendeels rodagtig bruun, ikkun at der paa
Hove-
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Hovedet sidder en mork eller lernfarvet Plet af Skikkelse som et
Hiene, og paa Ryggen en Strag af stmme Farve, som strakker
sig lige fra Hovedet til Stierten, er tagget paa begge Sider og har
desuden en Rad sorte Pletter paa hver Side langs ned ad. Paa
Kroppens Underdeel er Farven strteblaae og glandsende, med ad
stillige Ansigtfarvede Pletter paa Siderne. Den underste Deel af
Hovedet er ganste Ansigtfarvet; og den overste Kabe har paa hver
Side 8 hvide Skial eller Pletter. Denne Orm bliver altsta efter
mins Tanker en
rar i 6e Nordlige Lande;
stiont det tillige er vist, at den rare Slange Wsping, som LinnCUs
bestrider i Schwed. Acad. Abhandl. 1749. 4. Qvart. 2 Abh.,
' ligner denne til Punct og Prikke, undtagen iHenstende tilStorrel
stn, hvori denne overgaaer hiin 3 Gange. 3) Den rareste afalle
Onne hos os er den sta kaldte Hvid-Onn, om hvilken man har den
Fabel, at hvo som kan faae .et Stytte af den at ade, eller ikkun
drikke af d'et Vand , hvori den er kaagt, stal deraf faae stor Viis
dom og Forstand. Naar derfor nogen synes ien Hast at vare ble
ven meget klog og forstandig, heder det blant Bonderne: at han har
adt af Hvid-Ormen; hvoraf tillige maa stuttes, at denne Orm ei
bliver anstet for at vare forgiftig. I ovrigt kan ved denne HvidOrm (hvilken jeg endnu ikke har stet) saavel stm ved de hvide Onne,
om hvilke Namus melder i Norges Bestridelst Pag. 243., vel
intet anyet forstaaes end o^eili2
ftm er blank og
graae af Farve;
Alle disse Onne opholde sig paa Land-lorden og kaldes derfor
Land-Orme, til Forstiel fra Soe-Ormen, forn paa sit Stad fin
des ommeldt.-

Orme-Ror. SeeNuur.
Bb

Orm«
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Orm-Styng. Saaledes kaldes her LidellulX, eller de store styven
de Insecter med 4 Vinger, som gemeenlig opholde fig ved de far
ste Vande og ere mange Slags, blant hvilke jeg har sundet' 1)
Lidellul2 eorpore ine2rn2to, 2iiB punAo M2r^in2li snleo. Ln.
By. 761. Denne er maadelig stor og ganste smal; har gront Ho
ved, rode Gine, morkegront Ryg-Skiold eller "Ldor2x med rode
Striber ved Siderne, og rod Bagdeel eller Ad6omen med morke
gronneßinge og fineStriber. Bag til er den forst gron og til sidst
rod; men paa den underste Side guul. I Kanten af alle Vinger
ne sidder 1 sort eller morkerod Plet. 2) Lidellul2 2liB M2eul2
6upliei M2rUN2li. idi6em §. 764. Denne, som af LinnXO hol
des for rar, kiendes let af sine 2 Pletter i Kanten paa hver Vinge
(thi de andre have kun 1 Plet) og af sine 2 store, sorte og guulstri
bede Pletter paa de 2 bågeste Vinger. 3) Lidellnl2 2liB 2ldiB 02
-li luteiB. idi6.§.765-, som i Henseende til Farven er den nast fore-^
gaaende liig, men ellers ganste almindelig. 4) Lidellul2 eorpo
re suleo, 2liB 2ldiB e2u62 ttmpliei. idi6. §. 766., som har sort
Krop med hvide Vinger, og er ligeledes een af de almindeligste. 5)
Lide!lul2 Arile2 2118 tt2veseemiduB,'tdor2eiB l2teriduB !ineiB tt2viB.
c2u62 6ipdvll2. idi6. §-770. Denne er den storste af dem alle> og
har overalt paa Kroppen en rodbruun Harve, ftm dog i Panden
falder mere lys. I Stierten har den 2 afiange Blade, og paa hver
Side af Kroppen 2 straae Linier, gule af Farve ligesom alle Vinger
ne. Paa Ryggen sidder ved hver Vinges L2iin en liden blaae Plet,
hvorom LinnTU3 intet melder.
Padde. See Groe.
Aveise er en liden Soe-Orm, stm fatter sig under den yderste Hivde
paa Fiskenes Lever, hvor den flittig renses ud, sta ofte Leveren stal
bruges til Mad. Den er guulagtig af Farve og halvanden Tome
lang,
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lang, men ei tykkere end en Sye-Traad, og ligger altid stmmenrnl
det i 5 eller 6 smaa Ringe, afhvilke den ene ligger oven paa den
anden , ligesom paa et sammenlagt SkibsToug. I den ene Ende
er den lidt spidstre end i den anden; og der synes Hovedet at vare,
efterdi den der meest bevager sig. Slides den i tu, da kan af dens
Legem udtrakkes en tynd Materie, som en fim Traad; og da bliver
det Yderste ftm elt huul Ham eller Skede tilbage. Om smaa Or
me i Fiste melder^onttonrLtt. Inleet. p2F. 183. ogpaal^d. 25.
forestiller Han en LumdrieuB 2^v2tieuB, som ligner denne aldeles.
I LinnXi Bytt. r^2t. "Lom. i. p2^. 647. forekommer den under
Navn af (3or6iuB tt2veleenB extremit2tiduB eoneoloridnB, og er
altsta den stmme, som forhen ommeldes ved Soe-Knllets Beskri
velse, uagtet deres Storrelst og Opholds Stad er meget forstiellig.
Ovex etter Hveps er et bekiendt, sort og guulstribet Insect, hvoraf
lineoliB trinm p2rinm 6itterentium tt2veseenrium og
ni^r2, 2d6omine s2seiiB o^vino^ve tt2vi3. Ln. By. § §989^99^?
ere her de almindeligste Slags. Af de sta kaldte lednenmone3,
hvilke meest ligne Hvepsene, falde her mangfoldige Slags; og af
dem eier jeg vel en heel Samling, men for at undfiye Vidtloftighed
gaacr jeg dem paa dette Stad ganste forbi.
Negn-Orm. See Mak.
Nosa Flue. See Klceg.
Rumpe-Trold. Dette Navn tillagges her den bekiendte Vermieu
lnB
som opholder sig ide farste Vande om Sommeren , og
ster ud som en liden sort Fist med et rundt Hoved og smal Hale;
men er (som de fieste hos os ganste vel vide) en Ingel af eller Be
gyndelst til Frosten, K2N2.
Ruur er her et almindeligt Navn paa en Deel smaa Skial, stasom:
1) De sta kaldte Lent2li2 eller Vermieuli 2l^X, hvilke stes i tusin
de Tal at sidde paa Tanget (i sar LueuB lerr2tuB) ret ligesom smaa,

Bb 2
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stmmensnoede ogKrndhvideOrM. DeM Slags kaldes iLinncei
WHstg. Nesa Pag. 70. Oem2!mm tett22cldXrente ttexuoA trimen iLiuB<l. Bytt. I^gt. eckt. 10. 'Lom. 1. p2F. 787.
Berpu!2 tett2repenre ttexuolil tri^vetr2. 2) Rmlr kaldes og
de store Orme-Nor eller
vermieul2reB, sonz gemeenlig sidde
paa Osters. 3) Under stmme Navn forstaaes og undertiden den
sta kaldte L2l2nuB eller Lep2B LinnXi, som forhen er bestreven
under Titel: Bierg^Nuur. ,^ ,
Rage , Bc^vill2 , falder vel her; men stes kun sielden, fordi den al-

drig soges.
Nod Aat. See Aat.
Nod Luus eller Buste-Luns (det er Borste-Luus) er et lidet, hoirodt
/ og loddent Insect med 8 Fodder, af Skikkelse som ey Spindel eller
Mdderfop.
terrestnF ruder 2d6omine 6eprelso. Ln.
By. §. 1 200. Denne holder til i Jorden og bruges her af nogle
som et Lagemiddel mod Rodsot Blodgang hos Creaturene; men
anstes derimod af andre stm en dodelig Forgift for dem. Foruden
denne findes her endnu adstillige Xe2ri eller Nsd-Lust, stasom:
i)
2^v2tieu3 ruder, 2d6omine 6eprello. idi6em §. 1 Z99.
Denne opholder sig iVandst; men er i Svrigt den nast foregaaende
sta liig , at der ingen Forstiel kan markes imellem dem. 2)
ruBpetr2rum ruder, gmenniBrottrolonFioriduB.idi6em§. 1 205.
Denne er vel og de to forste meget liig; men er noget mindre, har
meget langere Folhorne og opholder sig paa Klipperne. 3)
ruB perr2rum od^seure rusuB, pe6iduB san^vineiB. idi^em §. 1206.
Denne er ganste liden, foran spids men Bagen til breed, rod af
: Farve ligesom de andre; men dog mere sort eller morkerod paa Ryg
- gen. I Ovrigt opholder den sig paa Biergene ved Soen og findes
< ofte liggende dod paa Soe-Pytterne. 4) Foruden disse findes her
endllu
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endnu et Slags
i Soen, som neppe tilforn af andre er be
stredet. Den er af en bleeg eller hvidagtig Farve , og af storrelst
som en Bog-Mid. Kroppen er afiang og har et Tvarstaar over
Bagdelen; Hovedet langt og smalt, og paa hver Side forsynet med
I Folhorn bestaaende af 3 korte Leder. Det foreste Par Fodder er
langst, derhos smalt og i Enden stumpet; de 2 efterfolgeude Par ere
mindre, men tykkere og i Enden spidst; det fierds eller bågeste Par
Fodder er af stmme Bestaffenhed som de mellemste, ikkun at det fal^
der lidt langere og smalere. Dette Slags kunde kaldes
mgrinuB ineisnr2 2d6ominiB tr2NBverl2.
SandMige. See Skicel.
Skaal-Orm eller Skoll-Orm , Beolopen6r2, sta vel Beolopen>
612 pI2N2 pe6iduB urrinczve septu2Aintg) stm Beolopen6r2 plN2 pe6iduB utrino^ve o^vin6eeim (^n. By. §§.1261. Ai
stes her ofte; og nåar den uforvarendes kommer ind iet Creatur,
pleier man her at tåge en anden Skoll-Orm og give Creaturet den
ind i Dei, hvorved det hielpes til Rette. Ellers maa jeg ved den forst
anforte Beo!open6r2 erindre: at LinnXUB har fundet 7O Fodder
paa hver Side , Frisch 54.03 jeg kun 49 ; men at den ikke desmin
dre bliver eet og selv stmme Slags.
Hertil kan henfores de sta kaldte Beolopen6r^ m2rinX eller
Soe-Skollorme, af hvilke jeg i sar har fundet to Slags. 1) Den
forste er af Skabning, Langde og Tykkelse som en stor lord-Maddik
eller Regn Orm; men dog noget smalere Bagen til og fiad under
Bugen. Hovedet er ligesom kloftet eller afdeelt i 2 Cylindriste Par
ter, og har paa begge Sider nogie lange Borster. Paa hver Side
afKroppen findes 8O korte og fiade Fodder, alle forsynede med smaa
Borster; og paa den fiade eller underste Side Mer en Fure paa
langs og midt ad Kroppen. Farven er oven til rodagtig sort; men
Bb 3
neden
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neden under blaaeagtig. 2) Den anden er mindre og bleegrod af
Farve; foran ligesom tvart afstaaren og tagget om Kanten; i BagEnden forsynet med en Pigge, og paa hver Side ils Kroppen med
3O smaa Fodder eller Traade ; men i Ovrigt fiad neden under og con
vex oven paa, item fuld af Indstiarelstr eller Ringe oven paa, lige
som den forste. Endnu findes her 3) et Slags ganste smaa Beolo
pen6rX m2rinX, som bore sig ind i envis Slags Steen-Art, kal
det Soe-Kull, eller rettere Bierg-Ruur, under hvilken sidste Ti
tel de allerede forhen ere bestrevne.
Skarnbasse. See.Tordivel.
Sticel, (!oned2, kan deles i Vand-Skicel og Soe-Skicel, af hvib
ke sidste i sar her gives mange Slags. 1 ) Perle - Skicel ,
seuluB, sindes vet i alle vore Elve, men sielden med ret agte Perler.
De Personer, som for nogle Aar siden efter Kongelig Befatning, rei
sede om i Norge for at soge ester Perler i Elvene, fandt ingen hos
os ret riig paa Perler; men gave dog Elven i Hareids-Dalen Lov
for den bedste. 2) Krage Skicel eller Blaae Sticel, Ul>tilu3,
er en meget almindelig Soe-Skial (i Dannemark kaldet Mustling)
som deels bruges til Mad, deels til Agn eller Madding paa FisterKrogene. Hid henhorer og et Slags lysebruun Skial , som findes
i Bierg-Kloftene ved Soen og er denne meget liig; men mindre, og
paa den foreste brede Deel bestt med stride Håar eller Borster, sta
den uden Tvivl bliver
tett2lXviuleul2 serruFi'ne2 2piee
d2rt)2tg. Linn. Bvtt.r>l2t. e6it. 10. 'Lom. 1.P2F.705. 3) Tor
ste-Sticel, en Soe-Skial nasten af stmme Skabning som KrageSkial, men mange Gange storre og Bagen til mere stmmentrykt,
sta og omgiven med en Castanie-bruun Skorpe, syues meget at ligne
!!VlnseuluB major, I2tilttmuB, ex e2tt2neo pnrpur2seenB. Lleinii
vispottc. (Hoedli6. sc (^oned. §. 330. n. 10., men er ellers egent-
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lig d!oned2 tett2odlon^2 ov2t2 lon^itu6in2liter sudroAolg, po
ttiee eompretto-prominul2< Linn. Ln. By. §.1332. 4) Osters,
Ottrea, falder her allevegne, men fornemmelig i Ulvsteens og Her
roe Sogne. 5) Albue-Skicrl, eller Floe Sticel, ?2tel!2 vulM.
riß) er en Soe-Skial, som vel har Overdeel, men ingen Underdeel,
og sidder her allevegne fast til Klipperne. Paa detteStad maa jeg
anfore en liden rund Skial, som vel itte egentlig henhorer til ?2tel>
128, efterdi den bestaaer af tyende Dele ; men sidder dog fast til Osters
ligesom en?2tell2, hvis overste Deel er lidt ophoiet og ujavn, med
adstillige paa langs gaaende og i Kanten meest kiendelige Striber,
men Underdelen er fiad, tynd og giennemsigtig ftm det fineste Papiir,
saa og forsynet med et stort Hull, hvorigiennem den indstuttede Orm
suer sig sast. Skiallen er af Skabning rund, af Vidds som et Ti«
stillings Stytte og as Farve blaaeagtig; men da den tillige er meget
tynd, sta stinner Ormens Farve derigiennem, ftm er rod. Den
synes meest at stulle ligne
superiore eonvex2, inseriore persor2t2. Linn. 8. r^. e6it. 10.
'Lom. I. P2^. 701. 6) Kre-Skicel, l^onedT 2uritX besonder
lig de sta kaldte LeAineß) ere ligeledes Soe-Skial, forsonede med
udstaaende Brer og mange Striber, stasom :
De store KierringOrer med 14 dybe Striber (?e6ten M2ximuß eller d!oned2 tetta
2nrit2 ttrii3 <^v2tnor6eeim. Ln. By. §. 1343.) hvilke bruges til at
stege Bsters i; men falde ikke her i den Mangde, som ved Breman
ger i Fogderiet Ssndfiord. si) De store og stade Sre Skial, ftm
ere rodagtige af Farve, og findes i Sand og Leer ved Stranden.
d!oned2 ?eAen 61Q2 ttriiß numerolittimi3. LlNNcei Wastgothil
Resa, Pag. 199. 7) Bekkre-Sticel er en liden og Knidhvid
Soe-Skial, stribet og tagget om Kalltene. ?eKuneu!uß ttve (Usn
cda tetta sudrorun62, sulei3 vi^imi lex longicu^inalidm Ae. Ln.
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3v. §. 1 340. Da denne ikke er ganste rund af Skabning , men
nasten treekantet eller Triallgelagtig ; sta vil jeg paa dette Stad til
foie nogle fiere af stmme Bestaffenhed, nemlig <H) En rundagtig
Skial, med 2O paa langs gaaende Striber ogM Hoben Tagger
imellem hver Stribe. (^oned2 tett2sudrorun62, suleiß vi^imi
2ntiee 2eule2to. Ln. By. §^. 1339. si) En
tyk Skial, som er fuld af Tvarstriber og har t Gangene en markelig
treekantet Hule ; folgelig synes at vare (D2l6ium tett2tri2n^ul2ri
rotun62t2 opae2 iXviusenig, e2r6iniduß soveol2 pvrisormi. Linn.
8M r>l2t. e6it. 10. 'Lom. 1 . pa^. 681. >) En mere hvid, Kn
og giennemsigtig Skial, med hvasse Tvarstriber, men uden nogen
Hule i Gangene, hvilken uden Tvivl bliver (^oned2 tett2sudrotun
-63, ttriiß tr2Nßverliß innumeriß, M2r^ine IZevi. Ln. By. §.1342.
8) Oval-Skicel. Saaledes vil jeg kalde
Et Slags afiange
Skial, som ere ujavnt ophoiede og have meget grove Tvarstriber.
d!oned2 odlon^a edmla suleiß tr2Nßverll3. LiNNcci Wustgotha
Nesa , Pag. 198. Denne Skial mener LinnTUß at maatte vare
?do!28 live (loned2 intr2 lllpi6em eret2eenm Litteri, i Fald
stmme ikke var. bestreden som meget tynd og brakkelig; til hvilken
Tvivls Oplosning jeg maa melde: at jeg her finder 2 Slags af den
ne Skial, nemlig een, stm ligger los i Stranden, er temmelig
stor, tyk og fast, og ster i Ovrigt ud ligesom den hos LinnXum paa
foranforte Stad findes aftegnet; en anden, som sidder i BiergKloftene ved Soen og blant Bertul2ri2 M2rin2 , er meget mindre,
men derhos sardeles tyk og brakkelig, sta den sielden kan stides los
fra Biergene uden at brydes i tu. Denne sidste bliver vel altsta et
Bpeeie3 for sig selv, stiont den i Henseende til Skabning ligner hiin
ganste. si) Et andet Slags Oval-Skial, stm er forsynet med
mange Tvarstriber, afhvilke nogle gaae dybere ned end de ovrige
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og ligesom afdele Skiallen i visse Parter. Paa mange af disse stes
og adstillige paa langs gaaende men mindre kiendelige Striber; hvor
for jeg mener , at dette Slags bliver d!oned2 tett^odlon^2 tr2NB
-verlim vixo^ve lonFitucknMer ttri2t2. Ln. By. §. 1 3 34. 9) NundSkicrl eller Koe Skicel. Did henhore i sar de tykke og meget 00
---hoiede Soe-Skial, som uden paa ere morke og fulde af sine Tvar
striber, men inden til Kridhvide og glatte , hvilke efter mine Tan
ker bor Henfores til de sta kaldte Luear^ eller Ochstn - Hertzen,
og i sar tilLne2r6i2 eonsut2 Lleinii (vi6e Kleinii Oilpolit. (Hoed
li6. Le lHoned. §. 364. n. i. 2.) efterdi de i Gangene have en tyk
og Hornagtig Materie, hvorved begge Skiallens Dele hange sam
men, og hvori den af Klein ommeldte Bmur2 not2di!iß uden Tvivl
bestaaer.
1 0) SandSkicel eller Sand-Mige, stm gior sig Hull
i Strand-Sanden, hvor den opholder sig, og sprotter Vand deri
giennem, er i sar 2 Slags, nemlig a) Den hvide og afiange, som
ikkun er aaben i den ene Ende, hvor den har en lang Post eller Ske
de (ligesom en rynket Skind-Pose) igiennem hvilken den sprotter
Vand ud,og er. stmmestads ligesom tvart afffaaren. Dennekaldes i
LiNNceiWastg.ResaPag.i99. (Honed2 lXviß 2lter2 t2ntum p2r
te eluliliß, men i L)UB6. Bxtt. I>l2t.
1 . pg^. 670. Mv2tetta
OV2t2 pottiee trune2t2 Ae. si) Den store Sand-Skial, som i den
aabne Ende er oval eg kaldes i Wastg. Nesa Pag. 187. (^nen2
sud2ren2eeo-m2rin2) men ißvtt. r^2t. loe. eir. Mv2tett2 ov2t2
pottiee rotun62t2. >) Den egentlig sta kaldte Lang-Skicrl, eller
den brune og vel 1 Spand lange, men ei over en Tvarfinger brede
Sand Mige, som er aaben i begge Ender og forekommer her i stor
Mangde. Bolen tett 2iinetlri re6li2, e2r6ine 2lrero di6ent3to,
Bytt. K2t.'Lom. i. p2F. 672. Den Orm, som ligger inden i
denne Skial, er hvid og lige sta lang som Skiallen; er og iden
Cc
ene
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ene Ende tittukt eller uden Aabning, NM har i den anden 2 Hul
ler, til Anseende som Priim-Huller, af hvilke det ene altid staaer
aabent.
Skrukke-Trold er et bel bekiendt Infeet, som opholder sig i forraad
net Tråe, stasom i gamle Vag-Spratter og i sar ullder gamle TraeStotte, som ligge paa Jorden og have tåget Raadenhed til sig.
OnileuB e2u62 odtul2 disure2. Ln. By. §. 1257.
Hid kan henfores en onileuB, som opholder sig i Soe eller
salt Vand og findes ofte liggende i Stranden, nemlig : En Oniseu3,
som er mindre ophoiet men dog storre end Skrutte-Troldet, og har
(foruden de 2 Pigger under Stierten) endnu 2 kloftede eller dob
belte Pigger yderst i Stierten , folgelig synes at stulle vare oniseu3
e2u62 di662 ttvliB disureiB. idi6em §. 1258-; men da Linnan
oniseu3 ikkun har 7 Indstiarelser eller Ringe, og denne derimod
12 ; hiin kun 3 Leder i Folhornene, men denne forst 2 smaa og si
den 3 lange Leder, af hvilke det sidste atterer deelt i elleve smaa Le
der; og endelig da hiin opholder sig i farst, men denne i falt Vand;
sta maa de vare to adstilte Bpeeie3, allerhelst da hiin findes i Frischs
Beschreib. der Insecten iO. Th. Pag. 7. Fig. 5. forestillet baade
mindre og med andre ßag Pigger end denne, sta og med visse Cha
racterer eller Figurer paa Ryggen, hvilke ei stes paa denne, ftm er
nasten glat og af Farve guulagtiggraae, med sorte Gine. Den
findes i naturlig Storrelst aftegnet paa Tab. I. under Fig. 14. og
15, og kan med Billighed kaldes oniseuB ttxliB e2uck«e utrino^ve
dini3.
Smceller etter„Smcrlder. Saaledes kaldes af nogle det InstctLla
ter, fordi det giver en Smcrld eller et lydeligt Knap fra sig, nåar
det holdes imellem Fingerne, eller liggende paa Ryggen hopper op
fra Jorden.; og deraf ere de folgende meest almindelige, nemlig
1) Den
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l ) Den graae og lodne. L!2ter tdorilee villolo , el^tri3 tetta
eei3 gpiee ni^riZ. l^n. By. §. 573. 2) Den ganffe sorte. Lla
ter totUB ni^ro LuleuB. idi6em §. 5 77. 3 ) Den gronne og gule.
LlKter viri6i'Tnen3 pe6iduB sn!viB. idi6em §. 578. 4) Den
sorte og blaae. Llater nil;er e!vcriB eTrnleis. idi6em §. 5 79.
Af stmme hoppende Egenstab ere og de sta kaldte Lvtiiei, som
lobe paa Våndet, blant hvilke jeg ikkun vil anfore : 1) LvtileuB 2n
tenniB perso!i2tiB ni^ri3, pecliduB suseiB, elvtriB ttri2tiB. Ln. By.
§. 563. Et sort og glandsende Insect, hvis smaa Folhorne ere
foran ligesom ftnderstaarne eller splittede ad i smaa Blade. 2) Dv
tiseUB oV2tuB Flader, 2MenniB eapite drevioriduB odtuliB. idi6.
.§.572. Et lidet ovalrundt, sort og stinnende Insect med rode
Fodder, som lober om paa Våndet i en Cirkel, og det sta hastig, at
det neppe kan oines..
Snegl forekommer her overalt, nemlig: 1) Den store og sorte Snegl.
Lim2x åter. Ln. By. §. 1 276. 2) Den graae Snegl, som fatter
sig paa Kaal og andre Have-Urter. Lim2x eineren imm2en!2tUB.
idi6.§. 1 279. 3) Den guulagtige Snegl med en sort Stribe rundt
om, som opholder sig paa Grasset og bliver uden Tvivl Limax tta
vn3 M2eul6tuB. idi6. §. 1280. Disse Snegle have ikke Huse at
boe i, og ere deri adstilte fra de forhen bestrevne Soe- og LandSnegle, stm findes anforte under Titel: Kukkelunr.
Snog. See Orm.
Sommer-Fugl. See Mari-Hone.
Soud-Luus. See Veiter.
Spindel. See Kongle.
StokLEnder, (HonedX an2tiserX, ere et Slags Skial, som ved smale
og Cylilidriste (snart langere, snart kortere) Strange sidde fast til
raadne Stokke i Soen, og kaldes i Linn^i l^n.Bv. §. 13 50. Lep2B
rett2 eomprett2 d2li memdrana ev!in6r2ee2. Skiallen er ganste
tynd og fiad eller ligesom stmmentrykt, og bestaaer afis adstilte
Cc 2
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Stykker, som alle ere stmmenfoiede ved et feit og rodagtigt Vasen.
Det lille levende Dyr, stm holder til i Skiallen, er ingenlunde en
«fuldkommen Begyndelst til en Fugl eller And, som man tilforn
har troet, og adstillige endnu bilde sig ind; men et Soe -Insect,
der lever i Skial, ligesom Snegle, Osters og fiere, og kan, medens
det er farstt, i Henseende til Smag og Lugt ei stilles fra raae Osters.
Derimod er det i Henseende til Skabning meest ligt den forhen om
meldte Bierg-Nuur (L2I2NUB live LepW) hvorfor det og afLin
«no henfores til stmme Classe; mm da dets Folhorne ste ud stm
Fiere, og ligge samlede omtrent i stmme Orden som de store Fiere i
en Vinge, sta har man deraf tåget Anledning til at smede den Fabel
om Wnder, forn stulde vore i disse Skial, og kaldet dem StokMndcr,
fordi Skialleue (som meldt er) hange fast ved raadne Stokke i Soen.
I Ovrigt berette vore Fistere, at disse Skial idelig aabne sig og lukke
sig til igien, og at de derved, nåar de sidde i nogen Mangde samlede
paa en Stok, give sta stark en Lyd eller Hvisien fra sig, at de. deraf
et Stykke fra kan fornemmes.
Suur. (efter Ordet Suuer) Saa kaldes her et underligt Soe-Dyr,
som suer sig fast til Fistene, og trattes ofte op tillige med dem. Til
Anseende er den mestendeels liig Halderen (Kepi2) men er storre' og
mere rund, og har desuden ingen Posi om Kroppen. I Ovrigt
struder den et Slags sort Blak afsig ligesom Halderen, og forandrer
tit og ofte sin Farve, ligesom man beretter om Camaleon; i hvilket
sidste Tilfalde den er meget fal at anste. Hos
findes den
baade bestreven under Navn afLolxpuB, j^/^/e/, ttitt.rxlat. Lx
lilNAv. p2A 5., sta og net aftegnet
i. Li^. 1.
Soe-Kull. Seeßierg-Ruur.
Sse-Kuse, et underligt Soe-Instct, som sidder fast til Biergene ved
Soen, er paa Siderne ganste rund ; men oven og neden til fiad og
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af adskillig Vidde, nemlig snart som en heel snart som en halv Kro
ne. Med den underste Flade suer den sig fast til Stene og Klipper,
og det med stadan Magt, at den neppe kan stides fra sit Sade uden
at rives i Stykker; men dens overste Kant er rundt om bestt med en
Hoben QrriB eller Traade, ligesom de, der hange under Hagen paa
Torstene, dog tykkere og storre, item ganste giennemsigtige. In
den for disse og midt paa den overste Flade findes en Aabning, som
synes baade at vare 08 og
Og staledes er dens Skikkelse,
nåar Pen breder sig ud; meneden kan og krympe sig sammen ogtrak
ke alle sine d!ilro8 eller "Lent2eul2 til sig, og da ster den aldeles ud
som en liden Bie -Kube, mere spids oven end neden til. Dens
Farve er rod overalt, ittun at der sees nogle gule Striber hist og
her paa Siderne. I
SM. r>l2t. Lxcknzv. 'L2O. 1 8. LiA
2, findes den aftegnet under Navn afl^rtie2 ma)or. Detbeqvem
meste i3enuB) som den kan henfores til, synes og at vare I^rtiea
eller Me6usa, Gople.
Sse-Mige er ligeledes et underligt Soe-Dyr, som i Fiordene oste
trattes i Land med Vod, og ster ud forn en rund Fiste-Mave, but
tet til begge Ender, 1 Spand lang, tyk som et Haand Leed, rod
af Farve, inden til fuld af et sort Sliim, og uden paa bestt med
mange smaa Vorter eller Knuder, item paa den underste Side for
synet med 2 Huller, afhvilke det ene maa vare Munden; men det andet
sproiterVand ud, og det baade hastigt og hastig, sta man vel maa
tåge sig vare, atman ei faaer det lige i Oinene, nåar man vil tå
ge Dyretop. Man siger og, at Soe-Migen, uagtet den i sig selv
er blod , kan giore sig meget haard og stiv, nåar man holder den i
Haanden; af hvilket alt jeg vist stutter, at den er den Memula
maring, som i
Llitt. Lxsan^v. p2A 77. paa samme Maade
findes bestreden, og idickem 'Lad. 20. i stmme Skikkelse aftegnet.
Cc z
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Hertil kan og henfores de smaa Soe-Dyr, som findes opkaste
de blant Tanget i Stranden, nasten af Skabning som Plommer;
men noget storre, mere strumpede, hist og her nedtrykt, og bestaaende
af et rodagtigt og temmelig fast Skind, forn nåar det opstiares,
befindes at indeholde et bruunt Sliim. Denne holdte jeg i Begyn
delsen for at vare Llv2 lud^lodos2 lolitarw. Sio- Plommen.
Linn. Llora Bvee. §. 1159., hvilken bestrides lige stadan; men
da andre have forsikret mig, at den har Liv, og at den kan udvide
sig og krympe sig sammen, sta troer jeg nu, at den er en^Lderv3,
allerhelst da
l^itt. Lxsantzv/Lad. i9.Li^. 4. forestiller en
af selv stmme Skabning.
Soe-Navle og Soe-Sol. See Kors-Trold.
Soe Orm er et Navn, ftm vel passer sig paa alle Onne i Soen, men
tillagges dog alene og i Sardeleshed en vis overmaade stor SoeSlange eller Monttrum m2rinum, som efter ve allerfiestes (en
stemmige Mening virkelig stal vare til, og ei alene opholde sig idet
store Vester-Hav, men og i Fiordene eller Havbngtene, hvor den i
. de varme Sommer-Dage, og i meget stille Veir, stes undertiden at
svamme overst i Vandbrynen , og det gemeenlig staledes, at den ik
kun fremviser en ganste liden Deel af sine mange og store Bugter.
Videre at ville bestride dette forunderlige Hav-Dyr, om hvis Egen
skaber lidet eller intet med fuldkommen Vished lader sig sige, auster
jeg sta meget mere overfiodigt, som Hr. Pontoppidan ved sin ud
forlige Beretning derom i Norg. Naturl. Histories 2 D. 8 Cap.
allerede har betaget mig og andre den Umage; ikkun jeg maa erindre;
at, omendstiont jeg for min Part ingen Aarstg har at tåge dens
Virkelighet» i Tvivl, som af sta mange trovardige Mennester bekraf
tes; sta er det dog langt sta, at jeg drister mig til at bestride dens
egentlige Skabning. Den Slangeformige Bevagelse, som ien lang
Ratte
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Ratte stes paa det stille Hav, forer naturligviis med sig dell Fore
stilling om en Orm eller Slange; men giver kun et ufuldkomment
Begreb om deus rette Skikkelse. De sta Gange jeg selv har stet
dette kdXnomenon paa Soen, har det ikke viset sig sta tydelig over
Havbrynen, at dets Skabning derefter kunde bestemmes; men en
Deel Oiensynlige og meget trovardige Vidners Beretning har givet
mig Anledning til at giore etUdkast til dette Dyrs Aftegning staledes,
som det i foranforte Norg. Nat. Hist. 2. D. Pag. 318.! Kobber
stik stes forestillet; stiont jeg maa tilstaae, at Aftegningen derved
virkelig har nydt storre A3re, end jeg selv nogensinde har holdt den
vardig til, og maa stutte, at den itte var bleven aftrykt, med
mindre den Hoiarvardige Forfatter havde staaet i den Tanke, at
den (som stmmestads Pag. 323. melder) var af mig forfattet efter
eget Oiesyn. Dette i sig selv übetydelige vilde jeg itte have navnet,
om jeg ikke frygtede for, at Laseren ellers paa dette Stad vilde krave
en udfsrligere Underretning af mig om Soe-Ormens Skabning, end
jeg er i Stand til at meddele; og om jeg ikke holdte det billigt, at
afiagge offentlig Undstyldning for en Feil, til hvilken jeg uden Tvivl
ved en Utydelighed i min Forklaring over Tegningen, selv maa ha
ve givet Anledning. I Ovrigt maa jeg endnu melde, at der gives
nogle, som holde for, at den usedvanlige og Slangeformige Beva
gelse paa Soen, hvilken man i Almindelighed tilstriver Soe Ormen,
egentlig stulde foraarstges af viffe Fiste, kaldte Storjer, ftm i
Legesiden jage i en lige Rakke efter hinanden, eller rettere bide hin
anden i Halerne og svamme staledes i en lang Rad overst i Vand
brynen; hvilket stal give Anseende asen lang Soe Slange. Men
dette og mere maa jeg lade staae ved sit Yard, indtil man opda
ger fiere Ting, stm kan afgisre Sagen og satte den i tilstratteligt
Lys.

Soe-
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Soe-Pindsviin. See Igelticer.
Sseßceke. See Hummer.
Soe-Spindel er et rart Soe-Instct, som bestaaer af en temmelig blod
Materie, men er dog langt fastere og feiere end de sadvanlige Spind
ler eller ZEdderkoppe, hvilke den meest ligner i Henseende til sine
lange Fodder, stiont den ellers i mange Ting er adstilt fra dem.
Kroppen er liden, Cylindrist og ligesom Ledeviis stmmenstt af ad
stillige i Skabning ulige Dele. Hovedet er Cyl-ndrist og lidt tykkere
end Kroppen, og har paa hver Side en lidenKloe eller Krabbe-Sax
med et Leed midt paa, sta og 2 smaa Folhorne, eet ved hver Kloe.
Den yderste Deel af Hovedet synes at have en subtil Aabning for
paa , som maa vare Munden. Fra Kroppens Sider udgaae 4 me
get lange og Cylindriste Fodder, bestaaende af 8 Leder, nemlig
forst 4 smaa, vernast 3 lange, og endelig eet lidet Leed i detWerste
hvilket dog fattes paa en Deel af Fodderne og kan maastee vare af
revet, forend det her bestrevne torre Exemplar, stm er det eneste,
jeg hidindtil har stet, kom mig til Hande. Den bågeste Deel af
Kroppen gaacr spids ud som en liden Pigge, og paa den foreste
Deel af Ryggen sidder en liden^Ludereuluß eller Vorte; men det
usadvanligste og markvardigste ved det hele Insect er dette: at det
paa den underste Side har 2 sine, temmelig stive og Ledeviis stck
menhangende Strange, som ikkun i den ene Ende ere fastede til Krop
pen, nemlig nar ved Halfen, og gaae derfra lige ned til Stierten;
men staae sig siden ud paa begge Sider hen til Fodderne, hvor de
hange lost.
Omtrent i Midten ere disse Strange forsynede med
nogle tytte Klumps etter smaa runde Kloder, nemlig den ene med
2 men den anden ikkun med 1 Klode; hvilken Forstiel jeg ikke veed
enten den er handelig etter vasentlig, stiont jeg helst bil troe det sidste,
efterdi Kloderne sidde sta fast til Strangene, at de ikke vel synes at
kunde falde af. I Ovrigt ere Kloderne lidt blodere end de andre
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InsectetsDele,,og have desuden en tnorkegron Farve, i Staden
for at Insectet ellers overalt er bleegrodt. I Linn^i Ln. By.
§. 1240. anfores vel et Slags Spindler, som opholde sig under
Vand; men de ere af langt anden Bestaffenhed end denne, som
neppe tilforn af andre er bestreden, og derfor i naturlig Storrelst er
bleven aftegnet staledes, som Tab. I. Fig. 1 6. udviser. Efter Lin»
nXi nyeste Bvttem2 råturn kan dette Insect bedst henfores til(3eNUB ?dal2nAum, som med
er nar bestagtet, og kan kaldes
kdalanAium M2linum.
Hid henhorer en anden og mindre Soe-Spindel, som findes
iblant Tanget paa Biergene, og kunde derfor til Forstiel fra hiin kak
des ?n2l2NlZium litor2le. Hovedet ster ud som en huul
Bagen til mere breed end foran ; og hvor den endes, sidde neden un
der 2 meget fine rH ledede Folhorne, men oven til 4 sorte Puncter,
som uden Tvivl ere Oinene. Kroppen har 4 Leder, af hvilke det
bågeste er det mindste; men Fodderne, som ere 4 paa hver Side,
have hver 8 Leder, blant hvilke det 7de altid er meget lidet, og det
Bde eller nederste en spids Kloe. I Ovrigt bestaaer den af en sei
og Hornagtig Materie, er hvid af Farve, og af Storrelst stadan, som
den Tad. I. Fig. 17, stes forestilles.
Solv Konge. See Kukkeluur.
Tokne-Trold er et Soe-Instct, som har sit Navn deraf, at det fatter sigi
Fiffenes Tokn eller Geiler, besonderlig i Torskenes om Foraaret.
Naar dette Insect strattes ud, kan det i Langde vare omtrent sta
stort som en lille Finger; men ester blot Anseende er det meget kor
tere, og det formedelst dets bugtede Gestalt: thi forst gaacr Kroppen,
fra Halsen at regne, krumt ned som Brystet paa en Hest, vernast op
ad igien til samme Hoide, som Hovedet staaer i, eller noget hoiere,
og endelig boies den bågeste Deel, som bliver Stierten, ned ad igien.
Dd
Krop-
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Kroppens Tykkelse er eens overalt, nemlig omtrent som den tykkeste
Pennefter; men fra Brystet af begynder en smal og langHals, som
nasten udgior den halve Deel af det hele Instcts Langde, og har mod
Slutningen eller i Enden trende taggede
og derhos en
Aabning, som maa vare Munden, efterdi den tillige med Taggerne
sidder sta fast til Fistenes Geiler, at den ei uden VanMighed lader
sig stille derfra. Under Stierten hange 2 Klaser eller Samlinger
af hvide stmmenvikledeTarme, hvilke meget ligne den forhen bestrev
ne Orm Overse, men hore dog dette Dyr til som etLenr og ere intet
andet end dets Ov2ri2 eller KEgge Stokke. Kroppen er trind og
blod; men Halsen og Taggerne haarde som Horn. Paa Ryg og
Bug stes nogle fine sorte Strager, men ellers er Instctet rodt over
alt; hvilket i sar foraarstges af det meget Blod, som det suer i sig.
Naar dette Blod trykkes ud igiennem Munden, bliver Kroppen gan
ste slunken, og har intet tilbage uden et Slags guul Ravn, som sid
der ved Siderne og er blandet med Sliim. Dette Insect, som efter
den nyeste L6ition af Linn^i Bytt. r^2turT bor henfores til Ler
ne2B, er et nyt og hidindtil übekiendt Bpeeie3, hvilket jeg village
mig den Frihed at kvilde Lerne2 eorpore tereti ttexuolo, tentaeu
li3triduB sudramottB, og hvis hele Skikkelse jeg i naturlig Storrelst
har stgt at forestille Tub. I. Fig. 1 A
Tordivel er et Navn, som 1) og fornemmelig tillagges den bekiendte
Bear2dXUB ttereorarius, Skarnbassen; men 2) ogsta bruges om
de sta kaldte d!2r2di m2joreB tdor2ee mar^inato Linn^i, ftm un
dertiden stes pcia Agrene, efterat de ere tilstaede.
Troldkierrwg-Gpye. See Groes-Hoppe.
Ugg. See Vasi Kalv.
Vand Loppe. Dette Navn tillagger jeg adstillige stnaa Insecter, som
hoppe paa Våndene, stasom: 1) ?u!ex ardoreu3 2qvatieuB.
B^V2M-
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B^2mmer6. yidl. r^at. I^d. 31. Li^. 2^3., hvilken ogsta fim
des aftegnet i Hr. Dott. Langes Lcere om de Naturlige Vande,
Tad. 11. Fig. 1. 2) En liden sta kaldet ?o6urg, som har et langt
kloftet Instrument i Rumpen , hvormed den hopper, og ligner i alle
Ting Hr. 6e (3eerB Aftegning paa ?o6ur2 2ovatie2 ni^r2, ftm
findes i Schwed. Acad. Abhandl. 1740. 1 Qvart. 2Abh.Tab.4.
undtagen at den ikke er sort, men bleeg eller hvidagtig af Farve.
3) Paa raadne eller staaende Pytter nar ved Soen forekommer her
et andet Slags ?oclur2, som er lidt storre, men ellers af selvsamme
Skabning som den nast foregaaende, ikkun at den mangler det kloftede Instrument under Stierten; hvorfor den heller itte hopper,
men ligger kun i store Flotte og Klynger , den ene oven paa den an
den. Dens Farve er guul overalt, undtagen paa Folhornene og
Fodderne, ftm ere ganste hvide ; hvorfor den til Forstiel fra hiin kan
kaldes ?o6ur2 marina lute2.
VcOKalv. (efter Ordet Vand-Kalv) Saaledes kaldes her adffillige
Instcter, stm opholde sig om Sommeren i vore farste Vande, og
det paa nogle Stader i stadan Mangde, at Våndet maa sies, str
end det kan drikkes, efterdi baade Mennester og Qvag ellers maatte
drikke dette Uwi i sig og faae ondt deraf; hvilket og undertiden steer.
Under det Navn Watz-Kalv forstaaes da 1) og fornemmelig det
Slags Myg, stm forhen er ommeldt og kaldes i Linn. Ln. By. §.
1 1 16. Oulex einereuB adckomine 2nnu!iB suleiB OAO. Imedens
denne Myg ligger i Våndet, ster den forst ud som en liden bruun
Orm med mange Ringe og Borster, bevagende sig altid baglans op til
Vandbrynen , men forandres siden ligesom til en liden sort Fist med
2 Home paa Hovedet, og endelig til et styvende Insect eller Myg;
hvilket tillige med meget andet ikke uden Forundring kan lasts i
B^'ammer6. Ndl. I^ar. "Lom. 1. pgA. 348.scse^., hvor den
Dd 2
forste
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forste kaldes VermiB og den anden Ovmoda d!uliciB. 2) Under
stmmeNavn forstaaes og undertiden det egentlige sta kaldte MumpeTrold (VermiculuB Kanse) som forhen paa sit Stad er bestredet.
3) Vast-Kalv (item Ugg) kaldes og et vist Slags Orm, som boer i
de smaa Eylindriste Huse, hvilke allevegne findes liggende i Vande
og Elve/og bestaae affineSand-Korn og Gruus. Denne Orm har
Frisch i sinMschreidung der Inftctsn iz< Th. Tab. z. livagtig
forestillet, stient han ikke har eefaret, hvilket Sags Insect eller Flue
den frembringer, og jeg ikke heller, da jeg endnu ei har kundet trasse
den i Forvandlings Tiden; men hos LinnXum kaldes dette Slags
Fluer kurvhanen, og nogle af dem bestrives i Hans
Bv^
cica. 4) Hertil henhere og
8^ gmmer6alnj , som er
nasten af eens Bestaffenhed med?brvFanea, men har dette besen
derlige, at den lever kun en eneste Dag eller Nat, efterat den er
udfieien; hvilket for dem, der ikke lase B^alnnier6am selv, maa«
stee vil falde utroligt. Jeg har ofte feet dette Insect i stada» Skik
kelse, som det hos bemeldte Skribent forestilles; men ei lårt ret at
tiende stmme uden afham.
Veiter er et Zanste lidet Insect, kun halv sta stort, men dog af stm
me Skabning , som den sadvanlige Luus. Den har et bruunt Ho
ved og 8 bruue Tvarstrage over Ryggen; men er i Svrigt hvidagtig
af Farve og opholder sig paa Keerne. ?e6iculuB doviz- adclomi
ne linciB tranBvei-t:8 oAo serruFineiB. I^n. By. §. II 55» Her
til kan henferes i) den sta kaldte Blaae-Luus, som er noget ster
re og blaaeagtigclf Farve, og opholder sig ei alene paa Keer, men
og paa Hunde. ?eckculnB bovi'B abclol-nine pwmbeo. ibiciem §.
1i 56. Soudkuus, som opholder sig paa Faarene, er rodag
tig af Farve og seer i SvriZt ud som en VaggcLuus.
ovi>
nm. ibidem §. 1 192.
Vagge-
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Vcrgge-Luus (<l!ilncx apteruB. I^n. By. §. 646.) Er et bekiendt
Utei, som ogsta her paa nogle Stader forekommer. Hertil kan
lagges en Deel andre d!ilniceB, som hoppe overalt paa Våndene,
stasom: i) <I!imex lineariB, tupi-ani^er, pe6ibuB amjciB bre^
vissimiB. ibidem §. 684- Denne er lang og smal, og oven pag
bruun; men paa Bugen deels hvidagtig, nåar den betragtes forfra,
deels sort, nåar den betragtes Bag fra. 2) Qmex lineart ni^ncang
oowprell^) oeckbn3 antici^ brevistimiB. ibiciem §.685., som
er delt nast foregaaende meget liig, men ikke sta stor.
Vcegge-Smeed er et vel bekiendt Insect, som ellers kaldes Bog-Mid,
og opholder sig undertiden i Temmer Vaggene, hvor den giver sig
tilkieNde ved en siark Pikken, og kaldes herfor /I^rmeB pulsaro
rmm i I^nnTi 8.
e6. 10.
1. p. 610. Mange ville vel
tvivle paa, at dette lille Insect, der knap taaler at vedreres, kan
med sit Hoved sormaae at give saa siarke Slag i Traet; men Sagen
er dog af Naturkyndige tilstrakkelig undersegt og beviist, som kan
sees af l)ernamB ?b)^cotN3olo^'e i den 119 Anmarkning, og i
Schwed. Acad. Adhandl. 1754. 2 Qvart. 6,Abh.
Vcerre eller Vaar-Orm er en bekiendt Orm, som har sit Tilhold t
i Creaturenes Rygge og sattes deri af en Flue, kaldet oetti-n3 tbo
race
cin^nlo ni^ro, aliß ni^ra iascia^ pe6ibnß oalli6lß
?n. By. §. 1024.) som er her i Mangfoldighed at see om Hesten
sta vel ved Heste som ved Keer. Den er af Sterrelse som een af de
sterste Fluer, guul og lodden paa Ryg-Skioldet (^borax) hvid paa
Fedderne og under Hovedet; men brandguul paaVagdelen(^b6o
men) og har en lang tyk Stiert, som beier sig ganste hen under Bu
gen. Af denne Flue sattes Varren i Keernes Rygge, ligesom Mad
dik af Spye-Fluer, og sidder der indtil Vaaren, da den begynder
at Ziere sig Huller i Huden og kryber ud, sta at Huden af et CreaDd 3
tur,
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tur, som stagtes paa den Tid, er gemeenlig giennemboret eller orm
stukken og til liden Nytte; men nåar Qvaget kommer paa Gras om
Sommeren, ssyver Fluerne ud, og da groe Hullene til igien. For
at fordrive stadanne Onne, som ere Creaturene (i sar de udmavrede)
til stor Plage, sta at de endog kan dcc deraf, pleie alle forsigtige
Landmand at besmere deres Rygge med Tiere og Tran.
Agle. See Orle.
Ore-Sttkksr er et Slags l^ipula LinnTi , som har lang Bagdeel stlw
menstt af adstillige sine Skial, item meget lange Fedder og ledede
Felhorne. Rumpen paa Hannen er meget stumpet og tyk; men
paa Hunnen ganste spids og gemeenlig treekleftet. Af dette Insect gi
ves der mange Slags, blant hvilke de almindeligste hos os ere disse:
i) Den ganste graae Orestikker, med en bruun Stribe overst i Vin
gerne og der neden for med en hvid Stribe. I^ipnla aliB ex3lbj6lB,
linea mar^inali tusca. I^n. .By. §. 1 1 24.
2) Den lysebrune,
med hvidagtige Pletter paa Vingerne.
aliB exalbi6i3, ina
cn!iB albiB spgrliB oblbletiB. ibid. §. 1 1 25. 3) Den lysebrune med
grenneOine, og en hvidagtig Plet (afSkikkelse som enhalvMaane)
i Kanten af Vingerne.
aliB cineralcCntibu3, lunula alba
inarFinali. ibi6em §.1126.

Ksiers. See Skial.
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Sondmors Fugle.
ZW t anfere alle hos os forekommende Fugle i sine visse Claffer og i
en Systematisk Orden, er hverken overeenstemmende med mit
Oiemarke eller med dette Skrifts Natur. Den eneste Inddeelmng,
jeg vil navne, som til dette Stad henherende, bliver da denne: At visse
Slags Fugle opholde sig her stadse og bestanftig, stasom Aarfugl, Falk,
Hegre, Hsg/ Krage, Maage, Navn, Rype, Skade, Skarv, Spurv,
Teiste, Trakloppe, Ugle, Hrn og fiere. Andre have sine visse Tider
atkomme og fare bort igien, stasom adstillige Slags Vilde Gces og
LEnder, alle Slags Snepper, item Akerloe, Aker-Nixe, Gsg, Hel
loe, Horse Gsg, Laxe-Ttte, Lom, Lomgive, Lunde, Qvikke-Tteld,
Spue, Tield, hvilke alle ere Trakfugle, og opholde sig kun her Som
meren over, for at lagge sine TEg. Andre igien komme og styve bort,
ikke som hine til bestemte Tider, men ikkun ved visse Leiligheder; stasom
nåar enten stark Snee og Kulde tvinger de sta kaldte Field Fugls til at
forlade Fieldene, og at begive sig narmere ned til See-Kantell, s. f. Ex.
Dompap, Field-Skior, Sldensvands, Snee-Fngl og fiere, som ikke
alle ere bekiendte; etter og det stormende HavVeir driver visse HavFugle, som ellers ikke sees uden paa Havet, ind til Fiordene, nemlig
Alte, Anglemager, HavOld, Hav-Suls^ Imbre, hvilke ogsaa ofte
lokkes ind til Landet, nåar Silde-Fisteriet gaacr til Endnu gives her
andre, som ikke sees paa eller nar ved Landet, men opholde sig stadse i
det
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det vilde Hav, og ere folgelig ingen uden vore Fistere bekiendte. Saa
danne ere i sar Hav-Hest, Kav Om, Lire eller Skraap, SerrsnPeder eller Vestenvinds-Are.
Alle disse Fugle kan i Henseende til det Element, hvori de opholde
sig, deles i tyende Hoved Classer, nemlig Sse- og Land-Fugle; og da
Sendmer ligger sta nar ved Havet, falder det af Fornodenhed, at det
maa vare vel forsynet med begge Slags. Imellem See- og Land-Fll
gle markes ellers denne Forstiel, at blant de sidsie sindes mange smaa
Arters Staden for at de ferste ere gemeenlig store og vel stikkede til at
udstaae det stormende Element, i hvilket de opholde sig. Den lille Ftigl,
kaldet Soron-Peder, er nasten den eneste, som herfra kan undtages;
men derimod har den og det Privilegium, at kunde opholde sig den
meste Tid under Våndet. Nast denne er Sse-Kongen den mindste;
me,l alle de andre Soe-Fugle har den vise Skaber forsynet med stadan
ne Legemer og Legems Krafter, som kan holde ud paa det brusendeHav,
og tillige indgivet dem en Drift, altid i Storm Veir at roe imod Vind
og Belger; deels fordi Vinden ei stal trange sig ind til Kroppen, men
holde Fierene samlede, og folgelig vedligeholde Varmen i Legemet, deels
fordi den ikke stal forsatte dem og drive dem ind paa Skiar og Klipper;
i hvilken Post de synes ligesom at have eens Natur med Fistene, om
hvilke det er bekiendt, at de altid sege imod Vind og Strem, paa det at
samme ei stal faae for megen Magt med dem.
Paa nogle Stader hos os kan man afFugle giere sig en og an
den Fordeel, stasom paa den Oe Rundoe af Alker, Lomgiver og Lun
der, hvilke i temmelig Mangde fanges og salges afSens Beboere; paa
andre Stader af Maager, LEder-Fugl, og fiere, hvis Wg og Duun
indstmles hist og her, stient ikke i nogen betydelig Mangde, undtagen
paa Fiertoften, Rogneholm og Farstad i Harams Prastegield, item
ved Vogssen i Herree Prastegield, og nogle fiere Stader; ei at tale
om
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SM Aarfugl og Ryper, "med fiere, som paa adstillige Stader stydes
ogstlges.
Derte maa da vare nok talt om See- og Land-Fugle i Alminde
lighed, af hvilke hos os findes mange Slags, i det mindste langt fiere,
end jeg hidindtil har kundet indhandte Kundstab om; thi Fugle, Fiste
og andre Naturalier faaes kun ved Leilighed og asen Handelse, felgelig
udkraver en Samling af dem temmelig lang Tid, inden ven kan blive
nogenledes fuldstandig. Det jeg fornemmelig har lagt Vind paa, er
at udfinde alle mig bekiendte Fugles rette Bvnonyma hos Systemati
ske Skribenters, isar i I^innXl I^auna Bvecica; paa det at kyndige
Lasere kunde giere sig des rigtigere og tydeligere Begreeb om er hvert
Slags. Jeg vil derfor ien Alphabetist Orden, og under de her bruge
lige Navne anfore de bekiendte Land- og See-Fugle under eet, og korte
lig bestride enhver for sig, uden at igientage alt hvad andre Skribentere,
i sar Hr Pontoppidan i Norg. Naturl. Histories 2D. 3 og4Cap.
tilforn have anmarket om deres Egenstaber og Levemaade, med videre.
Mar-Fugl, eller rettere Orr-Fugl, er en bekiendt og velsmagende SkovFugl. Hannen, som kaldes Orre etter Orr - Hane , fordi den i
Skabning og Sterrelse ligner en Hane, er sort paa Kroppen, rod
over Amene, og hvid paa de smaa Vinge-Fiere. Hunnen derimod,
som kaldes Orr-Hsne, er af Farve bruunspraglet. Begge tilstm
men kaldes Orr- eller Ur-Hons, hos !^.utboreB eller Systematiste
Skribentere i Almindelighed
minor; men i I^innTi
I^auna Bvecica §. 168. "letrao i'emi^ibuB lecun6arjiB a me6io
verluB balin albiz, cau^a bisurca. Lege-Volde kaldes de Stcrder,
hvor Hannen af Kierlighed leber ligesom rasende om Sommeren, og
lukker Ginene til; sta den da let kan stydes, eller og fanges i de
Snarer, som stmmestads sattes op for den.

Ee
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Aker Loe er et Slags smaaSnepper med kort Neb, som indfinde sig her
om Hesten tillige med den sta kaldte Heiloe, hvilken de ganste ligne,
undtagen at de ikke ere sorte i Brystet; thi Farven er overalt broget,
nemlig guul- eller grenagtig-sort, ligesom paa Heiloen , nåar Brystet
undtages. Derfor kaldes den i I^inn^i In. By. §. 1 57. (^bara
-6riuB coi'pore niAro-lmelcente vane^aruB) pe6iore concolore,
l^ ?Il.ivialiB viri6i3. Ellers har jeg og seet nogle af dette Slags, soM
paa Bryst og Bug have varet ganste graae, med lysegule Fedder og
. sorte Tåer; men i Ovrigt uforandrede.
Aker-Rixe er af Sterrelse som en nuddelmaadig Kylling, og nasten af
samme Skabning, ikkun at Hovedett efter Proportion lidt mindre,
Halsen og Fedderne noget langere, og Snerten nasten ingen. - Far
ven er oven paa bruun med sorte Pletter, men paa Brystet graae.
Den kaldes Aker-Rixe, fordi den om Sommeren opholder sig i Agre
ne, og idelig lader sin starve Rest here, som ligner de Ord: crex,
crex, hvorfor den og af^Morele stal vare kaldet Oex; melt ellers
heder den Hos^mboreB i Almindelighed Ort^ometra', og hos
I^inn^um i Sardeleshed Orc/^ometla aliB rnfo-ierru^lnei3.
In. 8v.§.i62.
Ved See -Kanten forekommer et andet og sterre Slags, som
har meget langere Neb, sta og en temmelig breed og opreist Stiert.
Oven til er den bruun med merke Pletter; men paa Vinger og Stiert
ganste merk eller sort; under Struben hvid; paa Hals, Bryst og
Mave blaae-graae; under Stimen og Siderne af Kroppen hvid og
sortspettet. Ringen om Ginene er red; Nebbet ligeledes redt,
undtagen den everste Kabe, som er mestendeels sort; men Fedderne
ere blege. Dersom Nebbet ikke var for tykt og ligesom lidt krumt
eller nedbeiet, da vilde jeg langt snarere kalde den en Sneppe end en
Akwßire; men ikke desmindre henferer I^nnXU3 den dog til sidst
bemeldte
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bemeldte Classe, nåar Han kalder den OrexFometra aliß inscis.
Bytr. I>lgt. Hos andre
kaldes den Kalln3 a^vancu3.
Alke er en See-Fugl, hvoraf Venderne hos os regne i sar 3 Slags,
nemlig : . 1 ) Lunden, som siden stal bestrides. 2) Klub-Alken, sta
kaldet, fordi den har et tykt Hoved og et breedt stmmentrykt Neb,
hvis everste Kabe er overstaaren med 4 Tvarstriber eller Furer, af
hvilke den anden, oven fra at regne, er hvid, men de 3 evrige sorte.
Fra Nebbet op til Diet gaacr paa begge Sider en hvid Strag.
Hovedet, Ryggen, Snerten og den bågeste Deel afHalsen ere sorte;
Vingerne ligesta, men dog forsynede med en hvid Tvar-Linie i Mid
ten, foraarstget af de bågeste Vinge-Fieres hvide Spidser, sta og
med hvide Pletter paa de everste smaa Fiere, som bedakke Vingerne.
I Bvrigt er den hvid overalt, undtagen at Fedderne, som sidde langt
bag ved Stierten, og have Laller med 3 Kleer, men ingen Bag-Taae,
ere sorte. Denne er
rolrri lulciB
linea utrin^ve
alba a rottro 26 oculoB. l^n. By. §. 1 20. 3) Den almindelige eller
egentlig sta kaldte Alke, som deri er adstilt fra Klub-Alken, at den
<») har smalere Neb, og kun 1 Fure ved Noden af Nebbet, si) har
smalere Hoved, men lidt tykkere og kortere Hals ,
har sorte Vin
ger med hvid Tvarstrag, men uden hvidePletter everst paa Vingerne,
har en rodagtig Farve paa Brystet; men kommer i Ovrigt ganste
overeens med Klub-Alken sta vel i Henseende til Skabning som Farve.
Denne Spidsnebbede Alke (saaledes kan den kaldes, nåar den sat
tes imod Klub-Alken) er altsta virkelig et adstilt Bpecie3) omend
stiellt den ingenstads findes ommeldt hos Systematiste Skribentere.
Mike. Seeßavn-Kaate.
And gives her baadeTam ogVild,ogaf den sidste mange forstiellige
Slags, stasom : 1 ) De sta kaldte Blaae-Halst eller GrcesMn
der, item StoMEuder, hvilke i alle Ting ligne de tamme LEnder,
Ee 2
endog
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endog i Henseende til Farven, som dog hos disse sidste er ei sta bestan
dig eens, som hos hine. I^!nn3:uß anseer dem derfor som en blot
Varietet af de Tamme Wnder, og, da Hannen altid har nogle krol
lede Fiere 'i Stierten, kalder dem
cau6^ re^rieibn3 inter.
me6iiß
In. By. §. 97. 2) Hviin-LCnder , sta kaldte
af den siarke Hvinen, som deres Vinger give fra sig i Flugten, ere
smaa Vild-Wnder, sorte og hvide af Farve. Hannen adstilles fra
Hunnen ved sine gule Fedder, sortgronne Top paa Hovedet og ett
hvid Plet ved hver Mundviig , hvori den meget ligner Lunden ;
og derfor kaldes dette Slags Wnder af Venderne Lund-Wnder.
niFro albo^ve^ varie^ata, capite nizro>viri6i, tinu-oriz
alba maeula. ibi6em §. 1 00. 3 ) Krek-VEnder eller (som Ven
derne kalde dem) Saur-LCnder ere fiere end eet Slags ; men de,
som jeg har havt Anledning til at betragte, ere af felgende Bestaffen
hed. Hannen har et temmelig tykt Hoved, over og under bruun
rodt af Farve ; ttknn at fra Mundvigerne gaacr en hvidagtig Stribe
hen til Muene, hvor den deler sig i 2 Grene, som indfatte en lang
agtig gren Plet fra Amene hen til Nakken. Den bågeste Deel af
Halsen og hele Ryggen er graae med sorte Belgagtige Tvarstriber.
De i O ferste Vinge-Fiere ere merke; men de efterfelgende deilig grem
ve, dog sorte mod neden og hvide i Spidsen. De smaa Fiere, som
bedakke Vingerne, ere ferst merkegraae, dernast hvide (hvilken
Hvidhed gier en Plet midt paa Vingerne) og til sidst forte. Paa
Siderne hen imod Stierten er Farven hvid, ligesom og under Bu
gen; men Stierten selv er baade over og under sort, tillige med
Nebbet og Fedderne. Hunnen er oven til overalt merk, med rsd
bruue Pletter omkring Fierene; paa Brystet bruun og hvidagtig
med sorte Spetter, og paa Bugen hvidagtig med graae Pletter;
men paa Vinger, Neb og Fedder aldeles stty Hannen. Denne bli

ver

om Ssndmsrs Fugle.

241

ver uden Tvivl /^naß maeula alarum viri6i> linea albatuorain
frao^ve oeulo3. ibi6em §. 109. Om dette Slags ZEnder siger
ellers Klein i IM. I^lat.
pa^. 132. H^e omneß tunt
te3minimX, vul^o
o^vaß in BubsOeeieß 6ilrribue>
xc lupervaeaneum foret ; tunt enim Variecateß. Endnu henhe
re til Mndernes Classe 4) Hav-Aare eller Svart-And. 5) HavOlden, og 6) LEder-Fuglen, hvilke alle, hver paa sit Stad, heref
ter stal bestrives.
Angle-Mager kaldes her en sort og hvid Hav-Fugl, som i Skabning
ligner en Alke; men er nasten dobbelt sta stor og har langere Neb.
I far er den kiendelig as sin hvide Plet ved hvert Me og sine meget
smaa Vinger; folgelig bliver vist nok den sta kaldte ?enFvin eller
MaZellanieuB
Hos Norste Skribentere erind
rer jeg ikke at have l<rst noget om denne Fugl, undtagen hosLucas
Debes, som navner den under Navn afPengvin eller Goi-Fugl,
men siger derhos, at den ved Fareerne er temmelig rar. I OliF.
i.BeH.2.n. i. findes den bestreden under
Navn af kinZ^n eller Gar-Fugl, sta og ibidem
1. I^iF. Q
net aftegnet. I I^innXiln. By. §. 1 19. kaldes den
rottri tu!
-eiBo6to, macula alba ame oeulum, med dette Tillag: at den vel
opholder sig i det Norste Hav, men dog kun sielden. Hos os deri
mod er den almindelig nok og lader sig see deslspaa Fiordene i VaarFisterieis Tid, deels og fornemmelig paa Havet, hvor den samler
sig i store Flokke, idelig raabende Aangla, ligesom for at minde Fi
sterne, at de stal lave sin/Angler til at Fiste , da den pleier at faas
noget med; og af den Aarstg er det, at vore Fistere have givet
denne Fugl Stad i 'AnglemagwLavet,eller kaldet den Anglsmager.
Are. See Om.

BMre-Ficert. See See-Konge.
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Beccafin kaldes her et Slags smaa Snepper, sem siges at have en
graae Farve og holdes af nogle for at vare eet med Horse-Gogen ;
men maa dog uden Tvivl fra den vare adstilt, og bliver formodelig
l^rinAa rotiro I^vi, eorpore einereo lituriB ni^riB tubtUB albo.
BveeiB H^e///?. (leneven6buB A^Fn. I^n. By. §. 147. De
sta kaldte Dobbelte-Beccasiner stal ei vare adstilte fra de ferste, u
den i Henseende til Sterrelsen, hvori disse kan lignes med smaa Duer ;
men hine ikkun med Stcere, stient de begge stal vare meget velsma
gende. Dette sidste Slags bliver neppe noget andet,, end HorseGegen; deels i Betragtning af, at disse Fugles Bestrivelse kommer
meget overeens med hinanden, deels og fordi Beccastnen hos Sl>
stematiste Skribentere kaldes I"rin^a minor, ligesom Horse-Gsgen
major.
Bergugle eller, som andre kalde den, Katugl-Hane er en bekiendt
Fugl, nasten af Sterrelse som en Om, med hvilken den og ferer
hastig Strid. Den har breed Stiert, meget store og gloende Sine,
item bruun Farve med sorte og Belgagtige Tvarstriber over Ryg og
Vinger. Btrix eapite aurito, eor^ore ruto. In. 3v. §. 45.
Blaae-Hals. See And.
Blod-Fugl stal vare en ganste liden og graae Fugl, af Anseende som
en Fuglt-Konge, men lidt sterre, og desuden rod paa Brystet og
Stierten; hvorfor den og af nogle kaldes Nsd-Stiert. Den siges
at lagge sine redspettede Wg i hule Tråer, og bliver formodelig in
gen anden, end lVlotaeilla Fula ni^ra, ab6omine ruto, eapite
6orso^ve eano, ti Kutieilla. ?n. By. §. 224. .
Vlom-Nokke, som paa andre Stader i Norge efter Beretning stal
kaldes Rutte, er et Slags bruunspraglede Snepper, med lange
Fedder og langt Neb, nasten af Sterrelse som Nyper, men uden
Vtiert; hvilket i sar gier dem kiendelige. De opholde sig gemeen-
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lig i Myrene og blive siddende, indtil man kommer dem ganste nar,
da de i en Hast fiyve op og satte Folk i Skrak ved sin 'hastige Flugt
og den dermed selgende starke Lyd, hvori disse Fugle siges at ovcr
gaae andre. End videre siges de om Aftenen at fiyve idelig frem og
tilbage i Luften; og da de i Flugten krumme Halsen og give en Lyd
fra sig, som ligner det Ord Qvist, sta have nogle deraf tåget An
ledning til at kalde den Krog-Qvist. Dette Slags Snepper er uden
Tvivl r^umeniuB roltri apiee I^vi, eapite linea mrinc^ve ni^ra,
reArieibu3 ni^riB apiee a!biB. ?n. By. §. 141.
Bog Finke er en liden Fugl, af Sterrelse som en Guul-Spnrv, sott
og rodspettet paa Kroppen, men sort og hvid paa Vingerne. InnAilla artubuB nlFriB, remi^ibuB utrino^ve albiB, tribuB primiz
immaeu!atiB, re^ric!ibuB 6u3buB obli^ve albiz. I^n. By. §. l 99.
Dom-Pap er en bekiendt liden Fugl, og af smuk Anseende formedelst
sin rede Farve paa Hoved og Bryst, hvilken fattes Hunnen, som
ikkun er graae og sort. Den sees her tillige med andre sta kaldte
Field-Fugle , nåar alt for megen Snee og Kulde neder dem til at
forlade Fieldene, og er Loxia artubuB ni^riB , reHrieibuB eau6le
remi^umc^ve posteriorum
iHiubieilla. I^n. By. §. 178.
'Til samme (3enuß (te. (3enuß l^oxiarum) henferer LinnTUß
toende andre Fugle, som hos os forekomme, stiont uden Navn, og
fanges undertiden i Snarer om Hesten. 1 ) Dell ferste har et meget
tykt, kort og mod Enden spidst Neb som en Papegoy; er sort paa
Hoveoet, men redagtig graae paa Kroppen, dog noget redere paa
Bryst og Bug, end paa Ryggen. Vingerne ere meest sorte, ikkun
at en Deel af Fierene ere merkeblaae med
som
atter giennemstlares af en anden lysegraae Stribe. Hvor Kroppen
og Stierten samles^ er den over og under hvid; men Stierten selv
er merteblaae. Denne Fugl, som paa en Deel Stader i Norge efter
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Beretning stal kaldes Norff-Papegoy, heder i In. By. §. 176.
Loxig linea alarum 6upliei alba. 2) Den anden er graae afFarve
og fuld af brandgule Pletter ; men paa Stiert og Vinger sortagtig.
Nebbet er tykt og spidst, ligesom paa den forste ; men med den mar
kelige Forstiel, at den everste Kabe gaacr spids ned ad, og den ne
derste op ad, sta de ei kan lagges sammen uden paa Kryds, da den
enes Spidse vender mod heire og den andens mod venstre Haand.
Den
ibid. §. 177.) og kaldes i
Sverrig Korsneb, ligesom den paa visse Stader i Norge efter Be
retning stat hede Kors Fugl.
Due gives her baade Tam og Vi!d; men den sidste er dog temmelig
rar at see. Vild-Duen ansees afLinnTo ikkun for en Varietet af
den Tamme, og kaldes d!olumba eXruleteen^eollo niti6o, maeuIa 6upliei alarum nizricante. !l?n. By. §. 1 74.
Elve-Konge. See Qvcern-Kald.
Erle er en bekiendt liden Fugl, som i LinnXi I^n. By. §.214. kaldes
peHore ni^ro.
Falk er en bekiendt graaespraglet Rov-Fugl, som dog kun sielden sees
hos os. I^aleo pe6ibuB tlaviB, eorpore einereo, maeuli3 tu
teiB, eaucla faleiiB c^vatuor. In. Bv. §. 60. Paa en Deel af vo
re Oer opholder sig undertiden ved Stranden et Slags hvide Falke,
som siges at have en Deel Rcwne i Felge med sig; hvoraf jeg stutter,
at det maa vare deu hvide Fiffe-Falk, som ommeldes i Kleinii Hift.
I^lat.
paF. 5 2. , og kaldes I^aleo piseator evanopuB. ?"^
Nn?^. I^^o^ /?eck//?-. Denne er det maastee, som Hr.
PoMoppidan sigter til, nåar Han i Norg. Natur!. Histories
2. D. Pag. 1 1 8. siger: „ Her ved See-Siden, sardeles paa Sund
„mer sees Fiste-Falke, som vel sege deres HoveWNaring paa Van
„dtt, men edelagge ogsta paa Fieldene mange Alker, Lunder og deslige
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„lige See Fugle.,, Eller og maastee Han mener Fiste Gisen,
om hvilken nu strax bliver meldet. Den sta kaldte Krne-Falk bli^
ver derimod ingen anden end Skior-Vcrngen, som ligeledes heres
ter stal bestrides.
Field-Skarv. See Rype.
Field-Skior eller Field-Skade,stal ikkun vare en liden Fugl, men dog
meget anseelig afsin graae og rede Farve. Den opholder sig paa
Fieldene, og kommer ei derfra ned, uden af en Handelse om Vinteren.
Ester mine Tanker er det den samme, som hos vore Norste Skriben
tere kaldes Skov-Skade, og
Fiste Gise er et Slags smaa Arne , oven til sorte-graae, men neden
under hvidagtig-graae, ligesom paa Hovedet, og er deri adstilt fra
andre Arne, at den har sorte eller merke Fedder i Staden for gule.
Den holder egentlig til i Skovene, men sees dog ofte at staae Fist
baade paa Soen og i farste Vande; hvoraf jeg vist stutter, at den
er den udenlands sta kaldte Fiste Arn, llaliXtuB ti l^aleo peclibuB
eera^ve eXruleiB, eorpore tupra tuteo, eapite albo. I^n. B y. §. 57. ,
hvilken fra den hos os kaldte Fiffe-Krn, som herefter stal bestrides,
er ganste adstilt.
FiPWnder. See Spidsnebbede LEn^er.
Ficere-Pist eller, som den hos Hr. Pontoppidan kaldes,*Ficer-Kurv
og Ficere-Muus, har sit Navn deraf, at den altid opholder sig i
Fioeren 0: Stranden, og piber idelig. Den er en Strand-Sneppe,
lidt mindre end en Kramsfugl, og har et maadelig langt, nasten trlndt
og Sylagtigt Neb, item halv negne Laar og langeßeen med4Taer,
af hvilke de 3 foreste ere splittede. Den ganste everste Deel af
Kroppen er sort, dog med denne Indstranknmg: at alle Fierene ere
i Kanten noget lyse, at de IO forste Vinge Fiere have alle hvide Pen
ner, og tillige (de 3 foteste undtagne) hvide Spidser, eller rettere lidt
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Hvidti den ydersteKant afSpidserne; item at de HO efterfelgends
Vinge-Fiere ere endnu mere hvide sta vel i Spidsen, som ved Latm,
sta at de til sidst blive nasten ganste hvide; hvorefter felge 3 sorte
Fiere igien. Den foreste Deel af Halsen er sortegraae ; men Bryst
og Buug hvid med stores graae Spetter. Nebbet er mestendeels
. sort, men dog guult everst oppe; og Fedderne ganste gule. Den
sidder altid paa Strandbredden ganste tet ved Seen, hvor den sam
ler sin Fede af de Ting, som Seen stytter op til Landet, og det sta
behandig, at hver Gang Belgerne trakke sig ttlbage fra Strandbred
den, leber den efter, for imidlertid at sanke lidt Fede; men sta snart
de styde frem igien , vender den om , og leber tet for ved de fremsty
dende Belger, dog sta, at dens Fedder eller Tåer neppe blive vaade;
hvilken Maade den kan igientage nogle hundrede Gange i Rad.
Denne Fugl ligner meget I>in^a einerea/ remi^ibuB teeunclariis
daii totaliter albiB, re6trieibuB
me6iiB imm2eulat!B. In.
By. §. ISO., men da den hvide Farve for paa Halsen og Brystet,
de hvide Striber under Vingerne, og den sorte Farve overalt paa
Neb og Fedder, som I^innXUB tillagger bemeldte
er alt
sammen noget, der ikke passer sig paa vores Fioere-Pist ; sta bliver
det troeligt, at den er et eget og maastee hidindtil übekiendtBpeeieB.
Vel forekommer ibidem §. 159. en Fugl under Navn af(^bara>
driuB pe6tore ni^ro, tronte ni^rieants, lineola alba, vertiee
luteO) BveeiB Strandpipare, hvilken altsta i Henseende til Navnet
Meget ligner Fiare-Pisten; men er dog en langt anden Fugl, oven
til graae og i Brystet hvld, som ogsta opholder sig hos os, men ikke
uden ved Strandens af farste Vande, hvor den piber idelig. Hvad
Navn man her giver denne sidste, veed jeg ikke; men om den forste
maa jeg endnu erindre, at den holdes for at vare meget nydelig

til at spise.
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Ficrtt. See Sse-Konge.
Fosse-Fald. See Ovcern-Kald.
Fugle-Konge,
eritrgtuB, er en bekiendt liden Fugl.
Gaas, i sar Wild-Gaas, falder her af adstillig Slags, stasom 1 )Den
bekiendte Graae-Gaas,
teruB
hvilken af I.inNHO ansees som en blot Varietet af den^amme Gaas, og opholder
sig her i Mangde, besenderlig paa Aern?, hvor den om Sommeren
gier stor Skade paa Korn-Agrene. Nåar denne fanges, medens
den er ung, lader den sig let tamme; men vil dog i stadan Tvang
ikke yngle. 2) Naat-Gaas , eller egentlig Naatne-Gaas, som
meget ligner Graae-Gaasen, og derfor ofte tåges for den samme,
stiont dell baade er mindre, og af Farve mere merkegraae, item sort
paa Hals og Hoved.
eZpite eollo^ve ni^riB,
Lerniela.
LelAB K/?^v?^. I^n. By. §. 91. Denne har en nedrig Flugt og
styver gcmeenlig i lange Rader, den ene efter den anden, folgelig
bliver uden Tvivl den samme , som hos en Deel Norste Skribentere
kaldes Rad -Gaas eller Rad-Gicrs; men at de hos os kaldes
Raatne-Gices, det kommer af den ugrundte Indbildning, at de
stulle avles af raadne Tråer i Havet, hvilktt ogsta
ttitr.
I^at.
p3^. 141. melder om og siger: at de Larde ere ueens
om disse Fllgles Oprindelse, da nogle mene, at de avles naturligviis,
andre af raadne SkibsVrag , andre igien af visse Tråers forraadne
de Frugter, mcd videre; men lagger dette til: at Hollenderne for
sikre, at have seet dem i Grsnlaud liggende paa Wg; hvilket des
uden ei ber tåges i mindste Tvivl. Hos os sees de hvert Foraar at
fiyve hen mod Nord, uden at opholde sig her ferend om Hesten, nåar
de komme tilbage igien, da de teve her nogen Stund, inden de for
lade disse Nordlige Egne, og fiyve hen til de Sydlige Lande. I
Anledning heraf maa jeg anfere, hvad Hr. Kalm i sin Reise nach
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dem Nordl. America Pag. 161. melder om den Fugl Gaul, som
efter al Rimelighed bliver ingen anden end Naatne-Saasen , og
hvorom Ham selgende Underretning blev meddeelt, medens Han op
holdte sig i Christtansands Stift i Norge, nemlig: At den stuld e
vare en graae See-Fugl, nasten af Sterrelse^ og Skabning som en
Gaas, og at den styver i lange og store Rader, den ene efter den an
den, og seger i sin Flugt alt hen mod Nord, indtil den kommer poa
et vistStad imellem ßergen og Tnmdhiem beliggende, som kaldes
Gaulnmsa, hvor den stal holde til Sommeren igiennem, og udlag
ge sine Unger; item at Indbyggerne stmmestads stulde af bemeldte
Fugl have fm bedsteNaring, og af den Aarstg lade giere Ben af
Pradikestolen om lykkelig' Fangst af denne Fugl, med videre. Hvor
vidt dette stemmer overeens med Scmdhsd, overlader jeg andre at
demme om, da Stadet og de evrige Omstandigheder ere mig ganste
übekiendte; ligesom jeg heller ikke begriber, hvorledes man af dette
Slags Fugle kan giere sig sterre Fordele, end afalle andre. I Avrigt
bestrwes den Fugl Goul etter Gagl hos Hr. Pontoppidan saale
des, at man nok kan
den stmwe som Hr. Kalm ommelder. 3) Fager-Gaas, sta kalvet,
fordi den seer smuk ud , er ligeledes en Trak-Fugl, som kommer om
Foraaret, opholder sig her Sommeren over, og styver bort igien om
Hesten. Den er meget anseelig af sine redbrune, hvide og solte
Fiere, i sar Hannen, som
en sortegren og glandsende Top.
Den everste Deel af Halsen er ligeledes sortegren og glandsende ;
men den mellemste Deel er hvid, og seer ud som en hvid Ring, da
den nederste Part Mige me^ Brystet er redbruun. Ved Lalin af
- hver Vinge sees ell stor, sortegren og glandsende Plet; men Ryggen
er hvid, og Stierten ligesta, dog sort i det Aderste. De l O stersie
Vinge-Fiere ere forte, de efterfelgende merkegwnne og glandsende;
dernast
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dernast 3 redbruue, og de sidste eller bågeste ganste hvide. Nebbet
er merkeredt og har ved Lassn eller Roden en Kiedfuld og ligesom
stmmeutrykketKam. Bugen er hvid og tegnet med en sort Strag,
som gaacr midt ad lige hen til Stierten. I I.innSi In. 8v.§.93
--kaldes den /^N2B albo varieFgta, peHoriß lateribu3 lerru^i
nei3 6ce.; men hos andre H.ucboreß heder den Vulpanser, fordi
den ligesom Raven graver sig Huller i Jorden, hvor den lagger sine
Mg. At disse underjordiste Reder have tyende Huller eller Ind
gange, og at Hunnen, nåar Mggene forkomme, bliver ynkellg siagen
af Hannen, er bekiendt nok.
Gar-Fugl eller Goi-Fugl. See AngleMager.
Gisg eller Gsg , paa Norst Gouk, <^ueuluB re6trieibu3 niZrieanti
bUB, punAiB albiB. I?n. By. §. 77. Denne af sill fare Rest vel
dekiendteFugl har altid en mindre Fngl til Felge-Svend og Oppasser;
i det mindste veed jeg ikke at have feet nogen Geg,at den jo har havt
i Felge med sig en liden Fugl, som efter I^innXiVidnesbyrd stal va
re Erlen, UlocaeMa alba ; hvilket stemmer overeens med det gam
le Sagn blant vore Bender, nemlig: at der i et hvert Erle-Rede
stal findes et Gog-A3g. Mig er og af AienfyNlige Vidner blevet
forMet, at de i Begyndelsen af Sommeren have sundet i et Rede
smaa Fugle-B3g, men siden i deres Stad et eneste sterre Wg , hvor
af til sidst fremkom en Gog; eg at denne, da den blev sat i Buur
Uden for Huus-Vaggen, hver Dag blev madet af en liden Fugl, ind
til den utaknemmelige Geg endelig greb fat paa sin Velgisrer. og op
aad den; stisnt samme Mord kostede Gegens eget Liv, da man si
den intet kunde anstaffe, som den vilde ade. Dette er mig sta tro
vardig berettet, ac jeg ikke har knndet undlade at anfere det; meest
for deres Skyld, som endnu tåge Sagen i Tvivl, uagtet den af de
fieste store Naturkyndige lange siden er bleven anseet som afgiort, af
Ff 3
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hvilke jeg ikkun vil navne Plinius blant de gamle, og Klein blant de
nye. Denne sidste Skribent har i sin Hilr. r>lat.
pa^. 29.
ester egen Erfaring anfort en lige ftadan Beretning, af hvilken til
lige sees, at Gogen ei altid opfedes af Erlen; men og as den lille
Fugl , som kaldes
eanora.
Guul -Spurv er en bekiendt liden Fugl, oven til red, bruun og
merkspettet, men neden under guul. Tmberi^a tlava eller I^rinAlla reArieibuB ni^ricantibuB 6^e. I^n. By. §. 2OS.
Hav-Aare (maastee rettere Hav-Orre) eller Svart-And er et Slags
smaa TEuder med spids Stiert, sort og glandsende overalt, undta
gen paa Nebbet, som er sort, guult og wdt, og har en Knuds
(I"ubereulu3) ved Roden. Denne bliver
niFer /Vmborum
eller
tota niFr2, 026 roltri
I^inn. B^ft. I^ac. e6it.
10.
i. pgA 123.) og altsta adstilt fra en anden sort And,
som af mig endnu ikke er feet; men hos Hr.Pontoppidan findes be?
flreven under Navn afHav-Aare og med en Deel hvide Vinge-Fiere,
hvilken uden Tvivl maa vare^na3 eorpore obleuro, maeula pone
oeuloB lineac^ve alarum alba. I^n. By. §. I 06.; stient disse Fug
le ere (paa Farven nar) hinanden ganste lige, besenderli^ iHenfeende
til den heie Knude , som de begge have ved Roden af Nebbet. Da
ellers den sidste er sort og hvid , ligesom Orren eller Ol r-Hannen ;
sta fortiener den egentlig at kaldes Hav-Orre, og det Navn SvartAnd bor derimod alene tillagges den ferste, som ganste sort og gland
sende overalt. Disse TEnder opholde sig om Sommeren langt ind i
Fiordene> men ellers sadvanlig ved Havet; og ere ikke, som andre
Vild-Wnder, behagelige at spise. Endnn findes her et Slags fort
And, som er oven paa sort etter sortegraae; neden for Ainene og
paa Struben lysegraae; paa foreste Deel af Halsen sortegraae og
lidt hvidspettet; paa Bugen hvid og graaespraglet, indtil Stierten,
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som er sortegraae igien. Fedderne ere gule overalt; men Hinden,
som binder Taerne sammen er sort. Denne har jeg lange holdt for
at vare Hunnen til Havonen (>Vn2B I^innTi In. By. §. IO6.) el
ler og for en blot Varietet deraf; men da den ikke kommer overeens
med LinnXißestrivelse over samme, og den desuden bestandig (i det
mindste paa alle de Exemplarer, som jeg har seet) befindes sort oven
til, uden ringeste Hvidhed paa Vingerne, sta begynder jeg nu at
troe, at den er et strstilt Bpeeie3, som ikke findes hos Systematiste
Skribentere.
Hav-Hest er en graae Hav-Fugl, med et tykt og krumt Neb, nasten
af Skabning som en Maage, men mere kort, tyk og «anseelig.
Den sees meget sielden uden allerlangst ud i Havet af dem, som fiste
paa Stor-Eggen, hvor den, sta snart Fisternes Ankomst markes,
kommer i Flokke Tal lobende eller ligesom travende paa Seen, sta
at Havet staaer i fuldt Oprer ; fatter og derhos Brystet modigeVei
ret og giver en Lyd fra sig, som ligner en Hestes Vrinsten, hvorover den har faaet Navn af Hav-Hest. I Avrigt er den bekiendt af
sin store Graadighed sta vel som Taabelighed , da den ved udkastet
Fiste Lever kan lokkes ganste nar hen til Fister-Baadene og fiaaes
ihiel. Slaaes den sta lange indtil den fylles ganste ded, og kastes
saaledes hen paa Soen; da omringes den af alle de andre og hakkes
sta lange med Nebbene, indtil den faaer til Live igien og begiver sig
i Flok eller Selstad med dem; hvilket af alle voreFistereeenstemmig
berettes. Videre er jeg for narvarende Tid ikke i Stand til at be
stride denne Fugl, af hvilken jeg nu i lang Tid ei har kundet bekom
me nogetExemplar. DensNavn findes ellers anfertidefieste afNorZes gamle Bejkrivelstr, stasom hos P.Claussn, L. Wolf, I.Namus
og andre ; men Fuglen selv findes ingenstads hos vore Norste ellerDan
ste Skribentere bestreven og aftegnet uden hos Hr. Pontoppidan. I
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l^2t.
P2F. 185. opregnes den blant Fareeste
Fugle under Navn af lii^^ sev No^vuB marinuB. I Xleinii
HM. !^2t.
p2A 170. forekommer en Fugl under Navn af
M^.^//^e> som uden Tvivl er den selv samme. Der heder det:
M/?/e-???/^e> rottro lupra 8^ insra anAulotb, in exitu ineurvo
0^ aeuto; pe6ibuB einereiB; tetra6aHvla 2viB)potrieo 6izito par^
vo; c^VX^am totX eineren, aliX lblummo6o in clortb; illX Xta
tiB prove6tioriB elle ereduntur. In- Hitlan6ia etiam vel
lan6ia
vilumur; in dalTniB neeatiB eonti6ent ltupi
-6ittlmX aveB) mortiB Wi inseren6X patientittlmX, un6e M^/e
- M2le tibi protpieiunt; prima? lunt, <^YR
navi^antibuB in(3/oenlan6iam in eonlpelum veniunt. Vivam
babuit Dm.
c^vam leeunclum omneB eorporiB parteB
lbllieice cleleriptic pg^. 1 77. sec^<^. Hr. Klein henforer ellers denne
Fugl til Maagernes Classe og kalder den l^aru3 marinuB M2ximuB,
ex albo nizro s^ tuseo variuB. vi6. I^ibr. eit. pa^. 136. (*).

Hav(*) Efterat dette var strevet, chbringes mig et Exemplar af en Hav-Hest,
med hvilken det har selgende Bestaffenhed.
Egentlig ligner den en
Maage (af det Slags, som hos os kaldes Graae-Maase) baade i Skabning og Sterrelse ; men er dog noget mindre.
Den har og nersten samme
Farve, efterdi den neden under er hvid," og oven til lysegraae overalt, ikkun
at de store VingelFiere falde lidt merkere end de evrige.
Endelig har den
og Maage-Fsdder, med z foran siddende og ved en Hinde forenede Tceer,
item med en Spore Bag til, som bedre kan kaldes en liden hvas Kloe, end
en Bag-Taae.
Den mcerkeligste Forsticl bestaaer altsaa i Nebbet, hvis
everste Kcebe er ligesom sammensat af 4 adffilte Stykker, nemlig ferst tyende
Kiilagtige Side- Stykker, een paa hver Side, denmst et langt MellemStykke, som mod Slutningen faaer en opheiet, krum og spids Skabning,
og endelig en oven paa Mellem-Stykket liggende huul Cylinder, som gaacr
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Hav-Old eller, som de af andre kaldes, Hav-LEller ere et Slags
hvide og sorte LEnder, som opholde sig i Havet og kiendes let af sine
lange udstaaende Fiere i Stierten, af hvilke nogle have tåget Anled
ning at kalde dem Troe-Fsrere, stasom de have lignet disse lange
Stiert-Fiere ved Troer c>: lange Trae-Stanger. I LinnXi I^n.
By. §. 96. kaldes dette Slags 3Ender^naBcau6a eunei-formi geu
ta, ti
Illan6iea Vormii, og iBxlr. r^gt. ed. 10.
1.
pa^. 126.
eau6a euneata, re6tricibuB interme6iiB loneorpore Friseo, temporibuB albiB. ti
b^emali3.
Hav-Sule er ligeledes en Hav-Fugl , sterre end en Gaas og i Skab
ning meest liig Skarven. Dens Neb er langt, lmget tykt og uden
Tander, saa og uden Naseborer; i det mindste fattes begge Dele
paa det Eremplar, som jeg eier. Nebbets everste Kabe er mod En
den krumboiet og har 2 paa langs gaaende dybe Furer, sta den
seer ud , ligesom den var sammenfat af 3 adstilte Stykker. Mund
vigene gaae forbi Ainene langt op til Nakken, og folgelig give denne
Fugl et stort Svalg. Den Oilln eller Kam paa Hovedet, som Hr.
Pontoppidan tillagger Hav-Sulen, fattes paa mit Exemplar. Skin
det omkring Ainene og under Hagen er ganste blot eller uden Fiere

og
udfra Roden af Nebbet, og strcekker sig hen til Midten af Over-Kttben,
eller henimod den ophsiede Deel af samme.
Denne Cylinder er ved en
SkilKrums-Plade eller et Mellem-Been atter afdeelt i 2 smaa Ror eller
Piber, som ere Fuglens Ncesehore; og dette viser, at Hav-HesteN ester
/^«NH/ H/?e»7^ ber kaldes en
eller Storm-Fugl, stisnt der
hos Ham findes ingen, som ganste ligner denne.
Nebbets Under -Deel
eller Under-Kcrben seer og ud som den var sammenfat af adstillige Stykker, og
er vel bugtet ligesom paaMaagerne,menderhos meget breed og buttet foran.
Videre agter jeg ikke at melde om denne Fugl, som nu findes udferlig bestreven og aftegnet i det Trondhiemste Selstabs Skrifter, I Deel,
6 Mandling.
Gg
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og derhos blaaefarvet ligesom Nebbet. Hovedet er maadelig stort,
men Halsen meget lang og tyk; Kroppen langagtig ; Vingerne lange
og smale; Stierten lang og spids. Fedderne ere, som Skarvens,
forsynede med 4 Tåer, alle siddende foran og forenede med en Hinde,
men afadstilligLangde, da den yderste etter udvendigsteTaae er langst
og de evrige efterhaanden kortere. Bag til stes i Staden for Taae
en temmelig stor Klode, hvilken synes at tiene som en Hal til at stette
sig paa i Gangen. Nebbet er uden og inden til blaaet; men Krop
pen overalt hvid, undtagen de IO yderste Vinge-Fiere, som ere me
siendeels sorte, tillige med en Deel af de smaa Vinge Fiere eller sta
kaldte teAriceF. Den kaldes i Xleinii I^ilb
/vvium p. 143.
, VlaneuB)
VallanuB, s. 3ula 110/eri, og findes aftegnet i Hr.
Pontoppidans Norg Naturl. Historie.
Hegre eller Heire er en almindelig og vel bekiendt Fugl.
eri
ll.2^epen6ente. I^n. By.§. 133.
Hei Loe (uden Tvivl sta kaldet, fordi den opholder sig paa Heterne)
er ell bekiendt og velsmagende Sneppe, mindre end en Due, som
overalt paa Kroppen er fort og guulspraglet saaledes. at de sorte Fiere
rundt om ere besatte med gule Pletter; men paa Brystet ganste sors,
og under Stierten sta vel som paa Laarene westendeels hvid. De
store Vinge-Fiere ere sortegraae, men de 8 ferste ere derhos hvide i
Midten; de smaa Vinge-Fiere ere ligeledes sortegraae, men hvide i
Spidsen. Nebbet er sort; Fedderne sortegraae; Laarene halv
negne; Taerne 3 i Tallet, og nasten adstilte, ikkun at de everste
Leder hange sammen ved et Stykke Skind eller en Hinde. Den er
Uden Tvivl (H2r26riuB ni^ro-luteteente V2rie^2tuB) pesrore niAro. In. By. §. 156.

Hsrse-Gsg. See Skodde-Foll.
HHiid-LaattNg. See Skarv.

Huus-Kald. See Spurv.
Hog
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Hsg kaldes paa Norst Houk, og falder her af adstillig Farve og Ster
relse. 1) Den sterste og almindeligsie er den sta kaldte Honse-Hsg,
. som er bruun- og fordspraglet, med gule Fedder. I^leo eera luteo
vlriili, peo!ibu3 lutei3, eorpore lerruFineO) vertiee lulvo. I^n.
By. §. 63.
2) Et andet Slags Hsg, som er mindre end
Hense-Hegen, meest msrkebruun af Farve, men dog hvid
agtig paa Brystet, og yderst i Stierten tegnet med en
hvid Tvar-Lillie. laleo pe6ibuB leminu6iB llavi3, eera niFra>
Egpice einereo, eau^X laleia cinerea, apiee albo. ibidem §. 66.
3) Den tredie og mindste er ven sta kaldte Spurv-Hog, som har
en merke-graae Farve med mange sorte Tvat-Linier over Stierten.
I^alco eera viricli) pe6ibuB MviB, r^e6tore albo, un6uliB tranB
-verli3fusei3. ibi6em §. 6Z.
Hens. Af disse gives her adstittige Forandringer, stasom 1) De
GemeeneHsnsudenTop. 2)Top-Hsns, isar de sorts med hvid
Top, som ere de Anseeligste ; men ei sta nyttige, som 3) SkioegHsnssne, hvilke have nogle nedhangende smaa Fiere under Hagen,
og holdes for de bedste at give LEg. I enhver Bondes Huus fin
des altid ien Hane og een Hene i det mindste; ogi visse Bygdclave
Holdes4til 5 Stykker eller fiere, hos hver Mand, sta at derfra aarlig
kan salges en temmelig Deel LEg og Kyllinger. 4) Kalkonste
Hons holdes vel hos en Deel fornemme Folk, men sielden.
Host-Fugl er et Slags store Snepper, som om Hesten kommer til Ver
ne i store Flokke , stient ikke alle Aar i lige Mangde. Nebbet er 4
Tvarfingre langt og af Farve sort, dog sta, at den underste Kabe er
tittige lidt red. Fedderne ere Blyefarvede; Laarene halv-negne;
Taerne splittede op til de everste Leder, som hange sammen ved en
Hinde ; den bågeste Taae liden og ikkun forfyllet med et Leed. Fie
rene paa den everste Deel af Kroppen ere merkegraae med adstillige
Gg 2
brune
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brune og hvide Pletter om Kantene ; Vinge-Fierene ere af samme
Bestaffenhed, men dog mere hvidspettede, og de sierste Vinge-Fiere
ganste sorte. Bugen er hvid ; Brystet graaeagtigt; Stierten hvid
med sorte TvarStriber. Denne Fugl findes i
ttitt. >lat.
?gF 165.
53. bestreden og aftegnet ulldee Navn
af ?luvialiB major ; men i I^innXi l^n. Bv. §. 1 42. kaldes den sKi>
meniu3 peclibuB vireteentibuB (rettere plumbeiB) urrbop^il)
albO) remi^ibuB lineiB 2lbiB tuteiB<iue un6ulatiB.
Jacob. See Sse-Konge.
Imbre,Hav-Imbre eller Lom Imbre (*) er en stor Hav-Fugl, omtrent
af Sterrelse som en Gaas, og nasten af samme Skabning, undtagen
hvad Nebbet og Fedderne angaaer. Nebbet er langt, Sylagtigt
og uden Tander; Tungen smal og spids ; og Naseborene giennem
sigtige. Vingerne ere maadelig store; men Stierten meget liden,
og, fra Fedderne at regne, kun 4 Tvarfingre lang. Laarene ere
meget smaa; men Benene lange, tynde og brede, nasten som etKnivBlad, felgelig meget beqvemme til at roe med. Taerne ere 4, af
hvilke de 3, som sidde foran, ere forenede med en Hinde, og forsynte
med stumpede og ligesom indproppede Kloer, men den sierde er en
liden bevagelig Bag-Taae, siddende tet oven for Ledet ved Fodbla
det. Vingerne og den everste Deel af Kroppen have en sort og
glandsende Farve, som hos nogle er besprengt med hvide og runde
Pletter,
(*) Disse urende Navne bruges her i Flcmg om Imbren; men da jeg af det
Trondhiemste Selstabs Skrifters iteDeel Bde Afhandling seer, cv
et vist Slags Lom kaldes i Trondhiems Stift Hymber, saa vil jeg ikke
ncrgte, at detNavnLom-Imbre maaffee egentlig ber tillcrgges denne sidste,
uagtet det er vist, at de fleste af vore Bender anste Lomen og Imbren
for een og samme Fngl, og venjeliK af den Aarsag have sammenfsiet diffe
tvende Fugles Navne.
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Pletter, men hos andre med lysegraae og Belgagtige Striber.
Den bågeste Deel af Hoved og Hals er mere graae end sort, og de«
hos hvidspettet; men den foreste Deel tillige med Brystet og Bugen
er hvid. Nebbet er mere blaat end sort ; men Fedderne sorte, ikkun
at den Side, som vender ind ad, seer hvidagtig ud. Under en
hver af Vingerne sees et temmelig stort og ved Vinge-Ledet meest
Pybt Hull i Kroppen; men om Imbren, efter den almindelige Me
ning, i disse Huller forvarer og udruger sine LEg, det er meget uvist
og synes kun at vare en Gisning. Rimeligere er det, som OliA
beretter i lVlus. I^e^. ?art. 1. BeA. 2. r^o. 22., nem
lig: at den af Fiste-Been bygger sit Rede paa Klipperne i Nord»
Seen, og midt om Vinteren udklakker der sine Unger i 14 Dage;
hvilket vel ikke er nogen hos os bekiendt, men dog ganste troeligt, i
Betragtning af, at den her meest sees om Vinteren, og i sar nåar
et Uveir er i Vente , da den begiver sig fra Havet nar ind til Landet
og anmelder sig ved et haftigtSkriig. IXleiniiHilt.sl2t.
?2F. 130. anfsres en Fugl under Navn af
6iHuB) Bibb. Embergans, om hvilken det videre heder:
?re>
lron ?biloti
>10. 47). ?2F. 61. narrar, czvo6 bie
ser
natUB 6va tua mb aliB exeluclat: ),tbi8 18 certain,
)>tbat tbe^ bove 2 eavit^ or bollov ?laee
<?/?e i?/^e/>
,)f^^/, onl^ eapable ot" eontainin^ a l2i^e6 RAF.» Af
hvilket Navn og Bestrivelse man lettelig seer, intet andet at kunde
forstaaes end vores Imbre; stiene det hverken er passeligt, at denne
Fugl henferes til Gassenes Classe, da den vist nok ber regnes blant de
sta kaldte dsolxmboB; ikke heller rigtigt, at den ikkun bestrides med
et Hull under een af Vingerne, efterdi den virkelig har et Hull un
der enhver af dem. I Muleo Ke^io og (stavidt jeg kan see af
Norg. Naturl. Histor. 2 D. Pag. 132.) i lVluseo
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kaldes Imbren NerAuB maximuB
Samme Navn
anferer og Klein i I-lilr I^at.
?a^. 141., og stiller dell fra
en anden Fugl, som Han kalder Mergu3 ar^ieuB, (^olxmbus ar
-6tieuBl.//^^e (liHu3
I^inn^uB derimod anferer begge
disse Navne, som Bvnon)'ma paa Lomen, hvilken Han egentlig
kalder ()blvmbuB peckbus palmatiB in6iviti3. I^n. Bv. §. 121.
Altsta maae een af disse to beremte Skribentere have tåget Feil, og
enten den forste giort tvende Fugle af een, eller den sidste eenaf
tvende. Hr. Lim^i Mening bestyrkes meget ved vore Venders
Udsigende, som gemeenlig holde Lom og Imbre for at vare een og
den samme Fugl, menende, at Imbrer ere gamle Lomé, somnebes
til at forlade de farste Vande og at begwe sig til Havs, sta snart
de blive for tunge, og ikke vel kan komme afstad med at fiyve. Det
er og vist, at disse Fugle have meget tilfalles med hinanden; men
at de ikke desmindre ere 2 adstilte BpeeieB) stal siden vises ved Lo
mens Vestrivelse.
Kaa eller Kaye. See Ravn-Kaate.
Kav-Krn er ligeledes ell temmelig stor Hav-Fugl, men lidet eller intet
bekiendt, undtagen for dem iblant vore Fistere, som besege StorEggen, af hvilke den bestrides i Sterrelse nasten som en GraaeGaaes, men dog mere tyk og kort af Skabning , og i sar med kor
tere Hals. Af Farve siges den at vare bruunspraglet som en Om;
og da den tillige kaver eller dukker idelig, har den faaet Navn af
Kav-Krn. Jeg tvivler ikke paa, at den jo er en <I!oI>mbu8; thi
af det Slags Fugle opholde sig i Havet adskillige, og ere bekiendte
af sin idelige Dukken , hvorfor de udenlands kaldes I)ob-ebieb>
voelierB og Teuchers. Eu Deel af dem stal og vare brulle afFar
ve; i sar melder Klein i Hift. sl2tur.
paF. 150. om en
COI7MOUB mleuB, Braun Teucherleln, som maastee kan vare
KavSrnen.
Kat-
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Kat-Ugle eller Nat-Ugle. Dellne er nok mere end eet Slags; men
den, som her saddanlig forekommer, er kun af Sterrelse som en Bue,
forsynet med et meget stort Hoved, item med et guulagtigt Neb og
paa Siderne af Nebbet med sorte Håar. Farven omkring Oinene
er hvid ; men ellers overalt graaebruun og hvidspettet. Paa enhver
af de store Vinge-Fiere sees sta vel over som under 4 tll 5 ordentlige hvi
de Pletter , af hvilke de underste ere de sierste. Bugen er hvid ;
Fedderne ligeledes hvide, men derhos lodne ligesom Hare-Fedder.
Btrix eapite l^vi, eorpore mseo, remi^jbuB albiB maeullB c^vinHye or6inum, s. !^o6tua minor. I^n. By. §. 53.
Mld. See Tield.
Kive, (^roprotberuB) er udenlands bekiendt Ullder det Navn Strunt
jager, og sta kaldet, fordi den forfolger Strand-Maagerne, ind
til ds af Beangstelse maa siippe sin Urenlighed, hvilken den med Be
gierlighed opstuger. Den har et krumt Neb og ligner meest en Maage ;
ikkun at den har sinarre Fedder, og er desuden overalt paa Krop
pen sort, men i Brystet msrkegraae. I Vinge-Fierene ere Penner
ne alene hvide; og i Stierten stdde 2 spidse Fiere, som ere lange
re end de evrige. Den kaldes i I^innXil^n^v. §. 129, Bterng
re6trieibuB extimiB maximis ni^riB.
Kiod-Meyse er et Navn , som formodelig vil sige det samme som KiedMuus, da det tillagges et Slags smaa Fugle, som ere store El
skere af Kied og indade sig deri ligesom en Muus. Af disse gives
ellers mange Slags, blant hvilke de almindeligste ere 1) Den sor
te og gule Kied-Meyse. ?aruB eapite ni^ro , temporibuB albiB,
nueba Imea. I^n. By. §. 238. 2) Den blaae og grenne. ?a
-ruB remi^ibuB eTruleleencibuB) prima mar^ine cxteriore alba^
vertiee eTruleo. ibi6em §. 240. 3) Den graae Kied-Meyse,
med et sort og hvidt Hovey. ?aruB eapite ni^ro, remporibuF
albib')

v
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glbiB, 6ortb einereo. ibi6em §. 242. 4) Endnu er mig fore?
kommen en Kied-Meyse, lidt mindre end en Kramsfugl, som har
et Sylagtigt Neb, oven paa sort men neden under guult med en sort
Spids, og en Tunge, som er Spydagtig og foran klestet saaledes,
at hver Deel atter er adstilt ito smaa Parter, ligesom 2 fine Berster
eller 3ecn. Paa Halsen og den hele everste Deel afKroppen er Farven
guulgren; under Hagen guul; paa Brystet guul med brune Spetter;
under Bugen merkeblaae og hen ved Stierten guul. Stierteu er klestet
og nasten af samme Farve som Ryggen, da de 2 mellemsie Fiere ere
grenagtige, mell alle de evrige noget morkere., dog sta, at de 2
yderste Fiere tillige ere tegnede med en hvid Kant. Fedderne ere
sortagtige og splittede i 4 Tåer, af hvilke den bågeste har en Kloe,
3 Gange sta lang som de foreste. Denne Fugl er vist nok en?aru3;
men hverken hos LinnTUm eller Klein findes nogen af stadan Far
ve. Maastee den ikkun er en Varietet af den ferst anforte ?aruB eapi
re niZrO) hvilken den meest ligner, blot at den ikke er sort paa Hovedet.
Knotter er en liden Fugl, som undertiden fanges i Snarer og for sin
behagelige Stemmes Skyld sattes i Buur. Den har et kort, tykt
og trint Neb af guulagtig Farve, og ligner meest en Guul-Spurv,
ikkun at den er noget sterre og har langere Stiert. Omkring Neb
bet er Farven hvidagtig; paa Brystet rodagtig med merke Pletter;
under Stierten graae; under Bugen hvidgraae; men oven paa Krop
pen bruun med temmelig store og sorte Pletter. Nederst ide store
Vinge-Fiere gaae nogle fine hvide Strider i det sorte; og Stierten,
som er klestet, har sortagtige Fiere med en bruun Kant runden om.
Fedderne ere fulde af Indstiarelser etter smaa opheiede Ringe; og
af de lange Kleer er den bågeste meget langere end de 3 foreste. Den
bliver formodelig Innbilla
ni^ro maeulam. In.By.§. 206.,
som i Tydstland kaldes Knust item Knyper. vi6. Xlejnii lllilr. /w'um
pgF. 91.
Kors-
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Kors-Fugl. See Dom-Pap.
Krage paa Norff Kraake, er en almindelig og vel bekiendt Fugl, som
i I^lnnXi In. By. §. 71. kaldes (I^orvuB eapite,
aliB eaucla
<)ve niAriB , truneo eineraleence. I Snarer om Hesten fanges
undertiden et andet og meget rart Slags Krage, som hos
i Almindelighev kaldes (^arioeata6teB; men i l^innXi In. By. §.75.
OorvuBcinereUB) eau6a aliB()ve ni^riB, BveejB Notvecka , Not
kraka. Den er af Sterrelse som en Skade , men har Neb og Fed
der stm en Krage. Tungens yderste Deel er meget tynd eller Hindag
tig, og adstilt i 2 Parter. Kroppens Farve er overalt graaeagtig»
bruun og besprengt med hvide Pletter, ligesom paa en Stcer ; men
Hovedets everste Deel er uden Pletter. Vingerne ere sorte, og de
smaa Flere, som bedakke dem, hvide i Spidsen; de store VingeFiere have og en liden hvid Spidse, men mindre kiendelig. Hen
under Stierten er Farven hvid; men Stiert-Fierene, som ere 11 i
Tallet, ere alle sorte med hvide Spidser.
Krams Fugl. See Trost.
Krog-Qvist. See Blom-NokM
Krykel^kaldes her et Slags smaa Maager, som opholde sig ved Hav
bredden for at nare sig afde Ting, som Havet kaster op
Stranden.
De ere af Sterrelse omtrent som Duer, etter neppe halvt sta store,
som de sadvanlige Maager. Nebbet er guult, langt og smalt, og
i nederste Kabe bugtet, ligesom paa alldre Maager. Farven paa
Hovedet, Ryggen, Vingerne og den bågeste Deel af Halsen er ly
seblaae eller Pcrleblaae, dog noget merkere paa Hovedet; men i
Panden, under Vingerne og paa Kinoene, sta vel som paa Brystet,
Bugen, Stierten og den foresteDeel afHalsen Sneehvid. Mund
vigene og Oienbryuene ere rede; de 5 forste og storste Vinge-Fiere
sorte i Spidsen (den ferste tillige sort om Kanten) men de 2 sidste hvi
de i Spidsen. Fedderne ere ganste sorte, men i Qvrigt dannede som
Hh
andre
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andre Maagers. Dette Slags Maager findes , sta vidt jeg veed,
ikke ommeldt hos Systematiste Skribentere, stient jeg maa tilstaae,
at den i mange Poster kommer overeens med I.aruB albu? 6orlb ea>
no LinnXi I^n. By. §. 1 2 5 .
Laxe-Tite eller Lax-Titring er en Trak-Fugl, som opholder sig ved
og svaver over Elvene, nåar Laxen stmmestads begynder at gaae til,
og har deraf sta vel som af sin Stemme faaet sit Navn. I Skab
ning og Sterrelse ligner, den en Heiloe ; har et Neb , som er et Par
Tvarftngre langt, rundt og sort , item en Top paa Hovedet, som
gier den anseelig. Farven paa Hovedet, den bågeste Deel afHal
sen, den sierste Deel afßyggen og de smaa Vinge-Fiere er graae
og befprengt Med morke Pletter; imellem Ryggen og Stierten Kriy
hvid; men paa Stierten hvid med sorte Belgagtige Tvar-Linier.
Brystet og den foreste Deel af Halsen er graaespraglet ligesom den
bågeste Deel, men noget lystre; og Bugen nasten hvid. Af de sto
re Vinge-Fiere ere de 5 ferste ganste merke eller sorte; de efterfelgen
de sorte men tillige hvidspraglede og omsider ganste hvide indtil den
2 1 de, efter hvilken de evrige blive sorte og plettede igien. Laarene ere
halv-negne; Benene lange, og Taerne ved en Hinde ganste iidet
sammenfeiede , begge heirode; men Kleerne sorte. Den er 'IrinM rollro ni^ro , bati rubra, pe6ibu3 eoceineiB. l^n. B.§. 149.
Lerke er en liden bruunspraglet Fugl, bekiendt af sin behagelige Sang,
som den i Flugten giver fra sig, og opholder sig meest paa de fiade
og Sandige Ser ved Havet, stasom Gidffoe, Vigeroe og fiere.
Denne er
reArieibuB extimiB 6uabuB, extrortum lon^i
tu6inaliter albiB, interme6iiB interiore latere lerru^ineiB. I^n.
By. §. 190. Men ellers falder her og etandetSlags Lerke, som er
sterre, graaespraglet afFarve, og sidder paa Marken, imedens den syn
ger; folgelig bliver ingen anden endden sta kaldte
Lire
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Lire eller Skraap er en maadelig stor Hav-Fugl, som opholder fig
meget langt ud i Havet og er altsta ikke bekiendt, uden for dem,
forn bruge Fisterie paa Stor-Eggen. Af disse Fistere beskrives
den åtvare noget mindre end en Kive , men ellers omtrent af sam
me Skabning; item afen meget hastig Flugt og af sort Farve, dog
sta, at en Deel af dem stal i sar vare kiendelige ved en hvid Plet
paa Stierten. Videre er dens Art og Wgel ei her bekiendt, sta
som den aldrig stal vare feet paa Landet; men hos Lucas Debes (i
Fceroernes Beskrivelse Pag. 129. Tydste Edition) meldes: at
Liren, nåar den er fuldvoxen, kaldes Skrabe, fordi den liggende
paa Ryggen indstraber eller graver sig dybt ind i Jorden for at giere
Rede, i hvilket den ei ligger paa Bugen, men paa Ryggen ; item
at Ungen, som er aarlig as hver ikkun een, stal vare overmaade seed,
uagtet den ei beseges eller inades afModeren udeu om Natten. Den
ne Fugl bliver ester al Rimelighed I.aruB pi^er eunieularls Xleinii.
t^itl'. r^at.
pa^. 139., hvor den af sin Rest kaldes I>O^,
PupiN, og bestrides saaledes: ?edibuB palmatiB 6^ rubeseemi
duB; rolrro lel(^vi6iZitum aut 6uoB 6igitoB lon^o, ayWtlio, nis^ <^voa6 ti^uram f^?^/// roltro non nibil timili; poftieG
6i^ito parvo, aeuto; latitat in eaverniB eunleulorum; mirum
in mo6um sazinat pullov. «l^?/>/.
6^ eau6a lati3lonFi'3 ;
o^vam eitillime volan3) non lanu^ine
ut vult^/^sveltita
Lom (d!ol^mbu3 ar6tieuB
(>olxmbu3 pe6ibuB palm2tlB
m6ivisiB LinnXi. I^n. By. §. 1 2 1 .) holdes her i Almindelighed for
at vare den selv samme Fugl, som den forhen bestrevne Imbre;
hvilket og synes at vare LinnXi Mening. Vel er det visi, at Lo
men i Henseende til den udvortes Skabning er Imbren sta aldeles liig,
at jeg snart ikke i nogen vasentlig Post har kundet marke den ringeste
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Forstiel; men at de ikke deswindre ere 2 adstilte Slags Fugle, det
meuer jeg at kuude bevises <») af veres forstiellige Sterrelse; da
Imbren altid befindes at vare meget sterre end Lomen, st) Af de
res forstiellige Farve; da Lomen er paa Kroppen ei aldeles sta sort
som Imbren, men mere graaeagtig, eller merkegraae, og besprengt
med hvide Pletter eller hvide Bolgagtige Stribir. Desuden ere
Lemens Hoved og Hals (i sar Halsens Sider) ganste graae overall ;
men det, som i sar gier den kiendelig, er den lange redbrune Plet,
som sidder paa foreste Deel af Halsen og er neden til breed, men
gaacr spids op til Hagen som en Kile, hvilken aldrig sees paa Imbren.
Endelig er og Lomens Neb mere sort end blaat. >>) Af deres for
stiellige Opholds Stad; thi Lomen opholder sig javnlig i de farffe
Vande, i sar Field-Vandene, og lagger sine Wg ved Vand-Bred
den, sta at, omendstient den undertiden stulle soge til Havs, er
det dog usadvanligt, og steer (som en Deel ikke urimelig holde for)
alene i Alderdommen, nåar den bliver for tung til at fiyve og ei vel
kan bierge sig ide farsteVande. Imbren derimod er en agteHavFugl, som vel undertiden sees at svamme i de farste Vande om
Sommeren, ligesom Skarv, Maage og andre Hav-Fugle, men
ti bestandig; udlagger heller ikke der sine Unger, sta vidt mig er be
kiendt. HAf deres forstiellige Natur; efterdi Lommen er en TrakFugl, som kommer om Foraaret og styver bort igien mod Hesten,
men Imbren sees derimod alleroftest om Vinteren, nåar den ved
Storm -Veir drives ind fra Havet, og det aldrig styvende, men
svammende. 5) Endelig og af deres forstiellige Rest, som gier dem
kiendelig nok adstilte fra hinanden.
Alt dette er at forstaae om denalyindelige og egentlig sta kaldte
Lom; thi efter Vendernes Beretning sees og undertiden i vore farste
Vande et andet Slags Lomé, som baade stal have et tykkere Hoved, og
des-
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desuden i Almindelighed vare sterre end de sadvanlige Lomé. Far
ven paa Hovedet og Halsen siges at vare deilig Violetblaae og skin
nende, men paa Kindene sta vel som ellers over alt paa Kroppen graae,
Bugen alene undtagen, som stal vare hvid. Hos Systematiske
Skribentere sinder jeg ingen, som ligner denM, og jegveed ikke,! om
den er en blotVarietet af den ferste,eller den udgier etSlags for sig
selv, stasom jeg hidindtil ei har kundet faae den at see (*).
Lomgive eller Lomvie er en maadelig stor Hav-Fugl, som as mig end^
nu ikke er seet, men bestrides af andre at vare oven paa sort, neden
under hvid, og af Skikkelse som en Alke, ikkun at den stal have et
langere og smalere Neb, med en guul Stribe paa hver Side af
Nebbet. Den forekommer hist og her ; men fornemmelig paa den
store og langt ud i Havet beliggende Be, kalott Rundoe, hvor den
danner sit Rede paa Fieldets fiade Afsatninger, ligesom Lunden,
om hvilken nu strax stal meldes. I Xleinii Hift. r^at.
pa^.
146. kaldes den ?lautuB rottro larino, tlLomvia d!lulii , og be
strides saaledes: korpore m fere omnium ovato; eapite ,eollo,
6orlb, peHbuBgve ex atro mteiB; cr^uneuB inferne albuB ; eau6a vix 2" lon^a; roftro lari timili, ni^ro, 26 ra6ieem man6i
dulX luperioriB linea tlava; eu)UB color varigre solet.
Lunde er en Soe-Fugl, som meget ligner Alken , men falder lidt min
dre. Hovedet er tykt; Nebbet meget stadt og stmmentrykt, sta
og forsynet med 4 Fnrer eller Tvarstriber af red og blaae Farve.
Ved Roden af Nebbets everste Kabe sidder ett starp Kant eller Kam,
haard forn Horn, og deri lange Naseborer. Farven er neden unHh 3
der
(*) Denne sidste Lom findes under Navn af Hymber aftegnel og nsiere bestreven i det Trondhicmste Selstabs Skrifter, 1 Deel ottende As-

handlmg, hvor den kaldes den meget smukke sort» og hvid-spraglede
Lom med Halsebaandet paa.
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der hhid, men oven paa sort overalt; sta at ikkun Kinoene ere graae,
og hver Mundvig tegnet med en hvidagtig Plet. Fedderne, som ere
ganste rede, have Laller med 3 Kleer foran , men ingen Spore bag
til. Denne Fugl salder ligeledes i temmelig Mangde paa fornavn
te Nundoe, hvor den opholder sig paa Fieldets fiade Afsaminger,
og, i Staden for at bygge Rede, graver sig et Hul i Jorden, hvis
Aabnillg snart tildakkes af Grasset, som der vorer hyppig, fordi det
aarlig faaerGedning afFugle-Skarn. Oensßeboere vide og tem
melig vel at benytte sig af denne Herlighed, i dei de med lern-Kro
ge trakke Fuglene uv af sine Huler, og fylde saaledes hele Baade
med dede Lunder, Lomgiver og Alker, hvilke de siden med Fordeel
salge. Luuden er ellers
I^uncla
rottri tul
eiB
oeulorum re^ione temporibuB^ve albiB I^innTi.
l^n. By. §. 118. ?lautUB arLtieuB Meinii. Hitt. rxlat. /^.vium
pa^. 146.
Maage, paa Norst Maase, er adstillig Slags. 1) Den alminde
ligste er Graae-Maasen, som har hvide eller bleegfarvede Fedder,
men guult Neb og en red Plet i Bugten af Nebbets underste Kabe.
Farven paa Ryg og Vinger er lysegraae ; men i Ovrigt hvid overalt,
undtagen at de 5 sterste Vinge-Fiere ere sorte hen imod det yderste,
dog sta, at hver af dem har en hvid Pltt i det sorte og desuden hvid
Spidse. Denne bliver vel ingen anden, endl.aruB albuB 60r50
einereo-tuleo I^inn^i (I^n. By. §. 126.) eller I^aru3 einereuBma
ximuB Xleinii (Hitt. r>lat.
paF. 137.) stient deres Bestri
velser ikke passe sig i alle Henseender. 2) Soeunger kaldes de gan
ste graaespraglede Maager, som have sort Neb, blege Fedder og
nogle sorte Fiere yderst i Vingerne sta vel som Stierten , og holdes
eenstemmig for at vare Graae-Maasens Unger, stiont de ere samme
ganste ulige og stae ei dens Farve, ferenb'ftrste Vinter er forbi;

hvil-
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hvilket ogsta afl^innXo paa foranferteStad bekraftes. 3) SvartBag eller Hav-Maase er sort paa Ryg og Vinger, men i Bvrigt
hvid, og har guult Neb. Den er uden Tvivl I^aruB 2lbuB 6orto
mro. LinnXi Bylr. r^atur^, pa^. 24. 4) Om de smaa Maa
ger eller sta kaldte KnMer er forhen meldet.
Mort-2Ender. See SpidsnebbedeMnder.
Myr Snipe er en bekiendt og velsmagende Sneppe, som holder til i
Myrer etter Sumpige Stader, et bruunspragletaf Farve, og har
adskillige Striber paa Hovedet tillige med et langt Neb.
niuB eapite lineiB o^vatour
rottri apiee
tubereulosO) lemoribuB leminu6iB. In. By. §. 143.
Mcckkre-Gouk. See Skodde Foll.
Natte Navn hores her som andenstads at strige om Natten, men
sielden. Den er Hirundo eau6a inte^ra, ore letiB eiliato, li
(!2primulZUB. I^n. By. §.248Nat-Ugle. SeeKat-Ugle.
Nat-Vake er en liden Fugl, lidt sterre end en Spurv, men i Skab
ning meest liig Trcee-Pitken , undtagen at den , som sadvanligt,
har 3 Tåer siddinde foran paa Fedderne og 1 bagen til, i Staden
for atTrae-Pikken har kuu2foran og lige sta mange bagen til. Far
ven paa den everste Deel af Kroppen, Stierten og Vingerne er
blaaegraae; over Ainene lidt sort ; paa foreste Deel af Halsen, sta
og paa Brystet og Bugen hvid ; men paa Siderne redbruun og lige
ledes under Stierten. En Deel af Stiert-Fierene ere oven lil hvide
i Spidsen, og 5 andre markede med en hvid Plet, som halvveis
overstiare dem. Nebbet er sort, men Fedderne guulagtige. Den
har sit Navn deraf, at den vaager og synger om Nqtten, og er i Svrigt
deraf bekiendt, at den ligesom en liden Muus leber op ad Traernes
Stammer, og pikker starkt i Traerlle som en Tråe Pikke. Den er
d!er
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dertbia
og Bitta re6trieibuB suseiB, Hvatuor mar^i
ne apiee^ve albi'B, Hvima apiee eana, ti ?ieuB cinereuB. BveeiB
Natrclca. l^n. By. §. 182.
Norff-Papegoy. See Dom-Pap.
Orre og Orr-Fugl. See Aar-Fugl.
Pengvin eller Pingvin. See Angle-Mager.
Ovikke-Tield er en Strand-Sneppe, af Skabning som en Due eller
Tenne , og af Farve graaespraglet, med nogle gule og hvide Stri
der over Hovedet. I Ovrigt siges den meest at ligne Tielden, da
den stal have et langt og buttet Neb, lange og rede Feddet, halv
negne Laar og splittede Tåer. Den opholder sig og, ligesom Tiel
den, ved Strandbredden om Sommeren ; men at den kaldes QvitkeTield, kommer deraf, at den er meget qvik 2: munter og levende,
stasom den aldrig staaer stille, men leber frem og tilbage ved Stran
den og striger idelig. I Xleinii Hitt:, l^at.
pa^> 2 1 . fore
kommer en Fugl, kaldet (lavia braeb^ptera voeifera, som bestri
des paa samme Maade som Qvikke-Tielden, og kaldes desuden af
sin Rest X/^ei- hvilket Navn formodelig vil sige det samme som
Kield eller Tield.
OvcerwKald, Fosse-Kald eller El^e-Konge er en bekiendt Fugl, paa
Kroppe» sort, men i Brystet hvid, som altid opholder sigvedOvcernHnse 3: Vand-Moller, og ved Elve-Fosse,hvor den lader sig af Våndet
overstylle. Motaeill2 pe6rore albo, eorpore nizro. I^n. By. §.21 6.
Navn er en almindelig og bekiendt Fugl, som i In. By. §. 69. kaldes
dorvuB 2ter 6orso eXruleleente.
Navn-Kaate er meest bekiendt paa Oerne, i sar Nordserne, hvor
den undertiden sees, og bestrides at vare afSkikkelse som en Krage,
men noget mindre, og af Farve ganste sort overalt, undtagen bag
paa Hovedet eller Halsen , hvor den stal vare lidt blaae. Den bliver
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ver uden Tvivl Hr. Pontoppidans Allike, Kaa, Kayh Raqge,
Mone6ula
tive (^orvuB fronte ni^ra, .oeeipite in
eano, eorpore lutco, ali3eaudaczve ni^ri3 LinnXi. l^n. Bv. §72.
Rutte. See Blom-Nottt.
Rype er en vel bekiendt og velsmagende Skov-Fugl, som il^n. By.
§. 1 69. kaldes "I"etrao reArieibuB a!biB) inrerme6iiB ni^riB apiee
a!biB. Af denne gives der 2 Slags, etter rettere tyende Variete
ter, som ikkun ere adMte i Henseende til Sterrelsen og OpholdsStadets Den sterste kaldes Lie-Nype, fordi den opholder sig i
Lierne eller Dalene, og ofte, nåar Sneen der falder alt for dyb,
begiver sig hen til Oerne. Den mindre derimod, som opholder sig
paa Fieldene, kaldes her Field-Skarv, enten per
da den er lige sta hvid, som Skarven (dorvuB ao^vatieus) er sort;
eller og (hvilket synes rimeligere) fordi den starver paa Fieldet,
det er , staaer sig igiennem og ernarer sig paa Fieldet, sta godt som
den kan, uden at sege ned til Dalene eller til See-Kanten.
Nod-Stiert. See Blod Fugl.
Rsy. See Tiur.
Sand Nonne er en liden Fugl, som ester andres Vestrivelse stal vare
af Sterrelse som en Kisd-Meyse etter ?aruB, paa Kroppen graae,
men om Halsen og Ainene hvid, med et lidet, redt og spidst Neb,
og med rede Fedder. Den opholder sig meest paa Nordserne , og
siges at grave sig Huller i Sanden ved Strandbredden, hvor den
lagger sine Wg. Heraf kan jeg ikke andet end stutte, at den er Hi
run6o riparia
live Hirunclo einerea, Aula abclomi
nec^ve albiB I^innXi. l?n. By. §. 247. ; men da jeg ikke selv har seet
Fuglen, ter jeg ikke forsikre det med nogen Vished.
Siden -Svcmds eller Sidenschwantz er en liden Field - Fugl,
af Sterrelse som en Krams-Fugl, graaeagtig af Farve, kiende
lig af sine opreiste Fiere i Nakken, og meget anseelig af sine rode
Ii
og
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og gule Pletrer (bestaaende ligesom af en opheiet Laqvering)
yderst i Vinge- og Stiert- Fierene. Dcli opholder sig idelig paa
Fieldene, og kommer ei derfra ned, uden en og anden Gang om
Vinteren, nåar Kulden er meget streng. I I"n.By. §. 179. kaldes den
H.mpeliB remi^ibuB o^vibuB6gm apiee memdranaeeo termin2ti3.
Sidse eller SW-Ronnik er en liden graae Fugl (Haynen tillige red
paa Brystet og Stierten, men ikke Hmlnen) som undertiden fanges
i Snarer og sattes i Buur. I Xleinii I^ilt. I^at. /^.vium p. 9l»
kaldes den Linaria limplieiter ti rubra major.
Skade. See Skior.
Skarv, (^arbo eller (^orvuB ao,vatieu3) er en stor og ganste sort
See-FUgl, af hvilken der stal gives 3 Slags, nemlig: 1) Den sta
kaldte Blik- Skarv eller Hviid-Laaring, som vel overalt har m
sort, men dog med en red og gren Skiar blandet Farve, og desuden
paa hvert Laar en hvid og sortspraglet Plet, stor som en Crone, item
1 4 lange Fiere i Stierten ; hvorfor den og i I^innXi In. By. §. 1 1 6.
kaldes ?eleeanuB lubtUB albieanB re6trieibuB czvatuor6eeim,
stienl i dens Bestrivelse intet meldes om de hvide Pletter paa Laare
ne, hvilke heller Me altid findes. 2) Top-Skarv, som fornem
melig stal vare adstilt fra de andre ved sin Tov paa Hovedet. Denne
bliver neppe, efter mine Tanker, nogen virkelig Skarv eller d!orVUB aHV2tieu3; men langt snarere den sta kaldte d!olvmbuB eri
lt2tuB Le eornutUB
3) Elldnu findes her et Slags
Skarv, som er kun lidt sterre end en And, men af Skabning som
Bltk-Skarvsn, ikkun at Nebbet er ei sta krumt i Spidsen, og
Stierten langt kortere, hvori dog sidder 12 Fiere, som ere lange
re end de evrige. Farven er oven til sort, men neden til hvidagtig
graae i Spetter. Denne bliver altsta ?eleeauuB lubmB tuleu3,
reNrieibu3 6uo6eeim. I^n. By. §. 117. Huden trakkes her af
Skar-
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Skarven og beredes til Skind, som er tienligt til Bog Bind. Kie
det,. som er ganste hvidt, ades og af nogle med Behag.
Skior eller Skade er en almindelig og bekiendt Fugl, som i I^innXi
In. By. §. 76. kaldes d!orvuB eau^a euneiwrmi. Undertiden ta
ger man her denne Fugls Unger og hakker dem levende (med Fier
Duun og Indvolde) i smaa Stykker, hvoraf distilleres et Vand, som
indtages imod Nedfald-Sot eller Falden-Syge, en Svaghed, som
ellers her.Nordenfields er ganste rar.
Skior-Vomge er et Slags Om, som meest opholder sig til Ficlds,
og bestrides at vare ganste liden og son af Farve, med en markelig
hvid Plet under hver Vinge og een lige .stadan under Stierten;
hvoraf jeg stutter, at den er I^aleo eera pe6ibuBHve lutei3, 6orso
luseo, peHore pMcio Ae. li Luteo vu!^ar.iB. I^n. By. §.65,
Den kaldes ellers af andre Krne-Falk, fordi den er i Stand til at
staae de andre 'og sterre Orne fra sig,, nåar de ville fratage den sit
Rov; ligesom den paa visse Stader siges at giere stor Skade, endog
paa voM Faar og Geder.
Skior TEnder. See Spidsnebbede ZEnder.
Skodde-Foll er et Navn , som lige efter Ordene betyder Taage-Hest,
men tillagges her den i Dannemark sta kaldte Horst-Gsg, fordi
den ikke gierne lader sig hore uden i taagetVeir, som her kaldes
Skodde eller Skoudde, og har en Rest, som nogenledes ligner en
Foles eller Heftes Vrinsten, men allermeest en Geeds Bragen;
hvorfor den ogfta kaldes Mcekkre-Gouk, da maekkre betyder hos
os at dmge. Imedens den brager i Luften, fiaggrer den starkt
med Vingerne; og dette er vel Aarstgen , hvorfor nogle mene, at
den giver stadan bragende Lyd fra sig med Vingerne eller VingeSlagene. Den kaldes i I^innXi I^n. By. §. 146. I^rin^a rottri
apiee pun6tato, pe6ibuB livi6o-vireseentibu3) 60r50 tuleo viri6i-
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mti6o; men bestrides dog stmmestads noget anderledes, end den
af mig er befunden. Thi paa mit EMiplar er Nebbet 3 Tvarsingre
langt, smalt, lidt ftmmentrykt og mod Enden spidst ; Laarelle halv
negne; Benene meget lange; Taerne 4 i Tallet, af hvilke de 3 fo
reste (isar den udvendende og mellemste) ere ved enHinde halv fore
nede. Hoved og Hals ere graae og hvidspettede, dog den bågeste
Deel merkere end den foreste ; og Ryggen sta vel som de smaa Fie
re, der bedalke Vingerne, deels bruunagtig-graae med merke Plet
ter, deels sorte med hvide Pletter om Kantene. De store VingeFiere ere morke; Pennen i den ferste er Sneehvid, men i alle de
andre bruutl ; de 5 ferste ere merke overalt, meil de 4efterfolgende ha
ve lidt Hvidt i Spidsen, sta og paa den underste Side en fim hvid Kant
rundt omkring sig, hvilken ligeledes findes paa de evrige store Vin
ge-Fiere sta vel som paa en Deel af de smaa og oven for siddende
cee^rieeB 5: Fiere, som bedakke Vingerne. Den bågeste Deel imellcm
Kroppen og Stierten er hvid; Stierten selv hvid med graae og Belg
agtige Tvarstriber; Brystet hvidt med sorte Spetter ; Bugen nasten
ganste hvid ; Nebbet sort og Fedderne Seegrenne. Skulle denne
ikke vare den rette Horst Geg, da bliver den et andet BpecieB, som
med Horse Gegen er nar besiagtet.
Skov-Skade. See Field-Skior eller Field-Skade.
Skraap eller Skrabe. See Lire.
Snee-Fngl er en hvid og sort Field-Fugl, ei sterre end en SpMV,
som gemeenlig opholder sig paa Fieldene, og det i Mangve;"men
kommer dog undertiden ned til Strandbredden, nåar den venter Snee,
og er meget hastig i sin Flugt. At Snee-Fuglen stifter sin Farve
og bliver om Sommeren bruun, hvor den om Vinteren er hvid,
det er vist nok; men at den, som nogle mene, stulle vare eet med
den udenlands bekiendte fede og kostbare Ortolan, det modsiges af
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I^innXo, som i Schwed. Acad. Abhandl. 1 740. 2 Qvart. 9 Abh.
viser, at de ere 2 meget adstilte Slags Fugle, stient han tilstaaer,
atSnee-Fuglen er meget behagelig at spise, og bestrider den neie
under Navn af
remiZibu3 albiB, exrrorsum ni^riB'. la
teralibuB tribuB albiB.seontr.l'n. By. §.194. a. 3: EndstientFar
ven paa denne Fugl (som meldt er) ikke altid er eens, sta vil jeg
dog bestride den saaledes, som den af mig er befunden om Foraaret.
NeAet er mestendeels guult, men dog oven paa noget merkt. Ho
ved og Hals ere hvide, men derhos noget brune eller Rustfarvede,
besenderlig oven til. Kroppens underste Deel er hvid, men den
everste sort med hvide og brune Kanter om Fierene. De 8 ferste
og sierste Vinge-Fiere ere egentlig forte, men dog hvide om Kante
ne, i sar den inderste eller stiulte Kaut, hvis Hvidhed voz-er alt
mere og mere og indtager paa de bågeste af disse Fiere en sterre Deel
end detSorte. De 7 efterfelgende Vinge-Fiere ere derimod egent
lig hvide, stient de 5 ferste af dem ere ved Spidsen tegnede med en
liven, sort og langagtig Strag ; og efter disse felger endelig 1 sort
Fier igien med hvid Kant. De smaa Fiere, som bedakke Vingerne,
ere ved de foreste lange Vinge-Fiere hvide og sorte, ved de mellemste
hvide, og ved den sidste af samme Farve som Ryggen. De under
ste Stiert-Fiere ere hvide med en sort Strag ved Spidsen, men de
everste sorte med en hvid Kant paa begge Sider. Fedderne ere
Beegsorte og glandsende; og den bågeste Taae meget langere end de
evrige.
Sol-Sort. See Trost.
Spidsnedbede LEnder, som ogsta kaldes Mort« eller Fiff-2Ender,
henfores vel her under een Classe med LEnderne, men ere dog fra
samme kiendelig adstilte ved sit smale Neb og Savede Tander, af
hvilke sidste de hos Klein have faaet Navn af BerratoreB, da de hos
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LinnXum og andre Systemcttiste Skribentere kaldes Mer^i. Af
disse kiender jeg kun eet Slags, nemlig de sta kaldte SkiorMnder,
hvilke i sin Art holdes for de sterste og cmseeligste. Hanllen er sorte
gren paa Hovedet, og har en Deel lange nedhangende Fiere iNak
ken; item et langt og smalt, mod Enden buttet, og med Sylagtige
Tander forsynet Neb. Farven paa den foreste Deel af Halsen er
bruun eller redagtig med morke Pletter ; men bag paa Halsen^ hvid,
sta og paa Brystet og Bugen. Den sterste Deel af Ryggen er
sort; men den bågeste Deel tillige med Stierten graae eller Sslv
farvet. Vingerne oven og neden til sorte ; men i Midten hvide.
Fedderne rede ligesom Nebbet. Hunnen derimod er ikkun merke
graae og hvid , med redt Neb og rede Fedder. Dette Slags kal
des i I^n. By. §. 113. Mer^UB erilta 6epen<^ente, eapite ni^ro
e^ruleseente, eollari albo.
Spue eller Spove. Under dette Navn er bleven mig tilbragt en stor
Sneppe med et krumbeiet og 2z Tomme langt Neb. Naseborene
ere lange, og fra samme gaacr en Fure ned til Nebbets Spidse.
Fedderne ere lange; Laarene halv-negne; ogTaerne 4 i Tallet, af
hvilke de 3, som sidde foran, ere i det Bverste forenede ved en Hinde.
Farven er paa Nebbet sort eller melk; paa Hovedet ligesta, med en
Rad hvide Pletter over Issen; paa Kroppens everste Deel merk,
med lysebrune Pletter omkring Fierene; under Hagen graae; paa
Hals og Bryst lysebrunn, med langagtige og merke Pletter; paa
Bugen og Laarene hvid; og ligeledes imellem Kroppen og Stierten,
som har morke og lyse Tvarstriber. Fedderne ere blaae. Denne
faldes her Smaae-Spue, og i I^inn^i I?n. By. §. 140. I>lume^
niuB roliro areuato^ ciorlo maculi3 suleiB rbomboi6a!ibu3) pe6i
duB eXruleseenribuB, i"
minor; men ellers gives her og
et sterre Slags, som fra him kiendelig er adstilt ved Resten, og
egentlig
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egentlig har Navn af Spus, hvilken uden Tvivl bliver dlumenius
rottro areuato, 2118 ni^riB, lnaeuliB niveiB) pe6ibuB eXrulelcen
tibuB, li
ma)or. ibi6. §. 139.
Spurv eller Sporv deles her i 2 Slags, nemlig 1) Den bekendte
og almindelige Graae-Spurv, som og kaldes Huus-Kald,?aller
6omelti^u3. 2) Den sta kaldte Guul-Spurv, som foran findes
bestreven, og er et andet Slags Fugl.
Stsen-Dolp eller Stttn-Sqvcette (ftakaldet, fordi denjavnligsto
der paa og bygger Rede under Stene, samt idelig bedager Stierten
op og ned) er en bekiendt, liden og graae Fugl, som i I"n.By.
§. 217. forekommer under Navn af^lotaeilla 60r50 eano, fronte
alba, oeulorum re^ionibu3 ni^r,!B. li Oenambe.
Stiglitz eller Stillits er og en liden graaeagtig Fugl, sort paa Hove
det, item sort, guul og hvid paa Vingerne. InnAlla remi^ibu3
sntrorlum luteiB) extima immaeulata, re6trieibu3 6uabuB toto
reli^viB^ve apiee albl3. li (iar6ue^3. ?n. By. §. 195.
Stcer, BcurnuB vul^ariB) er bekiendt nok, og kaldes i ln. By. §. 183.
BturnuB roltro ilaveleente) eorpore ni^ro, punAis albiB.
Svale, ttirun6o, er egentlig 2 Slags, nemlig: l ) Den, som byg
, ger sit Rede i Husene, besenderlig i Hee- og Korn-Laderne. 2)Den,
som bygger sit Rede uden paa Husene. Om hvilke 2 adstilte Bpe>
eieB kan eftersees LinnXi I^n. By. §§. 244 A 245.
>
Svane, d!y^nu3, sees del undertiden at opholde sig i vore FieldVcmde, og der at lagge sine TEg paa smaa Holme; men hverken
bestandig eller i nogen Mangde.
Svart-Bag og Sceunger. SeeMaage.
Sse-KMge eller Jacob kaldes her en liden, rar og for de fieste übekiendt
See-Fugl , som er Alken temmelig liig , men neppe halv sta stor.
Nebbet er kort og meget tykt, men dog mod Enden spidst; Halsen
kort,
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kort , og Fedderne som paa Alke-Slagten. Farven paa Hovedet,
Ryggen, Stierten og Vingerne er sort og glandsende, men neden
Ullder og paa Siderne hvid; hvilken Hvidhed strakker sig stm tyende
Grene omkring Halsen, dog sta, at de ikke ganste gaae sammen.
Over hvert Oie sidder en ganste liden hvid Plet; og for paa Halsen
eller den everste Deel af Brystet sees en breed Tvarstrag, som af
Farve er lysegraae eller graaespettet. De bågeste Vinge-Fiere ere
hvide i Spidsen, og foraarsager derved en hvid Strag tvart over
Vingerne, ligesom paa Alken; en Deel af de everste smaa Fiere,
som bedakke Vingerne, ere og hvidspettede. Fedderne, som have
smaa og hvasse Kleer, ere sorte ligesom Mbbet. Denne Fugl kal
des i I^inn. B^lt. rxlac. e6it. 10. "I"om. i. P2Z. 1 3 1,
iXvi eonieO) abliomine tascia^ve alarum alba, pe6ibuB ni^riB;
hvorved jeg ikkun maa erindre dette, at Nebbet er oven paa ei alde
les javnt, men har for ved hver Nasebor en dyb, stient kort, TvarFure, som ei strakker sig aldeles ned til Kanten af Over-Kaben.
LinnXUB melder og stmmestads, at adstillige
holde denne
Fugl for at vareHunnen til Teisten, og kalde den^olumba(iroen->
lancliea; hvilket dog af andre stal modsiges, og det ester mine Tan
ker med Rette, da de baade i Henseende til Sterrelst, Skabning og
Farve ere kiendelig nok adstilte, og denne desudeu er her lige sta
rar som Teisten er almindelig. Aarstgen , hvorfor den kaldes SoeKonge, er uden Tvivl denne, at den blant Sse-Fuglene er noget
nar den mindste, ligesom Fugle-Kongen blant Land Fuglene; dog
er den sta kaldte Ssrrsn Peder endnu mindre, i det mindste ei
sta tyk og fyldig som denne. I Ovrigt kaldes og denneFugl Ficrrt
eller Baare-Ficert, og bliver altsta formodelig den samme, som i
Norg. Naturl. Historie forekommer under Navn af Boestcer.
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Soe-Orre er en HavFugl, som sielden sees uden af vore Fistere, efter
hvis Vestrivelse Hannen stal vare fort med hvide Pletter paa Vin
gerne, ligesom en Orre eller Aarhane, men Hunnen .derimod ganste
graae. Den Fugl, som jeg een Gang har feet under dette Navn,
var af Skabning som yl Lom, men i Henseende til Kroppens Ster
relse ikkun som en Due, eller lidt sterre. Nebbet var kort og spidst;
og Fedderne, som sidde endnu langere bag end paa Lomen, sta der
, ikkevar ringeste Tegn til Stiert, havde dette Besenderlige, at de
3 foreste Tåer vare ikkun oven til stmmenhangende eller forenede
med en Hinde, men derimod neden til adstilte, og stae ud som tynde
og brede Laller med ganste flade Kleer, ligesom Nagle. Dens
' Farve var oven til sort, men neden under hvid. Hovedets Sider
sta vel som Under-Deel vare ligeledes hvide; men den foreste Deel
af Halsen graae. De 1 1 ferste Vinge-Fiere vare ganste sorte,; den
1 2te meest hvid ; de 12 efterfolgende ganste hvide; de evrige sorte
igien. At dette er den sta kaldte (iolxmbuB ti ?o6ieepB minor
tvivler jeg ikke paa; og omendstisntl^innXUB tillagger
den en redagtig Farve paa Hovedet og kalder den d!olxmbuB pe6i
buBlobato-6ivisiB) e2pite rufo. I^n. By. §.123; sta erindrer Han
dog stmmestads, at dens Farve er meget foranderlig eller forstiellig.
I Norg Naturl. Hist. forekommer denne Fugl under Navn af
Savorren.
Sorrsn-Pedder eller, som den af andre kaldes, Vcstenvinds-Are,
er en meget liden Hav-Fugl, ikkun as Sterrelse som en Svale;
men af Farve Beegsort, meo en hvid Plet paa Stierten. Naar
Fisterne, som reise langt ud i Havet om Sommeren, see denneFugl
hoppende paa Belge-Toppene , vente de en Storm af en Vesten
villd etter Sor-Ronne, det er Syd-Oft, som paa den Tid af Aaret
pleier at balast meget hastig, og har givet denne Fugl sit Navn; men
Kk
at
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at den tillige barer Navn af Peder, det kommer udeu Tvivl. deraf,
at den ligesom St. Peder stes gaaende, eller rettere hoppende, paa
Våndet : af hvilken Aarstg Ven og udenlands kaldes St. Peders
Fugl, item Sturm- Vogel, lat. rroeellarill. I Norg. Nat.
Historie ommeldes den kortelig under Navn afSsndenvinds-Fugl;
men i Schwed. Acad. Abhandl. 1745. 2 Qvart. 2 Abh. findes
den udferlig bestreden, og i Linn. Bxlr. I^at. e6it. 10. "I'om. 1.
pgA. 131. kaldes den ?roeellaria pelaPea.
Teiste er een af det Slags Fugle, som meest opholder sig paa Seen,
og kun sielden kommer paa Land , efterdi den nied sine langt bag
ved Stierten staaende Fedder ikke uden Vanstelighed kan gaae.
Den har et langt, Sylagtigt og,sort Neb, men rode Fedder; er
paa den everste Deel af Kroppen ganste sort; men paa Bugen,
Brystet og Halsen hvid, og desuden market med en langagtig og
temmelig stor hvid Plet paa hverVinge. Markeligt er det, atdenne
Fugl stifter sin Farve mod Vinteren, da den bliver graae paa Ho
> vedet, Halsen og et Stykke hen paa Ryggen, men i Svxigt uforan
dret; hvilket hetter ikke har varet ganste udekiendt forXlein, som
kalder den ?lautuB eolumbariuB, stient dens almindelige Navn hos
er (iolumba (iroenl2n6ie2) undtagen hos LinnXUm,
som henferer den til (i!ob/mboB i l^n. By. §. 124.
Tenne eller Tende er en Strand-Fugl, som opholder sig her om Som
meren ved See -Kanten, og er af Sterrelse som en Due; men i
Skabning meest lng en Svale, i Henseende til sine spidst Vinger og
kleftcde Stiert. Nebbet er rsdt, samt temmelig tykt og langt; Ho
vedet mestendeels sort; Kroppen lysegraae; Snert -Fiercne hvide,
dog i den yderste Kant sorte; Vinge-Fierene graae, men de 5 sterste
ligeledes sorte i Kanten; Bugen lysegraae; Fedderne smaa og rode
ligesom Nebbet. Den er Bterna reArieibuB extimiB maximiB
6inp>
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6imi6lgto-2lbiB ni^ri3c^ve) li I^irunclo marina. I^n. 3 v. §.127.
Da denne Fllgl striger idelig, sta har man deraf tåget Anledning at
kalde et kaadmundet Menncste en Tende; ligesom man og siger om
dell, der ei kan holde Munden, men idelig stielder etter tretter imod :
Han tender imod.
Tield eller Kield er en TrabFugl, som opholder sig her om Somme
ren ved Strandbreddene, og heder sta vel hos LinnTum som andre
Systematiste Skribentere H^matopUB li ?iea marina. Farven
paa Hoved, Hals, Ryg, Stiert og Vinger er sort og glandsende;
men imettem Stierten og Ryggen hvid. De stersteVinge. Fiere ha
ve alle i Midten en breedi og paa langs neogaaenye hvid Stribe;
men de smaa Vinge-Fiere (hvorunder ogsta forstaaes de sta kaldte
teArieeB) eller smaa Fiere, som bedakke Vingerne) ere hvide i Kan
ten. Den ganste uuderste Deel er hvid, undtagen Halsen. Neb
bet langt, temmelig tykt, stmmentrykt og mod Enden buttet; af
Farve guulagtig-redt ligesom Sienbrynene. Laarene erehalvnegns;
Fedderne Kiedrode, temmelig tykke og rynkede, item forsynede med
3 Taer,af hvilke .den mellemste og udvendende ere halv forenede eller
stmmenfeiede ved en Hinde. Naar Tielden kommer tilig om For
aaret, venter man her tilig Sommer.
og Roy ere Han og Hun aset Slags store og meget velsmagende
F?^ Skov-Fugle, som overalt i Norge ere vel bekiendte , men falde kun
her af en Handelse.
Deres almindelige Navll hos Systematiste
Skribentere er llro^alluB ma^or; men i l^n. By. §.166.
re^rieibuB exterioribuB subbrevioriduB, alarum bali alba maeula.
Troe-Fsrer. See Hav-Old.
Tme-Kloppe eller Trcee-Pikke er mange Slags, stasom 1) Den
sorte Trae-Pikke med en red Strag ved Sinene, som hores under
tiden at pikke meget starkt i TraerNe. ?ieuB ni^er vertiee eoceiKk 2
neo

280

Sondmsrs Bestrivelse, I.Parts IV.Capitel,

neo. I^n. By. §.79. 2), Den grenne, som er red paa Hovedet,
og hos os den almindeligste. ?ieuB viricliB vercke eoeeineo. ibiHem
§. Bc>. 3) Den sort- og hvid-spraglede, som har en stor Blodred
Plet under Bugen tillige med nogle rede Pletter paa Hovedel, og
er mindre end de 2 ferste. ?ieuB alboni^roc^ve varie^atU3) ver
tiee ni^ro s^e. ibi6em §. 81. 4) Den ganste lille Tråe - Pikke,
som ei er sterre end en Spurv, men ligeledes sort og hvid; folge
lig maa vare ?ieuB albo ni^roo,v6 variuB , re^rieibuB tribuB lilte
ra!ibuB semini^riB. ibicl. §. 83- Tråe Pikken holdes her for den
allerbedste Madding til at satte i Falderne for Maaren.
Trost eller Krams-Fugl, paa Norst Trast, er mange Slags, sta
som 1) Den sta kaldte Sol-Oort, som er guul paa Nebbet og
Sienbrynene, men ellers ganste sort overalt. I^ur6uB2ter) roKro palpebriBgve su!vi3. li Merula vulFariB. I^n. By. §. 184
-2) Ring Trast, som er sort med en hvid Ring om Halsen. I"ur>
6uB niFrieanB) rottro ilaveteeme, toreve albo. ibiclem§. 185
-3) Den almindelige Trast eller sta kaldte Graae-Tmst.
reHrieibuB ni^riB, extimiB Martine interiore Zpiee2lbieanribu3)
eapite eano. ibi6em §.188^ 4) Tale-Trast, uden Tvivl sta
kaldet, fordi den har smukkere Stemme end andre Troste, er min
dre end de andre; oven paa Kroppen gronagtig-graae; over Vine
ne guulagtig; og paa Brystet Kgesta med sorte Spetter; undtt^n
gen hvid; og foran paa Vingernes underste Side reddruun.
6uB aliB lubtuB lerru^ineiB) linea lupra oeuloB albieante. ibiclem
§. 189Ugle. See Berg-Ugle og Kat Ugle.
Vestenvinds-Are. See Sorron-Peder.
Wibe er en meget broget Fugl, og i sar kiendelig af sine forte nedhan
gende Nakke-Fiere. Farven paa Hovedet er graae og sort; i Bry,' tt
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stet sort, og der neden for hvid ; paa Ryggen gren- og red-glandsen
de, og ligeledes paa Vingerne, undtagen at de store Vinge-Fiere
ere forte; paa Stierten ferst rsdbruun, vernast hvid og endelig sort,
i 3 lige Afdeelninger. Den er
eritra 6epen6ence, pe
(rore niFro. ti VanelluB. I^n. By. §. 148-, og opholder sig hos
os i temmelig Mangde, besenderlig paa Vigeroen og andre sta
danne javne og Salldige Ver.
Mder eller 3Ee-Fugl er en See-Fugl, bekiendt af sine stienne Fiere
og Duun, som hos os vel samles i nogen, stient ikke betydelig,
Mangde. Hannen er paa Hovedet sort, og der neden om lysegren;
paa Halsen, Ryggen og den everste halve Deel afVingerne hvid,
men paa den nederste halve Deel sort; under Bugen Beegsort; i
Brystet lidt redagtig; paa Neb og Fedder morkfarvet, men paa
Stierten ganste sort. Hunnen derimod har en merkegraae og min
dre anseelig Farve. Den er /^naB p!umiB mellMmizl
rollro lemieDn6rieO) unZve obtutb, eera luperne biti
-6a ru^osa I^innXi. I^n. B y. § 94.
Om, som og af Venderne kaldes Are, er en bekiendt Rov-Fngl, hvor
af her i sar gives 3 Slags, nemlig : 1) LandHrnen, somafFar
ve er bruunspraglet, dog i Brystet noget redbruun og bagen til lidt
sort, med gule Fedder og sort Neb. I^leo eera lureZ , pe6ibu3
°W
eorpore rulb. I^n. By. §. 56. 2) Fiste-KrMN, som er
noget sterre; paa Hals og Ryg lysebruun og hvidspraglet; paa
' Stierten hvld og lidt sort i det Merste; men paa Neb sta vel som
Fedder guul. I^aleo eera llava, re6trieibuB albiB verluB apieeB
.
nizri3. li ?vFar^uB. ibi6em §. SF.
opholder sig gemeen
lig ved Strandbredden og narer sig meest ved Fisterie; tager og un
dertiden fat paa de store Hcllsftyndrer, men med sta stet Udfald,
at den selv maa gaae til Grunde. 3) Den sta kaldte Skior-Vcrn-
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ge etter Orne-Falk, som allerede forhen er bestreden. Ligesom Ar
nen hos os foraarstger adstillig Skade, ved at bortsnappe mange
smaa Lam og Kid; sta er dell derimod i et og andet Tilfalde dog
til nogen Nytte. Saaledes strabes undertiden det Gule paa dens
Fedder af og tåges ind, som en Lagedom mod Guulfot. Dens
lange Skriv-Penne ere i sar begierlige blant vore Fistere, som med
dem belagge sine Fister-Snsrer narmest ved Anglene og der uden
om igien med Messing-Traad, paa det at de store Fiste ei stal bide
Sneretaf; og derfor gielder en sta kqldet Kme Flugt, etter et Par
Vrne-Vinger, ved See-Kanten altid i Mark Danst i det mindste.
Nogle ville forsikre, at den yderste krumme Deel af Ornens Neb
undertiden stal vore sta langt ned, at den hindrer Nebbets Aabning
og derfor maa brydes af i BiergMeftene.

Dme-Falk. See Sklor-Vcenge.
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Femte Tapitel.
Om

Sondmsrs Fiske.
HHa jeg i etsardelesCapitel har forestt mig at handle om Fisterierne
og de deraf fiydende Fordele; sta vil jeg her intet melde om
stadant, men alene betragte Fistene selv, og bestride enhver for sig
saaledes, som jeg har forefundet dem, uden at indlade mig i en vidt
leftig Beretning om deres forstiellige Levemaade og Drift, med videre,
og uden at anfere dem under sine visse Classer eller i en Systematist
Orden; hvilket alt tilforn er steet af andre. Hvad jeg forud vil have
Laseren erindret om, bcstaaer altsta kortelig i selgende: i) Ligesom
Seen eller det salte Vand hos os frembringer mange, og paa andre
Stader til deels übekiendte, Slags Fiste; sta indeholde derimod vore
farste Vande ikkun ganste faa, og i det heleste 4 etter 5 Slags, nemlig
Krcee, Lax, Ner og Kret; men nåar heie Vandfald i Elvene, som
Mos os ere almindelige, hindre Laxen fra at komme op til Våndene,
/Fndcs ikkun de 3 evrige Slags, og ide sta kaldte Field-Vande, som
5» ligge heit op lil Fields, intet uden Oret alene. Karudse og Brasen
med sine adstillige Bpeeieß ere altsta her ganste übekiendte, og Gledde
falder kun af en rar Handelse; sta at disse og fiere farst Vands Fiste
synes at vare en Herlighed, som af Naturens Herre er nagtet os, fordi
vi af Havet tilstrakkelig kan forsynes, og derimod henlagt til andre
Stader i Norge/ hvor salt Vands Fist ei kan haves. 2) Det , som i
nast foreguaende Capitel er anmarket om Fuglene, nemlig at nogle af
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dem opholde sig her bestandig, men andre ikkun paa visse Tlder afAaret,
det samme gielder og om Fistene. Af de bestandige Fiste opholde nogle
sig ganste nar ved Landet og Sse-Brnggcme, hvor de javnlig Ms,
stasom Aal, Berg Gylte, Blaae Gomms, Mort, Pale og SandFlynder; hvortil kan lagges Krcee og Kret, som om Hesten fanges i
Elve-Mundene. Andre igien opholde sig langere hen fra Landet, paa
maadeligt Dyb i Fiorde og Vige (hvorfor og stadan Fist kaldes VikeFist) stasom Blege, Hyse, Knur-Hane, Kroppung etter SlnaaeTorff, Lyr, Tang -Brosme (Nullela vivipara) og Va-Lange.
Elldnu andre opholde sig alene i de dybe Fiorde, stasom Berg-Lax,
Blanke-Steen , Byrke-Lange , Haae , Haaedrand - Unge, HaaeGiocle, lis-Galle, Lyfing og^iod-Fisk. Endelig gives her og en
Deel bestandige Fiste, som fornemmelig soge sit Ophold i Havet, nem
lig Brosme, Lange og Qveite (hvilke tree Slags dog ulweniden fan
ges i de dybe Fiorde her og paa nogle saa andre Stader Nordenfields,
hvor der gaae store Dyb ind fra Havet) og den sta kaldte ScekkenodSey.. De andre übestandige Fiste, som ikkun indstnde sig her til visse
Tider og derfor kaldes Fcerm Fist, det er, Fiste, som komme og fare
bort igien, ere (foruden en Deel rare Fiste) Garn- og Line-Flynder,
Lar og Makrel, men fornemmelig Sild og Vaar-Torst, hvilke ha
ve mange andre store Fiste i Felgestab med sig, stasom Brygde,
Haae-Brand , Haae Kierring og Haae-Mcrr (disse opholde sig ale
ne paa Havet og sees sielden eller aldrig i Fjordene) item Haae-Storje,
Hval, Nise, Spcrk-Hugger, Springer, Stsrje, Svcrrd Fist
og Ufs, hvilke ofte begive sig dybt md i Fjordene, meest for Sildens
Skyld, til hvis Odelaggelse de alle have ligesom forenet sig. Dog,
som Naturen er ei alene en gavmild men og forsynlig Moder, sta med
deler den os ikke alle disse Fiste paa een Gang, men efterhaanden; sta
at, nåar man om Vaaren har havt Waar-Slld tillige med Hval og

Ufs,

/
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Uss, siden Vaar-Torst og endelig Flyndre, maa man teve efter de
sdrige , indtil Sommeren og Hesten kommer. De have altsta , hver
for sig, en vis Tiid, paa hvilken de indftnde sig og tåge bort igien;
stient visse Slags iblant dem ikke nogen Tid forlade os sta aldeles, at
jo en Deel af dem bliver staaende tilbage, stasom i sar Sommer-Slld
vg Vaar-Torst, af hvilke den ferste javnlig fanges nu og da, for
nemmelig ved hver nye Maane, og den sidste deels af og til om Som
meren, deels og i sar ved Vinter-Solhvarlx
Alt dette er at forstaae om Salt Vands Fiste, af hvilke hos os
uden Tvivl forekommer en langt sterre Mangde, end forn hidindtil er
falden under mm Bstragtning , ja vel ogsta mange rare og ganste übe
kiendte, Hvilke i sar indftnde sig med de aarlige store Silde-Sverme og
tåge bort igien med dem. Det er altsta langt fra , at jeg ter love La
seren en fuldstandig Fortegnelse over alle hos os forekommende Slags
Fiste; men sta mange Salt- og Fcerst-Vands Fiffe, som mig ere
bekiendte, vil jeg her under eet og i en Alphabetist Orden betragte, sta
og overalt af Systematiste Skribentere anfere deres rette Bvnon/ma,
saavidt samme enten af
lebtbvoloFia, Xleinii Historia l>la>
rurali ?iseium eller andre Skrifter have varet at udfinde.
HMI,
er en bekiendt Fist af adstillig Sterrelse, som fanges baade i salt og farst Vand. I Elve og Vande, item i Seen
nar ved Strandbredden, falder den kun liden; men i de dybe Fior
de optrakkes den ofte paa 1 Favns eller 3 Alnes Langde, og tykke
re end en Arm. Vore Bender have et Slags Afstye for denne Fist,
som de kalde Ormens Broder, og ade den aldrig farst; men nåar
den er af nogen markelig Sterrelse, hanges den undertiden op og
spises torret. Skindet af de meget store Aale bruges her til TusterBaand (det er Baand, hvormed Pleielen bindes sammen) og er dertil
Ll
meget
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get tienligt, stasom det fan holde 4 til 5 Gange langere ud, end
noget andet Skind eller Lader. Om den sta kaldte Hviid-Aal og
Stok-Aal stal herefter meldes.

Aale-Knse. See Tang-Brosme.
Aat, sta kaldet, fordi den cedes af andre Fiste og tiener demM Fede,
. maa adstilles fra det forhen bestrevne See-Insect af samme Navn/
og er en ganste liden Fist, omtrent 2 Tvarsingre lang, giennemsig
tig og paa Ryggen indtrykt eller nedbeiet. Dinene , som ere tem
melig store, sidde tet sammen langt ned paa Nasen. Ryg-Finner
ne ere 2; Bryst- Finnerne lige sta mange; men Bag Finnen kun
een, og Bug-Finnen ligefta; hvilket sidste viser, at den er en<3o
diuB, lpeciatim 6obiu3 uneializ ) pinna clorti leeun6a ollieulo
rum lepten6!ecim.
lebtbvolo^. (3en. 23 . Bpee. 2. eller
(,obiuB vix I^" IonFU3. Neinii Hist. r^at. kiseium Mlli 5 ?a^.
28-, hvor den og findes livagtig aftegnet 17ab. 6.
4^
Auger, eller rettere Ouger. See Rsd-Fiff.
Berg-Gylte er en Saltvands-Fist, son^i Henseende til sin lille Mund
og hvasse Finner bedst kan lignes med en Abone, men er ellers
mange Slags, stasom 1) Den grenne Berg-Gylte med rede Stri
der og Pletter, i f Qvart. lang og henved 4 Tvarsingre breed, for
synet med smaa rundagtige Tander ligesom Knuder, item meden
rund Spor og en sort Plet paa den ene Side tet ved Sporen. Straa
lerneiGeil-Hindenere) eller6; ißyg Finnen 24 eller 25 opstaaen
de, af hvilke de l 5 eller 16, som ere stive og hvasse, have hver en
blod, fra Spidsen udgaaende og liggende Straale, men de svrige
9 opstaaende ere blode; i hver af Bryst-Finnerne 13 blode; i hver
af Bug-Finnerne 5, af hvilke 1 er stiv og hvas, de evrige 4 blede;
i Bag-Finnen 13, og blant dem 3 hvasse og IO blede; i SporFinnen 14 blede. Den synes at vare I^abru3 oblon^u3 viri6iB,
ilio!e
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m6e aurea. Hrt. lebtbvol. <3en. 27. Bpee. 5. 2) En anden af
selv samme Skabning, som den ferste, men noget mindre, afFar
ve bruun og merkplettet, og desuden market med en Plet paa den
ene Side tet ved Sporen. Den har i Ryg-Finnen 24 Straaler,
af hvilke de z 6 ere haarde, hvasse og i Spidserne forsynede medltge
sta mange blede og liggende Straaler;. i Bag-Finnen 12, blant
hvilke de 3 ere hvasse ; men ide evrige Finner samme Antal afStraa
ler, som den ferste. Nen synes altsta at maa vare
oblonAUB) luleuB, maeuloluB
ibi6em, hvilken
ikkun anseer som en Varietet af den ferste. 3) En anden, som kun
er 6 Tvarsingre lang ; paa Kroppen guulagtig-bruun med blaae Flam
iner; paa Finnerne redagtig og besitt med sine Puncter; har blaae
Oienstene med red Ring, og i Munden hvasse og fine Tander.
Geil-Hinden har 4 Straaler; RygMnnen 25, af hvilke de 18 ere
hvasse og i Spidserne forsynede med lige sta mange blede og liggende
Straaler; hver af Bug Finnerne 6, hvoriblant 1 er hvas; BagFinnen 12, og deriblant 5 hvasse; enhver af Bryst-Finnerne 13;
"Spor-Finnen 14. Denne ligner I^abru3 pinna 6orli ramenta
eea, eorpore linei3 eTruleiB) pinna ani tpiniB o,vino^ve (I^in
nXiBvst. I^gt. e6it. lO.^om. i. pa^. 287.) ganste og aldeles,
-endog indtil hver en Straale i Finnerne. 4) Foruden disse, gives
her endnu alldre af red og blaaeagtig Farve , med videre. I Lin
nat WDg. Nesa Pag. 179. bestrides denne Fist under Navu af
Bergsnultra og henftres tilBparoB; men efter
Bvstema
ber den regnes blant I.abroB.
Berg-Lax er en temmelig rar Fist, som opholder sig i de dybe Fiorde,
hvor den undertiden opfistes med Angel. Af denne eier jeg kun et
eneste og dcrhos noget bestadiget-Exemplar/ forn er af felgende Ve
staffenhed: Den hele Fist er 5 Qvarteer lang og ved Bugen 43
Ll 2
Tom-
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Tomme breed, men siden alt mere og mere smal, sta at den ved
Sporen ikkun har i Tvarfingers Bredde. Kroppen er fiad eller
ligesom ftmmentrykt, og Hovedet ligeledes, dog oven til plat, samt
kort og buttet , med en opheiet Nase eller Snude. Ginene ere sto
re og hvide, forsynte med blaae Ring og overtrakte 'med en Hinde;
tet oven for hvert Oie sees to Huller, det ene stort, det andet lidet.
I begge Kaber, af hvilke den everste gaacr ud over den underste,
sidde sine og hvasse Tander, ogi Gummen en sort Skind-Lep, som
fylles at vare Tungen. ?eritona?um eller den Hinde, som bedek
ker Indvoldene, er ogsta sort. Geil-Hindm har 6 Straaler. Den
ferste Ryg-Finne, som begynder strax ved Hovedet og er i Finger
hei, har IO Straaler og paa den foreste Beenagtige Straale man
ge hvasse Tagger , vendande hen til Sporen. Den anden Ryg-Fin
ne, som er beskadiget, synes at have tåget sin Begyndelse ester i
Qvartesrs Metlemrum fra den ferste og at have strakt sig lige ned til
Sporen, uvist med hvor mange Straaler. Bryst-Finnerne ere i
Finger lange og have hver 18 Straaler; og Bug-Finnerne, som
sidde lidt Bagen for dem og ferste Rygfinne, bestaae af 7 Straa
ler, af hvilke ven ferste er neppe 1 Finger lang, men dog dobbelt
sta lang som de evrige 6 og strakker sig oven for dem som en lang
Traad. Bag-Finnen, som begynder 3 Tvarsingre langt fra BugFinnerne, har henved 1 50 Straaler og strakker sig lige ned til Spo
ren, som er bestadiget og derfor ei ret kan betragtes, men syneset
vare meget smal og liden. Paa hver Side af Kroppen gaacr en Li
me, som ved Maven er lidt krum, og fra ferste Ryg-Finne en tem
melig dyb Fure langs hen ad Ryggen. Skiallene, hvormed denne
Fist overalt er bedakket, ber regnes blant dens markeligste Egenska
ber, da de ere afiange, overalt flossede og glandsende ligesom Pluche,
men derhos starpe at sele til som det Fiste-Skind, kaldet Chagrin,
hvil-
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hvilket de og ligne i Henseende til deres graae Farve. Endstient den
ne Fist ingen hvasse Straaler har i Finnerne, sta synes den (*) dog
beqvemmeligst at kunde henferes til Berg GyltM eller Bparoßl.in>
nni; i sar findes der een hos I^innXum, faldet Bparuß eau6a bi
-662. racko pinn2rum ventr2lium leeun6o setaeeo, som temme
lig ligner denne, der til For stiel fra him maastee kunde kaldes Bpa
rUß einereuß , r2clio pinn2rum ventr2lium primo set2eeo. El
lers ere de hvasse Tagger paa foreste Rygfinnes ferste Straale ligeledes
en markvardig Egenstab, som^ stavidt jeg veed, adstiller den fra
alle andre Bp2riß; og da I.innTUß i sit nyeste Bvst. r^2turX satter
samme som enCharacteer paa den Fist Biluruß) kunde jeg let beva
ges til at henfore Berg Laxen til den Claffe, i Fald de ebrige Cha
racterer havde passet sig lige sta godt som denne.
Blaae-Gomme, Blaae-Staal eller Blaae-Stat er af Skabning
som en Berg-Gylte, og opholder sig tillige med den ganste nar ved
Strandbredden, hvor de begge undertiden fanges i Vod tillige med
andre Fiste, og spises med Behag, omendstient de ikke begierlig
seges. Den er omtrent 1^ Qvarr. lang og > Tvarsingre breed;
har et langt og spidst Hoved; temmelig tykke Laber, af hvilke den
everste kan bevages op og ned; noget stumpede men dog temmelig
store Tander, af hvilke de 4 foreste i den everste Kabe ere de sterste;
blaae og udstaaende Mne, omgivne med 3 Ringe, afhvilke de 2
ere blanke, men den mellemste blaae. Geil-Hinden har 4 Straa
ler; Ryg-Finnen 3 1 , afhvilke de 17, som ere haarde og hvasse,
have hver en liden, bled, fra Spidsen udgaaende og liggende StraaLl 3
le;
(*) Ved nsiere Betragmiug og Eftersyn har jeg befundet, at denne Fist kan
ansees som en Middel-Art imellem F/c
og 6o?M^^^
og
at den beqvemmeligst lader sig kalde (7o?D^^H </o^s /^^^/0) />/'»/?/?
i/o^/'^'^/?
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le; BrystWnnerne, som i den yderste Kam ere runde, hver 35
Straaler; Bug -Finnerne 6, afhvilke den foreste er hvas; Spo
ret? er breed og i Kanten lidt rund eller nasten tvar. Hovedet er
mestendeels blaaet og desuden paa begge Sider tegnet med adstillige
EtriberafheiesteblaaeFarve; Ryggen grenagtig-bruun og ligele
des market med nogle/ langs hen ad Siderne gaaende, blaae Stri
ber; Bugen er red som af Cinnober-Farve; Sporen og alle Fin
nerne ligesta, men derhos markede med en deilig blaae Farve i Kan
ten , og Ryg-Finllen desuden med nogle blaae Pletter. Saa lan
ge denne Fist fvammer i Våndet og er farst, seer dens blaae Farve
ud som det deiligste Ultramarin ; men sta snart den terres, forstun
der Farven. Efter al Rimelighed bliver den I.abruB pulebre va
riuB) pinniB peHoralibu3 in extreMo rotun6iB.
(3en. 27.
Bpee. 3., eller og I^abruB ex llavo 6^ eXruleo variuB, 6entibuB
2nterioribuB majoribu3. ibi6. Bpee. 4. ; thi Mlthor staaer i Tvivl,
om disse 2 virkelig ere adskilte BpeeieB, eller een og felvstmme Fist.
Blaae-Mave. See Haaebrand-Unge.
Blanke-Steen er en rar Fist, som vel undertiden trakkes med Angel
ide dybe Fiorde> men er af mig endnu ikke feet. Den stal meest
ligne Nsd-Fisten ; men siges vog at vars mere langagtig og at have
en deilig Guld- og Selv-Farve paa Skiallene. Den Fist Gold
stein, Balp2, som i
liisti I^m. ?ileium P2F. 73. bestrides,
er denne ganste liig sta vel i Henseende til Navnet som Bestrivelsen,
og torde formodelig vare det seld jamme BpeeicB; thi at den jo hen
herer til samme (3enuB) er ikke at tvivle paa.
Ellers er den en
BparuB
og findes i hans lelnbvolo^ia bestreven under
(3en. 28.) enten under Bpee. 6. eller 1 5.
Blege eller Hvidling er ell vel bekiendt, bled og velsmagende Fist, som
trakkes paa Mudrig Grund. Den .er
molliB li eancli6uB
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/^mborum.
ore imberoi, eorpore
.albo sce.
(3en. 16. Bpee. i. hvor Straalernes Antal i Fin
nerne rigtig findes beregnete
Breed-Flab. Saaledes kaldes her den af sin fale Skabning og vide
Kaft bekiendte l^ana pileatrix, hvis Hoved er sterre end hele Krop
pen og oven paa bestt med haarde Been-Knuder. Ginene ere blaae
med gule Strider, som gaae Straaleviis fra Siestenene; Kasten
meget viid, samt over og under bestt med mange hvasse Tander;
den underste Kabe noget langere end den everste, og neden til om
given med en Hoben Traade eller sta kaldte QrriB. Geilene ere
overdragne med et Skind, hvori gaae 6 lange og vidt fra hinanden
staaende Been Straaler. Paa Hovedet hen ved Ryggen siaae 6
opreiste og adstllte Been-Straaler, og langere hen paa Ryggen en
stmmenhangende Finne, bestaaende af 1 1 Straaler. Fra Hove
det hen til begge Sider af Kroppen sidder en breed Finne, bestaaen
de af 26 Straaler, og under hver af dem et stort Hul, som gaacr
ind til Seilerne.
Under Bugen tet ved Seilerne sidde 2 Finner
ganste nar ved hinanden, af Skikkelse som et.ParLaller, hver med
5 Straaler; ved
eller Gadboret en Fillne af IO Straaler;
og endelig kommer Spor-Finnen , som har 6 Straaler. Farven er
oven paa bruuy, men neden under hvid; Langden gemeenlig 1 Alen,
men efter vore Fisteres Beretning undertiden langt sterre og nasten
lige med en Hellefiynders. En Deel af dem siges at have et Horn
paa Nasen; hvilket ogsta ommeldes i Xleinii Hist. r>lat. ?iseium
Msti 3. pgF. 16.) hvor dette Slags Fiste kaldes Latraebi) fordi
de have Kaft og Laller ligesom Freer.
Brisiing er et Slags smaa Sild , som falder her undertiden i Mang
de blant anden smaa Sild, med hvilken den saltes og spises, stient
ikke uden i Mangel af anden sterre Sild. Den ligner den fadvcmli-

ge
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ge.Sild i alle Ting, undtagen at den har hvasse Skial under Bu
gen; og omendstiont den af mange kaldes
viB, bliver den dog
ikke stmme Fist, som udenlands under dette Navn er bekiendt, men
vist nok l^lupea <^vg6riuneiallB) maxilla inleriore lon^iore, ven<
, tre a^eutillimo.
lebtbvol. (3sn. 5. Bpee. 2.
Brosme er ell almindelig og hos os vel bekiendt Fist, som i Skabning
meest ligner en Lange, men er dog mere fiad og tynd hen ved Spo
ren. Hovedet er og, som paa en Lange eller Torst, forshnet
med en Traad under Hagen ((^irruB e mento) men derhos noget
mere buttet ; Oestenene blaae med en guul Ring ; Munden bestt
med hvasse Tander foran,og med en krum Rad afsiuaa Tander i Gum
men. Straalerne i dens Geiler ere 7 i Tallet, ligesom hos Tor
skene. Ryg Finnen, som strakker sig fra Hovedet hen til Sporen,
har henved 100 blede Straaler; Bryst Finnerne, som ererundagtige,
hver 2O Straaler; Bug-Finnerne, som ere temmelig tykke, omtrent 5
Straaler; Bag Finnen, som sttakker sig fra Gadboret hen til Spo«
ren, henved 6o; og Sporen, som er ganste rund, tynd og kun
lidet adskilt fra Ryg- og Bag-Finnen, henved 3O Straaler. Skin
det er tykkere end paa Torskene, og mere guulagtigt af Farve; men
Ryg Finnen er i den everste Kant ferst sort og siden lidt hvid. Den
falder gemeenlig af 1 Alens eller 5 Qvarteers Langde, og sistes paa
Havet i Mangde tillige med Oveite og Lange; den er og en meget
velsmagende Fist, men ei af det Slags, hvormed nogen Handel
drives, stient man nyelig har begyndt at virke den til Klip-Fiff.
I
lebtbvolo^ia findes intet beqvemt (3enuB, hvortil denne
Fist kan henfores ; men efter det nyeste I^innTi Bvst. l^at.
1.
pa^. 255. bor den regnes til (3a608 monoptei'VAioB, eller Torste
med een Finne paa Ryggen, og kan kaldes (3a6uBmonopterv^iu3,

ore
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ore eirrolb, eau6a ov2li-aeutg) hvis Skikkelse jeg har segt at fore
stille paa Tab. I. Fig. 19.
Vole-Broslne er ei adstilt fra denne, uden i Henseende til de Bolero
Blegner eller smaa Blarer, som sidde paa Slindet og briste i tu med
et Knald, nåar Fisten har ligget nogen Tid i Luften. I disse Bla
rer opholder sig gemeenlig den forhen beskrevne Orm Qveise, og
foraarstger,at Skindet,som for sin Fedmes Skyld ellers med Begier
lighed spises, bliver ansett som uadeligt. Den sta kaldte BrosmeKonge siges heller ikke at vare adstilt fra den almindelige Brosme,
undtagen deri, at den stal have en Knude paa Hovedet; men om
Hen og virkelig er til, ter jeg ikke forsikre, allerhelst da jeg troer,
at den neppe bliver nogen anden end Tang-Brosmen, (Nustela
vivipara) som gemeenlig befindes at have en Pukkel imellem Muene
og stal hereftcr bestrides. I Ovrigt er det bekiendt, at Brosmen,frem
for andre Fiste, har et meget svagt Hoved, som let kan komme i
Sviim ; hvorfor den ofte, nåar en stark Storm eller sta kalvet Grund
stod indfalder, sees at ligge i Dvale oven paa Seen, og af den
Aarstg kaldes stadant Veir hos os et Brosme-Fsr.
Brygde er een af de meget store Fiste, som opholde sig i Havet/ og
felgelig ingell bekiendt uden vore Fiskere, af hvilke den bestrides som
en overmaade stor Haae, med en rundagtig Finne paa Ryggen, som
stal vare det eneste,man seer at stikke opafSeen,naar den,som ofte steer,
forfelger Fister-Baadene. Nogle mene, at den er mere fiad paa
Ryggen end andre Haae-Fiste , og at den deri nogenledes ligner en
Nokke. Hr. Pontoppldan melder , at den stal vare behangt med
en Loddenhed , som en Heste-Man ; hvilket stemmer overeens med
Aftegning over den store d!2niB d!2reb2ri2B. Hist. l^2t.
?iteium
6., om samme ellers er at lide paa. Overalt troer
jeg bog vist, at Brygden bliver den egentlig sta kaldte l^anis d^r.
Mm
eba-
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enari23 ti I.amia^utnorum, allerhelst da jeg seer, at^rre6u3
regner den blant Haaene, bestrider den med fiad Ryg og kalder den
B<^v2luB 60r50 pl2no, 6entibuB pluribuB 26 latera serrati3. leb
tbvol. (3en. 44. 8pec. 14. Det eneste jeg stlv har seet af denne
Fist, er Sporen, som dog ikke var farst menter, af Farve hvid,
i Kanten Hindagtig som en Haile-Spor; men af Skabning som en
Hval-Spor, da begge Spor-Vingerne vare lige store og giorde en
Udhuling imellem sig som en halv Maane. Vidden imellem begge
Spidserne var 2j Alen, men sagdes dog at have varet kiendelig sterre, forend Sporen blev indtorret. Samme Fist blev ellers fan
gen i Ulvsteens Sogn ved ven Anledning , at den havde indviklet
sig i en sta kaldet Scrkke-Nod, hvori den lod sig villig optrakke, ja
endog opstiare uden ringeste Modstand, da man fyldte 7 Tender
med dens Lever alene; Men, sta snart dette var steet, begyndte den
at faae til Live igien og at begive sig paa Leb, sta at Fiskerne, som
nodig vilde miste sit Vod, maatte selge med iz Miil ud i Havet,
indtil den vendte om igien og kom til samme Stad, hvor den ferst
blev fangen, da den endelig blev drabt. I evrigt fanges denne
Fist ikke hos os med Forsåt, men kun af en Handelse; ligesom den
heller ikke bider paa Angel eller Mede-Krog, som Haae-Kierring,
Haae-Mcrr og andre store Haae-Fiste. I Nordlandene derimod
stikkes den med Harpun , til hvilken man haster et Par tomme
Tender, deels for derved at matte den ud, deels og for at kunde
sinde den igien, i Fald man skulde uedes til at forlade den i haardt
Veir; men i godtVeir lader man den trakke ßaaden efter sig et
Par Dage i Havet, indtil den bliver udmattet, da den altid siges
at vende tilbage igien til det samme Stad , hvor den blev stukken , og
at give Fisterne et Bytte af 8 til 12 Tender Lever.

Vyrke
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Byrke-Lange er et Slags Torst eller Lange, sem opholder sig i de
dybe Fiorde, men fanges sielden, sta at jeg ikkun har feet et eneste
lerret Eremplar, hvorefter selgende Vestrivelse er forfattet. Den
hele Fist er i^ Alen lang, men ved Bugeu ikke 1 Qvarteer breed,
og siden efterhaanden smalere, samt trind overalt.
Hovedet er
tykt, og Kaften viid, men uden nogen Traad eller QrruB under
Hagen. I everste Kabe sidde mange sine Tander , og tet der ved
i Gummen en Deel meget lange og siarke Tander, staaende i en krum
Rad eller halv Cirkel, hvis Diameter er 1 Tomme; lige stadanne
lange Tander sees og i Under-Kaben.
BineneHdde tet sammen
everst i Hovedet og ere meget store, med blaae Oiestene. Straa
lerne i Geil-Hinden ere 7 i Tallet. Paa Ryggen sidde to Finner,
af hvilke den ferste erkort; men den anden, som tager sin Begyn
delse tet ved den ferste, strakker sig lige ned til Sporen. Bryst- og
Bug-Finnerne see ud som paa Torstene, ikkun at de sidste ere mere
smale og bestaae kun af 4 Straaler. Bag-Finnen strakker sig fra
Gadboret ned til Sporen, som er afiang rund. Side-Linierne ere
lidt krumme ved Bugen. For at bestride denne Fist desto neiere,
vil jeg anstille en Sammenligning imellem den og Lysingen, hvil
ken den baade i Henseende til Skabning og Finnernes Forhold ligner
sta meget, at den let kuude tåges for at vare af samme Slags; men
") er Byrke-Langen dobbelt sta stor som Lysingen. B) Er den
ferste lysebruun af Farve og ei blank som den sidste, ikke heller sort
i Munden. ><) Har den ferste et ester Proportion tykkere Hoved
end den sidste; item H nasten lige lange Kaber, i Staden for at
den sidstss Under-Kabe er kiendelig langere end Over-Kaben. e) Byr
ke-Langen har ingen Skial paa Kroppen, som Lysingen; men har
derimod
sterre Sine, som og sidde mere tet sammen.
Ly
singen har (foruden den krumme Tand-Rad i Summen) lige lange
Mm 2
Tan-
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Tander i begge Kaber; men Byrke-Langen har meget finere Tan
der i Over- end Under-Kaben. S) Byrke-Langens Bryst-Finner
ere efter Proportion langt smalere end Lysingens; og Straalerne i
Finnerne, som paa denne ere Beenagtige og faste, ere paa hun
Brustagtige, og lade sig vanskelig talle, uden naar Fisten er farst.
i) Paa Lysingen er Side-Linien ganste lige, men hos Byrke-Lan
gen lidt krum. Saavidt jeg kan see , er Byrke-Langen et for leb>
tbvoloZi'B hidilldtil «bekiendt BpeeieB, ligesom den forhen ansette
Berg-Lax og Brosme , hvorfor jeg tager mig den Frihed at kalde
den (126U8 6orlb
, c2pite er2llb non eirrotb ; thi det
forn fornemmelig adstiller den fra andre Langer, bestaaer deri, at
den har et tykkere Hoved sg ingen Traad under Hagen.
Delphin. See Nise.
Finne-Fist. See Oval.
Flynder er en vel bekiendt Fist , hvoraf her gives mange Slags, nem
lig: i) Det almindelige Slags Flynder med rede Pletter paa Ryg
gen, og 6 smaa Been-Knuder paa Hovedet, som i
leb
tbvoloAl'2 kaldes ?leuroneAeB oeuliB Le tubereuliB sex a 6extra
eapitiB, lateribuB
lpina aci anum. (3en. 14. Bpee. i.
Hos denne befindes Straalernes Antal i Finnerne at vare meget foran
derligt og snart sterre snart mindre, ligesom Flyndren selv er sterre eller
mindre til, nemlig : I Ryg-Finnen fra 6o til 7O og 72 Straaler;
i Bryst Finnerne 1 Oellerii; ißng-Finnerne 6; i Bag-Finnen fra
5<D til 6O og 62; i Spor-Finnen 19 eller 20. Denne Forstiel
uagtet, henhere de dog alle til eet og samme BpeeieB, og ere egent
lig de bekiendte Sondmors Flyndre, som allevegne i Norge og
Dannemark ere begierlige. Den fanges her deels i Våar Fiste
riets Tid tillige med Torskene i Torste-Garn, og kaldes da GarnFlyNder; deels og fornemmelig ved Paaffe Tider, eller straz der
efter, med egne dertil indrettede Liner, da den kaldes Line-Flyn-
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der og er altid bedre og federe end den ferste. Saadan FlynderFangst gaacr fornemmelig tit ved Gidffoe, Vigeroe og fiere Ser,
hvor der findes en fiad og javn Sand-Grund i Havet; og som der
altid for i Vog Flyndre gives 5 eller 6 Mark Danste, sta kan
man ved dette Slags Fisterie i enHast sortiene fig et halvt Sneesßigs
valer. 2) Tillige med de forbemeldte Flyndre fanges undertiden
et andet Slags, kaldet Trotd-Flynder eller Vrang-Flynder, fordi
den har Oinene paa vrcmge eller venstre Side, ligesom den ferste
paa hoire Side; hvilken Forstiel let markes, nåar Flyndren stal
stiares op, da dens Mave kommer til at ligge for venstre Haand.
Denne Vrang-Flynder har ingen rede Pletter paa Ryggen, som det
ferste Slags, men er i Ovrigt af samme Bestaffenhed og ikkuu en
Varietet afden ferste, efter LinnXi Mening, som har bestredet den i
sitlOstgotha Nesa Pag. 209. 3) Vrang-Flynder kaldes ogfta
den bekiendte KbombuB alper, som ligeledes har Oinene paa venstre
Side, men tillige starve Skial; hvorfor den i Art. lebtbvol. 6en.
14. Bp. 9. kaldes ?leuroneeteB oeu!iB
eorpore atpero.
Den falder her kun af en Handelse, og er af mig befunden at have,
i Geil-Hinden 7 Straaler; i Ryg-Finnen 88; i enhver af BrystFinnerne 12; i hver Bug-Finne6; i Bag-Finnen 71^ i SporFinnen 16. Af Farve er den bruuuagtig-graae, ligesom den fer
ste; men har ingen rode Pletter paa Ryggen. 4) Helje-Flynder
eller Sand-Skiedbe, som paa andre Stader stal kaldes SkrobbeFlynder, har paa den everste brune Side mange hvasse Tagger,
sta og ved Roden as Ryg- ogßag-Finnerne en Hoben taggede Op
heielser, men' meget smaa og stumpede Tander.
Straalerne i
Ryg-Fin. ere 55; ißryst-Fin.B; ißug-Fin. 6; i BagFin. 40; i Sporen 1 5.
Den er ?leuroneAeB oeuliB a 6ex
tra, linea lacerali asper2, lpinuliB acl ra6ieeB pinnarum, 6en-
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tibuB obtustB. Art. ibidem Bpee. 4.
5) SaNd-FlyNder er
oven paa bruun og neden under hvid ligesom andre Flyndre; men
er mindre, og har paa den hvide Side nogle brune Pletter, folge
lig bliver vel ingen anden end ?leuroneAeB lTviB , latere inte
riore albo Hvatuor maeuliB I3^valibu3. I^innTi Wastg. Nesa
Pag. 178.
Straalernes Antal i Finnerne har jeg befundet
saaledes: IRyg-Fin. 68 til 7O; i Bryst-Fin. IO; i BugFin.6; i Bag-Fin 5209 57; i Spor-Fin. 15 eller 16; i GeilHinden 6 Straaler. 6) Det Slags langagtige Flynder, kaldet
Tunge, Bolea, siges og undertiden at falde her; dog ikke ved
Gerlle men i Fjordene. 7) Om Helle Flynder eller Qveite stal
Meldes i det efterfelgende.
Floy-Fist er ikke een af de egentlig sta kaldte Flyvende Fiffe, som
mon af Navnet stulle stutte ; men kaldes sta, fordi den undertiden
stes at springe op, og styde sig et Stykke ftem over Våndet, og er
egentlig lraebinuB maxilla tuperiore lon^iore, pinna 6orlali
priori altiltima. LinnXi I^n. By. §. 283. Denne Fist, som
I.innXUB kalder sardeles rar, fanges her undertiden tillige med
Silden i Silde-Nod , og er ikke sta rar hos os, som udenlands;
hvorfor jeg og seer mig i Stand til at kunde bestride den noget neiere,
end hidindtil er steet enten af I/mnTo, Arl.e6o eller (ironovio,
hvilken sidste dog bedst har bestredet den af dem alle. Fistens hele
Langde er (efter tyende overeens stemmende Ezemplarer) kun I H
Qvarteer. Hovedet alene holder 4 Tvarsingre i Langde, og bagen
til eller ved Orene 2 Tvarsingre i Bredde, men bliver siden alt mere
og mere smalt; og da det derhos er neden under fiadt, men oven til
ophoiet og krumt uedgaaende, sta seer det foran nesten ud som et
Fugle-Neb. Munden er over og under forsynet med mange fine og
hvasse Tander; den everste Kabe gaacr ned over Under-Kaben og
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er bedakket med en Skind-Labe, som dog falder noget Been- eller
Brustagtig ved Siderne, og kan teftes heit op fra Kaben. pine
ne, som sidde tet sammen heit o^ paa Hovedet, ere temmelig store,
og forsynede med blaae Siesteen og en redstinnende Ring. Paa
hver Side af Hovedet sidder ved Orene en Klase eller Samling af 5
stmmenhangeude smaa Been-Pigge, afhvilke den ene vender Spid
sen hen til Sporen, den anden til Munden; men de 3 evrige op ad,
alle faste, undtagen den mellemste af de 3 opstaaende, som er les
og bedagelig. Oven paa Hovedet sees adstillige Beenagtige Knu
der eller Opheielfer, og visse derimellem gaaende Furer eller Ind
huliuger, i sar en Fure paa langs og midt over Nebbet. Bag ved
Hovedet findes tyende temmelig store Huller, som gaae ned imellem
Hovedet og Kroppen lige ind til Geilerns? hvilke ellers ere ganste
tillukte. Membrana branebioste^a eller deu Hinde, som bedakker
Geilerne, har 6 Been-Straaler, men meget fine og subtile, sta de
ikke lade sig adskilte etter tatte , udeu at cmatomcre Hinden. Krop
pen, som fra Hovedet begynder at blive alt mere og mere smal, er
neden under fiad ligesom Hovedet, men i Ovrigt mestendeels trind,
med en Strag eller Lime paa hver Side fra Hovedet til Sporen.
Langs hen ad Nyggen gaacr en Fure, chvori sidde tyende Finner.
Den ferste Ryg-Finne, som begynder nar ved Hovedet, bestaaer
kun afs Straaler, hvilke i Langde ere meget ulige; da den ferste
er lige sta lang som den hele Krop, fra Hovedet til Sporen at regne,
og staaer lige op i Veiret heit over den Hinde, som binder den sam
men med de evrige 4 Straaler; den anden Straale er 4 kortere
end den ferste, og de evrige 3 efterhaanden endnu mindre, sta at
Finnen faaer nasten en Triangelagtig Skabning. Den anden RygFinne begynder tet ved den ferste, er omtrent af lige Heide med
den anden Straale i bemeldte ferste Ryg Finne, og har io Straa-
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ler, af hvilke de bågeste ere noget hoiere end de foreste.
BrystFinnerne have hver 19 fine Straaler; enhver af Bug Finnerne 5
Hoved-Straaler, som ved Rooen ere tykke, men staae sig siden ud i
mange smaa Grene eller fine Straaler; Sporen, som er rundagtig
i det Uderste, har IO Straaler. Alle disse Straaler (sta nar som
en Deel af Ryg -Finnernes) strakke sig oven for den Hinde, som
sammenbinder dem, men dog kun ganste lidet; undtagen den for
bemeldte ferste Straale i ferste Ryg- Finne, som er
heiere end
Hinden. Tet bag ved Gadboret sidder en liden Traad, omtrent af
samme Bestaffenhed som den (i!irruB) der hanger under Hagen paa
en Deel Fiste. Farven paa Hovedet og Kroppen er redagtig-bruun
med blaae Striber; men under Hovedet sort; paa Bugen hvid;
paa Sporen og Ryg-Finnerne guul med bla^e Belgagtige Striber;
men paa de evrige Finner mestendeels blaae.

Forette. See Krcee.

Geir. See Makrcl.

Gledde, I^ueiuB, siges vel at stulle opholde sig i de fieste afvore far
ste Vande; men jeg frygter for, at man deri tager Feil, og at man
under detNavn Giedde alene forstå aer den egentlig saa kaldte GieddeRor, som er en langt anden Fist og stal herefter videre bestrives. Jeg
tvivler altsta paa, at dette Slags nogenstads findes hos os (i det
. mindste ikke i nogen Mangde) undtagen i Vasscct-Vandet paa Sul
sen i VorgUNdsSogn, hvor den for mange Aar siden er sat af
Amtmand Lillienstiold, og har siden den Tid meget formerer sig,
efterdi den sielden eller aldrig er bleven fistet.
Giedde-Nor. See Ror.
Guul-Haae. See Ils-Galt.
Haae er en bekiendt og maadelig stor Fist, omtrent 5 Qvarteer lang,
og forsynet med et meget skarpt Skind af graae Farve. Munden,
som sidder under Hagen, er oven og neden til bestt med 3 Rader
fiade, liggende og lavede Tander. Bag ved hvert Oie sidder et temmelig
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melig stort Hull; paa Ryggen 2 maadelige Finner, og for ved hver
afdemensiarkßeen-Pigge; ved Geilerne 2 Finner, og desuden
een Finne paa hver Side afGadboret, som vel siaae tet ved hinan
den , men ere dog ei stmmenhangede. Den er (3aleu3
eller B^valuB pinna ani nulla, ambitu eorpori3 sub
rotun6o. /^rt. (3en. 44. Bpee. 3. Af dette Slags Fist falder her
en Mangde i Begyndelsen af Vaar Ftfferiet, da den baade stiarer
TorsteGarnene i tu og opaderFisten i dem; men sta snart den rette
Torste Sverm erankommen, forsvinder den igien, og fornemmes
ikke mere. " Tilforn blev aarlig, fornemmelig ved Pintse-Tider, fistet
en stor Deel Haae med Allgel i de dybe Fiorde, sta at Fister-Baa
dene ofte kunde fyldes etParGange om Dagen; men nu omstunder
fanges den ei i nogen Mangde, ligesom den heller ikke seges, efterdi
her kan fistes paa andre og mere fordeelagtige Maader. Dell ades
her aldrig farst, men torret; og da den (som meldt er) blev fangen
i nogen betydelig Mangde, blev og en Hoben deraf solgt til de Op
landste paa Nomsdals-Marked. I Ovrigt berette vore Fistere,
at Haaen ligger paa den urene Bund i de dybe Fiorde det hele Aar
igiennem, og kommer kuv en og anden Gang op , nåar en Torste
eller Silde-Sverm er for Haanden. At dette Slags Fist holder
til i det stidne Dyno, bevidnes desudeu as alle Systematiste Skri
bentere; ligesom den og derfor har faaet det Navn B(^valuB, a
Bo,valore.
Haae-Brand er en stor Haae-Fist, 1 eller iz Favn lang, graae paa
Ryggen og hvid under Bugen. Hovedet endes med et spidstTryne;
og Munden, som sidder under Hagen, har 3 Rader hvasse Tander,
af Skabning som Hund-Tander. Finnerne ved Geilerne ere stort
og «leden til brede; Sporen klestet eller udhuletsom en halv Maane,
dog sta, at den nederste Spor-Vinge er lidt kortere end den everste.
Nn
.
Dette

<
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Dette er alt hvad jeg selv har seet af denne Fist, som halv bedarvet
og stamseret er falden mig i Handerne, men stal ellers, efter vore
Fifferes Vestrivelse , vare af samme Skabning som dm^lmindelige
Haae ; ikkun at den fattes de tyende Been-Pigge paa Ryggen , og
at den (som meldt er) har Spor og Tander af anden Skikkelse.'
Den er uden Tvivl (3aleuB rostri extima pane pelluei6a, 6enti«
buB aeuti3 in tre3ordineB 6ispoliti3. Kleinii Illist, l^lat. ?iteium
lvlissi3.p2^.9. I Ovrigt har Haae-Branden anseelig Lever, og
er derfor temmelig begierlig. Den fanges deels af en Handelse i
Torste-Garn, deelsmedde store Angler, som udkastes til Ovetter
og Langer. Ellers holder dell sig ofte nar ved Fister-Baadene og
bider Fistene tvart af, i det samme de trakkes op.
Haaebrand-Unge er ikke Haae-Brandens Yllgel, som man af Navnet
stulde stutte, men et eget Slags smaaeHaaeFist, som meget ligner
den sadvanlige Haae eller (321eu8
, da den
har Svor og Finnes
en hvas og tree
kantet Been Pigge for ved hver Ryg-Finne, et Hull bag ved hvert
Oie, og til Veels samme Slags Tander; men er dog i visse Poster
forstiellig, stasom: <^) At den er mindre end Haaen, og ikkun. 3
Qvarteer lang. /3) At den er af anden Farve, nemlig mestendeels
sort, dog derhos blaaeagtig, befenderlig paa Maven; overalt lod
den som Rue-Lader, og tillige sta starp, at den kan flosse Huden
op paa Fingrene, som stryges derpaa. >) At den har en fiadere og
bredere Snude, og H Naseborene siddende langere fra Munden
eller yderligere i Slmden. e) At den i Ov?r-Kaben har Tander
af anden Bestaffenhed , end i Under-Kaben , nemlig i dell ferste 1
Rad staaende og taggede Tander, saaledes c.t hver Tand har 3 fine
og hvasse Tagger, af hvilke den mellemste er den sterste; men i den
sidste3Rader liggende og hvasse Tander, alle lige store, sta at hver
Rad

M Ssndmsrs Fiffe.

!

303

Rad i Kanten ligner en Sav, ligesom paa den almindelige Haae.
At Been-Piggene paa Ryggen ikke ere begge lige store; men den
bågeste omtrent dobbelt sta stor som den foreste. Denne Fist bliver
uden Tvivl den samme, som hos Hr. Pontoppidan forekommer
under Navn afSort-Haae, Blaae-Mave eller Morten-Blanke;
og hos Klein under Navn af(3aleuB
tuseu3. Hist. I^lat.
?ileium lVlisti 3. pa^. 9., hvor ven kortelig ommeldes i en Note,
paa stadan en Maade, som tydelig nok viser, at Author har tåget
dens Virkelighed i Tvivl. I /^rtecli lebtbvolo^ia kaldes den Bc^va>
luB pinna ani earenB) naribu3 in extremo rostro. (3en. 44. 8pee.
4. Den fanges her ofte med Liner i Fiordene, men kastes .bort
som uadeligog uduelig; da dog af denne sta vel som den almindeli
ge Haaes Skind beredes det sta kaldte (i!b2Arin, ellerKnudrede
og haarde Skind, hvorlyed llhr-Futteraler og dessigeTing betmkkes.
Haae Sicrle er nasten af samme Sterrelse som den sadvanlige Haae,
men noget smalere; er og graae pqa Skindet, ligesom Haaen, men
noget mere plettet og redagtig paa Ryggen, sta og market med en
Deel bugtedeTvar-Striber paaSiderne. Snuden er lang ogfiad,
stmt over og under bestt med smaa Prikker eller Huller; er og ne
den under forsynet med langagtige og ligesom dobbelte Naseborer,
og med en viid Kaft, som baade neden og oven til er bestt med lige
stadanne treekleftede Tallder, som Haaebrand-Ungen har i everste
Kabe alene. Oinene
lyseblaae med blank Ring, og have hver
et Hul bag ved sig. Imellem Gadboret og Sporell sidder en lang
agtig Finne; pag Ryggens nederste Deel, eller langt ned paa Ryg
gen, 2 smaa Finner uden Been-Pigger; ved Geilerne 2 meget ster
re ; og endnu 2 mindre , een paa hver Side af Gadboret. Spo
ren er af ustdvanlig Skabning, da dens everste Deel er ganste smal,
men den nederste begynder (fra det Iderste at regne) ferst at gaae
Nn 2
straads
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straads op ad og siden at forvandles til en lang Finne, som lager
til i Bredde, jo mere den narmer sig til Kroppen. Skindet sta vel
som alle FlNllerne ere glatte, nåar man stryger fra Hovedet ned ad,
men starve fra Sporen op ad. Haae-Gialens ZEg seer ud som en
liden afiang Pose, er omtrent en halv Finger lang og en Tvarfinger
breed , og bestaaer af en haard eller Hornagtig Materie. I den
nederste Ende, hvor Wgge-Blommen ligger, er denne Pose oval
og mnd eller opheiet, men i den everste Ende fiad eller stmmcntrykt,
og forsynet med to udstaaende Snippe. Haae-Gialen er altsta i
dell Post meget forstiellig fra den almindelige Haae, hvis Wg seer
ud som en sadvcullig ZEgge-Vlomme, uden at vare omgivet med
Horn eller Skind, som en Deel andre Haaeß3g. Den er formo
delig Bc^v2luB ex rusov2riuB, pinna ani me^ia inter anumsc
eau6am pinnatam.
<3en. 44. Bpee. 10., og fanges her
ofte i Fiordene, men holdes for «adelig.
Haae-Kierring er en meget stor Hav-Fist, som iSkabning siges meest
at stulle ligne Haae-Gicelen, men findes ellers i Hr. Egedes Grsn
lands Bestrivelse (Tydste Edition, Pag. 59.) meget vel bestre
den under Navn af Hai-Fiff, saaledes: Paa Ryggen har den 2
Finner og neden under 6 , af hvilke de 2 foreste ere de langste og af
Skikkelse som en Tunge, og de 2 mellemste noget bredere end de 2
bågeste, som sidde hen ved Sporen og ere baade oven og neden til
af een Bredde, stient noget kortere end de mellemste. Sporen lig
ner SvArdfiffens. Den hele Fist er rund og smal, ved Hovedet
allertykkest, og har ingenKnoglcr ellerßibbeen, men alene etSlags
Brust. Den har en lang Snude og Mullden siddende under Ha
gen, ligesom paa Svardsisten, stmt fuld af starve Tander, som
staae tet stmmen> oven til i3
og neden til i 2 Rader. Den har
en haard og starv Huud af graae Farve, og er gemeenlig 2 eller 3
Havne
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Favne lang. Det Ovrige, som stmmestads berettes om dens starpe
nemlig at den kan bide en Hampe-Linne tvart af, og maa der
for fanges med Angler, som ere fastede paa lern-Lanker: item at
man i Nordlandene i Norge stiarer dens Kied i lange Strimler,
hvilke siden terres og spises som Rekling ; det er baade her og an
denstads bel bekiendt og viser, at det just er Haae Kjerringen, som
bestrides. Af denne Hr. Egedes Bestrivelse siutter jeg og, at HaaeKierringen bliver det samme Slags Haae-Fist, som i Kleinii Mssi 3.
p. 1 1. kaldes l3aleu3 rostro brevi 6c obtulb, ore ell) ptieo; //<?/>»
og ibi6em I"ab. 2. findes aftegnet; thi Aftegnin
gen kommer gallste overeens med foran ferte Bestrivelse, sta vel i
Henseende til Fillnernes Antal og Forhold, som hvad Skabningen i
Almindelighed angaaer, ikkun at Snuden forestilles mere kort og
buttet. At Hr.Klein i ovrigt auster den for etBpeeieB (ianiB ll!ar
eKariN) det kan ligeledes passe sig paa Haae-Kierringen, som er
bekiendt af sin store Krov og starpe Tander. Denne Fist seges be
gierligere end andre store Haae - Fiste , fordi dens Lever er meget
stor og feed. Desudcu lader og dens Kied sig ade, som forhen
meldt er; og af dens Huud kau beredes et Slags Lader, tienligt
til Seele- eller Heste-Tei, stient ftadatlt sielden steer hos os.
Haac-Mcrr siges at vare Haae-Kierringen ganste liig og ansees af
vore fleste Fistere for et og samme BpecieB, ikkun at den ferste stal vare
aldre og sterre end den sidste; men dette synes dog ikke rimeligt, i
Betragtning af, at den ferste ei er bekiendt af sta starpt Skind og
hvasse Tander. Haae-Maren fanges undertiden med de store Ang
ler , som kastes ud til Hellefiyndren ; men er alt for stor til at tåge
ind i Fister-Baaden, og hales derfor ikkun op til Siden af Baa
den, hvor den strax opstiares og stilles ved sin Lever, som er om
trent af lige Sterrelse med Haae-Kierringens, og derhos det eneste,

Nn 3
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som vore Fistere soge eller benytte sig af, da de efterlade Kroppen
og det Ovrige i Havet. Efter Beretning stal der engang vare fun
den en heel Geed i dens Bug; hvilket, euteu Beretningen er stnd
fardig eller ikke, dog stemmer meget vel overeens med det, sol"
Systematiste Skribentere fortalte om den store C!aniB Oarcbaria3,
nemlig at man i dens Bug stal have sundet en suldvoxen Mand med
Pantzer og Harnist paa. Men da ieg allerede forhen har kaldet
Brygden den rette og egentlige (ianiB d!arebariaB ; sta kan jeg ik
ke her tillagge Haae-Mceren samme Navn, uagtet jeg maa til
siaae, at det temmelig- vel synes at kunde passe sig paa dem begge,
og at der hos de mig bekiendte
intet beqvemt Navn fin
des for enhver af dem i sar. Naar jeg derfor betanker , at de store
Haae-Fiste, sta vel som adstillige Hvale, ere lebrbvolo^ hid
indtil livet eller intet bekiendte, og jeg desudeu seer, at^onston
Hist. Klat. ?iseium l^ab. 6. har anfert 2 adstilte Tegninger paa
paa den sta kaldte d!ani3 (HarebariaB) og folgelig maa have troet,
at deraf var mere end eet BpeeieB; sta har jeg Aarstg til at stutte,
at enten Brygde eller Haae-Mcer (dog formodelig helst den sidste)
maa vare een af de store og übekiendte Slags Haae Fiste, som med
(i!2niB (^2ren2riaB narmest er befiagtet. Dersom Haae-Maren ikke
var sta overmaade stor, vilde jeg sige, at den var (3!aueuO

tnorum.
Haae-Storje er egentlig kun en Bmrio eller Stor, men regnes her
til Haae-Slagten, fordi den har Munden siddende under Hagen,
ligesomHaaen, hvilken den og allermeest ligner i den evrige Skabning,
besonderlig paa Krop og Spor. Dog er Munden selv af langt an
den Bestaffenhed end Haaens, nemlig ganste rund som en Trakt og
uden Tander; ligesom og Kroppen desuden er bestt med en Hoben
Veen-Plader paa Ryggen og Siderne.j Den forestilles smukt i
Kobber-
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Kobberstik, sta vel i Hr. Pontoppidans Norg. Mt. Historie,
som i
ttist. r>lat. ?ileium
23 I^i^, 8-, og er
penter cute asperrima. Xleinii Mist. 4. pg^. 17. , eller
penter corpor^ tubereuliB lpinostB atpero.
(3en. 43.
Bpee. i. Denne Fist er her ikke meget rar, da den nasten hvert
Aar forekommer i Vaarststertets Tid; men bliver dog aldrig spiist.
Hai Fiff. See Haae Kierring.
Hav-Mand og Hav-Frue, som i Almindelighed henferes til de sta
. kaldte Monstra marina eller Hav -Dyr af usayvanlig Skabning,
bor egentlig have Stav iblant Fiffene, sta fremt de virkelig ere til;
hvorom jeg vel intet af egen Erfaring kan fochkre, men holder det
dog alt for betankeligt, at ville nagteen Ting, som af sta mange
trovardige Mennester bekraftes.
Blant alle usadvanlige HavDyr er der intet, om hvis Virkelighed vore Fistere bare mindre
Tvivl, end Hav-Manden, som adstillige Gange stal have ladet
sig see ved bore Kyster, halv opstaaende af Våndet, og (efter en
Deel OiensynligeVidnersßeretning) med stumpedeArme udellHall
der;, hvilket, hvor utroligt det end mqWe vil forekomme, dog
stemmer ganste overeens med det, somi/I'ortXi (ircenlanclia beret
tes om Hav Stramben, sta vidt jeg kan see af Hr. Egedes Gron
lans Bestrivelse (Tydste Edition, Pag. 56.) og afPeyreresHi
storl^e Beretning om Grsndland Pag. 194.
Helle-Flynder. See Qoeite.
Horn-Fist. See Nebbe-Sild.
Hval. See Oval.
Hviid-Aal er en underlig Fist, som af mig vel stke er feet, men dog
vel bekiendt for vore fieste Fistere, afhvilke den bestrives som en li
den Aul, henved en Alen lang, af Farve mestendeels hvid, be
sonderlig paa Bugen, og foran forsynet med 2 smaa Home. I
evrigt er den meest bekiendt deraf, at den leber ind i Fiffene, medens
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dens de HKnge paa Linerne i Soen, og udsuer deres Kied; ligesom
vell og ofte kommer udlebende af Fistenes Kaste, efterat de ere op
trakkede og tagne ind i Flster Baadene, men kastes strax ud lgien
formedelst det hastige Slum, som den ferer med sig, og hvormed
den besudler alt hvad den rerer ved. Jeg tvivler stet ikke paa, at jo
deline Fist er den samme, som Hr. Kalm melder om i sin Neist
nach dem Nordl. Amer. Pag. 145. og forefandt, medens Han
opholdte sig i Christiansiulds Stift i Norge, hvor den kaldtes
Ingeris-Pilt, item Sugare og Inschuwier, fordl deu borer sig
ind i Fiskene og udsuer dem. Isar er det markeligt, hvad Han
beretter om det overfiedige Sliim, som den styder fra
sig, og hvormed deni en halv Times Tid 2 Gange fyldte ell Spand
reent See-Vand, sta at Våndet begge Gange blev tykt og Sliim
agtigt som en(3elee, med videre, som Hr. Kalm efter egen Erfa
rillg paa samme Stad beretter. Endelig hok er Han for, at denne
Fist er en ?etromv?on eller Neunaugen uden Skial, in speeie
kerromv^on eorpore annulotb^rteb!i lebtbvol. 6en. 42.8pee.
3. ; hvilket jeg desto heller vil troe, efterdi bemeldte
tillag
ger den
utrinc^ve 6uaB in mar^ine oriB, som uden
Tvivl blive de smaa og forall siddende Horne, om hvilke vore Fiste
re vide at tale.
Hviid-Fist. See Oval.
Hviidling. See Blege.
Hyst eller, som den af andre kaldes, Koljc er et vel bekiendt Slags
smaa og blank Torst, med en sort Plet ved hvert Ore. HiFletmus
d!2llari23 barbatU3, ex terreo glbieanB, in lateri
buB maeula ni^ra Xleinii. Misti 5. P3A 6. Denne Fist, som
hos os er een af de almindeligste, falder nasten lige god paa alle
Aarets Tider, og sattes derfor snart Hver Dag paa Bondens Vord,
i sar nåar intet andet er at stae.

I<s-
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lisGalte, af andre kaldet Guzll-Hage, er en Fist as ustdvanlig
Skabning, som vel nogenledes ligner en Haae; meg er dog fra den
i mange Poster adstilt, bestnderlig deri, at den i Staden for Spor
har en smal og lang Hale, til sidst ei tykkere end en Must-Rumpe.
I Norg. Naturl. Historie findes den aftegnet under Navn afGuulHaae, og er ellers Vulpeeula
og (1216U8 eau6a lonMsti 3. pa^. IO.; men da jeg seer, at sidst bemeldte
Skribent anferer adstillige stridige Beretninger om denne Fiffes egent
lige Skabning, og maa deraf stutte, at den ikke allevegnebeftlldes
at vare af eens Vestaffelihed; sta vil M noget neiere bestrive den
saaledes, som den her forefalder: I Langde holder den 5 Qvarteer,
og ved Bugen, hvor den er bredest, i Tvarhaand ißredde. Ho
vedet er kort og tykt, dog mod Enden spidst. Munden, som sid
der under Hagen, er liden og tillukt ved Skindagtige Laber, af
, hvilke den everste har to aabne Huller, som ere Naseborene., Naar
disse Laber aabnes,^sees i den nederste Kabe i Staden. for Tander
en dobbelt Tandgierd, bestaaende af 2 adstilte og temmelig hoie
Veen, med en hvas og noget ujavn Kant; og i everste Kabe 2
, horizontal liggende og mere vidt fra hillanden siaaende Been, sta at
imellem dem , alleryderst i Munden, sidder en Rad tette og ligesom
.sammensmeltede Tander, som gaacr lidt ud over begge Been i UnderKaben. Under Snuden sees, foruden Naseborene, mange mindre
Huller, siddende i3bugtede Rader; og oven paa Snuden ligeledes
. adstillige smaa Huller. I Panden , der gaacr ud som en Pukkel,
sidder paa en bedagelig Stilk en liden rund Klode, som kall tåges
op og lagges ned i et dertil svarende Hull i Huden; hvilket synes
noget usadvanligt, allerhelst va den underste eller nedvendige Deel
af Kloden (som tillige med sin Stilk ei er over en Tomme lang) er
bestt med fine Tønder. Ma^ ved denne Klode sidde Omene, som
Oo
ere
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ere meget store og tillige anseelige afsine lyseblaaeOiestenemedSslv
farvet Ring. Imellem Oinene sees adstillige fine Huller, og strax
bag ved dem endnu 2 Rader, hver med 8 smaa Huller. Hvor
Hovedet endes, begynder strax en lang Ryg-Finne, som vel gaasr
fort i eet lige hen til Halen, men bestaaer ligesom af 2 Deels, af
hvilke den ferste og korteste er 4 Tvarsingre hei, oven til spids, men
neden til breed, og foran forsynet Med en stark og hvas Been-Pigge,
som dog er lavere end Finnen selv; men den sidste og langste Deel,
som i Begyndelsen kun er et Par Tvarsingre eller halvanden Hei,
bliver siden jo langere ned jo smalere, og er derhos bugtet eller
Bolgagtig i Kanten. Ved Seilerne staae 2 Finner, en heel Spand
lange, neden til smale og spidst men oven til brede, og folgelig af
Anseende som Vinger. For ved enhver af disse gaaer et Hull ind i
Kroppen sta stort, at man deri kan stikke 2 eller 3 Fingre; og der
inden for sees Geilerne. De 5 I^oramina branebi2lia etter GeilHuller, som findes hos andre Haae-Fiste, sees ikke paa denne; og
derfor veed jeg ikke, hvorledes Hr. I>innXUß) som i sit Bvst. r^a
turX fatter disse 5 Huller som et Kiendemarke paa Haaerne, kan
henfere denne Fist til Haae-Arten. Et Qvarteer mindre end 1
Tomme fra Geil- Finnerne og tvart over for Gadboret staae tyende
Stykker Been, parallele med hinanden, af Skabning ovale, 1
Tomme lange, og paa den Side, hvor de vende mod hinanden,
noget fiade og derhos taggede; hvilke maastee ere (3enit2lia.
Tyende Tommer langt derfra sidder Gadboret, paa begge Sider
forsynet med en Finne, som er et i Qvart lang, og neden til lige
sta breed. Strax bag ved disse Finner sidde (paa Hannen alene,
og ikke paa Hunnen) tyende smale
en heel Finger
lange, af hvilke enhver neden til er adstilt, eller splittet i 2 Dele,
men oven til heel og stmmenhangende, og bestaaer af fast Been,
over-
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overdraget med et Skind. Efter iz Qvarteers Mellemrum, hvor
Kroppen begynder at blive meget smal, folger endnu, ferst en gan
ste liden udsiaaende Lap eller liden Finne, af Sterrelse som det ne
derste Leed paa en lille Finger, og strax derefter en sM Finne i
Qvarteer lang, og strakkende sig lidt langere hen end den ovenstaaen
de Ryg-Finne, som paa detteStad er lige sta smal. Derpaa fel
ger endelig en smal Hale, som er hen imod i Qvarteer lang, men
ei tykkere end ell Muse Rumpe. Da nu den Deel af Fiffen, som
egentlig bor ansees for Hale, ikke fuldt udgier 2 Qvarteers Langde
fra forbemeldte lille Lap at regne, og den evrige Deel derimod er
noget over 3 Qvart. lang; stastes, at^rteo'uß ei med Retts har
tillagt denne Fist en langere Hale end Kroppen selv, og kaldet den
Bczvalu3 eau6a lonAiore o^vam iplum eorpUß. lebtb. (3en. 44.
Bpee. 8- hvilket Klein rlgtig nok har erindret. Den hele Fist er
Selvfarvct, dog derhos tegnet med adstillige brune Flammer, i sar
paa Ryggen , som er mestendeels bruun. Paa Hovedet sees ogfta
en Hoben brune og opheiede Striber, gaaende i visse Figurer, og
paa hver Side af Kroppen en lige stadan Strag fra Hovedet hen
til Halen. Denne Fist fanges her hvert Aar i Torste-Garn, sta
ofte de sattes i dybe Afhuller, og er alene i Priis for sin Levers
Skyld, som strax smelter hen til en Olis, og er meget tienligtilat
lage staaret eller hugget Saar, item til at bevare Gevar og andet
Jern Tei for Rust.
Ingeris Pilt. See Hvid-Aal,
Karudss eller Soe-Karudse er en liden Saltvands Fist, ganste' liiZ
en Dam-Karudse, 1 Qvarteer eller iz Spand lang, og 4 Tvar
singre breed. I Munden sidde hvasse Tander, af hvilke de foreste
ere markelig sterre end de evrige, sta og lidt krumbeiede ind ad.
Oiestenene ere blaae og omgivne med en blank Ring. Ryg Finnen
har 26 Straaler, og blant dem 17 stive og hvasse, som have hver en
Oo 2
bled
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blod fra Spidsen udgaaende og liggende Straale; enhver af BugFlnnerne har 6, af hvilke den foreste er stiv og hvas; enhver af
Bryst-Finnerne 13; Bag-Finnell ferst 3 hvasse Straaler og vernast
11 blede." Sporen er rund og har en liden sort Plet just paa det Stad,
hvor den sammenfetes med Ryggen. En lige stadan, men lidt sterre
sort Plet sees og paa de ferste Straaler i Ryg-Finnen. Den er altsta
ganste Vist l.abruB pinna clorst ramentaeea, antiee maeula tulea.
I^innXi Bvst. I^lat. e6it. 10. I^om. i . ?gF. 286. > og forekommer
i Norg.Naturl. Historie under Navn afßaate. Dm opholder
sig nar ved Landet eller Strandbreddene og lader sig ade med Behag.
Klokker. See Nod Fist. Knur-Hane. See Riot. Kolje. See Hyse.
Koll-Mund. See Lysing.
Kroppung. See Torst.
Krcee kaldes her den bekiendte Forelle,
stuviatiliB
som i Artecki lebtbvolo^ia heder Balmo maxilla inferiore lon^io
re, maeuliB rubriB. den. 9. Bpee. 5. De Kraer, som opholde
sig paa Mudrig Grund i de farste Vande, ere mortere paa Skin
det end de andre, som falde ved Elbe-Mundene, og kaldes derfor
Muld-Krceer. Dette Slags Fist ligner meget den sta kaldte Kret,
som siden stalbestrives, men er fra samme fornemmelig adskilt deri,
at den foruden sorte Pletter ogsta har rede, og at Bagftnnen sta
vel som Bugftnnerne ere alle 3 hvide i den yderste Kant.
Lange er en bekiendt, stor og lang Fist, som hos os fanges i anseelig
Mangde, men dog sielden eller aldrig ades; deels fordi den er grov
i Kiedet, deels og fordi den med sterre Fordeel kan salges, da 1
Vog terrede Langer, hvorpaa kun gaae et halvt Snees Stykker,
gemeenlig gielder 5 til 6 Mark Danste og kiebes afUdenlandste til
Skibs-Kost paa lange Reiser. Den er
lonMB
og (3a6uB 6ortb (liptervAO, ore eirrbato, maxilla tnperiore
lon^lore
(2en. 16. Bpee. 9. Ellers gier man her Forstiel
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stiel imellem Strobbe- Langer og Blanke-Langer, af hvilke de
ferste falde nar ved Landet og i Fiordene om Hosten, da de blive
graae paaSkindet og rodagtige i Kiedet; men de sidste fanges om
Sommeren langt ud i Havet, besenderlig paa den storeGrunde kal
dtt Stor-Eggen, og see meget hvide, blanke og giennemstgtige ud,
efterat de ere tonede, hvorfor de og holdes i langt sterre Priis.
De sta kaldte Flek-Langer stal ei vare adstilte fra Skrobbe-Langer
ne^ uden i Henseende til sine Flekker eller sorte Pletter paaSkindet;
de fanges ligeledes i Fiordene om Hesten, men holdes for at vare
usunde og nasten «adelige. Om den sta kaldte Byrke-Lange er
forhen meldet, og Va-Langen bliver paa sit Stad bestreven.
Lax er en bekiendt Fist, som hos os fanges deels med Laxe-Garn,
deels med Laxe-Nod, deels og paa andre Maader, om hvilke her
efter stal meldes i det Capitel om Fisterierne. Den Lax, som har
en sta kaldet Hage eller krumt opgaaende Under-Kabe, kaldes her
Hake-Lax og holdes for at vare Han-Laxen; hvilket og I.innTU3
stadfaster il^auna Bvee. §. 306., stient
ei anseer denne
Hage som noget vasentligt ved Han-Laxen, men ikkun som noget
handeligt eller übestandigt, der ester haus Mening ei vedvarer lan
gere end i Laxens Legs-Tid. Det Slags smaa Lax, som kaldes
Tart, synes efter Proportion at vare mere breed paa Kroppen end
den sadvanlige Lax, og bliver formodelig Balmo maeulis eineres,
eau6X extremo XO^vali^rteck (3en. 9. Bpec. 2., stient I.innXUB
tager i Tvivl, at den fra den egentlige Lax stulle vare adstilt og ud
giere et BpeeieB for fig selv. Io hoiere Våndene ligge til Fields,
jo tiligere siges Laxen at sege derfra ned til Soen om Hesten, vente
lig formedelst Kulden, som der tiligst fornemmes.
Lodde er en Fist, som opholder sig langt ud i Havet og sr folgelig in
gen bekiendt uden vore Fistere, af hvilke den bestrides at vare omOo 3
trent
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trent i Qvarteer lang, tyk og stumpet, og derhos blank som en
Sild. Den er i sar markvardig deraf, at den trakker al anden
Slags Fist efter sig; sta at, nåar Lodden findes i Fistenes Bug,
man vist veed, at de ei lange vil blive staaende paa det Stad , hvor
de ere fangne. I Hr. Egedes Gronlands Bestrivelse (Tydste
Edition Pag. 72.) bestrides den afsin stinkende Lugt og kaldes Stint ;
bliver vel altsta den samme Fist, som udenlands kaldes Stint eller
Stinckststh. liperlanu3
05mern3 racliiB pinnZe
ani lepten6eeim
(3en. 8. 3pee. i.
Lyr er af Skabning som en Torst, men har blankere Skial og finere
Kied. Klein kalder den (iallariaz 6orso sor6i6e vireseeme. Mist.
5. paF. 8., og anseerden som en blot Varietet af Seyen (?Hllu3
vireleenB /^.utborum) hvilken den og meget ligner i Skabning.
te6u3 kalder den (3ao!uB 6orlb tripterv^io, imberbiB, maxilla
interiore lonoiore, linea laterali eurva. (3en. 16. Bpee. 3.,
men staacr ligeledes i Tvivl, om den fra Seyen stal vare et adstilt
Bpeeie3. I.innXUB anferer Lyren under samme Navn, som /^r
te6uB) iBvst. I>lat. e6it. 10. 1"om. 1. paF. 254; men adffiller
den dog fra Seyen, hvilken Han kalder (3a6uB triptervAiuB) im>
berbi3 , 6orlb vireleente. ibiclem pa^. 253. Efter al Nimelig
hed bliver LinnXi Mening den rigtigste, efterdi Sey og Lyr ere
adskilte fra hinanden <») i udvortes Farv^ si) I Kiedets Smag
og evrige Bestaffenhed, som er finere hos den sidste. >) I Hen
seende til Under-Kaben, som paa den sidste er meget langere end
Over-Kaben; da den ferstes Kaber derimod ere begge nasten lige
lange. <?) I Henseende til SideLinicrne, forn paa den forste ere
lige eller rette, men paa den sidste krumme, e) Endelig og i Hen
seeude til Sporen, som paa Seyen er klestet, men paa Lyren na«
sten tvar. .

Lysing,
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Lysing, sta kaldet af sine lyse -/ler blanke Skial, er Lyren meget liig,
men dog mere smal og trind, og ikkun forsynet med 2 Finner paa
Ryggen, i Staden for at Lyren har 3. Desuden er den i Mun
den sort eller merkeblaae, og har derover faaet Navn afKoll- eller
Kull-Mund. Af andre kaldes den og Berg Lax, fordi den er
den forhen bestrevne Berg-Lax ikke uliig, stient den egentlig henhs
rer til det Slags Torst, som hos
kaldes Merlueein3,
og er (3a6u3 60r50 6ipterv^io, maxilla inferiore lonZiore
cccli. (3en. 1 6. Bpee. 8- Straalerne i dens Geil-Hinde ere 7 i
Tallet; i den ferste Ryg-Finne 9, i den anden 39; i Bryst-Finner
ne 13; i Bug-Finnerne 7; i Bag-Finnen 39; i Sporen 24.
Den fanges i de dybe Fiorde, og ades med Behag, ligesom Lyrm.
Ellets er ved dens Fangst at marke, at man undertiden med een og
samme Angel kan stae 2, ja endog 3, paa een Gang ; hvilket gaacr
saaledes til: At den ferste finger Angelen ned i Maven, og derved
foraarstger, at den stiarer sig ud igiennem Bugen eller een af Si
derne, hvor denne Fiff (llgesom ellers overalt) er meget bled;
hvorpaa den anden strax er fardig at flnge Angelen i sig paa stmme
Maade, og giver altsta den tredie Anledning til at bide paa samme
Krog. Saaledes er Sagen bleven mig berettet.
Makrel , Beomber
eller Beomber pinnuliB qvinyve in
extremo 6orlb , lpina brevi 26 anum.
(3en. 30. Bpee. 1 . ,
falder her af adstillig Sterrelse. Den mindste kaldes Geier, og
fanges undertiden med Angel, men ellers i Almindelighed med Nod
Mer Vod, ligesom Sild, stient nu omstunder ikke i den Mangde
som tilforn. Den Middelmaadige kaldes egentlig Makrel; men
den sterste barer Navn af Stok-Aal og kan vare en halv Alen, ja
vel 3 Qvarteer lang. Ikke desmindre ere de dog alle af een og stm
meßestaffenhed, da de oven og neden til ved Sporen have 5 smaa

Finner;
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Finner; bag ved Gadboret er en liden Been-Pigge eller hvas Finne;
ißygf. lOeller il Straaler; i Brysts 19; i Bugs 6; i Vags
12 Straaler.
Marmccle kaldes her en Fist af usadvanlig og forunderlig Skabning,
som vog ikke er mig bekiendt uden af andres ustadige og til Deels
Fabelagtige Beretninger; da den snart bestrides at vare afSkikkelse
som et svsbt Barn, snart igien anderledes, og menes ei alene at
kunde tale og svare paa Spersmaale, men og at kunde forvolde Fi
skerne Skade og Ulempe , sta fremt de ikke give den les og lade den
komme i Seen igien. Er denne Fist ikke ganste Fabelagtig (hvilket
jeg dog neppe troer, at den er) sta bliver den formodelig ingen an
den, end den underlige Haae-Fist^emrina, eller Mermatd (det
er Soe-lomfrue (*) hvilket Navn kommer i Udtalen temmelig vel
overeens med Marmcele eller Marmceke, som den kaldes i Herr
Pontoppidans Norg. Nat. Historie.

Marsviin. See Nise.
Marulke er bekiendt af sit store og med hvasse Pigger befatte Hoved,
samt brede Kaft, hvori den meest ligner den forhen beskrevne BreedFlab , men er meget mindre.. Den er BeorpiuB M2rinuB
rum og l3orvstion e2pite M2ximo A 2euleiB val6e borri6o Klei
nii. lvlilli 4. p2F. 47.; og omendstiont den falder deels sterre med
et bredere Hoved, deels mindre med et efter Proportion smalere Ho
ved, sta ere dog begge Slags hinanden i ovrigt lige, og ansees der
for af Klein ikkun som Varieteter , hvilke livagtig findes aftegnede
ibidem
13. t^iF. 2. A3. Marulken ansees ikke hos os for
en adelig Fist og bliver derfor aldrig segt.
Mort
(*) Det er og Vemkrkelsen af Ordet Marmennillo: det lille Sse-Menneste, hvoraf Marmale synes at vcere draget.
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Mort er en liden Fist, som holdes for at vare en Yngel afSeyen,
og falder her i Mangde nar ved Landet eller Strandbredden.
Morten-Blanke. See Haasbrand-Unge.
Nebbe-Sild kaldes her den i Dannemark under Navn af Horn-Fiff
bekiendte
pilei3^mborumz som har et meget langt Neb og
grenne Veen. Naar denne indfinder sig her i nogen stor Mangde,
(hvilket dog sielden steer) ansees den som Forvarsel
et Uaar.
Nebbe -Sild eller Sting - Sild kaldes og de bekiendte
marinT)Soe-Naale, om hvilke herefter stal meldes.
Negeuogen eller Neunaugen. Af denne Salt-Vands Fist, som hos
os er temmelig rar, eier jeg kun eet Exemplar, og det af selgende
Bestaffenhed: Den er i Alen lang og iz Tomme breed. I dens
Hange og ligesom indhulede Mund sidde mange gule Tander, af
hvilke de foreste, som sidde paa Laderne, ere ganste smaa, men de
evrige store og temmelig brede. Strax Bagen for Hovedet har den
' paa hver Side 7 Huller eller Bpiraeula) foruden eet mindre everst
paa Hovedet imellem Oinene, som ere smaa og ligge dybt ind i Ho
vedet. Finnerne ere 3 i Tallet, menlig 2 paa Ryggens nederste
Deel, af hvilke den ferste er kort og heiest i Midten, men den an
den, som' staaer et Par Tvarsingre derfra, 1 Qvarteer lang og i
Begyndelsen 1 Tomme hei, men tager efterhaanden af jo mere den

.

narmer sig til Spor-Finnen , med hvilken, den hanger fast og gaacr
rundt om den, ligesom paa en Aal.
Farven er grenagtigblaae og sortplettet^ men dog paa Bugen og den Deel af Ryggen,
forn er Hovedet narmest , uden Pletter. Den er nok ?etromv2on
umeo ordine o^entieulorum minimorum in limbo oriB, prater
inserioreB ma)oreB.
(3en. 42. Bpee. I. og, sta vidt jeg veed,
dell egentlig sta kaldte Neunaugen.

Pp

»

Nise
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Nise, som ellers er bekiendt under Navn af Marsvlin eller Delphin
(^ursto tive?noeHna omnium^mborum) fanges her deels med
egne dertil indrettede Nist-Garn, deels og as en Handelse i TorsteGaru.

Pale. See Sey.
Oval eller Hval forekommer her af adskillig Slags, stasom i) TueOval, forn er sterre end de andre Hvale, har en Tue eller stor
Pukkel paa Hovedet, og bliver uden Tvivl den rette Grenlandste
Hvalfist. LalTna vera
LalZena ststula in me6io
eapite, 6ortb eau6am versu3 aeuminato.
(ien.4B. BLec. I.
2) Blant Tue-Hvalene sees undertiden en Deel ganste hvide Hva
le, ligeledes fastnede med en Pukkel paa Hovedet ; hvilket Slags
bliver ester al Rimelighed den i Hr. Egedes Grsnlands Bestri
velse sta kaldte Hviid-Fist. LalZena albieanB Xleinii. Msti 2.
pa^. 12. Ellers er det vist, at og andre Slags Hvalfiste, nåar
de ere gamle, ofte see temmelig hvide ud af de mange Skial, som
sidde overalt paa Skindet. Af disse Skial har jeg nogle Exempla
rer, ogseer, atdet erVa!anuB balXnariBXleinii. Oitpostt. (iloeb
li6. et (Honeb. §. 451. 3) Nsr-Qval sees enten af og til for sig
selv, eller og i Selstad medde forbemeldte Hvale, hvilke den dog
meget eftergiver i Sterrelse. Den har en opstaaende Finne hen ved
Sporen og bliver uden Tvivl Hr. Egedes Finne-Fiff. Lal^na
Mula in me6io eapite, rubero pinmsormi in extremo 6ortb.
/^rt. (3en. 48. Bpee. 2. 4) Sild-Qval er -et Slags smaa Hvale,
som meest ligner RopHvcuen og hor nu i mange Aar drevet VaarSilden fra Havet ind til vore Kystex. Den er Hr. Egedes Nord
caper og LalcLna
e) LorealiB; I^or6eaper. Xleinii
Msti 2. paZ. 12. 5) Den sta kaldte Staur-Hynning er ligele
des et Slags smaa Hvale og kiendes let deraf, at den har en spids
Nund,
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Mund, hvis everste Kabe er langere end den nederste, item en smal,
spids og vel 3 Alne hei Finne paa Ryggen; felgelig bliver ingen
anden end ?bvteter maxilla tuperiore lon^iore , lpina lon^ain
<sorlb.
(3en. 46. Bpee. i . Vålena ma^or in inkeriore tan
tum man6ibula 6entaca. Xleinii Misti 2. pa^. 1 5. Den kaldes
Gtaur-Hynning af sin heie og smale Ryg-Finne, som lignes ved
en Staur 0: en opreist Stage; men, fordi den er Kobbens store
Forfolgere, kaldes den og af nogle Kobbe-Herre, stient den med
samme Ret kunde bare Navn af Nise-Herre, da den undertiden
jager Nisen op paa det terre Land. Af disse Hvale, fornemmelig
af Sild-Qvalene, indfinder sig aarlig et utroltgt Antal, strax efter
Juul og nyelig for Vaar-Torffens. Ankomst, da de jage VaarGilden hermd igiennem Vreesund i en übestrivelig Mangde, og
give ei alene Anledning til en overfiedig Silde-Fangst, men og til
adstillige fcrlleielige Syner; thi snart sees de at stikke op af Seen
for at stae Luft, og at puste Luften fra sig igiennem Luft-Hullene
med en hastig Lyd, snart at stikke ned i Dybet igien og ved Nedfar
ten atSporstode (som det her kaldes) eller at stede ned med Hovedet
og vende Sporen lige op i Veiret. Snart hores de at straale og
brele over Våndet, snart at pibs og give cn forunderlig Lyd fra sig
under Våndet (*). Undertiden sees de at parrc sig med sine Mager;
undertidell igien lebe de Sselsst , som man siger, det er, springe
med sin hele Krop 1 Favn eller mere op over See-Brynen, og fal
de ned igien med et haftigt Knald. Men den rette Tragi-Eomoe
die spilles med den arme Sild, som nasten uopherlig forfelges, og
det gemeenlig saaledes, at 3 eller 4 Hvals hielpe hinanden i at gianPp 2

ne

(*) Dette Slags Lyd, som hos os egentlig kaldes Fiste-Lie, tilstrives i
Allnindelighed Hvalene og er meget stl at anhsre, i sar for de uvmtte eller
ukyndige, som derved ofte ere satte i Skr«k.
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ne og indfiutte den paa
da de
stede til hinanden og med aabne Kafte stikke alle paa een Gang lige
.op iVeiret, og det sta heit, at man tydelig nok kan see dem fiuge
Silden i sig. Paa stadan Maade bliver en utrolig Mangde Sild
ei alene opfiuget men og qvalt (*) af Hvalene, som iat forfelge den
ere undertiden sta hidsige, at de lebe lige ind paa Land; og stient
de vel som oftest komme lese igien, sta handte det sig dog for nogle
Aar siden, at een af de sta kaldte Ror-Qvale blev staaende paa
Grund, indtil man med Tong og Liner fik den fastgiort og fangen.
For at stae den qvalt og drabt, kastede man ned i dens Blcrster
eller Blase-Huller en Deel Stene, hvilke den med et haftigt Skraal
pustede heit i Veiret, men maatte dog omsider opgive Aandem I
Ovrigt bruges hos os intet Slags Hval-Fangst; men dode Hvale
drive ofte til Lands her som andenstads i Norge, med hvilke da for
holdes efter Norste Lovs V. Bogs 12. Capitel.
Oveite eller Helle Flnnder er af samme Skabning som en Flynder,
men^ meget sterre. I^ippo^lostuB
?leurone6teB
oeuliB a o!extra toruB
(3en. 14, Bpee. 3. Den
har i Alckindelighed Oinene siddende paa den heire Side, ligesom
Flyndren; men ellers gives der og Vrang-Qveite, som har Oine
ne paa venstre Side, ligesom forhen meldt er om Vrang Flyndren.
De
(") Saaledes blev for nogle Aar siden , ved den Gaard AllMsi i Borgunds
Sogn, af Hvalene drabt saa stor en Meengde Sild, at, da samme sank
ned paa Sse- Bunden, deraf i nogle Maanedcr opsteeg en stark Fedme,
som dampede Velgernes Kraft og foraarsagede et Havblik endog i stark
Blast; saa at mange forbieseilendeFistere, som ikke vedste Aarsagen dertil,
bleve ei alene satte i Forundring, men og undertiden i Fare, faasoM de
fra Landet faldende Kaste-Vinde ofte laae i Seilet, strend de kunde markes paa Våndet.
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De smaa Helle-Flyndre eller Qveitens Yngel kaldes her QveiteBarn; men enQveite afmiddelmaadig Sterrelse kaldes Styving.
Helle-Flyndren fanges deels i de dybe Fiorde med store Liner, som
kaldes Staur-Va, deels og fornemmelig med Snere eller DiubsAagn paa Havet, i sar paa den store Grunde, kalvet Stor-Eggen,
hvor den tillige med de forhen bestrevne Langer opholder sig i sterste
Mangde, nemlig om Vinteren i det store Dyb ved Eggen, men
om Sommeren ved Eggen selv eller Kanten af Dybet. Den falder
der overmaade seed, og spises ei alene farst og saltet; men virkes
og til Rav og Ncekling, som bekiendt er. De brede Strimler,
som paa langs stiares ud af dens Sider narmest ved Ryggen, kaldes
Skaare-Nav eller Skaare-Oveite, fordi man gier lwgle Skaar
eller Tvar-Snit i dem, at de desto snarere kan terres. De lange
og smale Strimler,, som stiares ud af Siderne nar ved Finnerne,
hvor Qveiten er fedest, og derester terres, ere bekiendte ullder det
Navn Rcrkling; men Ryg- og Bag Finn/me, som blive tllovers,
og ligeledes terres, kaldes egentlig Nav. Af det ferste Slags
virkes intet hos os; men Rav og Nakling beredes paa visse Stader
i temmelig Mangde, stient den ei kan salges med dell Fordeel, som
den Nordlandffe Nav og Nakling, af Aarstg, at den sidste fal
der om Vinteren og Vaaren og altsta kan terres ved Vinter-Frost,
som gier den megtt stier og behagelig; i Staden for at den Sond
msrffe, som falder alene om Sommeren og maa terres ved Som
mer-Varme, bliver alt sorter og sey, og folgelig mindre begierlig.
Hos os forbruges altsta den sterste Deel deraf i Huusholdmngen ;
men ikke desmindre salges dog en Hoben paa Romsdals-Marked,
sta vel af Rav og Ratting, som af saltet Qveite.

Raate. See Karudse.
Pp 3

Mot,
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Niot, ellers kaldet Knur-Hane, er bekiendt af sin Nyden etter
Grynten, som hores bedst og tydeligst, nåar den lagges under et
> Ose-Kar i Baaden, hvorfor den og kaldes Oustar-Riot. Den
er meget anseelig af sin blanke Farve og haarde Been-Plade paa
Hovedet, hvilken er ligesom Stierneviis puncteret og forsynet med
tyende hvasse og hen til Sporen vendende Pigger. Ryggen har en
dyb Fure, og midt i samme tyende Finner, den foreste as 9, den
bågeste af 18 Straaler. Bryst- og Bug-Finnerne ere lange, de
ferste bestaaende af 10, de sidste af 6 Straaler; og midt imellem
dem sidde 3 Strange, en halv Finger lange. Bag-Finnen har 1 9 ;
og Sporen, som er klestet, IO Straaler. Den er
eapite
aeulcato. 2ppen6ieibuB utrinc^ve tribun a6pinnaB pe6torale3)
(3en. 32. Bpee. 5°
NogN-Kicrkse, I^umpuB^.utboruM)
/^rte6i og On
eorion Kleinii) er en meget tyk og underlig Fiss, under Bugen
fiad, paa Nyggen fuld af.lnbstiarelser, og paaSkindet bestt med
haarde Knuder, som ligne den everste Deel af Snegle -Husene.
Den sidder gemeenlig paa Biergene i Seen og ligesom suer sig fast til
dem med deu underste Flade; men ellers sees den og ofte om Som
mermat stamme heit opi Seen, og sta yderlig i Vand-Kanten,
at den kan siaaes ihiel med en Aare. Efter nogles Beretning sta!
dens Kied vare meget velsmagende; men hos os anstes den ikke for
en adelig, end sige velsmagende, Fist.
,
Rokke. See Skate.
Rod-Fiff, som af sine store Oine ogsta kaldes Ouger, item Klokker,
er kun 1 z Qvarteer lang, men tyk og breed, og omtrent af Skab
ning som en Karpe. Den har hvasse Tander, samt meget store og
langt ttdstaaende Oine, forsynede med en blank Ring og blaae Oie
siene. Paa hver Side af Hovedet sidde 2 haarde og nasten treekantede

»
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kantede Been-Plader, som ere besatte med en Deel hvasse og hen til
Sporen vendende Tagger. Straalerne i Geil-Hinden ere?; ißygFinnen 29, af hvilke de 1 5 ere haarde og hvasse, men de evrige
blede; i Bryst-Fimterne 17, alle blede; i Bug-Finnerne 6, af
hvilke den foreste er stiv og hvas; i Bag-Finnen 1 1 , og blant dem
de 3 foreste hvasse; i Spor-Finnen 14 Straaler. Skiallene paa
Skindet ere temmelig store; og Farven red overalt, besprengt med
nogle brune Pletter. Jeg tvivler ikke paa, at den jo er
NU3
og Bparuß totu3 rubeuß iricle ar^entea.
<3en. 28. Bpee. 3. Denr^ Fist, som i Kiedet er meget feed og
lakker, trakkes gemeenlig ikke paa ringere Dyd, end 70 til 80
Favne Vand, og falder ikke her i den Mangde som narmere ved
Bergen og Trondhiem.
Nor er et Navn, som formodelig vil sige det samme som Nod Kret,
da det tillagges en Fist, der meest ligner en Kret, men er dog bre
dere paa Kroppen, og i sar ad stilt fra den ved sin rede Bug og
Bug-Finner. Den er omtrent 1 Fod lang; har breed Krop; en
stor og klestet Spor; sorte Oiejwle med graae Ring; to "Huller paa
Nasen, eller tyende Naseborer; tette og fine Tander sta vel i Over
. som Under-Kaben; foruden tyende Rader af Tander paaAungen,
og ligeledes i Ganen etter Gummen. Farven paa Ryggen er sort;
men paa Siderne biaaeagtig med rede Pletter, og paa Bugen gan
ste red, sta vel som paa Bryst- og Bng-Finnerne, hvilke sidste dog
altid ere hvide i den nederste Kant. I I^inn^i !?n. By. §. 310.
kaldes den Balmo ciorlb ni^ro, lateribu3 eXruleiß) ventre tul
VO) og er hos os een af de almindeligste Fiste i farste Vande, stient
den langt fra ikke falder sta overfiedig nu omstunder som tilforn.
Naar dell om Hesten narmer sig til Bandbreddene for at lege, fan
ges den med viste dertil indrettede NsrGarn ; og da dell altid hol

der
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der sig der, hvor den har Skygge af Skov og Tråer, sta Me nogle
i Mangel deraf at kaste en Hoben afhugne Grene ved sine Band
bredde, for at stae den til at blive der staaende. Men andre mene
dog, at den ei sta meget seger Traernes Skygge, som deres affal
dende gule Lev om Hosten.
Gieddc-Rsr, som og ofte (stient urigtig) kaldes stet hen Gicdde,
er ligeledes en Farffvands-Fist, som fanges her om Hesten tillige
med Noren, hvilken den ganste ligner, undtagen at den <-^) er
knap sta stor, men langt mere smal og trind; selgelig i den Post
nogenledes liig en Gledde, hvilken den ellers stet ikke ligner, si) at
Ringen om Oiestenene er blank. >) at Kroppen er af Farve meget
blankere og nasten Selvstrvet. H at Side-Pletterne ere hvidngtige,
og det Nederste afßugeu mindre redt. Hat Bryst- og Bug-Finnerne
ere sortagtige med noget redt imanget; og at den llederste Kant af
Bug-Finnerne kuv undertiden, men ei altid, er hvid. Derimod
findes der ikke, sta vidt jeg har market, nogen kiendelig Forstiel
paa Straalernes Antal i Finnerne; ligesom og Side Linierne ere
lige etter rette hos dem begge. Hertil kan endnu markes, at Gied
de-Noren siges at have ganste smaa ludvolde, nasten som en Sild,
men d^g at vare langt fedcre end Neren, sta og mere red i Kiedet,
nåar den er kaagt. Den siges og at vare forstiellig fra Nsren i
Henseende til sin Gang og Stand i Våndet, da denne sidste stal
have sine visse Stader ved Bunden at staae paa, som den ikke gierne
forlader, i Staden for at hun holder sig gemeenlig heit op i Vån
det og flakker hist og her omkring; hvorfor den og af nogle kaldes
Flakke-Rsr til Forstiel fra den egentlige Nor, som kaldes SeeNsr. Efter al Rnnelighed maa Giedde-Nsren blive Balmo pe6e
minor, o,vino^ve clcnnum oi'(linibuß in palato. /^rt. (3en. 12.
Bpee. 7^ eller
Xlemii Nils. ). pa^., 19. n. 7.
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Sand-Skiebbe. See Flynder.
Sey eller Graae-Sey,
vireleenB
(3a6uB trip
-3erxFlUB imberbiB 6orlb vireseenee I^innXi (Bxlr. I^at. e6it. 10.
i. pa^. 253.) er en bekiendt Fist, som falder her istorMang«
de og af adstittig Sterrelse. Den mindste kaldes Mort og ophol
der sig altid nar ved Landet og Soe-Bryggerne, hvor den javnlig
fanges tillige med andre, 2 eller 3 Gange sta store, som bare Navn
af Pale eller Smaae Sey. Den middelmaadige, som er sterre
end de 2 ferste, kaldes Scrkkenod-Sey, fordi den fanges med et
Slags Vod, kaldet Scckke-Nod, paa Fluderne i Havet omSom
meren og Hesten, og det i stor Mangde. Den sterste derimod,
som kaldes Ufs, trakkes med Angel, sta ofte den kommer ind med
Våar- og Sommer Silden og driver samme ind i alle Vige eller
Hav Bllgte. Al den Scy, som ikke kan fortares i Huusholdnin
gen, salges til de Oplandste paa Romsdals-Marked. Af dens
Lever brandes desuden en Hoben god Tran, sta jeg beed Exempel
paa, at man i eet Aar med en eneste Scrkkc-Nod har vundet 200
Rigsdaler for Tranen alene, Fisten selv überegnet.
Sill er en liden, blank og Selvstrvet Fist, uudertiden 1 undertiden
2 Spand lang, med en spids Muud eller Neb, hvis underste Kabe
er langere end den everste.
Saa vidt jeg kan stutte, er det den
stmm<Fist, som i Norg. Naturl. Historie kaldes Solv-Fist, i
Dannemark Todiis , og i Engelland Ban6il^.. Dens almindelige
Navn hvs
er
men i Xleinii ?lilt. r>lar.
?iseium Wls. 4. pgF. 55. kaldes den lLnebel/opuB in 6orlb eillaVo eXruleleenB, og findes ibidem
12. NF. 8- s^ 9. livag
tig astegllet. Hos os bliver den ikke spiist, men kan dog ansees
som en markvardig Fist, da den har givet de sta kaldte Siil-Stoer
i Havet Navn. Disse ere efter vore Fisteres eenstemmige VidnesQq
byrd
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byrd intet andet, end opspringende Vand-Aarer i Hav -Bunden
(eller Farstvands-Kilder) hos hvilke denne Fist altid opholder sig,
og for dens Skyld igien al anden Slags Fist, besenderlig Qveiten,
hvorfor og stigeStader kaldes Qveite-Halder eller stet hen Halder,
det er Tilholds-Stader for Qveiter og andre Fiste. I Ebbe-Tiden
siges den at stiule sig i Sanden, men derimod i Flod at stikke frem
igien og sirax at lokke andre Fiste til sig; og deraf mener man , det
for den sterste Deel stulde komme, at der (som bekiendt er) altid fi
stes bedre i Flod , end i Ebbe. Naar nu en Fist trakkes op og der
findes en Siil i dens Kaft eller Bug, sta siutter Fistereu strax, at
der maa vare en Siil-Stse eller Halde, og, i Fald Stadet ei
tilforn er ham bekiendt, tager han sig strax et sta kalvet Meed eller
Marke i Fieldene, for at kunde sinde Stadet igien en anden Gang ,
og jo javnligere det siden beseges, jo Fisterigere siges det at blive,
ventelig fordi Fistene tillige lokkes derhen ved Maddingen. At der
paa fiige Stader virkelig opspringe Vand-Kilder, det stutter man ei
alene deraf, at der ofte findes det klareste ogsedesteVand i Fiffenes
Bug; mell og afden sardelesNeiagtighed (^.eeuratelle) med hvil
ken Staverne maa afmarkes ved Meed i Fieldene, og at den rette
Fiffer-Plads tabes, sta snart Baaden dreies lidt om eller forsattes
afVind og Strem. Derfor kan heller ikke mere end een FisterBaad as Gangen benytte sig af een og den samme Halde; og dette
igien er Amstg ril, at Fisterne, nåar de fare ud for at siste paa Hcel
derne, kappes med hinanden i at roe, stasom enhver vil gjerne va
re den ferste at komme paa Stadet, og kan ei vente sig nogen Fallgst,
nåar en anden er kommen for i Veien , men maa da begive sig hen
til et andet Stad. Alt hvad jeg her anferer, er noget, som grun
der sig paa daglig Erfaring og derfor ikke kan benagtes; jq at ville
modsige eller nagte dette, var at kuldkaste Hoved-Artiklerne i vor
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Fister-^idenstab. Jeg er og i mine Tanker forviOt paa, at den
sta kaldte Fiste-LlMe (det er , sardeles god Lykke til Fiste-Fangst)
som siges at selge visse Mennester, har for den sterste Deel sin Grund
idet, forn nu erstgt; thi den, som een Gang as en Handelse har
trosset paa en ret Ha!de og vel afmarket samme ved Meed iFielde
ne, bliver aldrig forlagen
Fist, da en anden derimod, som vitte
tanke at bestge stmme Stad, men ei kiender Medet, gaacr ga^
vist Feil deraf og maa reise hiem med uforrettet Sag, sta fremt han
ikke veed sig andre Udveie. Saadanne Halder etter Siil-Stoer,
som og kaldes Leiter- Pladse etter Fiffer-Pladse, findes baade i
Fiordene og paa Havet, i str ved Eggene, det er, Kantene af
visse bratte FieldSider i See-Bunden (").
Sild er ell bekiendt Fist, som aarlig falder her i übestridelig Mangde
og har hidindtil indbragt Landet anseelige Fordele. Den er l^la.^utborum og (!lupea maxilla inseriore lonFiore, ma
euliB njM'iB earenL
(3en. 5. Bpee. i . Af denne gives
her i str 2 Slags, nemlig Sommer-Sild og Vaar-Sild, hvil
ke dog ei kan anseeF for andet end blotte Varieteter, da Skabningen
og Farven er eens paa dem begge; stient Sterrelsen meget forstielQq 2
lig,
(*) At saadanne Halder eller Fister-Pladse i Hav Bunden ogsaa maa findes
ved de lislandste Kyster^ kan stuttes af 6)/^//
c/e
3/
/^//i^Hce
/^3i hvor det heder :
//H^e/zt (/6"
))O^/e^D/??/c</<) /'^ <70M/N6V/?e MO/cktt/A /ili/W) /Vie^v^
//^c
HoHs Mid e^ Fiste- Mid
,)
Vastir
))
Dette bestyrkes end mere ved Hr.
N. Horrebows Beretning i de Nye Efterretninger om lisland,
Pag. 190., hvor der meldes oln Fiskernes forstiellige Lykke paa een og
- samme Fister-Vanke.
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lig, efterdi den sidste er nasten dobbelt sta stor som den ferste. Som
mer-Silden deles atter i adstillige Slags, eller rettere, gives ad
stillige Navne, enten efter sin forstiellige Sterrelse, stasom Sva
lings-Sild, Nod-Sild og Blad-Sild, afhvilke den ferste er sterft
og de andre efterhaanden mindre; eller og efter Tiden, paa hvilken
den fanges, stasom Solhoved-Sist , det er Solhvarvs-Sild , hvil
ken falder i sar ved Sommer- Solhvarv, stient den og gemeenlig
faacs ved hver nye Maane. Foruden dell egentlige og rette VaarSild, falder her undertiden om Foraaret et Slags Sild kaldetAatSild af det forhen bestrcvne Illsect Aat eller Nod-Aat, som hol
der til i Sildens Bug og foraarstger, at den baade seer red ud og
raadner hastig, sta fremt man ikke efter Fangsten lader Silden nogen
Tid blive staaende i Silde -Noden, og saaledes giver den Tid
til at styde dette Insect fra sig ; da den foruden Insectet siges at gyde
en Hoben Ravn og Malk as sig, hvorved See-Vandet bliver ganste
tykt og oprert. Om denne Sild erindrer jeg at have last noget i
Schwed. Acad. Abhandlungen, hvor den kaldes Nodmaga af
sin Rodagtighed paa Bugen, som tilstrives en vis übenavnt
Svaghed; men Stadet kan jeg ien Hast ikke finde. 2) Det andet
Slags Sild, som her undertiden sees, kaldes Makrel-Sild, for
di den paa Hovedet ganste stal ligne Makrelen, og forekommer uden
Tvivl (sta vidt jeg af andres Bestrivelse kan fintte) hos Klein under
Navn af^l2renAUB eapite t^Aur^ inlblitX A exotieZe, roltro A
ocu!iB ampliB. Missi 5. paF. 73. 3) Om Brisiing, som og bor
henferes til Silo-Arten, er forhen meldet. Af Silde-Gan (det er
Sildens Hoved og Indvolde) kaages her et Slags Tran eller Olie,
som er meget bedre at bruge i Lamper end anden Tran. I Fogde
riet Ssndfiord stal man ester Beretning have begyndt for nogle
Aar siden at brande ftadan Tran af Silden selv, og det med god
For-
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Fordeel; item blot at lagge Silden i Tender, ese farst Vand der
paa og rore den vel om, da der stal satte sig en Hoben Olie oven
paa. Begge Maader ere efter mine Tanker meget gode og vardige
at fere i Brug her og paa andre Stader ; besonderlig nåar Silden
er sta maver, at den ei vel kan tiene til Kaagning eller Nedstltning,
da man ofte lader den gaae urett og ikke fanger den, stient den dog
meget vel kunde anvendes til dette Brug (*).
Skate etter Nokke, Kaiaelavata^utborum, fanges her ofte sta bel
med Angel som i Torste -Garn, og stiares undertiden (ligesom
Qveiten) i lange og smale Strimler, hvilke siden terres, lagges i
Luud og spises som Luud-Fist, efterdi de ellers falde alt for haarde;
melt i Almindelighed er den kun lidet begierlig, og kastes ofte hen
for Sbiin.
Skrey og Slaap. See Torst.
Sort-Haae. See Haaebrand-Unge.
Spek-Hugger, som og af nogle kaldes Stud, er VelpbinuB /^u
tboruM) og ligner meest Nisen ; men er dog noget sterre og har en
mere spids Mund, hvorfor den i
lebtbvob kaldes Oelpbi
nuB eorpore oblon^o, roltro lon^o aeuto. (3en. 47. Bpee. 2.
Den sees her undertiden deels at hoppe op af Våndet, deels at han
ge fast ved Hvalene, nåar de springe heit opi Veiret, for at stille
sig ved denne nargaaende Forfelger.
Springer, Orea
og I)elpbinuB roltro lurlum repanclo,
6entibuB latiB lerratiB /j.rte6i.
47. Bpee. 2., ligner meest
Spet-Huggeren og Nisen , men overgaaer dem begge i Sterrelse.
Qp 3
Den
(*) I Aaret 1760, da Silden var her i stor Overstsdighed , mm derhos i
liden Priis , have adstillige hos os begyndt at kaage eller brande den til
Tran med god Fordeel, og af 7til 8 Tsndsr Sild ftaet i Tsnde stim
Tran.
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Den kommer om Vaaren og Sommeren med Silde-Svermen, og
springer ofte (som man her kalder det) Sselsst etter heit op over
Seen; i hvllket Tilfalde man venter Vind eller Blast fra den Kant,
hvor den i sit Leb stavner hen. I Almindelighed fanges dell kun
afen Handelse med de Fister-Garn, som til andre Fiste udsattes;
men ved et Stad i Borgunds Sogn, kaldet Skardseviig, fanges
den med et eget dertil illdrettet Springer-Vod, som herefter paa sit
Stad stal ommeldes. DensSpak giver ypperligTran, og Kiedct,
som ades af fattige Folk, siges at smage som Svine-Kied, ligesom
og Fisten selv i sin indvortes Indretning aldeles ligner et Sviin.
Naar dens llnger fanges og trakkes paa Land, gyde de afMunden en
Hoben hvidMalk, hvilken de efter Land-Dyrenes Maade patte i sig.
Staur-Hynning. See Oval.
Slesn-Bider, I.UPUB marina
I^atarFUB Xleinii, adstjttes i far fra andre Fiste ved sit runde Huw
de-Hoved, og ved sine mange, starke og brede Tander. Den fan
ges gemeenlig paa Mudrig Grund i Havet, men og undertiden paa
Sand-Grund nar ved Landet; og omendstient den aldrig soges, sta
spises den dog ikke uden Behag, nåar den er stakt og terret.
Sting-Sild. See NedlDSild og Soe-Naal.
StinbFiff eller Stint. See Lodde.
Stok Aal. See Makrel.
Stud. See Spek-Hugger.
Styving. See Qveite.
Storje eller Ster adstilles af Norste Skribentere i mange Slags, sta
somLare-Storje, Makrel-Stsrje og Sild-Storje, hvortil Hr.
Pontoppidan lagger Sey-Storje; men vore StorjeFistere ville
stet ikke vide af mere end et Slags Sterje, som egentlig jager ester
Sild, og driver Sommer-Silden ind til Landet, men kan og tillige
jage efter Lar, Makrel og andre Fiste> af hvilke den har staet lige
sta mange adskilte Navne. Den, som her salder, er Makrelen sta
liig,
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liig, at der neppe kan markes ringeste Forstiel imellem dem, end
ikke engang i Henseende til de smaa Finner ved Sporen, hvilke lige
ledes findes hos Sterjen; men derimod er dell meget sterre (den
sterste kan vare 5 Alne lang) og har store Skial, nasten sta store
som Tostillings-Stykker. Paa Bugen er den hvid, men paa Ryg
gen blaaeflammet; og jo mere blaae den er, jo federe siges den at
vare. Af alt dette stutter jeg da, at dell er en Tanthey,
NUB) lpeeiatim ?elamvß eXruleuß, som af alle Systematiste Skri
bentere henferes tilMakrel-Arten. I Ovrigt er den en meget sprag
eller vild Fist, som ofte springer Sselsst eller op over Seen, og
ved Nedfaldet fatter Våndet i fuld Oprer og Bevagelse. I LegeTiden siges den og imellemstunder at svamme i en Samling, etter i
en samlet Ra^ saaledes, at den ene bider den anden i Sporen, og
stammer ien lang Rakke everst op i Vandbrynen. Dens Kled er
seed som Flåst; hvorfor def og af Venderne saltes og ades med
Behag, sta at en Sterje-Krop altid blant dem gielder i Rigsdaler.
Hos os fanges den deels af og til med Silde-Nod blant SommerSilden, deels med Skuttet eller Harpun, som videre sta! vises i det
Capitel om Fifferierne, sta og i dette Skrifts anden Part ved Isr
genstordens Bestrivelse, hvor denne Fangst fornemmelig gaacr til.
Sugars. SeeHviid-Aal.
Svard-Fiff, ?ristiB l^ Berra
lange og smale Snude, som paa begge Sider er indstaaren som en
Sav. Den kommer ind fra Havet tillige med Sommer-Silden, og
findes en og anden Gang opkastet paa vore Strandbredde.
Soe-Naale,
marinX, som og
Sild, ere mange Slags, afhvilke jeg har fundet selgende: 1) En lang
, og trind See-Naal, som overalt ei er tykkere end en
og synes meest at ligne 3o!enolienM lumblieifolmiB nostraB, te>
tenuiB>
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nuillimuß) lon^illimuß!(leinii. Miss. 4. pa^. 27. I^ab. 5. K^. 5.;
i det mindste kall den ikke vare
lumbrieiformi3
stient Forstiellen ei er meget stor. 2) En stor See Naal af gunl
agtig Farve, som i Langde holder 3 i Qvarteer, og midt paa Krop
pen i Tvarfinger i Bredde. Hovedet er temmelig smalt, og Try
net eller Nebbet maadelig langt. Kroppen er fra Hovedet til Gad
boret hen imod 2 Qvarteer lang, stmt forsynet med otte Kanter og
29 Lameller eller Plader; men det Ovrige, som udgier Halen, er
ikkun femkantet, og desuden meget smalere end Kroppen. Alle
Kantene ere meget smaa eller lidet ophoiede, og altsta mindre run
delige paa denne, end paa de esierfelgende See Naale. Dell har
hverken Bryst- eller Spor-Finner ; men alene en Ryg-Finne bestaaen
de af 37 Straaler. Skulde denne (hvilket ei sy ..s utroeligt) vare
B^n^natbuß tereß) pinniß pe6toralibuß e3u6X(^ve earenß.
(Fsn. l.Bpee. 2.) da passer Haus Bestrivelse sig ikke i alle Ting
til mine Ezemplarer. 3) En middelmaadig stor See-Naal, som er
hen imod 2^ Qvarteer lang, men kun en halv Tomme breed, og
har lidt tykkere Hoved end den nast foregaaende, sta og lidt langere
Neb. Fra Hovedet til Gadboret er Kroppen syvkantet (stient den
Kant, som gaacr langs hen ad Bugen, er meget mindre opheiet
end de andre) og har 38 Lameller eller Plader. Derfra, sta langt
som Ryg-Finnen gaacr, er Bagdelen kun serkantet, og siden videre
hen til Sporen ikkun siirkamet; hvilke 2 sidste Stykker udgiore i^
Qvarteers Langde, og have 45 Lameller. Bryst-Finnen har i o
Straaler; Ryg-Finnen 38; Spor-Finnen io. Farven er sort
agtig; men dog under Bugen sta vel som hist og her paa Plaberne
hvidagtig. Denne ligner i visse Maader BxnAnatbu3 eorpore
mellio bepta^ono
(3en. i.Bpee. 3.; stient jeg maa til
staae^ at dette Navn eller Bestrivelse passer sig nok sta godt paa den
efter-
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efterfolgende, nemlig: 4) En liden guulfarvet Soe-Naal, som er
en halv Alen mindre end 2 Tvarsingre stng, og af Skabning ganste
liig den nast fongaaende; ikkun at den mellemste Deel af Kroppen
er efter Proportion noget tykkere, og den bågeste Deel noget smalere.
Den harßryst-Ryg- og Spor-Finne^ ligesom hiin; men desuden en
meget liden Finne ved Gadboret, som er sta fun og subtil, at dens
Straaler ei kan eines. Straalerne i Bryst-Finnen ere 13; i RygFinnen 34 ; i Spor-Finnen 10. Kroppens foresteDeel er syvkan
tet og bestaaer af 18 Lameller; men den bågeste Deel, som ferst er
ferkantet, og siden kun siirkantet, har 37 lameller. Denne er
hos os den almindeligste.
Sslv-Fiff. See Siil.
Tang-Brosme kaldes hex en Deel smaa Fiste, som ber henferes :il
LlennioB
eller lLnebelyopoB Xleinii.
1) Det ferste
Slags, som jeg tiender, er ei fuldt en halv Alen lang, trind og
siibrig som en Aal, men dog mere fiad og spids hen ved Sporen.
Hovedet er langagtigt, og temmelig breedt formedelst en paa begge Si
der udstaaends Pukkel. I Panden eller imellem Oinene findes gemeen
lig, stient ikke altid, den tredie Pukkel, og i hver Kabe tyende
Rader fine Tander. Geil-Hinden har 6 Straaler; Ryg-Finnen,
der strakker sig nasten lige sta langt som Ryggen, henved BDI
Bryst-Finnerne 17; Bug-Finnerne 2. Bag-Finnen har henved
7c) Straaler, som kan talles, men siden mange alt forfine, som
gaae rundt om Sporen hen til Ryg-Finnen, med hvilken de
hange sammen, og kunde ansees for cet med den, om de ikke vare
kortere og altsta i Sterrelse eller Heide adstilte derfra. Skindet er
ligesom Puncteret, af Farve bruunt og bestt med mange merke
Pletter. Den kaldes hos
lVlulrela vivipara, fordi den
seder levwde Unger, men bestrides og aftegnes hos dem paa foranRr
herlige
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derlige-Maader. Xleinß Aftegning lVliss. 4. I"ab. 1 5. 6^. 1, fo
restiller den med en Traad under Hagen (Qrruß e memo) og uden
nogen Forstiel paa Heide imellem Ryg- og Spor-Finneu; hvilket
ei kommer overeens med mine Ezemplarer. Dens Bestrivelse og
Aftegning i Schwed. Akad. Abh. 1748. 1 Qvart. 5 Abt). passer
sig vel bedre, men dog ikke i alle Ting, efterdi den forestilles alene
med 1 Rad Tander i hver Kabe, og med en Ryg-Finne, som gan
ste er adstilt fra Spor-Finnen ; da de paa mine Ez'emplarer derimod
hange sammen, og gaae fort i eet, ikkun at den sidste er kortere
eller lavere end den ferste. Ikke desmindre er det dog een og dert
samme Fist; ligesom den og uden Tvivl bliver den samme, som af
andre kaldes Pale Kuse, og i Norg. Nat. Hist. forekommer un
der Navn afSieen-Bwsme eller Tang-Sperling. Saa ofte den
befindes med en Pukkel paa Hovedet, veed jeg ikke rettere, end at den
faaer Titel afßrosme-Konge. 2) Det andet Slags Tang-Brosme
er lH Qvarteer lang, 1 z Tomme breed, og i Ovrigt meest liig en Ml.
Paa den everste Kabe, eller paa Nasen, sidde 4 Traade, og under Ha
gen 1 Traad. Den foreste Deel af Ryggen har en dyb Fure, og
deri ferst 1 Traad af samme Bestaffenhed, som de der sidde paa
Nasen og Hagen, vernast mange mindre smaa Traade eller Fryndser.
Hvor bemeldte Fure åstader, der tager den rette Ryg-Finne sin Be
gyndelse, bestaaendeaf 4B Straaler; hver af Bryst-Finnerne har
14; hver Bug Fume 6; Bag-Finnen 42 Straaler. Sporener
afiang-rulld, samt adstilt fra Ryg- og Bag-Fimen. Farven paa
Aroppen er rod-bruun, men paa Finnerne noget rederi. Denne
er Nullela vul^ariß
eller (3a6uß 6orlb 6ipter/^io,
luleo a6
pinnam 6orll primam, ore cirrato,
(3en. 16.
Bpec. 11., eller (3acluß 6ipter^iuß eirratu3 eirriß 5.» pinna
6orsali priore exoleta. I^innm B^lt.
eckt. 10. I^om. 1.
P23.255.
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paA. 255. Men derinrod ligner den stet ikke den Fiff, som i Xlei>
nii Niss 4. lab. 1 5. liF. 2. findes aftegnet under Navn af Nu
ttela vul^ariß. 3) Det tredie Slags, som her kaldes TangBrosme, er en liden Fist, omtrent 1 Spand lang; har tynd og
fiad Krop; guulagtig Farve; et lidet, tyndt og spidst Hoved; ganste
smaa og smale Bug Finner; ingen Bryst -Finner; men en meget
lang Ryg-Finne, som sr market med elleve runde og Kullsorte Plet
ter ,og gaacr rundt om Sporen lige hen til Gadboret. Den findes
ofte i Tare-Torffens
og bliver uden Tvivl Llenniuß ma
eu!i3 eireiter 6eeem ni^riß, limbo albo utrin()ve 26 pinnam
6drlalem
(ien. 22. Bp. 5. 4) Endnu forekommer her
et Slags Tang-Brosme, som ligeledes opholder sig i Tanget ved
Strandbredden, men er af mig kun een Gang feet. Den er 1 Qvar
teer lang, har trind og smal Krop, buttet Hoved, hvasse Tander,
og temmelig hvasse Straaler i Finnerne. Ryg-Finnen , som strak
ker sig hele Ryggen igiennem, har omtrent 69 Straaler; BrystFinnerne 1 3 ; Bug-Finnerne 2 ; Bag-Finnen 49; Sporen 1 Z
eller 1 4. Farven er guul og bruunplettet overalt ; men derhos paa
Hovedet lidt red. Denne er vist nok et eget Bpecieß', men om
meldes ikke hos de mig bekiendte

Tanthey. See Storje.

Tart. See Lax.

Tind-Aure,
er en ganste,liden Fist, bekiendt
af sine hvasse Pigger paa Ryggen, hvilke den staaer ud og varger sig
med, uaar den enten (som let lader sig giere) fanges med den blotte
Haand, eller og opstuges af andre Fiste, i hvis Kaste den underti
den sees at sidde fast. Af denne har jeg sundet 2 Slags, nemlig
1) Den lille Tind-Aure med 3 Pigger paa Ryggen, som allevegne
findes i de staaende See-Pytter nar ved Strandbredden, sta og i
Elve-Mundene. (3alterolteuB aeuleiz in 60150 tribuB)
Rr 2
6en.

336

Sondmsrs Bestrivelse , I. Parts V. Capitel,

(3en. 37- Bp. I. <!entriseuB aeuleiB in 60r50 tribuB, Kleimi,
Mss 4. p2F. 48. 2) Den sterre Tind-Aure med 1 5 kortere Pig
ger paa Ryggen, som ligeledes opholder fig i See-Vandet. (Fatte
rolteuB aeuleiB in 60r50 (^vin<leeim. <^.rt. (^len. 37. 8p. 2. / I
Schwed. Acad. Abhandl. 1753. 4. Qvatt. 3. Abh. vises, hvor
ledes af denne Fist med Fordeel kan brandes Tran ; hvor meget m^
re da af Sildi forn forhen er ommeldt.
Tobiis. See Siil.
Torst er en bekiendt Fist, af hvilken der dog gives adstillige Slags,
stasom 1) Smaae-Torst eller den sta kaldte Kroppung,^sel
-luB variuB) som atter er mere end eet Slags. <») Den almindelig
ste ergraae og guulagtig afFarve; har i ferste Ryg-Finne 14 Straa
ler, i den anden 2i, iden tredie
Finnerne 17 ; i den ferste Bag-Finne 20, i den anden 1 6. Spo>
. rens Straaler kan neppe rigtig beregnes paa noget Slags Torst,
ft) Den markeligste blant dette Slags er den gf l^innXo sta kaldte
<ia6uB tripterx^iuB eirratUB) maxilla inieriore pun6riB Utringve
septem. Bvft.r>slt.e6. lO.lom^ i. P2A 252., som er kun li
den, men har gemeenlig en smuk redagtig Farve, item nogle ind
trykte Puncter paa begge de uuderste Kabe-Been, og en dyb Fure
imellem Hovedet og ferste Ryg-Finne. Straalerne i ferste Rygf.
ere 13, i anden 19, i tredie 16; i Brysts 1 8 ; i Bugf. 6 ; i fer
steßagf. 19. i dsNauden 15. 2) Nod-Torff eller Tare-Torff,
som seer ganste redagtig ud paa Skindet , og det (som man her me
ner) af den Aarstg, al den opholder sig i Taren paa Fluderne 2:
visse hoie Grunder i Havet, hvor den med Angel sistes i Mangde
Host og Våar, og da enten nedfaltes i smaa Tråer eller og hanges
op for at terres; i hvilket sidste Tilfalde den kaldes Tilling og be
redes siden til stien Stokfist. Den e? gemeenlig 1 Alen lang, og

af

om Sondmsrs Fiffe.

337

af Skabning somenVaar-Torst, med en Traad eller (srruB un
der Hagen, ligesom andre Torste. Straalerne i Geil-Hinden ere
7; i den ferste Rygf. 14, i den anden 20, i den tredie 18; i
Brysts. 18; i Bugf.. 6; i den ferste Bagf. 19, men i den anden
17. 3) Vaar-Torff, lllabliau,
vulkans, som
i utallig Mangde kommer ind fra Havet tilig om Vaaren, oghar
indbragt dette Land mange Tender Guld; hvorfor den til Vederlag
fortjener en udferlig Bestrivelse. Vaar-Torffen ber egentlig ad
stilles i 2 Slags, nemlig Sild-Torst og Skrey, af hvilke den fer
ste er noget sterre, mere tykhoved og fyldig, samt mere Guulplettet
paa Skuldet, end den sidste, som derimod er noget mindre, har
spidsere Hoved og smalere Krop , item et mere graaestrvet Skind.
Forstiellen imellem dem, i Henseende til Straalernes Antal i Fin
nerne, er ei meget stor, ikke heller bestandig eller altid eens; men
dog javnligst stadan : at Sild-Torsten har i anden Ryg-Finne kun
19, og i anden Bag-Finne l6 Staaler, nåar Skreyen derimod
gemeenllg besindes at have paa ferste Stad 23 og paa sidste Stad
1 7 Siraaler. Ide evrige Finner er Straalernes Antal som oftest
det samme hos dem begge, nemlig i ferste Ryg Finne 14, og i den
tredie 18; i ferste Bag-Finne 22; i Bryst-Finnerne 17; i BuZFinnerne 6; i Sporen 36. Straalerne i Geil-Hinden ere og hos
dem begge 7 i Tallet. Sild-Torsten, som gemenlig tzarVaar-Stld
i Bugen, kommer forst og tilig om Vaaren, men ikke i nogen son
derlig Mangde; sta at det rette Torste-Fisterie (som hos os egentlig
kaldes Vaar-Fifferie) ei ret gaaer an, ferend Skreyen kommer,
som udgior deu sterste Sverm og giver ved sin Ankomst altid Haab
om riigt Fisterie. Er der megen Sild i Seen , leber Skreyen lan
ge om ester den og vil ei soge ned til Hav-Bunden, folgelig kan ei
fanges ret med Torffe-Garn, strend den nedes til at staae sig til
Rr 3
Bunds
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Bunds for at gyde sin Rogn eller Ravn. Naar Rognen er gydet
(hvilket synes at vare dens eneste Wrende paa disse Stader) begiver
den sig igien fra Bunden og helere op i Sein; dog visse Aar helere,
andre Aar lavere, og fanges da med Snore eller Diubs-Aagn.
Nåar Fisterne have market, i hvilken Heide den holder sig, som ge
meenlig er 2O til 30 Favne, staae de en Knude paa Fister-Snoren
og lade den sta, hver Gang den udkastes, lobe ud lige indtil Knu
den, da de vistZide, at Angelen hverken hanger for heit op eller
for dybt ned, men net op i den samme Heide, som Torsten staaer
det Aar; og saaledes fortfares da dermed indtil Vaar-Fisteriets En
de. Falder der i Vaar-Fisteriets Tid stille Veir ind , som er rart,
da maa Torsten soges 3 til 4 Mile langt ud i Havet; men indtraf
fer en sta kaldet Grundstod eller hastig Storm af Nordvest-Vind,
drives den i utallig Mangde ned i det .store Sondmerste Dyb Bree
snnd, og derigiennem videre ind til alle store og smaa Fiorde. Hr.
Pontoppidans Anmarkning er altsta ganste rigtig, nåar Han siger:
at man hos os paa den Tid ofte tilenster sig det Storm-Veir, som
mau andenstads afbeder. Finder man i Begyndelsen af Vaar-Fi
steriet, eller medens Torsten endnu er seed, Sand og smaa Stene
i dens Bug, da ansees det som et vist Forbud for en hastig Storm;
men bemarkes det samme i Slutningen af Vaar-Fisteriet, da veed
man , at Torsten staaer fardig at forlade vore Kyster. Dette steer
i Almindelighed strax efter Paaste, dog sta, at der altid bliver en
Deel staaende tilbage, som ferst fanges af og til om Sommeren uuYerNavn afSlaap, fordi den da er' meget stunken, suldafLuus
og uadelig; men siden mod Vinterenbegiver sig hen i dybe Afhul
ler, og bliver der staaende indtil Vinter^Solhvarv eller nyelig for
Juul, da den stiger op fra Vunden igien og bliver fangen under
Navn af Opsiig-Torst eller Solhoved-Torst , hvilket sidste vil sige

det
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det samme som Solhvarv-Torff, da Sol-Hvarv kaldes her afVen
derne Sol-Hoved. Paa samme Tid er den meget god og tidig; men
dog ikke sta feed som den rette Våar Torst, som streif derefter kom
mer ind fra Havet, og har vist nok Vinteren igiennem staaet i det dy
be, ligesom Opsiig-Torsten. Saa lange Vaar-Torsten er paa det
bedste, kan 200 Stykker give 1 Tende Lever af sig , men siden gi
ver den efterhaanden mindre; hvilket og kan siges om Nognen > som
Mod Slutningen afVaar-Fisteriet begynder at blive alt mere og mere
godten, det er, udgydet, blod og uduelig. I Ovrigt er Leveren
ikke alle Aar lige god og feed; men ligesom Torsten er mere eller min
dre levret eller Leverfuld , sta stal og , . efter Vendernes Regning,
Aaringerne blive mere eller mindre frugtbare; hvilken Regels Rig
tighed.jeg dog ikke vil sige mig god for. Til Slutning kan jeg ikke
forbigaae at melde om det sta kaldte FisteLys, som stal sees paa
Havet ved lule-Tider, nåar Torsten begiver sig fra Hav-Bunden
hoiere op i Seen, og holdes for et vist Tegn til rigt Vaar-Fisterie.
Samme Lys stal ikke gierne sees uden Merkeste Nat, og det ikke heit
op i Luften men tet ved Havhrynen, hvor det staaer opreist som et
Seil og drives for Vinden. At dette Fiste-Lys virkelig lader sig see,
kan jeg ikke vel tvivle paa, da det af sta mange trovardige Mennester
bekraftes; men hvcch det egentlig stal vare, er jeg ikke i Stand til at
sige med nogen Vished. Det ansees her som en lysende Damp af
den ved Vinter-Solhvarv opstigende Torste-Sverm, og synes at
komme overeens med det sta kaldte Sild-Blixt eller
eum; hvorom Hr. Professor I. F. Namus melder i sin Afhand
Nng om Nordlyset, indsert i det Kiobenhavnste Selstabs Skrifter.
1. Part. Pag. 333.
Torste-Konge siges at vare et Slags Torst, som ganste stal ligne
Vaar-Torsten, undtagen at den er lidt mindre 05 har paa Nasen

en-
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en Pukkel, af Sterrelse som den mellemste Knogle paa en krumboiet
Finger. Denne Pukkel paa Nasen er (ligesom den forommildte
Knude paa Brosme-Kongens Hoved) bleveuanseet som en Krone,
og har givet Anledning til Konge Titel for begge disse Fiste, som i
Norg. Naturl. Historie findes anferts uuder Titel Ftste Konge.
Om Brofme-Kongen har jeg i det foregaaende allerede givet mine
Tanker tWende; men om Torffe-Kongcn veed jeg intet andet at
melde, end at jeg paa vore Fiskeres eenstemmige Beretning og For
sikring ber troe, at den er til, uagter jeg ikke har feet den.
Tunge. See Flynder.
Ufs. See Sey.
WaLange er en velsmagende og hos os vel bekiendt Fist, som i Skab
ning aldeles ligner den forhen bestrevne Lange ; men er ikkun af3
Qvart. Langde. Farven er overalt lysegraae, undtagtn at Spo
ren sta vel som Ryg-ogßag-Finnerne ere i den everste Kantferst
noget sorte og der oven for igien lidt hvide. Straalerne i GeilHinden ere 7 ; i den foreste Ryg-Finne 1 3 , men i den bågeste 66;
i Bryst-Finnerne 17; i Bug-Finnerne 5 ; i Bag-Finnen 61; i
Sporen 40. Denne Fist er neppe nogellstads ret bestreden eller
aftegnet hos Systematiste Skribentere. Vel forekommer hos Klein
en Fist under Navn asMutrela vul^2riB, hvis AfteZning (Oill'.
4< l^d. 1 5. tiF. 2.) sta vel som Bestrivelse passe sig temmelig godt
til vores Va-Lange ; men <e) forestilles Kroppen alt for breed ved
Hovedet, da Va-Langen er nasten lige tyk overalt, og smalere paa
Hovedet, end paa Kroppen, si) forestilles Sporen ligesom indstaa
ren, i Staden for at Va-Langens er afiang rund. >) er Ryg-Fin
nen alt for liden, og H Farven alt for merk (*).
Oret,
(*) Da jeg nyelig , ved at holde Va-Langen imod den store og egentlig sa«
kaldte LftNge, ikke har sundet ringeste Forstiel imellem dmri Henftende
til
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Kret er en velsmagende Farstvands-Fist, hvoraf jeg ikkun kiender eet
Slags, som er neppe i^ Qvarteer langt; men har (forudeu Tan
der i begge Kaber) 3 Tand-Rader i Gummen, afhvilke den mellem
ste er dobbelt. Videre har den en klestet Spor , sorte° Pletter paa
Skindet, og en paa langs gaaende Fure hen ad Bugen; bliver altsta
Balmo eau6a bifurea, maeuliB solum ni^ri3, luleo lonAtu6i>
nali in venere.
<3en. 9. Bpee. 4. Oret er noget nar delt
almindeligste Fist i vore farste Vande , fornemmelig i Field-Vande
ne, hvor der uden Tvivl opholder sig mere end eetSlags, stient de
ere mig übekiendte.
ch»

ch°

ch.

. Hertil maa jeg feie nogle sta Fiste af rarere Slags, og anfere
dem under Latinste Navne, tagne af Systematiste Skribentere, efterdi
jeg ikke veed at give dem noget Norst Navn, med mindre de alle stulle
indstuttes under det almindelige Navn Trold Fiff; en Titel , som vore
Fistere tillagge .alle Slags Fiste af usadvanlig Skabning, hvilke de
anste som afstyelige og uadelige og derpaa strax fordemme dem til den
Afgrund, hvorfra de ere komne. Dette har hidindtil foraarstget den
sterste Hinder og Vanstelighed i atftae elt Samling af de hos os fore
kommende rare Fiste, med mere; men den Begierlighed, med hvilken
disse og andre Naturalier nu paa nogen Tid ere blevne segte, begynder
dog at giere vore Fistere mere paamarksomme.
Lien»
til Skabning, Farve og Straalernes Antall Finnerne, men blot i Hem
seende til Stsrrelsen; saa troer jeg nu, a! den ftrste er intet andet end
en Varietet af den sidste.

Ss
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U)lenniuB erilra eapitiB tranBverla eutonea.
22.^8pec.4.
>D LlennuBpinniecpBerilra eutonea intiM et tranBVerla Xleinii.
Mll. 5. p. 32. Til dette BpeeieB vil jeg henfere en Fist af maadelig
Sterrelse, som hos os kun meget sielden forekommer. Den er en god
Spand lang og har et kort og buttet Hoved, hvorpaa sidde 2 Hom
e eller opstaaende Finner, een ved hvert Oie, lige over for hinan
den. De samme ere knap 1 Tvarfinger heie, mell kloftede i det Over
fis , og synes at bestaae af et Slags Skind eller Brust. Fra Ho
vedet ved til Sporen gaacr en lang og temmelig hoi Ryg-Finne med
SO stive og hvasse Straaler; Bryst-Finnerne, som ere ganste run
de i detlderste, have hver IO Straaler; enhver af Bug-Finnerne
2; Bag-Finnen 36; Sporen omtrent 16 Straaler, ftavidt jeg
kan see af et forterret Eremplar. Farven synes at have varet red
bruun, og paa Siderne sees endnu nogle bugtede Tvarstriber.
Til (3enuB Nenniorum ber og henferes en liden Fist, som hos os er
fangen, af selgende Skabning. Den sr en god Spand lang og 2
til 3 Tvarsingre breed, stient ved Sporen meget smal og tynd; har
en sort Farve og et Hoved, som i Ligning med Kroppen er meget
stort, nemlig 25 Tvarfinger langt, 2 Tvarsingre breedt, og derhos
plar. Kasten er meget viid , samt forsynet med mange hvasse og
ind ad beiede Tander, af hvilke de i nederste Kabe ere sterre end de
andre. En Samling af lige saadanne hvasse Tander findes- og i
Gummen. Omens ere temmelig store og sidde langt ned paa Na
sen. Sporen er liden og afiang. Geil-Hinden har 7 Straaler;
Ryg-Finnen, som efter en Tvarfingers Mettemrum fra Hovedet
strakker fig hele Ryggen igiennem, har 6O Straaler; Bryst-Fin
nerne 17; Bug-Finnerne 526; Bag-Finnen, der strakker sig li
ge sta langt som Ryg-Finnen, har 55 Straaler. I Ovrigt er ved
alle

'
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alle Finnerne dette at marke, at de i Kanten see ligesom flossede ud,
ved det at Straalerne strakke sig som smaa Traade over den Hinde,
som binder dem stmmeu, besenderlig paa Bug-Finnerne, hvis 2
ferste Straaler endes med lige sta mange lange Berster. EndcUZ
sees og under Hagen en meget liden og fim Traad eller Qrru3. I
I^innXl Bylt. 55at. eclit. 10. I^om. i. paF. 258-, forekommer et
BpeeieB under Navn af LlenniuB pinniB ventralibuB lubsexli6i3,
eirro
som meget ligner denne; men bestrides som en Farst
vands-Fist, da denne derimod opholder sig alene i salt Vand, og
kunde maastee helst kaldes LlenniuB tuleuB, ore eirrato, pinnis
omnil)UB letaeeiB.
<3obiu3 pinna ventrali eXrulea.
(3en. 23. 3p. 3. <3obio
ra6iiB in anteriore 6orli pinna, lupra membrana eonneHente
altiuB 2llurFentibuB) letarum aolinltar. Neinii. lVlilll 5. p2F. 27.
Denne er en liden Fist, kun et Par Fingre lang, nasten af Skab
ning som Berg Gytten, og af blaaeagtig Farve. Den er i sar
kiendelig deraf, at den har kun een Bug-Finne, som ien Runddeel
sidder fastet til Kroppen , ligesom et lidet Steb (pinna ventr2liB
infun6ibuliformiB) sta og deraf, at Straalerne i Ryg-Finnen
strakke sig som lange Traade heit over den Hinde, som sammen
binder dem.
AeuB
I^etr2^onoptruB Kleinii. Til dette (3enuB henferer
jeg en Fist, som i Aaret 1757 blev fangen ved den Gaard Mold
vcer i Borgunds Sogn, men var dog temmelig gammel og halv
raaden, ferend den stldt mig i Handerne. I Langde holder den
6 og i Bredde 3; Qvarteer, og ligner i Skabnillg allermeest Hel
lefiyndren, dog med den markelige Forstiel, at den har et Oie paa

Ss 2
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hver Side af Hovedet, og folgelig ikke som Flyndren stammer paa
Fladen, men paa Kant. Hovedet er stort, og har paa hver Side
tvende Brustagtige Plader, hvis Kanter vige oven til mere fra hin
anden end neden til. Oinene ere store , blaas og (som mig synes)
omgivne med en red Ring, stient de allerede vare temmelig indstld
ne, ferend Fisten kom mig til Hande. Munden, som er sammen
fat af adstillige Been, gaaer ud som et Svine-Tryne, men har in
gen Tander. Midt paa Ryggen staaer en Segelformig og fpids
Finne, i Qvarteer lang og bestaaende af 12 Straaler; men lige
derfra hen til Sporen strakker sig en lang Finne, ikkun et Par Fin
gre hei, af omtrent 48 Straaler. Ved Hovedet eller paa Brystet
sidder 1 Finne paa hver Side, af stmm? Skabning som den heie
Ryg-Finne, men lidt sterre, af 24 Straaler; og under Bugen
(lige over for bemeldte Ryg-Finne) tvende Finner af stmme Ster
relse og Skabning, siddende tet sammen , hver med 15 Straaler.
Derpaa, efter en Tvarhaayds Mellemrum, felger endnu en lang
Finne af 36 Straaler, som strakker sig hen til Sporen lige sta langt
som den ovenstaaende Ryg-Finne, og er omtrent af samme Heide
medden. Sporen, som er klestet, og bestaaer af 26 Straaler, er
ei alene adstilt fra de lange Ryg- og Bag-Finner, men sidder og,
ligesom indpodet i Kroppen, eller saaledes, at den oven og ntden
til gier en liden Vinkel mod Kroppen. Ved Sporen sta vel som
alle de hoie Finner er endnu dette at marke, at deres foreste eller
sterste Straaler bestaae af tykt og fast Been, stient de mod Spidsen
blive temmelig blede, tynde og beielige ligesom de evrige Straaler.
Paa hver Side af Kroppen gaaer en Linie, som beier sig fra Hove
det op til Ryggen og derfra ned ad igien lige hen til Sporen. Den
hele Krop er forsynet med temmelig store og lese Skial, og har en
graae eller blaaeagtig Grund-Farve, bestt med ruude Selv-Pletter,
hvilke

»
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hvilke tåge af i Klarhed jo mere de narme sig til Ryggen, som er
merkeblaae; men Munden, Sporen, Side-Linierne og alle Fin
nerne ere Purpurrede, hvilket giver denne Fist en sardeles pragtig
Anseelse, sta meget mere, da Purpur- Farven har en Glands af
Guld, ligesom Kroppen selv stinner af Selv. Da denne Fist, sta
vidt jeg veed, ikke tilforn af nogen er bestreden, sta vil jeg tåge
mig Frihed til at kalde den Aeuß eau6a biturea, eolore ar^enteo
purpureoqve splen6enß; thi at den ikke, som jeg i Begyndelsen
menede, kan vare !^euß eau6a biturea
9. Kleinii eller nogen anden hidindtil bekiendt, det seer jeg nu af
I^innXi nyeste Bylt. r>laturX. Dens Skikkelse er i Ovrigt
at ses af Tab. I. Fig.2O.
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Slette Kapitel.

l

Om

Sondmsrs Fmgtbarhed, AgerdyrkningsMaade/ Korn- og Hse-Viergmng/ med videre
til Landvcesenet henhsrende.
§.

i.

<? Henseende til Sondmors Fmgtbarhed maa der giores Forstiel
cH^) paa Korn-Avling ogGroesning. HvadGrasningenangaaer,
da har dette Fogdene derpaa, i Almindelighed at tale, ingen Mangel;
men paa mange Stader, besenderlig i Fiordene, sta tilstrakkeligt For
raad, at der ei alene kan underholdes Qvag til egen Fornedenhed, men
endog afsttttes en Hoben fede Vare, som herefter stal vises i nastfelgen
de Capitel om Ovoeg-Avlingen. Sperger man derimod om Send
mers Korn-Avling eller Frugtbarhed paa Korn, hvorom her egentlig
stal handles, da maa det i den Henseende regnes blant ds ringeste Fog
derier i Bergens Stift (*); og dertil ere Aarstgerne fornemmelig selgende:
i) At
(*) Hr. Busching, saa vel som hans Forgangers Hr. I. Ramus og ficre,
tåge virkelig feil, nåar de sige: At Folket i de fieste Fogderier i Bergens
Stift leve meest af Fiffene.
Maastee dette i Ramt Tid kunde nogenledes have sin Riglighed, men nu omstunder passer det sig siet ikke, da Fiskeriet i Bergene Stift er kun af ringe Betydenhed, nåar man undtager
Sendmer og de nærmest ved Bergen beliggende Stwder.
Dette veed
jeg vist, al nåar /)ensM/?/<?t/o stal stee /^'s^ saa ber om Nord<
fiord,

F
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1) At Dalene hos os ere meget stavre, og Fieldene sta hoie, at de
efterlade ganste liden Biergfod og beboelig Mark ved Siderne, i sar
langst ind i Landet, hvor Solens Varme er starkest og kuude meget
forege Frugtbarhedeu, om den ikke hindredes der mere end andenstads
ved ds heie Fielde og Klipper. 2) Dermed selge og mange andre
Uleiligheder af Elve-Brud, Snee.Fond og Steen-Skreed; thi nåar
megen Regn indstlder, eller Sneen i Fieldene hastig optoer, fyldes
Elvene op med Vand og deels udgyde sig overAger og Eng med Gruus
og Steen, deels rive ud det ene Stykke af Marken efter det andet;
paa saadanne Tider lesnes og store Steen-Dynger i Fieldene, som ofte
falde ned og borttage baade Huse og Gaarde. Dette er vel her i Stif
tet mere almiudeligt, end paa andre Stader Nordenftelds i Norge,
men ingenstads, det jeg veed, sta almindeligt, som paa Sendmer;
hvilket i sar visede sig i det sta kaldte Store Skade -Aar 1679
(i Nami Norges Bestriv. sattes urigtig 1697) da 2O Gaarde
bleve edelagte afjSnee - Fond, og 130 (Ramns siger henved
2OO) Mennesker omkomme med Huse og al Eiendom.
Vel
ere disse Gaarde lange siden optagne igienlog forbedrede; men ikke
des mindre forringes dog aarlig en Gaard ester en anden, ligesom der
alens
fiord, Syndfiord, Hardanger, Sogn og flere Fogderier siges: at
Indbyggerne der ncere sig meest aflordebrug^ ja mange af Korn- og
Qvceg-Avling alene; dog saa, at flere maa have en Tilhielp enten af
Skovbrug eller af Fiffene, da det ferste passer sig paa dem, som boe i
Fiordene , men det sidste paa Oeboerne. Desuden avles ide trende Fogderier, Nordfiord, Hardanger og Sogn, ei alene Humle og Roer,
men og Frugter af alle Slags (saasom Kirsebar, Plommer, Parer,
Bergamotter og mange Slags ZEbler indtil Renetter) i sterre Mcengde
«nd paa noget andet Stced i hele Norge; saa at man efter trovcerdig Beretning stal have Exempel paa , at adstillige (i scrr formuende) Landmcwd
aarlig kan udbringe sine Have-Frugter til Zoogs o, ja endog til 10 0 Rdlr.
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alene fra Aaret 1724 indtil narvarende Aar 1758 ere i dette Fogdene
steet Aftag paa 5 3 Vaage , 1 Pund, iz Mark. Det eneste, som
kan oprette stadan Afgang igien, er dette, at andre Jorde kan forheies
i sin Skyld, eller og af nye opryddes og Skyldsattes; men derved kan
dog neppe vindes, hvad .som paa foranferte Maade tabes. Vel sin
der jeg, at Landgodsets Skyld over hele Fogderiet, som 1724 var
2925 Voge Fist, blev samme Aar, deels ved adstillige nye Pladses
Skyldsatning (fornemmelig i Borgullds Sogn) deels ved visse Jordes
Forheielse i sin Tazt, efter den da forfardigede Nye Matrikel , fore
get til 302S V. 1 P. 3 Mk.; men da de efterfolgendeAaringer indtil
nu have varet sta frugtbare paa Regn og Slud og alt hvad som er en
Felge deraf, sta er Landgodsets Taz-t siden den Tid forringet og ned
ste igien til 2972 Voge is Mark, som det for narvarende Tid er; og
nåar man ligner samme med den Gamle Matrikel af 1699, sta seer
man, at Voge-Tallet er nu efter adstillige Forandringer 16 Voge min
dre , end det var paa den Tid ; stient det er troeligt, at, om alle nyere
Pladse neie stulde Skyldsattes, det da vilde lebe omtrent til forige
Summa igien. 3) En anden vigtig Forhindring for Frugtbarhedeu
her paa Stadet erHav-Kulden og i sar den kolde og tykke Taage,
som om Sommeren kommer ind fra Havet. Denne er vel altid for
nummen afFisterne i Havet, hvor den kaldes Morke-Skodde, mm
har dog i disse seneste Aaringer, nemlig fra 1740, varet langt over
fiedigere, end nogen tilforn kan mindes, og derfor fra Havet af tran
get sig ind til de indirste Fiorde i,Landet. Gemeenlig kommer den ind
mod Aftenen, nåar Solen har stinnet starkt om Dagen, og bedakker
da baade See og Land; men siden staaer den sig noget hoiere op, og
lagger sig gemeenlig midt paa Fieldene, hvor den kan vedvare hele 14
Dage stasedes, at den letter sig kun lidt op ved Middags Tider, men
synker mod Aftenen lige dybt ned igien, indtil den enten fordrives af
Vinden
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Vinden eller og udbreder sig i kuften , da man er vis paa, at den giver
et overstodigt Regn af sig (*). Dette taagede og kolde Veir kan da ei
andet end vare hinderligt for Frugtbarhedeu og tillige stadeligt for
Sundheden baade hos Msnnester og Qvag; men ikke des mindre maa
tilstaaes, at Frugtbarheden i saadanne Aaringer har varet lculgt
sterre, end man kunde vente. Thi omendstiont Vazterne formedelst
Kulden staae nogen Tid i Knibe, ja synes undertiden reent at ville gaa^
ud ; sta har man dog ofte erstret, at de stae en hastig og ret forunder
lig Fremvaxt, sta snart 8 Dages Varme og godt Veir felger derpaa.
Naar derfor Nieuwentyt i sit Skrift, kaldet EtMntnitz der Weitz
heit, Macht und GSte des Gottlichen Wesens, 28 Betracht. §.
2O< s^ 22. bestrider den store Nytte til Frugtbarheden, som kolde Nor
den-Vinde fere med sig, og uvleder Aarftgen dertil af det i bemeldte
Vinde indeholdte Salpeter, forenet med SolensVarme : da synes mig,
at dette stemmer sardeles vel overeens med vores Erfaring; thi kolde
Nordlige
(*) Efter mine Tanker kommer denne Taage fra Grenland og andre saadanne Nordlige Stader, hvor den (efter Hr. Egedes Beretmng i Grenlands Bestrivelse) altid opholder sig om Sommeren.
Og da man for
nogle Aar siden lcesede i vore offentlige Tidender om de uscedvanli g varme
Sommere i Orsnland, saa synes der imellem dem og os ligesom at vare
steet en Omverling; saa at vi have faaet deres kolde Taage, og" de igien
en Deel af vor Varme, eller rettere, at Varmen i Grenland blev sterre,
da Taagen forsvandt , ved hvilken den altid hindres.
Dog maa jeg ikke
forglemme at erindre , at omendstient denne kolde Taage ide seneste Uaar
betog al Sommer-Varme og foraarsagede, at Kornet stod umodent hen
indtil silde paa Hesten, da det enten blev nedsneet eller staaret grent; saa
var det dog mcerkcligt, at den Scrd, som ei af Frost var bestadiget, strend
den med Snee blev bedcekket, befandtes ved lule-Tider, da Sneen igien
opteede, saa deilig guul og moden, som mcm kunde forlange; hvorom
jeg af adstillige troevoerdige LaNdmcend har ladet mig forsikre.
Tt
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Nordlige Vinde felge idelig med stadan Taage og synes virkelig at have
en frugtbargiereude Kraft, nåar de ei ere alt for langvarige; ja, om
man tillagde Taagen selv den samme Kraft, torde man maastee ikke
tåge meget feil, ltgesom det og er en Mening, som jeg har market, at
nogle af vore Vender er? faldne paa af egen Erfaring. I det mindste
er det vist, at dette kolde og taagede Veir aldrig har foraarstget nogen
almindelig Misvaxt, eller Uaar, hvortil det ofte har tegnet sig; nrd
stient det vel paa et og andet Stad har giort Kornet let, 4) Ligesom
man om Sommeren plages af for megen Taage, som allerede meldt er,
sta har man derimod i lang Tid havt et alt for mildt Veir om Vinteren,
til stor Skade for Ager og Eng, som derved ligge idelig bare, og, da
Sneen sta ofte nedrastes og opteer igien, blive alt for meget udlagede.
Saaledes. har da Frugtbarheden hos os visselig sine store Hin
dringer; men sporger man vldere, hvad Flid Indbyggerne anvende
paa Jordens Dyrkelse og Forbedring? da maa aldeles tilstaaes, at
vore Landmand drive sin Agerdyrkning med temmeligFlid og Forstand,
sg at de deri overgaae mange frugtbarere Provincers Beboere. I sar
er Jordens Dyrkning i dette hundrede Aar meget forbedret, og det i
Anledning af Skovenes Aftagelse; thi sta lange de vårede, lagde man
alene Vind paa Skov-Hugst og lod Jorden ligge udyrket; da Skoven
var stredet, tog mau fat paa Traernes Redder og brandte derafett usige
lig Mangde Tiere, som dog, formedelst Mangoen og den deraf styvende
stette Priis, ei kunde stoppe Udgifterne til fremmed Korns Indkieb;
endelig, da Redderne efterhaanden ogsta toge af, og Tiere-Brallde
riet kostede alt for megen Umage, begyndte man at dyrke Jorden og
lårede da til sidst, at Agerdyrkning giver den visseste og bedste Fordeel.
Herudi gik de vittigste og meest opvakte Hoveder blant Venderne de
andre for med godt Ezempel; stient den rette Begyndelse er, sta vidt
jeg har kundet erfare, allerferst steet af den gamle Provst og Sogne
prast
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prast til Borgunds Prastegield Mag. Christopher Hierman og ViceSorenstriver Anders Hansen Meller, tyende gode Agerdyrkere (*),
hvilke, som de havde adstillige Bender-Karle i Tieneste, lårede dem
bed sit Exempel ret at dyrke Jorden ; og disse bleve siden igien efter
fulgte af andre. Saaledes er Agerdyrkningen hos os Tid. efter anden
meget bleven forbedret; men ikke desmindre har den dog endnu sine
Mangler, fsrst i den Henseende, at her sindes en temmelig Deel eds
Gods, nemlig for narvarende Tid 58Vo«ge 1 Pd. 13 Mk.; hvilket
kommer fornemmelig deraf, at Husene paa disse Stader ere forraadne
de, og at ingen i denne Skovlese Egn kan eller vil satte dem i Stand
igien , hvoraf nedvendig felger, at Gaardene maa ligge ede. Der
nast er ei heller Agerdyrkningen endnu bragt til den Fuldkommenhed,
at Landet kan behielpe sig med sin egen Korn Avling; hvilket jeg dog,
med visse Indstrankninger og Vilkaar, ikke helder for at vare ganste
umneligt.
§.

2.

For at afgiere, em Sendmer nogensinde kunde blive i Stand til
at behielpe sig med egen Korn-Avling, og undvare fremmed Tilforsel,
har jeg , sta neie, som mueligt er, undersegt, hvor meget den aarlige
Tilforsel af fremmede Korn-Vare kan belebe sig til, eller hvor meget et
Tt 2
hvert
(*) Saadanne gode Exempler ber ikke forties, og af dem kunde her findes
fiere, om de ret bleve eftersegte. Saaledes er Christian Biorllstoe,
fordum Foged i Nordfiord, bekiendt af sin solrdeles store Flid i at opmuntre Almuen til at plante Humle og alle Slags Frugt-Trceer, hvoraf
Nordsiords Indbyggere nu omstunder have god Fordeel. En Prast,
navnlig Henning lunghans, siges for F o Aars Tid siden ferst at
have indfsrt KorwSkd i Tromsens Fogdene i Nordlandene, og ved at
uddele S«deeKorn blant Almuen at have bragt Agerdyrkningen i temmelig Drift.
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hvert Sogn deraf aarlig beheveds, og har da erstret, atderom ber
tales med Forstiel, og at Sognene ber inddeles i visse Classer. i)Paa
nogle Stader her i Fogderiet kan man i sedvanlige Aaringer ei alene
behielpe sig selv med egen Korn-Avling, men endog have noget at over
lade til andre; og saadanne ere Harams, Vigrens, Krstougs,
SskelvenS, Strands, Stordalens, Krstens, Vandelvens og
Sodve Sogne, hvilke da udgiere den ferste Classe. Vel kibbes i
nogle af disse 9 Sogne, stasom paa visse Stader i Wstong Sogn,
aarlig en Deel fremmed Korn; men derimod salges der lige sta mehet
fråde evrige, sta at det ene ganste vel kan gaae op imod det andet.
2) Andre Sogne findes her igien, hvor man vel aarlig maa kwbe
Korn, men dog ikke senderlig meget i gode Aannger. Disse ere
Vatne, Skone, lorgsnfiords, Voldens, Ulvsteens og Harreids
Sogne, i hvilke der dog findes visse sta frugtbare Bygdclave eller
Egne, at man kan avle Korn, endog over Fornodenhed, og til at
salge. 3) Men endelig gives her og saadanne Stader , hvor KornMangelen er anseelig stor, stasom i Nordals Prcesttgteld (eller
Nordalens , Syndelvens og Gerangers Sogne) formedelst Sta
vernes Klipagtighed og SadensMisvaft paa Field-Gaardene; i Her
roe Prceste-Gield (eller Herroe, Sandoe og Nsdve Sogne) for
medelst Agerdyrkningens Forsemmelse; og i Hoved-Sognet Bor
gund, formedelst den store Mangde af Folk, i sar Huusmand, som
for Fisteriernes Skyld der have sat sig ned, og drive deels liden, deels
stet ingen Korn-Avling. Naar dette er stt forud, og man i) af Be
regningen udelukker de 9 Sogne i den ferste Classe, som i Almindelig
hed at tale have nok i sin egen Korn-Avling; 2) vil regne, at der af
hver lordbrugende Mand i den anden Classe kiobes aarlig 1 Tende
Korn, (hvilket efter neieste Forespersel og Undersegning bliver alt,
hvad Mangelen her over Hoved kan ansattes for) sta beleber det
manglende
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manglende Korn sig, ester de lordbrugeudes Antal i denne Classe, til
IO a i iOO Tender. 3) lagger man dertil for Nordals Prastegield
2 Tender til Mands, som gier 6 a 700 Tender over Hoved; for
Herroe Prcestegteld 3 Tender til Mands, eller iO a i iOO Tender
over Hoved; og endelig forßorgunds Sogn alene et Antal af 1 500
Tender Korn (om hvilket alt jeg har temmelig sikker Underretning) sta
bliver Korn-Mangelen i dette Fogdene aarlig at anstaae i alt til 4400
eller i det heieste til 1000 Tender , hvilke bestaae baade i Nug, Byg,
Malt 'og Havre, men fornemmelig i Malt og Byg, og kan i Penge
anstaaes til 8 10000 Rirdaler. Da nn Sendmor paa narvarende
Tid har (foruden Pladsemandene) omtrent 3270 lordbrugende
Mand eller Gaardmand, og man vil antage som mueligt, at enhver
af dem i sar (ved Agerdyrkningens forudsttte almindelige Forbedring)
kunde forege sin Korn-Avling med ij Tende aarlig, eller og at nogle
kunde forege den med 1 , andre med 2 til 3 Tender, hvilket jeg alde
les holder for at vare giorligt; sta maatte deraf felgs, at Overstudet i
nogle Sogne kunde afhielpe Mangelen i de evrige, og at alle Stadets
Indbyggere ved falles Besirabelser kunde tilstrakkelig blive forsynte med
Korn af Landets egen Avling.
Men herved ber jeg ikke
at erindre: 1) At denne Be
regning ikkun angaaer Venderne alene og det, som til deres nedven
digste Brug og heieste Fornedenhed udkraves ; thi nåar man til de foran
ferte 4 a 5000 Tender Korn vil lagge den anseelige Deel fremmet Malt,
som vsd Vendernes Bryllupper, Barsel-Gilder og andre Hoitidelighe
derforbruges, sta og indberegne al den Rug, Hvede, Hvede-Meel,
adstillige Slags Gryn og Erter , item Kringler og Tvebakker, som
deels afßender deels og fornemmelig afEmbedsmand og andre kiebes;
da tilstaaer jeg, at Summen bliver langt sterre, og at dette Fogdenes
aarlige Udgift til fremmede Korn Varers Indkieb ei kan ansattes rinTt 3
gere
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gere end til 1 8 a 20000 Rigsdaler. Dette bliver da noget nar ai
anses for dsn rigtigste og middelmaadigste Bergning over Sendmers
aarlige Udgift for fremmede Korn-Varer i Almilldelighed ; men ikke des
mindre maa endnu 2) markes, at samme ikkun gielder i gode og sad
vanlige Aaringer; thi, nåar enten almindeligMisvazt indfalder (hvil^
ket dog, Gud stee Lov! hos os er ganste rart) eller man formedelst ett
lange udhalet Våar maa opgive meget Kdrn for Creaturene (hvilket
foraarstger den meste Korn-Trang hos os) da bliver Regningen endnu
heiere, ja ofte mere end dobbelt sta hei, og folgelig at anstaae til 30,
4O 5 0000 Rigsdaler og derover (*). Heras sees da, at dette Stads
aarlige Udgift til fremmede Korn-Varer er af stor Betydenhed, stient
det tillige er vist, at den ei var bleven sta hei, om ikke de anseelige
Fiskerier, som her forefalde, havde givet Anledning til, at en stor
Mangde Folk have her stt sig ned, og enten opbygget sig blotte Huse
at boe i, eller delet Jordene i mange smaa Parter, som ei altid kan erna
re sine Beboere; ligesom her og aarlig, sta lange Vaar-Fifferiet
eller Torste-Fangsten varer, opholde sig nogle hundrede leiede Folk fra
Nordfiord, hvorved Fortaringen af Korn-Varer her paa Stadet og
sta meget forogeH.
At vide, hvor meget der tvart imod avles af Korn paa Send
msr, kunde ligeledes have sin Nytte, og var let at giere Beregning
over, hvis man h§r, som paa de fleste andre Stader, ydeoe fuld Tiende
af sin Korn-Avling; men da samme (efter det som forhen er meldet i
1 Parts 1 Capitel) ikkun svares efter en gammel og for lang Tid siden
for voreßender og tillige en stor Opmuntrillg
(*) Saaledes blev her i Aaret 1 760 , formedelst et langvarige Foraar og
en paafelgcnde stet Hest, efter de flestes Regning kisbt fremmed Korn for
40 Ul 6 0000 Nirdalcr, og endda kan bemeldte Aar ikke siges at have
««ret et Uaar, eller at have medfttt almindelig Misvoext.
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tring for dem at forbedre sin Agerdyrkning) sta kan derom ingen Vis
hed haves. Men efter bemeldte Taxt at regne, da beleber Praste-Tien
den sig over Hoved til 903 Tender Havre og 27^ Tende Byg, sta at
Sendmors Korn-Tiende til Konge, Kirke og Prast bliver i alt 279 1^
Tende; og nåar dette stulde vare den tiende Deel af den hele Korn-Av
ling, belob den sig i alt til 2791 5 Tender Byg og Havre tilstmmen,
Rugen überegnet, hvoraf nu omstunder vel sacns noget paa de fieste
Stader, men dog kun ganste lidet, og paa den Tid, da Tiende-Tax
ten blev forfattet, formodelig stet intet; hvorover der heller ikke gives
nogen Tiende af Rug. Meu at deune Regning er alt for liden, det
kan enhver demme, som veed , at de fieste Bender for narvarende Tid
avle dobbelt sta meget Korn, som de give Tiende af, ja mange tre
dobbelt og mere, sta at man i det allermindste maa giere Summeu dob
belt ; hvilket desuden kan stuttes deraf, at man her for hver Vog Fist
i Almindelighed ei regner mindre end 2OTonder Korns Avling; og da
Aoge-Tallet eller Landgodsets Skyld paa hele Sendmer beleber sig for
narvarende Tid, efter den nye Matrikel, til 2972 Voge Fist, sta
maa Sendmors Korn-Avling i det mindste belebe sig til 5944^ eller
60000 Tender.
§. 3.
Efter denne Indledning begwer jeg mig til Agerdyrkningen selv,
eller den her brugelige Agerdyrknings-Maade, og i Sardeleshed ferst
til Gsdningen eller de adstillige Waader og Midler, hvoraf nmn her
betiener sig til at forbedre Agrene. Til Gsdning bruges da ei alene
Mog < item Tang og Tare, men og Muld eller Myr, det er, Sum
pig Muld, etter stadan Muld, som tåges i Myrene I: Sumpige Mar
ke, hvor dyb Muld gemeenlig falder, og sielden andensteds. Denne
Myr-lord findes ikke paa alle Stader lige god, men den, som er
meest myg og glisende, holdes for hen bedste og bruges her saaledes.

at
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at man enten strax ferer den hen i Meddingen, og graver da Hullet,
hvor Megen ligger, desto sterre og dybere, paa det at Vadsten ei stal
rinde borr; eller og man blot graver den op, og lader den saaledes no
gen Tid ligge ved det opgravede Stad for at terres og Nve des
mere beqvem til at trakke Godning i sig, da deu siden fores
ind i Faare- Stien og lagges i tynde Lag, hvilke, nåar de af
Faarenes sta vel som Gedernes Urin og Meg ere vel igiennemtrokne,
tåges ud igien, og et nyt Lag indferes; hvormed fortfares indtil Vaa
ren, da det ene med det andtt kieres hen paa Agrene. Paa de fieste
Stader kieres og stadan Myr hen til Vaanings-Husene i en Dynge,
hvor man siden javnlig kaster Feye-Skarn, Urin og andet stadant,
hvilket, nåar det saaledes har ligget Vinteren over, giver en fortreffe
lig Godning. Man pleier og om Vaaren at kiere stadan Myr Jord
lige hen paa Agrene, det ene Las efter det andet i lange Rader, og efter
hver Rad Myr en Rad Meg; hvilket siden nyelig for Plsiningen sam
menblandes og derefter nedpleies. Paa mange Stader bruges alle
disse Maader tillige, for at vare des mere forvisset om et tilstrakkeligt
Forraad af Godning, st derpaa anvendes ofte sta overmaade stor
Flid, at her findes mangen en Gaard, ikkun bestaaende af i Vog Fi
stes Lcrgd eller Skyld, hvor der aarlig paa Agrene henkieres 3 til
400 Las Myr og derover'; hvilket vel kunde synes at vare for meget,
og give Anledning til a: sperge : om ingen lettere og beqvemmtteMaade
kunde opsindes til at dyrke Jorden paa? men bliver dog efter mine
Tanker ell Nedvenoighed og en Agerdyrknings Maade, som med disse
Staders Bestaffenhed er allerbedst overeenstemmede; thi da Agrene
hos os aldrig hvils , men ere hvert Aar i Brug, sta er det ganste for
nedent, aarlig med nye Jord at forbedre og ligesom fornye dem, da
de ellers umuelig kunde holde det ud, i sar nåar de af idelig Regn og
Slud den hele Vinter igiennem blive starkt udlagede.
Agrenes
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Agrenes Forbedring hos os steer altsta fornemmelig ved MM
Jord, og dernast ved Mog, sta vel Faare-Mog som Koe-Msg,
hvilken fores hen paa Agrene og bredes ud, enten nyelig for Ploinitt
gen, da det nedpleies og kaldes Under-Tae, etter og efterat Agrene
ere oppleiede og tilstaede, da det kaldes Over Tae. Begge Maadee
erebrugelige; men der tvistes om, hvilken Maade er den beste. Nogle
holds for, at man deri maa rette sig efter lord-Arten og Erstrenhed,
som den bedste Laremester; men de fleste rette sig efter gammel Skik og
Brug, menende, at Jorden endelig maa stae det Slags Tae, som
den har varet vant til; hvilket jeg dog af egen Erfaring kunde bevise,
ei at vare nogen vis Regel. Efter mine Tanker, og sta vidt seg har
kundet marke, kan vel begge Maader bruges med Fordeel; men da
Agrene hos os blive sielden sta vel hårrede, at der jo ligger en temme
lig Deet af Sade-Kornet oven paa til Priis/or Fuglene, sta synes det
ikke utienligt at bedakke Saden ved Over-Tae, allerhelst nåar man til
lige tog i Agt, at brede den ganste tyndt og stint ud, paa det den ek
ved indstldende tert Veir stulde ligge i haarde Klumper og enten qvale
eller hindre den oprindende Sad. Ikke des mindre vil denne Maade
dog ei finde Biestld hos adstillige fornuftige Landmand; ligesom man
og her overalt holder for, at nåar Gedningen eller Gednings-Maaden
forandres paa en Jord, der da altid gaae nogle Aar hen, inden Agre
ne ret kan komme sig igien.
Tang, fornemmelig Knopps-Tang (?ucuB no6olu8) sta og
Marhalm (To^era) fores ferst hen paa Marken i Dynger for at raad
ne, og bredes siden tyndt ud over Agrene, efterat de ere tilstaede; feste
lig bruges ei uden til Over-Tae. Af Tare-Artcrne bruges alene den
sta kaldte Kurve-Tare (l?ucuB Kopane) hvis tykke Stammer, efter
at de ere halv forraadnede, kastes ned i Furene, efter hvert de oppteies,
og give paa Gerne ved Havet, hvor dette Slags Tare øllene falder, en

U lt

stien

358 8

Sondmors Bestrivelse , I. Parts VI. Capitel,

stien Gedning.
Tang og Tare er ellers allertienligst i ter og Sandig
Jord, men i vaad Jord kieler den alt for meget; og deraf kommer
det vel fornemmelig, at den paa visse Gaarde er befunden at vare sta
delig, og at den holdes for atndmavre Jorden; hvilket maastes kunde
forekommes ved at blande den med Muld og Meg.
Foruden dette gives der endnu adstillige Regler, som i Henseende
ii? Agrenes Forbedring altid hos os maa tåges i Agt, stasom: i) I
det, mindste hvert tredie Aar at kiore Mulden op fra dell nederste AgerRene til den everste; thi da Agrene hos os (ligesom den sterste Deel af
det beboelige Land) gemeenlig ligge straae og haldende, sta synker Mul
den hvert Aar, deels af egen Tyngde, deels formedelst Regn-Vand og
Tee-Veir, ned til den underste Ager-Rene, sta at den everste vilde til
sidst blive ganste bar og blottet for Muld, om den ikke paa foranferte
Maade blev forbedret. Dog kunde denne Bemeielse, som i sig selv er
meget god og nedvendig, uden Tvivl meget spares, om man ved Plei
ningen, som steer langs hen ad Bakken, altid valtede Mulden op ad,
i Staden for at man nu ofte valter den ned ad, og det undertiden blot
for desto sterre Mageligheds Skyld.
2) At man paa de bratte og
straads nedgaaende Agre altid lagger den sterste Deel af GedninZen ved
den everste Ager-Rene, paa det at Fedmen af Sodningen derfra efter
haanden kan rinde ned til de underliggende Dele af Ågeren. 3) At
man ved Hnll'Veiters Anlaggelse leder det kolde Vand bort fra Agre
ne; hvilket er en Hovedßegel, som neie maa tåges i Agt, bestnderKg paa sta Biergagtige og folgelig fugtige Stader, som disse, hvor en
Hoben Vand-Kilder, som have en stiult Oprindelss fra de heießierge,
komme opspringende aflorden og fere altid Kald-Vcete o: koldtVand
med sig, hvilket baade sor AZer og Eng er sardeles stadeligt og gier det
ganste nydvendigt, at man paa langs og paa tvars maa grave dybe Hull-

Veiter
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Veiter?: underjordiske Render, og besatte dem vel med Stene, paa
det at Våndet derigiennem kan stae Udleb.
§.

4.

Efter Jordens Oedning og Tilberedelse felger Ploiningen, som
enten af en Handelst steer om Hesten, blot for at udrydde Flug-Ha
vrs (^vena lama) og andet Ukrud, eller som sadvanlig om Vaaren,
sta snart Sneen er opteet, hvilken dog ofte bliver sta lange liggende,
at man nedes til at Mulde Agrene, det er, at bestree dem med tynd
Muld, hvorved Sneen i en Hast fortares og gaacr bort af Agrene,
nåar den endnu rundt omkring Ager-Renerne ligger sta hei, at den kan
rakke en Karl op til Beltet. Men stadant steer dog ikke uden i Fior
dene, hvor Sneen ligger lange ud paaAaret, og teer ei sta hastig op
som ved Hav-Kanten.
, Det Redstab, som til Pleiningen bruges, er en maadelig stor
Plov, hvis nederste Deel (som kaldes Under -Veden, eller mere
teHmc^AupOkie) bestaaer af tvende sammensatte Stykker, afhvilke
det ene er lige, det andet lidt krumt, sta at de gaae spidst sammen foran,
hvor Plov -Jernet sidder, men vige fra hinanden Bagen til.
Paa
det sidste etter krumme Stykke Tråe fastes Vcelte-Ficelen, som er gan
ste fiad, men i det ferste sattes tyende opreisie Tråer, som gaae op
igiennem Har-Aasen (der er, den lange Trae-Stang, hvorefter Ploven
trakkes) og ere oven til stmmenfeiede ved et Tvar-Trae, som tiener til
et Hacmdgreb eller Plov-Stiert at nedtrykke og oplette Ploven med
efter Fornedenhed; hvilket alt man let kan forestille sig, ved at betragts
den Plov, som i Oeconomiffe Magazins 2 P. Tab. 3. Fig/2. fin
des aftegnet. Plov-lernet er nasten ikkun halo sta stort som de i Op
landene brugelige, men i Svrigt af samme Skabning; og foran i HarAasen staaer en lern-Kniv , som rasper Mulden op. Ploven trakkes
Uu 2
kun
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kun af een Hest, og Plovmanden styrer Ploven med den ene Haand, og
holder Heste-Temmen i den anden. Langs hen ad Furen staae 2 , 3
eller fiere Arbeids-Folk , forn ere forsynede med lern»Hakker ; disse stige
ned i Furen, sta snart den er oppleist, og vende sig altid hen til den
Side> hvor Mulden er henvaltet, for at staae lord-Klumpene i tu>
rense Ukrudet ud , og javne Furen til Sadning. Saadanne ArbeidsFolk bruges her overalt, undtagen paa nogle ganste sta Gaarde, hvor
Mulden-stlder sta les> at ingen Hakken beheves; men paa de aller
fieste Stader er Jorden i Pleie-Tiden sta vaad og klammende, at den
udkraver mere end den blotte Pleining , for at blive fuldkommen op
lest, hvilket, omendstient det burde vare Hoved-Hensigten og den rette
Nytte af disse Arbeideres Forretning, dog ofte af dem allermeest bliver
forsomt.
Hvad Pleie-Maaden hos os videre angaaer, da trakkes
altid Ploven een Gang efter hver Fure ledig tilbage, sta at PleininZen stedse begynder fra een og samme Kant af Ågeren, langt ander
ledes end paa andre Stader i Norge, hvor lordebruget er sterre, da
man pleier baade frem og tilbage. Men paa stige Stader bruges da
og gemeenlig 2 Heste, eller sen Hest og een Oxe, i Staden foråt man
Her ikkun pleier med een Hest, ' som neppe kunde holde ud deu hele Dag
igiennem at trakke Ploven baade frem og tilbage. Dog, paa det at
man ved Ploiningen, som her gemeenlig hvert Aar (ofte af Nodvsn
dighed og efter Situationens Medfer) begynder fra een og samme Kant
af Ågeren, ikke altid stal valte Mulden hen til een og samme Ager-Re
ne, og saaledes giere Ågeren for meget dyb paa eet Stad, og for lidet
dyb paa et andet; sta tillagger man sig gemeenlig tyende Plove, med
Valte-Fiale til adstilte Sider, og bruger dem vexelviis hvert andet
Aar.

§.

5-
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§. 5.
Det Slags Sced, som her staes, er Rug, Byg og Havre,
item Hor og Hamp. Humle plantes vel paa adstillige Stader, men
fornemmelig i Sokelvcns og Strands Sogne, og allermeest i Synd
elvs-Bygden, hvor man ei alene avler Humle til egen Fornedenhed,
men endog til at salge, og det undertiden sta meget, at de aarlige
Skatte dermed kan betales. I fiere Bygdelave derimod forsemmes
Humle-Plantningen aldeles ; og paa visse Stader lagger man sigTEbleHaver til, i Staden for Humle-Haver, stient de sidste ere uden
Tvivl fordeelagtigere end de ferste.
Hamp staes der ell temmelig
Deel af sta vel i Nordalens Prastegield som i Strands Sogn, og
ellers hist og her; ligeledes lidt Hor (stm her kaldes Lim) i Norda
len, men tilforn mere endnu, da man har sta meget med Fiskene at
giere. Rug staes vel af de fleste men dog kun lidet af hver Mand.
Byg og Havre ere altsta de almindeligste Slags Sao, hvilke
enten efter den sedvanligste Maade.udstaes hver for sig i adstilte Ågre,
eller og med Forsåt blandes sammen og under Navn af BlcmdingsKorn udftaes begge tillige i een og samme Ager. Hvor vidt denne sid
ste Maade kan sinde Biestld, veed jeg ikke, da jeg ei andet kan fore
stille mig, end at en stor Deel af Bygget, forn modnes sta meget ha
stigere, maa falde bort, inden Havren kan naae sin Fuldkommenhed;
men vore Bender anste dette Tab ei åtvare af nogen Betydenhed og
paastaae eenstemmig, at Saden, nåar den saaledes bliver blandet, giver
mere af sig, end om den staedes enkelt eller hver for sig i adstilte Ågre;
hvilket, om sta er, til deels maa komme deraf, at det ene Slags Sad
trakker til sig den Saft af Jorden, som det andet til sin Vaxt ei behe
ver, hvorudi adstillige, som have strevet om Agerdyrkning, ogfta ere
enige. Ellers maa jeg ved denne Anledning erindre, at Saden pag
visse Gaarde hos os aldrig falder sta reen, at jo enten Bygget blander
Un 3
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sig med Havren eller Havren med Bygget, da det ferste gemeenlig traf
ser paa de sietteste, men det sidste paa de bedste og frugtbaresie Gaarde.
At ftmme steer ved en virkelig Forvandling, ansees her af de fieste som
en afgiort Sag, og synes at kunde bevises af Erstrenhed, stient det
ei lader sig forklare af Physiste Grunde.
Paa de Stader, som ligge heit op i Dalens eller tilFielos, staes
det sta kaldte Smre-Korn , med hvilket det har en egenßestaffenhed.
Egentlig er det intet andet end Havre, avlet paa de Gaarde, som
ligge i Sol-Siden , det er, ligge vendte mod Solen, og efter Situa
tionens tilfaldige Bestaffenhed ere meest udfttte for Solens igiennem
trangende Hede. Den Havre , som staes paa saadanne Gaarde, mod
nes .altsta langt snarere der end andenstads (hvorfor den og kaldes
Snare-Korn) ja kommer lige sta tilig til Modenhed somßygget, men
bliver dog til sidst alt for starkt drevet, folgelig forbrandt og Kiernelest,
sta at den efter nogle Aars Forleb maa ombyttes med Sade-Korn af
andre Gaarde, som have ringere Varme.
Saaes nu dette SnareKorn paa de Gaarde, som Nqge til Fields og have for liden Varme,
sta beholder det og der den samme Egenstab, nemlig at modnes lige
sta hastig som Bygget, og bruges altsta med Fordeel i nogle Aar, ind
til det esterhacmden arter ud igien, ja kommer hvertAar noget sildigere,
og maa derfor ombyttes med andet Korn af samme Slags (*). Vel
kunde man paa stige Field Gaarde stae Byg alene og lade Havre-Sa
den fare, ligesom det i andre Field-Bygder i Norge stal vare brugeligt;
men dette steer dog ikke her, ferst fordi Bygget, 'som en mere kråsen
Sad, ei vil senderlig arte sig paa vore Field-Gaarde, vernast og fordi
Havre(*) Dersom Agerdyrkningen paa lislcmd nogensinde paa nye skulde Mages
og stttcsi Drift, da holder jeg for, at man fsr st og fornemmelig burde
gisre Forseg med det Norste Snare-KeN! , ftm ester al Anseende vilde
lykkes bedre end nogen anden S«d.
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Havre-Saden i sig selv er nyttigere, da den baade udkraver mindre
Gednillg og giver bedre Halm til Foder for Creatutene, endelig vil
man, nåar fremmed Korn stal kibbes (hvilket paa stige Field-Gaarde
er sadvanligt) heller kiebe udenlandstßyg endHavre, hvilken som oftest
evmeget flet imod den, som avles af Opsidderne selv. Det sta kaldte
Thore-Byg eller HiNlMsl-KoM (^iQ^Sun^ccelcKe. I.WnXißpec.
?jam. p. 85. er paa visse Stader i Fiordene temmelig i Brug, men ved
See-Kanten, hvor det er forstgt, befindes Melet deraf at holde sig sorte
re end andet Byg-Meel, og Grynene ei at ville mange sig ret vel, for
uden at det altid udkraver feed og god Jord, hvorfor man der hellerikke
betiener sig deraf til Sadning (*).
I MrigtMlges her overalt den Maade, det ferste Aar> nåar
Ågeren er godet, at stae Byg, og Aaret derefter Havre i ftmme Ager
uden Godning. Paa mange Stader er og Jorden af den Bestaffen
hed, at om den nogle Aar i Rad blev gedet nlßyg-Sad, den da vilde
blive alt for feed og fuld afUkrud, bare store Stråas og lidet Korn;
hvilket desuden hos os alt for ofte steer, ved det man idelig ferer Ged
ning paa Agrene/ men aldrig blander den med Sand eller andre terre
Ting, som paa visse Stader kunde vare lige sta forneden som Gednin
gen selv, paa det at Jorden ei stulde blive alt for feed, sei og klam
mende. Det eneste Hielpe-Middel, som man bruger mod de alt for fede
Ågre, er at give dem mindre Godning end sadvanlig; men at samme
altid kan vare tilstrakkeligt , har jeg Aarstg at tvivle paa.
Foruden denne Forandring eller Sadens aarlige OmbeMg i
Agrene, som af de fieste Agerdyrkere holdes for nedvendig, bruges og
her den Skik, efter nogle Aars Forleb af anstaffe sig Sade-Korn fra

an(*) I Schwed. Mad. Abhandl. 1749» - O.vart. 6. 7 Abh. sinder
MN adstillige med dette Slags Snd somagne nyttige Fsrssg.
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andre Gaarde, efterdi man mener, at Gaardenes eget Korn efterhaaNH
den udarter sig og barer ei sta overfisdigt soin det fremmede. Af nogle
ansees dette som en ganste nedvendig Regel og tåges neie i Agt hvert
tredie Aar, af andre igien steer det efter en langere Tids Forleb; men
af de fieste og vittigste Landmand efterlades det ganste.
Udsadningen steer her, som paa andre Stader, ganste eenfoldig
med den blotte Haand. Havren staes altid tykkere end Bygget, efterdi
den sidste er en langt frugtbarere Sao end him og giver mere af sig;
hvilket kan stuttes deraf, at af Bygget kau avles 12, 16 til 2O fold,
nåar Havren ikkun giver 5 , 6 til 7 fold. I Almindelighed staes vel
hos os snarere for tykt end for tyndt; og det er ikke at tvivle paa, at jo
baade her og andenstads kunde spares en anseelig Hob Sade-Korn, om
man vidste en beqvem Maade tll at stae Saden sta vel ned i Jorden,
at hvert Korn kunde komme til Nytte. Efter de Gamles Begreb iblant
Venderne, stulde Saden vare tilstrakkelig, nåar der kommer 7 Korn
i en Mands og 5 i en Hestes Fodspor; men dette var udell Tvivl endda
alt for meget, eud sige det som her udstaes,. hvilket i det mindste er 3
Gange sta meget.
§. 6.
Nedharringen steer med et sta kaldet Horv, som bestaaer af
adstillige smaa og Ledeviis stmmenhangende Trae-Stykker, afhvilke
3 uvgiere hele Redstabets Langde, men 12 etter 13 dets Bredde. I
et hvert af disse Trae-Stykker ere tvende Huller, og i hvert Hul staaer
en Trae-Kniv, som neden til er tynd og fiad, men oven til forsynet
med et Hoved, paa det den ei stal falde ned igiennem Hullet. I hver
Ende af Harren staaer en Hank, hvorefter den trakkes af Hesten ved
Hielp af en Trae-Hage, som, nåar en Vending stal stee, tåges op af
den ene og sattes ned i den anden Hank, sta at Harren kan trakkes
frem og tilbage uden at vendes. For at bringe Saden dybt nok ned i
low
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Jorden, betynges Harren oven paa med nogle Stene, som ikke kan
hindre, at
Med stadan Harre
kan en vel evet Avls Karl ofte stae Sade Kornet sta godt nedharret,
at man neppe stulde kunde ste, at der var kommen Sao i Jorden; men
i de fieste Ågre sees dog gemeenlig efter Harringen en Hoben Korn at
ligge oven paa, til Priis for Fuglene. En Folge af siet Nedharring
er i str den ffadelige Ste-Nonne eller sildig oprundne Sad, som, fordi
den ei er kommen dybt nok ned i Jorden, sildig har staaet Redder , og
er altsta gren og umoden, nåar den evrige Sao er,fardig at falde af,
ja er her sta almindelig, at om man vilde opsatte Korn-Hosten, indtil
al Saden blev gnu! og moden, stnlde de Fleste miste mere end den halve
Deel af sit Kom. Til dette at forekomme bruges vel hos os adstillige
Midler, da nogle, for at stae Saden des bedre ned i Jorden, betiene
sig af lern-Harre, hvilken uden Tvivl er bedre end Trae-Harren, helst
i Stenig Jord, da den tranger dybere ned og trakker fiere Ukruds Red
der med sig, er og ikke kostbarere, end at enhver Bonde nok kunde an
staffe sig den; andre igien pleie i stmme Hensigt at harre, ikke paa
langs, men paa tvars over Furene, hvilken Maade ei er at forkaste;
endnu andre stae strend de pleie, og hvor dette steer, kommer vel Sa
den mere javnt, men tillige sildigere op end sadvanlig; desuden falder
det da vansteligt at stae Ukruds Redderne bortryddede, og Ploven
maa megst vel passes, at den ei gaacr for dybt, da Sade-Kornet ellers
let kunde begraves og aldrig mere komme op igien. Men hvilken af
disse Maader man end bruger, sta viser Erstrenhed, at de forommeldte
Uleiligheder derved ei ganste kan haves, og at de folgelig ikke kan til
strives den hos os brugelige Nedharring alene. Hoved-Aarftgen bli
ver vel altsta ingen anden end denne, at man endnu ei har latt en saa
dan Pleiemaade, hvorved Jorden tilstrakkelig kan blive oplost, og
at de Arbeids-Folk, som staae ved Furene for at hakke og rense UkruSx
det

.>
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det ud, ofte glemme det nedvendigste, forn er at knuse Muld-Klumpene
vel; thi dersom en Ager kunde blive sta vel tilberedet, som en Sang i
en Have, eller Mulden i samme sta vel oplsst, som i et Urwßeed;
sta er det ikke at tvivle paa, at man jo med en ganste maadelig Harre,
ja blot med en Rive stulde kunde stae Saden ned i Jorden, ei at tale
om, at Sadens fine Redder da langt lettere kullde staae sig ud og i
Muldens aabne Mellemrumme sinde fornoden Fede og Naring. Men
da dette er et Hoved-Problema i Agerdyrkningen, som ingen hid til
Dags fuldkommen har kuudet oplese; sta var det übilligt at ville for
dre en sta fuldkommen Pleie-Maade af vore Bender, eller at ville ud
fatte dette som en Mangels-Post ideresAgerdyrkningsMaade, aller
helst nåar betankes, at stadant lader sig meget vanskelig iverksatte hos
os, hvor Jorden i Ploie-Tiden gemeenlig er alt for vaad og klammen
de, sta at man ofte for den Aarstgs Skyld alene maa opsatte Pleinin
gen. Dette alene kan med Billighed udkraves af alle gode Agerdyrkere,
at de efter Ploiningen lads MuldKlumpene knuse sta godt som mue
ligt er, hvilket adstillige ikke indsee den fulde Nytte af, og derfor ei
videre knuse Mulden, end for at giere den les fra Redder og Ukrud.
Ukrud i Agrene er man her ei mere frie for end andenstads, og
det ventelig af denne Aarstg, at deels Sade-Kornet deels Ager-Mul
deu ei fiittig og vel nok blive rensede. De almindeligsts Arter af det
Slags er Tryste (^anuncu!uß repen3) og TiNNsr (63lium czvoH
Aparine) af hvilke det fyrste er lige sta almindeligt i de miwrs Ågre,
som det sidste ide fede. Dernast Tistel eller Inttel-Trsst (<l!al°6uuß
crispu3) Doen eller Ager-Pibe (6aleop6B cowllil Mva) BneGrCs (^rrcmilig) Svine-Rod (Bt2cl^3 paluttris) Munke Krone
(Namc^ril) Sinnep (Bmgpi arvens) og andre fiere, forn mers
sortiene at udryddes end paa dette Stad at anferes. De store Redder
afdeslige Mrud kastes uden for Ågeren; men Tryste og andet smaat
Ukrud
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Ukrud pakkes ned i Furene med opvendte Redder, paa det de ei stal
faste sig igien , hvilket dog maastee ofte steer. Er Ågeren nogenstads
Grasgroet, da hakkes Gras-Torven op og graves ned i et Hul j Åge
ren; men for at udrydde Tidselen, gaacr man, sta snart den er sprun
gen ud, hen i Ågeren, og rykker den op med Rod; bliver da end ved
samme Leilighed nogen Sad oprykket eller nedtraadt, sta agtes dog
denne Skade som intet imod him, at lade Tidselen staae indtil den staede
og fortpstntede sig.
§. 7.
Sadens Indhsstning angaaende, da bliver Kornet ikke her^
som i Dannemark, afmeiet med Lae, men afstaaret med en liden Segel,
som her kaldes Sigd. De, som stiare Kornet af, lagge sta meget,
som til hvert Knippe eller Neeg beheves, for sig selv, og tillige nogle
Straae tvart over Negen, for at binde den sammen med; sta at de,
der siden binde Kornet op (gemeenlig smaa Bern) finde alle Ting paa
rede Hander for sig, og kan uden Vanstelighed sammenbinde Negene.
Naar Kornet saaledes er opbundet, lagges det i Hces eller Hcesgier,
detsr, en langStellats, bestaaende as smale Birke- eller Aspe-Stalt
ger, og til Anseende som et Glerde, hvilket man opferer ftaledes:
Ferst lagges nogle lange Trae-Stanger, eller sta kaldte Troer, (ge
meenlig et Par Favne lange) i en Rad langs hen ad Marken; derester
opreises og nedstedes i Jorden nogle kortere Stanger eller Stsrer, og
det saaledes, at i kommer til at staae ved hver Ende af Troerne, og
den tredie i Midten. Siden oplettes den ene Troe efter den anden,
og bindes (i Horizontale og Parallele Limer) ved Birke-Qviste fast til
de Perpendiculair staaende Sterer, sta at der bliver omtrent :4Qvar
teers Mellemrum imellem hver Troe, og at den everste ei bindes heiere
op, end som en Karl kan rakke med en Haand, men den nederste ei
langere ned, end at Kornlegene kan hange frie fra Jorden. Endelig

Xx 2
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sattes andre Sterer straads fra de ferste ned i Jorden, blot for at un
dersiytte og styrke den hele Has imod Vindenes Anstld. Imellem
Treerne, hvis Aabninger see ud som lange Parallelogrammata,
lagges da de opbundne Nege saaledes, at alle Stilkene komme til at
vende ud paa den ene, og alleAxene paa den anden Side. Som oftest
lagges Negene tet ved og paa hinanden, men undertiden lagges og 2 lidt
fra hinanden og den tredie der oven paa, sta at der bliver en Aabning
imellem dem for Vindens Skyld, som derved des bedre kan trange
igiennem. Alt det Korn , som saaledes fra everst til nederst kan rum
mes imellem tyende Sterer, udgier da det, man her kalder et Golv
eller Korn-Gulv , og et vist Antal af stige Golve (som dog i Sterrelse
ei ere hinanden fuldkommen lige) udgier en Korn-Hces. Saadanne
Hcrs-Gierder, hvilke egentlig ere indrettede til at terre Kornet paa,
bruges, sta vidt jeg veed, ikke uden h,er og paa nogle andre Stader i
Bergens Stift, og det fornemmelig af selgende Aarftger, nemlig
ferst fordi de staae fastere og eista let kan nedstaaesaf .Kaste -Vinde,
som de ellers i Norge brugelige enkelte Storer, hvorpaa Kornet staaer
opreist; vernast fordi Regnet ei sta let kan trange igiennem og bedarve
Kornet, nåar det ligger i Has, stasom den everste Rad af Negene
altid tager en Hoben Regn af for de underliggende Rader; endelig og
fordi de samme Troer eller Trae-Stanger , som bruges til Has-Gier
der, anvendes siden til at terre Fist paa, hvorttl de her ved See-Kan
ten ere ganste umistelige, og give altsta med een og samme Bekostning
en dobbelt Nytte.
Naar Kornet saaledes er tenet, feres det ind i Loen eller Laden,
forn er et temmelig stort Huus, opbygt af Staver og rundt omkring
bekladet med Ficele eller Bradder, hvilke dog ei staaes tettere sammen,
end at Vinden kan trange ind imellem dem. Laden bygges mere breed
end lang, og er inden til afdelet i trende Parter, af hvilke de tyende

ere
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ere nasten lige store, men den tredie og mellemste er en ftnal og ophoiet
Gang (h"r kaldet Love eller 3oc-Gulv) som forsynes med Trae-Gulv
og dobbelt.lndkisrsel, det er, med tyende lige mod hinanden staaende
Dere, een ved hver Ende af Gangen, paa det at Vinden kan trange
der igiennem, naarKornet stal renses. Naar daKorn eller Hee (hvil
ke begge feres paa Sloeder) er bragt ind paa Loe-Gulvet, tåges det af
Sladen og kastes hen i een af bemeldte tyende store Afdeelninger, men
dog adstilt og hver for sig, nemlig Kornet paa den ene Side, som kal
des Korn-Staalet, og Heet paa den anden Side, kaldet Hoe-Staa
let O
TmffniNgrn steer med en maadelig stor Tuster etter Pleies,
fastet til en Stang , og forrettes as 2 Karle , som staae og tarste vexel
viis imod hinanden paa Loe-Gulvet, eller det ophoiede.Trae-Gulv, hvil
ket udeu Tvivl falder mere beqvemt til den Forretning, end de i Danne
mark brugelige Leer-Gulve.
Korn-Rcnsningen steer ved et sta kaldet Hcer-Solb , det er en
firkantet Trae-Kiste uden Laag, forn altid har en Hoben fiirkantede
Huller i Bunden , og gemeenlig 4 heie Fedder at staae paa. Dette
Redstab sattes paa Loe-Gulvet, lige for og nar ved een afLadens Dere,
hvor det enten staaer paa sine egne Fedder, eller, i Mangel deraf, paa
2 tvars for Deren opstillede Trae^Stanger, og fyldes med det udtaar
stede Korn, som såldes igiennem Hullerne, enten ved at omreres med
en reen Feie-Kust (hvilket er det almindellgste) etter eg blot ved at ryste
Harsoldet hid og did. Derved bliver da Kornet ei alene stilt fra Straaet,

Xx 3
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(*) Her maa jeg erindre, at^iogle hos os, efter cv for kort Tid siden indfsrt
Maade, sxtte Fiefet 3: Fcee-Huset tet ved Hse-Staalet og nnder Ladens
Tag, paa det at Hoet kan v«re des narmere ved Haanden og blot kastes
hen paa Fcre-Husets Loft , her kaldet Fies-Hield, hvor det siden trcekkes
ned igiennem etterlit indrettet Hul.
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som ligger iglen i Kisten, men og tillige folket, det er, renset fra Avuer
ved den lige igiennem Lade-Dorene staaende Vind , som altid til denne
Forretning behevcs. Siden tåges Kornet efterhaazwen op ien Drsfiing
(et stort, breedt og ganste fiadt TraeFad) som holdesiHanderne og
idelig bevages op og ned, for at drifte og rense Kornet endnu mere;
endstient det uden Tvivl mr bedre (efter den paa andre Stader i Nor
ge brugelige Maade) i Staden for Drofting at betiene sig afKasteSkust, som baade falder lettere og desuden stiller Kornet langt bedre
fra Avner. Paa nogle Stader hos os er vel og allerede giort Begyn
delse dermed, men da Loe-Gulveue gemeenlig bygges alt for smale til
at bruge Kasie-Skufi, sta kan denne Maade ei let blive almindelig.
§.

8.

Herved er da, som jeg haaber, givet forneden ltllderretning om
den her paa Stadet brugelige Agerdyrknings-Maade, med videre; men
da Jorden hos os, efter lige Fliid og eens Behandling, dog ikke giver
sine Dyrkere paa alle Stader lige Fordeel, sta maa jeg til Slutning
vise denne Forstiel med sine Aarftger, hvilke, i Almindelighed at tale,
ere deels Stavernes adstillige Situation eller ßeliggenhed, deels lordKynens 2: lord-Artens forstiellige Beffaffenhed. Thi 1) ere Gaar
dene langt ind i Landet, eller i Fiordene, mere frugtbare end de andre
narmere ved Havet beliggende; hvilket i sar kommer deraf, at HavKulden har for megen Overhaand ved See-Kanten, og at Varmen
derimod tiltager, jo langere man kommer ind i Fiordene; ligesom der
og, as samme Aarstg, ved Hav-Kantell falder sterre Korn og heiere
Straae, men i Fiordene mere Kiernerigt Korn med kortere Straae og
tyndere Kaaber. 2) I Fiordene bliver Sneen lange liggende om
Foraaret, hvorfor man der altid pleier en 14 Dags Tid sildigere, end
narmere ved See-Kantenz men da Varmen om Sommeren er desto
starkere
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starkere, forn meldt er, sta indhestesdog Kornetlangt tiligere i Fior^
DeNs end paa Oerne. 3) Da hverken Kulde eller Varme ved HavKauten pleier falde i nogen hei Grad, sta felger deraf den Fordeel, at
Korn-Saden der stelden eller aldrig ganste miflinger; i Staden for at
Saden paa visse Gaarde i Fiolene (fornemmelig Field-Gaardene) let
kan tåge Skade, nu af for megen Varme, nu af for megen Kulde.
4) Af alle Stader ere Dalene, i sar de, som ligge ind til Fiordene,
de frugtbareste, meu dog atter med Forstiel; thi uederst i Dalene falde
gemeenlig terre Sand-lorde, som let kan tåge Skade afVarmen, everst
oppe ligge Gaardene igien alt for heit, sta at Kornet der ofte bortfry
ser; men midt i Dalene sindes de bedste Jorde, forn i gode Aaringer
kan undertiden give sine Beboere baade log 2 Aars Fede. 5) De
Gaarde, som ligge mod starpe Norden-Vinde , eller åssides for Solen
norden paa heie Bierge, ere mindstfrugtbare paa Korn; thidaßier
gene her gemeenlig lebe ien Strakn illg fra Sst tilVest, og folgelig dels
de paa begge Sider liggende Gaarde ligesom i Norden-og Senden-fieldste,
om jeg sta maa tale; sta falder med dem den samme Forandring og
Forstiel i smaat (en 6et2il) forn med det hele Land i stort (en Frc)B)
nemlig: at ligesom den SendenfieldsteDeel asNorgei Almindelighed
er frugtbarere end den Nordenfieldste, sta ere og Gaarbene langt frugt
harere paa Biergenes Sendre end Nordre Side. 6) Ofte kan der
paa sta kortDistance, som fra den eneField-Side til den anden, falde
forstiellig Veir og Vind, sta at nåar man for Ex. paa den ene Side af
Fieldet har Regn , kan samme ofte standse imod Fieldet og ei rakke over
til hun Side; hvoraf felger, at man paa den ene Side kan heste Korn
eller Hee ind, nåar det formedelst et indstldende Negn-Skur ei kan
stee paa den anden Side. Ofte sees og Sneen endnu at ligge paa den
ene Side af Bierget , nåar den er ganste opteet paa den anden. I
Henseende til lord-Arten kan og paa ganste korte Distancer vare stor
For-
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Forstiel, og folgelig stor Forstiel paa Fmgtbarhed. Thi 7) paa hal
dende og straads nedgaaende Stader har Jorden gemeenlig under sig en
fiadßierg Grund, som med tynd, men tillige god og sort, Muld er
overhyllet, og barer bedst i vaade Aaringer. 8) Paa andre Stader,
forn ligge uuoer bratte Fielde, er Mulden dybere, men har som oftest
neden under sig et Lag af den ffadelige Rod-Aur, det er, grov Sand
af red Farve, hvori al Godning synker. Ofte findes og paa stige Sta
der den sta kaldte Dod-Muld, som er uden Blanding af Sand eller
Steen, felgelig holder sig kold, og er ei frugtbar udeu i terre Aaringer.
9) Neden for heie og udbrustne Fielde antraffes ofte den sta kaldte
Loft-Ur, det er, en Samling eller Dynge af store Stelle med Aab
ninger imellem, overhyllet med Muld, i hvilken Sodningen ligeledes
synker, og falder ned imellem Slenene til ingen Nytte. IO) Det
samme vilde og stes paa de Stader, hvor Jorden er meget Sandig,
stasom paa Aerne, i Fald der ikke under Sanden laae et Lag as Leer,
som meget hindredde Godningens Nedsynkelfe. 1 1) Nederst i Dalene,
eller nar ved Udlobet af store Elve, falder meest Elve-Skodt, det er,
Muld blandet med megen Sand og smaa Steen, som af Elvene ere
stmmenkastede. Nåar denne lord-Art aarlig med nye Godning forbe
dres ,er den frugtbar i alle Aaringer. 1 2) Markeligt er det, at Sa
den paa visse Gaarde kan tegne sig meget godt for Solhvarv, men bli
ver efter den Tid Dag for Dag slettere; og at her derimod findes andre
Gaarde, hvor Agrene nasten see Kulsorte ud, indtil Solhvarv er for
bie, da de siden kiendelig forbedres hver Dag. Aarstgen dertil soges
af de Fleste i de kortere eller langere Sommer-Natter samt medfelgende
mere eller mindre Dug; hvilket jeg og gierne tilstaaer, men troer dog, at
lord-Arten gier det meste dertil.

§. 9.
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§. 9Herfra begiver jeg mig til Grcrsnlngen eller Sendmors Frugt
barhed paa Gras, og til Hse-Biergningen. Hvad Slags Gras og
Urter detteLand fornemmelig frembringer, derom er meldet i det fore
gaaende andet Capitel; og hvad Fordele Grasningen giver til QvagAvling og fede Varers Afsattelse, stal vises i det efterfelgende Capitel.
Her bar jeg da kun at melde om Grasningen selv, eller om Grasgan
gene og Engene i Almindelighed , samt hvorledes man her dyrker og be
handler dem.
Den sterste Deel af Landet bestaaer, som bekiendt er, af store og
vide Fielde, hvilke vel ere unyttige til Agerdyrkning, men dog tienlige
til Udmark (*), og give mange stionne Grasgange (sta vel paa Sider
ne, som gaae ned til Dalene, som og i Dalene selv) af hvilke den ster-

ste
(*) Jeg har tilforn erindret, at Biergenes brede og flade Fedder paa Oerne
udgiere, ncest Dalene, den sinukkeste og beboeligste Deel af hele Landet.
Dalene i sig selv betragtede ere og intet andet, end fiade Fedder af de pa«
begge Sider as Dalene liggende Bierge. De bedste og beboeligste Dele
af disse Dale, saa vel som af Bierg Fedderne i Almindelighed, blive altjaa ved Gierder indhcegncde og med Huse besatte; da alt, hvad som ligger inden for Gierdet, kaldes Hiemme-Mark eller Boe, det er, den
Mark, som ligger inden for Gierdet ved og omkring Bondens Hiem eller
Boepal ; men alt hvad der ligger uden for Gierdet, kaldes Ud-Mark,
sg kan oste vcere af meget vidleftig Strcekning, nemlig deels strcekkende sig
op ad Field-Siden hen til den everste Field-Top (hvoraf det kommer, at
man i Skieder og Fcestebreve gemeenlig regner en Gaards Strcekning fra
Fields til Fiare, o: fra Field-Tovpen ned til Stranden) deels og fra de
andre Sider af Gierdet. Dette har fornemmelig Stad i Fiordene, eller
rettere i Dalene, hvor der falde vidlsftige Udmarke og paa Udmarken stienne Grcesgange, som gemeenlig anvendes til de saa kaldte Sater-Stele
og Sater-Marke, i scer nåar de ligge langt borte eller åssides fra Hiemme-Marken.
Iy
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ste Deel tiener til Såtre, eller til Sater-Stole og Sater-Marte.
Sater-Stelene ere indhagnede Pladse paa Udmarken, hvor Creaturene
samles hver Sommer-Aften, nåar de stal malkes, og ligge Natten over,
og hvor visse Huse, kaldte Soell, ere oprettede for Bne-DeyerneS
eller Malke-Pigernes Skyld, som opholde sig der hele Sommeren igiew
nem, deels for at rygte Qvaget, deels og for at behandle Malken og
deraf at berede Smer, Ost og andet stadant, som her med eet Ord
kaldes Bue-Draatt. Inden for disse Sater-Stele, sta vel som paa
de omliggende Sater -Marke, kan Grasset staae i Overfiedighed og
vofe til den Heide, at det gaacr Qvaget op til Bugen, sta at de kun
udplukke Blomstrene og den bedste Deel af Grasset, overladende det
evrige til Bonden, som siden staaer Hoet asog samler det i sine FieldLader, af hvilke en eneste Bonde kan have 5, 6 til 8, hvorfra det
siden feres hiem paa Slade-Feret om Vinteren. SaadanHee-Slatte
op til Fields (ellers kaldet Field-Slatte) er derfor paa mange Stader
af sterre Betydenhed, end Hie mmc- Slatten 0: Hee -Slatten paa
Hiemme Marken, endstiontField-Graffet ei holdes for at vare sta godt
og kraftigt, forn det der falder paa Hiemme-Marken og i det Lave; hvil
ket dog egentlig er at forstaae om det lange eller heie Field-Gras. Thi
paa mange Stader i Sater-Dalene voxer et kort og efter Anseende meget
ringe Gras, hvilket dog med Begierlighed soges afCreaturene, sta at
de forlade de Grasrigeste Egne blot foråt komme derhen; hvoraf let
kan stuttes, at det heieste Gras ei altid er det bedste, men heller det
korte, som mere fimt og behagelige. I saadanne Sater-Dale drives
da Creaturene heleSommeren igiennem og blive oste meget fede, hvor
til man stulde tanke, at de rare og usadvaulige Urter, som voz'e paa
fiige Stader, maatte giere det meste; men samme findes dog vidt ad
spredte, og deres Antal er sta ganste rings, at de stet ikke kan komme i
Betragtmng imod den store Hob, som jeg ofte har befundet af ringere
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Art der end andenstads, nemlig meest bestaaende af (^grex,
Bcirpu3 og andre stride Gras-Arter ; sta at det, som gier stigs
Grasgangs sta fede, bliver vel intet andet end dette, at Creatureue
her forefinde Grasset, nåar det nyelig er oprundet, og have ftadan
Mangde deraf, at de kan valgs og udplukke det bedste. Ellers troer
man og, at Fteld-Siget, eller den fra Fieldene nedrindende Vadste,
stal paa visse Stader give Grasset en meget narsom Kraft; hvilket jeg
sta meget heller ber give Biestld, som jeg seer, at Scheuchzer,
nåar han i Natur-Wtssenschaft Tom. 2. Cap. 14. §. 29. handler oM
Biergenes Nytte, siger: at Grasset paa Biergene er vel kortere end i
Dalene, men tillige mere narsomt og Kraftigt, stient han ei melder af
hvad Aarstg. I Sater-Dalene ligger Sneen gemeenlig lange ud paa
Foraaret og maatte synes at ville hindre al Gras-Vaxt; men da den
underjordiste Varme tarer Sneen neden under, bliver der altid imel
lem Marken og Snee-Dynen en Tvarhaands Mellemrum for Grasset
at voxe i, sta at det staaer temmelig heit oprundet, sta snart Sneen
Zaaer af; visselig et stort Beviis paa Guds vise Indretning og Forsyn
for svaget. Saa lange Suee-Vaudet varer, staaer detteGras i fuld
Flor; men sta snart Regn-Vand falder derpaa, begynder det at visne
og falme, endstient det dog ei varer lange inden det kommer sig igien.
Lige det samme steer og med Have-Vaxterne om Foraaret, nemlig at
de, sta lange Snee-Vander er i Elvene og de dermed blive våndede,
kan komme sig ganste godt; men visne strax ved Forandring af RegnVandet, ja gaae undertiden reent ud. Da Sneen i disse seneste Aarin
ger har ligget alt for lange i Sater-Dalene, sta er Gras-Vaxten derved
meget bleven hindret; hvorfor det er en almindelig Klage, at SaterDalene eller Grasgangene i Satrene ere nu ei sta fede forn tilforn, og
at Qvaget formedelst de lange udhalede Vaarer alt for meget udmavres,
strend det kan drives til Såters. Ligeledes klages derover, atGrasVy 2
Mar-

376

Sondmsrs Bestrivelse , <l. Parts VI. Capitel,

Marken i Fieldene Tid efter anden begroes med Lyng, uagtet den hvert
Aar overfares med Laen; hvilket tilstrives den samme Aarstg nemlig
den langvarige Vaar-Snee, der hindrer eller ligesom qvaler Gras-Ro
den, og synes derved at give Lynget des mere Leilighed og Kraft til at
ndbrede sig.
Alt det, som nu er meldet om Såtre og Sater-Dale, har alene
Stad i Fiordene eller langft ind i Landet ; thi ved Oerne eller Hav-Kan
ten veed man ei af denne Herlighed at sige , omendstient man vel har
mange Grasrige Fielde, hvor ei alene det store Qvag sinder forneden
Fede Sommeren over, men hvor og gildede Bukke gaae ude baade
Vinter og Sommer, og folgelig blive undertiden sta vilde, at de maa
stydes ligesom andet Vildt. Ved disse Fielde er ellers dette, som noget
besonderligt, at marke, nemlig at de altid ere mere Grasrige paa den
Nordre Side end paa den Sondre; sta at ligesom deKornrigeste Sta
der gemeenlig antraffes paa Fieldenes Sendre Side (som allerede til
forn er viist) sta har man derimod paa den Nordre Side de Grasrigeste,
ventelig fotmedelst den sterre Fugtighed afHavet, og den ringere Grad
af Solens Varme, som falde paa den Nordlige Side og foraarstge,
at Grasset der ei sta meget fordrandes, som paa Sol-Siden. Ellers
laser man og hos Lucas Debes, Hr. N. Horrebov og andre, som
have bestredet Ferroerne og lisland, at de Nordligste Parter af sam
me Lande altid ere de Grasrigeste; hvilket altsta bestyrker det, som for
hen i dette Capitel er meldet, nemlig at den Nordlige Lnft maa inde
holde en sardeles frugtbargierende Kraft, og (da denne Kraft efter de
Naturkyndiges Mening stal bestaae i et sta kaldet Luft-Salpeter) at
Norden-Vinden da forer samme med sig, som Nieltwentyt i Vetracht.
28. §. 17. med Ez'perimentsr har sogt at bevise. Men omendstient
Grasset paa Fieldenes Sendre Side er kortere og vozer i mindre Over
fiodighed, sta befindes det dog derhos at vare langt kraftigere, uden
Tvivl
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Tvivl fordi det bedre virkes af Solen, end Grasset paa den Nordre
Side , som den sterste Deel af Dagen ligger i Skyggen. Af übeboede
Der og Holme ved Havet findes her og en temmelig Deel; og disse tiene
da til at satte alle Slags Qvag paa om Sommeren. Derimod , at
lade Faar gaae ude paa ftadaune Ser baade Vinter og Sommer (hvil
ket paa nogle Stader i Norge er brugeligt, og hvortil Amtmand P.
Juul i sir Skrift, kalvet Den Gode Bonde , gier adstillige gode For
slag) det veed jeg ikke at stee hos os, undtagen paa de to Oer, Havste
nen og Grassen , som hver paa sit Stad stal cmmarkes.
De Stader hos os, som ligge midt i Landet (det er, imellem
Derne og Fiordene) og kaldes Sundene, have gemeenlig de ringeste
Grasgange, sta at Qvaget undertiden med storßesvarlighed til Baads
maa feres derfra hen til de fede Grasgange i Fiordene ; men denne Maa
de, sta vel som den forommeldte at drive Qvaget om Sommeren i
afsides liggende Sater-Dale, vil fornavnte Amtmand Juul ei roese,
bg raader heller til at holde Qvaget hiemme eller stanar vedGaardene,
som mucligter,stmt atindrette var vcd Gierderne en Foldo: eblndlukke,
hvor Qvaget kunde drives ind, sta ofte det stulde malkes, og ligge
Natten over, alt til den Ende, at Sommer-Mogen, som ellers ganste
spildes, derved kunde samles; eller og, om Qvaget ingenlunde kunde
finde Fede nar ved Hiemme-Marken, da at samle Megen paa SaterStelene og om Vinteren fere den hiem paa Snee-Feret. Men disse i
sig selv gode Regler kan hos os ikke paa alle Stader sattes i Vark; thi
for det ferste kan man paa visse Stader i Sundene, af Mangel paa til
strakkelig Udmark eller tilstrakkelig Grasning paa Udmarken, umuelig
beholdeQvaget hiemme hos fig om Sommeren, men nodes til at sende
det andenstads hen , ofte paa meget langt fraliggende Stader, hvor
Mogen ikke uden Vanstelighed kunde samles og med endnu sterre Be
svarlighed og Bekostning stulds afhantes. Dernast vilde Fiorde-Folket
Vy 3
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uden Tvivl anste den Meg alt for dyre kiebt, som enten skulde håntes
hiem paa SneeFeret fra de langt bortliggende Sater-Stele, eller sam
les i bemeldte Folde med Forliis ogTab af al den Malkog Smer, som
paa Såterne kan udbringes fremfor ved Hiemme-Marken, eller nar ved
Gaardenes Gierder, hvor stige Folde stulde indrettes; ei at tale om,
at denne Meg kan her sta meget heller undvares, som den tllstrakkelig
erstattes ved den Mangde Muld eller Myr, som aarlig bringes sta vel
paa Agrene som i Moddingen. Derimod var det udeu Tvivl meget
godt og nyttigt, ved saadanne Indhagninger eller Indlukker at forbe
dre visse, i sar de narmest ved Gierderne beliggende, Stykker af Ud
marken; hvilket lod sig meget let giere paa alle de Stader, hvor Qva
get hver Aften samles tet ved Gierdet og bliver der liggende hele Natten
over, da man i Staden for at lade dem ligge adsprcdte som nu steer,
burde lukke dem ind i stige Folds, og rydde Steen og Lyng bort, paa
det at stadant Stykke Mark kuude blive tienligt til Hee-Slatte eller
Grasgang for Qvaget. Og nåar eet Stykkelord saaledes var forbe
dret, kunde fiere Stykker, om dertil gaves Leilighed, indhagnes og
paa stmme Maade forbedres; hvorudi alle Gaardens Beboere burde
komme hinanden til Hielp og af falles Arbeid nyde falles Fordeel. Paa
visse Stader seer man, at vore Bender nyelig have indrettet stadantle
indhagnede Pladse , enten tet ved Gaardettes Gierder etter langere der
fra, og at de, ved at lade Qvaget ligge der Natten over om Hesten,
have bragt det sta vidt, at de nu kan avle en anseelig Deel Hee deraf;
men paa fiere Stader bliver dette ganste forfemt.
Naar Creaturene enten formedelst Fare for Rov-Dyr, eller for
Kuldens Skyld om Hesten, ei kan ligge ude om Natten, sta lades de
ind, enten i visse dertil oprettede Som mer-Fae huse, som staae tet
ved Gierdet, eller ved Hielp af de sta kaldte Geiler (paa Danst Gyder)
i de sedvanlige Vimer-Faehuse, sta fremt de stmme ikke staae for langt
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fra Gierdet. Disse Geiler ere intet andet end snavre Gange, som paa
begge Sider ere forsynede med Hagn af Steen etter Trae-Qviste, og
strakke sig lige fra Gjerderne hen til de ordentlige Faehuse, sta at Qva
get kan igiennem Geilerne drives fra Udmarken til Faehusene, og tillige
afholdes fra at lebe ud over HiemmeMarken og bestadige Engen. I
Somnur-Faehusene kunde man og gjerne indlade Qvaget om SommerNatterne, i Fald man efter Amtmand Juuls Forstag endelig vilde
samle Sommer-Megen; men da al Slags Tvang, besenverlig denne,
at lade Qvaget ligge mwer Tag om Sommer-Natterne, er efter vore
Landmands Begreeb meget stadelig, og i sar til stort Tab paa Masten;
sta steer stadant ikke hos os.
§.

10.

Alt hvad hidindtil er meldet om Grasgange i Sater-Dalene og
paa Fieldene, med videre, henhorer egentlig til det, som hos os kaldes
Udmark/ og hvoraf man benytter sig hele Sommeren igiennem til at
grasse Qvaget paa , fra Ploiningen af indtil Heet, Kornet og Haaet
er indhostet, da man (at jeg stal bruge en Danst Talemaade) giver
Wvret op eller lader Qvaget komme ind paaHlemmemarken, hvor
det grasses paa Engen, indtil Snee og Kulde tvinger Landmanden
til at tåge det ind i Huusog atfoere det Vinteren over i de sta kaldte
Fisse eller ordentlige Faehuse, som til Forstiel fra Sommer-Faehuseue
egentlig kan kaldes Vinter-Faehuse.
Hiemme-Marken har gemeenlig kun en liden Strakning imod Ud
marken at regne, men indbesttter dog den bedste og beboeligste Deel af
Bierg Fedderne og er delet i Ager og Eng (*). De bedste og tjenlig
ste
(*) Foråt give fremmede Lcrsere desto tydeligere Begreeb om vore GaardeS
almindelige Indretning og Bestassenhed, vil jeg Hy7kortelig igientage det,
som tilforn Stykkeviis er bleven ansert.
Ved ett Gaard ftrstqaes hos os

ei
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ste Stykker af Hiemme Marken udlagges til Ågre, hvis Dyrkning og
Behaudling forhen er vnst; men det Svrige bruges til Eng, hvis For
bedring steer paa adstlllige Maader, stasom i ) derved, at baade Vaa
nings-Huse og Fae-Hufe altid sattes paa Bakker eller heie Stader, paa
det at den Tae eller Fedme, fttp fra stige Huse pleier nedfiyde, kan
stae desto bedre Fald og des lettere udbrede sig over deu neden for lig?
gende Mark; hvorfor man altid seer, at de bedste Cng-Stykker ligge
neden sor Husene. 2) Da Agrene hos os gemeenlig ere smaa og lig
ge hist og her adspredte, sta kommer og dette Engen til Forbedring,
efterdi der altid voxer godt Gras omkring Ager-Renerne. 3) Hvor
man har sterre Forraad af Mog, end man til sine smaa Ågre behover,
der ferer man den ud paa Engen om Vaaren og lader den overstylle

af
ei alene et vist Stykke Jord med Huse og Befatning til een MandS Brug;
men og det samme som en Bonde Bye, hvor fiere Gaardmcrnd boe samlede.
Enhver Gaard bestaaer af 2 Hoved-Dcle, nemlig Ud-Mark og
Hiemme Mark, hvilke ere adskilte sta hinanden ved el Gierde, forn
bestandig bliver staaende paa eet og samme St«d, med mindre HiemmeMarken bliver udvidet og fowget ved Rydning paa Udmarken.
Utmarken kan igien deles i Grasgange eg Skove, thi den meste Skov findes
paa Field-Siderne, som heuhsre til Udmarken.
Under Grusgangene forfiaaes alle Gr«Srige Stader paa Udmarken, enten de findes i Skovene,
Sttter-Dalene eller andensiads paa Fieldene, og enten de bwre Navn af
Sater-Stole, Sater-Marke, Folde eller dcfiige.
Alt dette, tillige med de forhen ommeldteFteld-Lader, Sall og Sommer-Faehuse,
henhsrer til Udmc
eller
man kalder Udengierds.
Hiemme-Marken, som og kaldes Boe, deles i Ager og Eng, hvilket tillige med
Gaardens nsdvendigste Vaanings- Avlings- og See -Huse gemeenlig
udgier alt det, som hos os med eet Ord kaldes Indengierds.
Beboes
Gaarden af ftcre Opsiddere, da deles Ager og Eng imellem dem og afmcerkes ved Skiel-Stene ; og enhver saadan Opsidders Andeel i Ager og Eng/
faa vel som i Udmark, kaldes da egentlig hos os en lord ellerlorde-Part.
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af Vaar-Vaudet, som ellers er i sig selv for Engetptige sta ttyttigh
som Host-Vandet er stadeligt. 4) Nar ved Hav-Kanten forbedres
Engene med Fiffe-Sloe (det er Hoveder og Indvoldene af Torst og an
oden Fist i sar af Sey, som dertil holdes for den tienligfte) hvilket kastes
ned i gamle Tender eller i smaa dertil indrettede Huse , at det ei af Fug»
lene stal adspredes, og graves saaledes ned ilorden; eller og det fyldes
paa gamle og med Huller igiennemborede Tender, som valtes fra et
Stad til et andet, at Fedmen kan
hen hvor man vil have den.
Undertiden bedakker man Indvoldene blot med en Torve, og lader Fed
men deraf henlobe "over Engen igiennem smaa opWede Veiter eller
Grefter.
5) At lade Creaturene om Hosten ligge Natten over pag
Engen inden for visse dertil indrettede Grinde (hvilket her kaldes at Qvie)
er uden ,al Tvivl det sikkreste og bedste Middel til Engens Forbedring,
stient jeg ikke veed, at denne.Maade bruges nogenstads hos os, und
tagen i Vimdelvens Prastegield. Paa mange Stader forbedres Engen
derved, at man hist og her paa terre Enge opfpader visse sta kaldteNei
ter eller NCpe. Reiter (det er, smaa Mark-Stykker, hvor Noer
plantes) forer Gedning derpaa og staer Roe-Froe deri; hvilket giver fer
ste Aar gode Roer og siden aarlig stient Gras. 6) Til aefordrive den
stadelige Mosse af Engen vides vel adstillige Midler, stasom at be
firse den med Torv-Aste, hvilket ogsta steer paa de Stader^
TorV
brandes; eller at bestae den med Havre; eller og at gode den med HesteMeg, som har baade en bidende og frugtbargierende Kraft. Men
det bedste og almindeligste Raad bliver vel at qvie, som fer er meldte
og tillige med Hul-Veiters Anlaggelse at bortlede det kolde Vand , som
er Mosens Liv og Engens Deo; hvilken Hoved-Regel af alle retstafne
Landmand neie bor i Agt tåges.
Til at afmeie Heet bruger mau her to Slags Lceer , af hvilke den
ene kaldes Lang-Orv , den anden Stodt-Orv, Den ferste er dannet
ligesom de i Oplandene og andenstads i Norge brugelige Laer, men er
3z
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dog mindre, og kan ei bruges udelt hvor Marken er javn. Den sidste
er derimod paa Blad og Skaft neppe halv sta stor, men er dog her meest
i Brug formedelst StadernesUjavnhed og Klipagtighed, da man med
denne korte Las kan imellem Stene og Klipper pille hvert Gras-Straae
ud; hvilket ei lader sig gisre med et Lang-Orv. Da Stedt-Orvet er
sta kort, Maa Meieren dermed altid gaae krumboiet, hvilket synes at
waatte falde meget besvarligt for Ryggen ; men ikke des mindre paastaae
vore Bender, at dette Arbeid falder meget let, og at den idelige Svin
gen samt starke Bevagelse med et Lang-Orv besvare baade Ryg og Mave
langt mere. Naar Hoet er meiet eller affiaaet, bredes det ud over
Marken, og nåar det er blevet halv-tert (eller og om det tegner sig til
Regn) fattes det iSaater eller smaa Hee-Stakke, uden hvilket man
troer, at det ei bliver ret tert (*); derefter udspredes det paa nyt, sta
snart tert Veir indstlder , og endelig feres ind i Laden. Falder lang
vangt Regn-Veir ind, da lagges Hest ogsta i de forhen bestrevne Hcrs
gicer; ja paa.nogle Stader iFiordene har man visse dertil alene indret
tede Hasgierder, som i alle Ting lignede sadvanlige Hase, undtagen
at de ere smarre; og paa disse Stader er det da ikke brugeligt at satte
Hest iSaater.
Til Heets Indkiersel bruges Hoe-SlKder, som deri adstitte sig
fra Mog-Slceder , at de oven paa ei ere belagte med brede og tet stm
menliggende Fiale, men mestendeels med smale Stager, som have Aab
ninger imellem sig. Saadanne Hee-Slader bruges da i Almindelighed
og overalt hvor Marken falder nogenledes javn; men hvor man stal
have Hest ned fra heie og bratte Fielde, der maa man betiene sig af de
saa kaldte Meyser, som ere stmmenftettede af Vidjer og bestaasaf to
lige Dele, nemlig den underste Deel, hvori lagges^ til 3 Las Hos,

som
(') Denne Maade, at scette Hoet iSaater, biesalder Linnans i Wastgstha Rest Pag. 2Z 3 , af Aarsag, at Hoet, nåar det forst har tåget sig
en liden Varme eller Sveed til i Saaterne, ei siden stal staae sig i Laden.
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som Mver vel pakket og ftmmentraadt Md Fedderne, og den 'everste
Deel, som lagges oven paa den ferste og sammenbindes med den ved
Vidjer , sta at det hele Redffab seer ud som en lang og rundagtig Sak.
Naar Meysen saaledes er tilberedet, valtes den ud for Field^Siden,
og om den i sit Leb standser mod Tråer eller Stsne, gaaer man ned og
fatter den afstad igien. Meyser ere altsta alene i Brug paa de meest
Btergagtige Stader, ligesom Kaner (det er et Slags Vogne med 2
store Hiul under, som trakkes afHeste) ikkun bruges paa javne og fiade
Stader, stasom Gidffse og overalt i Hamms Prastegield, itemchist
og her i Dalene. De sta kaldte Trille-Baarer kan heller ikke vel bru
ges uden paa javn Mark, og tiene fornemmelig til at fere Godning
hen paa Agrene. Efterat Hest er bragt i Laden, bruges stor Flid
med at kaste det om og ryste det vel, at det ei stal tåge Varme til sig;
hvilken Maade ei er brugelig paa de Stader i Norge > hvor lordebru
get er sterre, og hvor den folgelig vilde koste alt for megen Tid og Ar
beid. Deraf have nogle giort sig den Tanke, at hetts ligeledes var
ufornedent hos os; men Erftrenhed siges at have latt, at stadant
liomkastet Hee bliver ganste forbrandt og af den tiltagne^ft^^^
me forraadnet, sta at man snart stulde falde paa de Tanker, at Heet
ved Ses Kanten maa vare afen ganste anden Bestaffenhed end heiere
op til Lands, og at det formedelst den Fugtighed , som Havet ferer
med sig, ei kan staes sta vel tenet ind i Laden, at det jo siden behever
at omkastes. Ikke des mindre ville nogle paastaae, atHeetsOmka
stelse i Laden er lige stq lidet nedvendig her, som andenstads; hvilket,
om sta var, vilde befris vore Landmand fra en Hoben Arbeid, oZ synes
i denHenseende vardt at forsege.
Til at indhagne Ager og Eng opferes Gierder ldeels af Torv,
stasom paa Derne; deels af Steen , som man nu attevagne maa gri
be til, hvor intet andet er at stae ; deels af smaa Skov. og Krat, i sar
Zz 2
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af Eene-Buster eller sammenflettede Eenebar-Traer, hvilke ved stn^
hvasse udstaaende Pigger afstrakke Qvaget fra at trange md; men da
intet Slags Gierde kan holde Gederne ude, maa man altid have BueHunde til Hielp. Hvor man endnu har nogen Forraad afFyrre-Skov,
der bruges Skaate-Gierde, det er et Gierde bestaaende af Skaater
elkr unge ranke Fyne Tråer, som ikkun kleves i 2 lige Dele og paa
langs siaaes fast til visse Pale saaledes, at der blive nogle maadelige
Mellemrumme eller Aabninger imellem dem. Dette for Skovene me
get mienlige, og i disse Skovlest Egne dobbelt stadelige, Brug burde
meo Billighed forbydes og reent afstaffes, og i dets Stad anordnes,
atGierderne stulle bygges af Steen. Man undstylder sigvel paaman
ge Stader dermed, at Stenen med stor Umage og Bekostning maatte
håntes langt bone ; men nåar stadan Bekostning een Gang var giort,
belennede den altid Umagen. Hvor Steen ei var at finde, eller ikke
uden alt for stor Uleilighed knnde tilveiebringes, der kunde man be
tiene sig af Torv , eller og af E<nebar-Trae , i sar det middelmctadige
Slags som dog ikke kommer til nogen anseelig Heide, og kan derfor
heller ikke anvendes til noget vigtigere Brug.
§.

11.

Herved er da givet Oplysning om Sendmors Fmgtbarhed, samt
Korn- og Hee-Biergning ; nu maa og til Slutning meldes om lordcMuget, eller af hvad Vidlestighed og Vestaffenhed enhver Bondes
Brug er efter Stavernes adstillige Omstandigheder, og paa hvad
Maade lorde-Partene stiftes og deles imellem Gaardenes Opsiddere.
Jeg har tilforn erindret, at Gaardenes Lcegd eller Skyld, det er
Land Godsers Tazt, beregnes her paa Stadet efter Vog Fiff, stm
atter deles i Pund, Mellag og Mark, og at Matrikel-Taxten
eller Lalldgodsets Taxt i den nye Matrikel belebcr sig for dette Fogdene
i allnil 2972 Voge Fist. Da nu delorddrugendes Antal her i Fog
deriet er omtrent 3270, og Jordene overalt ere deelte i smaa og nasten
lige
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lige store Parter; sta kan man, ved at ligne Voge-Tallets Summa
paa de lordbrugendes Antal, let udfiude, hvor stort lordebrug der
kan komme paa enhver i sar. Dog maa derhos tåges i Agt, at et
Stykke Jord ellerLand, som iFiordenekatdes enVogFist og erSkyld
sat derfor, udgier til visse en tredie Deel mere, end en Vog Fist ved
See-Kanten, om ikke just altid efter Anseende, sta dog efter Affodning;
thi ved Hav-Kanten eller paa Derne ere alle Jorde, i Henseende til
Herligheden af Fistenerne, AMlagte, sW det her kaldes, det er,
heiers Skyldsatte end de i sig selv betragtede kunde giere Skiel for;
men i Fiordene er Taxten sat efter Jordenes Sterrelse og de mange
dertil horende Field-Slcetter, afhvilke som oftest indstmles mere Hee
end af Eng-Bunden. Deraf felger da, at nåar en Bonde i Fiordene
paa 3 Mellag (som er det almindeligste Brug) holder 12 til 1 5 ja un
dertiden 24 Stykker stort Qvag, foruden 40 Faar og Geder, stmt t
tller2 Heste; sta kan enDeboer paa6 Mellag eller iz Vog-Fist ei fede
over 7 til 8 Stykker stort Qvag, med I Hest og IO a 12 Faar, stient
de sidstes Antal vel kunde vare sterre, nåar Faare-Avlingen blev ret
bragli Stand. Derimod har en Deboer (foruden Herlighed afFiste
rier) ben Fordeel, at han ene og uden Hielp kan afstaae sit Hee i z
eller 4Uger, nåar en Bonde i Fiordene, selv anden eller selv tredie,
maa anvende nasten ben hele Sommer derpaa; thi paa Derne er
Markien altld mere javn og Grasrig end i Fiordene, hvor det meste Hoe
maa tåges med stor Besvarlighed heit op paa Fieldene og blant SteenSkreder. Fremdeles maa agtes, at om der end i Fiordene samles
en sterre Mangde Hee, sta beheves og der sta meget mere end paa
Derne ; thi ved Hav-Kanten ligger Marken den meste Tid af Vinteren
har , sta at Creaturene deraf, sta vel som as Stranden , kan samle sig
en Hoben Fede, nåar man i Fiordene maa holde Qvaget i Huus og
vare forsynet Md Hee lige til Halvorsok (som efter det gamle Norste
Zz 3
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indstlder den 1 5 Maii) om man iM vil lebe Fare M
ved en hastig paakommende Snes at miste sit Qvag; hvoraf felger,: at
man i Fiordene behever sta meget Hee til 6a 7 Creature , som man
paaDerne kan vare hiulpen med til io.
I Dvrigt have Fisterierne giort den sterste Forandring i lotd^
bruget hos os, og foraarsaget, at de Gaarde , som tilforn havde kun
een Opsidder, ere nu deelte imellem 3 eller 4; thi da Soe-Bruget i
de senere Tider meget starkt har tiltagst, har man ei kundet befatte sig
med vidtleftigt Jordebrug eller Land-Brug , men ved Hielp og aarlig
Fordeel af Fisterierne kundet ernare sig af smaa lorde-Parter ; hvortil
kommer den Mangel paa Tieneste-Folk, som never en Bonde til, jo
fer jo heller at dele Jorden med sin Sen, for at stae en Lettelse i sit
ellers uovervindelige Jord-Arbeid. Paa stadan Maade er og blive»
enhver Jorde -Part desto mere forbedret, og sta vel Folkets Amal i
Almindelighed, som de lordbrugendes i Sardeleshed, starkt foroget;
hvorpaa jeg til Beviis vil anfere Decimanternes nu varende Antal i
Aaret 1758, sammenlignet med Antallet for
hav sundet ansett j et gammelt strevet Document affelgende Opstrift:
Rsformatton, efter Kongl.Majests.til Dannem. og Norge Kong
Friderich den Anden vor allernaadigste Herris Befatning, af cerlig,
velbyrdig og gudftygtig Mand, Christen Friis til Borrebye, den
Tid Hoistbemeldte Kongl. Majests. Beftlingsmand over Trund
hiems Lehn og lemteland, samt Hcederlige Hoi- og Vellcerde
Mand og Capitulares i Trundhiem Magistr. Hans Mogensen

Superintendent over Trundhiems Stift, Magistr. Hans Siur
sen Pastor til Domkirken, og Hr. Jens Andersen Cantor og Lec
tor, med stor Flid i vark stillet, ikke alene om Prcesternis Nente
og Indkomst samt Capellanernis Lon, men og om Guds Hellige
Ordis Tienestis Forrtttelse i hverMenighed, forordnet og stikket,
lamt

smSsttdmorsFrugtbarhe^
samt ved Guds Naade fuldendt den 7 Mati 1 5 89- Nast efter
lemteland og Herdalen anfsres Syndmor, som den Tid laae un
der Trondhiems Stift og havde selgende Decimantere etter lordbm
gende thvert Kirke-Sogn.
Herres Kirke havde i Aaree 1589
Herad (nu Hareid) Kirke Utfsteen- Kirks Sande-Kirke ch
Redve-Kirke »
Voldens'Kirke Drsteen-Kirke Vandelvens-Kirke
Sefde-Kirke "
«s
lergenfiords Kirke Borgens Kirke «
Harens (nu Harams) Kirke
Vigets (nu Vigrens) Kirke
Skovens (nu Skove) Kirke
Maruk (nu Vatne) Kirke Drestaug-Kirke Skaudals (nu Stordals) Kirke
Skievel (nu Sekelv) Kirke Strands-Kirke
Strandals (nu Nordals) Kirke
Syndeve (nu Syndelv) Kirke
Geranger-Capell DyvinZs-Capel havde iAaret 1589

64 mm 1758
140
50
100

188
112

Z

157

56
217
I2Oi

78

s

78
s

-

315

e
e

177
126

IOQ

74
100
150
52
42
6O
66
6O
3O
100

128 Decimantere

93
185

«
s

-

400

n6
6O
138

>
3

?

-

s
e

108

! 146
5

-

96

195

e

1 30

5O
3O
17

180
105
36

11756

3269

s
e

?
,-O-""

kun 1 0 Decimantere, hvilke jeg
har ansett underNordals Kirkes Decimantere, hvis Antal ellers ikkun
var 40.

Summa

5

Da
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Da nu de lordbrugendes Antal i en Tid af 168 Aar saa starkt
har tiltager, sta er det let at stutte, at Landet i den Tid maa vare me^
get forbedret, stient Hoved-Forbedringen egentlig ber regnes fra de store
Fiskeriers Bcgyndelse, og altsta fra dette Seculi ferste Aaringer. Vel
tilstaaer jeg, at det meget Fisterie kan have hindret een og anden fra at
lagge tilberlig Vind paa Jordens Dyrkning; msn derimod har det
paa de fieste Stader givet Anledning ei alene til Jordenes Deelning og
Forbedring, men og til deres Udvidelse, item til nye Pladses Opryd
ning, med videre, stient jeg derhos maa tilstaae, at lord-Deelningen
paa mange Stader allerede er gaaet sta vidt, at dm ikke uden Skade
for Landet synes at kunde gaae videre. De mange AastcrdsTretter
eller Markegangs-Forresninger og den sta kaldte lord-Bytten , som
siden den Tid ere komne sta starkt i Brug, tiene og til Beviis paa det
stmme, og givs tydelig nok tilkjende, at enhver agter nu bedre at
benytte sig af sin Jord end tilforn; og hvorledes dermed gaaer til, vil
jeg her til Slutuing bestride.
§. 12.
Naar Opsidderne paa en Gaard ei ere enige om lorde-Parterne,
i det den ene synes efter sin Lagd at have en ringere lorde-Part end en
anden, da begierer den, som Deelning paastaaer, af Fogden eller
Lehnsmanden 2 i Landmaalning kyndige Mand eller lord-Maalere
udnavnte,. af hvilke der altid findes nogle i hvert Vygdelav. Disse
maale da Ager og Eng med en Stang, som er afdelet i 4 eller 5 Alne.
Er det en Ager, da maales den forst i sin Langde og Bredde, og afde
les siden i sta mange og store Parter, som kan komme paa enhver Op
sidder, sta at, nåar for Ezempel 2 Mand boede paa en Gaard, og
den ene havde s Dele men den anden kun 5 Deel af Gaarden, og Åge
ren bestndtes at vare IO Stanger lang , hvert Stang-Maal til 5 Alne
beregnet; da tilkom den ferge 6z Stang, eller 6 Slangers Langde 3
Alne
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Alne og 15 Qvarteer , men den anden 3 Stanger l^ Alen og Qvar
teer; og paa stmme Maade owgaaes der og med Breddens Nddeelning.
Er Ågeren ikke allestads lige breed, da gives den ene sta meget mere i
Langde, som han taber i Bredde; ligeledes erstattes een ofte i Bredden,
hvad han ei har kundet stas i Langden , og kan enhver ikke stae sin ful»
de Andeel i een og stmme Ager, da gives ham Erstatning derfor i en
anden. Endelig sattes for enhvers Part Moerke-Sttne n Skiel-Ste
ne. Paa stmme Maade omgaaes der og med Engens Asdeelning, dog
sta, at nogle stere Poster nedvendig maa iAgt tåges; thi ferst maa
paastiennes, hvilken Deel af Marken er bedst, siettere eller stettes
paa det enhver kan stae sin Andeel baade i ond og god Mark, stient dette
bliver ogsta i Agt tåget i Henseende til onde og gods Ågre. Dernast
deles Marken i Teiger, det er, lange og smale Eug-Stykker, hvori
ligeledes er en Nedvendighed; thi da Engen paa disse Stader bestaaer
af adstillige mere eller mindre Grasrige Pletter eller smaa Stykker, og
stntme stal deles iblant mange Opsiddere, sta kan enhvers Part ikke
blive meget breed, men Langden bliver altid sta stor, som hver Plet
er lang, og ber ei paa tvars overstiares afen andens Part, allerhelst
nåar Stadet (som gemeenlig trasser ind) ligger straae og haldende,
da Fedmen af den enes Part, nåar den med Gedning blev forbedret,
vilde rinde ned til den neden for liggende Part og festelig komme en an
den til gode. Saaledes iAgt tåges og, at en Mand altid beholder
sin Tunn Teig, det er det Stykke Eng, hvor Fedmen nedrinder fra
hans Tnun eller det Stad, hvor hans Huse staae; ligeledes og den
Teig, som ligger neden for hans Ager-Rene og trakker Fedmen af hans
Ager.
Er Engen nogenstads forbedret ved sen Opsidders Flid, da
bot stmme ei fratages ham , men de andre anvises Stykker cmdenstads
at forbedre paa stmme Maade; hvilket dog ikke sta neie i Agt tagch,
med mindre Olnbndsmanden eller Jorddrotten (det er Husbonden
Aaa
.
eller
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eller lord-Eieren) tager Haanden i med , men burde ganste visi neie
paasees, at ikke en lad Bonde paa denne Maade stulds trakke fra sin
fiittige Nabos Frugten af hans Sveed og Arbeid. Saaledes bliver
da Engen vel rigtig nok uddelet, eller i det mindste sta rigtig som behe
ves, men tillige i mange smaa Stykker og felgelig til nogen Hinder i
lordebruget, sta det kunde synes bedre, om enhver sik sin lorde-Part
famlet paa eet Stad og adstilt for sig selv; melt da Marken paa de fieste
Stader hos os bestaaer af adstillige, og i Henseende til lord-Artens
og Situationens Bestaffenhed alt for ulige, smaa Stykker; der og
maa forebygges, at den ene iHeste-Tiden ei stal have Gang ogKiersel
over den andens uindhostede Eng, sta bliver deri vel ingen Forandring
muelig, ja vel ikke heller i alle Tilfalde nyttig , stasom nåar Elve-Brud
eller Snee- og Steen-Skreed indtraffer, da en heel lorde«Part, om
den laae adstllt for sig selv, med eet kunde edelagges; hvorimod Ska
den efter nu varende Indretning enten rammer een Teig alene, hvilket
ei kan foraarstge, at den hele lorde-Part bliver ode, eller og trasser
paa mange Teige tillige, da Skaden ei bliver eens men manges, og
felgelig ikke til stor Afbrak for enhver i sar.
Saadan lord-Maalning steer da, som meldt er, ikkun af 2 Ben
der, nåar der tvistes imellem Leilandinger, som have een og stmme
Ombudsmand, og ved deres Forretning har det da gemeenlig sit for
blivende; men bliver man ei dermed forneiet, da begiares Estersyn af
Sorenstriveren, som med 6 tiltagne kyndige Mand meder paa Aastce
det (det er det Stad, hvor der nettes) og efterseer, hvorledes tilgaaet
er, hvilket dog sielden steer. Derimod, nåar der tvistes blant Leilam
dinger, som have adsttlte Ombudsmand, og felgelig om lorde-Par
ter, som have adstilte Eiere, enten det er om Ager og Eng eller om
visse Strakllinger af Skov og Grasgange, da begiares Markegangs
Forretning af Sorenstriveren, som med 6 Mand maa giere Nddeelning
eller
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eller lord-Bytte, falden Dom paa Aastadet og satte Marke-Stsne.
Naar disse Marke-Stene stal sattes heit op i Mark og Skov, hvor Sy
net forhindres, da lader man nogle Mand gaae der op og ved antandt
Ild eller vedopreiste hvide Lageller tilkiendegive, paa hvad Stad de
ere , da Sorenstriveren med ds Maud, som staae neden for, stiellner
paa, om det er det rette Stad, og hvis ikke, da raaber eller sender
dem Bud, at de stal forflytte sig langere hen til et etter andet Stad,
hvor Marke-Stenen egentlig ber staae.
Forefalder derTvistighed imellemlord-Eisrne eller Ombudsman
dene selv angaaende Brug og Havd afSkov,Gr<rsgang eller SaterMarke (hvilket er det andet Slags Markegangs-ForretninZ) da bliver
Sagen afgiort ved Sorenstriveren og 8 Laugrettesmcend 2: Ting
mand, og da kommer det alene an paa Beviisligheder af gamle Breve
ogDocumenter eller paa troevardige VidnersUdsigende, hvorpaa lige
ledes faldes Dom. Saadanne Forretninger stee nuchvert Aar hos os
i stor Maugde, i Staden for at man i gamle Dage havde sta at sige
alting tilfalles og (i sar hvad Hiemme-Marken angaaer) brugte det
sta kaldte Aare-Kast eller Aar-Bytte, som bestod deri, at Opsidder
ne paa en Gaard ombyttede eller omvexlede Marke-Stykkerne med hin
anden, sta at hvad een af dem brugte det ene Aar, tilftldt en anden
det selgende Aar. Dette var uden al Tvivl et meget stadeligt Brug,
hvorved al Slags Forbedring, ved Jordens Oprydning og Skovs Op
alstning med videre, aldeles blev hindret, efterdi ingen stiettede om
at forbedre vet, han el bestandig stulde nyde Frugt af, men tvertimod
Ziorde sig ligesom Flid og Umage for at edelagge baade Skov og Mark ;
men nu er dette Misbrug til stor Fordeel for Landvasenet nasten overalt
ophavet, og enhver Opsidders Part neie udmaalet og stststt, som til
forn er viist. Ligeledes forholder det sig og med Skovene, hvilke umue
lig kunde have varet sta forhuggede, som de ere, om euhver Opsidder

havde havt sin Andeel saaledes uddelet, som nu.
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Af alt dette sees da, i hvad Staud Landvaseuet paa narvarende
Tid er hos os. Man seer , at Gaardene overalt ere deelte i smaa Par
ter, at hver Part er neie afmaalet og Agerdyrkningen i Almindelighed
meget forbedret. Aarstgerne dertil ere i sar tyende, nemlig forst at Skove
ne ere forhuggede, og den Fordeel, som deraf tilforn fied, er ophavet,
dernast at Fisteriet eller Soebruget er Tid efter anden blevet sterre og
fordeelagtigere, som forhen er anmarket, men Frugten deraf er, foru
den meget andet, i sar denne, at lorde-Godset har steget heit i sin
Priis; thi da man for et halvt hundrede Aar siden, eller mindre, ei
gav mere end 2O til 4O Rtzdaler for i Vog Fist, sta kibbes den nu i
Almilldelighed ei riugere end for 7O til 100 RiMlerog derover. En
stor Deel Bender have og kiebt sine Jorde , og ere Selveiere deraf,
stient deres Antal havde varet sterre, om ikke Odels-Netten var, som
indvikler dem i adstillige übehagelige Stridigheder, og desuden ofte hin
drer dem fra et fordeelagtigt Giftermaal , efterdi en Odelsbondes Enke
ei kan vente at blive laugere siddende paaGaarden, end den aldsteSon
eller narmeste Odelsbadrne vil, som har Ret til at trade til Gaarden,
nåar Mandcn er ded ; sta ar en Odelsbondes Enke er i sta Fald varre
stren end en Fastebondes. Betragter man da de foranferteForbevrin
ger i Landvasenet hos os, kan man ikke andet end forundre sig over, at
her endnu findes en temmelig Deel eds Gods, nemlig for narvarende
Tid 58 Voge Fist; tilhvilken Forundring man har sta meget sterreAar
stg, forn man veed, at der i en Deel andre Nordenfieldste Districter,
hvor Tilstanden maastee er ringere end paa Sendmor, stal findes me
get sta sde Gaarde ; men Aarstgen til denne Mangel er tilforn viist.
Herudi burde da med Rette tankes paa nogen Forandring, hvorom
jeg og har yttret mine ringe Tanker i I! Parts enende Cap. ved Herroe Pmstegields Bestrivelse, hvor denne Mangel fornemmelig har Stad.
Syvende
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Sondmors QvM Avling.
§.

i.

Avling udgier, nast Fisterie, Sendmors sterste Herlig
6^/ hed. I Sardeleshcd falder dybt ind i Landet eller (som det
her heder) i Fiordene de sterste og fedeste Grasgange, sta at derfra
aarlig udferes en stor Mangde Smer , Ost, Talle, Huder, Skind,
Kied og Flåst, deels til Trondhiem og Romsdals Marked, deels
til Lesste, Noraas ogFoldals Bergverker; forudeu den anseelige Deel,
som aarlig salges inden for Fogderiet, nemlig sta vel til Indbyggerne
paa Kerne eller Deboerne, som i Sundene, og fornemmelig i Bor
gensnnd, som har den ringeste Qvagavling, men tillige den sterste
Folke-Mangde, og behever derfor lige sta stor Tilforsel fra de nar
grandsende Sogne, som en maadelig Kiabstad sra sit Opland. Til
Beviis paa det, som nu er sagt, vil jeg austre en Fortegnelse over de
fede Vare, som i nogle af de seneste Aaringer ere bragteherfra til Trond
hiem, efter et mig derover ved Msr. Heide meddelet
Aaa 3
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Udtog
af Twndhiems Bye^ VonsitmtiM Wger.
Aar.

Smer.

Flåst.

RegetKiod. Lest Smer.

Les Talle.

zTd. Ank.lzTd. Sider. Voge. Pd Mk Vog. PdlMk Vog.l Pd^ Mk
175^' 5
8! 12 184 928 i
79!
76,2^ 12
51 29 19 17 120 1107, 112 10l '
12 153 -2
52
7 Q IO ' 1 14 639 i
!38 2 5s 84 "2 12
53 II
7 lO> 100 663
12 59
91 2
54 14 19 46 223.1195
!
149 212 74 I
55 ll> IO i6> 1241142 I
48 2,i2z 56; 2
56 IO 16 22 112 655
12 53 2: 6 49 2 12
57
8> 8 i2> 73 697 1
29^ ji2 88 2 12
Bum(')j 95
8um(")j
95!j 98!
98!i45!ic))0>7028!
I45>10)O>7O28!
ji2j559! i!i2js76j
i!i2!576j 2j
2
Dette, som alene angaaerTrondhiems ßye, kan neppe udgiere
mere end den halveDeel imod de evrige sede Vare, som i forbemeldte 8
Aar fra Sendmor til andre fremmede Stader sre udferte, nemlig til
Bergverkene og Romsdals Marked; hvorom jeg vel kan forsikre, men
intet paalideligt Beviis fremlagge.
-'^/'
§.2.
' '
DeCreature^ som her holdes og med Fordeel kan udbrmges, ere
Keer, Faar, Geder, Bukke, Svim og Heste. .
I. Hvad Kserne/angaaer, da ere de her, som overalt i Norge,
kuN sima; men dog langt ind i Fiordene noget sterre end ud imod HavKan(*) Vil man have alt dette ansiaaet i Penge , da kund?: 1) En Halvtsnde
Smer ansattes for 9 Rixdaler, et Anker for 6 Rixdaler, og et Qvar-

teer ti! 4^ Rixdaler. 2 ) En Flaste-Side til 1 Rixdaler. I ) Regel Kied Vogen r Rixdaler. 4) Lest Smer Vogen z Rixdaler. 5) Les Talle ii Vogen 9 Mort. .
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Kanten , og det uden Tvivl afdcn Aarstg, at de paa de fersteStader
have federe Grasgange og bedreMygt^ller Tilsyn, end paa de sidste;
thi derpaa kommer det meget an, fornemmelig i deres ferste Opvaz't.
Dog kommer det nasten paa eet ud , af hvad Sterrelse Creaturene ere,
efttrdi de store, om de end give mere Malk, udkrave derimod mere
Fober end de smaa, hvilke med stmme Forraad af Foder kan holdesi
sterre Antal og altsta ved Mangden erstatte det, som tabes i Henseende
til Stsrrelsen. Dssuden, omendstient et sterreAntalafsmaa Creatu
re stulde givs mindre Malk, end et ringere Antal af de store; sta staes
dog Malken i det ferste Tilfalde mere javnlig, og felgelig til sterre
Nytte i Huusholdningen, allerhelst hos en fattig Bonde, som idelig
behever Malk til sin Fede, men har oste en meget liden lordepart,
hvorpaa ikkun sta Creature kan fodes; og i dette Tilfalde synes det,
at et Par smaa Keer kan giere ham sterre Gavn end een stdr. Melt
det, som allermeest ligger Magt paa, er atfede ds Creature vel, som
man holder, hvad enten de ere sta eller mange; hvorfor og alle for
nuftige Landmand satte heller for lidet end for meget paa til Vinteren,
og ville heller have sta sede i^g vel febte Creature, end mange slunkne
og udmavrede, stasom disse sidste ikke kan forvinde sin Skade hele Som
meren igiennem, om de end gaae ide fedeste Grasgange.
Da mange Bender, fornemmelig i Fiordene, ei haveFoder nok
til at underholde sta stort et Antal af Qvag om Vinteren, som de om
Sommeren kan sede paa sine rige Grasgange; sta pleie de enten at
modtage Creature sra andre imvd en vis Gras-Leie, eller og at kiobe
Creature, for siden at fede og stagte dem om Hesten, da de ved at salge
Smeret, Kiedet og Huden ofte kan udbringe 8 Risdaler af et Ned,
som ved fersts Indkieb ei har kostet dem selv over 4 til 5 Rixdaler.

Foruden den Fordeel, man gier sig sta vel af barkede Koe-Hu
der som af rsget og vindtsrret Kisd (her kaldet Spege-Klsd) item
af
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af Talg eller Talle, vmdes i sar paa Mcclken og alt det, som af
Malk beredes, hvilket her med eet Ord kaldes Bue-Draatt o: de Ting,
som drages eller avles og samles til Fede af Creaturene. Paa nogle
Stader maltes Kverne 3 Gange, men paa andreStader kun 2 Gangs
om Dagen; og der tvistes imellem vols Landmand, hvilken Maade
er den bedste. Den ferste Maade har tilforn varet brugelig overalt ;
men nu optages den sidste Tid efter anden, deels af Mangel paa Tid
og fornedneTieneste Folk, deels maastee afMagelighed, deels og fordi
den ferste ni: omstunder mindre lenner Umagen end tilforn. Adstillige
holde for, at begge Maader komme paa eet ud ; men da det er bekiendt,
at jo langere Malkningen forftmmes, jo mere ftrmindstes Malken,
og at Keerne, om de ikkun een Dag gaae umalkede, strax markelig
udterres og give Dagen efter mindre Malk; sta stulde jeg helst troe,
at den ferste Maade virkelig og i sig selv var den meest ftrdeelagtige.
Ellers give Keerne, efter Grasgangenes forstiellige Bestaffenhed og
Aarets adstilte Tider , mere eller mindre Malk ; i Almindelighed 5 til
6 Norste Potter om Dag. For at stae des mere Malk af dem om
Vinteren, pleie de ved See -Kanten boende, som have den ringeste
Qvag-Avling, at give dem en Hoben Loug, det er, en Blandingas
stmmenkaagt Vand og Hee; men dette ansees af Fiorde-Folket som et
meget stadeligt Brug, og er vist nok sta i sig stlv, efterdi Creaturene
derved udtares sta meget om Vinteren, at de Sommeren dereftcr bli
ve til liden Nytte. Af Rommen eller den tykke Flode kiernes Smer
paa sadvanlig Maade; men nogle have, som man siger, ingen Lykke
dertil, i det de ei stae Smeret til at stille sig fra Malken, eller og maa
fierne sta lange, at Smeret bliver harstt og udueligt, hvilket her kal
des Traakiernet Smor. Dette Vandhald, som undertiden kan ved
vare nogle Aar i Rad og siden igien ophere, uagtet Malken altid paa
eens Maade bliver behandlet, ansees af de fleste som en puur Skiebne,
hvor-
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hvorpaa ei kan raades Bod; men har dog uden al Tvivl sin naturlige
Aarstg og Grund, enten i Grasset og Foderet, eller og i Mastens
Behandling, sta det ber ansees som en fior Mangel i vor Huushold
niugs Konst, at man endnu ikke har opfundet noget tilstrakkeligt Raad
derimod. Imidlertid bliver vel det bedste Raad , ei at lade Fleben
staae for lallge hen, strend den kiernes (hvilken Feil ofte maa begaaes
her, hvor man aset ringe Antal Qvag stal samle det fornedneForraad
af Malk og Flods) sta og at holde Malke-Karrene og Kiernen vel rene,
i sar at lade dem vel bade og giennemtrakke med Eene-Loug, det er,
varmt Vand kitagt paa Eenebar-Trae ('). AfKierne-Malken kaages
og beredes den sta kaldte Kna-Ost , som i Smag og Natur ligner en
suur Pot-Ost og bruges tillige med Smer som Suvl til Bred. SkisrOst eller Gammel-Ost bestaaer derimod af SNor eller suur Malk,
som ferst stmmenkaages til Ost, vernast presses sammen iet Oste-Kar,
og endelig sattes hen for at giares ; da den vel maa reres om , i Fald
den stal komme ret i Giaring og stae sin rette Smag. Den sure Valle,
som i Kaagningen stiller sig fra Skier-Osten, kaldes Syre og bliver
deelS blandet med Vand, da den uuder Navn af Blande er Vender
nes sadvanlige Drik, deels starkt stmmenkaagt til et Slags bruunt Smer,
kaldet Briim eller Mysse«Briim , som er meget suur af Smag og bru
ges tillige med Smer som Suvl til Bred. Blandes den med sed Myste
eller Valle, bliver den des mere velsmagende; men da den udkraver
stark Kaagning, som fordarver mangen en Kobber-Kiedel, sta tillavss
den ei gierne uden heit op i Dalene paa de langt fraliggende Soetre,
hvorfra Snrsn ikke udm alt for stor Vanstelighed og Bekostning lader
sig nedfore i Tender, og derfor paa denne Maade maa stmmenkaages
og formindstes. De evrige Ting, som af Malk beredes og hrnhere
Bbb
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(*) Hypericon, brugt paa samme Maade , stal og vcere et meget godt Raad
derimod. See Kalms Bahuus-Reft Pag. tii .
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tilbet, man kalder Bue-Draatt, komme ikke herißetragtning, ef
terdi de ikke salges, men forbruges alene i den daglige Huusholdning,
felgelig henhere til det efterfelgende tiende Capitel, hvor der blant an
det handles om Folkets Fede og Levemaade.
§. 2.
11. Nast Keer ere Faar og Geder Landmandens bedste og nyt
tigste Creature, hvilke her indbeftttes under det almindelige Navn
Smale, stient stmme Navn gemeenlig tillagges Faarene alene. Paa
mange Stader holdes et ligs stort Antal af begge Slags; mcn paa fiere
Stader haves langt sterre Forraad af Geder end af Faar, og det af
selgende Aarstger. i) Ere Faarene bekosteligere at fede og maa den
meste Tid af Aaret holdes inde, nåar Gederne derimod nasten det hele
Aar igiennem tags sin Fede paa vild Mark. 2) Lider man og oftere
Skade paa Faarene, deels ved det de om Foraaret ere fiere Sygdom
me underkastede, deels og fordi de om Hesten, efterat Haaet eller den
bedste Deel deraf er opadt, pleie at sege op til Fjelds, hvor de let kan
odelagges af skadelige Dyr. 3) Kan Faarene ei felge med Gederne
og altsta heller ikke bevogtes under eet med dem, stasom disse efter sin
Natur klavre oppåa de heieste og bratteste Stader, hvor Faarene ei
kan komme. 4) Vil man ikke gierne have Faarene gaaende i SaterDalene eller Grasgangene til Fields, efterdi de altid gaae for sed Keer
ne og opade den bedste Deel af Grasset og Blomstrene, som give den
meste og bedste Malk. Disse Aarstger have egentlig Stad i Fiordene,
stient Faare-Avlingen er der i bedre Stand end paa Derne, hvor man
i sar klager over Faarenes Vantrivelse af det stadelige Vand-Gras, som
voxer i Sumpene, item af den raas og 'fugtigs Luft og de starpe For
aars-Vinde, som der have Overhaand; sta at man paa de allerfieste
Stader ved Hav-Kanten nippe sinder 8 eller lO Faar, hvor dog gier
ne

om Sondmors Qvceg-Avllng.

399

ne kunde holdes 2O til 3O Stykker, om bemeldte Vantrivelse derubt
ikke giorde Hinder.
Hvor Geder holdes i nogen Mangde, stasom allevegne i Fiorde
ne, der malkes de tillige med Faarene; men paa andre Stader veed
man lidt af Faare- og Gede-Malk at sige, efterdi de fieste holde sta rin
ge et Antal af Faar og Geder , at det ei ansees Umagen vardt at malke
dem. I Fiordene kan altsta Faare-Mangelen tilstrakkelig erstattes ved
den Nytte, man gier sig af Gede-Malken , efterdi deraf ei alene hver
Dag laves en tyk og meget kraftig Suppe, sta at et maadeligt Fad
fuldt kan matte et halvt Snees Personer; men endog javnlig beredes
en Hoben Smer, som forbruges i Huusholdningen medden Fordeel,
at smeret afKoe-Malken kan spares og salges. Derfor, sta sund
Gede-Malken i Almindelighed holdes for at vare, og sta overfiedig den
falder (efterdi en god Geed giver lige sta megen Malk som en siet Koe)
sta nyttig er den og i Huusholdningen, og lader sig desuden meget vel
spise, nåar den (som her nasten overalt steer) blandes med Faare-Malk,
hvorved den taber meget af sin starpe Smag. Ved at holde mange Ge
der haves end videre denne Fordeel, at man aarlig kan tillagge sig en
langde Bukke, hvilke enten stlges levende om Efterhesten, eller og
ferst stagtes og siden en 6emil udbringes; da man paa begge Maader,
men i sar paa den sidste, kan vinde noget anseeligt. Ved Hav-Kanten
eller paa Derne holdes derimod ingen Geder, men vel en Deel sta
kaldte Gield-Bukke 2: gildede Bukke, som gaae ude paa Fieldene det
hele Aar igiennem, uden at komme i Huus, og altsta maa tåge sin
Fede paa vild Mark; men blive desuagtetgemeeulig sta store og fede,
at 3 Stykker af dem gierne kan veie op imod en maadelig Koe, ligesom
de og kan afsattes om Hesten med stor Fordeel, nemlig Stykket for IO
al 2 Mark Danst. Skade er det , at de ei altid ville trives og altsta
ikke kan holdes i nogen stnderlig Mangde; item at Skindtt paa dem er
Bbb 2
ei
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ei sta godt og nyttigt, som paa de ugildede eller egentlig saa kaldte
Gra-Butte.
Man seer afalt dette, at Senbmer har sterre Forraad af Geder
og Bukke, end af Faar. Enhver, som betragter Landets Ujavnhed og
Biergagtighed, maa vel og tilstaae, at deri er et Slags Nedvendighed;
men det er dog lige sta vist, at Faare-Avlingen kunde vare sterre og
bedre, om alle vore Landmand havde den fornedne Kundstab oH i sar
anvendte den tilberlige Flid derpaa. En Felge af stadan Forssmmelse
er denne, at man paa visse Stader hos os (nemlig overalt i Harams,
Borgunds, Isrgenfiords, Herroe og Harelds Prastegield). ei
kan forsyne sig selv med fornedne Klader, men maa aarlig kiebe deels
Vadmel paa Romsdals Marked, deels grovt Klade fra Bergen;
stient man derimod paa de evrige Stader, nemlig i Orffougs, Nor
dalens, Voldens og Vandelvens Prastegield, har Uld, Vadmel
VgStremper ei alene til egen Fornodenhed, men og til at overlade stne
Naboer. Overalt kan den Mangel paa Uld nogenledes erstattes ved
de mange überedte Bukke-Skind, med hvilke herfra drives en temme
lig vigtig Handel paa Bergeck
111. Nast Geder og Bukke holdes Sviin i sterstMangde og med
bedst Fordeel. De fodes ei alene med Drav eller Mast, overblevne
Bord-Levninger og andet, som kastes hen til dem; men og deels med
Fist og Tang, stasom allevegne ved Soe-Kanten, deels med flet Hav
re, Hee-Free, Alm-Blade, Renne-Bar, med videre, som fornem
melig har Stad i Fiordene, hvor man og undertiden seer Svim at ade
Hes, som en Oze. Floeffet beheve de ved See-Kanten boende til
sin egen HuusholdnitH, stasom de idelig bruge Seen og felgelig stadse
maa vare forsyneds med ter Mad; men fra Fiordene udferss og salges
en Mangde deraf sta vel til Trondhiem som til de OplanWe BiergVerler.

IV.
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IV. Endelig haves og god Fordeel paa Heste, hvilke bringes
deels til Nomsdals-Marked, deels til Bierg-Verkene, hvor FiordeFolket aarlig reiser op med fede Vare, og salgs Hesten tillige med Las
set, gaaende til Fods tilbage igien. Hestene falde vel her kun smaa;
men iOplandene (hvorHeste maa idelig vare ißrug, ligesom Baade
ved Soe-Kanten) ere de dog begierlige, da de bedre stal kunde udstaae
idelig Slab og Arbeid, end de store Oplandste Heste, ligesom de og
behsve meget mindre Foder. Naar de komme der op, siges Foran
dringen af Feden at falde dem i Begyndelsen noget uvant og besvarlig;
men siden stal de ganste vel kunde trives. En gemeen Arbeids-Hest
gielder i Almindelighed 12 til 15 Rixdaler, men de bedste 24 heit 30
Rifdaler. Stutterier veed man hos os lidet af. Hr. Christopher
Tanke, forhen varende Prast i Nordalen, holdte i sin Tid et stient
Stuttene med stor Fordeel; og af stmme gode Slag findes her endnu
nogle Hopper. I Dvrigt holdes hos en Deel fornemme Folk, sta vel
som hos adstillige Bender, temmelig gode Hopper, af hvilke godt Til
lag kan staes.
§. 3.
Til Foder for Creaturene bruges (foruden Hee, Halm og Hoe,
andenstads kaldet Haae eller Efterflatten, som gemeenlig gives Nye
bar-Keer) adstillige Ting efter Stavernes forstiellige Bestaffenhed;
stasom ved See-Kanten Fiste-Sloe n Fiste-Indvolde, item terrede
Torste-Hoveder, terre Sild og den sta kaldte Bue Tare (I^ucuscau
le tereti brevillinio li
laccnarilera og kucug folio piano Gnli
tormi caule pinnato) men i Fiordene og Skov-Engnene unge Qviste
eller Skud af Tråer, hvilke Creaturene hver efter sin Art gnave paa,
nemlig Faarene paa Fyrre-Qviste, men Keerne paa
og
Aspe-Qviste. I Foder-Trang gives KeerneVark afvisse Tråer, fornem
melig afßenne-Trae, som er meest kraftig, men tilltze meest alittrin^eBbb 3
renck
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ren6e og giver mindst Malk; vernast afAspe-Trae, som vel forskaffer
mere Malk, men salder derimod mere übehagelig at ade. Naar Al
me-Tras lagges i Vand, giver det en sei Vadste fra sig, som altet i
Dei er meget god og kraftig for Kalve og andre smaa Creature. Naar
Vaar-Sild ftuges i nogen Mangde, hanges en Deel deraf op for at
terres, og bruges siden med stor Fordeel hele Vinteren igiennem til
Creaturene , i sar Keerne., som ade den med sterste Begierlighed.
Hestene stae intet andet end Hee, sielden Havre.
Om Svinenes
Fede er forhen meldet. I Dvrigt er det at marke, at man paa Derne
eller overalt ved Soe-Kanten, hvor Marken den meste Tid af Vinte
ren ligger bar, behever en ganste ringe Deel Foder mod det, som ud
kraves i liordene; efterdi Creaturene paa de ferste Stader ofte kan
gaae ude om Vinteren, og samle sig selv lidt Fede deels asLyng-Mar
ken deels af Stranden, nåar de derimod paa de sidste Stader idelig
maa holdes i Huus. Denue Forstiel paa Clima og Fede foraarstger,
at de Creature, som bringes fra Fiordene til Derne, ei senderlig vel
ville trives etter arte sig.
Til at oppasse og rygte Creaturene bruges her som andenstads i
Norge, visse Piger kaldte Bue-Deyer , paa hvis Flid og Agtsomhed
det meget beroer, om Ovag-Avlingen stal lykkes. I Sardeleshed
udkraves, at de give Creaturene det fornedne Foder i rette Tid, og
tillige forstaas at bruge de nedvendigsteForvarings-Midler imod visse
Svagheder, som de meest ere underkastede, stasom: i) At ryste Hoet
vel, strend det gives Creaturene, paa det at den med Heet selgende
Damp og Stev, som foraarstger Skrov eller Hoste, kan gaae bort;
hvilken Regel i sar ber iAgt tåges med Hestene, som i dette og fiere
Tilfalde ere meest kielne. 2) At desmere Kvernes og Kalvenesßygge
om Foraaret med Tiere og Tran, for at fordrive Vcerren eller VaarOrmen, som af et vist Slags Fluer sattes i deres Rygge og ade sig
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siden ud igiennem Huden til stor Plags for Creaturene, i sar de udmav
rede, som derover undertiden maa satte Livet til. 3) At besmere
Faarenes Rygge og Lander om Foraaret, sirax efterat de ere klippede,
med en Blanding af Tran, Talle, Kriid og Franstßrandeviin; item
at siryge dem om Munden med Tiere for Duggets og Vaar-Vandets
Skyld. 4) Aldrig nogen Dag om Foraaret at stippe Faarene ud, str
end Dugget er borte, og bestandig at holde Lammene inde, sta lange
den skarpeste Foraars Kulde varer; thi det er bekiendt, at de paa den
Tid af Aaret staae den sterste Fare, og i sar, at de med Vattersot be
fangteFaar kan begaae sig tsmmelig'vel den hele Vinter igiennem, men
des hen i Flokke Tal , sta snart Foraaret narmer sig. Denne Regel
er altsta uden Tvivl een af de bedste og nyttigste, som til Faare-Avlin
gens Opkomst og Drift kuude gives, dersom ikke Mangel paa Foder
hindrede de fieste fra at satte den i Vark. 5) At givs Creaturene Salt
at ade nogle Gange om Vinteren og Foraaret; item i sar at give Faa
rene Eenebar og Salt om Foraaret, enten bart eller indaltet i RugKlid. 6) At give Creaturene een og anden Gang terre Koe-Been.'at
tygge paa; hvilket fornemmelig stal tiene til at styrke deres Tander og
forekomme, at de ei falde ud eller lesues. 7) For dem, som have
Faar gaaende paa Der og Holme i Havet baade Vinter og Sommer,
er det en forneden Regel, som vel maa iAgt tåges, nemlig at besmere
deres Rygge og Lander med Tiere, efterat de ere klippede, paa det at
Ulden ei stal fryse fast til Isen, nåar de ligge paa Mrken ide kolde
Vinter-Natter; item at lade Vavrene betids komme ud til dem, paa
det at Lammete ei for sildig stal fedes og blive for spade til at udstaae
Vinterens Kulde.

§. 4.
Foruden disse Forvarings-Midler, bruges og med Nytte adstilli
ge Leege-Midler/ timende til at fordrive visse Sygdomme hos Creaturene.
De

404

Sondmsrs Bestrivelse, I.Parts VllCapitel,

De meest bekiendte Sygdomme og Lage-Midler derimod ere selgende,
i) Alv-Ild (et Navn, hvorunder forstaaes mange Slags Sygdom
me, sta vel hos Mennesker som Creature) kaldes det i sar , nåar Crea
turene enten stae Hoste eller falde Håar paa Halsen, Drene, Dinene
eller Munden ; item nåar Keerne ligesom stgle etter give en Sliimagtig
og sei Mund-Vadste assig^ Imod disse tre Tilfalde bruges onten
«Magt Tran (her egentlig kaldet Raas-Lyse) til stort Qvag 3Pegle,
til en Hest 2Pegle, og til smaatQvag lige sta meget ; etter og et Slags
OecoAmn af den forhen bestrevne Alv-Ncever (I^icnen apnroluß)
som kaages i Vand under lukt Laag og giver et sta kaldet AlvnceverSaad eller OecoAum I^icneniz apnroti, hvoraf en vis Portion
siaaes i Halsen paa Creatureue. Ellers bruges og i det sidste Tilfalde
alene, at give Keerne ind et Stykke af en gammel Fiste-Lever, som
pleier have den Virkning, at Munden staaer ud i Vadstefulde Blagner,
hvilke man siden stikker Hul paa, for at stae Vadsten til at fiyde ud.
2) Alv-Stud kaldes det, nåar Creature, som synes at vare ganste
friste, stae oudt i en Hast, sta at de sirax begynde at gaae med han
gende Hoveder, blive siden ligesom Sandselose, og falde til sidst halv
dede ned. Imod denne Svaghed bruges ligeledes Alv-Ncever , kaagt
i Vand paa foranferte Maade. 3) Bue-Sot er en Svaghed, hvor
ved Creaturenes Tander begynde at vakle og blive lese. De hielpes
til retts igien, enten ved at gnis deres Tander med Salt, eller og ved
at indgive dem Salt-Lage blandet med sod Malk. 4) Bukke Rid er
en Sygdom, som fatter sig i Ryggen paa Kid eller unge Bukke, me
dens de staae inde om Vinteren, og foraarstger dem ofte stor Skade.
Herimod vides hos os (sta vidt mig bekiendt er) inret Raad; men i
Hr. PontoppidansNorg. Nat. Historie meldes om Nonnen (Bor>
bus) at dens unge Qviste med Barene paa samles og bruges om Vin
teren som en Lagedom mod Bukke-Rid. 5) Fylle eller Forstoppelse
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hos Creaturene hielpes deels og fornemmelig ved den sta kaldte FylleKummer ((^nipF BemjT) stm forhen er bestreven i det Capitel om
Insccterne, deels .og ved fede Fyrre- Qviste; da, man ikkun lagger
begge Dele nogen Tid i Vand og giver de forstoppede Creature deraf
at drikke. 6) Har-Sot er at anste som en Krampe eller Falden-Sy^
gs, hvorved Creaturene, (i sar Faarene) vride Hals og Hoved hen
tilden ene Side og falde om.
Mod denns Svaghed bruges enten
Korn-Brandeviin (til stort Fae i Potte, til smaa Qvag mindre) eller
et maadeligt Stykke af feed og stunden Tobak, eller og det sta kaldte
Koe-Theriach indgivet i Brandcviin. Naar man forstaaer at gjere
et behandigt Snit i den sta Halsen hen over. Hovedet gaaende Sene,
uden at overstiare dell, kan man derved i en hast lage denne Svaghed,
sta at Creaturet strax staaer op og ader. 7) Igle-Sot ansees for at
vare nasten afstmmeßestaffenhedsoM Vattersot, om hvilken heref
ter stal meldes, og har sit Navn af et Slags mig übekiendte Onne eller
Igler, som siges at satte sig i Creaturenes Lever. Den lages paa
stmme Maade som Vattersot, stient der sielden bruges Raad imod no
gen af disse Svagheder, efterdi de begge holdes i Almindelighed for
ulagelige. 8) Krskle kaldes det, nåar Creaturene ere blevne lamme
og Magteslsse i Vellene, eller (som det her kaldes) Dvcergstagne
o: slagne af det mdbildte Vasen, kaldetDvcerg. Det brugeligsteLageMiddel mod dellneSvaghed e/, at besmere de svage Lemmer medTiere,
som undertiden blandes
9) Lunge-Sot eller Hoste hos Creaturene lages med 3nngesot-Nod,
det er, Noden af Verdalcmn nizrulil. IO) Ncrgle (lUn^viz) er
en Hinde, der trakker sig over^reaturenes Dine, til Anseende som en
Nagl ; men trakker sig tilbage igien, nåar den giennemstikkes med en
Naal. i ! ) Neen-Spomde er en Hinde eller Sene, som lagger sig
over Kalvenes Blare, at de ei kan lade Våndet, men fordrives ved at
Ccc <
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givs dem ind Raas-Mcelk, det er den ferste Malk, som kommer af
Koen, efterat den har baaret. 12) Nod-Sot, som er et Slags
Blodsot eller Blodgang hos Creaturene, fordrives ved Hypericon,
kaagt i Vand uuder lukt Laag; men det allerbedste Lage-Middel stal
vare en Frost (Kana) som tåges om Foraaret og gives Creaturene
ind, enten bestreet med Salt eller indlagt i Dei. iZ) Skodt eller
Bugleb lages deels med Field-Draade (B^l3^ireß) indgiven i Dei,
deels med Hval-Skial (Olla LcpiX). 14) Skurve-SotellerSkab,
som fornemmelig indsniger sig blant Faarene, er en meget smitsom og
skadelig Svaghed, som ei alene i en Hast kan befange mange hundrede
Faar, men endog besmitte Vaggens i Faehustne , hvor dm vanstelig
lader sig udrydde paa anden Maade, end ved at rive Faehustne ned ;
hvilket og undertiden hos os er steet. Dog haves Exempel i Voldens
Sogn, at denne Pest nogenlunde er bleven stillet og dampet ved at
give Faarene stedt
(omtrent en Thee-Skee fuld) ind i
Dei paa alls Aarets Tider. 1 5> Trold kaldes her en Svaghed hos
Hestene, som foraarstger, ad de falde om og stae ligesom Slag eller
hastige Rsrelser, og stal ester almindelig Menillg have sin Oprindelst
af visse stadelige Insecter, som satte sig ved Hestenes Drer og plage
dem. For at stae disse Insecter (som her tillige med andre stadelige
Insecter gemeenlig kaldes Trold) til at vige bort, seger man paa celt
eller anden Maade at giere Hestene bange, stasom ved at trakke dem
«di Våndet, eller ved at ffyde lige under dem med en Besse, da lwan
mener, atTroldet forlader dem. Men de fornuftigste blant Venderne
anste alt dette som blot Indbildnings-Verk og holde med sterre Rime
lighed for, at de ovenmeldte Tilfalde ere Felger af Forstoppelse eller
Opblasning hos Hestene, foraarstget af et vist Slags Gras (uden
Tvivl /^lplenmln li Rma muraria) mod hvilken Svaghed de sta kald
te Hestt-Doctere vel vide eet og andet HielpeMiddel, men holde det
gemeenlig
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gemeenlig hemmeligt. Om I^lieran : IVaZi Erfaring med den forhen
anferte UrtNyste-Blom (M^pockum s.
maß) her med nogen
Nytte kunde anvendes, veed jeg ikke; Men om sta var, vilde det vare
en beftnderlig Markvardighed, at det ene Slags Mix stulde kunde
tiene til Lagedom imod en Svaghed, som foraarstgedes afen anden;
thi begge disse Urter henhore til een og stmme Art. 16) VaASot
eller Vatter-Got er ved Hav-Kanten en meget almindelig Svaghed
baade blant Keer og Faar, men dog meest hos de sidste. Dell ansees,
ligesom Igle-Sotten , for at vare nasten ulagelig; men uaar noget
Hielpe-Middel bruges, lages den med Ovanne-Rod , det er Roden
af^nFelicg) indgiven i Dei. At give Creaturene Pors Mx^s)
ind om Foraaret, holdes og for et godt Forvarings-Middel derimod.
17) Naar et Creatur ei kan blive af med Fosteret, tager man et Styk
ke af BneOrmen (^lacrix ror^vata) lagger det i Vand og giver det
svage Creatur deraf at drikke. Men nåar Creaturene ei kan blive af
med Efterbyrden, gives dem Tran; og efttrat de have baaret, Loug
(det er Hee og Vand kaagt tilstmmen) ien Tid af 3 Uger. 1 8) Et
almindcligt Lage-Middel , som (sta vidt jeg veed) bruges imod alle
Slags Sygdomme hos Creaturene , er den sta kaldte Bue -Steen
((^a!culuß emdr^ono pjlolo,
hvilken blot lagges
nogen TW i Vand og gives siden Creaturene at drikke. At disse runde
Stene, bestaaende af Håar og anden Ureenlighed, som samler sig i
Creatureue, virkelig havs en Medicinst Kraft, det tilstaaes af de Na
turkyndige; men at de ei maa reres med blotte Hander, er en Over
troe, opdigtet af gamle Qvinder, som gemeenlig eie stige Stene og
bevare dem som Helligdommme, hvilke de neppe tillade nogen at see
paa, end sige at rere ved. Ved See-Kanten, fornemmelig i Harams
Prastegield, anvendes og til stmme Brug den i foregaaende andet
Capitel bestrevne Americanffe Vaxt, som hos Lueas Debes iFareer-
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nes Bestrivelse kaldes Vette- Nyre, og hos Hr. Pontoppidan i
Norges Naturlige Historie forekommer under Navn af Soe-Benne.
At denne Vaz's, som baade her og andenstads i Norge af Venderne
fornemmelig anvendes eller dannes til Snuus-Huse, tillige stulde tiene
som Lagedom for Creaturene og hielpe for nogen Svaghed, som andre
Bue-Stene, er uden Tvivl en blot Indbildning; men ikke des mindre
pleier man dog ved See-Kanten , hvor den undertiden findes i Stran
den baade at bruge den som BueSteen, og at kalde den sta.'
Flere Slags Lage-Midler for Creaturene ere mig ikke bekiendte;
stient jeg stet ikke tvivler paa, at her jo stulle findes langt fiere, nåar
man havde Tid og Leilighed til at reise om iblant Venderne og alleveg
ne udforste deres Maader at behandle Qvaget paa. Man kan og med
Sandhed sige, at der hos ikke fattes sta meget paa bekiendte Lage-Mid
ler, som paa beres flittige og fornuftige Brug ; thi nåar man undta
ger Fiorde-Folket, som i den Post er meest klogt og agtfomt, bruges
her i evrigt meget sta Lagemidler hos de allerfleste. Skal noget bru
ges, da bestaaer det meest i overtroesie og urimelige Ting; eller og vN
man med eet og stmme Middel lage alle Slags Sygdomme. Paa
nogle Stader forstaaer man under det Navn Alv-Ild nasten olle de
Svagheder, som ere til; og nåar alle disse stal lages paa een Maasse,
sta seer man let , at det leber ud paa et Qvakstlverie. En stor Aar
ftg til stadan Skiedesloshed er den forudftttede Mening, hvori de fleste
Bender staae, nemlig at Creaturenes Vantrivelse og Ded hange af en
Lågna, det er, en Sklabne eller Bestikkelse, som hverken kan undZaaes eller andres. I denne Tanke bestyrkes de sta meget mere, som
det osle hauder sig , at tyende Naboer, omendstient de paa eens Maa
de rygte sine Creature, dog have ganste ulige Lykke, sta at den ene
idelig mister sine, men den anden ikke; item at en Mand nogle Aar i
Rad aldrig kan beholde sine Creature, men siden i mange Aar have god
Lykke
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Lykke med dem igien, uaM ds altid paa eeu og stmme Maade blive
behandlede. Men , hvad Aarstg der end kan vare til stadan forander
lig Lykke, bliver det dog upaatvivleligt, at de allersteste, om demed sterre
Fliid oppassede eller ruglede sitQvag,ogsaa havde bedre Lykke til QvagAvling, og at mange Creatures Vantrivelse og Svaghed ved gode
Midlers Brug enten kunde forekommes eller i Tide afhielpes. Naar
dette stede, vilde de mange Klagemaale, som idelig hores om stet Lykke
til Qvag-Avling, Tid efter anden forsvinde, tillige med den ugrun
dede Indbildning , at Creature af en vis Slags Lydd eller Farve ei
stal kunde trives paa visse Gaarde (*); item at visse Fae-Huse (isar
Heste -Stolde) maa flyttes andenstads hen, fordi Creaturene ei kan
trives i dem, sta lange de staae paa visse Tomter eller Grunde. Hvad
Faarene i sar angaaer, da kan ikke nagtes, at jo det meget fugtige
Veirligt, som nu i nogle Aar har tåget Overhaand, sta og de starpe
Foraars-Vinde nedvendig maa have foreget Vantrivelsen og Sygdom
menes Antal blant Faarene , felgelig og givet LandMKllden billig Aar
stg til Klagemaale; men sta burde man derimod vare betankt paa at
oppasse dem desto bedre, i sar at holde -dem mere inde og forvare dem
Ccc 3
M
(*)

i hans
/^a)//?^ /o^. /./^F. /^ /.<?<//>.
anfsreradstilligt, nersten of sannne Beffassenhed som dette.
Paa nogle Steedcr
(fgerhan) holder man alle hvide Svim for Spedalske 'og drukner dm?,
wedcns de ere unge; paa andre Steder igien anstes de sorte Sviin ringere end de hvide.
I Normandien agtetz Malken af de sorte Kser for
et strdeles godt Legemiddel, blot fordi de sorte Kser ere der rarere, end
de rede; men paa andre Steder i Frankrig er derimod Mcclken af de rede
Keer i sisrre Priis.
Herom falder bemeldte Forfatter stadan DoW :
Undertiden vil man ikke ste uden det, man cr vant til; undertiden igien
vil man kun have det , som er rart oq übekiendt.
Vane og forudfattede
Venmger ere de Tyranner, som beherffe Verden,
,(/H /'/H/?^^^'e) regierer overalt tillige lned dem.

og Egcllsindighed
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flittigere imod det stadelige Vaar-Vand og Vaar-Dug, med andet
mere, som ikke neie nok i Agt tåges, allermindst ved See-Kanten,
hvor stige ForsigtiZheds Regler dog ere meest fornedne.
§. 5>
Foruden at Creaturene, som meldt er, plages og henrykkes af
mange Slags farlige Sygdomme, odelagges de og'ofte af adstillige
stadelige Rov-Dyr, stasom: i) Af Morns, for hvilke man meest
har at frygte om Hesten, nåar Grasset bliver haardt, og i sar ved
See-Kanten, hvor de pleie at tags grummere afstad end i Fiordene,
fordi de der finde mindre Gras til sin Fede, og felgelig maa tåge Kied
i Mangel afGras. For at fordrive eller edelagge dem, pleier enHo
ben Folk at samle sig fra de «armeste Bygdelave og at anstille en st^
kaldet Biorne-lagt, hvor man med Skyven, Hoien og Skrigen for
felger dem sta lange, indtil man staer dem opsporede og omsider edelagte
ved Hjelp af nogle vel evede Bwrne-Skyttere, som man til den En
de forud har ladet handte. Nu omstunder gives der vel kun sta, men dog
altid nogle, som saaledes lagge sig efter at styde Vierne; og disse stae
da til Belenning og videre Opmuntring et Par Rixdaler eller mere for
hver Bisrne-Huud, som de kan fremvise for Fogden paa Tinget, hvor
denne Pramie betales dem afen vis Skat eller Told, kaldet BiorneTold, som aarlig med 2 Skilling svares af hver Gaardmand. En
lige stadan eller noget ringere Pramie gives og dem, som styde Ulve
og forevise Skindene offentlig paa Tinget. 2) Ulve, om hvilke vore
Bender berette, at de her og andenstads vare übekiendte indtil Aaret
17 1 5 , da de Flokke-viis og i utallig Mangde ankomme Norden fra og
edelagde i en Hast mangfoldige Creature, sta at en Deel Field-Gaarde,
hvis fornemste Herligheo bestaaer iQvag-Avling, derover siges åtvare
blevne forladte, stient de siden (sta vidt jeg veed) M ere optagne igien.
Delte
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Dette stal saaledes have vedvaret i nogle Aar, indtil et Par Mand fra
Nabos -Fogderiet Romsdalen (hvor Ulvene vare blevne edelagte ved
Ulve-Mvfse, I^icnen vulpinuß) som falder der i sterre Mangde end
hos os) indstndt sig med Tilbud og Leste, at ville ved stmme Middel
rense og befris Sondmer fra Ulve, imod 8 Skillings Erlaggelst af
hver Mand til Belsnning for deres Umag. Dette stal og vare blevet
dem tilstaaet afalle Beboerne i Norlotten eller den NordrePart afSond
mer, hvor den sterste Mangde afUlve opholdte sig, og hvor Forseget
til deres Udryddelse stede med sta godt Udstld, at man siden den Tid
ikke har havt nogen stnderlig Uleilighed af dem. I Sorlotten deri
mod, hvor man hidindtil javnlig har varet plaget af disse Rov-Dyr,
har man nyelig begyndt at bruge denMaads, som iNaboe-Fogderierns
Nordfiord og Vendfiord allerede for nogle Aar siden er optagen og med
Nytte brugt, nemlig, paa beqvemme Stader at indrette visse sta kaldte Ul
ve-Ggarde, det er et Slags Gierder, bestaaende af Bastt-Toug, som
spandes tvert over et Eid (Illnmus) eller en trang Stie, og hviler paa op
reiste Trae-Stokke, omtrent et Par Alne heit fra Jorden , eller (i Fald
beter enalstrVei) sta heit, atman kan ride og kisre derunder. Disseop
spilede Toug have den Virkning , at Ulven, som af Naturen er frygtsom for
alt hvad derhangerden over Hovedet, aldrig drister sig tilatgaaederunder;
men begiversig derfra^ og felgelig paa dennsMaads kan lweholdes fra alle
de Gaarde, som ligge paa him Side af Ulye-Gaarden. Saadanne
Gierder ere derfor meget nyttige og beqvemme paa alle de Stader, hvor
Sitnationen tillader at bruge dem, det er, hvor Ulven, for atkomme
hen til visse Gaarde, nedvendig maa gaae igiennem en staver Stie eller
over et Eid, og ingen anden Vei kan tåge; men paa andre Stader,
hvor stadan Beleilighed ikke findes, vilde deres Brug ventelig medfere
alt for megen Vidleftighed og Vaystelighed. 3) Gauper eller Losser
opholder sig her i sterre Mangde end Ulve, og foraarstger paa mange
Stader
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S'ader stor Skade, allerhelst da de ikke lade sig neie med det, som de
kan ade, men drabe ned alt det levende Qvag, som dem forekommer.
4) Nceve findes her allevegne nok af, endog paa Oerns, nåar sam
me ikke ligge alt for langt fra det faste Land. Jeg har tilforn erindret,
at man i Fiordene hos os binder om Lammenes Halse et Stykke Skind,
besmurt mep en Blanding af Tiere og Krud, for derved at afholde
Raven fra at edelagge dem; hvilket Middel, om det findes tilstrakkeligt,
var lige sta eenfoldigt som nyttigt. 5) Endelig kan og hid henferss
den Rov-Fugl Arnen, som i sar edelagger en Hoben unge Lam og Kid.
For saadanne Rov -Dyrs Skyld maa Creaturene gioetes eller
bevogtes hele Sommeren igiennem; hvilket og desuden er ganste nsd
vendigt i Henseende til de mange steile Fielde og Klipper, hvor Creatu
rene idelig staae Fare for, enten at falde ud eller paa andre Maader at
komme til Skade, i sar nåar de lebe om og bisse. Saa nedvendig
denne Vogten er, sta vanskelig og besvarlig falder den for Bonden,
som i Mangel af fornedne Tieneste-Folk ofte maa betroe den til sine
milwste Bern ; og sta stadelig er dm tillige for Creaturene, som efter
alle erfarne Landsmalids Tilsiaaclse meget bedre vilde trives og give
langt mere Malk, i Fald de kunde haveFrihed at sege Feden, ' hvor
dem lystede, og ei bleve holdte i for megen Tvang, deels af Nedven
dighed, deels formedelst Hyrdens Frygtsomhed eller Magelighed og
andre Aarstger. Et andet Slags Tvayg, hvorved ligeledes en Deel
af Somlmr-Malken tabes, er dette: at Creaturene ide varme Som
mer-Dage plages sta starkt af Hede og Myg, at de den meste Tid af
Dagen mva lobe om eller bisse (hvilket her kaldes at stinne) og folge
lig ingen Roe eller Leilighed kan have til at sege Fede. For at und
gaae denne Plage, lsbe de gemeenlig hen til Skyggefulde og afsibes fra
Solen liggende Stader, som i Almindelighed ere de allerbratteste og
farligste, stient derhos ofts de Grasrigeste. Er der Vand i Narvarel
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sen, da gaae de ud i Våndet for at kiole sig, og blive der staaende ;
hvorfor ftadant et Stad kaldes Stin-Stoe og ansees af den Vigtig
hed, at om nogen enten ved Indhagning eller paa anden Maade bela
ger sin Naboes Qvag Adgang dertil, lagges strax Sag an imod ham.
Aarstgen dertil er alene denne, at Creaturene paa stige Stader kan
staae i Roe og vare uden Fare; thi da de imidlertid ei kan have Leilig
het) til at gaae om efter Foden, tabss dog derved en Hoben paa Mal
ken. Fmdes derimod Skov i Narvarelsen , da har Qvaget de<r baade
Sikkerhed, Fede og Skygge for Hedey. Men hvor ingen af disse
Beleiligheder haves, er man undertiden nedt til, for den Aarstgs Skyld
alene, at indrette visse Hnse, hvor Qvaget i Bisse-Tiden kan tåge sm
Tilflugt. De evrige til Avlsbrugets Fortsattelse fornedne Huse
ere allerede i det foregaaende Capitel ommeldte.

>Mi»««»«»««»«»«»N«««»»^
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Ottende Lapitel.
Om

Sondmsrs Fartoie og Seilats, med nogle
hosfsiede Anmcerkninger over Vindene og
Veirliget.
§.

i.

HHa en stor Deel aslndbyggerne her paa Stadet maa sege sin Hoved-Naring paa Havet, og de fleste desuden boe vidt adspredts
fra hinanden paa Ker og Biergagtige Stader, hvor en Reise meget
Moen med Beqvemmelighed lader sig forelage over Land; sta falder
det afFornodenhed, at her sta vel til de Reisendes, som lil Fisterlernes
og Handelens Befordring maa holdes en Hoben stors og smaa Far eller
Farleis, af hvilke de sterste kaldes loegte , de mindre Bande.
Md. u
Icegte ere store og mestendeels aabne Fartoie, ikke bygte som
Skibe, men som Baade, og bestaaende af enkelte Planker, uden For
hudning og uden ststDak; ikkun at de ved enhver afSiderne ere belag
te med en eneste lang Planke, kaldet Vaterbord , som nogeuledes kan
holde Seen af, sta og foran forsonede med en kortKabysse eller HalvDak, hvorunder staaer et Fyrstad tillige med nogle Senge til Tieneste
for Skibsfolket, som der har sit Tilhold. Foran endes de med en
langStavn, som staaer lige op og har i det Sverste enßlok, tunen
de til at stande Seilet ved en Vog Line og holde det stivt. Bagen
til er en Vang eller
for Skipper og Fragt-Folk (?all3^erß)
og
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oven paa Vangen sidder Styremanden, som med en sta kaldet Ror<
Kulter eller Rorpind behandler Styret 3: Roret.
Paa disse store
Farteie bruges altid kun en eneste Mast, som derfor maa vare des heie
rs og tykkere, felgelig des mere übeqvem og besvarlig, serdeles i stark
See Gang og Slingren; da den let kan brakkes over, ster fremt den
ei har godt Vaie-Rum og tillige er forsynet med duelige Vandt eller
Takkel.
Til denne store Mast bruges og gemeenlig kun et eneste
Seil (*), stient det dog bestaaer af adstillige Dele , nemlig af Forstil,
som udgier den everste halveDeel, og af visse sta kaldte Bonetter (*')
eller smale Seil-Stykker, ved hvilke Seilet efter Fornodenhed kan foro
ges og formindstes, og det paa en ganste behandig Maade; thi da de
hange sammen ved smaa Baand-Lykker, som blot hastes i hinanden og
ei knyttes udeu i begge de yderste Kanter, sta kan de ien paakommende
Storm, nåar Seilet kun lidet nedstryges, i en Hast opleses og rives
fra hinanden, og nåar Stormen er forbie, tilsattes igien, enten alle
paa een Gang eller Stykkeviis , ligesom Fornedenheden udkraver. I
Svrigt er Seilet oven og neden til lige breedt, og i Midten behangt
med nogle smaa Blokke og visse derigiennem omkring Masten gaaende

Ddd 2

smale

(*) Foruden det store Seil bruges undertiden paa een og samme Mast et andet
mindre Seil i Toppen, kaldet Top-Seil, som er mere breedt neden end
oven til, og har sine Skisd festede til Raaen af det store Seil.
Disse
med Tov Seil forsonede legte kaldes Top-lagte og have vel altid veret
rars; men ere nn omstunder ganste afiagte, paa en eneste ner, som endnu er tilovers og folgelig den eneste i sit Slags i hele Norge, efterdi dette
Slags Farteie hverken ere brugelige i Nordlandene eller andre Nordenfieldste Steder.
(**) Sn.Sturleseu melder Pag. 46Z omVouenetter, og bestriver dem
som et paa Krigs- Skibe brugeligt Vern, der maastee kan have bestaaet af
Seildug for at hindre PiWSkud; stimt man af bemeldte Forfatters Ord
imet vist derom kan siulte.
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smale Toug etter sta kaldte Priere, med hvilke Seil-Bugen i fornedne
Tilfalde kan trakkes ind til Masten for at stae Vinden ud af Seilet.
Raaen, hvortil Seilet bindes, er temmelig svar, i begge Ender
(eller Raae-Nokter) forsynet med ell Bras, og i Midten bunden til
Masten med Toug, som er bestt med smaa, runde og bedagelige TrasKloder og kaldes Nakke ; hvorfra gaacr en Line eller sta kaldet NakkeTrodst, med hvilken Seilet nedtrakkes, sta ofte Rakken formedelst
Vindens og Seilets starke Tråk staaer fast, og ei godvillig vil lebe ned
ad den glatte og med Talle besmurte Mast. Til at ophidse sta stort
et Seil, betiener man sig afen ved Vangen fast staaende, tyk og igien
nemstaaren Stok eller stor Trae-Blok, som kaldes Loupar , fordi
Draget (eller retters den i Enden af Draget fastede dobbelte Talje)
hvormed Seilet ophidses, leber der igiennem; da man tillige paa Tal
je-Blokken faster en sta kaldet Greie-Pind eller Greie-Stikke, som
ved Seilets Ophidsing og Nedsirygning gaacr ud imellem de to bågeste
Vandt etter Takkel og saaledes hindrer Taljen fra at snoe sig om og stm
menvikles. Ikke langt fra Vangen staaer og en Pompe, hvorved det
sta kaldte Ouster (det er Vand, som samler sig i Buuden aset Fartei
og ber eses ud) bliver udpompet. Foran og nar ved Stavnen ligger
gemeenlig et bevageligt Vinde-Spill, hvormed Ankeret vindes og trak
kes op fta Grunden, ved Hielp af Haand-Spigere. Ved Siderne
af Stavnen hanger et Par lern-Ankere, nemlig et Stor Anker og et
Udet Varp-Anker , som bruges til at kaste ud ien Hast enten nar ved
Landet Mer i Bierg-Kleftene paa Landet, nåar man vil varpe eller hale
sig frem ; og nar derved ligger tvart over Farleiet et Par store BnnkAarer, med hvilke man roer sig frem i stille Veir.
Da disse Farleie egentlig ere indrettede til Terftste-Ladninger, som
fylde meget og tynge lidet; sta maa de altid vare aabne i Midten, for
at kunde modtage Lasten, som nedlagges saaledes, at Tende-Godset til
Bag-
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Baglast kommer neden under , og Tor-Fisten ber oven paa.
Denne
sidste bliver da ei alene nedstnvct etter tet stmmenkilet i Farteietselv, men
og opstablet 3 Alne heit etter mere oven for Vaterbordene, paa alle
Sider op ad Masten ; dog sta, at Masten kan have sit fornedne VaieRum, og Skibs-Folket en uogenledes übehindret Gang paa Vaterbor
dene imellem Takkelet og Lasten. En stadan Ladning af Ter-Fist kal
des en Fiste-Farm, som mod See- og Regn-Vand tildakkes ved Si
derne med leseVradder, men oven paa med tette Trae-Dakseler, kaldte
Flaker; og bliver desuden styrket og sammenholdt ved en Deel TraeStanger, som neden til ere fastede i Vaterbordene, men oven til stm
menbulldne med Reeb fra den ene Side til den anden. Bemeldte Fla
ker bestaae af tet sammenslagne Planker og tiene ei alene til Skiul eller
Daksel over Fiste-Farmen; men og i Staden for Doet, nåar ingen
Fiste-Farm haves inden Borde. Saaledes laddes lagten lige op til
Lang-Istn, det er et langt og smalt Baand eller List paa hver Side
af Skroget, som viser, hvor vidt dette SlagsFartei maaladdes.
Af saadanne Farleie holdes, paa narvarende Tid, ißorgen
sund alene 2O Stykker, og i det hele Fogdene omtrent 40, afhvilke
demindsteere 3Otil 12, men de sterste og fieste 2Otil3OLasterdrag
tige; adstillige sta kaldte Tendringer, eller smaa lagte paa 5 til 6
Laster, «beregnede.
Tilforn blev det fornedne Antal af smaa og
store lagte bygget her paa Stadet; men nu omstunder maa de, for
medelst Mangel paa Skov og Bygge-Temmer, kiebes fra Nordlan
dene, allerhelst da deres Antal og Brug hos os Tid efter anden er
blevet forsget. Men da et Forbud for nogle Aar siden er iwgaaet,
at intetFartei der i Landet maa bygges til Fremmede; sta staes Au
ikkun de lagte til Kiebs, som af de Nordlandste aflagges, og e.iten
virkelig ere eller og foregives at vare for gamle og utienlige til deres
lange og besvarlige Reiser. Derover falde de nu temmelig dyre og
Ddd 3
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kostbare, sta at enlagt af maadelig Sterrelse kan med alt Tilbeher
koste 5 til 600 Rixdaler, og Skroget alene 200 Rixdaler; ja, nåar
sen af de sterste lagte stal kiobes ganste af nye, kan Bekostningen i
alt gaae indtil i 000 Rixdaler. '
De allersteste af disse lagte giere aarlig 2 til 3 , ja ofte 4og 5
Reiser tilden bekiendte Handels-Stad Bergen, hvor de henbringe alle
Slags Fiffe-Vare, fornemmelig Tor-Fist, Sild, Tmnogß«M,
itemßnkkc-Skind, Kobbe-Sklnd, Graae-Verk og andet stadant;
men hame derimod tilbage igien alle Slags Korn-Vare tillige med
en Hoben Kringler og Kavringer, item Salt, Vim, Bramde
viin, Humle, Hor, Hamp, Seildug, Jern, Klcede-Vare,
Speserier og alle Slags Krambod-Vare. Nogle sta lagte gaae
og hvert Foraar til Trondhiem med Fede-Vare, Trcre-Kar og
BaandStager, og bringe derfra hiem igien en ringe Deel KornVare, item nogle Qvcern Stene og andre smaa Ting. Undertiden
bringes og en Deel Fiste Vare til Kiebstaden Molde i Romsdalen og
til Christiunsund paa Nordmer; men i sar hver Efterhest til Noms
dals-Marked (*) med Baade, da de Fede-Vare, ftm paa sidstbemeldStad (sta vel som ti! Bergverkerne) afsattes, gaae over Land og
feres ide sta kaldte Klov paa Heste-Ryggen. Fra bemeldte Marked,
(hvor Oplcendinger og Sselcendinger, det er Land- og See-Folket,
aarlig samles for at studse Varer med hinanden) håntes tilbage igien en Ho
ben Vadmel, item Meel, Gryn og andet stadant; men fra Berg
verkerne kan intet andet feres end lidt lernfang? som maa bares paa
Ryggen, efterdi man salger Hesten tillige med Lasset og gaaer hiem
igien til Fods.
Af
(*) Tiden, paa hvilken Vette Marked holdes, er neste TiirsdaZ efter Mikkelsdag, og Stedet, hvor det holdes, er den Gaard Devold i Romsdalen;
under hvilket Navn det og forekommer i vore aarlige Almanakker.
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Af Baade holdes her, i sar for Fisteriernes Skyld , en stor
Mangde, som forarbeides deels inden for Fogderiet, fornemmelig i
Voldens Sogn, deels og i
i detßyg
delav kaldet Fmnen ; men blive alt mere og mere vanskelige at bekom
me og tillige dyrs, sta at een af de almindeligste Fister-Baade, som
tilforn ikkun kostede ! 2 til 13 Rixdaler, koster nu 16 til
ler og med alt Tilbeher 30 til 40 Rixdaler.
De fleste hos os brugelige Baade ligne hinanden ganste i Skab
ning, uagtet de i Henseende til Navnet og Sterrelsen ere forstiellige.
I) De sterste kaldes Tendringer^), ere 5 til 6 Laster dragnge, have
2 Par Aarer foran og komme i Henseende til Seilets Dannelse oZ Ind
retning overeells med lagte, sta og deri, at de have en liden Vcrng
eller d!ajme, som underliden er saaledes indeettet, at den kan tåges
af og lagges paa efter Behag. Disse kaldes egentlig Tendringer eller
smaa lagte; men de, der have For- og Bag -Stavn ligesom andre
Baade, det er, havelagte-Seil men ingen Vang, kaldes ikkun Baade
og henferes til Baadenes Classe. 2) Sambsringer ere store og gan

ste
(*) De Navne Tendring, Ottrwg, Sexring og flere, som nu omstunder tillegges visse Baade hos os, ere uden Tvivl eeldgamle Norste Navne, og have formodelig sin Oprindelse af^^o.- at roe; saa at forErempel Tendring og Ottting ville imet andet sige eno Ti-Roing og AtteRmng, det er, Baade eller Farleie, som enten ere forsynede med i o
og 8 Aarer , eller bemcmdede med ioog 8 Baadsmend. At man ide
<rldre Tider har havt visse Fartsie under de samme Navne, det flutter.jeg
af et Sted i Sn. Sturlesens Chrenike , hvor Ottringer findes nevnte
i Kong Hagen Hagcnssns Historie henved det Aar 1240; men om de
gamle Fartsie med de samme Navne tillige have havt den selv samme Skabning og Indretning som de nu brugelig? , wr jeg ikke forsikre.
?. 8. 1 Island kaldes, efter Beretning, endnu en Baad med 4 Aare Feraringr,
en med 6 Sex LEringr, en med 8 Attaringr, en med 1 c> TeinZEringr,
en med 1 2 Tolf-TEringr. Men Navnene ere der dragne asAarernes Tal.
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ste aabne Baade eller Lastdragere, dragtige 3 til 4 Laster eller derover,
og indrettede til at modtage store Ladninger , stasom enten afCreature
eller af Trae-Last og FistoVare, hvilke sidste fores ofte paa disse Baa
de lige herfra til Bergen. 3) Ottringer ere Baade med 5 Par Aarer
og de sterste hos os brugelige Fister Baade, som udkrave 8 Baads
mand eller Roers-Karle, og bruges til Qvetle og Lange -Fifferiet
paa Stor-Eggen 12 Mlle ud i Havet. 4) Fisringfar eller Ficr
ringfar, som af andre kaldes Fictrmandsfar, er et Navn, som uden
Tvivl vil sige det stmme som Firersings Far , efterdi det tillagges en
Baad med 4 Par Aarer, som dog altid hemandes Med 6 Karle og er
det almindeligste Slags Hav-Baad , hvormed man i Vaar-Fisteriets
Tid reiser 2 til 4 Mile ud i Havet for at fange Torst. 5) Sexring
er ligeledes en Hav-Baad med 4 Par Aarer, som bruges til TorsteFisterie; men er dog noget mindre og feres derfor ikkun as 5 Maud.
6) Kiempe-Fcrring er en Fister-Baad med 3 Par Aarer, som feres
af 3 eller 4 Mand. 7) Fcering er en liden Baad med 2 Par Aarer
og felgelig den mindste af alle hos os brugelige Baade. Den feres af
1 eller 2 Mand efter Omstandighederne og bliver for sin Beqvemme
ligheds Skyld idelig og daglig brugt. Hertil kan endnu lagges 8) de
sta kaldte Fireroinger og 9) Treeroinger, af hvilke de ferste ere intet
ander end store Kiempefaringer, og de sidste ikkun store Faringer, som
begge for sin Sterrelses Skyld foreges med eet Par Aarer. 1 0) End
nu kan markes de sta kaldte Speiel-Baade, som brnges af fornem
me Folk og ere fra andre Baade fornemmelig derudi adstilte, at dei
Staden for Bagstavn have en breed Speiel, som gier Vagsadet ma
geligere, omtrent som paa d^aloupetv Naar den bågeste Deel af
stadan Baad overdrages med et Slags grov Vox-Dug eller Presen
ning, kaldes deu en Vcrng-Vaad; stient denne Vccng etter liden
(?.a)me undertiden ogsta opfores af Bradder, i hvilket Tilfalde der

altid
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altid bliver et lidet Rum til Styremanden imellem Vangen og Speie
len, il ) Endelig bruges ved lagtene visse sta kaldte Icrgte Baade,
som ere as plump og stark Bygning , og af Skabning omtrent som
Skibs Joller.
Videre at beskrive enhver as disseßaade i sar, vilde blive lige sta
kiedsommeligt forn unsdvendigt; men paa det at Laseren dog kan giere
sig et Slags Begreeb om vore Baades Indretning i Almindelighed,
og tillige vare i Stand til at demme, om dette Stads Indbyggere
sortiene den Roes, som dem af Peder Clanson, Torfceo og andre
tillagges for sine stienne Baads, sta vil jeg forelage mig en vis Model
(nemlig et Fisringfar, som er den markvardigste Fister -Baad) og
gaae dens Bygning sta vel som Udredning kortelig igiennem, da Ind
retningen paa de evrige Baade, som vel i Sterrelse men ikke i Byg
ning ere senderlig forstiellige fra denne, deraf let kan stuttes.
§. 2.
Et Fioringfar er da en Baad med 4 Par Aarer, i Almindelig
hed 20 Alne lang og 5 Alne breed, felgelig fire Gange sta lang som
breed (*).
afdeelt
(') Maaler man en Vaar-Torst, stal man befinde, at den har samme
Proportion, og at dens Bredde forholder sig mod Lengden som 1 imod 4,
Spor-Finnen undtagen, som gisr den lidt lengere, ligesom og en Baad
ved Roret forsges tloget i sin Lengde.
Af denne Lighed imellem VaarTorsten og vore Fister-Baade kunde man falde paa at stutte, at den fsrste
Model til de sidste var tågen af den fsrste; i det mindste veed man, at
Mennester forst chave lert at roe af Fiste og Fugle, hvilke med Spor og
Finner, Stiert og Vinger, gisre af Naturen alle de konstige Sving og
Bevegelser, som Mennester kan vise med et Ror, en Aare eller andet
saadant.
Hvilket med mere findes smukt udfort i Nieuwentyts 23.
Betrachtung, Pag. zi. 0332.
Ese

1-2
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afdeelt i 6 Parter, nemlig i 4 sta kaldte Num og 2 Skudter, af
hvilke den ene kaldes Frem-Skudt, den anden Bag-Skndt. Frem
stndten eller den foreste Deel af Baaden er altid helere, langere og
bredere end Bagstudten, deels fordi Baaden derved des bedre kan
siaae Velgerne fra sig (hvoraf det og maastee kommer, at Siderne af
Fremstudtsn kaldes Kiempen) (^) deels og fordi den desto bedre
leber op imod Vinden, efterdi Bagstudten, som smalere, kortere og
lettere, altid falder as for Vinden og folgelig foraarstger, at Baaden
(endog sig selv overladt) med Forstavnen maa soge op imod Vinden;
hvilket er hos et Fartei en god og umistelig Egenstab, fornemmelig i
Seilatsen. Imellem Frem- og Bag-Skudten ere 4 Num eller Af
deelninger, af hvilke det ferste (for fra at regne) kaldes KiempeNummet, fordi det er Kiempen narmest. Dette Rum indbesttter
den bredeste Deel afßaaden og har desuden det sterste og svareste Par
Aarer; sta at Kiempe-Manden eller den Karl, som sidder i KiempeRummet og ferer een af disse Aarer i hver Haand, maa for den og flere
Aarstgers Skyld altid vare stark og Haandstst, fremfor nogen af de
evrige Roers-Karle. Det andet Rum kaldes Ands-Nnmmet, eller
rettere Andsvs Nummet , fordi de 2 Maud, som her sidde hver med
sin Aare, maa, imedens de andre fiste eller have andet at forrette, ide
lig bruge Aareue og roe, paa det at Baadeu imidlertid ei stal forsattes
af Vind og Strem ; hvilket her heder at andove. Det tredie Rum,
hvor Masten staaer, kaldes Seile -Nummet eller Siglen; og der
sidde atter 2 Mand, een paa hver Side af Masten, og hver med sin
Aare.
(*) Da man af Historien veed, at K. Harald Haarstger indfsrte den Orden paa sineKrigs-Skibe, at de anseeligste og tavperste Mend eller Klamper stulde altid staae ved Forstavnen og i Midten af Skibene, saa er
det ikke utroeligt, at de Dele af vore Baade, som kaldes Kiampen og
Kiampe-Rummet, have deraf faaet sit Navn.
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Aare. Det fierde og sidste Rum er Vag-Nummet etter HamleNummet, sta kaldet, fordi Styremanden sidder dsr med Ryggen
vendt mod Bagstavncn og roer med den ene Haand saaledes, at han
styver Aaren fra sig (hvilket her kaldes at hamle) men styrer Roret
med den anden Haand. Disse Mellem-Rumme ere sta vel fra hinan
deu som fra begge Skudterue adstildte ved 5 store Tvcer-Baand, hvil
ke nasten see ud som halve Cirkler, i det de neden til gaae kmmbeiede
op til begge Sider og rette sig efter Baadens Skabning, men ere oven
til ftmmenfeiede med et lige Tvar-Trae , hvorpaa Testerne eller RoerBankene hvile; og imellem Tvar- Baandene, eller i et hvert Mum,
ligger paa Bunden afßaaden en sta kaldet Tillie ("), sammenfat af
smaa Bratter eller Fiale, og tienende som et Gulv at trade paa. For
uden de 5 store Tvar-Baand og et Par smaa ved For- og Bag-Stav
nen, findes endnu to temmelig store og paa langsgaaende Baand, kaldte
Hcestnger, eet paa hver Side oven i Baaden, hvor de oftbemeldte 5
Tvar-Baand stede til dem med begge Ender. Saa vidtMellem-Rum
mene strekke sig, ellex (som er det stmme) imellem Frem- og BagSkudten erßaaden 1 Spand eller god Tvarhaand dybt indstaaren paa
begge Sider, til desto sterre Beqvemmelighed for dem, som stal roe;
thi da Keiperne eller Roer-Pindene, som bestaae af et heelt Stykke
Tråe og ere forsynede med Hamle-Baand etter stmmenkllyttede VidjeBaand, staae her fastede paa Lang-Baandene eller Hcesingeme, sta
komme Aarene derved til at ligge i sin retts Heids, ligesom de og bestan
dig ligge i Hamle-Baandene, enten man roer etter seiler. Men da
Baaden paa dette Stad er sta lav, at den i stark Seegang let kunde
fyldes med Vand, sta betjener man sigi dette Fald af tyende sta kaldte
Eec 2
Va»
(*) Tillie bemerker det samme som Tavle,Verk (7/ck//^?/^) eller FieleGulv, efter Hr. I. Grams Forklaring i hans Afhandling om Danste
Ord og Talemaader, oplyste af det Engelstchsiffe Sprog^ §.94.

»
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Vaterbord , det er tynde Bradder, som neie passe sig til ds indstaar
neDele afßaaden og kan i en Hast sattes for paa begge Sider, for
at hindre Belgernes Indbrud; og da de derhos i den everste Kant ere
forsynte med smaa Keiper, sta kan man endog i disse Omstandigheder
have Leilighed til at bruge Aarene, nåar Fornedenhed udkradsr det.
>.11. 111
Styret o: Roret er altid krumt, beiende sig efter Bagstavnen, til
hvilken det kan fastes paa en ganste behandig Maade, og saaledes som
Tad. 111. Fig. 2. udviser. Norhandingen etter det Redstab , hvor
med Roret regieres, kaldes Voll, og bestaaer afto Ledeviis stmmen
hangende Trae-Stanger, af hvilke den ene er kun t Alen lang og sid
der umiddelbar fast til Roret; men den anden 4 til 5 Gange langere
og gaaer hen til Styremanden, som ved Hielp af denne Ror-Staug
altid kan bestyre Roret med een Haand. Kislen belaggcs altid i den
yderste Kant med et saa kaldet Baade-Drag, det er en lang og smal
Strimmel af meget haardt Tras, hvormed Kielen bliver bedakket, paa
det den ei stal slides, nåar Baaden trakkes af og paa Land.
Saaledes er da et Fisringfar dannet, for sta vidt Skroget an
gaaer; og da de evrige Baade ere omtrent af stmme Bygning, sta
vil jeg kun med sta Ord erindre, hvori den markeligste Forstiel bestaaer^
memlig: 1) At Sambsringer, uagtet de ere sterre, have dog kun
3 Rum og 3 Par Aarer, 2 foran og 1 Bagen til, paa det de kan
vare des bedre i Stand til at modtage Tende-Gods, Temmcr-Last og
anden svar Ladning, som lagges i Midten imellem For- og Bag-Rum
mene. Af stmme Aarstg ere de heller ikke indstaarne paa Siderne,
men derimod udvsndig og everst i Kanten belagte med elt smal List eller
Baand; ligesom det forholder sig paa Speiel -Bandene.
2) At
Ottringer , forn have eet Par fiere Aarer, have og eet Rum me
re imellem Seile-Rummet ogßag-Rummet, som kaldes Wle-Sig
!e. 3) At ds mindre Baade have sta mange Rum og Tvarbaand
min-

.
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mindre, forn de have farre Par Aarer. Den evrige Forstiel er forhen
viist.
§. 3.
Mast og Seil ere afeensVestaffenhed paa alle Baade. Ma
sten er mestendeels rund , men dog fiad paa den Side, som venderhen
til Forstavnen , og en sterve Deel kortere end Baaden. Den er forsy
net med 6 Toug, af hvilke det ene, som fastes ved Forstavnen, kal
des Stag; men de evrige, som fastes ved Siderne, bare Navn af
Vandt eller Spcrndstl, og deles saaledes, at 3>afdem komme til
at staae i Hoibord og 2 i Laebord. Alle disse Toug fastes til Baaden
ved Hielp af en paa Touget hangende Hom-Ning og en sta kalder
Stag Naal, det er en smal og spids Trae-Pind, omtrent midt paa
forsynet med et Oie, hvorjgiennem Toug-Enoen stikkes og knyttes; da
Naale-Spidsen siden feres ind i en ved Hcrsingerne ststgiort Toug-Lokke
saaledes, at man med den ene Haand kan knibe Naalen og Touget
sammen, og med den anden Haand fere Horn-Ringen ned over dem
begge, hvorved de holdes tet sammen, men kan ien Hast leses igien,
blot ved at rykke Ringen op. Paa denne Maade spandcs Masten fast,
efterat den er opreist og nedftt i et dertil indrettet Spor ved eet af ds
mellemste Tvarbaand, som dog er narmere Bag- end For-Stavnen og
ftlgelig foraarstger, at Masten aldrig kommer til at staae lige midt i
Baaden ; men altid noget narmere hen tilßagstavnen. Desuden pleier
man ved Mastens Stilling at iagttage 2 Regler, nemlig: 1) Atman
ei fatter den perpendiculair eller lige op i Veiret, men lader den halde
noget hen tilßagstavnen, og det uden Tvivl afdenAarstg, at Masten
saaledes, ved Hielp af Seilet, kan have des mere Magt til at oplefts
Baaden over de imodstaaende Belger; hvilket stemmer overeens med
det, som i Mechaniken låres om Vagt-Stangen, nemlig at den ved at
bringes fra sin Hvile-Punct foreges i Have-Kraft og bliver des bedre i
Eec 3
Stand
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Stand til at oplofte Tyngden , som her er den foreste Deel af Baaden.
Dog kanHensigten deraf maasteeogsta vare denne, at Masten des be
dre stal kunde modstaae Vindens og Seilets Tråk. 2) At man tillige
lader Masten halde noget hen til Hoibord (hvilken Regel fornemmelig
har Stad i starp Seilats, nåar det fulde Seil ikke kan feres) paa det
at Seilet og Seil-Bugen, nåar Baaden kranges over i Laebord, ei
stal stabes i Seen og fyldes med Vand.
Derved erholdes og efter
mine Tanker denne Fordeel , at Vinden , uagtet Baaden kranges over,
falder dog nogenledes retvinkelig paa Seilet og giver det des sterre Kraft
til at frakke Baaden frem. Dette stmme iagttages ogsta med Icegtsne,
stient paa en andenMaade; i det man vel laderMasten staae lige, men
giver dog Fartsiet en Overvagt af Ladning paa den Side, som man
veed at ville blive Heibord Stat-Havet over, nåar man reiser til eller
fra Bergen. I Bvrigt bruges til hver Baad i Almindelighed kun een
Mast; men paa Ottringer tree, afhvilke den sterste og mellemste, som
egentlig herer detts Slags Baade til, staaer paa sedvanlig Stad na
sten midt i Baaden, den mindre ved Forstavnen, og den mindste ved
Bag-Rummet. Begge de sidste tåges af andre mindre Baade og an
vendes til bemeldte store Fister-Baade, som ellers ikke vel kuude kom
me fort paa sine lange Reiser. Ses Tab. 11. Fig. .2.
Seilet, som her altid bestaaer af Seildug, <r kun eet paa hver
Mast, dog temmelig svart, sterre eller mindre efter Baadens og Ma
stens Sterrelse. Alle Seil ere af een og stmme Skabning, ikke lige
brede baade oven og neden til , som ellers paa de fleste Nordenfieldffe
Stader er brugeligt; men smale oven til og brede for neden, dog sta,
at den Side eller Kant us Seilet, som vender hen til Bagstcwnen,
gaacr perpendiculair og lige ned, men den anden paaSkak eller straads
hen ad Forstavnen. Felgelig bliver et stadant Seil omtrent at anses
som et stmmenstt Gaffel- og Fokke-Seil paa (slimer eller forn begge
Seil
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Seil paa ds almindeligeSkibs-loller, allerhelst da der altid stal hange
en fierde Deel mere af Raaen bagen for Masten hen imod Bagstavnen,
end foran ; hvilket alt steer i den Hensigt, at Seilet des bedre stal kleve
Vinden (som det her kaldes) eller at Baaden kan seile des helere op
imod Vinden. Naaen er liden og ikkun i den bågeste Ende forsynet
x
med en Bras. Draget eller det Toug, hvormed Seilet ophidses,
Kieres fast (uden at knyttes) i en liden og under Hasingerne staaende
Pind saaledes, at det klammer sig selv fast tll Baandet; men kan iet
Oieblik gieres lest igien, blot ved at rykke Knebet op. Skiedene eller
de Toug, hvorved Seilets nederste Ender fastes for og bag tilßaaden,
kaldes Skout og ere Frem-Skout og Bag -Skout; det ferste fastes
ieu uden paa Forstavnen hangendF lern-Krog, det sidste i den bågeste
og indstaarne Ende af Lang-Baandene. Paa tvars og omtrent midt
paa Seilet sidde nogle smaa Tråe Blokke i Rad, hvorigiennem leber
et Toug, kaldet Prier, som tiener til at trakke eller krympe Seilet
sammen ien Hast, ligesom ved et Rynke-Baand, og er unnsteligt i en
paakommende Bye (Boye) eller Vind-Flage 3: Kaste-Vind. Der
oven for igien hange paa begge Sider af Seilet nogle smaa Baand i
Rad, kaldte Softe-Baand , hvilke man binder om Raaen for at for
korts Seilet, nåar det ei kan feres i Toppen; da det ellers, ved at
Mdsttttes (*), vilde siabes i Seen og fyldes med Vand. Hen ved
det foreste Skied hanger et sta kaldet Haand-Soft (undertiden bru

ges
(*) At satte, nedsatte eller satte paa Seilet, ereTalemaader, som jeg
ikke veed at give ret paaDcmst; men bruges heri det Tilfalde, nåar man
blot lader Seilet falde et Stykke ned fra Toppen og ei ganste stryger det
ned.
Hvilket steer, nåar en hastig Stormvind eller Kastevind paakommer, eller og en meget stor Belge reiser sig for ved Baaden, da man ofte
baade maa stfte og satts paa Seilet, det er, tåge Svoftet ind og sette
Seilet langere ned paa Masten.
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ges og to Haand-Seft, da det ene tiener i Staden for Prier) det er
el stykke Toug , som i den everste Ende , hvor det sidder fast til Seilet,
er To-grenet og ved sine to Grene indsttter et maadeligt Stykke afSei
let. Nytten af disse er enten blot at trakke Seil-Bugen ind for at stae
Vinden ud af Seilet, eller og ved en paakommende Styrtning, som
let kunde valte Baaden om , at staae baade Vand og Vind ud af
Seilet igien; da Baaden i begge Tilfalde strax reiser sig, om den end
stod fardig at kantre eller gaae over Ende. Ved Hav-Kanten bruges
disse Haand-Soft alene og ingen Prier, deels fordi man der ei har sta
stor Fare for Kaste-Vinde , som langere ind i Landet blant Fieldene,
deels og fordi man troer, at en Baad ved Seilets Indprielst eller
stmmenrynkning taber alt for meget af sin Fart og bliver los o: vaklende
eller fardig at kuldseile; thi jo starkere Fart en Baad har under Seilet,
jo fastere og stadigere Gang har den, men jo mere den derimod ligger
stille, jo lettere kan den kastes om af Vinden. At Seilet ikke stal for
sattes og drives hid og did asVmden, nåar det enten nedsattes eller
lv nedstryges, bindes Raaen fast til Masten ved en Nakke, det er et
«3.
krumt Stykke Tråe, i Endeme forsynet med nogle smaa Baand og i
Midten med et langt Toug, kaldet Rakke-Trodse, hvormed Seilet
trakkes ned, i Fald det ei vil lebe af sig selv, nåar Draget fires ud.
Ligeledes bindes og Seilets nederste Deel til Masten ved en Kabbe,
'ali ni. det er et lidet Stykke Tråe med tre Huller, af hvilke det mellemste er
l'B
5' gicnnemdraget med et Stykke Toug, hvis begge Ender tillige med Traets
everste Dele ere fastede til Seilet, da den nederste Deel ved Hielp af
et langere Toug bindes fast til Masten. Endelig kan anmarkes, at
man, sta ofte Seil bruges, gemeenlig maa forsyne det ene Rum
i Baaden med en Baglast af Ssile-Stene, det er, temmelig store
Kampe-Msne, som valtes op i Heibord, nåar Vinden bliver siark,
og holdes op ved smaa Trae-Stokke eller sta kaldte Seile - Trceer,
hvilke
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hvilke fastes paa begge Sider af Rummst i de ved Tvarbaandene op
sttts Bretter.
§. 4.
- Naar nu Seilatsen stal gaae an (her tales fornemmelig om starp
Seilats, som forelages paa Havet Md de almmdelige Hav -Baade
eller Fioringfar) maa Baaden ferst stettes, det er, bringes i den
Stand, at den hverken foran eller bag til stikker for dybt ned i Seen,
men ret hviler paa sin Tyngdes Middel -Punct; hvilken Regel ogsta
maa iagttages, nåar man stal bruge Aarene, stasom Baaden ellers i
begge Tilfalde vilde meget hindres i sin Fart. Naar dette er steet, maa
enhver af Baadsfolket begive sig hen til sit "rette Stad og tåge vare paa
sin Forretning. Styremanden fatter sig i Vag Rummel, hvor han
maa holde Ror-Stangen i den ene Haand og Bag-Skiedet af Seilet i
den anden, paa det han i en Hast kan fire og hale det efter Forneden
hed. I Seile-Rummet maa den ene passe paa Draget og Rakke-Trod
sen, medens den anden bestandig maa ess det indstyrtends Vand ud
med et stort Sse-Kar, ja vel og undertiden med en temmet Mad-Bom
me, llaar Ose -Karret ei er tilstrakkeligt. I Andovs-Rummet maa
deu eve holde Prier eller Haand Sest, og den anden fere Seile-Ste
nene op i Heibord, med videre. Kiempemanden derimod maa forlade
Kiempe-Rummet og begive sig hen til Forstavnen, hvor han ei alene
staaer udstt for hver Styrtning, som staaer ind foran, og er derfor
sielden ter; men har og meget svart Arbeid med at nedtrakke, oplefe
og faste For-Skiedet, sta ofte Seilet stal sattes langere ned eller hoie
re op, dg han baade maa vare Haandftst og forsigtig, om Vinden ei
stal stide ham Seilet afHanderne, nåar det leses op. Ved alt dette
maa enhver bestandig have Oie paa Styremanden, fornemmelig nåar
Vinden begynder starpt at kule og Seilet stal stettes; thi da maa den
ene holde Draget lest for at fire det ud, den anden tåge stt paaHaand-
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Seftet for at trakke det ind, den tredie holde paa For-Skiedet for at
trakke det ned ; og sta snart Styremanden stamper med Foden paa
Tillien og raaber: Scet, maa alt dette stee paa een Gang og iet Sis
blik. See Tab. 11. Fig. 3.
I Ovrigt falder Seilatsen forstiellig, ligesom Vinden enten fal
der lige efter eller paa Siden afßaaden^ og det enten til Deels eller
ganste.
Har man Vinden lige efter sig , da leses det foreste SM
Skied op og fastes til.en sta kaldet Aarstione, det er et krumvozet
Stykke Tråe, som i den ene Ende ere GaffelformiZt eller indstaaret og
klestet, og sattes ned paa Kiempen snart langere frem ad snart langers
tilbage, ligesom Vinden nu falder mindre nu mere med ; men er i den
anden Ende, som hanger uden for Kiempen, forsynet medet Hul, hvori
Skiedet fastes. Bag-Skiedet bliver derimod siddende paa sit sedvan
lige Stad , indtil Vinden alt for meget stilles ; da det bindes fast til en
Aare, som stikkes ud ved Siden afßaaden og saaledes holder Seilet
udspilet, paa det at Vinden des bedre kan fanges. Dette Slags Sei
lats, hvorved Baaden gaacr mestendeels ligs uden at halde meget paa
nogen af Siderne, holdes vel af uerfarne for den tryggeste, men er
dog ganste vist i sig selv den farligste , sta ofte Vinden er starp og Soen
oprert; thi, fom Velgerne her falde lige efter, sta have de des sterre
Magt til at tvinge Baaden og at drive den nu til sen nu til anden Side;
sta at den let kan enten fyldes med Vand etter og stae Bag-Seil og ka
fts om, sta fremt Roret ikke des neiers paapasses. Desuden hauder
det sig ofte, nåar Baaden staver paa de heie Belge-Toppe, at den
bågeste Deel afKielen tillige med Roret slipper Seen og felgelig for
aarstger, ai Baaden ej lader sig styre; i hvilket farlige Tilfalde en
Styremand idelig maa have sitßor i Bevagelse og fere det stem og til
bage, at det, sta snart det naaer Soen igien, kan holde Baaden i sin
rette Gang. Ligesta , nåar Baaden kommer ned i Belge-Da..ne , som
under-
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undertiden kan vare sta dybe, at Solen stiules og ikke sees auderledes
end igiennem Belge-Toppene, staaer den atter Fare for at stae BagSeil; thi i stadan dyb Belge Dal tabes Vinden ganste, og formedelst
den bågeste Lufts Fortyndelse, foraarstget af Belgens hastige Aab
ning, ftaer den foreste Luft Overvagt og Kraft til at stede Seilet ind
paa Masten , og kan saaledes let valte Baaden om. I Side-Vinde
har man derimod intet af alt dette at beftygte; i detmindsts staaer man
hverken Fare for at tabs Seilets eller Rorets Nytte og Brug.
Og
lad vare, at Side-Vindene krangs Seilet og Baaden stark over, sta
at den ene Side af Baaden (eller Laebords-Siden) bestandig ligger
i Seen og tager Vand ind, sta gaacr dog den sterste Deel af Våndet
lige fort ud igien; ja, nåar Baaden sttMsdelst en Styrtning kan vare
fuld af Vand og nar ved at synke, reddes den ofte fra Undergang paa
den Maade, at Seilet forheies og hidsts lige op i Toppen. Thi om
endstient Baaden derved endnu mere overkranges; sta letter den sig
dog tillige op foran og styder den meste Deel af Våndet fra sig bag ud,
sta at det overblevue siden kan eses ud.
I alt dette maa Styremanden neie agte paa Velgernes Stor
relse, Orden og Strog. Er Belgen sta stor, at den med eet kunde
fylde Baaden , om den stldt ind paa Siden ; da maa man vende For
stavnen til, og enten seile lige ind paa den for at staae den tilside, eller
og (sta fremt den er alt for stor og hastig) baade feste og satte paa Sei
let, at Baaden ei stal falde ind paa Belgen med stark Fart og selv knu
ses, i Staden for at knuse Belgen. Men er stadan en Belge kom
men alt for nar ind paa Siden afßaaden, sta den ei giver Tid til at
vende Forstavnen imod; da maa man dreie af og mage det sta, at
Belgen ei falder ind paa Siden, hvor Baaden er bredest, men bag til,
hvor den er smalest, og saaledes ei fylderßaaden formeget med Vand.
Velgernes markvardige Orden maa ligeledes vel iagttages, ei alene
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paa Havet og nåar man seiler, da man altid maa giere sig Regning
paa at stae (ligesom Vinden falder mindre eller mere stark) enten 9
eller 3 store Belger i Rad, afhvilke den sidste, nemlig den niende eller
tredie, altid er den sterste (*); men og nåar man stal lande ved HavKanten, hvor den starkeste Brenning ("*) gaacr, da man altid maa
ligge stills et Stykke fra Landings-Staoet, indtil Rien 2: det hastige
Optog af ds 9 eller 3 store Belger er gaaet over. Og som derpaa altid
felger et Loye eller Ophold, maa man ros til af al Magt, for at be
nytte sig deraf og selge den nast eftersolgende mindre Belge, nemlig den
tiende eller fierde, som satter Baaden lige ind paa Land; men vilde
ved sin Tilbagegang trakke den lige fort ud igien, om ikke Rosrs-Kar
lene, sta snart Baaden standsede, sprunge ud som i et Gieblik, og
deels holdte Baaden fast imellem sig, deels droge den op paa Land, sta
vidt stes kan ien Hast. Endelig maa man og neie give Agt paa Vel
gernes Streg eller Gang, at man ikke i en paakommende Snee-Kave
eller Msrke-Skodde (det er en tykstldende Snes eller Taage) stulde
miste Landkiendingen og det Meed, hvorester man stiler: thi som
Vinden da er ustadig og falder snart fra een snart fra en anden Kant,
ligesom den nu indknibes afSnee eller Taage og nu brister ud igien;
sta maatte man i Mangel af Conrpas nedvendig fare vildt, om man
ikke forud gav Agt paa , af hvad Strag Velgerne gaae. Dog er dette
ei at forstaae om Veir- eller Vind-Baarens o: de smaa Belger, som
altid
(^) F7l/01/5
som hos Latinerne betyder dell sterste Belge, kunde ester foranfsrte Anmerkning med sterre Ret kaldes M/<3^ no^n^/^
eller
(") Brenning, eller tze store Hav-Bslgers tunge og heftige Anfald paa
Strandbredden, betegnes hos os med det Navn Tunghold; da derimod
de samme Belgers sterke Trek og Tilbagegang fra Strandbredden egentlig
kaldes Dragsne.
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altid felgs og rette sig efter Vinden; men om de store Belger eller
Under-Soen (*), hvilken ikke er sta übestandig som hine, men holder
ved sit Streg i nogle Dage, endog efterat Vinden har forandret/ig.
Naar man altsta, strend Landkiendingen tabes, har lagt Marke til, i
hvilken Strag man feiler, og hvorledes Understen falder ind paa Baa
den, enten ligs efter eller paa straads, eller i hvad Vinkel imod Baa
den, sterre eller mindre; sta kan man kun holde Baaden i stmme (^our3
etter Gang, og derved, ligesom efter et Compas,finde Landet og trasse de
forlangte Grunder i Havet.
§.5.
Dette maa da vare nok om Seisttsen, som i en Bestrivelse over
Sendmer ei bel kunde forbiegaaes ; ikkun jeg maa lagge dette til, at
enFremmed umuelig kan forestille sig, i hvor haardtVeir man kan foge
Seen med eu ret bemandet og udredetSendmerst Hav-Baad, som
uden Tvivl har eet og andet Fortrin fremfor andre brugelige Baade l
Norge, stasom: 1) At dell er forsynet med lange og fraKielen straads
opgaaende Skudter, i sar med en lang, hei og breed Fremstudt, som
er meget beqvem til at knuse de modstaaende Belger og at staae Seen
fra sig; hvorimod den har en let og smal Bagstudt, som gier, at For
stavnen endog af sig selv seger op imod Vinden, til stor Fordeel i Sei
latsen. 2) At den er meget stad og fast i Bunden, felgelig vel stikket
til at taale Seil; hvilket kan stuttes deraf, at Bunden, strend den
begynder at stas sin Reisning ved Siderne, er 1^ Alen breed, nåar
Baadens Bredde oven til udgier 5 Alne. 3) At den paa begge Sider
er indstaaren og lav, til des sterre Beqvemmelighed for dem, som stal
Fff 3
fere
(*) Endnu gives det tredie Slags Belge, - kaldctStrem-Baars, som foraarsages af Stremmen og Vinden tillige, saa oste de mede hinanden og
stode sammen.
Denne setter Våndet ien meget heftig og uordentlig Bevegelse, ligesom den og altid ferer sterkt Skum og Brusen med sig.
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fore Aarsne, hvilke ellers vilde komme til at liggs for heit; men er deri
mod iklH (som andenstads stal vare brugeligt) rundt om Kanten belagt
med nGsn List eller Baand, hvilket vel gier Baaden starkere, men
tillige mindre smidig i Våndet, sta at den formedelst sin starke Mod
stand des lettere kml knuses af de overmagtige Belger. 4) At den ikke,
som paa de fleste andre Stader i Norge, haretfiirkantetSeil; menet
oven til smalt og neden ti! breedt Skak-Seil, som bedre klever Vinden
og ferer mindre Tyngde med sig i Heiden. Vel folger med disse For
dele een og anden Meilighed, stasom: 1) At de her brugelige SkraaeSeil, sta oste de i en Lavering etter formedelst Vindens Forandring
stal snoes, maa i det mindste stryges halvveis ned paa Masten, i
Staden for at de firkantede Seil ved Vendingen kan blive staaende,
endog everst i Toppen, uden at nedstryges; hvortu Aarstgen er denne,
at Skiedene paa de sidste Slags Seil ere lige dannede, og felgelig kan
bruges vezel-viis om hinanden, langt andsl ledes end paa de ferste. 2)
At Vollen eller Roe-Stangen, som altid bor ligge i Hoibord, maa
tåges op og omsattes, hver Gang Seilet saaledes vendes.
3> At
vore Baade formedelst sin anseelige Bredde og Fasthed ere gemeenlig
tunge at roe frem og udkrave derfor mere end sadvanligt Mandstab.
Men disse Uleiligheder ansees dog som übetydelige imod den sterre Nytte
og Sikkerhed, som disse Baades Indretning medfere i Seilatsen; thi
derpaa kommer det fornemmelig an her, hvor vore Fistere (frem for alle
andre Norges Indbyggere) vove sig meget langt ud i Havet. Forde
len af vore troeftste Baade bliver altsta i sar denne, at nåar det paa
andre Stader i Norge javnlig og alt for ofte steer, at Folk omkomme
paa Seen ; sta indtraffer det her ganste sielden. Ja enhver , som ret
betragter vore Seemands Seilats og Seile-Redstaber, stal uden Tvivl
tilstaae, at enteu blot Uforstgtighed eller sardeles ulykkelige Tilfalde
maa vare Aarstgen, nåar en Baad her stal kuldseile.
Ferenb
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Ferend jeg ganste forlader denne Materie, maa jeg endnu til Slut
ning melde: at ei alene smaa og store Baade, men og de sterste lagte
sattes her paa Land, efterat ds ere brugte, og bevares i visse dertil ind
rettede Huse, som kaldes Noster. Et Icegte-Nsst opferes vei altid
as Tråe; men dog ikkun som et Bindingsverk, bedakket med et TorvTag og nogle Bradder ved Siderne. Det bygges og altid sta langt
ned i Stranden, at lagten i Flod kan fiyde derind; da den siden ved
Hielp afSkruer lettes sta heit iVeiret, at den kan staaeFlodfrie. I
saadanne Hust sattes lagtene i^d om Efterhesten og staae i god Forva
ring hele Vinteren igiennem indtil Foraaret, da de tåges ud og bruges
sta lange Sommeren og Hosten varer. Et Baadc-Nsst bygges deri
mod paa sedvanlig Maade af Temmer, undertiden og afSteen ; hvil
ket sidste baade burde og kuude stes overalt, stasom der sielden er Man
gel paa beqvemme Stene i Stranden, hvor stige Huse altid staae, dog
ikkun nar ved Flo-Maalet eller det Stad i Stranden , hvortil Floden
i Almindelighed stiger. IBaade-Nestet forvares ei alene Baadene selv,
men og Vaade-Redstab sta vel som Fister Redstab. Lige fra BaadeNestet og sta langt ned i Stranden, som Ebben gaacr, opryddes en
maadelig breed Gang eller Vei, som her kaldes en Stoe, fordi den
tiener til et Stade eller Landings-Stad for Baadene og giver dem et be
qvemt Indleb. Samme Gang bliver paa begge Sider forsynet med
en Vorr eller en Rad af store Stene, hvilke tiene deels til at holds
Bslgerne af, deels til at stige i Land paa , deels sgsta til at faste Lun
dene 0: deTrae-Stokke, som lagges tvert over Gangen, paa det at en
Baad des lettere kan trakkes af og paaLand, og atßaade-Kiolen ei stal
slides op eller tåge Skade. Paa saadanne Stader er det da, hvor man
i AiMindelighed lander med Baadene; men ellers bruges og desuden
hos fornemme Folk, og i sar hos Handelsmandene, visse sta kaldte
Soeßrygger, det er, Trae-Broer eller Udbygninger i Seen, som
under-
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undertiden kan vare meget lange, undertiden igienkorte, altefterLan
dets Bestaffenhed og See -Vundens sterre eller mindre Dybhed ved
Strandbredden. De hvile enten paa Stolper, eller paa Bolverk og
Steen Kar, og ere altid forsynte med en Stie eller Trae-Trappe, item
med en sta kaldet Brygge-Stage, det er en opreist Stok, behangt
med en Talje, hvorved Tende-Gods og andet kan hidses op eller ned i
de tet ved Broen liggende lagte etter Baade.
§.

6.

Efterat jeg saaledes har bestrebet Seilatsen, Maa jeg og melde
noget om det, som har ncmuest Sammenhang dermed, nemlig om
Vindens og Veirliget , og i Mangel af Konstige Meteorologiffs
Observationer, hvilke jeg ikke har havt Leilighed til at anstille, blot
anfere en Deel almindelige Anmarkninger, sta og de fornemste Pro
gnostiske Tegn eller Marker , hvorefter vore Seemand rette sig. I
Almindelighed kan da markes: i) At Vindene hos os meget bestem
mes afLandets eller i sarßiergenesßeliggenhed og Strakuing. Saa
ledes kan, for Ez'empel, i de meget trwgs Fiorde og Dale, som paa
begge Sider ere indstuttede af heieFields, ikkun falde 2 Slags Vinde,
lige ud eller ind ad, efter Fiordens og Dalens Strakning; stasom de
heis Fielde hindre alle Side-Vinde i sin Fart, og tvmge dem til at rette
<iq ester Landets Skabning. Men det markeligsteExempel herpaa hos
os er Nordvest-Vindens Bestemmelse og Vending ved det bekiendte For
biergStat, som ofte hindrer lagtene fra at komme overStat-Havet
til Bergen ; da stmme Vind ellers kunde vare lige sta nyttig til denne
Reise som NordewVind. Naar altsta Vinden hos os synes at vare
god og foielig paa Henreisen til Bergen , men det dog siden fornem
mes, cchlagtene dermed ei have kundet komme fort overStat-Havet;
sta slutter man straz-, at Vinden .i Havet maa falde Nordvestlig, og
siger:

!
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siger: at den klover sig for Stat; hvilket og har sin Rigtighed. Thi
da Stat er en Land-Pynt , som strakker sig langt ud i Vest, og Landet
eller See Kysten paa Sendre Side af Pynten falder af til Senden,
men paa Nordre Side til N. O". ; sta bestemmes Nordvest-Vinden der
ved saaledes, at den Senden for Stat bliver ved at falde Nordvestlig,
men derimod Norden for Stat forandres til en Syd-Vest, som alde^
les hindrer vore Seestrende at komme Stat Pynten sorbie til Bergen.
Og at denne Vindens Forandring eller Vending efter See-Kysten ikke
yttrer sig paa et kort Stykke Vei, det kan tydelig nok erfares af Hr.
L. Barhowsobservat. vom Nordlicht Pag. 28 , hvor den siges at vare
bleven bemarket endog ved Krelandet nar ved Trondhiem , som lig
ger hen imod 30 Mile Norden for Stat. 2)<Da de fieste Ftorde og
Dale hos os ligge vendte fra Osten til Vesten og ere paa begge Sider
indstuttede med Bierge af stmme Strakning ; sta folger deraf, at Osi
lige og Vestlige Vinde her paa Stadet maa vare de almindeligste, al
lerhelst da det store Vester-Hav ligger i sta viid en Strakning paa den
ene og Oplandene paa den anden Side: hvorfor og disse Vinde kaldes
Hav- og Land-Vinde, eller Hav-Veir og Land-Veir.
Exempel
herpaa haves i sar om Sommeren i godtVeirligt; thi da falder omFor
middagen til Klokken 9 a io en stgte Aftenvind eller sta kaldet UdRonne, om Middagen en Vind-Btille, og om Eftermiddagen en sagte
Vestenvind eller Hav-Gule, hvortil jeg giver den selv stmme AarstA
som Scheuchzer til lige stadall Vind-Afvezling i mange afde Schwei
tzerste Dale har allsert i Natnr. Vissmfch. 2. Th. §. 1 1. Pag. 279.
z) Da Osten- og Vesten-Vindene i de aabne Fiorde og Dale have en
ganste frie og übehindret Giennemsttt, sta falde de altid meget javne
og stadige; hvorimod Senden- og Norden-Vindene, som stede an paa
de ved begge Sider af Fiordene liggende Bierge, ere meget ujavne og
farlige, fornemmelig i de trange Fiorde, hvor de deels stedes tilbage
Ggg
fra
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fra den Side, de stedte ind paa, deels kaste sig over Fisld-Ryggen og
ned paa den anden Side afFieldet. Derved foraarstges da de farlige
Kaste-Vinde eller Field-Kast, som i stor Hast falde ned paa Soen og
ofte tags en Deel af Våndet op med sig og sers det tvert over dett hele
Fiord ; hvilket her kaldes Sse-Drev , fordi det saaledes drives hen af
Vinden. Medes et stadant Field-Kast og See Drev af den sammen
pressede Luft, der ligesom omringer og ftmmentrykker dem paa Ms Si
der; da maa de stgeUdvei lige opiVeiret og med en sardelesHastighed
stige alt mere og mere op ien Sneglagtig Gang , felgelig udgiere et
Slags Hvirvel-Vind, som her kaldes en Vind-Knude. 4) Endstient
Nordenvind og Sondenvind kan begge sortiene Navn afKaste-Vitlde;
sta er dog den sidste ulige mere ujavu og ustadig end den fsrste. Ho
ved-Aarstgen dertil ber uden Tvivl seges i Landets eller See-Kystens
Beliggenhed sta S. V° til N 0., hvilken foraarstger, at Nordenvin
den falder lige frådet aabne Hav ind paa Kysten; i Staden for at
Sendenvinden kqmmer overLand og stoder an paa mangfoldige Bierge,
folgelig bliver alt mers og mere ujavn. Og da det er bekiendt, at jo
heiers og brattere en Field-Side er, jo farligere Kastevind falder der
fta; sta foreges maastee Sendenvindens (ligesom og Sydost-Vindens)
Njavnhed ikke lidet derved, at den kaster sig ned fra vore Bierges.Nor
dre Side, som efter den i foregaaende ferste Capitel anferte Anmark
ning er mere brat og steil, end den Sendre Side. 5) Uagtet dette
Land ligger Nord-Polen sta nar, blaser dog ingen Vind mere sielden
end Nordenvind, ventelig fordi den alt for meget tvinges og afholdes
ved de i Vester-Havet regierende Vestlige og Sydlige Vinde ; thi sta
snart disse Vindes Haftighed om Foraaret og Sommeren aftager, mar
ker man sirax, at Nordenvinden ftaer Kraft til at stede hid, og er der
for paa de Tider langt mere almindelig hos os, end om Vinteren og He
sten.
Desuden er ved Nordenvinden at marke, at den (ligesom de
Sstlige
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Ostlige Land-Vinde) gemeenlig ferer klart og stille Veir med sig, og
bringer baade Luft og Hav i Ligevagt igien , efterat de ved de stormende
Hav-Vinde ere satte i ell hastig Bevagelse ; sta at en Storm fra Havet
meget sielden stilles, strend Vinden gaacr om til Norden og forandrer?
sig til
6) Alle Hav-Vinde, det er, Vestlige
og Sydlige Vinde fere altsta stark Underste og Soegang med sig;
msn ingen af dem fatter dog Havet i sterre Opror og Bevagelse, end
Nordvest-Vinden, fordi den (som man her siger) staaer afdet dybe
ste Hav, eller kommer fra den Kant, hvor Vester-Havet er messt viidt
og aabent. Hvor dybt denne Vind fortsåtter sin Bevagelse i Våndet,
kan sluttes deraf, at Velgerne ei alene brydes paa blinde Skiar og
Klipper, som staae 12 til 2OFavne under Vand, men endog, i Fald
Stormen bliver ved nogle Dage i Rad, kan rokke og flide Fiffer.Gar
nene lese fra Hav-Bunden, uagtet de ere fatte paa 50 til 6o Favnes
Dybhed; hvorfor og dette Slags Vind kaldes Grund-Stsd. 7) Det
almindeligste og varigste Storm-Veir hos os kommer afSydbest-Vind,
eller rettere af en Vestenvind i Havet, som ved at stede an imod SeeKysten bestemmes og forandres til en Sydvest-Vind. Springer denne
Vind om til Nordvest og Norden, da er man vis paa, at den for den
Gang opherer; men gaacr den om fra Vest og Sydvest til Senden og
Sydost, da bliver Sronnell langvarig og holder gierne ved i nogle Dage
saaledes, at den om Dagen blaser afen Vesten og S. V. (ikkun at den
undertiden midt paa Dag pleier give et Ophold eller sta kaldet Mld
dags-Duus) men gaacr hver Aften om til Senden og S. O. ; hvor
for og stadant Veir kaldes Traa-Veir 2: trodsigtVeir, som lange vit
vedvare. 8) En anden kortere og mere ujavn Storm reiser sig af en
Vesten- etter NordhestVind, og kaldes Mle-Veir (Vemuß per in
tervalla sZeviLNB) fordi den kommer Sted-viis med hastige Ilinger
og gier nogle Ophold denmellem. Dette.Slags Storm-Veir afveM
Ggg 2
da
<»
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da idelig saaledes, at, sta oste de tykke og merke Skyer i Vest eller
Nordvest trakke sig sammen i Havet, bryder det ind i Landet med haf
tigßegn, Snes eller Hagel, undertiden ogsta med Lynild ogTorden;
men sta snart de stmme give etGlan o: en Rift eller lysAabning, lag
ger det sig strax igien og bliver mere stille. Naar altsta den ferst om
meldte langvarige Storm altid pleier at dampes og stilles vedetpaakom
mende Regn , sta er denne derimod paa det hafnZste, medens Regnet
vedvarer; men som den tillige raser Hastig ud og imellemstunder opherer,
sta er den de Reisende mindre til Hinder end den ferste.
§.

?.

Hvad Veirligets Bestaffenhed og Afvez-ling med Varme, Kulde,
Blast, Regn og Snes i de fire Aarets" Twer angaaer; da er stmme
sta megen Ustadighed underkastet, at ikkun sta almindelige Regler der
om kan fastsattes. Imidlertid kan agtes, at Veirliget i Almindelighed
meget bestemmes af Landets eller i sar Biergenes Bestaffenhed , og af
deres Beliggenhed narmere ved eller langere fra det store Vester-Hav.
Saaledes falder i) ved See-Kanten hverken stnderlig Varme om
Sommeren, ei heller megen Kulde om Vinteren, af Aarstg, at det
nar beliggende Vester-Hav medferer altid kelige Vinde og Hav-Kulde
om Sommeren; men derimod opsender fugtige og Varme Dunster om
Vinteren. 2) I Fiordene og de langst fra Havet beliggende Srader
befindes baadF Sommer-Varmen og Vinter--Kuldell i en langt starkere
Grad. I sar viser Solen sin starke Kraft og Virkning ide trange og
med heie Bierge paa begge Sider indstuttede Dale, ei alene ved at
bringe det sta kaldte Snare Korn til en usadvanlig hastig Modenhed,
men og ved at trakke Fedmen ud af Fyrre Tommeret i Husene, hvilke
derover see ud, som de kunde vare besmurte med Harpix eller Tiere.
Ligesta falder omVinteren i de Dale, hvor farste Vande og Elve findes,
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en sta kaldet Snoe eller Snee-Vind, som erusadvanligkoldogZiennsM
trangende. 3) Ligesom Hav-Veirst etter ds Vestlige Vinde fornem
melig have Overhgand ved See-Kanten; sta regiersr derimod LandWeiret i Mordene, og det i sar om Vinteren, nåar Tetlen (Isen
eller Frosten i Jorden) er stark og Sneen megen, da disse 2 Slags
Villde ofte fere en meget hastig og langvarig Strid med hinanden. Et
markmgt Ez'smpel paa denne Strid i Luften forekommer hver Vinter
imellem Skottungen og Skiellen , af hvilke den ferste er en stark HavVind, forn ferer med sig i Vest en Samling af tykke Skyer, kaldet
Skottungs-Bakke; men den anden en ffarp Ssten-Vind, som kaldes
Skiellen , enten fordi den ligesom stielder og strider imod Vestell-Vin
den, eller og maastee fordi den ligesom stielner ogsatter den visse Grand
ser. Med denne Strid gaacr det saaledes til, at Skottungs-Bakten
(eller Vestenvinds-Bakken) sattes hver Aften op af Havet paa den
ellers klare Himmel, og derimod af den starpe Osten-Vind drives hver
Morgen ned i igien ; og jo heiere Skottungs-Bakken stiger paa Himme
len, jo hastigere puster Asten-Vinden imod. Saaledes kan disse to
Vinde brydes i 8 til 14 Dage og holde hinanden i fuldkommen Lige
vagt,, da man her pleier sige: atLandet (forstaae Snes og Kulde i
Landet) er for stcerkt, indtil Hav - Vinden dog omsider staer Over
haand og bryder ind i Landet meb Regn ("). Om Sommeren fere
disse Vinde, under Navn af Skodde -Veir og Skarfsre, en lige
stadan, men mindre haftig, Strid med hinanden; efterdi Skodden o:Taa
gen sinder da mindre Modstand i Landet og tranger sig derfor des lettere
ind. 4) Da de Vestlige og Sydlige Vinde, som idelig tumle fig i
Gqg 3

Vestar

(*) Saa loenge denne Strid imellem Skottungen
Skiellen vedvarer,
fornemmes Nordlyset meget ofte, hvilket og stadststes i Hr. L< Bar-

hows Observat vom Nordlicht. §. 31 . stient det synes at v«re modsagt igien i §§.460347.
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Vester-Havet, fere javnlig Taage med sig ind i Landet; sta falder det
af Fornodenhed, at her paa Stadet ingen Mangel haves paa Snee
oZßegn, allerhelst daßiergene ere baade mange og heie. DenSnes,
som kommer med Vestenvind, er gemeenlig fugtig; men den, som felger
med Wenvinden (thi disse 2 Vinde fere den meste Snee med sig) mere
ter. Dsn ferste falder ned i store Stykker og forgaaer gierne hastig,
efterdi den har meget Vand i sig; stient det derhos som oftest fornem
mes, at den Snee, som ved Havet er vaad, bliver siden, nåar den
kommer langere ind i Landst , alt mere og mere ter. Ja det som mere
er, da bliver ofte Regnet selv, nåar det kommeri til 3 Mile ind i
Fiordene, forvandlet til Snee. Deraf felger, at i Fiordene maa fal
de en ulige sterre Hob Snee end paa Serne, allerhelst nåar en stark
Blast af Vesten driver den fra Hav-Kanten lige ind i de trange Fiorde;
stient det dog ofte erfares, nåar Sneen kommer af Vesten eller Nord
vest, at enhver Snee-Bye (Iling med Blast og Snee) medes i Fjor
dene af en modstt Vind fra Men eller Sydost og falder saaledes javnt
ned overalt. Regn falder ofte ulige, endog paa ganste nar ved hin
anden liggende Stader, ligesom Taagen lagger sig snart paa eet Field
snart paa et andet, snart steder an og standser imod den eneField-Side
snart mod den anden ; sta at Sadens Indhesining ofte kan gaae fort
paa den ene, nåar den formedelst et sta kaldet Negn-Sknr aldeles for
hindres paa den anden Side af est og det stmme Field. 5) Hvad
Foraars-Veirliget angaaer, da pleier Landveiret, etter de Sstlige og
Nordlige Vinde, paa den Tid at tage Overhaand og foraarstge en an«
seelig Fisre eller Ebbe, i sar den bekiendte Gise-Fiore, det er Martii
Maaneds Ebbe, som holdes for at vare den sterste. Disse Vaar-Vinde
have fornemmelig i de seneste Aaringer fra 1740 varet meget starpe og
kolde, til stor Skade ogVantrivelse for Creaturene, og til megen Hin
der for Gadens Opvaxt. Ved Lsv-Sprmget pleier og (ligesom ved
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Lov Faldet om Hosten) at yttre sig en Hoben Sygdomme hos Menne
ster ; og op til Lands falder desuden en Damp om Foraaret af den sta
Jorden opstyoende Telle , som ligeledes er skadelig for Folkets Sundhede
Ved Paaste Tider, nåar Farten aabnes og begynder at gaae an til Ber
gen, pleier Md at falde en stark Nordenvind, der ret kan ansees som
en Passat-Vind for vore Seilere , i sar forNordfarene eller de Nord
landske, afhvilke mange have icx) Mile og mere at reise 2 Gangs
hver Sommer til og fra Bergen. 6) Sommeren i Norge pleier altid
at vare kort, stient derhos temmelig varm ; men nu i nogleAar, nem
lig fra Aaret 1 740, har man her som oftest havt kolde Sommere og en me
get fugtig Luft, foraarftget asdeu tykkeTaage, kaldet Morke-Skodde,
sont tdelig har stedt ind fta Havet og fert en kold Nordlig eller Vestlig
Vind med sig. Denne Taage er vel altid af vore Fistere fornummen
i Havet; men aldrig har den, sta vidt man veed, trangt sig saa dybt
ind i Landet og ligget sta bestandig indstuttet imellem Biergene, som nu
omstunder: hvorom allerede er meldt i det foregaaende Cap. om Ager
dyrkningen. Derved er da Solens Skin og Sommerens Behagelig
hed for en stor Deel bleven betagen ; sta at von Sommer-Veirligt osts
kunde ansees at ligne en Vinter, nåar vi derimod om Vinteren ofte
have havt et usadvanlig mildt og godt Veir. At denneTaage kommer
fra Grenland eller andre saadanne Nordlige Stader, synes mig at
have Anledning til at stutte af Hr. Egedes Bestrivelse over Grenland ;
og omendstient den ingen stark Hav-Vind har i Felge med sig, sta forer
den dog en markelig Hav-Strem ind i alle Fiorde, til et ufeilbart
Beviis,at der maa ligge en starp Vestlig eller Nordvestlig Vind i VesterHavet, som driver Stremmen frem: hvilket og afde Seestrende, som
komme ind fra Vester Havet, bekraftes. I Svrigt ere stille Osten- og
Vesten -Vinde de almindeligste Sommer Vinde; men ligesom Vesten
vinden om Vinteren halder iil Senden og bliver en Sydvest -Vind,

sta
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sta holder den sig omSommeren tilNordvest ellerNorden. Den rette
Nordenvind er og langt mere almindelig om Sommeren end om Vinte
ren , og tiener altsta ikke lidet til at befordre den Nordenfieldste Handel
og Fart til Bergen ; thi staer man kun feielig Vind paa Henreisen,
bliver man sielden forlagen paa Tilbagereisen, efterdi de Sydlige og
Vestlige Vinde altid ere ds sadvanligste ved HawKanten. Og omend
stient disse Vinde ofte ids varme Sommer-Dage (i sar Hunde-Dagene)
kan gaas om til en sta kaldet Sydost-Draatt eller Doe«Veir, da
Skyerne trakke for en Sydost og fere Vindstille med sig, at man hver
ken kan seile frem eller tilbage; sta gaacr dog for det ferste Stremmen
gemeenlig Nord ad, dernast pleier og paa stadan Tid om Eftermidda
gene at indstlde et Floe-Veir eller et Flo OcdneMgz) som vel ikkun
varer nogle sta Timer, men er gemeenlig haftigt og begynder altid
Sonden fra, gaaende siden alt langere og langere mod Nord, til stor
Hielp for dem, som seile fra Vergen. 7) Hesten pleier hos os åtvare
den behageligste Tid afAaret, fordi den giernemedstrer en varm SydostVind, som baade bringer det bogende Korn tilModenhed og tener det
afstaarne.
Io koldere og übehageligere Sommeren har varet, jo
mildere pleier Efterhosten at blive; og omendstient man altid paa den
Tid har en Storm fra Havet i Vente, tillige med hei Flod , sta ind
falder stmme dog ofte sildig, ofte afleses den igien med godt og behage
lige Veir.
Da Natten om Efterheftn begynder at blive merk, sta
giver den Anledning til at see adstillige lysende ?llSnomena, stasom
Mol>lld eller Hav-Ild, hvilken efccr de Naturkyndiges Mening stal
foraarstges af det opgiastede og stmmengniede Satt iden af Vilidene
oprerte See; men efter vore Ssemands Begreeb altid stal lade sig til
syne, nåar kun Lnften ien vis Grad erTaagefuld og merk. Og om
endstient vore Bender vide afErstrenhed, at Mo^lldsn lyser aller
meest for og i Sendmvind, som fremfor de fleste andre Vinds fatter
Soen
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Soen l en hastig Bevagelse; sta mene de dog, at denne LysninZ i
Seen egentlig bor tilstrives de merke Skyer, som Sendenvinden ftrer
med sig : hvori de formodelig tåge Feil. Nordlyset sees ofte baade
om Hosten og Vinteren, men fornemmelig nåar der regierer en Strid i
Luften imellem den Skyefulde Vestenvind og den modsttte Taagefrie
Aftenvind. Naar Silden omHesten svermer om i Havet og holder sig
da stal ester vore Fisteres Beretning derafopstaae
en blaae og lysende Damp , som maastee bliver det sta kaldte Sild'Bllxt
etter
I-lalecum, hvorom Hr. Professor Ramns melder i si»
Afhandling om Nordlyset. Fiffe-Lyset sees derimod ikke strend om
Vinteren og holdes for at vare et Lys etter lysende Damp as den ved
Vimer-Solhvarvet opstigende Torste-Sverm. Iblant Meceora er intet
almindeligere end Drage, som ikknn lader sig ste i klart Veir og tV.des
her egentlig Veir-Brand, fordi den styver Gnister fra sig i Luften lige
som en nedkastet tandt Brand. Den styver sig frem ien lang og bug
tet Rad, og ansees som et Forbud for Blast, hvilken stal komme fra
den Kant af Himmelen, hvor Dragen i sin Fart stoder hen. Under
tiden holder den sig hoit op iLuften; men ofte ganste nedrig, sta at
Gnistene styve Folk om Orene og det hele ttemispkTrmm oplyfes, som
det kunde vare den klareste Dag. 8) Vinteren har ide seneste Aarin
ger varet meget übestaudig og uordentlig, fornemmelig i Begyndelsen
eller for Vinter-Solhvarv , da den idelig har afveM med stormende
Hav-Veir, som har brudt Tellen op af Jorden, sta snart den er ble
ven lagt, og med et usadvanlig mildt og stille Veir, som ofte har ved
varet halve og heie Maaneder, imedens Jorden har ligget bar. Mau
har altsta ved lang Erstrillg market, forst atVinter-Knlden ikke bliver
as nogen Bestandighed , nåar den ferste Tette i Jorden staaer op igien,
efterdi Landets Kulde da ei kan holde Ligevagt imod de uroelige og stor
mende Hav-Vinde; demast, at ligesom den rette So:umer-Varme ikke
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falder strend efter Sommer-Solhvarv , sta begynder hetter ikke den
rette Vinter-Kulde strend ester Vinter-Solhvarv, da Tetten pleier at
lagge sig paa nye. Ds alminveligste Vinde ere om Vinteren, ligesom
om Sommeren, Vesten- ogOsien-Vinds, af hvilke den sidste gemeen
lig ferer klart og stille, men den ferste taagst og stormende Veir med
fig. FraVesten og Osten springer Vinden vel om paa mange forander
lige Maader; men ikke des mindre fornemmes dog som oftest denne Or
den: at nåar Vesten- og Sydvest -Vind nogen Tid har regieret med
Storm og Regn eller Snee, da springer den om til en Nordvest med
Torden og Lynild, samt Frost og Snes eller Hagel; hvilket dog sielden
varer over en Dags eller Nattes Tid, da den gaacr om til Norden og
bliver stille med klart-Veir og Frost. Derpaa felger da strår en Osten
vind, som gemeenlig vedvarer nogen Tid med smukt og klart Veir (stient
der dog een og anden Gang kan falde Snee sta vel med Osten- som med
Sydost Vind) indtil den gaacr om til Senden med let Veir, som gier
Sneen kram og ferer undertiden Regn med sig, og endelig falder hen
til enSydvest og Vesten igien, forn tager Sneen ganste hort med Regn
og Storm. Men ligesom Sneen saaledes borttages ved en Storm af
Havet, sta stilles Stormen gemeenlig ikke strend Snee paa nye bliver
nedkastet; hvilket altid steer, nåar Vinden atter gaacr om fra Vest til
Nordvest. Og saaledes afvexler da Veirliget den hele Vinter igien
nem. Dersom en stark Vind felger enten med eller strax efter den ned
lastede tene Snee, da foraarstger den et strakkeligt Snee-Fog , som
driver Sneen ned fra alle Biergeog Heie, men opfylder derimod alle Dale
ogbetager Folk nasten alt Syn; sta atintet Veir falder de Reisende mere hinderligt og besvarligt, end dette.
§. 8.
Da man her paa Stadet som oftest maa tåge sin Naring baade
af Landet ogVandet, og man sta vel til Land- ftmSee-Vruget behever
beqvem

om SMdmors Fartoie og Seilats, med videre.

-

447

beqvem Vind og Veirligt; sta findes der maastee sta Stader, hvor
man neiers har givet Agt paa alle Veirets Forandringer og bedre for
siaaer at demme derom, end her. Ja det vilde nasten udgiere en Af
handling for sig selv, om alle de Prognostiste Tegn og Marker stulde
anferes, som vore See- og Land-Mand have giort sig og tåget deels
afSkyernes Fart og evrige Veffaffenhed, deels afHavetsßevagslser>
Stremmenes Leb, Flod og Ebbe, deels og af Maanens Forandrin
ger og adstillige Luft-Skin, item af visse See- og Land-Dyrs Natur
lige Drifter, med videre, hvoraf jeg ikkun vil anfere det markvardigste.
i) Det almindeligste og visseste Marke, hvorester man retter sig, er
det sta faldte Bleeg, det er tynde og blege Skyer, som i lange Spp
rer eller Strimler brede sig ud i Lnfteu og trakke altid hen til den Kant
af Himmelen, hvorfra Vinden vil komme, eller lige imod den forven
tede Vind. Disse Skyer holde sig gemeenlig heit op i Lufteuoven for
de andre Skyer og sees ofte at gaae tvert imod dem; de see og under
tiden krumme eller ligesom bugtede ud, og give derved tilkjende, at
den Vind, som de gaae i Mede, allerede er kommen og har begyndt
at drive dem tilbage. 2) Naar Nordlyset, som ellers altid gaacr fra
N. O. til S. V. og Vesten , sees at trakke sig meget hen til det Sydlige
I-lemispkNrmM) da ventes vist Sendenvind. 3) Sees derimod i
klartVeir omSommeren megenTaage at samle sig paa de everste Fielde
Aoppe; da er man vis paa Nordenvind.
4) Sees om Morgenen
stark Rede i Ost, da har man (efter almindelig Erfaring her paa Sta
det) den Dag en Storm i Veute, dog sta, at Redheden der bliver
staaende eller sattes ned bag Fieldene; thi spreder den sig om Morge
nen hen over Himmelen mod Vesten, da bliver Veiret vist nok godt,
eller i det mindste sta taaleligt, at ingen frygter for at reise til Havs
den Dag. 5) Sees omSommeren Skarfore (det er en Samling
af tykke Skyer i Osten) da ansees det som et Tegn til godt Land-Veir,
Hhh 2
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efterdi det altid pleier modstaae og dampe Hav-Veiret: trakkes det hen
til Senden, da staaer man, at stmme godeVeirligt vil vedvare; men
feres det hen mod Norden eller Vesten, har man snart Forandring af
Hav-Veir igien. 6) Naar Himmelen er overdraget med Skyer om
Sommeren , og derhos fornemmes en qvalmende Hede eller sta kaldet
Lummer - Varme i da har man om Eftermiddagen et Flo (Tcdno.
pdi2B) vist i Vente. 7) Saa ofte man om Sommeren feer Tarver
(det er, smaa, tykke og merke Skye-Pletter) at stige op af Havet, ven
ter man en starv Blast, som vedvarer sta lange, som Skye-Pletterne
blive hangende langs vedHorizonten; hvilket synes at stemme overeens
med det, som berettes om det bekiendte Olho de Bay ved Taffelberg
paa Cap. Ses Scheuchzers Natnr. Wlssensch. 2. Th. Pag. 283.
8) Undertiden, helst om Hesten, heres et starkt Knald i Luften, lige
som et langt fravarende Bosse-Skud, hvilket her kaldes Veir- Brest
(fordi man mener, at Veiret eller Vinden brister da med valdig Magt
nd af Skyerne) og ansees af de fleste som et vist Forbud for en Storm
fra den Kant, hvorfra Lyden kommer; stient nogle vilde sige, at Storm
ei altid paafelger. Af mig er det kun hort een Gang, nemlig i Scp
tember-Maaned 1757 paa en Dag , da Veiret var taaget og Sydlig>
men derhos ganste stille, indtil den nast paafelgende Dag, da en me
get starp Vind afSydost begyndte at blast og vedvarede saaledes i nogle
Dage.
I Schwed. Acad. Abhandl. 1752, 4. Qvan. 1 1. Abh.
meddeles ßeretnillg om adstillige starke Luft-Knald, som synes at vare
af selv stmme Bestaffenhed. 9) Naar Man om Vinteren seer hen mod
Vesten og marker, at alle ved Havet forekommende Objecter, stasom
Oer, Skiar,Landpynte og Baade, glldres op etter forheies, sta at
de synes ligesom at vare oploftede over Våndets Flade; da veed man
vist, at Vestenvind med Skodde eller Taage er nar for Haanden. Dette
?kTNonienon lader sigi sar tilsyne omVintsren, imedens den forhen
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Hmmelote Strid imellem Skottungen og Sklellen vedvarer, etter ret
tere, nåar den ferste begynder at stae Overhaand og vil bryde ind i
Landet; men ellers sees det og om Sommeren saaledes, at de smaa
Skiar i Havet ei alene forheles, men og tillige forestille en Hoben ar
tige og hastig afveflende Figurer, som ret ere forunderligeat ansees og
i dette Tilfalde har man ligeledes en Vestenvind sikkert i vente , om den
end vårede nok sta kort. Grunden til begge kl^nomeng ligger iTaa
gen, som ved at brakke Solens Straaler foraarstger disse usadvanlige
Forestillelser. lo) Om Vinteren, i sar nåar Jorden er belagt med
Snee uden at vare tilfrossen, fornemmes undertiden paa Fiordene en
starkDamp^ som her kaldes Frost»Gov etter Frost-Rog; og da spaaer
man strax, at Kulden ei lange vil vedvare. Samme Spaaedom gier
man sig og, sta ofte Tanget ved Stranden fryser til eller belagges mey
lis ; item nåar Driv-lis sees at fiyde paa Fiordene, og nåar Stran
den giver en Stank eller slem Lugt fra sig. 11) Et vist Forbud for
Sydlig Vind er stark Mor-Ild i Seen, eller paa Seen flyvende Skum
og Bobler.
1 2) Naar visse See Snegle, som kaldes Buehunde,
begive sig i nogen Mangde heit oz> paa Sttandcn og de ved Seen lig
gendeßierge; da ventes vistNordenvind og tenLand-Veir. 13) Er
et Snee-Fog meget haftigt, sta at det drives ind i alle Sprakker paa
Huus-Vaggene og klaber sig fast; da.spaaer man snart Opstag eller
"Tee-Veir. Sees stadant Snee-Fog paa de everste Field-Rygge og
Field Toppe alene, da kaldes det Fleld-Fog, og giver et nar forestaaen
de stadeligt Storm-Veir tilkiende. 14) Fornemmes paa Havet, at
Stremmen har et andet Leb neden under end oven til; da ventes For
andring af Vind og Veir, og det fra den Kant, hvorfra den everste
Strem kommer. 1 5) Det er bekiendt, at Stremmen ide store og
aabne Fiorde javnlig falder ud, formedelst den bestandige Land-Vind
og den Mangde afElve-Vand, som daglig ndgyder sig i dem; men be-
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findes det undertiden, atStremmen leber ind ad Fiordene, da ventes
en Storm fra Havet. Kommer stmme ei frem, sta er den dog i Ha
vet og giver sig tilkiende ved stark Strom og Seegang paa Skiarene
uden for Landet, end og i stille Veir; og nåar dette steer, siger man,
at der erAs-Veir i Havet, det er en Storm i Havet, som foraarstger,
at Seen ceser eller svolmer op.
Foruden alt dette har man og adstillige Naturens Forandringer
bemarkede paa visse Aarets Tider, i sar paa de sta kaldte Mcrrke-Dage,
stasom de 4Tamperdage, de 12 Jule Dage, med videre, hvoreftsr
man retter sig, nåar man forud vil demme om Aarets sterre eller mm
dre Kulde, Varme og Fmgtbarhed; hvilket alt jeg for Vidlestigheds
Skyld vil forbigaae, og ikkun melde dette: at man nu omstunder ei
fatter sta stor Tilliid til stige PrognostisteTegn, som tilforn, men kla
ger over, at gamle Marker nu omstunder staae Feil. Det kan
heller ikke nagles, at jo Veirliget hos os tilforn har varet mereordent
ligt og bestandigt, sta at en Deel visse og paalidelige Regler derom
knnde fastsattes; men at det nu paa et Snees Aar har varet idelige
Forandringer underkastet og giort Aarets Tider sta uordentlige , at
man om Vinteren har havt usadvaulig mildt og godt Veir, og derimod
om Sommeren en lige sta usadvaulig og «ventelig Kulde. Hvad dett
egentlige Aarstg dertil kan vare, er vansteligt at sige med nogen Vis
hed; og om de seneste her og andenstads i Europa formarkede lordstielve derudi kan tiene til nogen Oplysning, lader jeg
staae derhen.
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Om

Ss Nd MS r s Fiffer i er.
§.

i.

"
til alle Slags Fiste og Fiskerier er dette Fogderis sta
e^) rigelig velsignet, at det deri overgaaer alle andre Districter af
lige Srenelse i Norge, ligesom det og deri sinder Erstatning for alle de
Herligheder, som Naturen ellers kan have nagtet det, i Henseende til
Frugtbarhed og deslige. Efterat jeg da har bestredet Fartsieue og
Seilatsen, ber jeg ikke forbigaae at melde om Fisterierne, for hvis
Skyld Seilatsen fornemmelig forelages, nemlig sta vel om de her bru
gelige Maader at siste paa, som om Fisteriernes Vigtighed og Fordeel
for Landet; item om Fistens Behandling og Tilberedning, medvidere;
hvilket alt i sin Orden stal blive betragtet, nåar jeg ferst har ansett en
Deel almindelige Regler og Allmarkninger, hvorpaa Fisterierne ho^
os meget grunde sig, ogsom fornemmelig ere selgende:
i) Al Slags Fiff holder sig om Vinteren i det Dybe, men
begiver fig omSommeren op paa de hoie Grunder; ja man har
end og bemarket, at ligesom Solen begynder at stige paa Himme
len, saa begynder og Fiffen at stige alt hoiere og hoiere op af
Dybet paa Grnnderne. Deraf felger da , at Fiste-Fangsien fornem
melig gaacr til om Vaaren og Sommeren, og at der om Vinteren
maa fistes paa 6<D til 70 Favne Vand, nåar det om Sommeren kan
stee paa io til 20 Favne. De Qveiter og Langer, som fanges paa
den
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den bekiendte Grunde, kaldet Stor-Eggen, holde sig midt paa Som
meren altid heiere op ved Kanten af Vybet, end tilig om Vaaren, og
om Foraaret heiere end om Vinteren, da de sege langt ned i Dybsl.
Ligeledes forholder det sig og med Torsten, som vedVinter-Solhvarv
begynder at stige op fra de dybe Stader, hvor den fra Vinterens Be
gyndelse har staaet; ei at tale om, at Seyen opholder sig paa de heie
Flude i Havet om Sommeren alene, og at de smaa Fiste forlade
Strandbredden og Soe-Bryggerne om Vinteren. Aarstgen dertil
menes at vare Kulden, som driver Fistene til at soge ned i de dybe og
varme Stader, hvor de tillige kan staae i Roelighed og Sikkerhed for
det ved Storm-Vindene oprorte Hav.
2) Alt Slags Fistene gaaer bcdre til iFK v, end i Ebbe,
hvilken Regels Rigtighed af enhver Fister daglig kan erfares, men ikke
sta let forklares afPhysiste Grunde. Vel er dertil given nogen Grund
og Aarstg i det foregaaende femte Capitel, i Anledning af Beskrivelsen
over den Fist Sitl, men at dette stulde vwre den eneste Aarstg, ter
jeg ikke forsikkre. Imidlertid er det vist, at jo mere Seen stiger eller
falder, jo bedre eller ringere Fistene har man at vente , og at ligesom
de Fiste , der fanges med Mede-Krog , aldrig bide sta vel paa Krogen i fal
dende som i vozende See, sta soge heller ikke de Fiste, som fanges
med Vod, nar til Landet eller Strandbredden i Ebbe Tiden, men alt
i Flod.
3) Med Garn saa vel som med Angel fistes altid bedre i
Sydlig end t Nordlig Vind. Denne Regel er lige sta vis og paali
delig som den foregaaende ; og Aarstgen dertil stal fornemmelig vare
denne, at de Sydlige Vinde fore mere Taage og Slud samt starkere
Blast med sig, felgelig giere Luften mere merk og Seen oprert, sta
at Fisten ei sta vel kan see sig for eller tåge sig vare, som i klart og stille
Veir. Deras kommer det, at Fisterie med Garn, som staae i Seen
Natten

om Sondmors Fiskerier.

l

453

Natten over, ikke lykkes sta vel i Maane-Skiu, som paa andre Tider,
nåar Luften er merk og Taagefuld; item at Laze Fangsten i de Elve,
som have sin Oprindelse afSnee-Braerne, gaacr allerbedst til midt pas
Dagen, nåar Solen har den starkeste Kraft til at oplese Sneen, hvor
ved Elvs-Våndet bliver Malkestrvet, tykt og oprort. Da nuPinden
her ved See-Kystene javnligst blaser af Sonden og Vesten, og begge
Slags gemeenlig fore Taage, Regn og stark Blast med sig; sta kan
det ikke feile, at jo Fisterierne hos os derved meget maa befordres.
4) Al Slags Fist soger imod Strommen og bliver i Strsm
mene allerbedst fangen ; sta at det synes, at Stremmen er for Fi
stene det stmme som Vinden for See-Fuglene og en Deel af Land-Dy
rene (nemlig ßeensdyr, Geder og sters) af hvilke de ferste i sin Svam«
men og de sidste i sin Gang altid soge imod Vinden. At Fistene idelig
gaae imod Stremmen, steer ventelig derfor, at de ikke stal forsattes
og drives ind paa Landet; men at de mere opholde sig der end anden
stads, maa komme deraf, at paa stige Stader falder renere og fristere
Vand, maastee og mere Fede. Imidlertid er Regelen ganste almin^
delig og kan (foruden adstillige besenderlige Exempler, som i dette
Skrifts andenPart stal anferes) af daglige Erfaringer bevises. Saa
ledes er det bekiendt, at de smaa Fiste javnligst og allerbedst fanges i
Strommene ; at Silden altid holder sig ved Nassene eller LandpyMene,
formedelst den der faldende starke Strem og Atterrinding ; at Seyen
for Stremmens Skyld opholder sig paa de hoie Flude i Havet; og at
Oveiter og Langer af stmme Aarstg fornemmelig have sit Tilhold paa
Stor Eggen, stient det ikke kan nagtes, at de i foregaaende femte
Capitel beskrevne Siil-Stoer eller Qveitc-Halder (hvis Indfiybelfe
i Fisterierne jeg her ikke vil igientage) ogsta giere meget dertil, at disse
2 Slags Fiste opholde sig her i sterre Mangde end andenstads, sta
som de uden Tvivl ere mere almindelige ved Siden og Kanten afdette
lii
store
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store Dyb, end ved Eggene paa andre Dyb.
Af det, som nu er
meldt om Fisteues Ophold og Gang imod Stremmen, gier jeg denne
Slutning: at den stridige Strem, som idelig gaacr forbie den hele
Nordenfieldste See-Kyst og gemeenlig falder fra Senden til Norden,
er en stor Aarstg til, at Sild og Torst hvert Aar i übestridelig Mang
de komme Norden fra og strygge Land-Kanten forbie, eller rettere lebe
igiennem det med Soe-Kysten parallel gaaende Store-Dyb, ligesom
igiennem en Canal, hvorfra de videre stede ind til Sendmer igiennem
det paa den Ostlige Side af Store-Dybet liggende Tvar-Dyb , kaldst
Breesund, som uden Tvivl er det sterste og markvardigste i sit Slags,
ligesom det og gier dette Fogdene til eet af de Fisterigeste Stader i hele
Norge; hvorom mere paa sit Stad.
Efter denne Forberedelse begiver jeg mig til Fiste Redstabernes
Bestrivelse og de adstillige Maader, hvorpaa her sistes; hvilket steer
enten med Angel, Garn, Nod eller andre Redstabs.
§.

2.

I) Angel eller Mede-Krog bruges paa adstillige Maader og til
cfterfelgende Slags Fister -Redstabe, nemlig
i) Troe eller Potte-Troe, det er Mede-Stang, som blot for
synes med en fim Snor, her egentlig kaldet Forsynd (*), i hvis Ende
fastes et lidet Stykke Blye tillige med en Messing -Streng eller et
Stykke Messing -Traad og en liden Angel, som hastes til Enden af
Messing -Traaden.
Med stadan Mede- Stang staaer Fiskeren paa
-Strandbredden eller See-BrygZerne og fanger allehaande Slags smaa
Fiste,
(*) En Snor eller Fister-Snor kaldes her i Almindelighed et Snere; men
det fineste Snsre kaldes Forsynd, ligesom det ester Beretning i Island
stal hede Forsyndl', og betyde Forstemmer; thi synds bemerker noget, som svommer, af at stnda, atsvemme.
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Fiste, hvilket er den sadvanligste Maade ; men undertiden fatter han
sig bag i en Baad paa et Brat eller en Tofte, som lagges tvart over
Bag-Skudten, hvor han sidder med Ansigtet vendt til Forstavnen og
med een Medestang i hver Haand, hvilke han lagger ud paa begge
Sider af Bagstavuen og styver dem leselig, men vexelviis, frem og
tilbage i Seen, imedens en anden bruger Aarene og roer fagte frem.
Denne Maade at siste paa, som her kaldes at Potte, bruges kun nar
ved Landet i stille Veir, og nåar det tillige yrer eller regner lidet; thi
da svamme de smaa Fiste everst op i Soe-Brynen. Paa nogle Stader,
fornemmelig i Sorlotten eller den Sondre Part af Sendmer, bru
ges endnu en anden Maade , som kaldes at Flye , og bestaaer
deri, at man i Staden forlat roe lader Baaden ligge for Tong, og
fireer rundt om Baaden en Hoben Madding, enten af kuuset SkialFist eller (hvilket er bedre) af Fiste-Ravn, hvortil de smaa Fiste for<
samles i Mangde og fistes med Medestang. I Ovrigt er Mede-Stang
eet af de almindeligste og (enfoldigste Fister-Redstabe, og bruges ik
kun til at fange He smaa Fiste, som opholde sig nar ved Landet; hvil
ket alt ogsta kan siges om det efterfolgende Fister-Redstab, nemlig
?,b
2) Dorg, som blot bestaaer af en lang og siin Snor eller For «3
synd, og af een Angel, som fastes til Snoren ved et Stykke MessingTraad , hvorhos hanger et lidet Stykke Blye. At Snoren ikke stal
komme i Urede, haspes eller vindes den op paa en firkantet TraeRamme, og bliver saaledes liggende, indtil Fiskeren stal bruge den,
da han lader den lebe nd i Seen og holder den om sin Page-Finger,
medens han roer; felgelig ved hvert Aare-Drag forer den frem og tib
båge, indtil han marker, at en Fist er fangen eller blot rykker paa Mad
diugen (hvilket fornemmes paa Fingeren, om Fisten er nok sta liden)
da han strax holder op at roe og haler Snoren ind.
Ju 2

3) Va
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3) Va er en maadelig tyk og lang Fister-Snor, forsynet med
tyende Angle, som ved stint Snere eller Forsynd ere fastede til Snoren, men staae ved Hielp af en liden Trae-Pind i Spand viidt udspi
lede fra hinanden. Dette Redstab, hvormed ofte kav fanges 2 Fiste
paa een Gang, har tilforn varet brugt til at fange adstillige Slags
smaa Fiste paa maadeligt Dyb, i sar til de sta kaldte Koljer etter Hy
ser, hvorfor det og kaldes Hyse-Va; men nu omstunder bruges det
aldrig uden til at satte paa Dwbs-AagN, forn uu stal beskrives.
5211.H1.
r211.n1.
4) Dwbs-Aagn (*) er en tyk og omtrent 100 Favne lang Fi
ster-Snor, i hvis nederste Ende hanger en sta kaldet Blye-Steen eller Blye-Lod (undertiden og enGrot-Steen eller Sand-Steen, dannet som et Blye-Lod) tillige med et paa tvart udstaaende og meget stivt
StykkeToug, hvortil Angelen fastes ved et Stykke Forsynd, og hvor»
ved den hanger sta frie og übehindret, at den ei kan vikle sig om Sno
ren eller Blye-Loddet.
Den everste Deel af Angelen sta vel som et
Stykke af den fine Snor, hvorpaa den hanger, belagges rundt om,
enten med Messing-Traad alene, eller og ferst med Orne Fiere og der
uden om med Messing Traad; hvilket sidste er nodvendigt, nåar der
soges efter store Fiste, stasom Qveiter, Langer og store Haae-Fiste,
hvilke ellers let kunde bide Snoren af og lebe bort med Angelen. Den
ne Snor lader Fiskeren ferst lebe lige ned til Bunds; men trakker den
siden 1 eller 2 Favne heit op fra Bunden igien, paa det at Angelen
kall hange frie for alle Slags See-Vaxter. Den bruges baade til smaa
og store Fiste, og altsta baade med smaa og store Angle, men ikke
uden der agnes (det er, sattes Madding paa) til at siste paa Dybet,
hvorfor
(") Det saa kaldte Diubs - Sokn er et andet Redstab, bestaaende afen
Snor og et Blye-Lod, hvortil fcestes en Hoben store Angle, med hvilke
man sokner eller soger efter noget, som kan vcrre tabt i Dybet, ftasom
forlorede Fister-Garn, med videre.
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hvorfor og dette Redstab kaldes Dinbs-Aagn ; men da det tillige er
eet af de almindeligste Fister-Redstabe eller Fister Snore, kaldes det
ofte stet hen et Snore. Det nyelig ommeldte Va eller Hyst-Va,
som bestaaer af tyende Angle, sattes undertiden paa denne Snor, nåar
man agter at fange smaa Fiste, og det enten i Staden for eller tillige
med den sedvanlige Angel; i hvilket sidste Fald det fastes til Sno
ren oven for Blye-Loddet, og giver Anledning til at fange 3 Fiste paa
een Gang.
5) Line er en Fister - Snor af forstiellig Langde og Tykkelse,
fom behanges med en Hoben, mere eller mindre viidt fra hinanden
staaende, Angle af forstiellig Sterrelse, alt efter See-Bundens Dybhed,
hvor deu udsattes, og efter de Fistes Sterrelse, til hvis Fangst den
bruges. Den er ofte nogle 100 indtil iooO Favne lang og bestaaer
af 3 eller i det mindste 2 Dele, af hvilke den ene (i ferste Fald den
mellemste) Deel besattes med Angle, som paa korte og fine Snore han
ge 3 eller flere Favne viidt fra hinanden, og sattes efter Soe-Bundens
Bestaffenhed i en lige eller ulige Linie saaledes ud, at den med alle sine
Angle kommer til at ligge tet ved Buuden, til hvilken den fastes med
en Steen i begge Ender. Denne Deel udgier egentlig det , som kaldes
en Line; thi den anden Deel eller de 2 ovrige Dele, som fra een eller
begge Linens Ender gaae op til Sos-Brynen, hver med et Dobbel
eller en Boye, tiene ikkun som Dobbel-Strcng (Boye-Reeb) til at
vise, hvor Linen stal findes, og til at trakke den op igien, efterat dm
har staaet en halv eller heel Dag, eller en Nattes Tid over, i Seen.
Naar Boyen er udkastet, tager man et sta kaldet Meed etter Marke i
de narmeste Fielde, for derved des lettere at kunde hitte den igien, i
sar nåar Linen, som undertiden steer, falder ned i Dybet og trakker
Boyen under Vand. Endstient Linerne, som forhell meldt er, ikkun
ere adskilte i Henseende til Snorens Langde og Tykkelse, og iHenseende

lii 3
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til Anglenes Sterrelse og Antal; sta have de dog forstiellige Navne
efter sin Sterrelse og Brug.
De mindste og almindeligste Liner
eller Flynder-Liner, som bestaae af en maadelig tyk Snor med enHo
ben smaa Angle, bruges ikkun paa maadeligt Dyb til at fange smaa
Fiste, isar de bekiendte Ssndmsrs-Flyndre, som og derfor kaldes
Line-Flyndre. I Slutning af Vaar-Fifferist , eller nåar Torffen
staaer fardig at gaas herfra om Foraaret, og man har ladet af at fange
den med Torffe-Garn, da fistes den ogsta med disse Liner (*); og er
stadan Line-Fiff altid bedre end den, som paa stmme Tid fanges med
Dinbs-Aagn. si) De store Dinb Liner ere omtrent af stmme Be
staffenhed, men bestaae dog af tykkere Snor med sterre og mere viidt
fra hinanden fastede Angle, og bruges ikkun i de dybe Fiorde, hvor
de udsattes paa 3 til 400 Favne Vand til at fange Qveiter, Langer
og bestige store Fiste, og maa derfor have en Langde af9OO til 1000
Favne, hvoraf de 6 til 8c)O Favne ikkun tiene som Boye - Reeb.
5) Det sta kaldte Staur-Va bruges ligeledes i de dybe Fiorde, i sar
og egentlig til Qveite-Fangst; men er endnu tykkere, samt forsynet
med sterre og vel io Favne viidt fra hinanden hangende Angle.
Saa ofte Line-Fisteriet ret vil lykkes, er det ei alene Fordeelag
tigt men og meget fornoieligt, i sar nåar Veiret er godt og stille; thi
da kan man ofte see langt ned i Dybet en Rad afmange og mange Slags
Fiste (undertiden en Fist paa hver Angel) at hange paa Linen og ved
Optrakningen at narme sig til Fister-Baaden.
Men sta behageligt
som dette er for en Tilstuer og Elster af Fistene, sta besvarligt vilde

det
(*) En Bonde fra Gaarden
Arnesen , holdes for at
Vaar-Torst med Line;
en Hoben Eftersslgere.
Tid siden.

Moldnces paa Vigeroen, ved Navn Rasmus
verre den fsrste Opsinder af den Maade at fange
eg da han derved samlede Midler, sik han strax
Samme Mand er ded for en 2 0 eller Z v Aars
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det falde for Fisteren at trakke sta mange Favne Toug, som en Line
bestaaer af, oppåa een Gang, om man ikke havde en sta kaldet TmcHest til Hielp, det er enTrae-Blok, som neden til, hvor den fastes
til Baaden i enlern-Krampe, er smal og tynd; men oven til, hvor
den hanger ud over Kanten afßaaden, er tyk, firkantet og ganste
udhulet, samt forsynet med et lidet Cylindrist Hiul, hvorpaa Linen
hviler medens den trakkes op.
Naar store Fiffe fanges (enten det
steer med Line eller med Dinbs-Aagn) falder det vansteligt at stae
dem indhalede i Baaden; og derfor betiener man sig altid i sta Fald af
et dertil indrettet Redstab, kaldet Klcepp, det er en lern-Krog fastet til et i^,
Trae-Skaft, hvormed man hugger iFjsten og trakker den ind i Baaden.
6) Ferend Torffe-Gam hos os kom i Brug, maatte man her
som andenstads, for at fange Vaar-Torff, betjene sig af Snor og
Angel, hvormed man fiffede hele Dagen igiennem; men da Torsten ei
Md var villig til at bide paa Krogen, og altsta ofte forgieves blev
sogt om Dagen, ophittede man en anden Maade til at fange den mel>
Angel om Natten, hvilken bestod deri: at man bandt en Hoben Angle
sammen til et Blye-Lod saaledes, at de alle vendte Spidserne ud ad,
fastede dem paa en Snor og hastede til Snoren (en halv Alen heit oven
for Anglene) enten en farst Sild eller i Mangel deraf en sta kaldet
Tin-Sild , det er et Stykke Tin , dannet som en Sild. Dette Red
stab holdte man isn bestandig Bevagelse ned i Dybet om Natten, og
ved at lette Snoren idelig og hastig op i Veiret rykkede man Anglene
ind i Bugen paa Torsten, sta ofte den narmede sig til Maddingen.
DenneMaade at siste paa, som her kaldes at kroge og steer nu omstun
der ikkun af en Handelse med et Dinbs-Aagn, havde mange Uleilig
heder i Felge med sig ; thi, foruden at Fangsten sielden lykkedes, blev
Torsten oste stamferet i Bugen og dedelig staret, til ingen Nytte for
Fisteren, men derimod til markellgt Hinder i Menet, efterdi Seen
der-
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derved blev opfyldt med Indvolde af dode Torste, hvilke de levende
med stor Begierlighcd sege og lebe om ester, uden at agte Maddingen
paa Krogen. Endelig satte og mange Fistere sit Helbred til ved at
sidde ude hele Natter igiennem; og det ene med det andet har foraar
stget, at denne Maade nu omstunder ansees som ufordeelagtig og «til
ladelig. Ikke des mindre var den dog neppe bleven astagt, om ikke
Torste-Garn havde kommet i Brug; thi nåar Torsten ikke vilde bide
paa Krogen (og anderledes kunde den tilforn ikke fanges, besenderlig
sm Dagen) sta er det troeligt, at vore Fistere paa denneMaade frem
deles vilde have stgt at oprette sit Tab om Natten: da de nu derimod
efterat Torste Garnene mod Aftenen ere udsttte, kan staae sig til Noe
lighed om Natten og lade Garnene imidlertid siste.
Til Agn eller Madding paa Anglene bruges her i) og fornem
melig Fcerst Sild, som er den bedste Madding til alle Slags Fiste;
men i Mangel deraf enten 2) Krage-Skicel (Mytiluz) ogTorsteSkiccl Mulcu!uß major) eller 3) de sta kaldte Garnater o: smaa
Krabber (Cancer brackMruß, ckoracS aculcato, mambuß ven
tric()liß iTviduz) hvilke alle forst knuses og siden bindes paa Angelen
med en Uld'Traad. 4) Undertiden betiener man sig og afFiffe Ravn,
som bindes til Angelen paa stmme Maade. 5) Om Foraaret, nåar
Ebben er sterst, besenderlig i Gioe-Flsre eller Martii Mauneds Ebbe
opspades i Strand-Sanden en Hoben Fisre-Mak eller Sand-Mat
(I^umdricuß marina) som er ell stien Madding for Torst og Flyn
der. 6) Naar alt andet mangler, bruges Veite, det er et Stykke
Fiste-Bug, eller en lideu og smal Strimmel, som er staaren ud afßu
gen paa ell farst Fist, og haves altid i Forraad hangende paa MedeKrogene; da den ikkun bledes lidt ud i Ses -Vand, nåar den stal
bruges, men kastes bort, sta snart sn anden farst Fist dermed er san

gen
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gen, thi da stiares af dens Bug en nye Beite. 7) Naar Kret fan
ges om Sommeren med Mede Stang i Elvene, bruger mau til Mad
ding den sta kaldte Jord -Mak eller Regn -Orm (I^umdricuF ter
reKriß.
§. 3.

II) Garn etter Fister-Garn ere afsorstiettiglndretning og Ster
relse og udsattes paa adstillige Maader, efter Fistenes forstiellige Ster
relse og Natur.
1) Silde-Gam ere de mindste og bestaae affiin eller enkelttvun
den Traad, som bindes iMaster af 1^ Tvarfingers Sterrelse i Qva
drat. De sattts gemeenlig ud vedNcestene
hvor
Stremmen eller Atterrindingen gaaer stridigst og hvor Silden allerhelst
opholder sig.
2) Flynder-Garn bindes af stmms Slags Traad, men ere no
get sterre og sattes ud paa hoi og Sandig Grund nar ved Landet, for
at fange Flyndre og andre smaa Fiste. Disse 2 Slags Fister-Garn
blive deels bundne her paa Stadet, deels kiebte fra Bergen eller
Flensborg.
3) Lvre-Garn har noget sterre Master og sattes ud paa maade
ligt Dyb ved Flude i Havet og ftadaune Stader, hvor megen HavTang voxer. Deri fanges da Lyr, item Torst og Sey af middel
maadig Sterrelse, og andet stadant.
4) Aret-Garn, som sattes ud ved Elv-Osene eller Elve-Mun
dinger for at fange Kret, ere ei almindelige. Det samme kan og siges
om de sta kaldte Ror-Garn , som bruges i farste Vande til at fange
Ror. Begge ere af stmme Bestaffenhed som Silde-Garn, ikkun at
de have noget sterre Master.
5) Nise-Garn ere af stmme Indretning som Torste -Garn
(hvilke siden stal bestrides) undtagen at Masterne bindes sterre, ja vel 3
Kkk
Gange
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Gange sta store. De sattes enten tvart over et trangt Sund og Fiord,
eller paa andre Stader, hvor Nisen pleier at tumle sig, og hvor den
gemeenlig fanges med dette Slags Garn, stient det og undertiden steer
med Torste-Garn.
6) Laxe-Garn, som ferst stal vars opfundet iTrondhiems Stift,
«r hos os for ikke ret lang Tid siden optaget og fert i Brug. Det hol
der i Langde omtrent 40 Favne, men i Bredde ikkun 4 eller 5 Favns
efter See-Bundens Dybhed ved Strandbredden, hvor det sattes ud
for at stuge Lax, som om Sommeren gemeenlig stammer langs og
nar ved Strandbreddene. I dette Slags Fistene kommer det fornem
melig derpaa an, at Garnet paa den rette Maade bliver udstt; hvilket
steer i Almindelighed saaledes: Ferst bliver den ene Ende af Garnet
fastgiort i Land og omtrent den tredie Deel deraf udstt ten lige Lims
fra Landet; vernast beies den evrige Deel af Garnet i 2 eller flere
Vugte hen imod Landet igien, dog sta, at der bliver en Aabning imel
lem Landet og den sidste Ende afGarnet, som ved et Stykke Toug for
enes med Landet. Hver Bugt eller Vinkel af Garnet fastes til SeeBunden enten blot ved en Steen eller ved en sta kaldet Krake (som
siden stal beskrives) og forsynes oven til med en tom og let styvende
Kagge, som tiener til at holde Garnet des hedre op, at det kan staae
lige og perpendiculair i Seen. Ved Garnets Stilling maa og Landets
Situation eller de omliggende Bierges Bestaffenhed tåges i Betrakt
ning, i sar maa forebygges, at Garnet ikke sattes hen imod et Fietd/
som kaster Skygge fra sig ned paa Våndet, thi sta snart Laxen ved sin
Indgang i Garnet staer Field-Skyggen at see, bliver den bange og
vender om; men Garnet maa stilles enten imod en aaben Fiord, eller
imod et Field Skar 5: en Klest i Fieldet, som giver et sta kaldet SkarLys fra sig , hvorefter Laxens Oine stadse ere henvendte. Endelig,
for at lokke Lazen hen til Garnet, indrettes paa Landet nar ved det
Stad,
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Stad, hvor Garnet staaer udstt, et sta kaldet Blik eller Lare-Blik,
hvilket enten steer ved at opstille nogle Bradder javnstdes ved hinanden
og overstrygge dem med Kalk, eller og blot ved at bestrygge en Deel af
dei Narvarelstn liggende Bierge med Kalk; da det hvide Glimt, som
Kalken kaster fra sig, bliver af Laron anseet for at vare en brusende og
stummende Elve- Foss etter Vandstld, hvortil den (som bekiendt er)
altib seger. Naar den nu kommer stammende langs ved Land-Siden
eller Strandbredden og meder den ferst udfttte Linie afGarnet; dreier
den om og leber (sta fremt dell ingen Field-Skygge seer) javnstdes
ved Limen lige ind til den ferste Vinkel af Garnet, hvor den i en Hast
vil snoe sig , men bliver i Vendingen' gemeenlig hangende fast. Dog
steer det ikke altid/ at Lazen tager stadant Leb; men den almindeligste
Regel er denne : at hvor Lysning falder enten af en Field-Kleft eller af
en Fiord, der leber Laxen dristig til og bestårer sig, hvad enten det er
i een afVinklerne eller paa een afVinklernes Sider.
I Ovrigt er
detts Slags Fistene hverken kostbart eller meisommeligt; da et LaxeGarn ikke kan koste over 5 til 6 Rixdaler, og, nåar det een Gang ret
er udstt, kan staae uforandret og uden Tilsyn hele Ugen igiennem,
ikkuu at man nogle Gange om Dag seer ester, om Garnet har fanget
nogen Lax eller ikke.
7) Torffe-Garn er hos os baade det almindeligste og vigtigste
Slags Fister-Garn, og fortiener derfor en omstandelig Bestrivelse.
Det bindes af stark Seilgarns-Traad , med Maskeres 4 eller 4^ Tvar
fingers Sterrelse i Qvadrat; da 1 5 saadanne Master udgiore Garnets
hele Bredde, nåar Langden derimod er 20 Favns.
Saa vsl oven
som neden til trakkes Garnet paa smals Snorer eller Snore, af hvil
ke den everste belagges med visse sta kaldte Kavler (det er, 3 Qvar
teer lange og omtrent et Par Tvarsingre brede Trae-Stykker, bestaaen
de af let flyvende Selje-Trcee eller Balix caprea) som bindes kun 1
Kkk 2
Alen
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Alen viidt fra hinanden og tiene til at holde Garnets everste Kant op
fra See-Bunden; hvorimod den nederste Snor behanges med en Ho
ben smaa Baand-Lekker, og disse igien med smaa Stene, som kaldeS
Scekke-Stene, fordi de tiene til at nedsanke Garnet og at holde det
fast til Bunden ("). Af stige Torste-Garn bruges gemeenlig 24 Styk
ker paa een Gang , da de ferst knyttes sammen ved Enderne af bemeldte
Snore og siden greyes 0: lagges i god Orden i Bag-Skudten af
Flsterßaaden saaledes, at alle Kavlerne komme til at ligge samlede
paa eet Stad oven paa hinanden, og Sakke-Stenene paa et andet
Stad for sig selv; og dette kaldes her egentlig en Scttning eller GarnScetning, det er, en Samling af sta mange Garn, som stal udsattes
paa een Gang (**). Det Slags Fartet, som hertil fornemmelig bru
ges, er det forhen bestrevne Fioringsar.
Stadet, hvor TorsteGarnene udsattes, er i sar den forhen bestrevns forsteHoved-Grnnde
i Vester-Havet, paa Nordre Side af det store Dyb Breesund, stient
de og ofte bruges nar ved Landet og paa Fiordene, fornemmelig i den
trange Fiord, kaldet Borgenfiord eller Borgenfund, som ligger i
Uge Straknmg med Breesund. ' Det Slags Fist, som fornemmelig

seges
(*) Kavler og Sakke-Stene bruges vet og til alle andre Slags Garn;
men Kavlerne bestaae i Almindelighed kun afFyrre-Bark<
(**) For ikke ret lang Tid stden har man begynde at indrene visse saa kaldte
Dobbelts Garn, det er, Torste-Garn af dobbelt Lcmgde imod de scrdvanlige, item med 18 til 20 Master i Bredde og mcd stsrre Kavler.
Fordelen af disse stat vcere denne, at Torsten ikke sinder saa mange Aabmnger at lebe igiennem, som nåar mange smaa Garn bindes stlmmen , da
der attid bliver et Rum eller Aabning imellem 2 sammenknyttede Garn;
og, derncest> at de formedelst peres Dybhed eller Bredde stikke sig bedre til en
ujcevn Bund , hvor en Deel af Garnet kan komme til at staae heit, en anden nedrige,, og felgelig paa nogle Stceder ligge saa sammenviklet, at det
ingen Fist kav fanHe.
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feges, er Vaar-Torff, stient der ofte ved stmme Leilighed fanges
adstillige andre Slags Fiste. Med dette Torste -Fifferie, som hos
os egentlig kaldes Vaar-Fifferie , fordi det falder ind om Vaaren sia
Kyndelsmisse til Paaske , gaacr det saaledes til: Efterat Fiskerne, som
paa et Ftsringfar altid ere 6 i Tallet, havs udrevet Fister-Baaden
med en Gaw-Scctning og alle fornedne Seile-Redstabe, sta og for
synet sig selv med Sse-Klccder og een Dags Kost, reise de 2 eller 3
Mile ud i Havet, og, sta snart de rette Fister-Pladse ere opnaaede
(hvilket man veed af visse Meed eller Marker i Fieldene) begynde nog
le af dem at roe i stadan Lime, som Garnene stal udsattes, imedens
2 andre, af hvilke Styremanden er den ene, kaste Garnene ud i Ha
vet. Det ferste, som kastes ud, er en Krake 2: en maadelig stor Steen, 'rad
«3.
som ligger indstuttet imellem et afNaturen krumvozet eller klestet Styk^
keTrae og et andet tiluaglst Tvar-Trae, hvis tyende udstaaende Grene
faste sig i See-Bunden og holde saaledes ei alene den oven tit knyttede
Dobbel-Strccng med Dobbel fast, men og den ferste Ende af GarnSatningen, som hastes til Dobbel-Strengen og udkastes af de to Fi
stere efterhaanden saaledes, at Kavlerne komme ferst iSeen ogScek
te-Stenene strax bag efter, paa det at Garnene kan falde perpendicu
lair ned paa See-Bunden ; og nåar alle 24 Garn paa denne Maade
ere udkasieds, tilfeies nok een Krake med en Dobbel-Streng og et
Dobbel, som holder den sidste Ende af Garn-Satningen stsi og viser,
hvor dell stal findes igien. Dobbelet eller Boyen, som fiyder oven
paa, er gemeenlig tegnet med et sta kaldet Boe-Mcerke, hvoraf en
hver Gaard har sit eget, og med Eiermandens Navn (^), at det des
letters kan adstilles fra alle de andre; men da det desuagtet vanstelig
lod sig hitte i det vids Hav , maa der altid tåges et Meed etter Marke i
Kkk 3
Fiel(^) Navnet simes paa med et Brande-larn, og det ei alene paa Dobbelerne, men og paa alle Kavlerne.
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Fieldene, som bestaaer i et vist Forhold imellem de narmest ved SeeKysten og langere ind i Landet beliggende Bierge, hvilke sidste stikke
frem og ligesom forheles, jo langere man kommer ud i Havet, men
viser sig ikke isamme Forhold, uden man kommer accurat paa stmme
Stad , hvor Forholdet er afmarket. Saadant Meed tåges som oftest
ei alene for Ud og Ind (som det her heder) det er for Vest og Ost,
men og for Nor og Sor, felgelig paa to adstilts Stader; og den
Puuct, hvor disse to Limer stiare hinanden over etter steds sammen,
bliver just det Stad, hvor Dodbelet siden stal opseges og ved Hielp af
Medene uden mindste Feiltagelse kan sindes igien. Dog er det ikke
alene paa Havet, at stige Meed tåges, men og i Fiordene, Hvor de
tiene sta vel til at finde Garn igien som Liner.
Saaledes staae Garnene Natten over i Havet indtil om Morge
nen, da Fiskerne fare ud for at trakke dem op igien; hvilket fornem
melig tilkommer Styremanden, som trader hen til Forstavnen og trak
ker ferst Dobbelet ind tillige med Strengen, dernast alle Garnene,
det ene ester det andet, da de andre imidlertid deels andsve eller bru
ge Aarene for at holde Baaden i den rette Linie, deels tåge Fisten ud
af Garn-Masterne og kaste den hen i Rummene afßaaden. Io mere
Garnene ere fyldte med Fist, jo lettere falder det at trakke dem op,
efterdi den sprengte og dede Fist styder op af sig selv og saaledes hielper
til at leste Garnene op fra Bunden; det er og alttd lettere at trakke
Garn op paa Havet end paa Fiordene, efterdi den sta kaldte Hav-Soe
eller Under-See, som alene har Stad i Havet, ligeledes steder Gar
nene op, til stor Lattelse for den, som haler dem ind. Dog maa der
hos i Agt tåges, atman, sta ofte Baaden gaacr ned i Belge-Dalen,
haler ind, og sta ofte den staver oven paa Belge-Toppen, firer noget
ud igien, paa det at Garnene ikke stal slides tvart af; men dersom det
hander sig, at Garnene staae fast i Bunden og nedvendig maa slides
eller
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eller stiares i tu, sta roer man strår hen til det andet Dobbel og trak
ker den evrige Deel af Garn-Sktningen op paa den Kant, sta at
intst tabes.
For at hindre, at Kanten af Baaden ved Garnenes
Optrakning ei for meget stal stides og bsstadiges , betiener man sig ge
meenlig afen sta kaldet Sute, det er, et lidet Stykke Tråe, som ne
den under er indstaaret saaledes, at det neie passer sig til Kanten af
Baaden, hvorpaa det fattes, men oven til udhulet omtrent i Form af
en Halv-Maane, hvorpaa Garnene lagges, medens de trakkes op.
Naar Garnene saaledes ere opdragne, ferer man dem hen til BagSkudten igien, hielper hinanden i at greye eller lagge dem til Rette,
og lader Baaden imidlertid ligge for Drcegg (et lidet lern-Anker med
4 Kleer) eller for Krabbe, som er meget sterre og til Deels af anden
Bestaffenhed, end den nyelig forhen bestrevne Krake, i det den ligger
indstuttet imellem 4 lange Tråer og 2 Tvar-Traer, og felgelig har fire
udstaaende Kleer, med hvilke den des lettere kan faste sig i Grunden.
Naar sta Garnene paa nye ere lagte i Orden og paa Hav-Bunden igien
udfttte, reiser man hiem og fortfarer saaledes hver Dag i Ugen, sta
lange Torste-Fisteriet vedvarer, og Veiret tillader at segs Havet.
Paakommer en stark og langvarig Storm, medens Garnene staae
i Havet, da kan de vel holde det ud et par Dages Tid; men varer
Stormen langere , da blive de af det opeste Hav sta starkt bevageds
og forrykkede, at Sakte-Stenene lestes og den hele Garn-Soetning
kommer opstydende fra Bunden og drives bort for Vinden, hvorved
den enten ganste tabes eller og findes igien i en meget siet Tilstand.
Dog er dette kun egentlig at forsiaae om de Torste-Garn, som udsattes
paa de almindelige, heie og stade Grunder, eller paa 50 til 6o Fav
ne Vand, som er det sedvanligste; thi dersom de sattes ud ved Kanten
ellerßredden af et straaes nedgaaendeDyb, og folgelig paa 89 til <)o
Favns Vand, da kan de isse rokkes as Velgerne eller Under-Ssen,

men
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men derimod staae de da Fare for at falde ned i Dybet og at blive bor
te med eet, sta fremt de ikke med desFerre Forsigtighed og Accuratesse
ere udsttte. Paa stige Stader kan altsta ingen komme uden de meest
erfarne og kyndige Fistere, hvilke ofte vove sig derhen deels afNedven
dighed deels i Haab om rigere Fangst: thi da Torste-Garns Brug er
hos os nu omstunder ganste almindeligt, og de meest bekiendte FisterPladse overalt indtages og besattes med sta mange Garn, at Torsten
ofte bliver stye og flygler nedi Dybene; sta maa de, som vilde vente
sig nogen anseelig Fangst, satte sine Garn ud der, hvor Mangoen ikke
kan eller ter komme, det er, ved DybMenerne eller de til Dybenes
Bund stråas nedgaaende Bierg- Sider, hvor Torsten idelig har sit
Streg eller Gang op og ned og altsta ikke let kan undgaae. I Ovrigt
har man om dette Slags Fistene det sande Ordsprog, at det er Kav
lerne, som fiste: thi sta lange disse Trae-Stykker ere let styvende og
i Stand til at holde Garnene penpendiculair op fra Bunden, kan Ft>
sten lebe ind og fanges ide aabne Master; men sta snart ds ved lang
varig Brug blive alt for meget igiennemdrukne af Vand, synke de ned
paa Bunden tillige med Garnene, som ligge der til ingen Nytte» Af
den Aarstg maa enhver , som med Fordeel agter at betiene sig af
Våar -Fiskeriet, i det mindste forsyne sig med en dobbelt ScttNing
eller 2 Garn-SottNinger og bruge dem vexelviis hver anden Uge.
Alt dette har jeg noget omstandslig anfert, deels fordi TorffeFisteriet er hos os af sterste Vigtighed, deels og fordi Torste-Garns
ferste Opfindelse og Brug hore dette Fogderis til og ber egentlig til
skrives en Handelsmand paa Sendmer, ved Navn Claus Nielsen (*),

som
(*) Denne Mand, hvis Astom endnu opholder sig her paa Stsedet, har
ved denne Opfindelse ganste vist gavnet sit FcedreNeland for mange Tsnder
Guld, og kunde i den Henseende lige sta vel sortiene et Slags 2Eremmde,

som
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som boede paa 'den Gaard Sliningen i Borgunds Sogn og begynd
te med dette Slags Fistene, strax efterat han stmmestads var bleven
boestt, nemlig iAaret 1685; sta atTorste-Garnsßrng hos os egent'
lig ber regnes fra den Tid af, og altsta paa narvarende Tid kan siges
at vare omtrent 70 Aar gammelt. Da denne Mand forst havde giort
Begyndelse, blev han af de evrige Handelsmand her paa Stadet strax
efterfulgt; og omendstient vore Bender satte sig i Forfiningen hastig
derimod og anstae denne nye Maade som et meget stadeligt Brug, der
vilde strakke eller kyse al Fist bort, er den dog Tid efter anden bleven
mere og mere almindelig og nu overalt optagen, ei alene i dette men
og i de fieste andre Fogderier i Bergens-Stift, sta vel som overalt i
Romsdalen.
Langere Nord i Trondhiems Stift, stasom paa
Hittersen og i Nordlandene, forbydes vel ingen at stette TorsteGarn ud ved sine egne Strandbredde; men at bruge dem paa Havet
>- eller de almindelige Fister-Pladse, bliver ikke tilladt, og det af denne
Aarstg : at Gnmderne paa alle Stader ei ere store og vidleftige nok
til at modtage sta stor en Mangde af Torste-Garn, og at de fattige
Fistere, som ei formaaede at anstaffe sig sta kostbare Fister Redstabe,
vilde for meget lide derunder, efterdi Man overalt vil have erstret, at
Torsten stkakkes ved Garnene og lader sig ikke fange med Snor og An
gel paa Fister-Pladsene , sta snart man begynder at satte Torste-Garn
ud om Dagen, omendstient den ofte trakkes, strend Garnene udsattes,
som steer mod Aftenen; og derfor holder man i Almindelighed for, at Tor
ste-Garn enten maa bruges af alle Stadets Indbyggere eller afstet ingen.
§. 4.
som Wilhelm Bueckelden, for hvilken Keiser Carl den Femte lod
opreise en Wre^Ststte, fordi han var den ferste, som opfandt Maaden
at indsalte den Sild, der har indbragt Holland saa mange Millioner.
See Hr. Baron Holbergs Anhang til Hans Histor. Introduct^
Pag. 275.
Lll
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§. 4.
III) Nod eller Vod er ligeledes mere end eet Slags og til Deels
af forstiellig Indretning (*).
1) Silde-Nod er ganste tet bunden af tyk Traad og holder i
Bredde 92 IO Favne, men i Langde som oftest 8o Favns. Den
bruges fornemmelig til at stande tvart over en Viig eller Havbugt,
hvor Silden er kommen ind, og derved at stange eller indstutte den
saaledes, at den ei kan komme ud igien. Paa denne Maade fanges
baade Sommer-Sild, som om Sommeren forfelges og drives ind
fra Havet afStsr og Sey, sta og isar Vaar-Sild, som om Vaa
ren eller strax efter Juul jages ind afHval og Sey i übestridelig Mangde.
Indfinde disse Silde-lagere sig ikke, da kan dette Slags Fiskeris ei
senderlig lykkes, fordi Silden da opholder sig i Havet og kommer ei
nar nok ind til Landet; dog pleier mani dette Tilfalde, sta ofte Bs
leiligheden tillader det, at binde to Vodder sammen og satte dem uden
bm Silde-Svermen, for derved at gienne og drive den ind til et beqvemt
Stad i Landet , hvor den kan fanges. Saa ofte Fangsten ret lykkes,

kan
(*) For de uerfarne Laseres Skyld maa jeg kortelig erindre, at Garn og Nod
(eller Fister-Garn og Vod) komme i Almindelighed meget overeens med
hinanden, og at Hoved-Forstiellen imellem dem bestaaer deri: at et Vod
bindes altid af tyk Traad og med tette Master, nåar et Garn derimod
maa bindes af finere eller grovere Traad og med sterre eller mindre Master, efter de Fistes Sterrelse, til hvis Fangst det bruges.
Et Garn
kan altsaa ansees som en Snare, hvori Fiste as en vis Sterrelse fanges
i en maadelig og med Masternes Antal proportioneret Mangde; men et
Vod kan deels betragtes som en Dyre-Have eller et Gierde , der indstutter
alle Slags store og smaa Fiste, ofte i en übestrivclig Mangde, deels forn
en stor, viid og aaben Sak, der fanger alt hvad den kan opstuge og rmnme.
Desuden trakkes et Vod gemeenlig i Land strax efterat det er udsat,
eg det jo fer jo bedre; men et Garn staaer derimod i Seen een Nat over i
det mindste.
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kan der paa denne Maade indsparres en utroelig Mangde Sild i Hav
bugtene; ja man kan ofte ved et eneste sta kaldet Silde-Kast fange
Sild nok til mange Skibs- Ladninger og i stadan Overfledighed, at
Silde-Noden umuelig kan trakkes paa eller nar til Landet uden at briste
i tu, sta at, man ofte inden for dette store Vod maa siste med et andet
mindre. Hvor stadan anseelig Fangst steer, der qvales altid en stor Deel
Sild og bliver liggende dod paa See-Buuden, ofte til nogen Hinder i Fi
sterierne, efterdi al Slags Fist gemeenlig styer saadanne urene Sta
der en Tid lang, undtagen nåar Staverne ligge sta nar ved Havet, at
Hav-Soen eller Hav-Belgerne kan stede derind; thi da styltes SeeBunden statt reen igien. At den paa Bunden liggende qvalte Sild
styver en starkFedme fra sig, som fiyder oven paa og damper Vindens
og Velgernes Kraft ; derom har jeg meldet noget ved en anden Leilighed,
hvorfor jeg det her ikke vil igientage.
2> Kastt-Nod, uden Tvivl sta kaldet, fordi den kastes ud i
Seen ien Hast og trakkes sirar i Land igien , er nasten af stmme Be
staffenhed som Silde-Nod , ikkun at den er meget mindre. Den sat
tes gemeenlig ud paa javn See-Bund nar ved Strandbredden , for
nemmelig ved Elve-Mundene, hvor man om Hosten fanger Kret, Flyn
der, smaa Torst og Sey, og andre stadauue smaa Fiste, som ophol
de sig nar ved Landet. Tilforn fangede man og med dette Slags Vod
en Hoben Host-VM og Sey i de merke Hest-Natter, da man lod tan
de Ild op paa Strandbredden for at lyse for sig, med videre, men nu
omstunder gaacr dette Fistene ikke mere til forn fer.
3) Laxe-Nod er og omtrent af stmme Indretning, men sattes
ud paa en anden Maade og kan ikke bruges uden ved Hielp afetVcnpe
eller sta kaldet Laxe-Voerpe, det er en Bygning i Seen, bestaaende
af nogle opreiste Stelladser, som fra Strandbredden afbygges alt heie
rs og heiere, og forsynes oven paa med enTrae-Broe eller Stige, paa
Lll 2
.
hvilken
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hvilken man kan gaae fra Landet hen til den yderste Stellads, hvor et
lidet Huus er indrettet til eu Fister, som der bestandig sidder for at
passe paa , nåar Laxen kommer ind i Voddet. Voddet holder omtrent
2O Favne i Langde og 4 eller 5 Favne i Bredde efter See-Bnndens
Dybhed, hvor det sattes ud. Det bliver i den ene Ende ststgiort til
Varpet nar ved Landet; gaacr derfra udstrakt langs ved Strandbred
den, sta der ikkun bliver en maadelig breed Gang imellem Voddet og
Landet, og endelig fastes til en Pal i Seen ved et Stykke Toug, som
ikkun knynes leselig med en saa kaldet Drag-Knude og gaacr hen til
den anden Fister, som staaer i Land for at trakke Voddet ind, sta ofte
der stal stee nogen Fangst. Naar nu Laxen, som om Sommeren al
tid leber nar ved Strandbredden, er kommeu inden for Voddet , be
gynder den i Heiden siddende Fister at raabe til den anden, som staaer
paa Land, og saaledes giver ham Signal til at trakke Voddet ind;
hvilket han og efterkommer med al muelig Hurtighed, imedens den an
den kaster smaa Stene ud fra Varpet, for derved at strakke og hindre
den fra at lebe ud af Voddet igien. Naar Voddet saaledes er trakket
i Land, maa Laxen, som er en meget stark og strag Fiss, ei strax ta
ges ud, da den let kunde vriste sig af Fiskerens Hander og lebe i Seen
igien; men den maa ligge indviklet i Voddet og ber derhos strax staaes
med en Trae-Kelle paa Hovedet og drabes, at den ei stal rive Voddet
i tu. Naar Fangsten af een eller flere Låre paa denne Maade er steet,
fatter man Voddet nd igien ved Hielp afen Baad, og farer saaledes
fort hver Dag fra Morgen til Aften, sta lange Laxe-Fisterist gaacr
til. I Ovngt er det at marke, at Laxe-Vod aldrig maa sattes ud
paa et Stad, hvor Field-Skygge falder, men at dertil altid maa ud
sees et stadant Stad, hvor det oven for liggende Field har en liden
Dal eller Klest , som kan kaste et sta kaldet Skar-Lys fra sig ned paa
Våndet; thi ved Lysningen af Field-Skaret ftavelsomafdetopsatte

Laxe
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Laxe-Blik lokkes Lazen hen til Voddet, nåar den derimod ved FieldSkyggen afstrakkes og vender tilbage.
Dette Slags Fistene var tilforn baade riigt og Fordeelagtigt,
men har siden (fornemmelig i de seneste kolde og übehagelige Sommers)
meget aftaget tillige med Lazens Priis, og ikke alle Aar erstattet de
giorte Bekostninger paa Laxe-Nod med Varpe , som af nye kan koste
3o Rifdaler og altid udkraver to Opvartere ; hvilken Mangel maastee
kunde afhielpes, om de forhen beffrevne Laxe-Gam , som baade ere
mere beqvemme og mindre kostbare, komme i almindeligere Brug.
4) Satte-Nod eller Sytte -Nod, som har sit Navn af at
stenke eller synke, bruges aldrig nar ved Landet, men alene paa Flnde
og heie Gruuder i Havet for at fange Sey eller Scrkkenod-Sey om
Sommeren og Hosten, og er derfor i mange Poster adstilt fra de andre
Vodder, nemlig i) i Henseende tillndretningen, dåden
ikke som
andre Vodder er mere lang end breed, men holder sta vel i Bredde som
Langde omtrent l 6 Favne, og felgelig udgier en ligesidet Fiirkant.
B) Er den langt dybere end de sadvanlige Vodder, sta at den noget
nar kan lignes med en stor, viid og aaben Sak. >) Er den bunden
med Master af ulige Sterrelse, eller rettere, sammenfat af adstilte
Stykker, stm bindes med Master af forstiellig Sterrelse og feies til
hinanden saaledes, at de sterste Master komme til at staae everft i Kan
ten og de tetteste i Bunden afVoddet.
Er den ikke, som de evrige
Vodder, paa den ene Kant behangt med Kavler og paa den anden
med Scrkke-Stene ; men den forsynes paa alle 4 Sider med SakkeStene alene , sta og med nogle lose Stene i Bunden , nåar Stremmen
er meget stark. Af denne forstiellige Indretning felger da 2) atMaa
den, paa hvilken dette Vod bruges, ogsta maa vare adstilt fra den
almindelige; thi
kan en SceM-Nod ikke sattes eller kastes ud ved
Hielp af een Baad alene; men udkraver altid 4 Baads, msv hvilke
Lll 3
Fister^
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Fisterue tags asstad til en bekiendt Flud i Havet, hvor Seyen om
Sommeren og hen imod Hosten gaacr i Stinn (som det heder) eller i
en samlet Hob ; da de ferst give neie Agt paa Stremmens Leb, og ka
ste derpaa Voddet, ved Hielp af de 4 Baade, ganste flak eller Hori
zontal ud, at det kan komme til at ligge udstrakt paa Hav-Bunden og
afStremmeu drives hen under Seyen. st) Naar uu Scekke-Noden
saaledes er nedsenket og efter Gisning (thi her gaaes ganste blindt ul
Verks, efterdi man hverken seerFist ellerVod) dreven hen til det Stad,
hvor Seyen staaer , trakkes den lige op fra Buuden ved sine 4HierneToug^ som ere uddeelte til de 4 Baade; og ligesom disse Baade ved
Trakuingen narme sig alt mere og mere til hinanden, sta stuttes og
Voddet paa alle Sider tettere sammen som en Sak, hvori Seyen bli
ver liggende og fangen.
Dette besenderlige Slags Fistene grunder
sig ez) paa Stremmen, som paa Fludene i Havet leber meget stridig
og er som oftest til Nytte , i det den uformarkt ferer Voddet hen under
Seyen, men undertideu igien til Hinder, nemlig nåar den enten gaacr
alt for stridig og felgelig vikler Voddet sammen, eller og den har et
andet Leb neden under ved Hav Buuden end oven paa ved Hav-Bry
nen; da den i begge Tilfalde forrykker Fiskernes Gisninger og spilder
deres Fistene. si) Paa den findeles Egenstab hos Seyen, at delt
for at uudgaae eu Fare stikker lige ned til Bunds, og altsta, nåar den
marker og bliver bange forden fra Havbunden opstigendeSoekke-Nod,
ikke som andre Fiste leber hen til een af Siderne, men styver sig lige
ned ißunden afVoddet og giver sig saaledes selv til Fange. Endelig
).) paa Fludenes Naturlige ßestaffenhed og i sar deres heie Situation;
thi da Voddet ei sattes dybere ud, end paa 10 til 1.2 Favne Vand, og
derfor i en Hast kan trakkes op, sta hielper dette meget til en lykkelig
Fangst.
I

§.

5.
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§. 5.
IV) Endnu gives her adstillige mindre betydelige Fiskerier og
mindre brugelige Maader at fiste paa, som alle under eet kan betragtes.
Saaledes bruges her
i) Skuttet eller Harpun til at fange den sta kaldte Stsrje eller
Stor, som aarlig jager Sommer-Silden fra Havet ind i Fiorde
ne. Dette Redstab bestaaer af en lern-Stang, som er i Alen lang,
oven til tyk og indhulet, men neden til smal og spids, samt forsynet,
med en Elastist Fier, som bindes op til Stangen med et Vidje-Baand,
men staaer sig ud paa tvars, sta snart Baandet stydes op. Fieren er
ei spids ril Enderne, men oval rund, tynd og hvas; er og noget stnr
mentrykt og smalere i Midten, hvor den fastes til Stangen, end ved
begge Ender. I den hule Kant af lern-Stangen indstikkes leselig en
Trae-Stang, 2 til 3 Favne lang, og der neden for fastes et langt
Stykke Toug eller en sta kaldet Line.
Naar Storjen fornemmes
paa Fiorden og stal fanges med dette Redstab, da tåge 2 eller 3 Fi
stere ud paa en Baad, hvor den ene staaer og kaster Madding af Sild
ud, for at lokke Storjen hen til Baaden, den anden sidder og roer
sagte frem, men den tredie staaer bag i Baaden, holdende Trae-Stan
gen med Skuttelen paa i den ene Haand og Touget i den anden; da
han ved Hielp af Trae-Stangen styder Skuttelen i Storjen , sta snart
den paa 1 a 2 Favne nar (thi heiere op kommer den gemeenlig ikke)
nanner sig op til Baaden. Kommer da Skuttelen dybt nok i Storjen,
springer Vidje-Baandet op, Fieren staaer sig paa tvars ud i Kiedet af
Fisten, og Trae-Stangen kommer opfiydende af sig selv; men Skut
teleu tillige med Touget hanger fast ved Storjen, som i Begyndelsen le
ber afstad med sterste Haftighed og trakker Baaden efter sig den hele
Fiord igiennem, indtil den efterhaanden alt mere og mere udmattes
og endelig vender om igien? da den gemeenlig kommer tilbage paa stm
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me Stad, hvor den blev stukken, og bliver der fangen.
Dette
Slags Fistene gaacr fornemmelig til i Isrgenfiords Praste-Gield,
hvor een Mand undertiden kan fange 15 til 20 Storjer i een Som
mer; men ellers bruges det og i Voldens Praste-Gield.
2) Gliip, som bestaaer af et stort Kar-Baand, om hvis Pe
ripherie eller Omkreds bindes et Stykke aset tet bundet Vod saaledes,
at det hanger noget dyht, og seer nasten ud som en viid og aaben Sak,
i hvis Bund lagges Sild eller anden Madding tillige med een eller
fiere smaa, Stene, som tiene til at sanke Glipen ned i Seen; dog
ikkun nar ved Strandbredden og isar ved de sta kaldteSoe-Brygger,
hvor den nedsankes 2 til 3 Alne dybt og trakkes op i en Hast, stasnart
de sma<> Fiste have samlet sig ved Maddingen, ved Hielp af et Toug,
som med 4 Grene hanger fast til Kar-Baandet. Dette Redstab kom
mer altsta i en Deel Hoved-Omstandigheder overeens med den forhen
bestrevne Scette-Nod , men bruges ikkun nar ved Landet for at fange
de smaa Fiste, stasom Mort og Pale, item Smaae-Torff, med
andet stadant; og kan man da tydelig stae at see, hvorledes de ferst
benavnte Fiste ved Glipens Optrakning (som steer enten med blotte
Hander eller ved Hielp af en Vippe) stikke efter Seyens Natur lige
ned til Bunds og felgelig lettest lade sig fange, nåar derimod Torst og
andre Slags smaa Fiste soge op ad/ og lebe ud til alle Sider for at
nndgaae Snaren, sta fremt Glipen ikke trakkes des hastigere op.
3) Teine, som allevegne er brugclig og sta bekiendt, at den in
gen videre Bestrivelse behever, bruges hos os meget sielden og ikkun
til at fange Aal. Senden for Bergen og ved Stavanger fanges
med dette Redstab en stor Deel Hummer, som feres udenlands i visse
dertil indrettede Farleie, kaldte HuMzNer-Vyser ; men dette steer ikke
hos os, hvor Hummeren formedelst ringe Aftrak ei er begierlig og der
for ikkun fanges ti! Huusholdningens Fornedenhed, enten med en
lang
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lang Knibe-Tang af Trae, eller og med en Angel fastet paa en Tråes
Stang, hvormed man krogcr Hummeren , det er, fanger den saale
des, at man rykker Krogen op under dens Bug. Knibe-Tangen er
omtrent af stmme Bestaffenhed som den, hvormed man pleier at fange
Mers, ikkun at den sidste har Jern Kleer, tienlige til at oprykke de
paa Klipperne ststgroede Osters.
I Elvene bruges adstillige Slags Fister-Redstabe eller Maader
at fange Lar og Kret paa, stasom
4) Lyster, det er et Jern -Redstab med 5 Grene og Hager,
fastet paa en lang Trae-Stang, hvormed een Fister vader i Elven om
Natten, imedens en anden gaacr foran med et brandende Fakkel og
lyser sor ham, at han kan see, hvor Laz-en staaer, og derpaa stikke den
med sin Lyster (*). Dette Slags Fistene var tilforn mere drugeligt,
end det er nu omstunder.
5) Sloe bruges og alene i Elvene og bestaaer af et krumbeiet
Stykke Tras, omtrent som en Fugle-Suare, hvortil uogle ranke og 3
Favne lange Fyrre-Stokke bindes saaledes, at de i den tykke Ende ere
fastede til Bueu med Vidjer (dog ei tettere end at Våndet kan lebe
imellem dem) men i den smale Ende sammenbundne til hinanden; sta
at det hele Redstab seer ud som en lang og rundagtig Kiste, breed i den
ene Ende, men ganste smal i den anden. Begge Buens Grene fastes
i Grunden midt i Elven og sattes op imod Elve-Fossen paa et Stad,
hvor der gives heit Fald, paa det at den bågeste Deel af Sloen kan
hange dybt og den foreste staae opreist. Fra hver Green afßuen sat
tes en Damning af Steen straaes op til begge Elve-Bredde; sta at
Mmm
LaM
(*) At dette Slags Fister-Redstab er brugeligt i Elvene , saa vel i SibiriM
som paa andre Stader i Rusland, kan sees i SammlUllg Never
Reisen. 5 Theil. Pag. 1 1 9. 0. s. v., hvor Redstabet baade findes astegnet og neie beskrevet.
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Laren, nåar den om Hesten stger ned ad Elven, nedvendig maa gaae
igiennem Buen og felgelig blive liggende i den bågeste Deel af Sloen.
Hvor Elven intet stnderlig heit Fald har, der kan Sloen ikke bruges;
men derimod bruges da
6) Et sta kaldet Hov, som bestaaer af en lige stadan Bue og
dertil horende Damning, som Sloen har, men er i Staden for Fyr
re - Stokke forsynet med et stort Stykke af et Vod, der bindes om
Buen ligesom en lang Sak, hvori Laxen indvikler sig, sta den ei kan
komme ud igien (*).
7) Kicer eller Elve-Kicer seer egentlig ud som en stor fiirkantet
Kiste, men er paa den bågeste Side indstaaren fra begge Hierner af
indtil Midten; hvilken Indstiarelse giver Kisten paa den Sids 2Trian
gelagtige Hierner, og felgelig i alt 5 Sider, som alle bestaae af smale
Tråe -Stager, staaende sta vidt fra hinanden, at Våndet kan lebe
imellem dem. Oven paa erKisten bedakket med tette Fiale, samt for
synet med en lid^n Lnge ogLaa's, som lukkes op, nåar Laxen stal tåges
ud. Paa foreste Side, som sattes op mod Elvs- Fossen, er et Hull
eller Aabning, hvorigieunem Laxen drives af Våndet ind i een af de
to forommeldte trange Hierner, hvor den ei kan vende sig eller komme
ud igien. Denne Kiste sattes midt i Elven og belagges rundt om med
Stene, ligesom den og fra begge Sider af Hullet eller Indgangen for
synes med Steen-Damninger, som hindre Laxen fra at lebs ned ved
Siderne af Kimet, og felgelig tsinge den til at gaae igiennem Hul
let. Naar man vil forsege, om nogen Lax eller Oret er fangen, aabner
man
(*) Hov kaldes og et andetFister Redstab, bestaaends af et lidet rundt TraeBaand, forn behanges med et Nat eller et Stykke Vod og forsynes med et
maadelig langt Trae-Skaft. Af dette Redstab betiener man sig i sar ved
Silde-Fangsten i den forhen bestrevne Silde>Nod og bruger det som en
Kst til at tåge Silden op as Soen og kaste den i Fister-Baadene.
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man Lugen og randstger Hiernerne med en Stok, som i Enden er for
synet med en lern-Pigge, med hvilken man stikker og trakker dem op.
I Ovrigt forstaaer det sig selv, at disse 3 sidste Maader at fiste Lax og
Oret paa ei kan bruges uden om Hesten, nåar disse Fiste forlade de far
ste Vand'e og sege ned igiennem Elvene til Seen.
Endelig sistes baade Lax og Oret i ElveneMed Mede-Stang, da
Man til Madding bruger den almindelige lord-Mak eller Negn^Orm
(I.uindi-jcuz t6rrelrrjB.) Dog gaacr dette Fistene ei stnderlig til,
uden i de forhen beskrevne Malkestrvede Elve, hvor Fisten ei sta vel
kan see sig for eller tags sig vars, som i klart Vand.
Endnu kunde her til Slutning anferes en Deel Fistener af usad
vanligt Slags, stasom det Fordeelagtige Springer - Ftsterie ved
Skarbseviig ißorgundsSogn, den artige Kobbe-Fangst vedGaa
rden Syndnces i Vigrens Sogn, og det anseelige Qveite- og LangeFtsterie paa Stor-Eggen , som ikkun er brugeligt i Harams Praste
gield; men da disse Fistener blot beroe paa Stadernes Natm lige Be
staffenhed og desuden ikke drives ved usadvanlige Fister - Redstabe,
sta henhere de egentlig til dette Skrifts anden Part, hvor de i fornavn
ts Sognes Bestrivelse stal blive ansette paa sit rette Stad.
§.

6.

Efterat jeg saaledes har bestredet alle hos os brugelige Fister,
Redstabe og Maader at fiste paa, enstede jeg at knnde meddele en til
strakkelig Underretning om Fiste-Fangflens Vigtighed her paa Stadet
og om alle Fiskeriers aarlige Veleb, et hvert for sig; men da jeg ingen
Adgang har havt til de Kilder, hvoraf stige Efterretninger fornemme
lig stal' tåges, nemlig Kiebstadernes Told.Boger, jeg heller ikke har
kundet rette mig efter Fiste-Tienden , som her paa Stadet svares meget
ulige og si efter foregaaende Tatting, sta haaber jeg, at Laseren hverMmm 2
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ken venter eller kraver noget fuldstandigt afmig i dennePost. Enhver,
der ikkun selv vil giere Forseg med noget stadant, stal udeu Tvivl er
fare Sandheden af det, som en bekiendt oeconomist Skribent i Dan
nemark har sagt: Hvo kan giore oeeonomiffe Beregninger hos os i
Imidlertid har jeg , sta viidt det uden beherige Hielpe-Midler er mue
ligt, stgt at bringe til Veie et ongefarligt Overstag paa de almindeligste
og vigtigste Fisteriers aarlige Beleb, som ere i sar Lange-Sild-og
Torste -Fisterierne, om hvilke jeg strax stal sige min ringe Betank
ning, nåar jeg ferst kortelig har meldet noget om de mindre betydeli
ge Fiskerier.
.
I det foregaaende femte Capitel er allerede viist , at Havet hos
os frembringer mange Slags Fiste ; men deraf sees tillige, at de ikke
alle falde i lige stor Mangde, ikke heller ere af lige Betydenhed. De
allerfieste af dem bruges med.Nytte i Huusholduingen og tiene Ind
byggerne til daglig Fede; men de Slags Fiste, hvormed nogen vig
tig Handel drives, i sar paa udeulandste Stader, ere kun stae i Tal
let, og af dem falde nogle i sterre andre i mindre Overfiodighed.
Saaledes i) fanges de store Haae -Fiste, stasom Brygde, HaaeBrand, Haae-Kicerring og Haae -Moer, ikkun i ringe antal og
blot af en Handelse, omendstient de alle have en ypperlig Lever, som
giver baade god og megen Tran. 2) Det stmme kan og siges om
Hvale, Niser og Sprlngere, som alle give stient Spak til at bran
de Tran af, men staes ikke i nogen betydelig Mangde.
Hvalene
fanges her aldrig med Harpun, men drives kun undettideu dede her
md fra Vester-Havet, ligesom Skibs-Vrag og strandet Gods. Niser
fanges vel med egne dertil indrettede Nise-Garn, sta og af en Han
deise i Torste -Garn; men Fangsten er dog ikke almmdelig, altsta
heller ikke meget vigtig.
Springer- Fangsten er endnu rarere og
nasten indstranket til et eneste Stad i Borgunds Sogn , kaldet Skar
bseviig,

om Sondmors Fisterier.

481

bseviig , hvor Situationen giver Anledning dertil; stient det er vist,
at de stmme naturlige Veleiligheder kunde findes paa fiere Stader.
Jeg vil regne, at Tranen af Spak giver, det ene Aar med det alldel,
en Fordeel af 500 Rixdaler. 3) Brostne er en stor og stien Fist,
fom af Oeboerne ofte fanges paa Havet; men den har lkke varet an
vendt til Handel, strend for nogle sta Aar siden, da man har begyndt
at virke den til Klipfiff, hvorli! den og stal vare meget god og tien
lig. Heri har man efterfulgt de Engelste Kiedmands Cxempel iChri
stiansund, som ferst have giort Begyndelse dermed; og dersom dette
Slags Klipftst fremdeles sinder god Afttak udenlands, sta er det troe
ligt, at deraf med Tiden vil udspire en liden nye Green af den Norden
fieldste Fiste-Handel. 4) Flynder er vel og ell ajmindelig Fist, men
falder dog ikke i nogen betydelig Mangde og af det rette Slags, undta
gen paa Sand-Bankerne ved Nord-Kerne, hvor dette Slags Fiste
ne fornemmelig gaacr til og kan (som allerede forhen er meldt) give
en Fister omtrent en aarlig Fordeel af et halvt Snees Rixdaler, eller
alle Fistere tilstmmen 600 Rixdaler.
5) Haae blev tilforn fangen
i Fiordene i sta stor Mangde, at deraf noget kunde salges, dog ikke
til Kiebstaderne, men til Oplcrndingerne paa Romsdals Marked.
Nu derimod er dette Fistene nasten tilsidestt og Fisten selv foragtet, af
Aarstg, at man nu omstunder veed at giere en overfiedig og mere for
deelagtig Fangst af andre Slags Fiste. 6) Hyss bliver undertiden
nedfallet og solgt paa Romsdals Marked, hvor den dog ikke afsattes
i nogen Mangde. 7) Lax saltes og salges aarlig, ikke i nogen bety
delig Mangde, men dog altid med god Fordeel, efterdi Laxen er en
kostbar Fist og naaer gemeenlig en hei Priis. Da Lure Garn kom
mer alt mere og mere i Brug, og de fieste gamle Laxe Vcrrper desu
den blive i forige Drift, sta synes det at vare en Folge , at Laxe-Fang
sten hos os herefter maa blive mere riig og fordeelagtig. 8) Makrel
Mmm 3
ned'
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nedfaltes undertiden som Sild og salges paa Romsdals Marked,
men ikkun i ringe Antal. 9) Qveiter eller Helleflynder fanges baa
de i Fiordene,og paa Havet, i sar paa den bekiendte Grunde, kastet
Stor-Eggen, hvor den opholder sig i Mangde.
Deraf bliver vel
noget tenet under Navn af Nav og Nakling, sta og noget nedfallet,
og af begge Dele noget solgt paa Romsdals Marked; men den ster
ste Deel deraf forbruges dog altid i Huusholdningen, som forhen er
viist, og desuden strakker Fordelen af Qveite-Hcmdelen sig ikke videre
end til et eneste Prastegield alene, nemlig til Harams Prastegield,
hvor dette Slags Fistene fornemmelig drives.
IO) Sey (nemlig
baade den store Ufs og den sta kaldte Ssettenod-Sey) falder her visse
Aar i temmelig Mangde, sta at den deels kan salges tenet og saltet
paa Romsdals Marked, deels (hvad tenet Ufs i sar angaaer) til
Kiebstaderne; men det meste deraf forbruges dog alle Aar i Huushold
ningen, sta at den ei kan kaldes nogen betydelig Handels-Fist, uden
i Henseende til dens Lever, som giver god og megen Tran. Jeg vil
anstaae Fordelen af dette Slags Flst til IO a. 1200 Rixdaler aarlig^
og afalle fornavnte Slags Fiste under set til 3000 Rixdaler.
§.

7.

Nu kommer jeg da til de Fiste, med hvilke den betydeligste'Han
del fores paa Kiebstaderne, og som derfra videre udstibes til udsnland
ste Stader. Disse ere
l) Langer, som tillige med de forhen ommeldte Qveiter vel
fanges i temmelig Mangde baade i de dybe Fiorde og paa visse bekiend
te Fister -Grunder i Havet (stasom Lang- Grunden, Gnausen og
flere) 6 til 8 Mile fra Landet beliggende; men ingenstads i sterre
Overstodighed og af bedre Art end paa Stor»Eggcn, en Grunde, som
ligger 12 til 16 Mile ud i Havet og er bekiendt afdel anseelige Lange

og
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og Qveite-Fifferie , som der gaacr til fremfor alle andre Stader hos
os, stient den nu omstunder ikke sta flittig (eller rettere, ikke sta al'
mindelig) beseges af vore Fistere, som tilforn. Veiens Langde og
Besvarlighed , sta vel som en Deel medselgende Omkostninger, have
ventelig afstrakket de fieste; og da man har sundet Udveie til at ernare
sig ved andre og mindre besvarlige Fistener, sta har man forladt Fiste
riet paa Stor-Eggcn, som det her kaldes, hvilket dog ester mine
ringe Tanker baade kunde og burde sattes i sterre Drift. Det eneste
Stad, hvor dette Fistene endnu drives, er Harams Prastegield,
hvis Indbyggere baade boe beleiligst dertil og lagge Vind derpaa afalle
Krafter; da de med store og til dette Brug alene indrettede Baade,
kaldte Ottringer, giere hver Sommer io a. 1 2 Reiser ud til StorEggen, hvor de uoget nar kan vare visse paa at fange Qveiter og
Langer af bedste Slags og i sterste Mangde, sta lange Vinden og
Stremmen ikkun vil tillade dem at holde Seen og bruge sine FisterRedstabe. Dog er det ikke Qveiter, som her egentlig seges, thi disse
kan hos os (som tilforn er sagt) ikke udbriuges til nogen betydelig For
deel, af Aarstg, at de her fanges om Sommeren, og den Nav og
Noekling, som deraf virkes, felgelig maa tenes ved Sommer-Var
me, som trakker Fedmen ud af Fisten og gier den alt for ter og sei;
langt anderledes end i Nordlandene , hvor den virkes om Vinteren
og Vaaren, og altsta kan terres ved Frost, som den nodvendig behs
ver, om den stal blive stier og god.
Men hvad der ikke kan vindes
ved Qveitt-Fangst, det erstattes tilstrakkelig ved Langerne, ftm in
genstads falde enten i den Overstodighed eller af sta god Bestaffcnhed,
som paa Stor-Eggen , og kaldes derfor Blanke-Langer (*) , til For>
stiel
(*) De Sendmerste Blanke-Langer anstes dog ringere end de Nordland-

ske Sort-Langer (saa kaldte , sordi de sorteres eller udvalges paa dcz
Tyd.
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stiel fra Skrobbe- og Flek Langer, som fanges deels paa de narmere
ved Landet beliggende Grunder i Havet, deels i de dybe Fiorde, og
ere baade i Henseende tii Kiedet ogSkindet mers uanseelige, felge
lig ogsta i ringere Priis. I Fiordene gaacr Qveite- og Lange-Fiffe
rtct for sig med Staur-Va og Diub Liner, men paa Havet og StorEggsn bruges ikkun det sta kaldte Dinbs-Aagn ; og hvorledes dermed
videre tilgaaer, stal herefter ommeldes i anden PartH ferste Capitel.
Her har jeg kun at vise Fordelen deraf sta vel som de paagaaende Om
kostninger, hvilke dog mestendeels bestaae i Fister-Baadenes (nemlig
de forhen ommeldte Qttringers) Anstaffelse og Udredning, som ei me
get kan overstige Bekostningen af de sadvanlige Hav-Baade eller egent
lig sta kaldte Fioringfar, og er desuden en Udgift, som ikke steer
aarlig, efterdi stige Hav-Vaade med god Tilsyn og Behandling gemeen
lig kan bruges et halvt Snees Aar og mere. Til stadau Ottrings Ud
redning staae 7 eller 8 Fistere sig sammen oggiere hver Sommer omtrent
et halvt Snees Reiser til StovEggen, hvor de for hver Reise kan giere
sig Regning paa en Fangst afet Par hundrede Langer; og da lOraae
Langer givei Vog terre Langer, og enhver Vog af disse gemeenlig gielder
1 Rdlr.
Tydste Handels-Contoir i Bergen) hvoraf 1 Vog oste stiger til en
Priis af 2 Rixdaler, nåar derimod Vogen af de ferste gemeenlig ikke
kommer hoiere end til 6, sielden til 9 Mark Danffe; hvilken Forstiel i
Priis fornemmelig stal reist sig afForstiellen paa Tiden, i hvilken de fanges og tsrres, ligesom forhen er anmarket om Aveiteme.
Ellers er ved
Langernes Sortering at marke, at de reneste og blankeste gives Navn
af Sort-Langer.
De middelmaadigs , som hist og her befindcs at vare
noget plettede, kaldes Skrus-Langer og hugges af, saa viidt Plettene
gaae, da de evrige Stumper og Stykker ere lige saa gode som det fsrste
Slags.
De sletteste stydes ud eller vrages under Navn af UdstodtLanger, men sages dog tillige med de to foranfsrte Slags, hver efter sin
Priis.

z
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1 Rdlr., sta vindes der paa hver Reise omtrent 2oßdlr. for Fisten
alene, foruden den Tran, som virkes af Leveren, og bor anstaaes til
mere end f Tende, folgelig til mere end 10 Rixdaler. Man kan der
for i Almindelighed fastsatte, at enhver Reise til.Stor-Eggcn giver
en Fordeel af 30 til 40 Rixdaler over Hoved, eller i det mindste, at
der (den ene Reise lignet med den anden)
til Mands for den hele Sommer ; og om end noget paa denne Beregning
stulde vare at afstaae, silten i Henseende til Langernes Antal ellerTra
nens Priis med videre, sta erstattes det dog ved Fordelen af Qveitrr
ne, sta og ved Lever og Tran af de store Haae -Fiste, nemlig
Haae-Brand, Haae-Kicrrring og HaaeMcer, som her undertiden
fanges.
.
I Ovrigt bliver af Langer lidet eller intet fortaret her paa Sta
det, men alting terres og salges, og kan for dette hele Fogderie an
siaaes aarlig til 5 2 6000 Voge, hvoraf den sterste Deel altid kommer
fra Nord -Derne eller Harams Prastegield; og da det er bekiendt,
atdette Slags Fistene i sar har giort Nordsernes ßeboere rige og
velholdne, sta holder jeg det Umagen vardt, ei alene for de evrige
Oeboere, men endog for dem, som boe langt fra Havet, at besege den
markvardige Fister-Plads Stor-Eggen og at
Deel i de der fal
dende Fordele.
Dette kunde, enten stee ved Hlslp af de sedvanlige
Ottnngcr, eller og (hvilket i sar var raadeligt for de åssides boende)
ved at udrede sterre og starkere Farteie, stasom lagte eller Skuder,
hvilke man til selv stmme Drift veed at have varst brugelige i de aldre
Tider, sta vel i Ser- som Nord-Kerne ; og kan jeg ikke vel tvivle
paa, at man jo for narvarende Tid baade stulde vare i Stand til og
finde sin Regning ved at iverksatte det, som forige Tiders Erfarenhet)
har viist at vare baade mueligt og nyttigt. Det eneste, som herimod
med Feie kunde indvendes, er dette: at store Baade eller Farteie ikke
Nnn
uden
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uden Vanstelighed bilde lade sig regiere i den siarke og stridige Strem,
som gemeenlig falder paa Stor-Eggen ; hvilket vil ankomme paa neiers
sg narmere Forseg.
§.

8.

Det andet bstydelige Slags Fist, hvormed Handel drives paa
udsnlandste Stader, er Sild, og i far den sta kaldte Våar Sild,
som fanges med Vod om Vinteren eller strax efter Juul. Dette Fi
stene er ikke meget gammelt, stasom det ei kan siges at have tåget sin
Begyndelse, strend i Aaret 1736, eller rettere 1740, og altsta om
trent paa stmme Tid, som den seneste almindelige Misvart og dyre
Tid indstldt i Norge; thi da stae man allerferst her paaVestwLedm
eller den Nordsnsteldste Kyst (fornemmelig i Nordmsrs, Romsdals
og Sondmsrs Fogderier) en übestridelig Mangde Hval og WaarSild at komme ind fra Havet og opfylde alle Fiorde og Hav-Bugte.
Vel var dette Slags Sild tilforn ei ganste übekiendt, men at see den i
saa sier Overfiedighed og i Felgestab med sta mange Hvale, var gans
ste nyt og usadvanligt; hvorfor og nogle af de ferste Aar gik bort,
inden man latte ret at fange den og at virke dell til Kiobmands Gods,
som det kaldes. Men imidlertid tisnte den dog mangfoldige Menester
baade her og andenstads til Fede og Underholdning i de seneste dyrs
Aaringer; sta atGud ret eiensynlig aabnede etSpist-Kammsr iHavst,
medens Han Mukkede et andet paa Landet, og bevisede dette Folk en
Velgjerning , som aldrig ber forglemmes.
Efter tu>gle sta Aars
Forleb begyndte man omsider for Alvor at benytte sig af denne Sild,
sta at deraf aarlig en utroelig Mangde er bleven nedfallet og udstibet,
ei alene fra dette Amt, men og fra Fogderiet Ssndftord og andre nar
mere ved Bergen beliggende Egne ; stient neppe nogenstads mere end
fra ChrWansttNd, hvor nasten aarlig er virket 70 ti! 80000 Ton
der
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Her Sild, og hvor en Hoben Mennester for stmme Rarings Skyld
har nedstt sig. .
Hvad Ssndmor egentlig angaaer, ba har man i Vorgunds
Sogn, eller rettere den Deel af Sognet, som kaldes Borgensund
(hvor det bekiendte Breesund stoder ind, og hvor dette Slags Fistene
fornemmelig gaacr til) aarlig virket Ic> til 1 2000 Tender Vaar-Sild ;
og da hver Tende gemeenlig har galdet 8 til 12 Mark Danste, sta er
derved aarlig vundet noget anseeligt, allerhelst da de paagaaends Om
kostninger ikkun ere maadelige og bestaae mestendeels i Saltet, som for
hver Tende kan belebe stg til 2^ eller 3 Mark Danste, vernast iTraer
ne, som bestaae af Fyne og koste gemeenlig 1 Rixort Stykket. Da
Vaar-Silden falder i sta stor Overstedighed, at man ofte med et eneste
Vod, ja ved en eneste Drat etter Silde-Kast, kan fange Sild nok
til mqnge Skibs-Ladninger; sta kan den her paa Stadet kiebes farst
for en meget billig Priis, og enhver Tende deraf (endog ArbeidsLonnen for dens Virkning iberegnet) kan ei komme heiere at staae, end
2o Skilling eller 1 Rixort. Men denne sta vel som den forommeldte
Bekostning paa Fyrre-Traer, hvilke alle forarbeides her paa Stadet,
bliver kun at ansee som en Udgift» for Kioberen, og ikke for Landet.
Foruden det, som saaledes er virket til Kiobmands Gods, er og en
stor Deel aarlig bleven solgt farst eller usaltet til dem, som boe i Fior
dene; sta at denne Sild ikke har varet til mindre Nytte i Huushold
ningen end i Handelen, men tient baade Fiorde-Folket og Oeboerne til
daglig Fede, da den deels farst, deels saltet, tonet og reget, er ble
ven forbrugt nasten det hele Aar igiennem. Desuden er den ofte an
vendt til Foder eller Underholdning for Creaturene, som ade den med
stor Begierlighed , og har altsta i mange Henseender giort mere til
Landets Velstand, end man kan forestille sig. Men da den Tid efter
anden begynder at tåge af, og kommer nasten hvert Aar noget sildigere
Nnn 2
end
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end sadvanligt; sta er det at befrygte, .at den med Tiden ganste vil
forlade vore Kyster og tåge sig en anden Vei (*).
Ligesom Vaar-Silden har tillaget, sta har derimod SommerSilden Tid efter anden aftaget; med hvilket Ombytte man gierne kun
de vare forneiet, i Betragtning af, at den sidste er hos os aldrig fistet
i nogen betydelig Mangde, og kan desuden ikke komme til uogen hoi
Priis, fordi den falder i de hedeste Sommer-Dage, da den gemeenlig
fordarves, hvor vel den end forsynes med Salt.
Ikke desmindre
saltes dog naget deraf aarlig baade til Huusholdnings Brug og til Af
sattelst, som steer deels i Bergen deels paa Romsdals Marked, og
giver altsta nogen aarlig Fordeel for dem, som boe i Fiordene, hvor
dette Slags Fistene fornemmelig gaaer til.
At man af Silde-Gan (det er, Sildens Hoved og Indvolde)
kaager et Slags Tran, tienligt tilat bruge i Lampxr, item at man af
Silden selv nyelig har begyndt at brande god og afsatlig Tran; derom
er allerede meldet noget i det foregaaende feme Capitel.
§.

9.

Af alle Slags Fistener er intet hos os af sterre Vigtighed og For
deel end Torste -Fiskeriet, det er Fangsten af Vaar-Torst, som
gaaer til hele Fasten igiennem fra Kyndelsmisse til Paaste (hvorfor
det og gemeenlig kaldes Våar - Fisteriet) og giver dette Fogdenes
Ind(*) Denne Spaadom er siden bleven opfyldt, da man her paa Stadet, fra
' Aaret 1756 at regne, uuzen Vagr-Sild har havt.
Vel har den ide
senere Aaringer altid varet stet i Havet og uden for Landet, men den har,
uden at ville sege indtil Landet, gaaet her forbie og langere mod Sonden.
Efterat den da 20 Aar i Rad har besegl vore Kyster, har ben nu laget
Afsteed og vendt sig til vore Naboer.
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Indbyggere Anledning til at sta stor en Mangde afTsr-FlffC), KlipFiff, Salt- Torst, Tran og Rogn, at den i adstillige Aaringer
kan siges at have holdt Ligevagt med den betydelige Andeel, som af
stmme Slags Fiste -Varer paa stmme Tid er bragt til Bergen fra
Nordlandene. Aarstgen eller Anledningen til denne overflsdige Tor
ste Fangst ber (nast Onds Velsignelse) tilstrives det store Dyb Bree
sund, som gaacr ind fra Vester-Havet til Sondmor og giver VaarTorsten (ligesom forhen er meldet om Vaar-Silden) st übchindret
Indleb til Borgensund og andre Fiorde, nåar den derimod paa en
Deel andre Stader i Norge ofte hindres fra at komme ind, eller stand
ses, formedelst de uden for Landet beliggende hoie Grunder og Klipper
i Havet. Af denne Aarstg har Sondmor altid varet eet af de fisteriZeste Stader, men allermeest fra dette Seculi Begyndelse og siden det sta
kaldte Garn-Brug (det er Torste-Garns Brug) kom i Drift; thi
fra den Tid er ei alene Fangsten bleven mere overfledig, men og Fi
skeriet i ssg selv alt mere og mere almindeligt, sta at her nu neppe
findes nogen boesiddende i hele Fogderiet, som jo tager Deel deri, efter
di Fiorde-Folket og ds langt fra Havet boende begive sig i Vaar-Fiste
riets Tid ud til Breesnnd, og indqvartere sig, sta lange TorsteFisteriet varer, i Borgensund, der kan ansees som et almindeligt
Fiste- Vcer , eller en Samlings Plads for den sterste Deel af vore
Fistere; om hvilket alt udforligere stal meldes i anden Parts andet
Capitel.

Nnn 3

Hvor

(*) Det Ord Terfist bruges her som oftest i en indstranket Vemarkelse og
betyder allene lerret Torst, som egentlig er 2 Slags, nemlig RO5-stiar og Rundfist, og udgier den vigtigste Deel af Norges Fiste-Handel; men nåar Ordet lages ien vidleftig Mening, da forstaaes derunder
ei alene lerret Torst, men og levret Sey og tsrrede Langer, hvilke alle
virkes og terres paa een og samme Maade.
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Hvor meget dette Slags Fistene, det ene Aar lignet med det
andet, kan belebe sig til for det hele Fogdene, og hvad Fordelen der
af kan blive, nåar alle paagaaende Omkostninger ere fradragne, vilde
vare vansteligt nok at fastsatte endog for den , som havde alle fornedne
Hielpe Midler i Handerne, end sige for mig, der har savnet de betyde
ligste; men da jeg ber tros, at Laseren heller enster en ufuldkommen
Underretning, end stet ingen, sta vil jeg, i Staden for et aarligt
og uvist Overstag, meddele en med al muelig Fliid og efter neieste Un
dersegning forfattet Ballance- Regning over Torste-Fisteriets Belob i
Aaret 1756, hvilken vel ikke strakker sig til alle Stader i det hele
Fogdene, men dog til de fisterigeste Sogne, stasom i sar Haram,
Vigren og Borgund, fra hvilke jeg og vil giers Begyndelse.
I disse trs Kirke-Sogne, som ligge paa Nordre Side af Bree'sund og felgelig ere de fisterigeste, blev da i forbemeldte Aar 1756, ved
Hielp af2)O Fioringfar (eller store Fister Baade) og 1 50c) Fiste
re, iudbragt og virket 1) af Tsrsist eller Notfficer (*) omtrent
52500 Voge, hvilke, nåar hver Vog beregnes i Vagt til 36 Skaal
pund og i Penge til en halv Rixdaler, som var stmme Aars gangbare
Priis, udgiere den Summa 26250 Rixdaler. 2) Lagges Tranen
dertil, som efter Torste Leverens Bestaffenhed i fornavnte Aar ei kan
ansattes heiers end til 1 Tende for hver 26 Voge Tersist, da beleber
den sig til 2 0i 9 Tender, felgelig (hver Tende ikkun til 7 Rigsdaler

be(*) Aarstgen , hvorfor jeg her anferer Rotstiar alene og af Beregningen
udelukker saa vel Rundfist som Klipfist og Salt-Torst, er denne:
at Rundfist nu omstunder, i Fslge af det Kongelige Forbud, ikke hos
os bliver virket, og at jeg over den i Aaret 1 756 her paa Stadet virkede Salt-Torst og Klip-Fist ingen fuldstandig Beregning har kundet
tilveiebringe.
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regnet) til den Summa 14133 Rixdaler (*).
3) Den saltede
Rogn eller Torste Navn, som stmme Aar blev virket, kan i alt an
siaaes til 1 500 Tender og i Penge til 3000 Rixdaler, nemlig for hvert
Fioringfar 6 Tender Rogn, og for hver Tende Rogn 2 Rixdaler (**).
Hvilket tilstmmen udgier eu Indtckgts Sum
Rixdaler.
Dersra ber drages adstillige paagaaende Omkostninger, hvilke synes
bedst at kunde beregnes paa selgende Maade: 1) Enhver nye FisterBaad af det Slags, som kaldes Fioringfar, koster med fuld livred
ning i alt 40 Rixdaler, og da den med god Behandling kan bruges i
10 a 1 2 Aar, sta bliver aarlig at beregne for Bruget af hver Baad 4
Rixdaler i det heieste, felgelig for 250 Baade tilstmmen 1000Rixda
ler.
2) Til et hvert Fieringstr behoves 60 Torste -Garn, som,
hvert Garn til 7 Mark Danste beregnet, koste i alt 70 Rixdaler; men
da de kan bruges i 3 til4Aar, sta ber Bekostningen ikke ansattes heiere
end til 20 Rixdaler aarlig for hver Baad, og altsta for 250 Baade
til 5000 Rixdaler. 3) Enhver af bemeldte Fister-Baade udkraver
6Roers-Karle eller Fistere, og enhver Fister behever visse sta kaldte
Soe-Klader, som bestaae af Skind, beredet med Tran, og kan for
hver Person ei anstaaes til mindre end 6 Mark Danste aarlig, felgelig
for 1 500 Fistere til lige sta mange Rixdaler. 4) I fornavme tre
Sogne beheves aarlig, sta lange Vaar-Fisteriet varer, en Hoben
fremmede Folk, som leies fra Naboe-Fogdenet Nordfiord, og hvor
af enhver med Kost og Len neppe kan holdes under 1 2 Rixdaler. Der

som
(*) Naar Torste Leveren er seed og god, ber ikkun regnes 2 4 Voge Tsrfist mod i Tende Tran, hvis Priis undertiden stiger til ic> /? 12
Rixdaler.
(**) Prisen paa Torste. Ravnen gaaer undertiden til Z Rixdaler for Tsnden;
men jeg beregner her alle Ting efter middelmaadig Priis, og saaledes som

Prisen faldt i Aaret 1756.
5
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som disse fremmede Leie-Tienere stulde belebe sig til et Antal af4oo
Personer (hvilket jeg dog tvivler paa) da vilde deres Len og Under
holdning udgiere en Bekostning af 4800 Rixdaler.
Hertil kommer
endnu Udgiftsn, 5) for 2019 Tran-Trceer, eller Eege-Tonder til at
ose Tranen paa, hvilke alle maa kiebes udenlands fra og koste gemeett
lig 3 Rixort eller 5 Mark Danste Stykket, folgelig i alt omtrent 1680
Rixdaler; 6) for 1 500 Fyrre-Tonder til Torste Ravnens Nedstlt
uing, hvilke alle forarbeides her paa Stadet for i Rixort Stykket, og
altsta belebe sig til 375 Rixdaler; og endelig 7) for Saltet til Tor
ste-Ravnen, som for hver Tende kan gnflaaes til 3 Mark Danste og
for 1 50^ Tender til 750 Rixdaler. Hele Udgjftens Beleb bliver
da 1 5105 Rixdaler, og nåar stmme trakkes fra den foresiaaendelnd
tagts Summa, bliver Beholdningen i Aaret 1756 for Harams,
Vigrens og Borgunds Sogne den Summa 28278 Rixdaler.
Jeg har tilforn erindret, at en stor Deel Folk fra Fiordene og
andre åssides fra Havet beliggende Sogne begive sig i Vaar-Fisteriets
Tid aarlig hen til Borgensund og Breesund, hvor Torste-Fangsten
allerbedst gaaer til; og de Sogne, om hvilke dette stal forstaaes, ere
i Tallet gemeenlig 1 l eller 12, nemllg ferst hele Krstougs, Norda
lens, lorgenfiordens og Voldens Prastegield, og vernast tvende
Annex Sogne uuder Borgund, som er Vatne og Skone. Indbyg
gerne fra alle disse Sogne (sta nar som den halve Deel af Voldens
Sogn) forfeiede sig og, i Aaret 1756 til Borgensund', og udredede
i alt 249 Fioringfar ("), som Mravede 1494 Fistere, ved hvis
Hielp
(*) Til Torste-Fangsten bruges vel baade smaa og store Fister-Baade; men
da enhver Baads Sterrelse er mig bekiendt, har jeg, saa vel her som i
nast foregaaende Beregning, for Kortheds Skyld anflaaet dem alle til
Fieringftr , som i Vaar-Fisteriets Tid ere meest brugelige.

,
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Hielp blev indbragt og virket 42700 Voge Notsticer/ 1642 Tender
Tran og 1494 Tender Rogn; hvilket alt, paa foranferte Maade og
efter forbemeldte Priser til Penge beregnet, udgier denSumma 3583^
Rixdaler. Og nåar derfra paa stmme Maade, som forhen er viist,
afdrages ferst for Brug eller Slid afFiffer-Baadene, Torste Garne
ne, og Skind>Klccderne, og dernast for Trcce og Salt til Tranen
og Rognen; sta bliver Overstudet eller Beholdningen i Aaret 1756
for disse 11 til 12 Sogne omtrent at anstaae til 2 587c>RiMler, og
folgelig til en nasten lige sta stor Summa, som ide 3 fsrste Sogne.
Dertil er Aarstgen egentlig denne: at Indbhggerne i de sidste Sogne
ikke antage eller holde fremmede Leie-Tienere , og saaledes spare en
Hoben Udgifter; Men da det falder afFornodenhed, at der i bemeldte
sidste Sogne maa vare des stere LodsMere i ell Fistsr-Baad, sta har
og enhver af disse Lods -Eiere i sar, med en ringere Bekostning, en
ringere Fordeel.
Hvad de evrige 7 Kuke-Sogne i dette Fogdene, sta vel som
den anden halve Deel af Voldens Sogn, angaaer, da har jeg om
Torste-Fisteriets Beleb hos dem for Aaret 1756 ikke kundet bekomme
nogen Mrakkelig Underretning; sta at alt, hvad jeg med Vished
kan sige om dem, er dette: 1) AtUlvsteen og Hareid Sogne ber
regnes blant de Fisterigeste Egne her paa Stadet, og felgelig, at For
delen af Torste-Fangsten maa, i Proportion af Fiskernes Antal, vare
lige sta stor der, som paa noget andet Stad hos os. 2) At hele Her
roe Prastegield kan ligeledes i Almindelighed siges at vare meget Fiste
riigt, omendstient Våar -Fiskeriet i nogle af de seneste Aaringer har
faldet mere wifligt. 3) At omendstient Vandelvens Prastegield er
et Stad, hvor man allermindst lagger Vind paa Fistene, sta udreves
dog derfra aarlig omtrent 40 smaa Baade med 160 Fistere, som i
Våar - Menets Tid enten sege hen til Statlandet eller til Herrse
000
.
Praste-
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Prastegield, hvor de, efteratOmkostningerne ere fradragne, kan vin
de 5 eller 6 Rixdaler til Mands. 4) At Voldens Sogns IndbygZere sege gemeenlig hen til de Stader, hvor Torste-Fangsten allerbedst
gaacr til, nemlig enten til Borgund eller Hense, og at altsta deres
Fordele gemeenlig hvert Aar ere.anseelige (*).
§.

10.

Efterat dette var strevet, blev mig sta en god Ven (nemlig Msr. Hans
Forman) tilsendt et Udtog af Bergens Byes Toldbeger, som viser.
Hvor mange Tender Tran derhen fra Sendmer ere bragte i tre Aar efter
hinanden, nemlig
I Aaret 1756
?
* - 1?57
l- 1758

-»

-

-

-

4646 Tender Tran.
22365
?
s
2087
-

Vil man nu, efter den forhen viiste Maade, regne 2 6 Voge Terfist
for hver Tende Tran, eg ansatte Prisen i det ferste Aar til z Mark for
1 Vog Terfist og til 7 Rixdaler for 1 Tende Tran, men ide to sidste
Aaringer til 5 Mark for 1 Vog Terfist og til Ic> n Rixdaler for 1
Tende Tran; saa seer man omtrent, hvad Fordeel disse Slags FisteVarer i forbemeldte z Aar have indbragt. Dog maa jeg herved erindre
1) at jeg, for saa vidt de 2 sidste Aar, nemlig 1757 og 17Z8, angaaer, har Aarsag til at lage det meddeelte Udtogs Rigtighed i Tvivl,
faafom jeg ikke rettere veed, end at alle Z Aar, i Henseende til TorsteFangstens Vigtighed , noget nar kan staae i Ligning med hinanden.
2) At en Hoben Terfist og Tran vel ogsaa i samme Aaringer er bleven bragt
til andre Stader, saasom til Kiebstaden Molde og Romsdals Marked ;
ei at tale om den anseelige Deel, som af begge Slags er bleven forbrugt
her paa Stadet, nemlig af Fisten til Spiisning og af Tranen til Lysning,
med videre, z) At den Mangde Tran, som herfra aarlig udfsreS til
Bergen og andre Stader, ikke alene maa tilstrives Fangsten af Torst,
men og af SsY, Langer og flere Slags Fiffe.

om Sondmors Fisterier.

495

§. 10.
Alt dette kan da nogenledes tiene til at vise, af hvad Betydenhed
Torste-Fisteriet var hos os i Aaret 1756; og omendstient man fra
stmme Aar ikke kan giere fuldkommen Slutning til alle andre Aaringer,
sta kan man dog i det mindste ansatte hvert Aars Beholdning for den
halve Deel, og vare forsikret paa, at om den i nogle Aar er ringere,
sta er den derimod i andre Aar sterre, end den var i Aaret 1756.
Dog nagtes herved ikke, at der jo visse Aar kan indtraffe saadanne
Omstandigheder, hvorved enten Beholdningen meget formindstes (sta
som nåar mange Garn-Scetninger ved Storm-Veir eller andre Van
hald fordarves eller reent tabes) eller og de anvendte Bekostninger
ganste spildes, nemlig nåar Fisteriet aldeles staaer Feil ; hvilket, omend
stient det hos os er noget rart og usadvanligt, dog steer undertiden.
Saaledes var Torste-Fisteriet ide Aaringer 171 4 og 171 5 sta stet og
ringe, at mange, af Frygt for videre Tab, forlode dette NaringsMiddel og solgte sineFister-Baade; men i Aaret 1718 gik det des
mere overfledigt til og vedvarede lige indtil 1733, da det paa nye be
gyndte at tags af og blev i Aaret 1735 sta ringe, at det nasten kan
siges at have ganste mislinget. Ide paafolgende Aaringer, stasom
1736 og 37, flog det atter ind, fornemmelig i de seneste sta kaldte
Uaar (det er de sidste dyre Aaringer, da en almindelig Misvaxt ind
stldt i Norge) som egentlig ber regnes fra det Aar 174^; thi da ind
stndt sig aarlig sta stor en Sverm af Torst, at den opfyldte alle Vige
eller Havbugte? og ofte blev fangen med Vod, ligesom Sild og Sey;
den blev og paa stmme Tid usedvanlig lange staaende i Fiordene, og
forlod ikke vore Kyster, strend den var ganste maver og uduelig. Men
af alle disse Aaringer var dog 1745 det Fisterigeste, og fra den Tid
har Vaar-Fisteriet bestandig staaet vel ind, i det mindste uden nogen
betydelig Forstiel, indtil Aaret 1760, daFangsten afTorst var ikkun
000 2
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ringe, men derimod afSommer-Sild, Qveite og Lange sta overfis
dig, som neppe tilforn kan mindes. I Aaret 1761 indstldt atter et
godt Torste-Fisterie, som kan sattes i Ligning med det i Aaret 1756 (*).
Kort at sige: Vaar-Fisteriet er hos os afallerstersießetydenhed og for
tiener at kaldes Landets bedste Narings-Middcl, hvorved mange Ten
der Guld ere indbragte; men da Bonden deraf i far stal tåge det for
nedne, ei alene til Skatters og Landskylds livrednings men og til
fremmede Korn-Varers Indkieb, sta vel som al anden Nedvendigheds
og Overdaadigheds Kram, sta stieunes lettelig, at den sterste Deel
af Gevinsten aarlig gaacr ud af Laudet igieu, i sar nåar almindelig
Misvaxt indftlder, da man ofte for fremmede Korn Varer nedes til at
udgive paa een Gang det, som med stor Sparsommelighet» i nogle Aar
kan vare oplagt. Og om end vore Bender, alt dette uagtet, i Al
mindelighed kan eie noget mere end blot Klade og Fede; sta troer jeg
dog ikke, at nogen, der veed og kiender deres meget besvarlige NaringsMaade, stulde kunde falde paa at misunde dem stmme.
Saa vist som det ellers sr, at Torste-Fisteriet her paa Stadet
altid har varet af stor Vigtighed, sta upaatvivleligt er det og, at Tor
ste Garnenes Opfindelse og almindelige Brug har i den seneste TidsAlder giort det alt mere og mere overfledigt; men der sverges, om det
ogsta derved er blevet mere Fordeelagtigt? og om det ei havde varet
bedre, nu som tilforn, at betiene sig af en simpel Snor og Angel end

med
(*) I det jeg her melder om Aaringernes sterre eller mindre Fisterighed, maa
jeg tillige erindre, at et mislingetVaar-Fifferie ikke altid eller alene ber tilskrives Mangel paa Torst, men og ofte en Mangel paa beqvemt Veirligt
til at fange den i thi nåar der i Våar Fisteriets Tid indtraffer langvarigt
Stormvcir, som forbyder Fisterne at sege Havet, tander, midt i den
sterste Overfiedighed afTo^st, dog intet forelages eller udrettes til Fisteriets Drift.
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med stor Umag og Bekostning at indrette og bruge de sta kaldte TorsteGarn? Adstillige ere af dsnssdste Mening; og for at vise, at de deri
formodelig tags Feil, vil jeg ferst anfere de afTorste-Garnenes Brug
umiddelbar flyvende Fordele, som fornemmelig ere disse:
i) Fangsten med Torste -Garn er gemeenlig baade sterre og vissere,
end med Snor. For hver Nat, Garnene staae i Seen, kan man
gemeenlig giere sig Haab om en Fangst af 2 til 300 Torste; men
at fiste med Snor om Dagen, falder mere misligt, stasom Vind
og Veir ei altid vil tillade at opholde sig hele Dagen igiennem paa
Soen, og Torsten desuden ei altid er lige villig til ac bide paa Kro
gen. Deraf kom det, at man tilforn , nåar Fisteriet siog Feil om
Dagen, sogte at oprette sit Tab om Natten, paa den i Begyndeisen
af detts Capitel forhen viiste Maade , hvilken, omendstient den
i alle Henseender medforede sterre Skade end Nytte , dog neppe
var bleven astagt, med mindre Torste-Garn var kommet i Brug.
2) Med Garn fanges den bedste og fedeste Torst, som ei bider paa
Krogen, strend den er bleven maver og slunken. I Vaar-Fisteriets
Tid kan det ofte meget tydelig erfares, hvorledes Torsten paa eet
og stmme Stad staaer ligesom i tyende Etager, nemlig den fede ved
Bnnden og den mavre heiere op i Seen. Den sidste lader sig fange
med Snor og Angel , men den ferste ikke uden med Garn.
3) Den fede Torst, som fanges med Garn, giver ulige bedre Ravn,
end den mavre, sta og en Hoben mere og stiennere Lever ; hvilket
i sar kan sluttes deraf, at der (som mig er forsikret) aarlig udssres
. fra Sondmsrs Fogderie alene nasten lige sta meget Tran, som
fra hele Nordlandene , hvor Torste-Garn ikks ere i Brug.
Men herimod pleier man at giere adstillige Indvendinger,

stasom:
000 3

i) Ved
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i) Ved Torste Garns Brug falder vel en sterre Maugde Torst, mM
tillige sterre Bekostning, sta og sterre Skade, sta ofte Garn mistes.
Hvad OmkostningernL angaaer, da mener jeg allerede forhen at have
viist, at de gemeenlig hvert Aar over ballanceres af Indtagterne;
og omendstient et anseeligt Tab af Torste - Garn kan giere nogen
Rabat i Regningen, sta er dog stmme altid at anste som noget til
faldigt, der hverken trasser aarlig ind eller paa alle Fistere ; ja der
haves endog Exsmpel paa dem, som i 20 til 30 Aar bestandig havs
bruget Torste-Garn, uden at mists et eneste.
2) Garnene foraarstge, at Torsten ei kan fanges med Snor og Angel;
thi det fornemmes nasten hver Dag i Vaar-Fisteriets Tid, at hvor
vel den end har ladet sig trakke med
bliver den dog stye og
fiygter bort, sta snart Torste-Garnene ere udsttte. Denne Ind
vending har vel mere Grund, men gielder dog fornemmelig og i sar,
imar Fisteriet gaaer til i de trange Fiorde, hvor baade Fisken og
Fisterne ere mere indknebne, end paa det aabne og vide Hav. Des
uden er Torsten ei alle Aar, ja ikke engang alle Dage, lige gråa
dig, eller villig til at bide paa Maddingen, sta qt m mislykket
Fangst med Snor ikke kan eller ber tilstrives Garnene alene. Ende
lig fanges her endnu, i sar mod Slutningen afVaar-Fisteriet, en
stor Mangde Torst med Angel (nemlig sta vel med Line som
Dinbs-Aagn) hvilket viser, at begge Maader gierne kan bestaae med
hinanden.
3) Den sede Torst, som fanges med Garn, er utienlig til Rundfist,
' fordi den gemeenlig bliver suur ved Rygbenet; og da det asdeu Aar
stg er forbudet at virke Rundfist i Bergens Stift og Romsdals
Fogderis, hvor Torste-Garn ere i Brug, sta mener man derved at
lide Skade, efterdi den mavre Torst, som falder i Slutningen af
Vaar-Fisteriet og trakkes med Snor, ikke er tienlig tilMotstiar,

men
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meu alene tilNnndfist. Men hertil kan svares, at Notsticrren er i
Almindelighed mere afsatlig end Nnndfisten, og at det ikkun er i nogle
af de senere Aaringer, at den sidste er bleven sta begierlig i Holland.
Den sterste Deel af Torsten virkes dog altid til Notffiaer; og der
til er den fede Fist, som fanges med Garn, allermeest beqvem.
Det stmme gielder og om Klipfiffen, hvoraf nu omstunder virkes
en stor Mangde hos os, og hvortil den fede Torst alene kan anven
des, men eiden mavre, som fanges med Snor.
4) Endelig klages der over den store Uorden , som felger med TorsteGarnenes Brug, sta ofte Fangsten gaacr til i Borgensund etter
den sta kaldte Borgenfiord , og alle vore Fistere begive sig derhen,
som til en almindelig Fister-Plads; thi da denne Fiord, som ikkun
er i Fierding breed og en halv Miil lang, umuelig kan rumme eller
modtage sta mauge Garn-Scetninger, sta steer det som oftest, at
den ene Fister af Vanvare fatter sine Torste-Garn tvart over den
andens, hvorved megen Kiv og Trette foraarstges og Fisteriet paa
begge Sider spildes; ei at tale om, atTorsten ved den store Mang
de af Garn Satninger bliver bange og strakkes bort.
At denne
Indvending er rigtig, kan ikke nagtes; men da Terfisten i denne
trange Fiord sielden opholder sig ret lange, strend den begiver sig ud
til Breesund og Havet igien, hvor Fangsten med Torste- Garn
egentlig har Stad og uden sorbemeldts Uleiligheder lader sig drive,
sta sees ikke, at Garn-Brugtt (eller Torste-Garns Brug) for
den Aarstgs Skyld ganste og i Almindelighed ber afstaffes; men
«lt hvad man iFelge af denne Indvending kunde paastaae, var dette,
at Torste-Garns Brug burde forbydes alle og enhver, sta lange
Fisteriet gik til i Borgenfiorden , eller og at Fiorden i sta Fald
maatte vare overladt til Sogne-Folket alene, det er, til Borgund
Sogns Indianere, til hvis Drift den var stor og rummelig nok.
Men
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Men een af de vigtigste Indvendinger, som dog af de fleste forViegaaes, er efter mine Tanker denne> at da der ved Garn-Bruget
daglig staes sta stor en Mangde Torst, sta vil Tiden ikke altid tillade
at virke den sta vel og hc.stig, som stee burde. Derfor sees den un
dertiden at blive henkastet i store Dynger under aaben Himmel , og
saaledes at ligge «virket i nogle Dage, hvorved den taber meget, ei
alene i udvortes Anseelse, men og i Vagt og Priis, sta at to Fiste af
dette Slags neppe veie op imod een, som har faaet god og betimelig
>
Virkning ; Eller og den bliver stmmenbunden i stole Kllipper og saale
des nedsenket ved Strandbredden i Seen, hvor den vel ligger noget
bedre forvaret, men taber dog ligeledes en Hoben af sin Anseelse, Fed
me og Fasthed i Kiedet. Naar denne betydelige Feil, som dog hverken
er almindelig eller uforbederlig, af vedkommende blev rettet, troer jeg
ikke, at de evrige Uleiligheder, som selge med Torste Garns Brug,
kan ansees at vare af den Vigtighed, at Bruget derfor gauste stulde af
staffes, og nåar enhver tillige vilde indstranke sin Dnft og ikke staae
sig alt for vidleftig ud , ved at holde for stort et Antal af LeieTienere
med videre, sta tvivler jeg ikke paa, at jo de idelige Klagemaale over
Bekostningerne og den deraf styvende Skade , sta ofte Garn mistes eller
'Fangsten staaer Feil, for .en stor Deel vilde ophere. Overalt er det
vist, at Torste-Garns Brug her paa Stadet har (foruden de forhen
ommeldte Fordele) hast adstillige gode Virkninger i Felgs med sig,
stasom: i) At Vaar-Fisteriets Drift er Tid efter anden bleven alt
mere og mere almindelig, og det ei alene blant Beboerne men og blant
Fiorde-Folket, som tilforn i dette Slags Fistene tog liden eller ingen
Deel. 2) At Folkets Antal ved dette Narings-Middsl er blevet for
fleret og deres Tilstand forbedret. 3) At deres Handel og Fart til
Kiebstaderne meget har tiltaget, og deres Ovelse i Seilats (sta vel i
Anledning afFisteriernes som Handelens Tilvaxt) anseelig formeret sig.
4) At
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4) At Landet er blevet bedre dyrket og beboet. Hvortil 5) kan lagges
de betydelige Fordele, som af Vaar-Fisteriernes starke Drift aarlig sty
de til Naboe-Fogderiet Nordfiord , hvis Indbyggere begive sig hid i
temmelig Mangde og fere ved Tilbagereisen med sig igien, si alene en
anseelig Penge-Len, men og en nyttig Bvelse i Fistene og Seilats.
Ved alle disse Omstandigheders neiere Betragtning er jeg bleven
bestyrket i den Mening, at Torste-Garns Brug her paa Stadet ikke
har varet stadeligt for Landet i Almindelighed ; og nåar jeg derhos be
tanker, at denne Maade, uagtet deni Begyndelsen (ligesom alt andet
nyt) stndt hos vore Fistere megen Modstand, dog endelig med alminde
ligt Viestld er bleven efterfulgt og optagen overalt, sta har jeg stor
Aarstg til at troe, at enhver Huusholdning i Sardeleshed ligele
des maa have sundet sin Regning derved. Dog er alt dette ikkun egent'
lig at forstaae om Sondmsrs Fogdene alene; thi sperges der, om
Torste-Garns Brug burde indfores overalt i Norge eller paa de Stader,
hvor det hidindtil ikke har varet antaget? da holder jeg for, at det ikke
lettelig og uden god Betanksomhed ber stes, og det i sar af den Aarstg,
at Hav-Bunden eller Grunderne i Havet ikke allevegne falde store og
vidleftige, rkke heller altid beqvemme nok dertil, stasom i Nordfiord,
Sondfiord og flere Fogderier, hvor Hav-Buudeu efter Beretning
stal vare alt for ujavn, og euten falde for hoi eller for dyb. Desuden
staaer Torste-Fisteriet ikke allevegue sta vist og sikkert iud som hos os
(hvilket i sar ber tilstrives det store Dyb Breesund) hvorfor og de paa
Torste-Garnenes Indretning anvendte Bekostninger maastee oftere kun
de spildes.
§.

11.

Det, hvori Forbedring var at enste og kunde beheves her paa
Stadet, er da efter mine Tanker ikke sta meget Maaden at fange, som
at virke og behandle Fisten paa , hvorom vel ere givne en Deel gode og
Ppp
nyttige
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nyttige Regler i den Kongelige Forordning, angaaende Fisterierne og
Flste-Handelen Nordenfields, af 12 Septembr. 1753, som virkelig
paa det neieste burde iagttages, men vilde dog aldrig blive fuldkom
men efterlevede, med mindre der i Kiebstaderne bestandig drives paa
deres Fuldbyrdelse; thi her paa Landet vilde en Undersegning om stige
Ting falde alt for vidleftig, og et noiagtigt Tilsyn dermed ganste umue
ligt. At anfere de i bemeldte Forordning fastsatte Regler, msseer jeg
ufornedent, og vil derfor ikkun kortelig melde om de sadvanlige Maader,
paa hvilke de betydeligste Fiste-Varer hos os blive beredte eller virkede.
i) Den sterste Deel af Våar -Torsten, som er den vigtigste
Fist i Handelen, bliver altid virket til Tsrfist; og denne er igien 2
Slags, nemlig enten Notfficer (*) eller Rundfist.
Naar Torsten stal virkes til Notsticer , bliver den forst opffaarsn
i Bugen og stilt ved Hovedet sta vel som Indvoldene og Rygbenet,
hvilket stiares ud og brydesaf3 Leed neden for Gadboret. Derpaa
bliver den opstaaren i Ryggen eller ficckket (hvorfor og Rotsticer kal
des Flak-Fist) saaledes, at det tilbagesiddende Stykke af Rygbenet ik
kun hanger fast ved den ene Side; og nåar den saaledes paa begge
Sider er opstaaren heit op til Sporen, som forbindes med gammel
Seilgarns-Traad eller Stykker af forstidte Torste Garn, paa det den
ei stal revne, sta styltes den i See-Vand og hanges op paa Fiste-Hiel
den (**) for at terres. Paa selv samme Maade beredes gemeenlig
baade
(*) Jeg har tilforn erindret, at Langen, ved Sorteringen paa det Tydste
Handels Comoir i Bergen, deles i Z Sorter og faaer adskilte Navne
ester sin sterre eller mindre Godhed; men Rotstiaren deles i hele i z
Sorter og faaer Navn af de adstillige Stader, til hvilke den udstibes.
saafom Danst, Lybekst, Hamborgst Rotstiar, 0. s. f.
(^*) En Fists-Hield er vel ikke altid as een og samme Indretning, men kan
dog i AlttlindeliZhed kaldes en nar ved Stranden staaende Stellads, som
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baade Lange, Sey (sta vel Ufs som Scekkenod-Sey) og den sta
kaldte Nod-Torst eller Tare-Torst, hvilken sidste i sta Fald egentlig
barer Navn af Tilling.
Af tenet Rotsticer gaacr gemeenlig 24
Stykker paa 1 Vog, og Prisen for hver Vog er som oftest 3 Mark
Danste, stient den undertiden stiger til 4^5 Mark.' Den gielder i
Almindelighed mere end Nundfisten, af Aarstg, at denne beredes af
den mavreste Torst, ligesom hun af den fedeste og bedste; og omend
stient de begge ere ganste afsatlige, sta er dog den ferste som oftest me
re begierlig og virkes derfor i langt sterre Mangde. Prisen paa en
Vog Lange er gemeenlig 6 sielden 9 Mark Danste; og paa en Vog
Sey 1 Rixort eller 2 Mark Danste.
Naar Torsten stal virkes til Rundfist, da tåges bel Hovedet og
Indvoldene af, ligesom paa Notffiaren, men Ryggen tillige med
Rygbenet bliver übestaaren, og Bugen opstiares ei videre end til Gad
boret; sta ateisten i dette Tilfalde bliver rund, ligesom den i ferste
Fald er fiak eller rettere ficekket 2: opflanget Myggen ogßugen. For
at stae Rundfisten ophangt og tonet, maa man binde den i Spoer,
eller feie 2 og 2 tilstmmen, hvilket steer ved at stikke et Hull igiennem
Sporen paa dem begge og igiennem Hullerne en liden Trae-Pind, som
ombindes med Bast, gammel Seilgarns-Traad eller Stykker af for
stidte Torste-Garn; og nåar de saaledes Parviis ere sammenbundne og
i See-Vand afstylte, hanges de op paa Fiste-Hielden for at terres.
Til Ruudfist ber altid udvalges den mavreste Torst, fordi den bedre
lader sig torre og tager ei sta let nogen Suurhed eller Raadenhed til sig
ved Rygbenet, som den fede; og da Torsten falder i Almindelighed
Ppp 2
meget
er opfert i en Fiirkant og oven paa belagt med en Hoben parallel og nar
ved hinanden liggende Troer, det er, lange og smale Tråe -Stanger,
hvorpaa Torst og andet Slags Fist hanges op for at terres.
Den Stang,
hvormed Fisten lettes op paa Hielden, kaldes en Neip.
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meget feed baade her og andenstads, hvor Fangsten steer med Garn,
sta er det i forbemeldte Kongelige Forordning ganste forbndet, at virke
Rundfist paa noget Stad, hvor Torste-Garn ere i Brug. Anlednin
gen til stadant Forbud har i sar varet denne, at man i visse Aaringer,
da Rundsisten var i usadvaulig hei Priis (nemlig 4 til 5 Mark Danste
for hver Vog) og galdt mere end Rotstiar, tog noen Betankstmhed
den fede og mcwre Torst i Flang og virkede begge Slags til Rundfist ;
og for at hindre dette Misbrug, tillige med den deraf flyvende Svak
kelse i Fiste Varenes Eredit, harßegieringen ansett det tjenligst, gan
ste og aldeles at forbyde Rundfisteus Virkning paa de Stader, hvor
Torsten fanges med Garn. Men da her aarlig, i sar mod Slutningen
af Våar -Fisteriet, ogsta med Snor fanges en anseelig Deel Torst,
som ikke er feed og tienlig nok til Rotstiar ; sta sattes vore Fistere ien
betydelig Forlagenhed med denne mavre Torst, som de til intet vide at
anvende, og staae derfor i den Tanke, at en Indstrankning i det al
mindelige Forbud var baade nedvendig og nyttig. Hvorvidt denne
deres Mening kan vare grundet eller ikke, bor jeg overlade til heiere
ludslgt; ikkun jeg maa sige: at nåar Rundsisten paa det allerneieste
blev eftecseet og vraget i Kiebstaderne, da vilde dette ufeilbarlig lars
vore Fistere til at felge de Regler, som ved Rundfistens Behandling
bor iagttages ; og nåar dette stede, seer jeg intet, som hindrer, at jo
her paa Stadet lige sta vel kunde virkes Rundfist, som andenstads.
Skulde nogen mene, at det ved Nundftstens Virkning befrygtelige
Misbrug derved ikke kunde forekommes eller hammes, da veed jeg ikke,
hvad Sikkerhed man kan have for Rotstiarens og de evrige Fiste-Va
rers bestandige Credit.
2) Salt-Torst virkes vel til Deels af den sta kaldte Nod- eller
Tare-Torst, men fornemmelig af Vaar-Torst , og beredes omtrent
paa stmme Maade som Rotstiar; ikkun at Ryggen bliver heel eller
uop-
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uopstaaren.
Efterat den i visse dertil indrettede Binger har ligget
nogen Tid i starpt Salt, indtil den er bleven vel igiennemtrokken og
stiv, tåges den op igien, stylles af og lagges ned med Spanst Salt i
utette Fyne- Tråer, paa det at Lagen kan lebe fra.
Dette Slags
Fiste-Vare feres altid til Frcmkrig, hvor den paa visse Tider kan gielde
3 Rixdaler Tcnden, men er ikke alle Aar begierlig, og undertiden neppe
assatlig. Ganste nyelig har man hos os begyndt at salte Torst paa
den tverre Neuve brugelige Maade, og det efter en Deel Bergen
ste Kiobmands Forlangende, som een Gang have sendt et Skib hid
for at laddes med stadan Fist. Forstiellen i Tilberedningen bestaaer
deri, at denne sidste ei stiares videre op i Bugen sud til Gadboret,
hvor Rygbenet brydes af, og 'den tilbagesiddende Ryg-Pibe fyldes med
Salt; men siden bliver den paa sadvanlig Maade ferst nedstlter, der
efter optagen og udtoet, og eudelig nedstltet igien, dog ikke i Ten
der, men i visse dertil indrettede Binger i Skibe-Rummet.
3) Klipfist virkes ligeledes af Torst, og beredes i alle Maader
ligesom den almindelige Salt-Torst. Naar den ien Tid af 3 Uger
har ligget nedfallet i Binger, tåges den op og lagges stad ud paa de
blotte Klipper , af hvilke den barer Navn. Saa lange Veiret er godt
og tert, ligger den med Fiffe- Siden opvendt, det er saaledes, at
Kied-Siden eller den indvendige Deel afFisten viser op ad; men sta
snart det tegner sig til Regn, maa den snoes om igien og vende
Skind-Siden ud, hvormed fares fort indtil den er bleven nogenlcdes
ter, da den ordentlig lagges sammen i Dynger, med Bradder og Ste
ne oven paa , for derved at presses og blive glat. Dette Slags Vare
virkes nu omstunder hos os i betydelig Mangde; og deri (sta vel som
i at virke Klipfist af Lange og Brosme) har man efterfulgt de
Engelske Kiobmand i Christiansnnd , som ferst have giort.Begyndelse
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dermed (*). Prisen paa i Vog Klipfist er gemeenlig 5 eller 6 Mark
Danste; og Staverne, hvor den afsattes, ere i sar Engclland og
Spåmen. Saa ofte godt Veirligt falder ind om Foraaret paa den Tid,
naar Klipsisten ligger udbredet paa Biergene for at terres, kan man
giere sig Haab om, at stae sin anvendte Bekostning og Umage betalt ;
men indtraffer under Terringen langvarigt Regn og Slud, da taber
Klipsisten meget baade i Auseelse og Priis.
4) Tran, som her gemeenlig kaldes Lyss, fordi den bruges i
Tran-Lamperne til Lysning, virkes deels afSpsek, som staes afHvale,
Niser og Springere , deels og fornemmelig af Lever, som vel staes
af adstillige Slags Fiste (nemlig afßrygde, Haae-Brand, HaaeKicerring, Haae-Mcer, Lange og Sey) men af ingen i sterre Over
fiedighed end afVaar-Torff. (**). Baade Spak og Lever kastes ferst
hen i tette Tråer, hvor den nogen Tid bliver staaende for at raadne,
og brandes siden til Tran, som eses paa Eege-Traer. Eege-Traerne
forarbeides ikke her paa Stadet, men staes altid fra Kiebstaderne,
fornemmelig i Bergen, hvor de enten kiebes tomme, eller og fyldte
med Altonaest Vrcendeviin , da de siden, nåar Brandevinen er ud
tappet, anvendes til Tran-Trceer. Disse sta kaldte BrcrndeviinsTrcrer vare tilforn af adstillig Sterrelse, ligesom de af Kiobmandene
bleve bestilte paa de Stader, hvorfra Brandevinen kom; men da dette
gav Anlednillg til en alt for stor Ulighed og Urigtighed i Handelen, har
den oftbemeldte Kongelige Forordning vel og viselig befalet: i Kieb
og Salg ei at bruge andre Brandeviins- eller Tran-Traer end dem, som
holde det fastsatte Maal (nemlig 3 2 Stubken eller 1 2oDcmste Potter)
og
(*) Hr. Commerce-Naad Hans Holterman er den ferste, som satte KlipM
Handelen i Drift her paa Slavet.
(**) At man hos os nyelig har begyndt at virke Tran af Sild , er tilforn
erindret. En Tende af stadan Sild - Tran blev solgt for 3 Rixdaler.
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og findes markede med Altonaest eller Itzehoeff Stempel. Prisen paa
en Tende Tran er i Almindelighed 7 eller 8 Rixdaler, men ssiger un
dertiden til 10 og 12 Rixdaler.
5) Rogn eller Ravn tåges nasten afVaar-Torst alens, og
ikkun meget sielden af Sey ; thi Ravnen af Sey og Lange modtages
Me gierne i Frankrig, som dog er det eneste Stad, hvor dette Slags
Fiste Vare bliver asstt, og hvor den bruges som Madding til at fangs
de sta kaldte Sardiner. Mod Slutningen afVaar-Fisteriet, nåar
Torsten staaer fardig at begive sig herfra, begynder dens Ravn at bli
ve bled og godten 2: udgydet, og maa derfor kastes bort som nduelig ;
meu i Begyndelsen af Vaar-Fisteriet , og sta lange Ravnen er tidig,
lagges den ferst ißinger, hvor den blot sprccnges eller leselig bestrees
med Salt, og tåges siden op igien for at lagges ordentlig ned med Fransk
Salt i utette Fyrre-Traer. Saaledes feres den ud til Frankrig, hvor
den ofte gaaer til en meget hei Priis, men er undertiden igien (nemlig
nåar Sardin-Fiffsriet ikke staaer vel ind) sta ltdetafsatlig, at vore
Kiebmand enten lade virke en ganste ringe Deel deraf, i Fald de be
tiids kan stae Underretning derom, eller i Mangel deraf maa lide stort
Tas og Skade. Prisen paa en Tende Torste Ravn er altsta meget
ulige; i Almindelighed 2 Rixdaler, sielden 3 Rixdaler.
6) Sild er enten Sommer- eller Vaar-Sild. SommerSilden virkes, nåar den er god og stor nok, tjl Kisbmands Gods,
som afsattes uden for Landet, da den blot stilles ved en Deel af Ind
voldene, og beholder Isteret tillige med Hovedet; men nåar den er alt
for liden eller af ulige Sterrelse, bliver den enten virket til Christiania^
Gods (sta kaldet, fordi det afgaaer til Christiania og derfra videre
til OpliMdene) paa stmme Maade som Kisbmands -Godset, eller
og til Bonde-Gods, hvormed handles imellem Bender alene enten her
paa Stadet eller paa Romsdals-Markeo, da den stilles baade ved

Hoved
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Hoved og Indvolde, ikkun at den beholder Isteret alene.
Alle 3
Slags nedlagges ordentlig, Lag for Lag, med Spcmst Salt i tette
Fyne Tråer, og have alle en meget foranderlig Priis, nemlig i Al
mindelighed 8 til 9 Mark forTenden, men undertiden 12 og 15 Mark
Danste. Dog er Bonde-Godset som oftest 2 til 3 Mark ringere end
Kiobmands -Godset.
Da Vaar-Silden Zik til, virkedes den til
Kisbmands-Gods alene, og det paa stmme Maade, som forhen er
meldt om Sommer-Silden , blot at den gemeenlig blev nedlagt, med
halv Franst og halv Spanst Salt.
Naar Silden virkes til Tran,
brandes den paa stmme Maade, som Lever og Spoek.
§.

12.

Alt hvad hidindtil er meldet om Fisteriernes Overfledighed og Vig'
tighed her paa Stadet, bor egsntlig forstaaes om de Slags Fiste, med
hvilke den betydeligste Handel drives, og i sar om. Torst og Sild.
At Fangsten af disse hidindtil har varet sta anseelig, som paa noget an
det Stad i Verden, og at den Tid efter anden warkelig har tiltaget,
det kan ikke nagtes; men derimod er det lige sta vist, at Fangsten af
den sta kaldte Smaae- Fist (stasom Hvidling, Hyse, Makrel,
Smaae -Sey, Smaae -Torst, og andre smaa Kaage- Fiste) nn
omstunder langt fra ikke gaacr til i den Overfledighed , som tilforn,
men synes ligesom at have aftaget i Proportion af den ferstes Tilvaxt.
Om Aarstgen dertil ne Meningerne ulige.
De fleste holds for, at
deu store Sverm af Torst og Sild trakker, ved sin aarlige Bortgang
herfra, de smaa Fiste efter sig; og at denne Mening er vel grundet,
fan der ikke tvivles paa, stasom det er bekiendt, at al Slags Fist for
felger Silden og den Ravn, som as Torskene gydes, man og desuden
har market, at hvor den sterste Mangde af Torst og Sild aarlig ind
findersig,der savnes og de smaa Fiste allermeest. Menalligevel kan dette
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dog ikke blive den eneste Aarstg, efterdi den stmme Mangel bemarkes og
paa saadanne Stc?der, hvor Sild og Torst langt fra ikke indfinder sig i
den Mangde, som hos os, f. Ex. iChristiansandsStift, hvor man (ef
ter Hr. Kalms Beretning i hans Reise nach dem Nbrdl. Amer. i Th.
Pag. 123 og 124) har erstret det selv stmme og forsikret, at al Slags
Smaae-Fist (Sild og Makrel undtagen) der i Egnen kiendeltg forming
stedes. De Aarstger til Formindstelsen, som der anferes,ere deels at
Hummeren der i Stiftet alt for meget blev bortsistet og stredet, deels
at Fiskernes Antal var nu sta meget sterre end fer, og at Fiskenes Antal
folgelig efterhaanden maatte blive mindre. Men denne sidste Menings
som Paa bemeldte Stad antages for den rimeligste, kan jeg dog ikke bie
falds, nåar jeg ferst seer hen til Fistsnes utallige Angel og Mangde, og
vernast betanker: at omendstient der nu omstunder (formedelst den store
Overstodighed afSild, Torst og flere Saltvands Fiste) drives lidet eller
intetFisterie i vore farste Vande, i det mindste langt mindre nu end til
forn; sta bliver det dog eenstemmig forsikret, at al Slags FarstvandsFist er i en Tid af 20 til 36 Aar meget formindstet, og at den ei mere
lader sig fange i sta betydelig Mangde som ser. Dette viser, at Grun
dsn til Fistsnes Formindstelse maa seges i en mere almindelig Aarstg,
end nogen afde foranferte, og maastee allersnarest iLuften eller de Uor
dentligheder, som deri paa nogen Tid Uendeligere have yttret sig end til
forn; thi at Fistene staae iet Slags Foreening med Luften, det viser de
res Luft-Blare, og at de i sin Gang og Stade meget rette sig efter Luf
tens Kulde, Varme eller Fugtighed, det viser den daglige Erfaring. Nu
troer jeg vel ikke, at Fiffenes Antal virkelig er forringet, meget mindre,
at stadan Formindstelse kuude foraarstges afLuften ; men dette forekom
mer mig meget rimeligt, at de usadvanlige Forandringer, som vor Luft
nu i nogen Tid har varet underkastet, kan have giort nogen Forandring
og andre udvortesOmstandigheder, og
Qqq
foraar-
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foraarstget, at visse Slags Fiste nu have segt et andet Clima og OpHolds-Stad end tilforn, eller i det mindste tåget en stadan Stand i Seen
og Våndet, at vore Fiskeres Snore og Garn ei kan naae dem; hvoraf
vel ikke felger, at de ere farre, men dog rarere, ligesom de sta kaldte rare
Fists ei kan siges at vare sta sta i Tallet, som de formedelst foranferte
Aarstger ere rare at antraffe. I denneMening bestyrkes jeg ved en og
anden markelig Erfaring, stasom: at Hval og Vaar-Sild, som til
forn vare lidet bekiendte, indstndt sig ved de Norste Kyster i übestridelig
Mangde omtrent paa stmme Tid, som den seneste almindelige Misvaxt,
hvormed Norge nogle Aar i Rad blev hiemsegt, tog stn Begyndelse; at
Vaar-Torsten i stmme Aaringer blev usadvanlig lange staaende i Fior
dene," og ligesom forglemte at gwrs Vende-Reise herfra igien; og ende
lig, at en Deel Fiste (stasom Sild og Sey , undertiden og Mort) ind
sinde sig undertiden paa urette Tid i stor Mangde, ogstrax derpaa for
svinde igien, lige sta hastig og «formodelig, som de komme. Desuden
maa jeg til min Menings Stadfastelse anfere dette : at sta ofte NebbeSild eller andre usadvanlige Fiste ankomme i nogen anseelig Mangde,
gier man sig her paa Stadet altid denTqnke, at derpaa vil selge Uaar
eller almindelig Misvaxt, ligesom man og veed at anfere adstillige Exem
pler til Bekraftelse derpaa; og omendstient dette ikke (somPebelen me
ner) ber ansees for Guddommelige Advarsler, eller som noget, der virkes
afGud umiddelbar i den Hensigt, sta synes det dog at give tilkjende,
at visse Luftens Forandringer, hvorafMisvaxt pleier felgs, forud afFi
stene fornemmes, og give dem en usadvaulig Drift at sege ind til
Landet paa visse Tider.
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Sondmsrs Indbyggere i Almindelighed/
deres Mund-Art/ Skikke og overtroeste Meninger/
Antal/ LeveMaade/ KladeHragt/ BygningsMaade/ Tilstand/ med videre.
§.

i.

<B^a jeg i dette Capitel har forslaget mig at bestrive Sendmors Ind<k^^ byggere, sta anseer jeg det ikke ufornedent, ferst at melde no
get om Indbyggerne i de aldste Tider, sta vidt man derom sinder Un
derretning i vore Historier. I det foregaaende ferste Capitel er allere
de erindret, at Sendmer, ligesom andre Districter her i Riget, har i
Begyndelsen havt sine egne Konger, hvis serste Udspring og Herkomst
udledes fra Kong Nor, som har varet, om ikke den ferste, sta dog een
af de fornemste Konger i Norge , og den, af hvilken Landet har staet
sit Navn; thi nåar
I-M.
?.!.!.. 4>.(^p. i.
handler om Norges Deelning imellem Kong Nors Afkom, siger han,
at Gard Nors Sen havde 7 Senner, og at den Siette i Ordenen var
Thorgard , Konge over Sendmer. Hans Senne-Son var Arnvid
Trestrktabane, som regisrede paa Sendmer i den beremte Kong Ha
rald Haarfagers Tid og forenede sig med Audbiorn Konge i Fiorde
ne (det sr Nordfiord, Sondfiord og Sogn) for med samlet Magt at
satte sig imod Kong Haralds tilvoxende Herredemme , som allerede
Qqq 2
strakte
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strakte sig til den sterste Deel af Norge. De medte og virkelig Kong
Harald ved Solsticel; men bleve begge, efter en meget starp og haard
nakketSeeTrafning, overvundne og ihielflagne.
Arnvig var altsta den sidste Konge over Sendmer; thi efter hans
Ded blev den Navnkuudige Greve Ragnvald, som siden kaldtes More»
IM, af Kong Harald bestikket til Lehns-Hevding over Ssndmsr,
Romsdalen og Nordmsr, og fra den Tid synes det, at disse treDi
siricter siadse have varet forenede under et serdeles Lehn og Amt. Den
ne Ragnvald hialp siden Kong Harald i at undertvinge Vemund Kam
ban, som strax efter Slaget ved Solstial havde antaget Konge-Titel
over Fiordene i sin stldne Broders Kong Audbierns Stad, da han
med en Deel Folk reisede over Stat-Eidet og brandte Vemund inde
tilllge med 90 Mand, da de paa Gaarden Nostdal vare forsamlede i
etGiestebud. EfteratKong Harald formedelst den vigtigeSeiervinding i
Slaget ved Hafursfiord var bleven Enevolds-Herre over hele Norge og
kom til Sendmer, modtog Greve Ragnvald ham med et pragtigt Gjeste
bud og stmme Tid klippede hans Håar, som (ester det Loste han havde
giort, ei at lade sit Håar klippe, inden han var bleven Enevolds-Her
re i Norge) havde varet uklippet i 10 Aar, brugende derhos denne
Talemaade: Fagert er nu Håar dit Herre min ; hvorafKongHa
rald siden fik det Tilnavn Haarsager, efter vore Norste Skribentens
eenstemmige Beretning. Omsider sik dog Greve Ragnvald en voldsom
Ded, ved det han af Haldan Haaleg og Gudroder Liome, Kong
Haralds Senner, «formodelig blev overfalden og indebrandt tillige
med 60 Mand; men hans Aftom levede lange ester ham og fortjener
at regnes blant Sendmors Navnkundigste Mand. Thi foruden hans
aldste Sen Isner, som deede for Faderen paa et Tog, Kong Harald
havde foretaget sig mod Bitingerne i Vesterhavet, efterlod han sig
Rolf og Thore Jarl den tiende, afhvilke den sidste blev ftttilMore-
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Jarl i sin Faders Stad og fik til ZEgte Kong Haralds Datter Aaloff,
som og kaldes Aaloff Aarbod, ventelig fordi hun blev ham given som
til en Bod etter Satisstction for det paa hans Fader begangns Mord,
som var steet imod Kong Haralds Vidende og Villie.
Rolf blev endnu mere Navnkundig og bekiendt, ei alene af sin
Statur, da han var sta stor, at ingen Hest kunde bare ham, og maat
te derfor altid gaae til Fods, hvoraf han fik det Navn Ganger-Nolf;
men og af sine anseelige Krigs-Bedrifter sta vel i som uden for Fadrene
landet. Thi Historien bevidner, at han var en Magtig See-Rsver og
streifede idelig paa Ksterleden eller Viigsiden; men da han engang
(uagtet Kong Harald Haarstgers strenge Forbud mod alt ludenlandst
Rovene) havde evetsit sadvanligeFriebytterie, og derover blev forviist
Norges Land og Rige> udrustede han en Hoben Skibe og drog dermed
over til Neustrien i Frankrig, som siden af de Norste blev kaldet Nor
mandie, blev der debt og kaldet Robert, fik Landet til Eie, og blev
Stamme-Fader ei alene for de Normandiste Fyrster, men og for de
Engelste Konger (fra V^ilKelmuB l^on^veftor af indtil nu) som af dem
have havt sin Oprindelse. Der tvistes vel om, enten denne GangerRolf har varet en Norst eller Danst Mand, og der ere adstillige Histo
rie-Skrivere, som paastaae det sidste, stient deigiendrivesaf^oriTQ j
Slutningen af l-M.
?. 2. 1^. i., hvor denne Tvistighed vidlef
tig findes udfert, ligesom og i ?ontoppi6ani Vefti^. vanor. extra
Oaniam l^om. i. d!ap. 4. , hvortil jeg vil have Laserm henviist, sta
som jeg for min Deel ikke drister mig til at afgiere denne Trette, men
vil alene sige: at naar^oriXuz loe. eir. ?a^. 92. anferer dette til
Beviis paa sin Menings Rigtighed, at der endnu i Hans Tid ftndtes
Levninger paa Sendmer af det Mibs-Hvarf, hvor Ganger-Rolf hyg
gede eller udrustede de Skibe, med hvilke han drog over til Frankrig, og
beraaber sig paa den gamle Sendmerste Provst Mag. Christopher

Qqq 3
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Hisrmands Vidnesbyrd,. i hvis Prastegield stmme Hvarf stal have
ligget ; sta var det at enste, at han tillige havde anfert Stadets Navn,
efterdi her for narvarende Tid vel findes paa adstillige Stader Tegn til
gamle Skibs- Stader, men intet, sta vidt mig vitterligt er, hvorom
nu stadant Sagn og Rygre haves. Ikke desmindre hqr jeg dog agtet
det vardt at undersege, sta vidt jeg har kundet, og er ved den Anled
ning falden paa en Gisning, som, sta lange Mag. Hiermands eller
Torfcet Ord stal staae til troende, kan holdes for den rimeligste, og
findes anfert i 2 Parts 1 . Cap. 2 Art. ved Vigersens og i sar ved Gaar
den Roalds Bestrivelse i Harams Prastegield.
Greve Ragnvald havde foruden de agteSenner, som nu ere op
regneds, lige sta mange uagte, nemlig Hallad, Einar og Rolleg
eller Hrollaug, blant hvilke Einar har giort sig meest beremt, ved at
indtage Krkenserne fra de tyende Danste See -Revers Thore Tre
sticcg ogKalfSkurffce, som havde bemagtiget sigLandet. Han blev
siden kaldet Torv-Einar , fordi han ferst stndt paa at brande Torv i
Mangel afTrae paa Orkeneerne; men bestrides ellers at have havt et
falt Aasyn og et Blodgierigt Sind , hvorpaa kan tiene til Beviis den
Barbariske Maade, paa hvilken han drabte sin Faders Banemand Hal
dan Haaleg, som han sik fangen paa bemeldte Srkeneer.
I
I^orv. ?. 2. 1.. 2. opregnes en Hoben Norste
Mand , som af Misforneielse over Kong Harald Haarstgers Herredem
me og EnevoldsMagt reisede ud af Landet og indtoge Gerne i VesterHavet, stasom lisland, Foerserne ogOrkenoerne; og i det nittende
Capitel navnes i sar adstillige fornemme Vand fra Sendmer, som over
bragte Colonier til lisland, stasom forst lorund med Tilnavn Hals,
forommeldte Thore Jarls Sen, som mdtog et Stykke Land i den Nor
drsFierding afSen, imellem det Vand Udarvatn og denAaeMogils
bcek beliggende, og anlagde sin Gaard, hvilken han kaldte Grund,
under
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under det Field lorundarfelli , som af ham har staet Navn. Hans
Sen var Mar , som ferst beboede den Gaard Marstad.
Dernast
anfores en i den Tid beremt Mand paa Sondmor, ved Navn Dlri,
stm havde paadraget sig Kong Haralds Fortrydelse og derfor efterßagn
vald Mere-larls Raad drog over til lisland, hvor han indtog Dira
fiord, i den Vestre Fjerding beliggende, og fastede sin Boepal paa
Holar. Eistsin den tykke, ligeledes fra Sendmer, indtog derimod
en anden Strakning paa den Mrs Side afLandet hen imod Geirland;
og hans Sen var Thorstein afKeldugnup. Videre navnes ogHrollaug,
den tredie af Ragnvald Mere-larls uagte Senner, som efter Kong
Haralds eget Raad bragte sin Hustrue og ganste Familie over til lis
land.
Da han kom til det Forbierg Hsw i den Sstre Fjerding, ka
stede han efter da brugelige SM sine Der-Tarstler i Havet, og da han
omsider ftndt dem igien i Hornasiord, indtog han den sterste Deel af
stmme Fiord, fra bemeldte Forbierg Hom indtil den Flod Qvia, og
fastede ferst Boepal paa Ekordbrekka, siden paa Breidebolstad i den
Bygd, som nu kaldes Fellzhverfi. Han bestrides i Ovrigt at have
varetan pragtigMand, og stadse at have holdt godForstaaelse ogVen
fiab med Kong Harald, omendstient han aldrig indstndt sig for at gie
re sinOpvartning hos ham. Han siges og at have stast adstillige For
crringer af Kongen, og at have efterladt sig paa lisland en lige sta be
remmelig som Talnig Familie, hvilken hos
paa bemeldte
Stad vidleftig opregnes. Endelig meldes og om en Mand ved Navn
Einar , en Datter-Sen af den forhen ommeldte Torv-Einar, at han
fra Sendmer reiste ferst over til Orkeneerne for at besege sine Slagtinge,
men da stmme ei vilde kisndes ved ham, tog hen til den Nordre Deel
af lisland i Felgestab med sine to Bredre Vestman og Vemund,
hvilke indtoge den hele Fiord, som nu kaldes Oxstorden, og efterlode
fig der en beremmelig Astom.

Ide
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Ide senere Tider , fornemmelig i Kong Oluf den Helliges
Historie, lases om adsslllige Stridbare og Navnkundige Mand paa
Sendmer, i sar om den beremte Familie, kaldet Gidffe-Wt, sta
og om Blindeinls-Mcend, hvilke sidste Hr. I. Ramns holder for at
nedstamme af den ferste. Saaledes ommeldes i Kong Oluf den Hel
liges Historie henved Aar 1026 en Mand, ved Navn Karl denMor
ste, som siges at have varet af sn fornemme Slagt og meget duelig i
alle sine Forretninger, men bestrides tillige som en stem Rever baade
til Lands og Vands, og som en snedig Mand / der ofte afKongen var
bleven efterftt, men altid havde havt Lykke til at uudgaae. Da Kon
gen engang opholdte sig paa Sendmer for at samle Krigs-Folk imod
Kong Knud afDannemark, og Han paa stmme Tid gav sine Hofmand
tilkiende, at Han vilde lade handte Skatterne fra Fareerne, som lange
siden vare lovede men idelig forholdte, uagtet han ofte havde sendt
Folk og Skibe derover for at afhandte dem; da vagrede alle sig ved at
drage i dette Bærende, undtagen Karl dm Merste, som i sin fulde
Rustning stod op midt iblant dem og stieldte dem ud som feige Maud,
der nMede Kongen deres Tieneste, stient de af Ham havde nydt 3Ere
og Velgierninger, og tilbed sig at reise til Fareerne, om ingen anden
vilde. DaKongen,som i BegYndelsenikkekiendte ham,! fik at vide, hvem
han var, erindrede Han ham vel om sine forige Forbrydelser; men til
gav ham dog alting, tog ham til Giest stmme Dag og modtog hans
Tilbud. Derpaa gik Reisen for sig, og stldt saaledes ud, at han
kom lykkelig og vel over, men blev siden paa en Forraderst Maade
ihielstagen.
Efter ham komme de beremte Arnesonner af Gidstoe ißetragt
ning, som vare Thorderg , Find , Arne og Kals Arnesonner
Disse magtige Bredre havde stor Deel i de Stridigheder, som forestldt
imellem K. Oluf den Hellige og K. Knud afDannemark, og delede
sig
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sig imellem disse tyende Partier. KalfArnesttt faldt til K.Knuds Par
tie, dertil bedaget af sin Hustrue, hvis fsrste Mand og tyende Senner
K. Oluf havde ladet ombringe; og til Belenning derfor fik han ei alene
anseelige Tillag i sine Forlehninger, men blev og af K. Knud bestikket
til at varge Riget imod K. Oluf, i Fald han kom tilbage fra Gardert
ge o: Rustand, hvor han var henstygtet, og nåar dette troelig var ftr<
rettet, havde han Leste paa at blive Statholder over hele Norge,
ligesom han og ved sin Afsteed fra K. Knud fik store Forariuger. I det
bekiendte Feldtstag ved Stiklestad feer man og, at Thorberg og Find
holdts K. Olufs Partis , men at Kalf derimod var Anferer for den
Fiendtlige Krigshar og blev en af Kongens Vanemand. Da nu Ri
get efter K. Olufs Ded tilstldt K. Knuds Sen Svend Knudsen, og
denne nye Konge i Vegyndelsen afsinßegiering gav meget strenge Love,
bleve mange Norste, og blant dem disse Brodre, misforuoiede derover;
dog forligede Thorberg og Find sig med Kongen, men Kalf tillige med
Einar Tcnnbastielv reisede hen til K- Olufs Sen Magnus, som
endnu opholpt sig i Rustand, og tilbede ham Riget, hvilket han og
strax derefter fik, endog med K.Svends frievilligeAfstaaelse, paa dette
bekiendte Vilkaar: at den af dem, som ferst deede, stulde trade til
den andens Riger og Lande; hvilket og rigtig traf paa K. Magnus,
sta at han t'l sidst blev Konge baade over Dannemark og Norge. Hos
denne nye Konge var Kalf nogen Tid i stor Anseelse ; men da Kongen
begyndte at tanke paa Havn imod sin Faders Banemand, og engang
havde tåget Kalf med sig for at beste Val-Pladsen paa Stiklestad, giorde
Han adstillige Sporsmaale om sin Faders Dods Omstandigheder, hvilke
Kalv markede at komme af Fortrydelse og at sigte paa sig og andre
Kongens Banemand; hvorfor han sirar samlede alle sine Eiendels, drog
til Sees og revede siden lange paa Irland, Skotland og Sudereerne.
Efter denne Undvigelse blev hansGaard Egge ved Trondhiem og evrige
Rrr
Gods
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Gods lagt under Kronen ; men da Harald Haardraade var kommen
paa den Norste Throne, og Find Arnesen var bleven hans Lehns-Hev
ding, udvirkede han hos Kongen, at hans Broder Kalf blev kaldet
tilbage og fik sine Eiendomme og Forlehninger igien. Endelig omkom
han i et Feldtstag, sotn K. Harald holdt i Fyen Aar 1055; og da
hans Broder Arne mistankede Kongen for at havs forraadet hans Liv,
siog han sig af Fortrydelst til det Fiendtlige Partie, nemlig til Svend
Ulfsen af Dannemark, og sik af ham Grevedemme og Forlehning.
Find Arnesen forlod ligeledes K. Harald, men havde det Uhald at bli
ve fangen as ham i en Trafning; og da han blev fremstillet for Kongen
og stamteviis tilspurgt om adstillige Ting, gav han sta haarde og grove
Svar, at man ikke uden Forundring kan bstragte Kongens ZEdelmo
dighed, ftm tillod ham at komme paa frie Fod og at reise til Danne
mark igien. Alt dette steede i Aaret 1062, ester hvilken Tid jeg in
tet videre sinder meldet i Historierne om Find.
Iblant Thorberg Arnesens beremmelige Efterkommere navnes i
Historierne ferst Kistein Orre, een af Kong Harald Haardraades for
nemste Lehnshovdinger, ftm desuden var hans Svoger og kiereste Mini
ster, og omkom tillige med Ham i en Krig mod Engelland i Aaret 1 066.
Dernastmeldes om Skofte OgMUNdson, Thorberg Arnesens SenneSon, en Navnkundig Mand, ftm var Kong Magnus Barfods
Lehns-Hevding og boede paa Gidstee; men da han i Anledning asen
Arv (saaledes beretter
var kommen i en hastig Tvistighed
med Kongen, som paa ingen Maade kuude bevages til at eftergive sin
Paastand, tog han i Aaret 1097 sine tre Senner Augmund, Find
og Thord med sig og drog med 5 lange Skibe ud af Landet, feilede
ferst til Flandren, hvor han forblev Vinteren over, siden Vesten om
Frankrig og Spåmen igiennem Norvasund (det er Strcrdet) til Ita
lien, og kom til Rom, hvor han deede. Sennerne deede siden paa
stmme
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stmme Reise, og Thord, som ledede langst af dem alle, endte sit Lev
nets Leb i Sicilien. Skofte Ogmundsen var altsta den ferste blant
alle Normand, som beseilede Stradet; og da hans Felgestab, ftm
kom tilbage fra dette beremte Tog, ved Hjemkomsten berettede, i hvil
ken Heiagtelse Normand stode paa fremmede Stader, bleve mange
derved opmuntrede til at paatage sig stmme Reise, i sar Kong Magni
Sen Sigurd , som ei alene ved Krigs-Bedrifter indlagde sig stor V3re
iOrientsn, men giorde sig og beremt ved en Reise til Jerusalem, hvor
af Han sik det Tilnavn lorsalafar, og blev siden een af de sterste Kon
ger, som have regieret i Norge.
I denne Kong Sigurds Regjerings Tid navnes i Historien Jon
Smsrbolt, Lehns Hevding paa Sendmer, item hans Son Halkell
Huk, som paa sin Reise til de Hebudiste Oer i Vester-Havet traf en
Maud ved Navn Harald Gille, som kom fra Irland og gav sig ud for
at vare Kong Magni Barfods Sen og Kong Sigurds Broder, og brag
te ham med sig til Norge, hvor han rigtig blev erkiendt for at vare af
Kongelig Blod og siden udvalgt til Konge. Denne Halkell Huk havde
igien en Sen ved Navn lon, om hvis Bedrifter meldes noget hen ved
Aar 1 1 59 ide Uroeligheder, som opvakkedes, da Hagen Hcrrdebred
blev udraabt for Kouge; thi da Kong Hagens Folk med 8 Skibe havde
udphmdret begge Morene, det er Send- og Nord-Mer, samlede be
meldte Jon en Deel Bender sammen , og ved deres Hielp tog Kolbein
Ode til Fange, bemesirede sig hans Skib og ihielstog alle hans Folk;
men da han vilde angribe de evrige 7 Skibe, og han ei fik den Undsat
ning, som hans Fader havde lovet ham, blev en stor Deel af hans
Folk ihielstagen, ligesom han og selvblev staret og maatte tageFlugteu.
Peder Povelsen af Gidstse siudes i Historien ommeldt Aar
1239 og navnes som een af Kong Hagen Hagenssns Lehns-Hevdin
ger. Da han engang med et stort Skib var sendt ud imod VarbelRrr 2
gerne,
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gerne, som paa den Tid plyndrede Landet, og fik at vide, atde laae
ved Herrse paa Sendmer, seilede han derhen og lod blast i sin Lindr
eller Horn, hvilket Varbelgerne fik at hers og strax remmede bort.
Dette blev af adstillige lagt ham til Last og saaledes forklaret, at han
bed et Signal vilde advare dem i Tide at tåge Flugten, og derved be
vise dem en Tieneste, paa det de igien sknlde staane hans Gaarb og Gods
paa Gidstee; men siden seer man dog, at han tillige med Asulf Bon»
de af Ostraat og Gunnar sin Frands blev stmme Aar udsendt med 2 5
langs Skibe imod Varbelgerne, og trafdem i Borgund, hvor nogle
af dem bleve ihielstagne, men de andre, som stygtede hen til Kirken,
fik frie Leide og bleve siden af Kong Hagen Hagensen benaadede med
Livet. Han deede i Trondhiem 1255 og efterlod sig en Sen ved Navn
Nicolai, som og regnes blant Kong Hagens Lehns-Hsvdinger. At
han desuden maa have varet een af de Tiders vigtigste og bedste Mand,
kan stuttes deraf, at da Kong Hagen engang foretog et Krigs -Tog
mod Skotland, bleve Gaut af Mele og Nicolai af Gidffse tilbage,
for imidlertid at bestyre Riget tillige med Hans Sen Kong Magnus,
som
beretter I-M.
?. 4. 1.. 4. (I!. 47. Endnu nav
nes i stmme KonMs Tid tyende Sendmerste Lehns Hevdinger, nemlig
Sigurd Fetili oZ EisteiN afAnre, hvilke formodelig have varet fodte
eller boesttte paa de Gaarde Fedt og Aure i Sekelvens Sogn paa
Sendmer.
Endelig fortiensr og den rige Ridder Bisrn Erlmgssn af Er
iingsgaard at regnes blant Sendmers beremmelige Mand, stasom
han har boet paa Gidstee og varet Eier af det bekiendte Gidffoe-Gods.
Efter den gamle Norste Skribent Absalons Vidnesbyrd Magger
iXUB ham mange gode Egenskaber, og kalder ham den rigeste, fornuf
tigste , retsindigste og bedste Mand i sin Tid.
At han og maa have
staaet i Anseelse ved udeulandste Hoffs, viser den Foraring af et GuldBalte
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Balts, som Kong Edvard i Engelland tilsendte ham efter I. Nami
Beretning. Endelig giorde han sig og beromt ved at testamentere me
get Gods til Kirker og Clostere; hvorpaa han deede i Aaret 13 13 og
blev begraven iTrondhiems Dom-Kirke, ftm kan lafts iH Råmi
Norste Kongers Chrsniche Pag. 295.
Dette korte Udtog af Historierne giver vel ingen fuldkommen Op
lysning om Sendmers og dets Indbyggeres (eldgamle Tilstand, men
kan dog nogenlunde tiene til Beviis paa, at dette District, ligesom andre
Stader her i Riget, har frembragt adstillige Navnkundige Mand, og
i de aldste Tider havt et haardt og Stridbart Folk; ligesom det og des
uden kan tiene til nogen Oplysning i den selgende Deel af dette Skrift,
hvor adstillige af de foranferte Personer blive navnte. Betragter man
derimod Landets yngre og nu varende Indbyggere , da befindes de
saadanne, som det formedelst Tidens, Religionens og Regieringens
Forandring kan vare at vente. Ganger Rolfer har den senere Tids
Alder ikke frembragt, og sta store Uden- og Indewlandste Krigs Be
drifter, som i gamle Dags, kan ei finde Stad under en Christelig og
vel indrettet Regjering ; felgelig bliver ide sildigere Tider intet at melde
om saadanne Ting. Ikke des mmdre synes det dog, at Fiorde-Folket,
eller de åssides og langt ind i Landet boende Indvaanere, laugst have
beholdt Nationens gamle Naturel sta vel som Skikke oZ Levemaade.
Peder Clausen i Norges Bestrivelse Cap. 3. Pag. 12. mener, at
deri hans Tid stulde findes i Fiordeue en Levningas de aldgamle, haar
de og Stridbare Norste Indbyggere; og endnu kan Fiorde-Folket i
visse Maader siges at slagte de gamle Forfadre paa, nemlig for sta vidt
de baade her og andenstads i Landet befindes altid at vare mere starke,
fere og modige, end Aeboerne eller de ved Hav-Kanten boende Folk;
hvortil Aarstgen maastee for en stor Deel ber soges i den meget sunderet
3Ur 3
Lus
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Lust og Fede, som falder i Fiordene fremfor ved Hav-Kanten, da det
ikke kan nagles, at jo stige Ting have nogen Indfiydelse i Mennesternes
Temperamenter og Sinds Tilbeieligheder. I Ovrigt bliver dette en
nnagtelig Characteer hos Sendmors nu varende Indbyggere, at de
fremfor mange andre Folk her i Landet ere boielige og Fredsommelige,
sta og meget tienstagtige, goddadige og Gavmilde mod Fremmede, i
hvilken sidste Post man neppe stal sinde deres lige Nordenftelds; hvor
for og adstillige, som komme fra fremmede Stader, hvor stadan Gav
mildhed ei er brugelig, og nedsatte sig hos os, undertiden uforffyldt
konNns i Udraab for Karrighed, strend de låre at rette sig efter Landets
Skik.
Kort at sige : deres Gemyts Beffaffenhed er (hvilket jeg
mener at kunde siges om den hele Norste Nation) i Almindelighed god ;
og det, hvori en Bonde fornemmelig seger at vise sinZErekiarhed, eller
fatter sin ?omt 6' Konneur, er at ansees for en årlig, Ordholdig sg
Gastgiav, eller (som det her med eet Ord heder) en agtendes Mand.
Det stmme kan og siges om deres Nemme ogHcendighed, stient disse
og andre Naturens Gaver som oftest ligge stiulte, deels af Mangel
paa Anledning og Veiviisning, deels og af Mangel paa Tid, da Fi
sterierne udkrave al den Tid, som fra Jordens Dyrkning kan undva
res. Det er her ikke rart, at Verrder kan strive og regne, hvortil de
omgaaende Skolemestere, som efter seneste Skole-Forordning ere beskik
kede, give dem den bedste Anledning; og med hvilken Fardighed disse
Skolemestere, som alle ere Bender-Karle, i kort Tid kan låre at strive,
regne og cathechisere, maa enhver med Billighed forundre sig over.
DenneAnstalt til Ungdommens Underviisning er da (stient den hos een
af vore Tiders gode Skribentere bliver modstgt) efter mine Tanker
meget nyttig og med dette Lands Bestaffenhed bedst overensstemmende;
i det mindste ber jeg til Guds og Regieriugens Mrs melde, at den,
Mige med flere i Kirke-Statsn foretagne nye Forbedringsrf her paa
Stadet
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Stadet ei har varet uden kiendelig Frugt og Nytte. Hvad Vender
nes HaMghed angaaer, da forarbeide de selv, ei alene sine egne Skoe,
Stsvler og Fister-Klader, men og alle til See- og Land-Vasen tisnliZe Redstabe. Alle forstaae dog ikke at smede og snedkre etter at bygge
Huss og Baade; men derimod er hver Vonde Reebstager og lagger sine
fornedne Toug. Mange af dem forstaae og Seilmageriet; ja nogle
Fse endog meget gode Prever paa Konstige Arbeider og Opsindelser,
hvorpaa herester skal anferes set og aildet Exempel. I Svrigt er det
bekiendt, at Indbyggerne her paa Stadet ers meget hengivne til Sei
lats, hvori de have fta Ligemand, sta og til Fistene, hvori de fle
stes bedste Naring bestaaer. Ds foregaaende Capitler om Seilatsen
og Fisterierne give, som jeg mener, Beviis nok paa begge Dele, og
vore Seemands Hengivenhed til Seilats kan desuden ssuttes af det
Ordsprog, som haves om dem, nemlig: at de gierne roe en Miil^
for at kunde komme til at seile en Fierding.
§.

2.

Den Sendmorste Mnndart er vel ikke stnderlig adstilt fra den,
ftm i de nargrandsende Fogderier Romsdalen og Nordsiord er brugelig;
men falder dog noget mere haard og dragende, felgelig ligner meest den
OplandsteMundart. DeSendmerste kan i sar letstilles fra Indbyg
gerne i Romsdalen formedelst den Bogstav (L) ftm af de sidste udfo
rss med en huul Lyd og starkt Tunge Slag , sta at man derpaa alene
kan kiende dem. Paa vore Venders Udtale kunde ellers dette (hvilket
jeg ikke veed andenstads at vare brugeligt) fornemmelig vare at udsat
te, nemlig at den Bogstav eller
(H) gemeenlig udelades
ved de Vocaler, hvor deu ber staae, og derimod tilsattes, hvor den ei
ber staae. Saaledes bliver Aand afßenderne nasten altid udtalt som
Haand, og Haand igien ftm Aand, Kle ftm Hoie, med mere,

som
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som ofte gier dem uforstaaeligs. Adstillige Ord og Talemaader, hvil
ke paa andre Stader i Landet maastee enten ere übrugeligs eller mindre
gangse, forekomme og i daglig Tale blant vore Bender; hvorfor jeg
tanker at kunde giere Elskere af Fadrenelandets Sprog og Antiqviteter
en Tieneste, ved at meddele en Alphabetist Fortegnelse paa stige usad
vanligs Ord og Talemaader, blant hvilke de efterfelgende synes al
vars de warkvardigste:
Maftrlle (7) (det er Overfald) betyder egentlig Fleden paa en Mal
" keßinge; men bruges merapdonce om dem, som vilde synes at
vare noget mere end andre, eller anste sig fomKiernen afdetMenne
steligeKien.
,
Aal, er egentlig et bekiendt Slags Fist, 'men bruges metapdoricS
om den sorte eller merke Strag, som sees langs hen ad Ryggen paa
visse Dyr og Creature. Undertiden bruges det og som et acheAj
vum og
meget glat og blank lis.
Man siger og, at Isen er Aalglat eller Skugaal, det er, sta glat
som en Aal og sta blank, at den kaster Skygge fra sig. Ellers er
det vist, at man paa andre Stader i Norge siger HM og Haal
lis, og at det derfor er rimeligere at udlede.Ordet af at halde eller
glide til Fald.
Aalmysse, etAlnnsse-Lem, en Stakkel.
Aangc betyder god Lugt, og at aange er at lugte til uoget behageligt;
men ved Tcev og at Tcevje forstaaes ond Lugt, Stank.

Aarette,
(*) Dette og nogle flere Ord, son: sindes tegnede med en Stierne eller
)-//?o ) anfsres ikke efter egen Erftring, men paa visse troevk'rdigeM<?ndZ
Beretning, i str paa en af forige Prast til Nordalen Hr. Torsten Hool
efterladt Optegnelse paa adstillige rare Ssndmsrste Ord , hvis Rigtighed
jeg ikke harAarsng ar tåge i Tvivl, stisnt jeg heller ikke aldeles kan sige
lnig god derfor.
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Anrette , en liden Trae-Kile, som drives ind i Hovedet paa en TraeNagle , eller paa et Sxe-Skaft og destigs.
Afbagelig, som ligger bag ved eller åssides, er übeleilig eller vanskelig
at komme til.
Andas, at dee, at opgive Aanden.
Andlaate, sidste Aandedrat.
Andmark, Bue-Andmark eller Bne, er alt eet og det stmme, oK
bsmarker Ned, stort Qvag.
Andyrkie, Foder til Creature; er ei meget brugeligt.
As! !mer)oHio) betyder det stmme ftmAu! tagdig i Agt! ogbru
ges i sar, uaar man staaer Fare for at komme til Skade ved Kniv,
Ore eller andre hvasse Ting. Maastee det er en Levning fra HMn
stabets Tid i Norden og kommer af Odins Navn As, som betyder
den heieste Gud og ventelig i alle farlige Omstandigheder har varet
( paakaldet. See Fortalen til
vamca , og Mat
lei Inrrock. a 1' Kistoire de Dannemarc, pa^. 62.
Bane, at visne; stasom Gras og andet.
Batne, at blive bedre, at forbedres. Kommer uden Tvivl af Baa
de, Gavn, Fordeel.
Bare, atsiabe sig frem med stor Vesvarlighed, i sar til Sees.
Beine, at tiene, hielpe til rette, kommer udeu Tvivl afßeen a6)e^
som betyder rank, lige. Beinen eller Beinsom, tienstagtig, vil
lig til at hielpe ; Übsinsom , tvar. Ved Va-Beine sorstaaes An
gel, Lod, med videre, som tiener eller herer til et Fister- Snere,
hvilket her kaldes Va, ligesom i lisland.
Ses Efterretninget
om nye BsgerforMmi og luuii Maaneder 1757 No. 2.
Bins eller Bisne , at staae forgabet, at betragte en Ting med Forun
dring. Forbina, forgabet, forundret.
Blåast, en Blare.

Sss

-

Bolk
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Bolk eller Baalk, en Part, en Deel; Baalket, som bestaaer af
Dele , eller er afdeelt i Parter. De gamle Norste Love deles i visse
- Baller, og paa Sendmer kalder man det en baalket Ager, nåar
Saden paa Ågeren staaer ujavn og ikke lige stedig overalt.
Maa, hastig, brad.
Deraf kommer Bråa -Hast, stor Hast,
Skynding.
Braake, at berede, giere smidig, stasom at berede Lader eller bestige.
Ordet kommer af Maaden, hvorpaa stadant steer, men i sar af den
fagte Knirken eller Bragen, som derved foraarstges. Man siger og
at braake Smsr, nåar man alter og renser Smer.
Bragd , bruges kun i sammensatte Ord , stasom Folke-Bragd , hvor
ved forstaaes den Lighed i Ansigt og Sader blant Folk af een og sam
me Slagt. Deraf kommer vel og det i Hr. Pontoppidans 6lc)s>
lano
anferte Baadne- eller Borne-Bragd.
Brigda Vcer, kaldes i sar det Veir, som er sta overmaade godt og
behageligt, atdetei kan formodes at vilde blive langoarigt.
Brising kaldes den Ild , som Aftenen for St. Hans Dag optandes paa
Heie og Bierge, hvor man forsamles og holder sig lystig. Denne
SM, som er brugelig overalt i Norge, strider sig uden Tvivl fra de
aldgamle Tider.
Brist , starp Smag. Tare - Brist kaldes den starpe Smag , som
Fisten staer af den Tang og Tare, hvori den opholder sig.
*Bryjaal, Farve, Anseende. Bruges fornemmelig om Gl, som seer
godt og klart ud.
Brykie, at hugge Kied i tu. Bruges ei om andet.
Vrystkisl, Forstrakkelse, Hierte-Angest. Er vel sammenfat afßrpst
og Kisld 2: Kulde.
Bye, enßeys eller et haftigt Vind-Sted; men Übye bemarker Skade
og Ulampe, stasom gt gisre Übye, at giere Skade.
Wcelle,
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"Balle, eller Bcelde, at bestaae. Denne Bemarkelse afOrdet er mig
ikke bekiendt; men vel en anden, efter hvilken det betyder at have
Lyst til, eller at formaae at spise. Deraf kommer den bekiendte Nor
ste Talemaade: Valle du, saa krok, det er, giver eller formåa^:
du at spise, sta tag for dig.
Vcerloe, eller Bcerllg, anseelig; stasom en Boerlce Kar, en ansee
lig Karl, som barer eller ferer sig vel.
Bole (Bolig) kaldes her viffe Creatures Rede eller Leis, nåar de have
mange Unger, stasom et Svine -Bole, Hunde- Katte- MuseBsle , le. Ide gamle Historier kaldes Seereverss R.on6E^voW
stVikinga-Bsle.
Bort, nok, tilstrakkeligt.
Dalte , at hange i Halene, selge efter.
Dase, at blive stivas Frost.
Dille, at hange og stange.
Diurre, et Hun-Trold.
Dette Ord kommer nogeuledes overeens
med Deer og Dar, som efter Hr. Pontoppidans Anmarkning i
6108.
stal betyde Han og Hun af Creaturene. Ellers
er det troeligt, at Diurre, sta vel som de i gamle Dage brugelige
Ord Diar og Drottar (det er^leroeZ eller guddommelige Menne
ster) have sin Oprindelse af det Latinske I)ii, og omtrent den sam
me Betydning. Jeg veed ikke, om luttcl (en Kiempe eller et
Han-Trold) ber egentlig skrives stm Dinttel, og ansees for at have
samme Oprindelse som Diurre.
Dumbe, Taage. Kommer uden Tvivl af det lislandste Ord Dim
ma, l^nedrX ; See Hr. I.Grams Afhandling om DiMMsl-Ugstt.
Duna kaldes det, nåar en Hoben Folk sammenkaldes fra narmesie
Naboelav, for at staae Hoe eller giere andet Hest-Arbeid, imod at
nyde en skikkelig Bevartning.

Sss 2

Duns,
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Duns, en mat Lyd, stasom af et Slag i Panden eller Ryggen.
Dcenge, at staae, prygle. Dsengsie, Hug, Prygl, styr og kaldes
en Mygsts.
Dsst, en Dunst eller Taage af fimt Stev; kommer overeens med det
Tydste Ord Duste.
/
Donn, en mat eller huul Lyd, som hores langt fra.
Eige, betyder i Almindelighed at eie , men i Sardeleshed at have til
Mgte, s. f. Ex. Han natte den eller den, han havde den eller den
til Mgts. Deraf kommer vel det Ord LEgta , som bemarker fedt,
Baryfedt^ See Sn. Sturlesen Pag. 7^6.
Eim , Damp af Ild eller Gleder. Kommer af det lislandfle Eime
og EngelftchsisteEdm. SeeHr.l. GramsOrd ogTalemaader
oplyste afdet Engelsachsiffe Sprog.
"Faangslokie , at omfavne , tåge i Favn.
Fager-Handa (den smukke Haaud). Saaledes kaldes her den heire
Haand, dog ikke uden idst Tilfalde, at man rakker een Haanden
for at hilse ham.
Feele, Fiol, som er Bendernes.sadvackige Spille-Instrumment.
FiNde, verd., bruges her og andenstads i en egen Bemarkelse, nåar
man siger: atfindeaden, det er, at bryde og sixere, eller at dadle
og have noget at udsatte paa en.
Fingen , bruges kun i sammensatte Ord , stasow Nanefingen, Nar
agtig; Kyrfingen, Koeagtig eller tyk og übeqvem ftm en Koe,
o. s. v. Ordet synes at komme noget overeens med det Latinffs
Hmgoog ti^rlB; men er vel egentlig det stmme ftm Foengen, et LM
ticipwlH af at stae, hvilket i stadan Sammensattelse betyder det
stmme som blandet.
' .
Flake er et af Bradder sammenfat Dakke, ftm lagges over Fiste-Farm
paalagts; men at staae Flake (mqastee rettere Floke, Sammen.
Vw
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viklelse) er at siaae Armsne om Livet, for at stae Varme i Kroppen
og Fingrens.
Flan, qvalm, beklemt, Hierteklemt, item stamfuld.
Flye om, eller Volle om, er at pynte eller forbedre, og bruges isar
om Klader,
*Folaage, Arve-Lod. Har formodelig stmme Oprindelse, som det
Ord Fcellig.
Forlaste, a6M. forlasset, beståret. Blant Hr. I. Grams Ord
og Talemaader, oplyste af det Engelftchsiste, forekommer Forlaste,
verb., som betyder at fuldbyrde, og har anden Oprindelse end
det fsrste.
FortMir, g6jh^. compar. Zra6uB) bedre, forttemmere, yppermere.
Derfra maa adstilles Formeire, a6verb. som betyder forheu , og
kommer overeens med de Eugelfie Ord dormer, fonge, og l^or
merlv, forhen, tilforn. See Sn. Sturlesen Pag. 706. hvor
det Ord Formere bruges i stmme Mening.
Fraa se-fallen, Modles, nedstagen. cvi 3mmuB cecickr.
*Fanfla, eller Fansiig, stet og ret, som ikke har nogen ret Art el
ler Skik.
Ganpn, en Haandfuld, eller maastee retters, den hule krumme Haand;
Gaupne, at tags Naven suld.
Gieipe , at vrangs Munden.
Gikst, at gisne, gaae fra hinanden.
Giore og Ogiore, betyder moden og umoden.
Mardsgar, etGierde. Saaledes kaldes det Skiargar og Faldgar,
nåar Skiar og Fald ligge i en stmmenhangende Strakning Uden for
See-Kystene, og derved ligesom indgierde dem.
Giave-Konne, enForgangsKone, somißrylluppersattsrMadenftcm
paa Bordet og seer Giestene til gode. Ordet kommer af at give.

Sss 3.
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Glugge, et Hull paa en Vag til at kige igiennem.
Glose , at see langt fra sig efter noget; Glotte, at kige. Skodde
er derimod at bestne en Ting nar hos.
Go - Manne, et eiegodt Menneske. Det Norste Ordsprog: Han
bander ikke Kragen , bruges ligeledes om etfromt og eiegodtMen
neste, som gier ingen Fortrad.
Gran, en Smule, et lidet Stykke. En liden Gran, noget lidet;
ikke en Gran, stet intet. Deraf kommer Granne, verd.atstiale
smaaTing; itemGranvar,a6ie^.,Peen,Smaatarende; ogGran
synt, som har starpt Syn.
Vristen, aaben, fu!d af Sprakker eller Huller.
Grisn er et almindeligt Ord, hvorunder forstaaes Korn og ckt hvad
deraf beredes, stasom Mccl, Gryn og Bred. Det synes at vilde
sige omtrent det stmme ftm Grsde eller Afgrode , og kommer
noget overeens med det Franske (li-mn, sta vel stm med det Latin
ste (3ranum.
Gurpe, at rabe.
Håar, verd. neutr. bruges saaledes: Han håar fig ikke, hanstnd
ser ikke. Man siger og: Jeg håar ikke efter det, jeg kommer ei
paa det, det vil ei falde mig ind. Ordet kommer maastee afBudft.
Hne eller verd. Houfver, som hos Sn. Sturlesen Pag. 410.
betyder at erindre sig.
Hag, handig, Konstig; stasom Hag paa Tråe og Jern.
Hald, Sting i Siden eller andre Lemmer.
Halda, frugtsommelig, nar ved at sede.
Halvkorfolk, det er Folk, som i Henseende til Kladedragt og Leve
maade kan sattes midt imellem fornemme Folk og Vender ; mecliN
loniB domineB.
Havendes , yard at havs eller eie.

Heel-
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Heelhougen , stm har sardeles stor Lyst eller hastig Begierlighed til
en Ting.
Heia siges en Barselkone åtvare, strend hun har har holdt sin Kir
, kegang. Det stmme Ord bruges og om Verv, ftm endnu ikke ere
debte , og vil intet andet sige end Hedning.
"Heitekater, Hug, Prygl.
Hield er et gammelt Norst Ord, som i Almindelighed synes at betyde
. en Stellats eller noget bestige, og stmmenfeies gemeenlig med andre
Ord, stasom Fiffe-Hield, Tiere-Hield, Fiss-Hield.
Hokuspokus eller Hokuspokusstlias er en Talemaads, brugelig her
og andenstads i Norge, som uden Tvivl har sin Oprindelse af de
Minste Ord: doe elt eorpuB tilii, og ber ansees som en Levning
fra Pavedemmets Tid her i Norden. Nn omstunder bruges den
meest om Taskenspillere, som forvandle eet og andet for Tilstuernes
Gine, da de siges at giore Hokuspokusstlias, hvsrtil Anlednin
gen formodelig er tågen afden^ranludftantigrion eller Forvand
ling i Nadveren, som Catholikerne i sine Troes Artikle have ind
fert.
Hold eller Huld, Legems Bestaffentzed; stasom at have et godt Hold,
det er, at vare vel ved magt, eller at have det de Franste kalde
Nmdonpoim. Man siger og om dem, hvis stande Huud let groer
til igien eller lader sig lage , at de have et godt Groe-Hold. Det
Ord Frostalt, stm betyder Kuldstiar; synes og at vars sammenstt
af Frost sg Hold.
Home, at have Mangel paa Hukommelse, at gaae i Barndom.
'Houlutte, at givs gode Ord, lokke.
Houlagge, at lagge paa Hue eller Hierte. Bruges i sar om for
liebte Folk. -

"Hyn, en Biern-Unge; brnges og mempdonee om sn liden Dreng.
Haken.
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Haken , higende, graadig. Man siger og Hergien, item at harge
i sig, det er, at sluge i sig. I Veiles (ilols.
forekom
mer det Ord Herje, forede.
Hshende, et Hynde, ventelig sta kaldet, fordi det forheier Sådet.
Hos Sn. Sturlesen Pag. 435- heder det et Hisnde.
Ild, acheK., vredagtig eller hastig til Sinds, arrig. Man siger og:
Ild og Hav, hvormed tilkiendegives, at en Person af Cholerist
Temperament gemeenlig er fyrig og duelig til sin Gierning; item
Ildsindt, arrig, eller ssmplieicer Sindt, som betyder vreed, ex.
jeg er stndt paa ham, jeg er vreed paa ham.
lord-Kyn eller lord-Kynde, lord-Art.
See Hr. I. Grams
Ord og Talemaader, oplyste af det Engelstchsists, under Tit. Kyn.
'Jun, ZEgttfolk. Deraf kommer formodelig lunslig , f. f. Ex. et
lunslig Par Folk, det er, et Par Folk, som ere hinanden lige
afAnseende, Stand eller Vilkaar. Jun kommer rimelig afHion,
som betyder Familie.
Kall eller Kald, en gammel Mand. Dreng-Kald en Pebersvend,
gammel ugift Karl ; ligesom Tous-Kiarring er en gammel ugift Pige.
Kavet, Dybet i Havet. Kave, at dukke under; men mergpdonee,
at bemoie sig uden at komme fort, eller at arbeide uden Fremgang.
Kiende, 26M., kyndig, erfaren. En Kiende Mand siges for
nemmelig den at vare, stm veed og kiender Grundernes Beliggen
hed i Havet og Veiene til Sees.
Kiavle, et Cylinderforwigt Stykke Tras med et Haandgreeb i hver
Ende, som man i sar bruger at båge Fladbred med.
SpandKiavls er ligeledes et rundt Stykke Tråe , men ei sterre end et
Tollekniv- Skaft, forsynet med en hvas Jern -Pigge i hver Ende,
hvilken Bierne-Skyttere tåge med sig paa lagten, for at stikke den
paa tvars i Biernens Kieft, om de af ham stulde blive overstldne.

Klein,

>
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Klein, svag, syg; Kleinlig, syglig/afsvagt Helbred, stranten.
Klure eller Bstte-Klure, kaldes he krumme Trae-Hagsr, som sidds
i en Vette -Hanke; men trgr^lare betyder Klure en Krabat, en
Person, som der er noget godt og noget ondt hos. En Gilde-Klure
er en kiek Karl. Kluret eller Klurfingen, a6M., krumvoxen,
indviklet.
Kome, en Blegne.
Kollbot, Hase.
Kragde, Messinger. .
*Kyrsia, a6je^., som bliver lad ved for megen Stillesidden. Kom
mer af Kyrr , stille , og staae. Man siger og her : Stat i Kior,
staae stille; hvilket med andre Ord heder: Var i Mak, var roelig.
Laak, ond, stem, syg. Den Laake, Sathan; Kommer .af Loke,
stm i Edda bestrides for en Fiende afalle Guder, i sarafKrigs
. Guden Thor. Ellers gives og Fanden adstillige andre Navne,
stasom: Gammel-Erik, GammelThor, Gammel-Siur,
Trammen , med videre, hvortil jeg ikke veed den rette Oprindelse.
Laan, en Vacming, stor Bygning.
Laate, Lyd, Klynken, klagelig Stemme. Deraf kommer det forhen
ansette Andlaate, item Skriiplaate , som betyder Kielenstab,
utidig Klynken.
Land, starpt Pis, stasom Katte Land, Katte-Pis.
Leiv, som synes at komme asverdo Lave eller tillave, bruges i Sam
menhang med andre Ord, stasom Buste-Leiv, enSkoe-Traad med
en Svine-Borste i Enden; Fladbrod Leiv, eller en Brod-Leiv,
eller og en Leiv Brod, et heelt Fladbred, hvilket kommer overeens
med den Tydste Talemaade: ein Laid Brod, som jeg ingenstads
veed at have stet, uden i W. von Schroderns Furstliche Schah
und Nent Cammer, Pag. 46.
Ttt
'Lins-
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Mlsmor, item Narkone, en lorde-Moder, Ventelig kaldes hun
sta, fordi hun er Barselkonen nar med stn Hielp, og bringer Fo
steret stem for Lyset.
Live, at staane, spare. Bruges endog om LivleseTiug, stasom om
Kladsr og andet.
'Lissgiu , item Letnar , ftm er af et let Sind. Det ferste Ord vi!
uden Tvivl sige det stmme som Losgiven eller den, som slager sig
les; men Letaar kommer maastee af Let og Var, eller voren
(af at vare) en Endelse, stm lagges til adstillige Ord, foråt be
tegne en varende eller vedvarende Tilstand i Sindet, stasom Gran
var, Knarvoren, og mange flere.
Love, Fladen i Haanden, Vola.
Deraf kommer maastee Lofts,
at lette.
Lugg, HaariPanden.
Maag, Svoger.
Maskepi, Samfund, Staldbroderstab. Tåges gemeenlig ien ond
Mening, og synes at vare eontraderer af Madstaberie, som bru
ges af Sn. Sturlesen Pag. 35^ og flere Stader.
Matte eller Sslv Matte , flet og ringe Solv. Kommer nogenlsdes
overeens med det Franste I'^r^enr mH> ar^enrum impurmn.
Maurvetle , en markelig Bedrift. Det bruges kun blant Bender og
synes at vare et fordarvet Ord af det Franste Merveille.
Meinlase, et Laas, som har staet Meen eller Brak,, sta det ei kan
lukkes op.
Miog eller Miaag, smal, tynd.
Moi vari , er en egen Talemaade, hvormed Venderne pleie at tilkiendeZivs sin Uvardjghed til, eller Forundring sver, en tilbuden uven
telig Hsflighed eller Velgjerning, da de gemeenlig udlade sig saaledes:
Va moi vari. Maastee det er intet andet, end dsOrp: det mag
varsf
v
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vare, udstgte med et Slags Eftertryk og med en usadvaulig En
delse.
Motte, at stufle, seie, giere reen. Kommer uden Tvivl af Mol
ter 2: Meg.
Morr eller Murr, Kied-Pelse.
Mott, Mid, Mell; men Moot eller Vedermoot er et Slags Svag
hed, som foraarstger, at der kommer Vand op igiennem Halsen.
Mykles, verd.) atstldeiGraad, atflabe.
Manke eller Meinke, at nagte, hindre, formene.
Moste betyder blant Venderne ei alene en Masse, men ogPrabiken
tillige med den ganste Gnds-Tieneste, stasom at gaae i Mosse, at
hore Mssse ; hvilket er det stmme som at gaae i Kirke, at here Pra
diken eller Guds Ord. Otte-Mssse er Froe-Pradiken.
Nase verd. er at lugte til noget; men Naise, verd., er at give en
Suibbe.
Nyebsling, en, ftm nyelig har sat Boe.
*Ncekie, at firere, bryde en for nogtt.
Ofvabur betyder alt det, ftm i stor Mangde nedbares oven fra eller
kommer ned fra Himmelen, stasom Regn, Snes, med videre.
In)unT cceli.
Ohyren, Upasselig, som ei er ved sit rette I-lumeur.
Ohantela o: Uhandelig, meget stor, ftm ei lader sig behandle meh
Handerne.
Ohappe, ulykkelig Handelse.
I det Eugelste bruges ttap,' en
Haudelse.
Ovargsdyr, stadelige Dyr, stasom Ulve, Vierne, o.s.f.
Oveyen, tung, «stikket, som ei kav komme afstad.
Oxe-Peis, en Tyre-Mige.
Pelemente bruges undertiden blant Venderne og betyder Forvirrel-

Ttt 2
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se , Stoien. Synes at komme af det Franste kgrlement eller Pe
le-mele.
Poste, at samle ov, sanke. Kommer maastee af Pose.
Qvat, fyrig, glad. Qvik, munter, levende. Det Engelste Ord
(HvicK har stmme Bemarkelse.
*Qvite-Bikkia , det hvide i Vinene. Bikkie er ellers en Hund.
Ovarve bruges enten som et Verdum nemrum, f. Ex. at qvarve
bort, at forsvinde ; eller og som et verdum aAivum, f. Ex. at gvarve Synst, at blande Ainene, hvilket i sar bruges om Taskenspillere.
Naang, acheA. Vrang.
Ras, Leb, Skriden, Renden, s. f. Ex. at komme paa Nas, at
komme paa Leb eller i Fart. Det Engelste Ord Kaee har stmme
Bemarkelse.
Reike eller Nakie, at drive hid og did, at gaae frem og tilbage.
"Nenst, verd., at ynkes over.
Rye ud, eller Rynne ud, betyder at rinde ud, men bruges kun om
Korn, Sand og andre terre Ting, som leber over, eller stlde nd
af en hullet Sak eller et utet Kar. Men Nonne paa er det sam
me som at gielde paa.
Noe eller Fiste-Noe, Fiste-Skind.
Saar bruges undertiden acheAive og bemarker em, empfindtlig,.sta
som Hold- eller Huld-Saar, emstindet, som neppe taaler at reres
ved; Ord-Saar, som ikke taaler mindste Tiltale, Bebreidelse el
ler Skamt, som stedersig-over hvert Ord.
Sengalage, Barselseng; men Olage er Sygeseng.
Seyme eller Ssyme, en Syenaal. LiinSeyme, fim Syenaal;
Uld-Seyme, grov Syenaal.
Single, at give en Klang i Nedfaldet, stasom nåar Penge og andre
klingende Ting falde ned paa Gulvet.
Sipe,
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Sipe, at ftabe, grade.
Skaate er et afhugget smalt Fyrre-Trae, som stal bruges til Gierd
sel; men Strange er et afhugget Tråe (i sar Birke-Trae) som stal
anvendes til Brandsel.
Skarve, verd.) atfiideTidenstahen, bruges fornemmelig i det Til
falde, nåar der sverges, hvordan man lever, og man da vil svare: at
«an lever sta hen imellem bsggs. Ellers bruges og undertiden i stmme
Tilfalde den Talemaade: Da hang aa bls, 2: det hanger og bleder.
Skiple, fere i Uorden, bringe af Lave.
Skippe, fortalte, berette. Kommer overeens med det Engelste Bdipen,
som har stmme Betydning.
"SkiSNda, Begravelse, Gravstad.
Skiste , at ege , satte et Stykke til, at styde til.
Skofotta. Saaledes kaldes herSkoe ogStrempermedetOrd. Fott
er ellers det stmme som Fodspor.
Skumple, at ryste hid og did. Bruges alene om vaade Ting. Der
af kommer Sqvampel, som betyder en stark Omrerelse, eller i sar
den hastige Bevagelse, som Velgerne sattes i, nåar Vind og Strem
ere hinanden imod.
Skuttung kaldes den, som sidder i Bagsadet paa en Baad, og ei be
fatter sig med at roe.
Slatter, en Blanding af Regn og Snee.
Slok, en Melle Rende.
Snaalen, graadig.
Snake, at snylte.
Snåv, en liden og hartad ukiendelig Smag afnoget. Dette Ord kan og
bruges metgpdoriee i adstillige Tilfalde, stasonnit have en Snåv af
Stnderinger, at have en Forsmag paa Studeringer, liren'B levi
ter. tinHmn elle.

Ttt 3
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Snåver, trang; item peen, smaatarende.
Sqvatte, at stanks.
Staak, Stoien, Allasm/
Stabbe, en Hugge-Blok. Deraf kommer vel Stabbuur, et Hms,
som paa korte TraeFodder staaer opheiet fra Jorden, og hvori min
forvarer alle Slags Mad-Varer.
Stogge, at stills, standse, komme til at tie.
Stupe eller Houstupe, gt komme staaends paa Hovedet. Kommer
overeens med det Tydste Staupen.
Sture, verd. at vare traurig; Sturald 26). traurig.
Stange, indelukke, satte Slaade for Doren. Stangsel, en Slaade.
Svarve, at dreie.
Svull, en Byld. Svalle, at hovne, bolne.
Svave, at dysse i Sevn.
Saledot kaldes, enhver god Gierning , desendsrlig mod Fattige.
Ordet er sammenfat afSisl og Bod (82^352^0) ftm er den tredie
Part af den Papististe Poenitentse, og har altsta uden Tvivl sin
Oprindelse fra Pavedemmets Tid her i Laudet. Ellers betyder og
Bot et Bede -Stykke, sta at ved Salebot kan forstaaes Sielens
Forbedring, allerhelst da man undertiden siger om den, som gier en
godGierning: at han derved lagger en Bod paa sin Siel. Saa
ledes kaldes og et Medicament eller Lagewiddel en Helsebod. Li
gesom man veed, at Kongelige Forordninger kaldtes i gamle Dage
Nette Boder af stmme Aarstg.
Salle, Sagge. Det forsts bruges om en Mands Person, det an
det om st Fruentimmer, nåar de ere fremmede eller übekiendte, og
tillige i Kladedragt uoget mere fornemme, end Bender.
Deraf
. komme sfterfelgende sammensatte Ord: Stor- Salle og StorSagge, en übekiendt fornemme Mand og Qvinde. Farm-Salle,

Farm-
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Fana- Sagge, en nbekiendt omstrippende Mand eller Qvinde,
forn af udvortes Anseende ere noget fornemme. Halvsyltring, en
halv fornem og übekiendt Person; Halvsyltrings-Salle, Halv
syltrings-Sagge, og, nåar der tales om mange, HalvsyltrlngsTye , betyde det stmme.
Samjes eller Sams, verd., at forliges sammen, at stemme vel
overeens med hinanden.
Talme, at ftinde hen. Talmsyge, Svindstt, Taring.
"Tarlous^:Tarvles, unedvendig, uforneden.
*Tiovgang, Vrid over Livet, Cholik.
"Tona , et almindeligt Navn paa Her, Hamp. og Vlaar.
Torvol, eller egentlig Torvhold, er Stykke Tråe, som lagges langs
hen ad Tagstiagget, for at opholde den Torv eller Gronsvar, hvor
med Tåget blakkes. Maastee det og kan vare stmmenstt afTorv
og Voll en Rorstang, eller as Torv og Vold.
Traval, Ulempe, Fortrad. Ordet synes at have sin Oprindelse af
det Franste IVavmlle, stient det alene bruges blaut Bonderns.
Trive, at tåge fat paa ien Hast.
Troust, fast, troestst, stark; kommer overeens med det Engelste Ord
tdruliv.
Trutne , at hovne op og blive tyk ; Truten , tyk og ophovnet.
Tue , at gaae frem og tilbage , uden at udrette noget.
Tufs, en Fuster, en Person, som ei duer til sin Gierning. Tufse,
verd., at fusts, at arbeide meisommelig.
Tuun kaldes det Stad, hvor Vaanings-Husene staae, f. f. Ex. nåar
fiere Bender boe samlede paa eet Stad, tat ved hinanden, siges ds
at boe i eet Tuun ; men bos ds adspredte, hver for sig, da siges de
at boe hver i sit Tuun.

Tyl, sn Nar, en Tosse,

Mys)
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Mye, see Bye.
UdlMvn, eller maastee rettere Unavn, betyder hos os det, som iDau
nemark kaldes Oge- eller Oie-Ncwn.
Ulla-Skiorte kaldes cher en Vadmels Trsie til en Mauds Person;
men Strie-Skiorte er en Skiorte af grovt Larred, som her kaldes
Strie.
Unaadig betyder det stmme som uroelig, sta ofte det bruges om smaa
Born, der idelig grade og strige.
Unaasttg siges den at vare, som har et siet udvortes Anseende. Det
Ord Naa-Lys synes dermed at komme overeens, da det betyder et
vist lysende ?dcenomenon , som giver et mat og svagt Skin fra sig,
hvorom herefter mere. Disse tvende Ord have sin Oprindelse af
Nae , det er aftagende Maane.
Maange, et urosligt Baru ; bruges ei om andet. Et Utaangsom
Barn er det stmme.
Vaatcr , et Vrag eller Udstud af et Menneske.
Vaille, a6verd., knap, neppe.
Vante, verd., at mangle, at fattes. Det Engelste Ord Vant har
stmme Bemarkelse. Af dette Ord : Vante ere formodelig adstil
lige endnu brugelige Danste Ord, stasom Vantroe, Vantrivelse
og mauge flere, sammensatte.
Varpe er en Skibs
som betyder at hale sig frem nar ved
Landet; men Varpe bruges ikkun om Fugle, og betyder at kaste
eller giore ZEg.. Varpe, sudslam., er enStellats i Seen, som
bruges ved Laxe-Fangsten.^ Alle disse Ord synes at have nogen For
vandtstab med oet Tydste Wcrffen.
Veik, svag, strebelig af Krafter; heder paa Engelst VealQ
Veiv , et Haandgreeb , hvorved en Slibesteen eller anden Mastine
omdreies.

Vikkle,
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WMe, at reise om i Bessg; uden Tvivl af Viik, en Viig eller Hav
bugt, og deraf kommer vel ogsta det gamle Norste Ord Viking,
en Seerever.
Vorr er ell lang Rad af store Stene, som opferes paa begge Sider af
det Stad, hvor man lagger til Lands med Baadene; men metH
pdoriee betyder det Kielvand, og det ei alene efter en Baay eller
andet Fartet, men og efter Fugle, Fiste og alt hvad der stammer
paa Våndet.
Vatle^ et Giestebud.
Volle, en Fugle-Stiert; uden Tvivl afVoll en Rorstang, Rorpind.
Vorre, at agte, statte, vurdere.
Deraf kommer Ovsrren , stio
desles, uagtsom.
Ogt, en Deel af Tiven, en Stund.
011, stark og qvftlmende Hede. Ollmoe, Dampas Hede. Ollen,
underlig, gal. Olle, verd., at olle for en, at snakke for en sta
lange, indtil man staer ham til at giere, hvad man vil have.
Dr, fortumlet i Hovedet. Orste, Hoved-Svimmel, Fortumlelse i
Hovedet.
Dvestodde, Overstoien, Sserm, Allarm.
Hertil kan endnu lagges Vendernes Maade at talle paa fra 30
til 40, da de i Staden for Tredive, Een og Tredive, To og Tre«
dive, 0. f. f. sige: Ti og Tinge, Elleve og Tiuge, Tolv ogTiuge,
0. sy. Neise Tiuge betyder nogle gange Tive, stasom Tvo Neise
Tiuge, det er, Fyrgetive. Stort Hundrede er Eet Hundredeog Tive.
Foruden disse og fiere, findes i Hr. Pontoppidans (ilollario
Klorva^ieo en Hoben Norste Ord ogTalemaader, som hos os ere
brugelige, hvilke jeg ikkun i Korthed vil anfere tillige med den her paa
Stadet forekommende Forstiel i Udtale og Bemarkelse, udeladende
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Me de Ord, som enten ikke hos os ere brugelige, eller og hist og her i
dette Skrift ved andre Leiligheder findes forklarede.
Aaborsel, Ansvar, f. ft Ex. jeg siger min Aabsrsse fra ham, jeg
frasiger mig alt Ansvar for ham. I Veiles (IIOT
forekom
nm Aabyrgd, Forsvar, Forvaring. Aafot (etter Ofaat 2: Ustaet)
manglende. Aaklade , et Dakken over Setlg eller Bord. Aa
leis (paa Vei,. afStad) bruges saaledes: Han tom det aaleis,
(det er, han var Aarstg eller Anledning dertil) og kommer ventelig
sf Leed eller Leid, Vei, lHoun. Aas, en lang og javn Vierg
3tyg. lEtle, at levne, holde til gode. 3Eve , en lang Tid.
Ml, eller Ald stakket, fortaret. Al kaldes det rede og fede midt
i Fyrre-Traet; men Geiten, er det hvide og yderste. Amber, en
Botte, hvori noget giemmss. Anger forekommer og her i Enden
«f visse Staders Navne , stasom Gieranger og flere.
Andro
eller And -roe, Modvind.
Anse eller 3Ense, at agte, tåge
vare paa.
Baatten eller Bottn, Buud. Var, som her kaldes Varr, be
tyder Blade paa Fyrre- Gran- og Euebar-Traer. Beel (herßsll)
en vis Tid paa Dagen eller Aaret. Begaving , Slag , FaldenSyge, hvilken og hos os kaldes Nedfaldsot. Beite betyder egezlt
lig hos os et Stykke, som stiares ud af en Fistes Bug og bruges
tilMadding; men ellers bemarker det og en Grasgang, og kommer
vel af det verd. Bide. Beiter (her Bitte) en Tvarbielke ist
Huus, har formodelig sin Oprindelse af verd. Bitte, at binde, ef
terdi Tvarbielken ligesom sammenbinder det hele Huus. Beitffie,
Derstolpe. Bi, er, er til. Bingse, en Hun-Biern; Bamse,
en Han-Biern.
Vlaand (her Blande) Bondens .sadvanlige
Drik, ftm bestaaer af suur Mlk eller Valle, blandet med Vand,
HZ
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og kaldes i Sardeleshed Blande , ligesom Ol i Sardeleshed kaldes
Drikke.
Bslje (her Balgie , uden Tvivl af Balg) at brols,
straale. Bsr, god Vind; Modbsr, Modvind, 0. f. v. Vorre
betyder her en Byrde eller enDragt, sta meget man kan bare paa
een Gang.
Boxe , at springe , at giere et Spring.
Vs.rle,
eller Bygsle, at faste en Gaard; Bygsel ogßygsel-Seddel, Fa
ste og Faste-Brev. Boler kaldes her alle Slags Blegner paa Hu
den, sta vel paa Mennester stm Dyr; deraf kommer det Danste
Ord Bolne , at hovne op. Vomme , et rundagtigt Skriin med
Laas for, sammenfat afStaver og Vaand. Borrist (herßurst)
en Tallerken. Bost, Stev eller sinaatt Skarn. Braane, at
smalte. Buna, BoestabttemKladedragt; Houbuna, HovsdTei, Hoved-Pyntning.
Daae, Art, Natur, kaldes her Daam og bruges isar om Linned,
som beholder nogen Ureenhed eller Smndsighed ved sig, endog efter
at det er toet , og siges derfor at have en ond Daam. Datte,
atstlde. Dall eNerDald en liden ßotte med Laag. Deile, at stien
de, dadle. Digger, tyk, feed. Dirrik, Svikken paa en Ten
de. Dos (her Dos) et gemeent Skiert. Dott, en Tolle eller
Prop. Dragg, et lidet lern-Anker til en Baad. Dynning
(her Dining) stark Seegang , som falder ind paa Landet i stille
Veir; kommer maastee af det forhen anferte Donn eller Duns.
Enqvan etter Einqvan, nogen; er uden Tvivl sammenfat eller eon
traderer af de trende Ord: Een og anden, eller og det maastee
kommer af Enhver. Evne, maastee rettere Emne, en beqvem
Materie til at danne noget af.
Faahof (her Faahavo:Vanhav eller Uhav) uduelig; Hav er flink,
duelig. Fang, (af at fange) en Mangde, Overfledighed; Guds
fang, Guds Velsignelse, Overfledighed.
Fante, en lumpen
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Krabat. Feyen, glad, vel til Mode. Fialg eller Fiolg betyder
egentlig Varm, men metapdonce yndig, behagelig; at fislge sig,
er at varme sig, item at pynte sig. Flage eller Vindflage, en
Kaste-Vind. Flist eller Flire , at grine, lee uanstandig. Flust
(her Flukse) et kaadt og flygtigt Qvinde-Menneste. Fortie (her
Fsrtie) en gemsen liderlig Tes.
Framfiunt , ftm seer tilkom
mende Ting forud.
Gaa (at fornemme, stienne, blive våer) er etOrd, som ikke bruges
her paaStadet; men at hore gite , det er, at hers en Ting ordes,
er blant Venderne en meget gangs Talemaade, i hvilken det Ord
Gite ber udledes af det gamle Geta, som egentlig betyder at mel
de, melde om, menmerapdoneeiatGiatte, hvoraf kommer Gaas
te , en merk Tale, Hlni^ma. Gamp, en gammel Hest. Gente,
eller Jente, en Pigs.
Giaster, Giar, som sattes paa Sl.
Gint (her Gild og Gildt) etacheftivum, som bruges i Alminde
lighed om alt hvad der er stient og godt. Glaa bruges her a6jeKive og betyder lyseblaae. Glebs, enßave-Sax. Glug (her
Glyg eller Glsg)klog, klygtig, starpsindig. Glom kaldes her
Glaam og tillagges en Person, som har et eensoldigt Ansigt eller
?dvlloQ()liiie; deraf kommer acheK. Glaamet , f. f. Cx. at see
glaamet Ud, det er, at see eenfoldig og wabelig ud. Godslig,
from.
Gra, ugildet, ustaareu, stasom Grabuk, en ugildet
Buk, Grahest, en Hingst; men en gildet eller Maren Hest kaldes
paa Norst en Gielt. Gravfteste , at begrave med Liig-Pradiken,
eller at holde Liig-Tale. Greye, verd., at giere reds, tagge i
Orden, bringe i Rigtighed; deraf kommer Greyn, suld Besteed
etter Rigtighed, stasom: at udretts en Ting med Greyn o: til
Savns. Men Greye, Budltanr.> betyder Heste- Tei, Kiere RedM. Gutt, en Dreng, ung KM
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Hamle, at roe saaledes, atman styderAaren fra sig; at Hamle op
imod en, at kunde balancere eller holde ud med en. Helle eller
Halde, en stad og javn Plade afSteen eller Jern, stastmSteenHelle, Icrn-Helle.
Herme, at vrange.
Hie, Biernens
Vinterleie. Holte, enßallie. Hovmand, Fuldmagtig hos en
Foged eller Sorenskriver ; har uden Tvivl sin Oprindelse af de
gamle Lehnsherrers Hofsinder eller Sverme. Hygge bruges enten
som et vei-dmn, stasom: at Hygge fig til en, at holde sig til en
i Fonroelighed; eller og det bruges Kldttamive, stasom: at have
Hygge (2: Fortroelighed.og Forneielse) afen; deraf kommer 26
-jeA. Hyggelig , forneislig, som kan omgaaes med Behag.
late eller Giate, Vogts, gienne.
Ilaat, Kldftanc., bemarker
her alene Tarms at stoppe Pelser i, og kommer formodelig af verd.
Indlade. Ildfom (herlldstom) Astestld paa Gleder; Fiom
kaldes alt det, ftm lettan blasts af, stasom Blomster, Stev og
andet. Immer- eller Imber-Ssndag kaldes Sondagen nast for
Juul, fordi man mener, atlmbren (en storHav-Fugl) denDag
alene, eller maastee rettere fra den Dag af, kommer ind fra Havet
og stiger i Land. Andre sige, at den ikkun kommer Landet stamnar,
at den kan bide deri eller rere det med Nebbet.
Matt, et Hull, et lidet uanseetigt Kammer. Kare, at rage, at
strabe sammen ; at tare Uld, er at karte ; og Kare-Kiep er en Kiep
at rage i Ilden med.
Karmand , en Mauds Person; af Kar,
en Karl.
Kaset (her Kasnren) halvsuur.
Melke- en liden
Slade, ftm ei trakkes af Heste. Kierterak, eller Lystrat, eller
iimMeiterßak, Lyse-Garn, Lyse-Veege; Kierteliss er stTatteLys. Kisrel ellerKiaral, et Kar iAlmindelighed; deraf kommer
Kiorsl-Tvugge, enVaster-Klud. Kipper, enßedker. Kipen,
kaad. Klelv, en vanskelig Stie over BierZ:. Klov, et Slags
Uuu 3
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Heste-Tei, saaledes indrettet, at Hesten kan bare sit Las paa Ryg
gen. Klop, en liden Traebroe over en Elv ; item en friestaaende
Trappe , stasom Stabbuurs - Klop.
Klubbet , tyk , plump.
Klyng (her Klining, af verdo Kline) Fladbred med Smer og
andet Suvl paa.
Knse, at alte. Kodde, en Pude, HovedDyne.
Kogs, en Skaal, en Kiekken-Skee. Kolle, stasom
Malke-Kolle, en Flede-Bette eller Malke-Ringe, Lyse-Kotte, en
Tran-Lampe. Kov, Slum for Brystet, hvormed felger Snue og
Hoste; deraf kommer Kovne, verd., at vare nar ved atqvales.
Krat (her Knak) en liden Stol eller Bank.
KriiM, Snue.
Kynd (her Kiond) et lidet Vsndstade eller Kiar.
Leet eller Leedt, Lyd, Farve. Lepse (her Levst, afLeev eller Leiv)
et Slags Bred, bågt som Fladbred, men bledere eller mindre steegt.
Liaa, en Hee-Lae. Like, at billige, holde af, gppwdere. Lot
ter og Lunder, bruges ofte i Skiede-Brebe og betyde alle Slags
Herligheder, som ligge til en Gaard. Blant vore Bender betegnes
ellers stige Herligheder med det Ord Lund-Wvne.
Maafaa, eller paa maae og faae, bruges 2clverdi2litei' og betyder,
forgieves, med Nvished. Mate, at agte, at stiette; bruges meest
negative. Matedag (her Mekedag) Onsdag; er maastee eon
tr2dere«i afMidtvetedag eller Dagen midtiUgen, ligesom deTyd
ste sige Mitwoche.
Mandtyne kaldes her st Fllster-Arbeid , et
Stykke Arbeid, som bestiammer sin Mester ; da det Ord Tyne eller
Udtyne bemarker at fordarve eller bestiamme. Mare-Vakke , en
Sandbanke i Havet. Medhvert eller Medqvert, imellsmstunder,
undertiden. Mist eller Most , er uden Tvivl et Budli2nrivum,
men bruges ackverlMjter ligesom det Danste Ord Feil (stasom at
gaae eller tåge Msst , at gaae eller tags feil) og bliver formodelig
det stmme som Ws, hvilket endnu brnges i mange sammensatte

Ord
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Ord i Dansten, stasom Misgjerning, Misdader, Misfornoielse,
o.s. v. MiZm, Hofte, Lend. Motte, et Stykke, en Smule;
er formodelig ?nmmvum til veid. Male og LudlrZnt. Molle.
Moule, betyder her at ade tert Bred uden Su ul, eller og at ade
Suvl uden Bred, stasom at moule Brod, at moule Smsr.
Nabb , en Tras - Nagls i Vaggen at hange noget paa.
Nipper,
net, peen. Niste eller Udniste , at udrede og forsyns med Mad ;
NMBomme , et Mad-Skriin. Nsyte betyder her at benytte
sig af, stasom at nsyte paa Tiden, at anvende Tiden vel. Noug,
knap; stasom Noug Vind, strål Vind.
Ofse, usedvanlig meget, overmaade.
Omsyt, Omsorg; at syts
for en , at serge eller bare Omsorg for en. Deraf kaldes Kong
Hagen Hagenstns Skibe i vore Historier Kors-Suden, MariaSuden, det er, det Hellige Korses Omsorg, Jomfrus Maria?
Omsorg. Det Stykke Tras, som ved Torste - Garnenes Optrak
- ning sattes paa Kanten afßaaden, at den ei stal slides og beskadi
ges, kaldes hos osas stmme Aarstg Sutt. Onnstiid (maastee
rettere Aa ndstiid eller Aandetiid, Bondens travleste Tid, stasom
Vaar-Aand og Host Aand, item Ploug Aand, Slaat-Aand
og Staar-Aand, det er de Tider, nåar man er i Fard med at pleie
siaae Hse og afstiare Korn'.
Ordlskle, st vedtagen Ordsprog,
Mundhald. Orke, at formaae, at kunds udstaae. Orv betyder
egentlig Skaftet paa en stor sta vel som liden Hee-Lae; men bruges
dog her gemeenlig om den hele Lae, som hos os er 2 Slags, nem
lig Lang-Orv og Otsdt-Orv.
Oustsr, det Vand, som samler
sig iet Fartet og ber eses etter pumpes ud. Ovet eller Ovidt^
Daanelse, Besvimelse; Ovitte, at besvime, falde i Dganelst;
kommer af Vid, Forstand.
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Plag, et Klade i Almindelighed, et Kladebon; Heirs-Plag, et
Kladebon, som bruges til Haders eller ved Heitideligheder. Prette,
et Puds, et skalke -Stykke. Prins, en Skreppe, en Skind'
Pose, hvilken og kaldes en Hiit. Prov , Beviis , Vidne; at
styde til Provs , at styde til Vidne. Punder, en Bismer-Vagt ;
qvali 2?0n60, et Pund. Putle, at giere Troldom, Hexeris;
item at have et og andet for sig i Eenrum at bestille.
Ovare, en Kant om K lader, Linning; Ovare-Klud, en Klud til
Kantning om Klader. Qveite , verd. , at antande , giere Ild ;
Qveite, ludlwnt., alle Slags terre og fangende Ting, hvormed
man tander Ild op. Ovell eller Qveld , Aften ; kommer vel af
Qvileo: Hvile, eller og maastee det sidste Ord kommer af det ferste.
- Qvittel, et uldent Senge-Klade. Qvissen-Helga, Pintse-Helligt,
Pintse-Fest; om hvilket Ords Oprindelse kan eftersees EfterretN.
om Nyeßsger for Maii oglunii Maaneder 1757. No. 2.
Naake, at ramme. Nabe eller Rape betyder baade at rabe (hvil
ket ellers paa Norst heder at gurpe) sta og at falde eller falds ned ;
men om det i begge Tilfalde har een og stmme Oprindelse, veed jeg
ikke. Imidlertid kaldes et Stierne-Skud Stterne-Nap , ligesom
Field-Skreed Field-Rap. Nato (her Natte) en Skufl. Rev,
Udstat, Skab. Ri, ludlr., kommer uden Tvivl af verd. Ride
og betyder en hastig Bevagelse, som paakommer og vedvarer nogen
Tid og siden igien opherer, en U2PMB; det bruges her deels i deels
uden Sammenhang med andre Ord, da det i sidste Tilfalde betyder
en vis Tid, en Stund. Man siger og et Tat, item et Nyt, som
kommer af verdiB tåge og rykke, og betyde ligeledes en kort Tid,
. en Stund. Risp (herNist eller Neist) Fiste-Skial.^Rsmme,
tyk Flods; TyNd-Nsmme, sod Flede. Roust(herMous eller
Rouse) ruud, gavmild, godgierende. Rue, les Uld paa Faarene.
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rene. Rue, verd. , bruges om alt det, som indtager et stortßum
uden at tynge meget, stasom Uld, Duun, :c. I selv stmme Me
ning bruges og det verdum Rise, som har sin Oprindelse afludlk.
Nise, en Kiempe.
SaavoreNl: saaledes varende eller beskaffen, stadan. Samfteng
er egentlig et
og bemarker sammenblandet; Men bruges
og ludlr2mive; da det i sar betyder blandet Mccl, stasom: at
dage afSamfang. Save, Saften i Tråe, fornemmelig den
fede Saft i Fyrren, som findes imellem Barken og Trast, og bli
ver ofte for sin Sedheds Skyld spiist afßern. Sn. Sturlesen
melder P. 503., at denne Saff eller Save var K.Sverrers Kost,
nåar han forfulgt af sine Fiender maatte opholde sig paa eds Fielde
med sine Birtebener. Saxe, at hugge i smaa Stykker. Staat
eller Stodt, et Skuur eller Udbygning ved et Huus. Star, ludtt.,
betyder baade en stor Klest eller Aabning i etField, sta og en Tand
i Lyset; at stare Lyset, er at snyde Lyset. Skiare, en Sax;
Lyse-Stiare, en Lyse-Sax. Sti, et Slags lange, finale og
tynde Trae-Skeiter, tienlige til at lebe hastig over Sneen med, i
sar nåar den er dyb og les; men Stie eller Veed-Stie er et Stykke
Brande. Stire, atdebe; Stitle-Vatn, Debe-Vand, o.s.v.
Stogge (her Stake) at tylde Ol; kommer overeens med det En
gelske BdaKe, at ryste. Skout betyder her Skiedet paa et Seil;
item den smale linmde Strimmel, som Bender-Konerne bruge un
der sine Huer; deraf kommer verd. Stoute, at pynte, eller at
binde Huen rigtig paa , sta at Strimmelen viser sig neden for Huen
lige breed runden om. Streen (her Strind) mager, ter. Skrep
pe, itsM Stryte, at prale; Skryt, Pralerie. Stripen, kia
len; Striplaate, Kialenstab. Skyldsatte betyder her at lagge
Jorder i Skat, ellsr indfere dem iMatrikelen foren visTaxtog
Xxx
Af-

550

Sondmors Bestrivelse, I. Parts X. Capitel,

Afgift. Slaatte betyder her Hee-Slatte,Hee-Host; men Slaatt
er et Synge- eller SpUe-Stykke; deraf kommer Thore -Slaatt,
som bemarker Torden, og viser, at man i de Hedenske Tider har
holdt Tordenslag for at vare Krigs-Guden Thors
eller Tap
penstrag. Slark, en omlebende liderlig Person, som, nåar han
i Kladedragt er mere fornem end Bender, kaldes Kiole-Slart;
En Slurv kaldes ellers den, som er studderagtig og liderlig i Kla
der; men en Slarv er en Ordgyder eller Pluddren Slire, en
KnivSkede. Glosen , Skiedesles. Snie, at stiare et Stykke
«f. Snegg, hastig, snar; item net og kien. Sslje, et Slags
Hagter eller Mallier , som i sar bruges i Kender-Pigernes Snerli
ve. Sot, en Fest eller Hellig-Dag, stasom Jonsok, Halvorsok
og mange fiere, har uden Tvivl sin Oprindelse enten afUte, en
Uge eller af verd. Vake, at vaage; sta at for Ex. Jonsok enten
bliver det stmme som lonsut (det er den Uge, i hvilken St. Hans
Dag indstlder) eller og det stmme som lohansvaka o: ViZilias.
Veh)er I^eKum Bri.
ameee6enB. See
?innXi
l^emameri ttilrorico-kdilolo^ieum eirea r^orve^iX Z^UB
ii2tt.?rileuM) P2F.20. Soll, tyk Malk med brudt Fladbred i.
Sope, at feie; Sope-Ltim, eu Feie-Kost. Spender (her
Spenner) Koe-Patter; men Jur kaldes er Yver. Spiit, Trods.
Spitte, at knytte, binde; men Svette, sudft., er en Stikke at
binde med, item en liden Stikke eller Pind at satte for et BetteLaag. Sprak, vild, ustyrlig. Stat, et Skisst. Stamp,
en Vandballe. Strokke , et Kar at forvare Korn eller Mccl udi.
Stry, Blaar; deraf kommer Strie, Blaar - Larred.
StupNing, hastig Anfald, Stertning, ?arc>xvßmuß. Styving kaldes
her egentlig en Hellefiynder af
t^K. kaldes en halvvoxsn Dreng en StYvlngs>Gut. Sto, sndtt. ,
er
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er det Stad, hvor Landingen steer med Farteiene; men StS, 26
--jeA., er stadig, troestst, stark. Stor eller Staur, en Stage,
en Pal; men Storr, 2cheA., tung, übeqvem. " StStt, kort,
stumpet. Sutre (her Syttre) at klynke og klage.
Targe, at opirre. Tein kaldes her enhver smal Stikke eller Stang.
Telledrop, Huus-Egle,lis-Tap. Tinde, en Flimesteen, et Stykke
Flint, men Field Tinde er en Field-Top; det ferste har formodelig
sin Oprindelse af verd. Tande, det sidste derimod af ludlr. Tinding.
Toft (her Tsft eller Tomt) Vygge-Plads, eller det Stad, hvorpaa
Huset staaer. Traatte eller Trotte, at formaae. Treemanning,
Nast Ssdstendebarn. Trove (her Troe eller Troe) en lang Stang,
stasom en Medestang, u. Tryd a6jedr., fattig, er ei et brugeligt
Ord hos os) meu vel Tryte, verd., at fattes, mangle. «. Trye, et
Slags Trae-Skos afadstillig Skabning, som sattes underFedderne^
nåar man vil gaae paa dyb Snee. Tunn, ludlr. Cirkelgang, sta
som at gaae i Tunn, at lebe rundt. Tvorre, en Pind med nogle
udstaaende Grene i Enden, hvorved Maden omreres og javnes.
Pinden hreies rundtom imellem begge Hander; og dette viser Oprin
delsen til det Engelste Ord l^irl, stm bemarker at omdreie. Ty,
mild, venlig, beleven; Tye, verd. stasom at tye fig til en, at holde
sig til en i Fortroelighed. Tykken, fortreden, stedt for Hovedet.
Varfader, Sviger-Fader ; Varbroder, Svoger, 0. f. f. Vandel,
en Vist Hee, sta meget Foder, stm et Creatur ber afspises med paa
een Gang; at tillave og sammenbinde stadan en Hoe-Vist, kaldes
her at Viste. Vanst, at lebe hist og her, frem og tilbage; kom
mer nogenledes overeens med det Franste
Vanvsrre,
at vrage ; Vanvord, vraget, alt for ringe stattet. Vase , at stad
dre; Vas, Sladder. Vestinger,Baand, som svebes om HaandLedens ftr Vannes Skyld; kommer uden Tvivl af det strhen anferte
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Ord Veiv. Vesie, lille. Vet eller Vatt kaldes her Vaatt, og i
plur. Vatter , en Vante, et Par Vanter. Vette (stasom lita
Vette, noget lidet, inkie Vette, stet intet) er uden Tvivl det stmme
som Våte 3: Vadste, og bruges paa stmme Maade, som en Deel
andre Budlr2miv2, i Staden for Noget eller noget lidet, stasom en
Gran eller en liten Gran , et Korn eller lidt Korn, en Saa n
en Avne, en Dogg 2: Dugg, hvilke alle betyde noget lidet eller en
ringe Deel, ikkun med den Forstiel, at Vette og Gran bruges om
alle Ting i Flang, men Korn og Saa meest om torre Ting, og Dogg
ikkun om vaade Ting, ligesom en Tåar eller en Draade bruges i
Dansten. Vone kommer nogenledes overeens med det°Tydste
Argwohnen, og betyder at formode, giette, stutte; at gaae vaa vom,
at gaas paa det uvisse, eller i et uvist Haab, paa Lykke og Fromme.
Ufyse eller Ofysen(*), modbydelig, übehagelig; bruges i sar om vaadt
og übehageligt Veir. Uvin (her Ulven) Dreblen i Halsen. Uvom
eller Ovsrren, stiodesles. Uur, en Samling af store Stene, med
Huller og Aabninger imellem.
Pmyst eller Imist, bruges 26verdi2liter, og betyder fra og til, siun
dum sta og stundum anderledes, s. f. Ex. det gaacr saa imist til,
det gaacr nu sta og sta til. Ordet kommer ellers uden Tvivl af det
forhen anferte Mist eller Most.
Hvad
(*) I Henseende til vore Bsnders Udtale maa jeg paa dette Steed erindre :
1 ) At 0 bruges nasten altid i Stwden for u/?^/?//^ns i Dansten. 2) At
de fieste, om ikke alle,
som i »?<?/^/?>s endes paa en, forandre
i/^^/^/^ en til a, stasom Ofysen,Ofyst, Ovsrren, Overra, 0. sis.;
hvilket er i det Norste Sprog en scerdeles Egenstab, som ikke har Stcrd i de^
Danste. Z) At Qd i det Norste udtales altid som Hv i Dansten.
4) At O//^^^F 0 gemeenlig forandres til ou.
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Hvad Mands oZ Qvinders Navne angaaer, da befindes nogle af
dem at vare gamle og usedvanlige, men andre at vare nye og meger al
mindelige; de ferste strive sig fra Hedenstabets, de sidste. fra Pavedem
mets Tider her i Norden. Saaledes er for Ex. det Navn Mari et
meget brugeligt Qvinde-Navn, uden Tvivl af den Aarstg, at loMftue
Maria, som den fornemste blant alle Helgene, har i de Catholste Tider
varet meest tilbedet og ansett, og folgelig oftest opkaldet. Nast Hende
har ingen Helgen i Norge 'varet i sterre Agt og B3re, end Kong Ole den
Hellige, hvorfor og Hans Navn (her sta vel som andenstads i Landet)
er blevet eet af de almindeligste Mands Navne; men om det her, som
mange mene, stulde vare mere almindeligt end paa andre Stader i Norge,
er uvist, stient ikke utroeligt, i Betragtning af, at St. Ole efter Hi
storiernes Vidnesbyrd tidt og ofte har opholdt fig paa Sendmer, og
maastee derfor varet i desto sterre Anseelse baade for og efter sin Ded;
hvorpaa til Beviis kan tiene dette, at adstillige Stader hos os, stm
have nogen sardeles Markvardighed ved sig, ere blevne ansette som St.
Oles Mester Stykker og bate endnn Navn af Ham. De her forekom
mende usedvanlige Mands- og Qvinds-Navne (blant hvilke nogle ere
tagne af forbemeldte Hr. Torsten Hools Optegnelse) ere i en Alpha
betist Orden felgnlde:

Alf.
Anfind.

Mands Navne,

Mnders-Navne.
Agate.

Asbiern.

Borni.

AA^
Båar.
Bersvend.
Viern.
Bodva.
Bothold eller Buttel.

Dordi, I.- Dorothea.
Eldri.
Femja. Af Euphemia.
G^,
Glase.
Xxx 3
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Mands -Navne.

Dagsind.
Einar.
Elling.
Find.
Gamel. Maastee af Gamaliel.
Gudbrand.
Gudleik eller Gutteik.
Guttorm.
Haavar.
Halstein.
Harkield eller Halkield.
Helje.
.
Ingebrikt.
Kolbein.
Lags.
Lasse.
Ouden.

Ovinders- Navne.
Guttau.
Gyn eller Guch
Hakatle.
Halfri.
Inge.
Ingeborg.
Ingeleivo
lerrond.
Mali.
Mildn.
Ragnild.
Randi.

Sigfri.
Randmo.
Stener.
Sanulnd.
Sylvi.
Serqver.
Synneve.
Sevald.
Solve.
Thols, med s/^^. til Forstiel fm
Stener eller Steina.
Thor, en Mands Navn.
Sylfest. Af Sylvester..
Vendeli.
Timand.
ZEdel.
Torfind.
Tormod.
Viel. Maastee as Vilhelm.
Villeit.
'
Til Mands Navne feies ofte det Ord Mand, stasom Peermand, Ol
mand, o. sy., og sr da til Deels et Venligheds Ord, men stmoftest,
nåar det bruges blant Bender, et Wres og Vardigheds Ord, som ei til
lagges andre end de fornemste Mand paa en Gaard; i hvilken Bemar

kelse
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kelse det og bruges i Skriften, efter 6121NAnmarkning i hans ?dilo
lo^i2 82cr2.
At opkalde den Mands eller Qvindes Person, som forekommer
Moderen iHrsmms, medens hun gaacr frugtftmmelig, er blaut Ven
derne meget brugeligt; og i Fald stadant stlllde forsommes, bilder man
fig ind, at Barnet kom til at vantrives.
Den i Dremme forekom
mende Person siges at gaae efter Navne; og stnlde Moderen end
dremme om enMands-Person, men fede etPigebarn, sta maa dog hans
Navn beholdes, og, paa hvad Mgye stes fan, forandres til et QvindsNavn.
5 3.
Ved denne Anlednillg maa jeg anfere nogle flere blant dette Stads
Indbyggere brugelige Stikke, sta og eu Deel yvertroeste Meninger,
af hvilke de fleste dog ikke ere almindelige, men synes Tid efter anden at
ville uddoe. Saadanne ere: 1) Den Skik at bede til Bueffab, som
tilforn var meget gangs, og bestod deri, at en Mand, det ferste Aar
han satts Bos, soer om i Sognet, og begierede af hver Mand et Fad
Korn til Foraring, hvilket han samlede ien Sak. At see en Mand
med en hvid Sak paa Ryggen og en Stok i Haanden, blev da paa den
Tid ansett som et vist Tegn til, at det var en sta kaldet BuestabsMand; men da dette Tryglerie formedelst de giftendes Mangde be
gyndte at gaae for vidt og at falde Almuen besvarligt, blev det ved da
varende Amtmand Solgaards Foranstaltning afstaffet. 2) Naar
Klokkerne begynde at gaae, imedens Kirke -Folket enten staaer paa
Kirke-Gaarden, eller er paa Veien til Kirken, lester hver Mand paa
sin Hat eller Hue, og lyser Velsignelse over sig. Hvilken Skik dog
ikke er sta usedvanlig som 3) at nogle, nåar de roe i Maane Skin, og
konnue under et Field, hvor Skinnet tabes, ligeledes leste paa Hatten,
og synes derved ligesom at ville takks Gud fer den Nytte, de have havt

af
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af dette Natte-Lys; item 4) at andre lefte paa Hatten, nåar de ferste
Gang ste nye Maane, og tillige af visse Marker kan demme, at den vil
medfere godt Veir; men ellers ikke. Disse 2 sidste Skikke ere dog
ei meget gangse. 5) Naar en Pige pyntes til Brud, barer huu altid
en Krone paa sit blotte Hoved; men er hun besvangret, da lagges (jeg
veed ikke af hvad Aarstg) en Klud eller et Stykke Klade i Kronen , for
at bedakke Issen. 6) Tilforn har det blant vore Fistere varet meget
brugeligt, at de paa Seen, eller medens de fistede, aldrig navnede
nogen Ting med sit rette Navn (*); men tillagde baade Mennester og
Creature visse opdigtede Navne, som nu ere komne af Brug, eller i det
mindste ikke bruges uden stamtviis. Saaledes kaldtes en Prast Sid
tofte, en Grn Vasa, en Hest Fiirfotting, en Kos Sidhate, en Geed
Hornstaare, et Sviin Roffate, og saa videre; hvilket kommer over
eens med den i Dannemark, og ventelig paa flere Stader , endnu brw
gelige Skik paa lagten. 7) Ligeledes har i gamle Dage st Slags
t-Ix^c)M2mie varet brugelig blant vore Fistere, bestaaende deri, at de
om ferste lule-Nat fremsatte paa Bordet et Fad, fyldt med Seevand,

og
(*) Til min Forundring sinder jeg, at denne selvsamme Skik er brugelig i den
Province Guiana i Syd-America ; thi i Sammlung Never Reisen
2 Theil, Pag. 1 Z 6. 1 1 7. heder det fordansket saaledes : „De Overtroeste
„ Indianer iagttage paa sine Reiser (her meldes egentlig om Sse. Reiser)
„ visse Scedvaner paa det helligste , og handle ikke lettelig derimod.
Forglemmelig vogte de sig for at ncevne een og anden Ting med sit rette Navn.
„Naar de f. Ex. maa tale om en Klippe, sige de: det som er haardt; nåar
„ Talen gaaer ud paa en Ogle, beticne de sig ligeledes af Omsvsbs Ord, og
„ sige : det som har en lang Svands.
Lige saa farligt er det og, at ncevne
„ Floder, Oer og flere Tiltg med sine rette Navne.
Alt dette vilde efter
„ deres Mening i det mindste foraarsage dem et RegmVeir, eller og sttte
„ dem i Fare for at lide Skibbrud ; ja de frygte endog for, at et strakkeligt
„ Udyr kunde komme opstigende af Dybet og «de dem op. „
Hvo har lcert
disse saa langt fra hinanden adskilte Folk at tcenkepaa een og samme Maade?
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og vilde af de Bevagelser eller Forandringer, som om Morgenen der
efter markedes i Våndet, staae og demme, hvorledes Vaar-Fisteriet
eller Torste-Fangsten, som strax efter Julen tager sin Begyndelse, stulde
falde ud.
De overtroeste Meninger, som fordum have hersket her i Norden,
og hvoraf endnu fiudes nogle Levninger tilbage, gaae fornemmelig ud
paa visse indbildte Vasener eller Aander, som i Hedenstabets Tid have
varet i stor Anseelse, ja til Deels dyrkede ftm Halv-Guder eller Engle.
Saadanne ere: i) De sta kaldte Alver eller Alfer, til hvilke vore
gamle Nordiske Forftrdre have giort Ostringer.
Deres Virkelighed
troes endtiu stadelig af mange eenfoldige Folk, som forestille sig dem un
der Skikkelse af smaa uegne Drengs med en udflagen Hat paa Hovedet,
og holde for, at de ved sin Blast eller Aande-Pusteu kan giere Folk
Skade, og i sar derved foraarsage den Svaghed, kaldet Gust eller
Alv-Gust; stient andre mene, at denne Sygdom kan staes blot ved
at komme paa et Stad , hvor Alven har spyttet eller pisset. Ligeledes
stal de og vare Aarstg til visse Svagheder hos Creaturene, som kaldes
Alv-Ild og Alv-Skud; om hvilket alt i det foregaaende er blevet mel
det. Den Vind, som kommer ud afPiben paa Smede-Balgen, ba
rer ogsta Navn af dette Vasen og kaldes Alv, ligesom Piben selv kal
des Alv-Pibe. 2) Dron eller Soc-Dron stal meest opholde sig ved
Baade og Sse-Huse, og lade sig see i samme Skikkelse, stm en Fister
med See-Klader paa. Naar Droueu sees, eller og ißaadene fiudes
et Slags Skum, som her kaldes DrowSpye, da ansees det som et
Forvarsel, at Folk stal omkomme paa Seen ; stient man nu omstunder
herer sta eller ingen tale derom, eller at faste Troe dertil. 3) Dvergs
ansees som smaa Vasener af en nedrigere Classe end Alfer, og melles
ei at giere Folk nogen Skade, men vel at bryde og firere dem, stasom
at snappe Verktei og andet bort, og bringe det tilbage med en haanlig
Vyy
Latter
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Latter over Eierne, som lange have segt efter det tabte og finde det dog
siden liggende lige for fine Sine. Derimod holdes de for at kunde til
seie Creaturene Skade; hvilket man kan slutte af den Talemaade, som
bruges om Creaturene, nåar de ere lamme eller magteslese i Benene,
da de sigesatvareDvergstagne, det er, slagne af Dvergen. Man
holder og for, at det er Dvergene, som smede eller danne de Kanter,
som findes paa BiergCristallerns; hvorfor og stadaune Cristaller af
Benperne kaldes Dverg-Smie. 4) Dovninger ere her som anden
stads bekiendte og ansees for Gespenster eller Gjengangere efter afdede
Folk. De stal i sar opholde sig paa Kirke -Gaardene, og, foruden
at de satte Folk een og anden Gang i Skrak, stal de og undertiden gri
be paa dem^ og derved deels foraarsage den indvortes Svaghed, som
kaldes Greep, deels de blaae eller gule Pletter, som satte sig paa
Handerne og kaldes Dodnings - Pletter.
5) Houbukke have sit
Navn af Heiene, hvori de siges at opholde sig, og komme efter Pe
belens Begreb- ganste overeens med de Hedenske L^ris eller SkovTrolde. At man i gamle Dage satte Mad frem og ligesom offrede til
dem, er bekiendt nok. I Skriften selv meldes om lodne
til
hvilke Israels Bern giordeOffringer, som erat see af2.Mos.B. i?.Cap.
7. V., hvorover
d!lerieuß in d!ommenli2rio gier stadan For
klaring, at lederne havde lårt af ZEgypterne at dyrke Bukkene, eller
rettere, visse Guddommelige Vasener under Bukkes Skikkelse; item at
og I?2umß strive sig stmmestads
fra. Den gamle Nordiste Overtroe om Houbukkene har vel og sin
fsrste, stient ikke umiddelbare, Oprindelse fra stmme Stad; men nu
omstunder er den mestendeels udryddet, ikkuu at det selpZiorte Spegel
se, kaldet lule-Buk eller lule-Geed, hvormed man her ved luleTider pleier at kyse Bern, synes at vare en Efterabelse og Levning
deraf. 6) Huldrer ansees ftm Hun-Kiennet blant de sta kaldte Un
Herjor-
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derjordiste Folk, eller rettere stm et Slags Skov-Fruer, hvilke under
tiden stal sees at drive Creature for sig i Marken; og disse Creature siges
altid at have en blaae Farve ligesom Huldrene selv. I Ovrigt er Huls
dren meest bekieudt af sin Sang eller sta kaldte Huldre Slaatt , som
er en underjordisk Musik, bestaaende ien huul og sergeligLyd, der ofte
og paa mange Stader siges at stulle vare hert. 7) Nisser forestiller
man sig her ftm smaa Drengs, der meest stal opholde sig i Fae-Husene>
hvor de gierne taales, i Tanke, at de fore god Lykke til Qvagavling med
sig; men menes ellers ei at kunde fordrage nogen Bulder og Stoisk
De gamle ?l2toniei deelte Gjengangere (Mneß) i 2 Slags, nem
lig i onde og gode, I^emures og I^res, hvilket kan sees af
ZuK. 6e d!ivit. Dei Ljdr. 9. d!2p. 1 1. Ligesom nu de ferste egentlig
passe sig tit det, man kalder Spogelse, sta synes de sidste derimod at
komme overeens med den sta kaldte Nisse, hvilken og barer Navn af
Nisse-God-Dreng eller Garboe-Niffe, fordi den menes at opholde sig
ved Gaardene og at fere god Lykke med sig. 8) Nokken er et Vasen,
som i sar stal opholde sig bed Elvene, hvor den menes at trakke af med
Folk og at omkomme dem. Den bliver altsta at anste ved Elvs og far
ste Vande, ligesom Drouen ved Ses eller salt Vand. 9) Trold er
nu omstunder et almindeligt Navn paa alle stadelige og vederstyggelige
Vasener, da det ei alene tillagges alle Slags Dyr af fal og usedvanlig
Skabning, men bruges og om Mennester, hos hvilke intet godt eller li
den Mennestelighed findes. I Vorms Fortale til Sn.Sturlesons
Chronike bestrives Oprindelsen til dette Ord saaledes: „ Tyranner og
„Voldsmand, stm revede og plyndrede andre deres Gods fra, stiet
„tede intet om Lov eller Ret, giorde intet andet end styrts Blod ud,
„dem kaldte manTrolde, og estersom de gemeenlig boede paa faste
„ Stader og Slotte, kaldte man deresßoeliger ßierge, og dem selv
Bierg-Trolde.„ Men det er nok med dette, som med andre stige
Yyy 2
Navne,
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Navne, at det i Hedenstabets Tid har havt en god Bemarkelse og be
tydet et Slags Aander eller Engle; men er siden af dem, som ferst
fortplantede Christendommen i Norden, forandret til en modstt Be
markelse, for at giere Hedenstabet des mere forhadt. Ses Hr. G.
SchutzensSchuhschriften fur die alten Nordischen undDeutschen
Wolker , recenserst i Hr. Buschings Nachricht. 2. B. 1 1 . St. Pag.
234. 1v) Udbore holdes for saadanne Vasener , som have sin Op
rindelse af myrdede Bern, og stal efter almindeligt Begreb stri
ge meget hastigt, samt altid holde til eller boe i bratts Fielde; hvorfor
jeg mener, at det Ord Udbor , eller rettere Udboer, betyder egentlig
en Person, som boer paa et Field ud imod Havet eller åssides fra andre
Folk, og kan maastee komme deraf, at visse stadelige Mennester (lige
som de nyelig ommeldte Trolde) paa saadanne Stader have havt sit
Tilhold. 1 1) De sta kaldte Underjordiffe ansees som Folk, der boe
under Jorden (fornemmelig under visse Heie, item under visse Huse
og store Tråer) men ellers i Levemaade og Skabning som andre Men
nester ; ikkun at de siges at have en blaaeFarve, maastee fordi de an
sees som Skygger eller Middel-Vasener imellem Aander og faste Lege
mer. De holdes ikke for at vare stadelige, uden for sta vidt, at de
undertiden tags Folk ind i Hoven , som det her kaldes; da de enten
med eet blive borte, eller og, om de komme tilbage igien, blive siden
ligesom vanvittige og tossede al sin Livs Tid. Den Indbildning havs
og mange Bender, at visse siore Tråer ikke maa faldes, fordi de Un
derjordiske, som boe derunder, et vilde taale det; ligesta, at visse Kir
ker ere af de Underjordiske flyttede fra sit ferste Stad, fordi de ei have
kundet fordrage dem i Narvarelsen hos sig; item, at visse gamle Huse
ei maa flyttes fra det Stad og Grund, hvorpaa de staae; eller og, at
snore Huse, som stal opbygges af nye, nedvendig maa sattes paa stmme
Grund igien, sta fremc man vil uudgaae Fortrad af de Underjordiske.

Til
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Til Slutning maa jeg med staOrd melde 1) om detOrd Lågna,
ftm uden Tvivl kommer af at lave eller bestikke, og betyder Skabnen
eller I^mm, in specie litium Mud2me^2num. Dette Ord, ftm er
en Levning af den gamle Hedenste Overtroe her iNorden, bruMend
nu blant Venderne i visse Tilfalde, stasom nåar st Menneste omkom
mer paa Seen, da de gemeenlig tilskrive det en Lågna eller Bestikkelse;
sg den/som saaledes er bestikket at des, siges at vare Feig. Ell stor
Aarstg til Vendernes Skiodesleshed i at rygte sitQvag, nåar de have
Vanlykke dermed, er og denne, at de ofte anste Creaturenes Vantri
velse og Ded for en pur Skabue, som ikke staaer til at andre (*).
2) Om det sta kaldte Naa-Lys , som meest stal ligne Luen af et TalleLys, men derhos have et meget matog svagt Skin ; hvorfor man og
pleier at sige om et Talle Lys, som ikke giver et klart Skin fra sig, at
det brander som et Naa-Lys. Dette Lys stal undertiden sees at
falde ned fra Loftet i en Stue, og menes da at tilkiendegive den Per
sons nar forestaaende Dedsstld , som feer det; i hvilken Henseende det
er forstielligt fra et andet Lys, onnrent af stmme Bestaffenhed, som
mange bilde sig ind at have sest paa Seen, nyelig strend en Baad
kuldseiter, og det paa selv stmme Stad, hvor Ulykken steer.

l

§. 4.
Hvad Folkets Legems Bestaffenhed angaaer, da markes deri
nogen Forstiel i Henseende til Fiorde-Folket og Oeboerne; thi i Fior
dene falde gemeenlig heie, velvoxne og fere Folk, som forhen er viist,
men ved Hav-Kanten ere de derimod i Almindelighed ikke af sta god
Anseelse, Sundhed eller Krafter. Aarstgen dertil bor, efter mine Tan-

Vyy 3

ker,

(*) H,/^/? udttykker kort og fyndigt denne Vildftrelses Natur, nåar han siger :
cl/M 05?/N/<? /?^^l/?A )'?/^/?N?) />/
0/)/>//0/?^)
VO/?)
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ker, for en stor Deel tilstrives den fugtige Luft vedSee-Kanteu, den
megen Fists-Spise, dcli idelige Vanken paa Seen, og den dermed sel
gende uordentlige Levemaade, da hverken Sevn, Mad eller Drikke kan
staes til rette Tid. Desuden paastaae dors Seemand , at Soen har
en forunderlig Kraft til at tare eller stakke vet Mennestelige Legeme, og
forsikre afLrstrenhed, at omendstient de sidde ledige ien Baad, uden
at roe eller foretage sig noget andet meisommeligt, blive de dog langt
mere udmattede, end om de paa stmme Tid havde havt det strengeste
Land-Arbeid.
Derstr yttrer sig og ved See-Kanten een og anden
Svaghed, som man i Fiordene ikke veed af; i sar et Slags Spedalsk
het), som bestaaer deri, at Kroppen (men fornemmelig Ansigtst) l)ov
ner op og bliver fuld af Saar, hvormed felger en stark Hashed i Hal
sen. Den er gemeenlig en Arve-Syge, som fortplantes fra Foraldre
til Bern; men andre, endog Wgtefaller, stm omgaaes med dem, blive
ei besmittede.
Lange blive saadanne Spedalste Folk hiemme, efterdi
de nedig ville forlade Huus og Hiem; men omsider, nåar deres Om
gangelse begynder at falde alt for besvarlig, og de intet kan udrette sig
selv eller andre til Nytte, bringes de hen til Reknas-Hospital ved
Kisbstaden Molde i Romsdalen (*), som er en riig og vel indrettet
Stiftelse for nogle og tredive Lemmer, stient ber sielden sindes over
den halveDeel; men deraf anstaffer Sendmer, ftm detFolkerigesteFog
deris, altid det sterste Antal.
Blant
(*) Dette Hospital har sin egen Kirke og Chirurgus, saa og gode Indkomster,
deels aflorde-Gods, som dertil er stienket af Knud Man, forhen vserende
Sogne-Prcest til Borgunds Menighed paa Ssndmsr; deels af Sigt og
Sagefald her i Amtet; deels ogsaa asen egen Told eller Skat, som aarlig
svares af hele Amtets Bender under Navn af Hospitals-Told; foruden
mange ftievillige Gaver, som aarlig dertil gives. Fsrend dette Hospital blev.
oprettet, havde man visse Sygs-Huse, hvor saadanne Spedalske Folk
bleve indbragte, men fik knn liden Pleie og Tilftn.
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Blant de mere almindelize Sygdomme vil jeg ikkun navne den
saa kaldte Sot eller Landfarsot, ftm er en Art af hidsig Feber og en
sinitsom Omgangs-Syge, uden Tvivl den sta kaldte I^ediMrioeda
niårig. Imod denne Sygdom vides her intet sikkert og almindelig
bekiendt Lagemiddel; men mig er dog blevet forsikret af dem, ftm selv
have forsegt det, at Koe-Msg, kogt i sed Malk, stal vare et meget
Zodtßaad,naar man kun kan formaaedenSyge tilattage det ind iße
gyndessen af Sygdommen.
De evrige almindelige , og andenstads
sta vel som her bekiendte, Svagtzeder vil jeg forbiegaae, og derimod
anfere et Par bestnderlige Tilfalde, som jeg meener.at.have stu Grund
i Landets Naturlige Bestaffenhed.
Derhen regner jeg ferst og fornemmelig den sta kaldte Gust eller
Alv-Gust , som og af nogle kaldes Allevelde eller rettere Alv-Ild, om
hvilken Svaghed jeg allerede har erindret, at den af Pebelen tilskrives
et indbildt Vasen , som de Gamle kaldte Alv, og ansees af dem for
en Virkning af Alvens Gnft eller Aande-Blast; stient den egentlig har
sin Oprindelse af stadelige Dunster, som opstige i Legemet', nåar man
tigger paa Marken , eller i sar paa Biergagtige Stader. Et markeligt
Exempel herpaa er i min Tid forefaldet med en Pigs, som, ved at ligge
og sove paa aaben Mark, blev paa den ene Side ganste hoven, red og
lodden. Nogen Tid derester gik denne Hovenhed, Rode og Loddenhed
bort ; men selgende Aar kom Svagheden igien paa selv stmme Tid, og
vedvarede saaledes i nogle Uger, indtil den ved Lagemidler blev fordre
ven. De Maader, paa hvilke denne Svaghed bliver laget, ere lige
sta bestnderlige, som Svagheden selv, og sortiene derfor at anferes.
Nogle mge Svovel, Salt, Mccl og Alv-Naver (Lieden Apdwlu§)
blande dem sammen og lagge dem paa Ildstadst i en Smidie, hvor de
antandes og oppustes med Smede Balgen; da de med Gust befangte
Personer blot regs sig dermed, eller holde de svage Lemmer over den
Reg,

i
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Rog , som opkommer af disse antandte Svecies. Andre lagge til de
fire benavnte Sorter en Deel Knoppe af9 Slags Tråer, (thi Knoppene
stal tåges baade af Han- og Hun-Trae) og bruge dem paa selvsamme
Maade. Andre igien som tilskrive Vinden af Smede-Balgen den
sterste Kraft, bruge ingen af de forommeldte Species; men lade alene
Vinden af Smede-Balgen falde paa Kroppen, eller ferst paa Vand,
ftm holdes nar ved Balgen, at Vinden derfra kan falde hen paa Krop
pen, eller rettere paa den Deel as Legemet, som med Gust er besanget.
Endnu gives der andre, som blot toe de svage Lemmer med det af
Smede-Balgen oppussede Vand; og det ene sta vel som det andet hol
des for paalidelige Hielpe-Midler, som sielden staae feil, med mindre
Svagheden er alt for gammel.
Endnu et andet Raad , som vel ikke
her, men dog paa andre Stader i Stiftet er brugeligt mod stmme Syg
dom, findes i det foregaaende andet Capitel anfert ved den Urt (^ueu
d2luß Leden, Smelle Gras.
Det andet besendsrlige Tilfalde bestaaer i en vis Svaghed, som
tilforn har oartt nsadvanlig, men i disse seneste Aaringer temmelig
gangs, og har yttret sig med en stark Tungsindighed og Hierte-Klem
melse, hvortil man ingen Aarstg har vidst. Jeg tilstriver det den me
get taagede og fugtige Luft, som mau uu i nogle Aar (fornemmelig om
Sommeren) mere end tilforn har varet plaget med, og mener, at stmme
hindrer Blodets fornedne Omleb og Uddunstuing, folgelig foraarstger
et tykt Blod, Hierte-Klemmelse, Frygtsomhed og andre stadauneTil
falde. Og som disse Tungsindede Mennester vilde udfinde en Aarstg til
alt dette, og stal have et Object at frygte for, hvad det end stal vare;
sta falde de ved den Anledning paa adstillige Scrupler og Samvittig»
heds Tvivl, hvilke ofte ansees for Aarstgen til Sygdommen, da de
dog kun ere en Virkning deraft I hvilken Henseende jeg holder for,
atman, i Staden for at sege Hielp for stigs Folk hos Prasterns (som
gemeenlig
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gemeenlig' steer) burde langt heller bringe dem hentilLagerne, foråt
stae deres Blod sat i Stand; stasom jeg ikke tvivler paa, at jo denne
Svaghed har en Physist Oprindelse. Hos en Deel gaacr Svagheden
efter nogen Tids Forleb bort igien, stm af sig selv; men hos andre ta
ger den stadan Overhaand, at de undertiden begaae Selvmord.
Endog i Ungdommen yttre sig nu omstunder saadanne Svagheder,
som giere, at Folk i Almindelighed hverken henbringe sin Tid med den
Sunvhed, eller til den Alder, ftm i forige Tider. Aarstgeu dertil er
efter de flestes Mening denne, at unge Meunester, i Mangel af voxne
Tienere, maa antage fuld Tieneste og forrette svart Arbeide, sta snart
de ere 1 5 eller 1 6 Aar gamle.' Derved blive de da strax i Opvaxten me
get stakkede og i Alderdommen plagede af Sting og Rendsel (hvilket
de kalde Slidt) item af Blod-Droppe eller los Blod-Draabe (sta
kaldet, fordi den menes at stille sig fra den evrige Deel af Blodet og
at fiyve om i Aarene) og andre saadanne Svagheder, som gemeenlig
fordrives ved Aareladen, hvortil nogle Bender nu selv have forskaffet
sig den fornedne Kundstab og Gvelse, og disse kaldes da herßlodtagere.
Men, alt dette uagtet, findes her dog adstillige Personer, som
have bragt det til en meget hoi Alder, ligesom og de Fedtes Antal her
paa Stadet gemeenlig hvert Aar overgaaer de Dedes ; sta at Send
mer, for denne og fiere Aarstgers Skyld, bliver ester sin Sterrelse uden
Tvivl det Folkerigeste Fogderis i Stiftet. At Sendmer endog i gamle
Dage har varet Folkeriigt og vel beboer, slutter jeg af et Stad i"l7or
f^i l-M. r^orv2Zie2) hvor det ?2rr. 3. Lid. 2. (^2p. 21. heder: at
da Aulver , som i Kong Oluf Haraldsens Tid segte at indfere Heden
stabet igien i Norge, vilde giere Undstyldning for de Hedeuste Offer- og
Drikke-Gilder, stm den Tid gik i Svang paa Sendmer og andenstads
i det Nordenfieldste, sagde han til Kongen: At der i sar paa More (in
UlXri2) hvorved uden Tvivl forstaaes Sendmer) er eN stor Mangde Folk,
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fiore Huse og tst Naboestab; hvilket alt giver Anledning til des flere.
Lystigheder og Drikke-Gilder. Hor narvarende Tid er Fogderiet, om
ikke paa alle, sta dog paa de fleste Stader sta vel beboet og Folkeriigt, at
man sikkert kan beregne Indbyggerne over Hoved til et Antal af2O(X)O
Personer; og til Beviis paa, at Antallet aarlig foreges og tiltager, vil
jeg her meddele en Fortegnelse over deFedte og Dede i de sidste 2oAar.
Fortegnelse
ever Wgteviede, Fedre og Dove i Sendmers Provstie fra Aar 1740 til 1760.
>LEgteAar. ! viede.

1740
41
42

43
44
45
46
47
48
49
1750
5i
52

lPar.

DrengeBorn.

i6B

153
199
213
220

205
107
180

1 69
i63
234,
190
170

54

iB5
176

55

214

53

Fedte.
Pige- I
Bsrn. >

_,

204

205

409

I9i

196
243
294
305
272

184

38a

212

26l

504

285
28 I
285

579

211

208

33i
279
3i6
297
3iB
304
305

301

419
632

266
279
265
237
ic>B
167
223
409

586
557
533

284
295

600

ZOO
267

333

3^6

312

327

56
57
58

2Z2

349

201

1 67

351
326

59

142

302

289

1760

153

317

302

312
3 10

333

Fsdte end Dsde end
<^m.

254
272

Mand- Qvinde-

592
590
604
572

659
639
66i

66i
655)
59i
6i9

167
227
275
236

243
203

79
i66

245

385

396

386

205

204

211

193
197
233

2 83
250
321

358

51

59

430

54^
515
508
440
iB7

333
468
794

64
78

37

ii7
232
299

65
194

782
409
409

iBi
195

38c483

176

190

192

281

602

37

199

212

4ii

238j

207

445

250
216

212

221

433

226

284
iBB

273
iB6

557
374

245

34

jSum. !383i !6i65 >588 i j 1204 >9868!2658

j 480
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Naar altsta de Dedes Antal drages fra de Fedte; sta stes, at dette
Fogderis i en Tid af 20 Aar har vundet et Overstud af 2178 Menne
sker, og felgelig at her aarlig (det ene Aar lignet med det andet) ere
omtrent 100 flere fedte end dsde. De evrige Beregninger og Slut
ninger, som af stige Dode-Lister pleie at uddrages, overlader jeg til
Laseren selv.

§.

5.

Efterat jeg saaledes har beskrevet Indbyggerne selv, maa jeg vende
mig til deres Oeconomie, og ferst betragte deres Fode eller daglige
Levemaade.
Vendernes Fede bestaaer fornemmelig i Havre og Byg, da Byg
get enten reent, eller blandet med Havre, bruges til Suppe og Gred;
men Havre alene til Vred, nemlig det bekiendte Norste Flad-Brsd.
Vel bages Flad-Bred undertiden af Rug; men bruges ikkun ved Hei
tideligheder, ligesom Levstr, hvilke ogsta bages af Rug- Meel paa
stmme Maade som Flad-Bred, blot med den Forstiel, at de steges ei
sta haardt og holde sig derfor altid. blede. Saadanne Levstr, besmurte
med Smer og Ost, lagges sammen ien Treekant, og bruges deels
som en Bryllups -Net, deels til at beverte en uventet Giest med;
hvorfor en velholden Bonde gemeenlig hele Aaret lgiennew er
forsynet med nogle af det Slags.
(Luur - Brod , her ka.ldet
Stump - Brod, bages kun as sta/ mm kiebes heller af Handels
mandene tillige med Kringler og Tvebakker, hvilke, sidste her kaldes
Kavringer.
Deres sadvanlige Snppe bestaaer kuv afßyg- og Havre-Meel,
som kaages i Vand blandet med Syre 3: suur Valle, sielden i Malk.
Det stmme er og at melde om deres Grsd, som kaages paa selv stmme
Maade, ikkun at den laves tykkere og spises altid med Sunl, det er,
med Malk eller 01. Kisdades kun sielden, og det ikke farstt, men

Zzz 2
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hvorpaa kaages en Suppe med
Erter og Gryn under Navn afKisd Gryn.
Af Mcclt tillaves adstillige Retter, stasom: Gumme-Grod,
som bestaaer af starkt stmmenkaagt Malk, manget med lidt Gryn og
Mccl; dernastßsmme-Vrod, ftm kaages af Romme 2: tyk Flede
og manges med lidt Mccl; item Dravle, som blot bestaaer af sprengt (*)
og starkt stmmenkaagt sed Malk. Dlsse tre Retter bruges gemeenlig
ikkun i Bryllupper og Giestebuder, og kan ansees som Vendernes ster
ste Velic2teller. Sold, som og kaldes Mcelk og Brod ellerSkiorSuppe, er en almindelig Malke-Mad og god kelig Sommer-Kost, stient
ganste eenfoldig tilladet af Skior eller suur Malk, hvori brydes Fladbred.
Om Gedcmcrlks-Suppe er allerede meldet i det foregaaende Capitel om
Qvcegavlingen, og tiUige viist, hvor nyttig den er i Huusholdningen ; det
samme kal» og siges om Gedemcelks-Skior, det er suur Gedemalk, som
blandes medKoe-Malk, stilles ad og kaages starkt sammen, indtil den
bliver tyk som en Gred. Om Kna -Ost, Moffe-Briim, SkiorOst eller Gammel -Ost, Item den sta kaldte Syre er ligeledes for
hen givet forneden Underretning; hvorfor jeg det her ikke vil igientage,
men blot erindre: at omendstient disse Malke-Retter bruges afalle Ind
byggerue i Almindelighed, sta have de dog fornemmelig Stad i Fior
dene, hvor Folket meest leveras det, som kaldes Bucdraatt (det er
Malk og alt hvad deraf tillaves, stasom Smer, Ost og mere, som
nu nyelig er opregnet) og behever derfor til sin Huusholduing ikkun en
ringe Andeel afKorn og Meel. Desuden er og dette en almindelig oeco
nomist Regel blant Fiorde-Folket, at Meelet ei bruges til Suppe og
Gred,
(*) Det, hvormed Mttlken sprenges, er den saa
menlebne Ost, som findes i Kalvenes Maver,
Mcelk at drikke strend de flagtes; hvilken Ost
Kase, son, jeg seer afCrugers Natur-Lehre

kaldte K iase, eller sambessnderlig nåar de faae
ogsaa i Tydstland kaldes
3 Th. Cap. 30. §. 2ZI.
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Gred, strend det er blevet i eller fiere Aar gammelt; ja der findes
endog de, som have 5 Aar gammelt Mccl i Forraad, og derved spars
en tredie Deel af det, som ellers i Huusholdningen maatte forbruges,
efterdi stadant Mccl manger sig bedre og matter langt snarere, stient
det derhos har en temmelig harst og bitter Smag.
Men ligesom Fiorde-Folkets Fede fornemmelig bestaaer i den sta
kaldte Buedraatt; sta bruges derimod blant Beboerne, eller ved
See-Kanten, adstillige Fiste-Netter, som man i Fiordene veed lidet
as Saadanne ere^ i sar Kams - Hoveder, det er, Torste-Hoveder
fyldte med Kams (som bestaaer af banket Torste -Lever, altet med
Mccl og lidt Kummen) og kaagte i Vand, hvilke pilles og spises til
lige med Fyldingen. Dernast Kumperuter, detsrßolder, som be
staae af banket og med Mccl altet Fiste Ravn, og kaages i Vand, siel
den iMalk. Endelig de sta kaldte Flste-Bolder, det er, rundeßol
der tilladede af farst Fist, som ferst bankes og siden blandes med Mccl,
Kummen og nogle smaa Stykker Flåst. Disse og flere Slags FisteRetter ere da almindelige blant Beboerne, foruden ar Fistcn selv idelig
spises, deels farst, deels saltet eller vindterret; og er det ret markeligt,
at omendstient Fist er deres daglige Kost, sta ansees den dog i Bryl
lupper og Giestebuder som den fornemste Ret, og sattes altid ferst
frem paa Bordet; hvilket synes at stride mod Menneskers sedvanlige
Smag, som gemeenlig foragre eller vrage det, hvoraf oe have en Over
fledighed.
Saaledes har da Oe- og Fiorde-Folket hver sin Huusholdnings
Maade, og sine forstiellige Levnets Midler efter Situationens Bestaf
fenhed; stient de ferstes Kost er i Almindelighed hverken sta god og
sund, eller sta godt tittavet som de sidstes, hos hvilke man kan blive
bevertet endog med en Reensdyr-Steeg og andet mere, som foWeves
seges hos Oeboerne. Ikke desmindre markes overalt, at ligesom Bon-
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dens Velstand tiltager, sta forbedres og hans Kost, i sar sta! der nep
pe findes noget Stad ved See-Kystene, hvor Venderne forbruge me
re Smer i sin Huusholdning, end her; til hvilket og mere Aarstgen
for en stor Deel er denne, at Tienere nu omstunder ei altid. ville tåge til
Takke med den Kost, som de tilforn have ladet sig neie med. Maal
tiderne holdes om Vinteren kun' 3, men om Sommeren 4 Gange paa
Dagen; ja i nogle Bygdelavs endog 5 Gange. De almindelige Maal
tider ere Frokost tilig om Morgenen , Danrmaal. Klokken z1om
Formiddagen, Nonsmad Klotten Z om Eftermiddagsn, og endelig
Ovewsmad silde om Aftenen.
Bendernes sadvanlige Drik bestaaer fornemmelig afSyre (suur
Valle) blandet med Vand, eller og af Skior (suur Malk) ligeledes
blandet; begge Dele kaldes derfor stet hen Blande. M bruges meest
i lule-Hsitiden og andre Heitidelige Tilfalde, stasom Bryllupper,
Barseler og destige; men i daglig Huusholdning kun sielden, undtagen
i Mangel afMalk, da det bruges som Suvl til Gred. I Dvrigt bryg
ges Ollet her ikke sta ofte af Konen som afßonden selv; og det enten
af fremmedt eller hiemgiort Malt. Det fremmede Malt feres i tem
melig Mangde hid sia Bergen ; og Hiemme-Maltet gieres ikkun ide
gode Korn- Egne, hvor det enten, som sadvanligt, maltes af Byg,
eller og < Havre, som vel giver mindre og blankere, men ikke ilde sina
gende 01l af sig. Af Brcendeviin er hidindtil bleven fortaret en stor
Deel; og det fornemmelig blant Oeboerne) i Anledning af Fisterierne
og den deraf styvende Handel og Fart til Kiebstaderne, hvorfra sta
vel af Handelsmaudene som Beilderne selv aarlig er hiembragt en an
seelig Mangde, i sar af det sta kaldte Hamborgffe etler Altonaeste
BrcendeviiN. Over denne Udgift har jeg, efter foregaaende neiests
Understgning, giort en almindelig Beregning, og derved statt sta stor
en Summa ud, at dell nasten forekommer mig selv utroelig; sta at jeg,

for
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fer likke at sige for meget, vil lade mig neie med at paastaae: at dette
Stads Udgift for sremmede,Drikke-Vare i Almindelighed, nemlig sta
vel for Franst ftm Altonaest Brccndevim, for Franste og andre
Vine, item for Aqvaviter, Mied og desiige, ganste visi indtil den
ne Tid aarlig har belebet sig til mere end dobbelt sta meget, som de
Kongelige Skatter af det hele Fogdene. Men det er og vist, at den
seneste Kongelige Forordning, angaaende Forbud og ToldensForhoielst
paa Vim og Brandeviin,
allerede giort en god og
kiendelig Forandring; og det ikke sta meget ved den Straf, som er sat
for Fylderie (thi den kan sielden blive udevet) som ved bemeldte DrikkeVares forheiede Priis; hvorfor det var at enste, at denne priselige
Anstalt, hvis Nedvendighed og Nytte Indbyggerne selv indsee og med
Taknemmelighed paaffienne, stadse maatte staas ved Magt. Vel er
det at formode, at Venderne herefter, i Staden for Brandeviin, ville
kiebe des mere fremmedt Malt, og forbruge en desto sterre Andeel af
Ol men dette bliver dog altid at ansee ftm et mindre Onde imod et ster
re^ da det hverken er sta kostbart eller Sundheden sta stadeligt, som
Brandeviin.
Nast ester disse fremmede Drikke-Vare fortiener i sar Tobak at
anferes, fordi den ligeledes trakker en Hoben Penge' ud af Landet og
i stor Mangde forbruges; af Fiorde-Folket meest til Snuus- Tobak,
men afOeboerns meest til at rege og tygge. Tilforn blev i sar den
spundne Tobak kiebt og brugt; men nu omstunder nasten alene den
uspundne , eller sta kaldte Blad-Tobak. Over denne Udgift kan gje
res stadan Beregning: PaaSendmer ere omtrent Z26Olordbrugen
de Mand, af hvilke maastee den tredie Deel ingen Tobak bruger; men
derimod bor en Deel Huusmand og gamle Qvinder, item en Hoben
unge Drenge tillagges, sta at deres Tal, som bruge Tobak, i def
mindste ber ansattes for 4000. Naar da Udgiften for enhver i sar,
efter
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efter middelmaadig Brug, beregnes til 5 a 6 Rixort aarlig, udgier
det den Summa 5 2 6000 Rixdaler.
§.

6.

Hvad Vendernes Klcededragt angaaer, da klade baade Mand
og Qvinder sig i Almindelighed med Vadmel , ftm vaves her overalt,
undtagen paa visse Stader, hvor man i Mangel af tilstrakkelig FaareAvling og Uld maa kiobe det, enten af de narmeste Naboer, eller af
Oplandingerne paa Romsdals-Marked. Desuden er og paa nogle
Stader af Mandfolket bleven forbrugt en temmelig Mangde grovt
Klade, som hidindtil i Kiebstaderne har varet at bekomme nasten for
stmme Priis, som Vadmel; og saadanne Stader ere i sar Borgnnds
og Nordalens Sogner, item Herroe Prastegield, hvorOeconomien
i Almittdelighed er meget stet. Rode Franste Huer, Treier af Ker
sey, Bryst-Duge af Calemank, og Hatte afFildt sees ligeledes hist og
her mere end nok af; men den sterste Mangde afUdenlandst Tei kiobes
afQvindeMennst, som altid til Stads maa have rede Klades Skjor
ter besatte med Florettes Baand, Treier af sort Klade, Huer af sort
Floyel, Treyer og Snorlive asKersey item Snerlive afPluchs, foru
den Cottous Huer, Lerreds Forklader og adstillige Slags Baand og
Kniplinger. Selv vave de (foruden Vadmel) et Slags Skjorter af
tvundet Uldgarn, som kaldes Tvinna-Stakke, og see ud som et grovt
Stos; item det saa kaldte Snorliv-Tsi, som af Linnet Rending og
nldent Issat vaves i Ruder med adstillige Farver og er meget fast ; lige
ledes Strie, det er, grovt Lerred vavet af Blaargarn eller Blaar,
som her kaldes Stry. Desuden vaves og, af Fiorde-Folket i Sarde
leshed, adstillige smukke uldne Teier, af Anseende som Calemanker
og Bomulds-Teier; til hvilket alt nu omstunder bruges Vceve-Stole,
efterdi de gamle sta kaldte Opsta-Gange lange siden ere astagte.
Skik-

om Sondmsrs Indbyggere i Almindelighed.

573

Skikkelsen paa Vendernes Klader er nasten eens overalt; ikkun
at Mandfolkets Kioler eller yderste Vadmels Treyer (hvilke her kaldes'
Ulla Skiorter, maastee fordi de i gamle Dage have varet dannede iab.
som Skiortex) ere i Henseende til Langden noget forstiellige, da Oe-^
boerne bruge dem ganste korte som Treyer, ei rakkende langere end
lidt neden for Beltet; men Fiorde-Folket derimod alt mere og mere side,
jo langere man kommer ind i Fiordene, sta at de til sidst rakke nasten
ned til Knaerne og stiuls en Veft eller Under-Trsye, som er noget kortere.
I dette og mere er deres Kladedragt indrttttt efter deres forstiellige
Syssel og Handtering; thi Beboerne, som idelig havs med See-Brug
at bestille, fiude de korte Klader meest beqvemme, og bare- desuden
adstillige Slags Sse-Klcrder , stasom Buror afSeildug (her kaldet
Cannifas) eller af Skind beredet med Tran; sta og Skind-Hatte,
hvilke i Skabning ligne de sadvanlige Hatte, men ere ikke opfastede, og
bestaae af stmmenvalket Uld, overdraget med Skind; item SkindLErmer, eller korte Wrmer af Skind, og Skind-Stakke, (*) det er
vide Kofter, bestaaende af stmme Slags Skind som Hat og Buxer, og
ikkutt lidt aabne i Brystet, sta de maa feres ned over Hovedet som et
Skiert ellsr en Skiorte, hvilke dog sielden bruges uden til Soss; thi i
Almindelighed bares kun et sta kaldet Bringe-Stind , det er et Stykke
Skind, som hanger om Halsen ned paaßrystet og bindes fast omLivet.
Endelig have de og som oftest Stevler paa, i sar paa deres BryllupsDag, da det blant dem vilde holdes lige sta uaustandigt at bruge Skoe
og Stremper, ftm til Hove at ville giere Opvartning med Stevler og
Sporer. I Fiordene derimod, hvor man meest har med Land-Bruget
at giere, forholder det sig langt anderledes; thi der bruger man geAaaa

meenlig

(*) De Varg-Stakke eller Ulvstinds-Kioler, som fordum bleve brugte af
Kong Harald Haarsagers Kiemper, de bekiendte Bersarker, have uden
Tvivl havt samme Skikkelse , som de hos os brugelige Skind-Stakke.
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meenlig Snee-Sokker i Staden for Stevle, BuxerafSems-Lader
i Staden for Seildug eller Skind beredet med Tran, forede Huer i
Staden for Skind-Hatte, item Knappe i Treier og Spander i Skoe i
Staden for Hagter og Skoe-Remme, med videre. Markeligt er det
og, at endstient der i Fiordene falder den starkeste Kulde; sta gaacr
dog Folket der langt lettere kladt, end ved Hav-Kanten, nemlig kun
med sn Kiole og Vest uden Hals-Dug? nåar Beboerne bare 2 eller 3
Treier og dertil baade Bryst-Dug og Hals-Dug. De ugifte BonderKarls rage her overalt sit Skag af, og lade det ei voze, strend de trade
i Mgtestauden, da de gemeenlig beholde Skagget paa Hagen i det milld
ste; men den starke Afgang, som Skagget nu paa nogen Tid har havt,
gier det rimeligt, at denne Skik med Tiden ganste vil gaae af Moden;
hvilket da vilde foraarsage nye Udgifter til Sabe og Rageknive , i hvis
Stad de her brugslige Tolleknive ofte have giort og hsrefter kunde giere
ZodTieneste.
Pjgerne, som tilforn bare sit blotte Håar opbundet og stmmen
fiettet med uagte Selv-Baand, bruge nu overalt hvide linnede Huer
med Kniplinger for; undertiden ogsta Huer af Cotton, Calemank eller
Silke-Tei, blot med en linnet eller Kniplings Strimmel neden under,
som her kaldss Skout. Saadanne Strimmeler bruge og Konerne;
men bare derhos altid, til Forstiel fra Pigerne, sorte Hner af Klade,
Silke eller Floiel, som de kalde Svart-Huer; og at faae SvartHue paa (hvilket alnd steer den anden Bryttups-Dag) er det ftmms
som at vare bleven Kone. En stadan nyegift Kones Hue maa altid
bestaae af Fleiel eller Silke-Tei, og bruges siden hendes Livs-Tid til
Haders eller Stads; men til dagligt Brug bares Huer af sort Klade.
I Ovrigt bruges korte og stavre Treier stavel af Koner som Piger; og
desnden Snsrlive, som ere endnu kortere, og bestaae af vavet LivStykke, mm bundne Mmer, og snerss stran med en Lidse, i Sta

den
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den for atTreierne ikkun blive tilhagtede. At have et Angstei (*) (det
er, en forgyldet Selv-Ment, fastet til en Selv-Kiede) hangende om
Halsen ned paa Brystet, er meget brugeligt, i sar uaar en Pigs stal i^
pyntes til Brud; thi da maa hun ei alens have en Selv Krone paa Hovedet, men og en Hoben Selv-Meder og Silke-Baand over Azlene og
Brystet, item et Solv-Belte om Livet, som her kaldes Stole-Belte.
Saaledes udsmykket gaacr hun til Kirken for at bies, ledsaget af sine
Brnde-Piger, Lede-Svende ('*) og Brude-Koner, som ikke gaae
Par-viis, men lige ester hinanden i selgende Orden: Pigerue gaae
foran efter sin Alder, ferst de yngste, siden de aldste; efter dem felger
den ferste Lede-Svend, som altid stal vare en ung Karl; vernast kom
mer den udpyutede Brud, og efter heude den andeu Lede-Svend, som
altid ber vare en gift, og gemeenlig en nyegift Mand; og endelig stutte
Brude-Konerne Troppen. Brudgommen,.som med sine BrudgomsMcend gier et Felgestab for sig selv, kommer enten for (hvilket er den
Aaaa 2
retteste
(*) Dette Navn kommer uden Tvivl af det Latinste
De/ (Guds
Lam) og er i de Catholste Tider blevet tillagt dette Selv^Smykke, fordi
man har fcestet til Kieden enten et Billede af Skikkelse som et Lam, eller
og maastee et Slags Ment, som har havt saadan Prag; thi nu omsium
der anvendes altid til saadant Brug een og anden gangbar Ment, gemeenlig et Tomarks - Stykke eller en anden Selv - Penge af lige Swrelse , som
rundt om forsynes med Ostener, hvori hcenge smaa og tynde Sslv-Stykker.
(**) Disse Lede-Sveuds, eller Brudens Ledsagere, komme meget overeens
med Isdernes saa kaldte H^/^// De/e^.?//> Z'
De^i?/^//<?^/^
og med Romernes /V^/^FtA/'/.
De bor idelig gaae Bruden til
Håande og selge hende, hvor hun gaacr, bessnderlig i Brude-Huset og i
Brupe-Kammeret, hvor de maa vcere tilstcede og passe paa, at ingen bortsnapper eller forbytter Bruden ; i s«r stal de lese hendes Skoe af og tåge
dem i Forvaring Natten over.
Sticrles disse bort, eller og Bruden bortsnappes; ansees det for en stor Skam, som ofte har forvoldet Uvenstab og
Slagsmaal.
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retteste Orden) eller bag efter Brude-Felget, og anferer sine Mand,
hvilke alle gaae i lige Rad efter hinanden.
' . Farven paa Vendernes Klader er vel efter Sognene og Praste
gieldene noget forstiellig, men dog iAlmindelighed enten graae eller sort.
Den graae er som oftest Uldens naturlige Farve, og derfor meest almin
delig; men den sorte tåges af et vist Slags Myr eller Morads, her
kaldet Svarte-Dippel, som findes i alle Bygdelave og kiendes let af
den blaas Fedme, som ligger oven paa og seer ud som Tran paaVand.
Denne Myr eller Myre-lord falder meget bled og fim under Fingrene,
og kan bruges paa alle Aarets Tider; men er dog allerbedst om For
aaret, strqx efterat Isen er bortteet, da man starter dermed paa sel
gende Maade: Ferst kaager man Aare-Bark i Vand, og fatter den
hen foråt giares; derester kaager man det Tei, forn stal strves sort,
forst i Aars Barken og siden (efterat det er tenet) i Dippel eller Myre
lord, blandet med Vand, een eller tyende Gange; endelig toner man
Teiet paa nye og banker det vel af, paa det at Stevet eller lord-Par
tiklerne, som selge med Dippelen, kan gaae'ud. Nast den sorte Farve
er ingen mere almindelig blant Venderne, end den redbrune, som til
laves af Aare-Bark (det er Barken af Lemlg
folio mcano)
item aset Slags Mosse, kaldet Kork (kicken laxariljz) blandet med
Aare-Bark. Den reds Farve , som beredes af Fcegre ((3a!mm folijg
Hvaterms l3nceol3Nß ninervnß) item af Hvid-Kork (I.icden crulw
ceuß ex2ldi6o-virescenß) bruges ikkun af Fiorde-Folket langt ind i
Fiordene. Den gule Farve, som laves deels af den Urt Jamns (I^
eopockum s. Badina l^lvettn^) deels af Pors (N^l^) deels ogsta
afßirke-Lov, er mere almindelig og overalt i Brug. Grent strves
her gemeenlig melden Urt Skore eller Gron-Blad (Tcabiolg 5 Mor>
s^visdoli) men ellers kan man og farve lidt Geren eller andet Tei
grent, blot ved at lagge det paa den grenne Mark, bestree det med
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Aste og lagge en Grensvar (det grenne nedvendt) derover. Til blaas
Farve bruges meest Indigo aleue; eller og man forst gier Teiet guult
med Jamne og dypper det siden i Indigo; men de, stm ere meest spar
somme, samle sigen Hoben Klude af blaaet Klade, lagge dem i et
Kar med Urin, og satte dem saaledes hen i Meddingen, indtil al Far
ven er trakket ud , da de siden satte den paa anyet Tei.
Lidt Goren
eller Traad kan og strves blaaet med den Urt, kaldet Blaae- Klokke
((^ampiwnla lc>iiiß raAcaliduß rcniioi-midr^ cZulmiß linegridus).
Maaden,paa hvilken der strves med denne sta vel stm de evrige Farve»
Urter, findes anfert i det foregående Capitel om Vcexterne ved en
hver Urt i sar.
§. 7Husene ere her, som andenstads i Norge, opbygte af lange
Temmer-Stokke, hvilke paa alle Sider lagges (den ene oven paa dm
anden) indtil en vis Heide, og sammenfetes i Enderne saaledes, at
de giere fire udstaa.ende Nofver eller Hierner. Imellem TemmerStokkene lagges Wceg-Mosse (^lypnumog Bpda^num, item Li^um)
for at giere Vaggene tetts; og Tågene bedakkes gemeenlig ferst med
Bradder, vernast med Narver (det er den yderste tynde Bark, som
siaaes af Birke-Traerne) og endelig med Torv eller Grensvar; men
da Navnen formedelst Birke- Skovenes Aftagelse er nu omstunder
bleven temmelig rar og kostbar, sta begynde fornemme Folk efterhaan
den at bruge Tagsieen. De fleste nu varende Bsnder-Huse ere bygte i
den Tid, da her endnu var godt Fonaad paa Fyrre-Skov, og befindes
derfor som oftest at vare i til 200 Aar gamle og derover. Paa det
at de saaledes kan bevares mod Forraadnelse, maa de flittig forsynes
med Bord-Klccdning, (det er, en udvendig Forhudning eller Beklad
ning afßradder) eller og med lange Svaler og Skodter, det er, visse
Tilbygninger ved Siderne, hvilke ei alene tåge af forUveir, men tiene
Aaaa )
og

578 5 8

Sondmsrs Bestrivelse, I. Parts X. Capitel,

og som smaa Magaziner eller Teihuss, hvori Brandsel og adstilligt an
det kan forvares. Disse og flere ForsynliZheds Regler ere nu omstun
der sta meget mere fornedne at i Agt tåge , som Bygnings Temmer til
nys Huse falder baade bekostsligt og vansteligt at erholde, efterdi den
sterste Deel deraf maa håntes fra Nabos -Fogderiet Romsdalen^
Erstrentzed har og alt for ofte lårt, at adstillige ellers gode Gaarde
maa ligge ode, blot fordi Husene sen Gang ere ganste forstldne, og der
siden ingen findes, som enten kan eller vil satte dem i Stand igien. I
Gvrigt ere Husene i Fiordene gemeenlig bedrs og anseeligere end ved
See-Kanten, ikkun at de see noget sorte ud, og ligesom de vare be
smurte med Tiere; hvilket foraarstges af Solens Varme, som i Fior
dene falder langt starkere end ved Havet, og trakker Fedmen ud af
Fyrre-Traet, hvorved Husene vel blive noget sorte, men tillige bedå
rede fra Forraadnslss.
En Bondes fornedne Huse her paa Stadet ere baade mange og
mange Slags, men kan dog nasten alle indbestttes under trends HovedClasser, nemlig Vaanings- Huse, Avlings -Huse og Soe-Hnse,
hvilke alle staae hvert for sig hist og her adspredte; deels afForsigtighed,
stasom (i sar hvad Vaanings-Husene angaaer) at de ikke ved en paa
kommende Ildebrand stulde blive edelagte alle paa een Gang ; deels af
en Oeconomist Forsynlighed, stasom nåar Fae-Husene sattes paa Bak
ker eller heie Stader, paa det at deu sta stige Huse udstydende Tae
eller Gedning kan stae des bedre Afleb, og komme den uedeu for liggende
Eng til gode; deels og af Nedvendighed, stasom at See-Husene altid
maa bygges nar ved Seen, hvad enten de Mige Huse der kan finde
Stad eller ikke ; hvortil endnu kommer dette, at alle disse Huse ikke blive
opbygte paa een Gang, men efterhaauden, ligesom Bondens Tarv
udkraver eller hans Formue tillader.
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I. Til Vaanings-Husene henferer jeg alle de Huse, som staae
paa Bondens Tuun, eller det Stad, hvor han egentlig har sin Boe
pal og daglige Tilhold. Dertil henhsrer i) og fornemmelig den sta
kaldte Rog-Stne, som er en Stue uden Loft, forsynet med en nar ved
Deren staaende Skorsieen, eller hvalvet Ildstad, hvorfra Regen
fiaaer op og gaacr ud igiennem en Liore, det er, et fiirkantet Huss
everst op og midt paa Tåget. Saa lange Ilden brander paa Skorste^
nen, er Stuen fyldt med Reg, og felgelig bliver den, sta vidt som
Regen gaacr, ganste sort og bedakket med Sod, nemlig fra det everste
af Tåget lige ned til Sparreverket og en Deel afVaggene, hvilke i
Ovrigt toes og holdes rene; men den TemmerStok, som gier Skille
rum imellem det sodede og toede, bemales med Kriid i eller 2 Gange
om Aaret i adstillige artige Fignrer.
Naar Ilden er udbrandt paa
Skorstenen, lukkes Lisren til, enten med en ftirkautet Tras-Luge, kal
det Skiold, eller og med en Skiaa (rettere Siaa) det er, en fiirkan
tet Trae-Ramme overdragen med en Koe-Mave (*) , som er giennem
sigtig og maa bruges om Dagen for Lysnings Skyld. Begge lettes af
og paa med en dertil indrettet Tras -Stang, som her kaldes SiaaStang. Tilforn vidste Venderne ei af andet Dags Lys i Stuen at
sige, end det som saaledes kom oven fra; men nu omstunder ereHiud
ver blevne ganste almindelige hos dem, og en med Vindve forsynet
Stue kaldes as dem en Glas-Stm. Derimod ere de sta kaldte
Kakkel(*) I Sammlung Never Reisen 4 Theil Pag/ 3 7. meldes om et vist
St«d i Sibirien , hvor man i Stceden for Glas-Ruder betiener sig af
den yderste Huud af en KalveMave, som spcmdes overVindve-Rammerne.
I samme fierde Tome og en Deel af ds stigende, som indeholde
Hr. Gmelins Reise igiennem Sibirien, meldes og hist og her om visse
sta kaldte Russische Schwarz Stuben , hvilke ide fieste Poster synes
M komme «vereens med vore Reg-Etuer.
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Kakkelovens Stuer (det er Stuer, som foruden Vindver have Loft
og en Bag-Ovn af Jern eller Gret Steen) mere rare, og sees kun hist
og her blant velholdne Bender. Dog ville disse Stuer ganste vist blive
mere almindelige., om de ikke holdte sig alt for fugtige, i. sar daßen
derns sielden kan holde sine Gulvs ret rene; og som denne Fugtighed
lagger sig paa Vaggene og fordarver Temmeret, sta have nogle feet
sig tvungne til at stille sig ved sine Kakkelovns-Stuer og i deres Stad
at opbygge Reg-Stuer igien, hvilke her paa Stadet falde i Alminde
lighed lang sundere at boe udi. . Men paa de Stader, hvor man har ser
deles Huse til Vast, Kaagniug, Brygmng og bestige, "stasom paa
Serne, der haves ingen stnderlig Uleilighed af Fugtighed; hvorfor og
dette Slags Stuer ere der meest almindelige, og komme alt mere og
mere i Brug. Gulvene bestaae gemeenlig af Tråe etter Bradder; men
i de Skovlest Egne bruges paa mange Stader Gulve af Steen, nem
lig afde sta kaldte Steen-Hcelder eller stade Graaesteens-Plader, stm
dertil falde ganste beqvemme. Den evrige Indretning i disse Stuer er
altid eens; da man allevtgne sinder lange Banke fastede til Vaggene,
og et Bord staaende everst i Stuen, nasten lige sta langt som Stuen
er breed, og gemeenlig i Alen eller 5 Qvarteer breedt; og da stige
Borde ei ere sammensatte, men bestaae af heelt Tråe, sta give de ide
lige Beviser paa, hvor store og tykke Fyrre-Traerne have vare ide al
dre Tiden Foruden Bord og Banke sees altid et Par Trae-Skabe
fastede til Vaggene, nemlig et lidet Skab med Laas for vedHoyscedst
(det er, ved Bordets everste Ende, hvor det fornemste Sade sr) og
et andet sterre hen ved Deren, hvor Malk og anden Mad forvares ;
men da Vaggene derved tåge Fugtighed ogßaadenhed til sig, sta bru
ges nu paa adstillige Stader ikkun nogle Hylder, hvor Malke-Bunks
ne hensattes med tt Daksel over, paa det at Sod fra Tåget og anden
Ureenlighed ei stal stlde ned i Malken. Vendernes evrige Huus-Ge
raad
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raad bestaaer og mestendeels af Trae; ikkun at de (foruden Gryder og
Kiedle) kan eie nogle sta Fade og Tallerkener af Tin eller Stsen-Tei,
item nogle Selv-Bagers og Selv-Skeer. Til Aftens-Lys bruges nu
overalt Tran-Lamper eller egentlig sta kaldte Lyst-Koller, det er, lem
Lamper fyldte med Lyse, som hos os er det almindeligste Navn paa Tran;
disse Lamper hanges paa en fra Bitten (Tvar Bielken i Stuen) udstaaen
de bedagelig Tras-Stang, og kan altsta ved Hielp afStangen behandig
flyttes fra det ene Stad i Stuen til det andet, hvorfomhelstLysning maatte
behsves.
Men tilforn, da Fisterierne ei vare sta almindelige stm
nu, blev i Fiordene fornemmelig brugt Spiik (stedt Fyrre-Trae kle
vet i siuaa Stykker eller Splindre) som lagdes paa en ophoiet SteenHoelde (en tynd og javn Steen-Plade) under en Reg-Hat og Pibe,
ftm gik op igiennem Tåget; hvilket alt nu omstunder er astagt, sta at
Spiik ikkun bruges een og anden Gang i Staden for Praaser, ftm
hos os kaldss Daaser. Talle-Lys stebes vel underliden af Venderne
ftlv, men bruges ikke uden i Hoitid elige Tilfalde. Til den etle Side af
Reg-Stuen, og under eet Tag med den, bygges altid en sta kaldet
Kofve eller Senge-Kammer, som har ikkun een Der og Indgang fra
Stuen alene, og tiener fornemmelig til et Sovestad for Bonden og
hans Hustrue; men bruges tillige ftm en Kielder til Ollets Forvaring
paa alle de Stader, hvor ingen Kielder haves under Huset, hvilket
kan siges om de fleste Stader, i sar ved Hav-Kanten. I dette Kam
mer findes da altid en Seng foruden den, som staaer i Stuen; begge
ere forsynede med sedvanlige SengeMader, ikkjm at mani Staden
for Overdyner bruger enten de sta kaldte Skind-Foelder (disse bruges
og som Underdyner) hvilke ere stmmeusttte af beredte Faare-Skind med
Ulden paa, eller og Ryer, det er, nldene Dakkener, som paa den
udvendige Side ere glatte, men paa den indvendige meget noppede el
ler flossede.

Bbbb
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Foruden Nog-Stue og Kofve, ftm egentlig ber kaldes Bon
dens Maamngs-Huus, have de fieste Bender endnu en Deel andre Hu
se staaende i Narvarelsen af Stuen, stient ikke under eetTag med den,
hvilke alle beqvemmelig kan henferes til stmme Clafie og ere: 2) En
saa kaldet Sengs-800 eller Senge-Kammer til Fremmedes Tieneste,
som er forsynet med Vindve, Loft og lnogle Senge, hvor Reisende og
andre Fremmede kall
3) Et Stab-Buur ellerPro
viant-Huus, hvor Korn, Mccl, Bred og alle Slags fsde Vare gjem
mes. Dette Huus staaer altid opheiet fra Jorden paa Stolper eller
korte Trae-Fedder, deels for at afvarge Fugtighed, deels for afholde
Rotter ogMuus; hvorfor detog er forsynetmsd en friestaaende Trappe,
eller en egentlig sta kaldet Stabbuurs-Klop, fra hvilken man maa giere
et Spring over til Stabburet. 4) Et Ild-Huus, hvor man brygger, ba
ger og kaager, fornemmelig om Sommeren ; thi om Vinteren, nåar RegStuen desuden stal holdes vatm, benytter man sig af stmme Ild til
Kaagningen. I Ild-Huset terrer man ogsta Korn, og détenten ien
siorGryde (som hanges paa sadvanlig Maade overlldenved enSkicrr
ring o: en lern-Krog staledes indrettet, at den ved Hielp af visse Ind
stiarelser kan gieres kort og lang efter Fornodenhed) eller i en stor ud
hulet Stok, hvori man efterhaanden kaster varme Stene, og imidler
tid rerer Kornet vel om, at det ei stal forbrandes; men om Vin
teren betiener man sig ogsta i dette Tilfalde af de sadvanlige StueOvne eller Skorstene, som ere hbalvede og fiade oven paa, felgelig vel
stikkeds til at terre Malt og Korn paa.
Alt dette er egentlig at forstaae om Venderne og om de til Bsn
der-Gaardene henherende Vaanings-Huse; thi omendstient stmme
Stags Huse gemeenlig ogsta findes paa alle de Gaarde, som beboes
af fornemme Folk, sta blive de dog der ikkun at anste som Udhuse, i sar
da Reg-Stuen ei beboes af dem selv, men overlades til Tieneste-Folkets
Brug
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Brug alens under Navn af Borge-Stue. Derimod ere de rette Vaa
nings - Huse paa fornemme Stader (stient Materien og BygningsMaaden er den stmme) af anseeligere og beqvemmere Indretning end
Bonder-Huse, og omtreut af stmme Bestaffenhed som Kiebstad-Huse;
da de gemeenlig ere tyende Lofter hoie, udvendig forsynede med Bord
kladning og Malning (uudertiden ogsta med Tagsteen) og indvendig
afdeelte i adstillige smaa og store Stuer, Sale og Kammere, alle paa
Kiebstad-viis meublerede. I Ovrigt staae disse Vaanings-Huse enten
under eet Tag eller adspredte, og ere fiere eller farre, ligesom enten
Stadets Beleilighed eller Beboerens Formue tillader.
11. Under Avlings-Hust forstaaer jeg alle til Korn- Hes- og
Qvag-Avling henherende Huse, stasom 1) den sta kaldte Loe eller
Lade , ftm under eet Tag indbesttter baade Korn- og 'Hee-Laden.
2) De Fiose eller Faehuse, hvor Creaturene staae inde om Vinteren,
stasom KrwFiss til Keerne, Soud-Fios eller Smale-Fios til Faa
vene, Stald eller Heste-Stald til Hestene. 3) Adstillige til AvlsVrugets Fortsattelse fornedne Huse, som fornemmelig bruges om Som
meren, f. Ex. visse Huse kaldte Scell, som paa Sater- Steleue op
rettes for Malke-Pigernes Skyld ; item Field-Lader , hvor Field-Gras
set ittdhostes, og Sommer-Fisse, hvor' Creaturene indlades i de kolde
Hest-Natter; om hvilket alt er givet forneden Underretning i det fore
gaaende Capitel om Agerdyrkningen.
111. Til Soe-Hust ber henftres 1) de sta kaldte Noste, nemlig
baade Icrgte-Noste og Baade-Noste, om hvilke er meldet i det fore
gaaende Capitel om Fartsiene, sta og de paa nogle Stader brugelige
Veed-Nsste, det er, nar ved Seen staaende Huse, hvor BrandeVeed forvares. 2) Skiaaer, (eller rettere Siaaer af verdo see,
efterdi de ere giennemstgtige) som ligeledes staae nar ved Seen , og be
staae kun af st Slags Bindingsverk bekladt med Bradder, hvilke ei
Bbbb 2
staaes
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siaaes tettere sammen, end at Vinden kan trange igiennem og terre
Fist, vaade Fister -Garn og andet, som der hanges op for at terres.
3) Sse-Boder, hvilke ere at anste som Pak-Boder, hvori forvares
Tsrfist, Tran, Rogn, Sild og adskillige andre Slags Vare. Disse
ere meest brugelige hos Handelsmaud, og maa for desto sterre Beqvem^
meligheds Skyld altid bygges nar ved Seen, eller rettere, paa Boll
verk i Seen; sta at Farleiene kan ligge tet derved og enten losse eller
indtage Ladning.
IV. De evrige Huse, som ikke lade sig henfere til nogen af de
fornavnte trende Classtt, og desuden hverken ere eller kan vare ganste
almindelige, vil jeg indbesttte under det almindelige Navn afVerk
stceds-Hnfe, og ikkun kortelig melde 1) om Smidier eller SmedeHuse, som findes her paa mange Stader, men have i Ovrigt intet
markvardigt ved sig. 2) Om de sta kaldte Qvcrrn-Huse eller MetteHuse, som bygges lige over Elvene og drives altid ved Ovcrrn Kaller
eller staaende Hiul; stient de liggende Hiul (efter Hr. Pontoppidans
Erindring i Norg. Nat. Histories 1 D. Pag. 50.) uden Tvivl vare
bedre og beqvemmere, i Henseende til at de ikke beheve nar sta meget
Vand som hine, og vilde altsta befris vedkommende for den Uleilighed
at satte og vedligeholde Damninger i de Vande, hvorfra Elvene have
sit Udftring , hvilket nu ofte maa skee med stor Umag. Dette Slags
Huse ere ellers hos os temmelig almiudelige; thi hvor der falder en Elv
ved en Gaard (hvilket her ikke er sta rart) der har gemeenlig hver
Bonde sit Qvarn-Huus. 3) Om Saug-Verker eller Sav Meller,
som bygges ved Elve-Bradden, og drives ved et liggende Hiul, der
ved Hielp af et stort Saug Blad stiarer og deler Tommer-Stokkeue i
visse sta kaldte Bord eller Bradder. Videre at ville bestride disse Byg
ningers Mechaniste Indretning, falder alt for vidtleftigt; kan og gierns
udelades i Beskrivelsen over Sendmer, hvor man for narvarende Tid

har
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har kun lidet Forraad paa Fyrre-Skov, og felgelig kun sta Saug-Ver
ker. Endelig 4) om Kislner, det er, Huse udenLoft,med en fiirkantet
Tegt-Ovn i Midten, hvorover lagges en fior og fiad Steen Halde, som
er beqvem til at terre Korn og Malt paa. Slige Halder kibbes gemeenlig
fra Hardanger og bestaae af Veegsteen; men i Mangel af dem betiener
man sig af nogle rundt om Vaggene fastede Traeßanke, hvorpaa Kor
net lagges. Regen gaacr udafOvnen igiennem et dertil indrettet Hull
paa een af Siderne, og derfra videre op igiennem Lioren, det er et
fiirkantet Hull midt paa Tåget. Dette Slags Huse bruges aldrig hos
Bender, og hos andre kun meget sielden.

§.

*

8.

Videre falder da ikke at erindre om Vendernes Huusholdning og
Levemaade i Almindelighed ; ikkun jeg vil lagge dette til, at de mange
Gsstermaale og Jordenes Deelning i smaa Parter, som paa et Snees
Aar meget have tillaget, have i dette StadsOeconomie foraarstget een
og anden markelig Forandring, stasom: 1) at der nu ofte findes 2 el
ler fiere Familier i et Huus, hvor tilforn ikkun boede een; hvilket steer
deels derved, at Foraldre overlade en Deel af sit Brug til sine Bern,
og felgelig ogsta maa dele Varelser med dem, deels at gamle Folk af
fiaae sine Jorder til andre, imod at stae et halvt Snees Risdaler iOp
ftod-Pcnge, og desuden et sta kaldet Vilkaar, som bestaaer enten i
et lidet Stykke Jord, eller og et Par Creature og visse Tender Korn
til aarlig Underholdning, foruden det fornedne Huus Rum. 2) At
alt, hvad der behevestil enHuusholduing, har steget til en meget heie
re Priis end fer, og bliver Tid efter anden dyrere (*); og 3) at TieBbbb 3
neste(*) En Favn Brcenbeveed, som for et Snees Aar siden kostede 2 o Skitt. ,
koster nu overalt en halv Rigsdaler; En Vog Smer, som tilforn blev
kisbt
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neste-Folk ere vanskelige at stae og fordre en stor Len (*) tillige lned an
dre anseelige Vilkaar, som ofte trykke Huusbonden mere end den hele
Len , og give Ticneren derimod lige sta stor Fordeel. Saadant er vel
forbudet i den seneste og meget nyttige Forordning angaaende TienesteFolk paaLandet iNorge ; men Bonden indgaaer det dog hemmelig med
Tieneren, afFrygt for at miste ham.
Denne Mangel paa Tieneste-Folk, hvorover hos os heres idelig
Klagemaal, kommer da deels, som meldt er, af loxdernes Deelning
og Mgtestabernes Formerelse, efterdi enhver nye Familie behever i det
mindste en Tieneste-Karl eller Pigs; deels og afLandets tiltagende Vel
stand, thi ide Bygdelave, hvor en Bonde tilforn ei var i Stand til at
lenne en Tiener, der holder han nu vel tyende, og jo fiere han kan hol
de, jo sterre kan og hans Brug blive baade til Lands og til Sees.
Vel stulde man tayke, at hvor sta mange gifte og formeresig, der maat
te og vare Folk nok; efter al Formodning vil og Mangelen i nastfelgen
de Alder blive mindre, allerhelst da Indbyggernes Antal (ftm af for
anferte Dede-Liste kan sees) aarlig tiltager, 0H kunde end mere tilta

ge,
kisbt for 9 Mark Danste, koster nu Z Rdlr.; en Tende Syre eller suur
Valle, som tilforn kostede 2 4 Skill., staes nu ei ringere end for I Mark
Danste; og saaledes i alle andre Ting.
(*) Tilforn var den scedvanlige Lsn for en Dreng (saa kaldes her en Tieneste-Karl) 5 Rdlr. , og for en Tes eller Pige Z Rdlr. , som Uev givet
deels i Penge deels i Klceder; nu derimod er Pigens Lsn forhsiet til 4a 5
Rdlr. og Karlens til 7, ja 8 og io Rdlr., hvilket overalt leveres i rede
Penge, undtagen i Fiordene, hvor der haves godt Forraad paa Uld og
Vadmel, som nu omstunder falder kostbart og derfor af Tieneste-Folket
gierne modtages i Len, i Staden for at det tilforn blev vraget.
FcesiePenge, som tilforn kun een Gang blev betalt med nogle saa Skillinger,
beleber sig nu til 2 a 4 Mark Danste, og maa paa mange Stwder gives
aarlig.
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ge, om ikke Formerelsen paa een og anden Maade blev hindret, stasom
ded ulige LEgtestaber, at en ung Dreng tager en gammel Enke blot for
at stae enlordepart; hvoraf, foruden andre flette Folger, dette styder,
at hans bedste Alder gaacr bort, inden han faaer Born, paa hvisHlely
en Bondes Velstand foren stor Deel beroerC). Men imidlertid er det
vist, at Sendmer, uagtet Folke-Mangden foreges sta vel ved de mange
Mgtestaber som ved det aarlige Overstud af Folk, dog endnu nogek
Tid vil lide, og i sar for narvarende Tid virkelig liderMangel paa Folk;
sta at matt ei alene i det sta kaldte Vaqr-Fifferies Tid maa leie en Ho
ben unge Karle fra Naboe- Fogderiet Nordfiord, men nedes og til,
derfra al tåge en Mangde Halvaars-Tienere, som have sine rette
Huusbonder i Nordfiord, men stae Tilladelse for en kort Tid at tiene
paa Sendmer, hvor de i den korte Tid sortiene lige sta meget, som
deres rette aarlige Len kan belebe fig til: ikke at tale om de mange frem
meds Arbeids-Folk og Temmermand, som aarlig hos os sortiene noget
anseelige.
Denne og flere Mangler hindre dog ikke, at jo Sendmer i Almin
delighed kan siges at vare i Velstand , eller i det mindste i lige sta god

T'l(*) Blant de Ting, som giere Hinder eller Skaar i Folkets Formerelse hos
os, bsr med Billighed regnes denne ikke alt for gode Skik, som paa de
fleste Stceder er brugelig blant Venderne, nemlig: at man bringer Bern
til Daaben samme Dag etter Dagen efterat de ere fsdte; og det deels af
den vrange IndbUdning , at Bsrnene ei blive salige, i Fald de dcc hen
udenDaab; deels og fordi man afen anden Overtroe altid vaager og brander Talle»Lys over hem om Natten, medens de endnu ere udebte, hvilket
falder noget msisommeligt og bekostelige.
At mange Bern herved tåge
Skade og dcc bort, er upaatvivleligt ; og i scrr haves derpaa et mcrrkeligt
Exempel i Voldens Prestegjeld, som i den strenge Vinter 1 755 af I 0
nyefedte Bern ikke beholdt et eneste i Live, blot fordi de i den stcerke Frost
bleve bragte til Kirke strax efter Fedselen.
-
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Tilstand, som noget andet Fogderiet den Nordenfieldste Deel af Norge;
thi omendstient der andenstads kan findes lige sta rige, ja velrigere
Bender, end paa Sendmer (hvor en Bondes Efterladenstab i Almin
delighed kun gaaer til i a 200 Rigsdaler, i visse Sogne ofte til 4 og
500 Rdlr. , men meget sielden til 1000 Rdlr.) sta troer jeg dog, at
Velstanden her er mere javn og almindelig, end paa andre Stader,
og folgelig de Fattiges Antal i Proportion af FolkeMangden mindre
betydeligt. Til Beviis derpaa vil jeg anfere de Fattiges Antal i hvert
Kirke-Sogn og Prastegield saaledes, som de bestndtes i Aarer 1756,
da de efter den nye Anordning bleve lagte i Loegder; og vare da
I Harams og Vigrens Sogne tilsammen
1 1 Fattige, l
I Borgunds Sogn 44 ; iSkoue Sogn 1o ; i Vatne Sogn 8 ;
tilsammen i Borgunds Prastegield
62 - I Orstougs Sogn 2o ; i Sekelvens Sogn 27;, Stordals
Sogn 6 ; i Strands Sogn 16; tilsammen i Srstougs
Prastegield
69 - I Nordals Sogn 34; i Syndelvens Sogn 15; i Gierauger z; tilsammen i Nordalens Prastegield
54 - I lergenfiords Prastegield
25 - I Voldens Sogn 21; i Orstens Sogn 1 3 ; tilsammen i
Voldens Prastegield
34 - I Vandelvens Sogn 1 8 ; ' i Sedve Sogn 1 5 ; tilsammen i
Vandslvens Prastegield
33! - I Ulvsteens og Hareids Sogne tilsammen
24 - I Herree Sogn 15; i Sandse Sogn 1 5 ; i Rsdve Sogn 11;
tilsammen i Herree Prastegield 4! - Summa ! 353 Fattige.
Hvilken Summa ei kan ansees for at vare meget stor, nåar den lignes
mod Antallet af alle Indbyggerne i det hele Fogdene, som med god
Grund kan anflaaes over Hoved til 20000 Personer.
Men

om Sondmors Inbyggere i Almindelighed.

589

Men uagtet Bendsrues Velstand her kan siges at vare javn og
lige deelt i Almindelighed, befindes den dog noget forstiellig efter Sog
nenes og Bygdelavenes Adstillighed. Saaledes staaer Fiorde - Folket
sig bedst af alle, fordi det har sta mange flere Ting at salgs og vinde paa,
end andre (fornemmelig Trae-Vare og fede Vare) og tager desuden
nu omstunder lige sta fuldt Deel i Vaar-Fisteriet, ftm de ved Hav-Kan
ten boende Folk. De af Oeboerns, som boe meest beleilig til Fistene
og tillige dyrke sine Jorder forsvarlig (stasom i Harams Prastegield)
ers gemeenlig velhaldne; men ds, som blot lagge Vind paa Fistene og
forsemme Agerdyrkningen, befindes altid i stet Tilstand, hvorpaa Her
res Prastegields Indbyggere kan^tiene til Beviis. De Bender, som
fornemmelig bygge sin Velstand paa Korn- og Qvag-Avlmg og paa en
sparsommelig Oeconomie (stasom i Vandelvens Prastegield) bor uden
Tvivl regnes blant ds meest velholdne Folk; i det mindste troer jeg vist,
at Velstanden der ber ansees foråt vare mere .bestandig, end paa mange
andre Stader, hvor Venderne vel have flere og anseeligere Fortjenester,
men fere derhos som oftest en uforsigtigere Huusholdning og yppigere
Levemaade, uden at lagge noget op eller spare i rette Tid. I Ovrigt,
da det er bekiendt, at Jordene hos os paa mange Stader ere deelte i
smaa Parter, som ikke kan ernare sine Beboere; sta falder det af For
nedenhed, at dette Fogdenes Velstand for en stor Deel maa beroe paa
Fisterierne, som have givet Anledning til Jordenes Deelning: thi der
som disse staae Feil eller og nogle Aars Misvaxt i Rad stulde indtraffe,
da vilde manges Velstand i enHastforsvinde, i sar deres, som ei ved
Sparsommelighet) og god Oeconomie have lagt sig noget anseeligt til
bedste ide gode Aaringer. Men med alt dette bliver dog Vendernes
Tilstand, som meldt er, i Almindelighed god, i det mindste for nar
varende Tid; og lad vare den kun syues ringe, nåar man betragter deres
Fede, Huse, Huusgeraad, besvarlige Narings-Maade med videre,
Cccc
sta
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sta kan den dog i Grunden ansees for langt bedre og lykkeligere, end i
mange andre rigere Lande, hvor der vel findes sterre Midler hos for
nemme Folk, men derhos som oftest en sterre Armod blant Almuen.
Den Friehed for Hovene og alle afHoveriet styvende Uleiligheder, hvil
ken dette Stad har tilfalles med hele Norge i Almindelighed, gier heller
ikke lidet til Bondens Velstand, Forneielse ogLykstlighed; ja man ta
ger maastee ikke meget Feil, om man paastaaer, at denne Friehed ale
ne kan veie op mod alle andre Helligheder, som de med Hoverie besva
rede Nationer ellers kunde have forud (*).
Til Slutning vil jeg enste : at den almagtige Gud , som ene raa«
der over Verdens Riger og har deres Skabne i sin Haand, vilde frem
deles have et vaagst Me over dette Land, og giere Indbyggernes ti
melige Lykstlighed sta fuldkommen, som Hans egen vise Regjering oZ
deres avige Velfard kan tillade! Han vilde og bruge dette Skrift
som et ringe Middel dertil ! Saa opnaaer Forfatteren sin fornemste
Hensigt, og faaer da den Belonning for sit Arbeid, som han helst en
ster sig.(*) Hvad Forstiel mere eller mindre Friehed foraarsager i Bondens og felgelig
i Landets Velstand, kan sees af den Sammenligning, som i He/z/i??-^^
/,? H^M gieres imellem de fattige Bender i det rige Frankrig og de
velholdne Bender i det ufrugtbare Schweitz.

//V/^/'/V/?^^ /?? F^?/«

H^. s'. /'/^<3A/^.

Sores, trykt hos Jonas Lindgren, det Ridderl. Akad. Bogtrykker.

Rettelser og Tillceg.
Pagm. 7. Lin. 17. Field-Qviven, l«s: det Field-Qviven.
2s.

-

JO.

-

3Z.
63.
- 79.
-83.
,126.
-146.
,152.
167.

2 1. Ved de Ord: 800 Favne Vand, kunde tilsettes selgende
Anmerkning: Da jeg siden har erfaret, at vors Fiskeres
Meninger ere i denne Post ulige , efterdi nogle regne SeeVundens Dybhed i Fiordene til Bvo og icZoo Favne,
men andre ikkun til 4<H 500 ; saa vil jeg, for ikke at si?;e
formeget, ansirtte Fiordenes sterste Dybhed for 3 til 400
Favne Vand.
- 1 8 . 1 Slutningen af den 7de §. kunde tillcegges selgende.
Det
eneste, jeg her vil melde, er dette: at Breesundet oversty
rer og deler den Ferste Hoved-Grunde i 2de Parter, af
hvilke den Nordlige egentlig indbsfatter de forhen beffrevne
Smaa Grunder og Smaa Dyb, hvor Torffe-Garnene
stettes ud, og felgelig er til dette Slags Fistene langt mere
beqvem end den Sendre Deel, som paa de fieste Stwder
falder alt for hei.

-170.

- 9.Arstefiord, l. Ostefiord.
- B.RedKaal, l. Rod-Kaal.
- 1 6. luttel-Trest, l. luttel-Treft.
- '24. Hatt, l. Hatl.
26. Trest, l. Treft.
- 7. let. l. tet.
- 29. Tavle, 5 Tavle-Namme.
- 28. item Pag. 163. Lin. 2. i staden for HielM og Hielmens,
l. Arm og Armens.
- is.Mnene, l. Oine Puncterne.

- 171.

-

- 191.

- t4.Mulpvoxe, l. MuldD^e.

- 201.
- 210.

- 20. 0g 2Z. H^F/e/^ l. H^/? /f/^.
- 1 1, som Horn, l. som udbledet Horn.

- 229.
- 240.
-244.

- 24. opaad, l. drabte.
- 29. Knust, l. Knust.
- '2o.Fosse-Kald, l. Fosse-Fald.

Z.ty, l. tyk.

Ccce 2

Pag

Pag 2 69. i Noten ber Berg Laxens LatinsteNavn forandres saaledes : (?<^Pag. 273. Lin.

5

-

?
-

2 76. -

295. i
296. 10 4. 421. 469. 479.508. 525. 543. 59 I -

z. Bole-Brosmens Bestrivelse burde have begyudt paa den
anden Lime sirar efter Brosmens, af hvilken den ei er et
serskilt H/)^/'e/,^ikke engang en
12. kunde tillagges selgende Anmerkning eLcr ?. <5. Da jeg af
Byrke-Langen nyelig har bekommet et bedre Exemplar,
saa seer jeg nu, at den egentlig ber kaldes: (?/?«^/ /^^H^/e'?^/^ <^^^///^ />/e/'/5^ /<?^^^e>
/^//>^ thi det, som fornemmelig adffiller den fra Lysingen
og alle andre mig bekiendte Torste^Arter, bestaaer deri, at
Straalerne i GeilHinden ikke ligge halv stiulte under Ho^
vedet, men meget aabne og tydelige bag i Hovedet.
2z. Geier, Ws: Geir.
14. Marmake, l. Marmata.
26. Soe-Rer, l. Stee^Rer.
20. starkt, l. starkt.
1. til at sta, l. til at virke sta. :c.
19. Tersisten, l. Torsten.
4og 5. Dest og Duste, l. Dest og Dufte.
14. Blomster, Stev, l. Blomster-Stev..
3. I^^M^o<7^ l. I^?v/
22. Paa dette Stced maa jeg for Rigtigheds Skyld erindre :
at Kobberstikkeren har ved Tab. IV. Fig. 4. laget sig den
Friehed at vige fra Tegningen, og forestillet Brudgommens Stevler med friestaaende Kraver, da de dog burde
v«ret stiulte under Buxerne, som bindes neden for Kncrerne over Stremper og Stevler tillige; hvorfor og ftadanne
korte Stevler kaldes her Knae-Stevler.

M

/
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Anden Par t.
Trykt i Soroe 1766.
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Til

Kon g en.
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Allernaadigste Konge!

et er allerede nogle Aar siden/ jeg havde den
ZEre at overlevere Deres Kongelige
Majestets Hoistsalige Hr. Fader den Fsrste Part
af denne Lands-BeMvelse, som havde den Lykke/ ei
alene at blive naadig optagen, men og belonnet efter
mit Vliffe. Dette kan, som mig synes, nogenlunde
undstylde den Dristighet»/ jeg har tåget mig/ at satte
Deres Kongel. Majestets Hme Navn
for ved denne Anden Deel af nut ringe Arbeide.
Hvilken anden / meere beqvem og meere naturlig/
Leilighed kunde jeg vel faae/ til offentlig at bevidne
min levende Erkiendtlighed for den Hoi st st lige
Konges Naade/ og til at frembcrre min allerun
derdanigste Lykonstmng til Deres Majestets
Antr«delse paa Thronen?
Jeg

Jeg smigrer mig med det allerunderdanigste Haab/
at et Skrift/ som ei har anden Hensigt/ end at give
en tilforlatelig Underretning om Ftrdrenelandets san
de Bestaffenhed/ kan ei vcere übehageligt for en
Monark/ hvis Lande ere saa vldtloftige og saa
vidt adspredte/ at de ikke uden Vanstelighed kan over
sees og kiendes. At regiere et Land vel / uden at kien
de det til Gavns/ er ikke mueligt; og hvorledes stal
man ret kunde lcrre at kiende det/ uden af gode og
nsiagtige Bestrivelser ?
Er det end en liden Deel af Fcrdrenelandet / som
jeg har foretaget mig at bestride/ saa er den dog uden
Tvivl stor og vigtig nok til at sortiene Deres
Majc^ets Paamwrksomhed ; og stulle Bestri
velsen derover synes alt for maver og übetydelig/ som
den og paa visse Steder virkelig er/ saa ville Deres
Majestet allernaadigst betcrnke/ at jeg har med et
Land at gisre/ hvor Naturen Msten udgwr Alting/
og hvor lidet eller intet findes af det Konstige/ som
ellers pleier at indtage det stvrste Rum i andre Landes
Bestrivelser. Det gaaer med Konsterne her i Lan
det/ som med de hoie Vldenstaber/ nemlig at de
ikkun lidet kan dyrkes og drives/ af Mangel paa An
ledning og Opmuntring. Uagtet N o r g e er et af de
sterste Riger i Europa, har det dog havt denne be-

syn-

synderlige Skiebne frem for dem alle, at det hidindtil
ei bar kundet fremvise noget Slags Akademi?/ eller
Stiftelse til nyttige Konsters og Videnstabers For
fremmelse/ ja ikke engang et offentlig Bibliothek. Ind
til disse Mangler afhielpes/ vil vort Lands Vestrivelse
formodentlig altid blive tor og maver/ eller i det mind
ste ei saa accurat og interessant, som den kunde og bur
de vare. Det staaer til Deres Kongelige
Majestet alene/ at raade Bod paa disse og fieere
Mangler; er det sandt, at man i Almindelighed ud
retter meget med en god Villie, da maae for en
Monark, som vil/ ikkun faa Ting vare umue
lige.
Imidlertid har jeg beskrevet Landet saaledes/ som
det for narvarende Tid befindes; og om jeg maastee
undertiden anforer alt for smaae og übetydelige Om
standigheder/ saa maae.dette tiene mig til Undstyld
ning/ at jeg ei har kundet finde noget vigtigere. Det
er desuden med en lord-Bestriver/ som med en Maler;
de bor begge folge Naturen/ og soge at udtrykke end
og dens mindste og fineste Tråk. Hvor gladekgt ville
det ikke vare for disse Egnes Beboere, og for mig isar/
om Deres M a j estet engang af MN Erfaren
het! kunde overbevises om Rigtigheden af denne BeDen

Den Allerhoieste/ som har sundet Deres
Kongel. Majestet saa tidlig moden til at be
styre tvende Riger/ ville fremdeles krone D e M med
Naade og Lykke i alle Deres Idratter og Anstal
ter ! Han give De M Kraft og Styrke til at over
vinde alle Slags Fiender/ Fristelser og Farligheder!
Han hielpe Dem til at vedligeholde den kostbare
Skat/ som D e have arvet tillige med Kronen/ nem
lig Undersaatternes Kierlighed/ og unde Dem den
3Ere/ at leve og doe som Fcrdrcnelandets
Fader!
Saaledes onster og beder daglig den / som med
uasiadelig Troestab og allerdybeste Underdanighed
har den are at vare

Deres Kongelige Majestets

ftllertlnderdanigst hengivne Understat
og Tiener

Hans Strom.

Til Laseren.
et gunstige Biefald, hvormed Laseren har behaget at
optage den ferste Part af dette Skrift, har meget
overgaaet min Formodning, og givet mig den kraf
tigste Opmuntring til at fare fort, og bringe et Verk til Ende,
som nu i mange Aar har holdt mig i bestandigt Arbeide, og til
sidst ncesten overvundet al min Taalmodighed.
Det er og
alene i Tillid paa Publici Godhed, at jeg nu vover at udgive
denne Anden Part af Sondmors Bestrivelse, som efter
Lefte strax stulle have fulgt paa den Ferste. At dette ikke er
X
steet
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steet, maae ei tilskrives min Forsemmelse, men adstillige uven
tede og ganste tilfeldige Aarsager, blant hvilke jeg ikkun vil
Navne den store Urigtighed, som i nogle Aar ere indlebne med de
fieeste til og fm mig gaaende Breve, uagtet de ere afsendte med
den ordentlige Post, hvorover jeg kunde have Feie at besvare
mig paa et andet Sted, end her. Denne mislige Brev-Vex
ling har baade foraarsaget en E^nds i Trykningen , og maa
stee tillige en Deel Feil og Urigtigheder i Skriftet, som ellers
kunde have varet sorekomne, og som intet uden Publici God
hed kan undstylde. Jeg ber troe, at mine Lasere have tåget
min Correspondencfs Befvarlighed, og andre i Fortalen til den
ferste Tome anferte Vanskeligheder, i Betragtning, da de fer
ste Gang demmede mig saa lemfoeldig; og jeg beder,, at Ve lige
ledes ville have dem for Oinene nu, ved de efterfelgende Bla
des Giennemlasning. En Forfatter i min Situation har un
dertiden lige saa megen Vanstelighed for at faae noget befordret til Trykken,, som at strive noget laftvardigt; og begge
disse Vansteligheder tilsammen tagne kan let betage al Lyst til
at bruge Pennen.
Imidlertid er det min Pligt, at levere saa vel Forlegge
ren som Pranumeranterne den belovede Topogmphiste Be
stri-
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strivelse over Sendmers Fogdene; og stal det ikke lidet forneie
mig, om begge Parter dermed finde sig saa vel holdne, at de
ei fortryde paa deres giorte Forstuder.
Jeg tilstaaer, at en
Bestrivelse i tyende Qvart-Bind over et saa lidet District,
som Sendmer, kunde ansees at vave alt for meget; men da
jeg med al den Heiagtelse, jeg er mine Formand styldig, dog
ikke kan troe, at nogen af dem har givet et almindeligt Begreb
om Norge paa en Maade, som kunde tiene mig til Plan og
Indledning, saa har jeg stet mig nedt til at tåge alting ligesom
op fra Roden. Dette kunde ikke stee uden nogen Vidtleftighed,
isar da jeg ikke alene har med Norste, men og med Danste
Lasere at giere, af hvilke de fleste vel aldrig have seet et Field,
og felgelig ere Km lidet i Stand til at giere fig det rette Be
greb om Norge i Atmindelighed, end sige om den Nordenfield
ste Situation isar, som er meget indvitlet, og falder vanskelig
at forklare, af MaNgel paa beqvemme Danste Ord, som nt
kan udtrykke Tingene. Har jeg i faadan Forklaring varet no
genledes lykkelig (thi den yderligste Fuldkommmhed ber ei kra
ves afde ferste Begyndere) da haaber jeg, at mine Eftermand
kan spare en Hoben af den Vidtleftighed , som jeg har brugt,
nåar de vitte tåge sig for at beskrive et eller andet Nordenfieldst
District, isar nogle af de narmest. ved Sendmer beliggende
)( 2
Fog-
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Fogderier; thi der maae de almindeligste Ting nedvendig vare
af samme Bestaffenhed som her, og nåar disse ere een Gang
vel og rigtig udferte, behever man ei at igientage dem oftere.
Endog de Feil, som jeg kan have begaaet, kunde maastee i sin
Tid give Anledning til noget rigtigere og bedre; og om saa
steer, hvad stader det da, at jeg har varet noget vidtleftig?
De rette Kiendere, som indsee, hvor meget os endnu fattes i
Landets Geographiste og Physiste Bestrivelse, formodes alt
saa let at ville tilgive mig den brugte Vidtleftighed; men en
anden Sag er det, om de findes lige saa villige i at holde mig
de Feil til Gode, som, uagtet a! min Flid og Forsigtighed, kan
vare indlebne. Jeg indseer nu bedre end tilforn, at jeg hay
paataget mig et Arbeide af sterre Vigtighed og Omfang, end
nogen i mine Omstandigheder maastee burde vove ; og der
som en saa lard og vel evet Skribent, som Hr. Proccmhler
Pontoppidan , maae i Fortalen til den Danste Atlas kla
ge over Mangler og Ufuldkommenheder, uagtet Han har havt
Adgang til alle muelige Kilder, hvad ber jeg da ikke ftygte,
jeg, som har savnet nasten alle Hielpe-Midler, og kan lignes
med en TEdderkop, der spinder i en Afkrog, og tager alting af
fig selv. Dette maae da tiene mig til nogen Undstyldning hos
alle billige og vel demmende Lasere; thi for Hem, som finde
Lyst
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Lyst i at dadle alt, hvad de selv ikke vil eller kan giere, veed
jeg nok, at ingen Undstyldning gielder.
Hvad jeg isar har at erindre ved denne anden Part af
Skriftet, bestaaer kortelig i selgende: i) At da Drstougs
Prastegield, som tilforn bestod af 4 Sogne, blev i Aaret 1759
deelt i tyende adstilte Sogne Kald, saa har jeg og betragtet et
hvert af disse Kald for sig , og felgelig inddeelt narvarende
Tome i i O Capitler, i Steden for de 9, som jeg i Begyndel
stn havde lovet. 2) At da det belovede Register over begge
Skriftets Deele, som var indrettet omtrent efter I^'nn^i Maa
de i Hans udgivne Reise -Bestrivelser, blev befundet at vare
alt for stort og vidtleftigt, og Tiden ei ville tillade at iudrette
et nyt paa en anden Maade, saa har jeg saa meget mindre tå
get i Betcenkning, reent at udelade samme, som det ventelig
kun sielden ville blive brugt, men derimod markelig forege Bo
gen, som desuden er meere end stor nok. 3) At jeg her ester
Leste ber rette ds Feil, som deels ved min egen, deels ved mi
ne Correspondenteres og Bogtrykkerens Forseelse have indsne
get sig i den ferste Tome, eg ere selgende:
i

X 3

Side.
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Side. Lin.
97 7. BelenireB. Ws: AMtthyst-Fluss.
6z 22. <3r2tN3ti lulcarum l^is^anicmn. l. ?Kalari§.
79 24. Det Ord: rar, berudelades.
75 24. Den Anmcerkning, som her anseres af det Sy. Ak. Skrifter, hen
hsrer egentlig til den ncest foregaaende Urt.
82 14. ved Veie. l. ved Msddinger.
84 19. c^ucubaws l. ZHen aldum vorer alene ved Stranden.
ic> 4 27. torre. l. vaade.
122

9. Lamoluz ValeranHi. l. kulmonaria maritima.

147 22. tykke. l. tynde.

-

148 11. Folder, l. sine Trevler.
169 7. 8. c/nixs og c/nixs LemlZ?. l.
rulX.

og 'temnredo Ve

1 76 11. paa hver Side. l. paa den eene Side.
idiH. 25. Det Ord: stZaae, berudelades.
177 25.
180

2. bliver egentlig
al)6omme lubFtobols
rul^ro lusca cruce alba
I^n. B y. §.1214.

5. Garnaten er cancer

I^innXi, og Trold-Krabbsn caN"

cer M^H e^uB6.
1 82 1 8. Luccinum et) er Vuccinmn un<lamm LmnXl 5. d^. e6. IV.
Z>3F. 740.
386 11. Selv-Kongen er uden Tvivl "rrockuz cmersus l^innXi ibidem
?23. 758.
20V 2F. tykke l. tynde.

Side.

Til Lceseren.
Side. Lin.
2OZ
Z. Den grsnne og gule. l. den grsnne med redgule Fedder.
2 IQ

25. tilsaaede. l. opplsiede.

219 12. De Ord: saa og med hvide Pletter paa de oversie smaae
Fiere, som bedakke Vingerne, ber udelades.

22Z 27. De prd: som atter giennemsticrres af en anden lysegraae
Stribe, ber udelades.
22 Z

6. Field-Skioren er ?!cuB Mo ni^oc^ve varieF3tUs vernce nlFra
I^inna?i sn. 3v. §. 8 7- i wen SkoV-SkadM er kica

218 18. Kav-Hrn ber uden Tvivl egentlig heede Kav-Orre, og bliver
maastee den samme som Sse-Orren, der og kan kaldes Kav-Or
re, fordi den idelig kaver eller dukker under Våndet; Hvorfor den
og af Klein kaldes Schwartz -Teucherlein, item SW. KaferEndte
Kat.
r>HF. 1 5 O.
241

18. Krykkien er uden Tvivl I^ruB tMaH^luz LinnNi.

243

1. De Ord: tl^tHm

ldi6.

7.

og , ber udelades.

bliver den samme Fngl , som Laxe-Titen.

249 18. Sand-Rennen er befunden at vare ckai-aclrius ttiancula 1.1N..
NXI.

2 2F. RodfisteN er ikke Tr/tKrmus

men leksa marina

ZOS 20. Spand. l. Finger.
IO 9 21. Springeren er Del^ninuB VelM

>

ZiO 17. De Ord: paa MUddrig GtUNd/ ber udelades.
Side.

Til Laseren.
Side Lin.
315
Z. Det tredie Slags Tang-Brosme har virkelig baade Bryst- og
Bug>FiNNer, og bliver egentlig Opnidion cirrkig carenB
altsaa ikke den anforte Vlennius , der dog meget ligner him, og op
holder sig uden Tvivl ved vore Strande, stient den endnu ikke af
mig er funden.
33i

2. ViceSorenstriver. l. Foged.

383

2 . (^nip3 Lenila?. l. I^nrnre^o Vemlor.

4^7 20. Udrsnne. l. Landronne eller Svdosi.
458 10. Kicrr eller Elve-Kicrr, som egentlig ber kaldes Laze-Kiar, er
blevet urigtig bestrevet af den Aarstg , at jeg har stolet paa andres
mundtlige Beretning , uden selv at tåge det i Oiesyn.

Det brus

ges ikke sem Sloe og Hov om Efterhesten, men om Foraaret,
nåar Laren gaacr op ad Elven, og har felgelig sin Aabning ikke
vendt op ad, men ned ad, og siddende lige midt imellem de tvende
Triangelagtige Hierner, hvor man imellem Staverne, som Kic?ret
bestaaer af, giver saa meget Rum aabent, somtilLarenslndgang
behsves.

467 18. Her paa Stedet, l. her i Laudet (nemlig deels i Bergen, deels
her paa Stedet).

435

5. kan gielde Z Rdlr. Tenden. l. kan gaae til en meget hei Priis.
KIV. De ommceldte I Rdlr. ere kun at forstaae om Prisen her paa
Stedet.

491

22. Det er Sendfiord, Nordfiord og Sogn. l. det er Sendsiord og
-

Nordfiord.
Side.

Til Laseren.
Side. Lin
§OZ 1 8. meere haard og dragende, l, mindre haard og meere drcegende.
525 16. Immer^Sondag har ei sin Oprindelse af Imbre, men af Eim
eller ZEmmer 0: gloende Aste , felgelig vil sige det samme som
AsteSendag, eller Sendagen for Aste-Onsdag.

See I. Arnt'

sens lislandste Rettergang Pag. 92.
AZ2 23. udtales altid som. l. bruges altid i Steden for.
547 23. laves tykkere. l«g til: og uden Syre.

Foruden dette kunde endnu, i bemeldte iste Part, adstilligt
vare at forandre og tillagge, fornemmelig i de 5 ferste Capitler,
som angaae Landets Natural-Historie; men i Steden for at an«
fere baade mine og andres nyere lagttagelser paa dette Sted, vil
jeg heller have Laseren henviist til det KiobenhavNste og
Trondhiemste Selstabs Skrifter/ hvor allerede adstil
ligt did henherende er at finde, og herefter kan ventes noget
meere. Af mig som en
og som den ferste, der
har segt at tillagge vore Norste Naturalier Systematiste Nav
ne, kunde vel ingen bedre Preve ventes, end den jeg har givet
i dette Skrifts ferste Part; og nåar jeg ikke altid har varet
lykkelig i at udfinde de rette
maae det som oftest
tilskrives , deels mine Exemplarers Ufuldkommenhed , deels
migtige, eller ufuldstandige og utydelige Bestri)( )(
vel-
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velser. Overalt kan jeg forsikre , at det ofte har testet mig
meere Meie at tåge Feil , end mange andre at strive rigtig ;
og det eene med det andet kan overbevise baade Laseren og mig,
at det ikte er eens men manges Arbeid, at bringe et Lands
Natural Historie til sin rette Fuldkommenhed.
Det seto samme kan og med god Grund siges om den Geo
graphiste Deel af Skriftet, eller om Landets Topographiste
Bestrivelse. Det har varet mig umueligt at besege alle Vink
ler og Vraaer i dette Fogdene, isar ved Grandse - Fieldene ,
og endnu mindre har Tiden tilladt mig, at betragte og under
sege alting paa det neieste. Jeg har varet eene om alle Ting,
og felgelig maattet lade mig neie med at afpcele de fornemste
Strakninger saa godt, som stee kunde, og at tåge de mark
vardigste Steder kortelig i Kiesyn, ladende det i evrigt ankom
me paa andres troevardige Beretninger.
Alt dette har jeg
samlet, aftegnet og beskrevet; og haaber jeg, at Laseren ved
Hielp af Landkortet, Bestrivelserne og de hosfeiede Tabeller,
stal nogenledes kunde hitts Reede i disse Egnes indviklede Si
tuatton.
Landkortet har vel aldrig varet ganste uden Feil ;
men under Kobberstikkerens Haand er det heller ikke blevet be
dre.
Formodentlig er det dog lige saa rigtigt , som en Deel
andre
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andre Korter, der gives os i visse Reise-Bestrivelser over übe«
kiendte Lande, til hvis Classe heele Norge Me übillig kan
henferes. Vi have endnu ingen Deel af vort Fadreneland me
thodiff opmaalt, undtagm Grandserne, ja ikke engang Poli
Heide nogensteds rigtig beregnet, end sige Landet og dets Egen
staber, tillige med Indbyggernes adstillige Narings Maader,
aecurat bestrevne; og dog er alt dette heist nedvendigt, om
man ellers tanker, til Gavns at ville låre at tiende Landet,
og paa en grundig Maade at ville forbedre dets Handel, See
fart, Oeconomie og Finance- Vasen. Dette er vel en Sand
hed, som passer sig paa alle Lande, men har dog fornemmelig
Sted i Norge, hvis Oeconomie er forstiellig nasten i hvert
Fogdene, og maae indtil denne Time nedvendig vare lidet be
kiendt, endog for dem, som boe i Landet selv. I det mindste
tilstaaer jeg for min Part, at jeg afHr. Egedes Bestrivelse
over Gwnland kiender samme Land bedre, end Finmarken
og Nordlandene, uagtet disse ligge mig saa meget narme
re, og at jeg ved Hr. Assessor Ejsendwps Hielp har storre
Kundstab om Lier Sogn i Aggershnus Stift, end om noget
Sogn i Bergens Stift, uden for Sondmor. Som det gaacr
mig, maae det nedvendig gaae fieere af mine Landsmand, og
ventelig endnu meere dem, som boe uden for Landet, og dog
X )( 2
ofte
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ofte (uden nogen Tid at have siet det) ere efter Embeds Medfer
forbundne til at bestyre dets Oeconomie. For dem isar, tan
ker jeg, at Topographiste Bestrivelser over Norge maatte va
re heel umistelige, om de end ikke havde alle Fuldkommenheder,
og at man, for at sime dem gode og paalidelige, ei havde Aar
sag at spare paa Pramier eller andre anseelige Belenninger.
Have vi deg allerede med stor og beremmelig Flid, og med ikke
mindre Bekostning, segt at indhandte Efterretninger om fren:
mede Lande, hvad stulle da kunde hindre eller afstrakke os fra,
at forskaffe os Kundstab om vore egne Lande, som baade er
meere nedvendig, og meere nyttig 3 let Land, som er fuldt
af Bierge og Biergverker, kan ikte let mangle enten rare eller
vigtige Ting at strive om; og paa gode Beskrivelser ville det
lige saa lidet fattes, nåar ikkun de, der stulle paatage sig saa
besvarligt Arbeide, fik kraftige Opmuntringer og Understettelser.
Jeg kunde let navne adskillige her i Landet, som til stige Ud
arbeidninger havde meere Indsigt og sterre Beqvemhed end jeg,
der meere af Overbeviisning om saadanne Topographiers Nyt
te, end af Tillid til mine egne Krafter, har ladet mig forlee
de til at beskrive det Sted, hvor jeg boer. Kunde imidlertid
det, som jeg har havt Leilighed til at anmarke ved Sendmer,
give Anledning til noget bedre og fuldkomnere paa andre Steder,
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der, da ville jeg ikke holde min Umag spildt, men tvertimod anste
det for den sterste Vinding ; og saa lidet, som jeg selv nogensinde
herefter agter at paatage mig det Slags Arbeide, saa tiert stulle
det vare mig, om jeg derudi kunde gaae andre tilHaande, og vare
dem til nogen behagelig Tieneste. Ved falleds Bestrabelse,
og manges foreenede Flid, kunde man til sidst vente at sime de
fieste, om ikke alle, Landets Deele neiagtig bestrevne; og om
endstient enhver af disse Topogmphier isar kunde maastee (lige
som Sendmers Vestrivelse) paa sine Steder blive ter og ma<
ver, af Mangel paa forekommende Markvardigheder, hvis
Opdagelfe ofte beroer paa en blot Slumpe Lytte, saa kan jeg
dog ikke vel tvivle paa, at de jo, alle tilsammen tagne, ville
udgiere noget sterre og vigtigere, end man i Almindelighed fore
stiller sig.
let Land, som Norge, hvor man paa de fieste
Steder (Sendmer ikke undtaget) endnu neppe tiender den yder
ste Jord- og Bierg-Storpe, er det meget troeligt, at man ved
en anstillet almindelig Undersegning ville opdage mange Ting,
som nu ligge stiulte, og maastee ellers aldrig komme for Lyset;
og om end intet nyt var at finde, saa var dog Publicum over
maade vel tient med at faae Underretning om de allerede opda
gede Markvardigheder, ja endog med en blot Geographist Be
strivelse, geleidet af et simpelt Landkort. Ved Hielp af stige
XX 3
spe-
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specielle Korter og Bestrivelser kunde man dog engang blive i
Stand, at tilveiebringe det, som man hidindtil saa hellig har
savnet, nemlig et nogenledes aceurat og brugbart Alminde
ligt Landkort/ hvorpaa intet Land i Europa for narvaren
de Tid har sterre Mangel, end Norge. Kort at sige: nast
saadanne Afhandlinger, som undervisse Folket om Pligterne
mod Gud og Nasten, troer ftg, at ikkun sim Skrifter tan
vare nyttigere end de, som give os tilforladelige Efterretninger
om Fadrenelandets sande Beffaffenhed, uden hvilke man aldrig stal kunde bringe det ret viidt i nogen Deel af Lan
dets Historie, og endnu mindre i Landets oeco
nomiste Forbedring.
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Forste Tapitel.
Oln

Harams Prirstegield.
Harams Prastegield, som bestaaer af de tyende Sogne Ha«
ram og Vigren, har i de crldre Tider ligget under HovedKaldet Borgund og ikkun varet at anfee som en Deel deraf,
uagtet det havde sin egen Prcrst, som under Navn af Residerende Ca
pellan bestyrede begge Sogne og nod af Borgunds Sogneprest en aar
lig Lsn af 32 Rdlr. foruden de uvisse Indkomster; hvilket vedvarede
indtil Aaret 1702, da den Forandring blev giort, at de tyende An
nezer Haram og Mgren, tillige med loVoge Fiff af Borgunds
MensalGods, stulde ganske adMes fra Borgunds Prastegield, og
udgisre et Sogne-Kald for sig selv, ved hvilken Indretning det indtil
denne Tid er forblevet.
A 2
Det
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Det heele Kald bestaaer nasten af lutter Ber og indbefatter i sar
den Nordligste Deel af de Ser, som hos os ere bekiendte under Navn af
Nord-Kerne; og da alle disse ligge ud mod Havet, omvent i Miils
Vei fra det faste Land, saa har dette Kald alle de Fordeele og Besvar
ligheder, som et nargrandsende Hav pleier at fore med sig. Berne
selv ligge derimod temmelig nar ved hinanden, ere og i Almindelighed
smukke og behagelige, samt frugtbare paa Byg og Havre, saa at af
Bygget saaes en tredie Deel imod Havren, og af begge Deele avles saa
meget, som til Beboemes egen Underholdning er fornedent; ja i fruglHare Aaringer kan end og noget overlades til trangende Naboer.
Jord -Arten falder her til Agerdyrkning meget beqvem, da den
enten bestaaer af feed Muld, eller og af Sand, som ved det Dunstful
de Hav Wrakkelig befugtes og tillige vel gedes, ei alene med Meg
men og med adskillig Slags See-Gras, i sar med Kurv- og MuldTare. Kurv-Taren er ii. Parts 2. Capitel sub tir. sucuB Bcopa
riuB udferlig bestreven, men Muld-Taren er intet andet end en Sam
ling af dottera (Marhalm) og andet See-Gras, som ligger og
raadner i Stranden; begge Deele opkastes af Velgerne paa Strand
bradden i stor Overfledighed. Desuden stiares og en stor Deel Knop
pe «Tang (^ucuB 12060^3) i Stranden og fores hen paa Agrene;
med hvilket og mere dette Kalds Indbyggere giere sig sardeles Fliid,
«g saae Umagen vel belennet, da de i Almindelighed kan heste 1 8 til
2O Tender efter 1 Tende Bygs Udsad og af Havre syvfold.
Paa Gras ere disse Ser ligeledes temmelig frugtbare, og det et
«lene paa Hiemme Marken eller Engen, som aarlig forbedres med Ged
ning af Fiste -Indvolde og andet mere , men og paa Udmarken og
Fieldene; saa at man her ikke behover at fere sit Qvag til fremmede
Grasgange om Sommeren (hvilket paa nogle Steder hos os maa
stee med sterste Uleilighed og Bekostning) men kan have dem gaaende
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hos sig, enten paa Oerne selv eller paa de i Narvarelsen liggende smaae
Holme. Paa Fieldene holder man desuden en temmelig Deel gildede
Bukke, som gaae ude baade Vinter og Sommer og blive overmaade
fede, men derhos undertiden saa vilde, at de Paae fanges etler stydes
som andet Vildt; da de om Hesten salges med M Fordeel. Derimod
er Faare-Avlingen ikkun i maadelig Tilstand, og det er rart at finde hos
en Bonde mere end 4 til 5 Faar, stient der paa de fleste Steder kun
de vare Leilighed nok til at fede et dobbeltAntal, om ikke mere. Aar
sagen til saadan Mangel foregives at vare Faarenes Vantrivelse af den
fugtige Luft her ved Hav-Kanten, item af de starpe Foraars Vinde og
det usunde Vand-Gras, som voxer her overalt i Sumpene eller Myre
ne, hvilket og virkelig forholder sig saa(*); men derimod bliver det lige
saa vist, at Faarene bedre vilde trives, om de bleve bedre rygtede, og
Myrene udterrede, hvilket de fieste forsomme, egnedes derfor til at klebe
en siorDeelVadmel paa fremmede Steder, i sar paa Romsdals MarA 3
ked,
(*) I Hamburg. Magaz. 5.8. 2. St. 1. Abhandlung mcrldes om en ffadelig Faare-Syge i Engelland, kaldet Raude, som efter Beskrivelsen
kommer neie overeens med vores Igle- og Vass-Sot, og tilffrives meest
regnagtig og kold Lust , samt usundt Grcrs paa vaade Marke.
Sammesteds Pag. Izl og 1 Z 2 heder det: „at Indbyggerne i Durham i Etl„gelland sm«lte Tiere, Fidt og Salt sammen, og desmere Faarene der„med, nåar de ere klippede, paa det de ei skal tåge Skade asßegnen;
„da de ellers i dette kolde og fugtige Land ikke stulde leve 2 etler Z Aar.
„Paa andre Steder i Engelland toer man Faarene, efterat de ere klippede,
„med Vand, hvori er kommet Salt; og de, som boe ved Seen, vide at
„betiene sig as dette salte Element til at toe deres Faar dermed, hvorved
„ deres poreuse Huud h«rdner imod Kulde og Regn, og barer bedre Uld.,,
Den ferste Maade er paa nogle Steder hos os i Brug, men den sidste
. ikke, ffisnt den er lige saa eenfoldig som let at komme til, og altjaa vwrdig at forseges her i Landet, besenderlig ved See-Kanten , hvor VassSotten blant Faarene er meest gcrngs.
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led, hvor der i Mangde tilbringes afOplandingerne. Endelig maa
jeg og heranmarke, at som Hiemme-Marken paa de fieste Oererjcrvn
og stat, saa kan man her til Avlsbrugets Beqvemmelighed betiene W
af et Slags Vogne eller Karrer med 2 Hiul under, som trakkes af
Heste, men kan sielden brttges nogensteds hos os, undtagen her og i
Dalene.
Jeg har tilforn erindret, at alle Gaarde ved See Kanten ere,
formedelst Herligheden as Fisterierne, meget heit Skyldsatte eller i
Matrikelen anferte for en hoi Taxt og Afgist; saa at et Stykke Land i
Fiordene, uagtet det staaer for lige Taxt med et andet Stykke Land ved
See-Kanten, dog altid er af ulige sterre Vigtighed eller Strakning.
Dette Zielder fornemmelig her i Kaldet , hvor enhver lorde-Part, ef
ter Skyldsatningen at regne, synes at vare meget stor, men er dog i
sig selv betragtet kun maadelig, eftersom en Opsidder kan paa et Stykke
Jord af 1^ Vog Fist eller 6 Mellag (hvilket her er det sedvanligste)
sielden sede mere end 7 til 8 Stykker stort Qvag og een Hest. Ikke
des mindre synes dog de fieste af disse Ser ei at vare saa vel beboede og
dyrkede, at de jo endnu kunde modtage en Hoben fiere Opsiddere og
give Anledning til nye Jorders eller Pladsers Oprydning, allerhelst da
Huus- og Pladss Mand kan her, ved Hielp af Fisterierne, leve nasten
lige saa godt som Gaardmand.
Tråer ere neppe at see i det heele Kald ; men at her tilforn hav
varet Skov nok, kan stuttes af de mange forraadnede Redder af FyrreAare- og Hassel-Traer, som undertiden findes et Par Alne dybt under
Jorden, tillige med Levninger af gamle Trae-Gierder , i hvis Sted
man nu maa opfere Gierder as Torv eller Steen. I Mangel af Skov
og Tråe bruges altsaa til Brandsel nasten intet andet end Torv, som
her falder i Overfisdighed og af allerbeste Art, nemlig saa vel SteenTorv som Mosse-Torv, om hvllke begge er maldet i 1. Parts 1. Capitel.
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Til at brande Tran og andet saadant betiener man sig og af Kmv-Ta
rens tykke Stammer, som omSommeren ligge terrede vedStrandbrad
den og falde til dette Brug ganste beqvemme.
Alle Slags See - Fugle , saasom Alker, Imbrer, Lunder,
Graaegias, Raatgias og mange fiere (*) opholde sig heri storOver
fiedighed; men af dem giere Indbyggerne sig ingen senderlig Fordeel,
undtagen paa nogle faae Steder, hvor manas Maager, LEderfugle
og fiere indsamler baade 3Eg og Duun i temmelig Mangde. Ryper
indftnde sig og her i nogen Mangde om Vinteren, saa ofte de formedelst
alt for megen Snee nedes til at forlade Fieldene og Dalene paa det fa
ste Land. Af Rov-Dyr veed man her intet at sige, men vel af RovFugle.
Kaldets sterste Herlighed bestaaer i Fistene, som ei alene falder
her i sterre Overfledighed end paa de fieste andre Steder i Fogderiet,
men drives og af Indbyggerne med megen Fliid, dog uden Tilsidesat
telse eller Forsemmelse qf Agerdyrkningen. De Slags Fiste, som
her fornemmelig fanges og virkes, ere Torst, Lange, Qveite, Sey,
Flynder, Lax og Nist; og da Torffe-Meriet eller (som det egent
lig kaldes) Vaar-Fisteriet er her, som overalt hos os, af sterstVig
tighed og Betydning, saa maa jeg derfra giere Vegyndelse.
For at fange.Ktzrst med Garn om Vaaren, maa man her ge
meenlig reise et Par Mile ud i Havet, hver Dag, saa lange Fisteriet
vedvarer, efterdi Havbunyen narmere ved Landet er altfor hei, saa
st Torsten ei seger der op uden as en Handelse. Fister-Pladsene etter
de
(*) Foruden adskillige andre Fugle, som ei ere meget bekiendte, undtagen i
dette Fald alene, forekommer og her undertiden den Fugl, kaldet Trane
' (^^e>? i>t^/ce //?/>///^
Hi^<7. §.
som ei er ble-»
ven anfert i i. P. 4. Capitel, og anmmkes derfor her, som et nyt Tillceg
til de Sendmerste Fugle
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de Steder, hvor Torste-Garnene sattes ud, ere visse saa kaldte Ssyler
eller smaae Dale i Havbunden paa 50 Favnes Dybhed, af hvilke et
hvert Bygdelav har sine egne; men da her ingensteds gaacr noget stort
og markeligt Dyb ind fra Havet, hvorigiennem Torsten kan stode ind
til Landet, saa hander det sig ofte, at den ved sin Ankomst Norden fra
gaaer her forbie lige ind ad Breesund, som ligger Sonden sor;
i
dette Tilfalde har man da liden eller ingen Fangst at vente ferend mod
Vaar-Fisteriets Slutning, nåar Torsten begynder at gaae tilbage og
Nord sd igien. Men da den i sin Tilbagegang gemeenlig tager de»
samme Vei, som den kom fra, nemlig igiennem den forhen beskrevne
store Canal kaldet Store-Dybet, som ligger 4 Mule ud i Havet; saa
maae Fisterne hver Dag giere en Reise efter den paa 8 Miile frem og
tilbage, og nasten bruge baade Nat og Dag for at benytte sig afden
korte Tid, i hvilken Torsten der opholder sig, som er i det heieste et
Par Uger. Hvor^vigtigt dette Fistene er , eller hvor meget det i gode
Aaringer indrenter, kan nogenledes stuttes afen Beregning, som der
over blev giort i Aaret 1756, da baade her og andensteds i Fogderiet
faldt et ganste anseeligtVaar-Fisterie. I bemaldte Aar blev da, efter
en asSogneprasten Hr. Henning Abelsat forfattet paalidelig Bereg
ning, i det allermindste virket 16 50c) Voge Torfist, hvilke, nåar
hver Vog beregnes til en halvßixdaler, forn var den almindeligste Priis
i sackme Aar, udgiere den Summa 8250 Rixdaler; lagges Tranen
dertil, som
fornavnte Aar ei kun
ansattes hoiere end til 1 Tende for hver 26 Voge Fist, dk beleber den
fig til 634 Tender, felgelig (hver Tende ikkun til 7 Rixdaler bereg
net) til den Summa 4438 Rixdaler; foruden Torste-Rognen, som
den Gang var i temmelig Priis og kan anstaaes i alt til 240 Rixdaler,
nemlig for hver Fister-Baad eller Fisringfar 6 Tender Rogn og fo»
hver Tende Rogn 2 Rixdaler. Naar man ng veed, at alt dette er
ind
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indbragt ved 40 store Fijker-Vaade, og man efter den Maade, som
forhen i 1. Parts 9. Cap. er viist, afdrager de paagaaende Omkost
ninger, nemlig forst for Brug og Slid af Fister -Baadene, TorsteGarnene og See-Kladerne; dernast for Kost og Len til 100 eller i det
heieste 150 leiede Folk fra Naboe-Fogderiet Nordfiord, som i dette
Kald til Vaar-Fisteriets Drift behsves; endelig for Salt og Tråe til
Rogn og Tran; saa kan man let giere Beregning paa den Fordeel og
Beholdning , som dette Kald har havt af Vaar-Fisteriet i Aaret 1756.
Vel ber man ikke fra dette Aar giere Slutning til alle andre Aauinger,
eller tanke, at Vaar-Fisteriet alle Aar er lige riigt og fordeelagtigt;
men dette bliver dog altid vist, at samme indbringer aarlig noget ansee
ligt, og at Beboerne her have gode Indkomster af dette saa vel som an
dre Slags Fistener, blant hvilke jeg i sar vil regne Fisteriet paa StorEggen, som gaacr til fra Sommerens Begyndelse til St. Hans Dag
og paa dette Sted maa beskrives , efterdi det alene bruges af dette
Prastegields Indbyggere.
Til dette Slags Fiffene bruges store Baade med 5 Par Aarer og
7 etter 8 Roers-Karle, hvilke Baade kaldes Ottringer, og ere egentlig
indrettede til dette Brug alene; hvorfor de heller ikke findes uden i dette
Prastegield, hvor man holder omtrent ZO Stykker. Ferend Fiskerne
tåge afstced, udsee de sig altid en Nordlig Vind til Reisen og forsyne
sig med 3 til 4 Dages Kost, saa og med Compas og med Bevergeil
for at afholde SoeDrmen og andre saadanne See Dyr, som ide var
me Sommer-Dage pleie sorfelge Fister Baadene, men efter vore Fiste
res eenstemmige Beretning ved dette Middel kan fordrives. Naar de
nu have seilet een Dag eller eet lavndegn, ere de gemeenlig komne til
det forlangte Sted, som er Stor-Eggen, en Grunde, som ligger 12
MiilefraLandetog lettelig kan bemarkes af den overmaade starke og stri
dige Strem, som der falder, og det snart idelig fra Senden til Norden.
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Er Stremmen stille , som meget sielden trasser ind, da kaste de Anker
ud og fiste saaledes i Roelighed, men som oftest maae de lade Baaden
drive for Stremmen, imedens de fiste, saasom Fister-Snoren ellers
vilde, forsattes i en straae Linie og aldrig synke til Bunds; og nåar de
saaledes afStremmen ere drevne et Par Miile hen mod Nord, satte de
Seil paa for at komme op til forrige Sted igien, hvor de begynde at
fiste paa samme Maade som fer. Men undertiden er Stremmen saa
stark, at de maae vige af fraStrsm-Nanden (eller Strommens stri
digjwLebe-Bane) hvilken de end og ved Hielp af den skarpeste Kuling
og Seilads ikke kan stoppe; og da er liden eller ingen Fangst for den
Gang at haabe, efterdi Fisten altid opholder sig tet ved Bierg-Kanten
eller Eggen af Dybet, hvor den stridigste Strem falder. Saa lange
Nordenvinden vedvarer, kan Fisterne saaledes uden Fare opholde sig
paa Havet og fortsatte sit Fistene; men saa snart det tegner sig til Son
denvind, maae de strax vare betankte paa at reise hiem igien, og satte
alle Seil til , for at benytte sig af den endnu blåsende Nordenvind , og
ved dens Hielp at komme saa heit op mod Senden, som mueligt er.
Thi da Soe-Kysien hos os stratter sig fra S.V. til N.0., saa kan let
forstaaes, at jo langer man fra Stor-Eggcn af kommer hen mod Sen
den, jo mere narmer man sig til Landet; men derimod jo langere man
seiler mod Norden, jo mere kommer man fra Land til Havs. Der
for, i Fald Sendenvinden trasser disse Fistere alt for langt hen mod
Norden, kan de ikke naae sin rette Leed eller Conrs op, men forsattes
alt mere og mere hen imod Nord; hvilket og undertiden er steet, saa
at de ikke, ferend efter mange Dages Forleb, have kundet naae sit
Hiem igien. De Slags Fiste, som her faaes, og for hvis Skyld
denne lange Reise egentlig forelages , ere i sar Lange og Qveite; men
ellers fanges og undertiden adstillige store Haae-Fiste, saasom Haae
brand, Haaekiarring og Haaemar. Del Redstab, hvormed de
fanges,
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fanges, er det i i.Parts9. Capitel bestrevneDiubs-AagN, som for
synes med en stor Angel , belagt med Orne-Fiere og Messing-Traad,
og med en Beite eller Madding, staaren ud af Bugen paa en farst
Fiff. Dette kaster man ud paa 90 tit t2O Favne Vand (thi paa rin
gere Dyb fiffes her ikke) og nåar man har naaet Bunden, trakker man
Fiffer-Snoren 2 til 3 Favne op fra Bunden igien, paa det at Ange
len kan hange frie og übehindret for alle Slags See-Vaxter. Saa
snart da en Fiff bider paa Krogen , kan Fifferen af dens Adfard let
marke, hvad Slags Fiff det er. En Lange rykker i Vegyndelsen has
tig paa, men bliver snart sprengt eller udmattet, og stikker derpaa ien
Hast, ligesom en Pul, op fra Havbunden, saa at Fifferen med al mue
lig Hurtighed maa hale Snoren ind, om Fiffen ei ffal stide sig les el
ler stille sig fra Angelen. En Qveite derimod har endnu sterre Kraf
ter og rykker ei alene i Vegyndelsen overmaade hastig paa Snoren,
men stikker siden snart op snart ned igien, saa at Fifferen med megen
Behattdighed maa nu hale nu fire, om ikke Qveiten enten stal stide sig
les fra Angelen etter rive Redffabet i tu; men nåar den endelig er halet
op til Baaden, hugger Fifferen sin Klapp (en lern-Krog med Skaft
paa) i den, og derved trakker den ind i Baaden, enten alene, om
det er en Haand-Fist (en maadelig stor Qveite) eller ved Hielp af sin
SideMan d, i Fald den er meget stor. De store Haae-Fiffe trakkes
vel mere javnt men dog meget tungt og besvarligt op, og ei videre end
op til Siden af Fiffer -Baaden, hvor Leveren stiares ud afdem og
Kroppen efterlades i Seen. Saadanne Reiser gier man her i Praste
gieldet 8 til 12 Gange om Sommeren, og fanger da ei alene en Mang
de Qveiter, hvoraf virkes Rav og Rekling baade til Huus-Forne
denhed og til at salge, men og en Hoben stienne Langer, som terres og sal
ges med stor Fordeel; saa at en Mand ved dette Slags Fiffene alene
kan aarlig sortiene 30 til 40 Rdlr., som forhen er viist i 1. P. s>.Cap.
B 2
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Endelig haves og god Fordeel af adstillige andre Slags Fiffener,
Flynder-Fifferie med Line, hvil
ket fornemmelig gaacr til i dette Kald, item Laxe-Fisterle med Garn,
og Ntst'Fisterie ligeledes med Garn, foruden alt det, som daglig
fanges as allehaande Slags smaae Kaage -Fiffe, hvorover ingen vis
Beregning kan giores. Imidlertid viiser det ene med det andet, at Fi
sterierne aarlig indbringe disse Folk anseelige Indkomster; men derimod
kan det heller ikke nagles, at jo deres Udgifter ere betydelige, og det
ei alene i Henseende, til de store Skatter, som maae svares af deres heit
Skyldsatte Gaarde, men og formedelst det nu mere end tilforn kostba
re Sse-Brug, og den Mangde af seede Vare, som maae kiobes fra
Fiordene, og fortares her mere end andensteds formedelst den idelige
Vanken paa Seen, hvor ei kan bruges andet end ter Mad. Dertil
kommer og den store Len til Tienere og de mange teiede Folk, som i
Vaar-Fisteriets Tid maae holdes og dyrt betales.
Hvad Indbyggerne selv angaaer, da ere de overalt forstandige,
skikkelige og meget godadige, af udvortes Anseende smukke, og til SeeVasen saa duelige, at deres Lige paa faae Steder stal findes. Des
uden kan dem og med Billighed gives Roes for Handighed i at smede,
snedkre og temre til eget Brug og Fornedenhcd, item for Arbeidsom
hed og Nytsomhed o: Fliid i at giere sig Fordeele af smaae Ting, saa
som at styde Kobbe og af Kobbe Skind at giere Tobaks-Vaffer, saa
og at styde Otter, hvis Skind salges i temmelig Mangde tillige med
Kobbe -Skind, item at salte Suud- Maver (det er Torffe-Blarer)
og Lange-Buger , hvormed ligeledes drives en liden Handel (*) I
Hen(*) Hid kan og med Billighed henferes den her i Kaldet brugelige Maade,
at samle det Salt, som ved Solens Heede virkes i Klipperne ved Stranden , og anvende det til Kaagning ; hvilket, paa nogle Steder ffeer med
den Flild og Fremgang, at fremmed Kaage-Salt ganffe kan undvcrres.
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Henseende til Arbeidsomhet) synes det, at Qvinderne endog kunde til
lagges et Fortrin frem for Mandene; thi da disse fornemmelig befatte
sig med See-Bnlget og Fiffirierne, saa maae hine paatage sig adskillige
Forretninger, som ellers ikke pleie at tilfalde dem, saasom at stiare
Tang i Stranden om Foraaret og sere den paa Agrene, at opffiare
og virke Fiff , at kiere Hee , og andet saadant , hvormed QvindeKionnet her er meget beffaftiget, foruden deres sadvanlige Arbeid med
at spillde og vave, hvori de ligeledes viise sig meget flittige og duelige.
Ved saadan Vindstibelighed er Folket bragt i Velstand, og ferer i Hen
seende til Mad og Drikke saa god daglig Levemaade, at faae Bender i
andre Sogne kunde staae ved deri at efterfelge dem. Af fremmede
Drikke-Varer, i sar Altonaeff Brandeviin , er tilforn i dette Kald
bleven fortaret en stor Deel, saa at den Udgift alene kunde i det mind
ste ansattes for 1000 Rdlr. aarlig; men den seneste Kongelige For
ordning angaaende Toldens Forheielse paa Bralweviine har deri giort
en god og kiendelig Forandring, saa at neppe den tredie eller fierde
Deel deraf siden denTid er forbrugt. Det meste af stige Drikke-Varer
er blevet kiebt og anvendt til at bevarte Fremmede og Reisende; thi
Sogne-Folket selv har altid varet meget adrueligt, ja et Exempel deri
fremfor alle andre her i Fogderiet, hvilket til Deels kommer deraf, atz
da her ingen Handelsmand eller Gastgivere boe, saa er her mindre Aw
ledning til Sammenkomster og folgelig mindre Fristelse til Drukkenffab,
end paa andre Steder ; ligesom og Venderne her af den Aarsag maae
selv reise med sine Varer til Bergen og dertil holde fornedne lagte,
som ere 4 eller 5 i Tallet. Endelig ber jeg og malde, at disse Folk
holde sineHuuse meget reenlige, saa at nogle end og have begyndt at toe
sine Nsg-Stuer under Tåget og saaledes stadse at holde dem frie for
Sod; hvilket, om det blev almindeligt, vilde give vore BenderStuer
en meget bedre Anseende. Adstillige have og nu tillagt sig Katkelovns-
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Stuer (det er Stuer, forsynte med Loft og Bielagger-Ovne) i Ste
den for de ellers brugelige ßeg-Stuer. Kort at sige: Folkets Tilstand
er i Almindelighed meget god, og den betydeligste Mangel iblant dem
er denne, at dem fattes et tilstrakkeligt Antal af Tieneste-Folk til deres
vidtloftige See- og Land-Vrug, som altid udkraver fiere Folk, end
dette Kald selv nogen Tid har kundet tilveiebringe, saa at Heras den
Aarsag altid har opholdt sig en Hoben Tienere fra fremmede Sogne.
Hvor stort Folkets Anta! err for narvarende Tid, kan sees af esterfeli Aare
Aaret 1759, dåder (foruden
Zende Siele-Register, som er forfattet
for
omtrent
af 17 Personer) befandtes,
Prastens Familie, bestaaende 0
I Harams Sogn.
Gaardmand. - 116
< Huusmand.
25
Inderster.
26
Voxne Drenge. - - 46
'Voxne^Piger. 93
< Drengebern. 185

,/Pigebern.
. Mandkien.
Qvindekien. -

-

<
-

1)7
- 389
. 426

I Vigrens Sogn.
» > » , 60
ss»
«s«
s
s
s

IO
12
23
30

ts-

79
72

s-s

174

-

182

-

-.

Summa
815
356
Wjaa bliver Smnmen paa Sielene i begge Sogne 11 88, hvoriblant Communieanternes Antal er 678.

Efter denne Indledning og Underretning om heele Prastegielvet
i Almindelighed , begiver jeg mig nu til et hvert Sogns Bestri
velse isar.

Fsrste
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Fsrste Artikel
om

AaramsSogn.
harams Sogn ansees som Hoved - Sognet i dette Kald, fordi
Prasten der har sin Boepal, men er dog (efter det, som forhen
er viist i l. Parts 1. Capitel) egentlig kun at anste som et Annex, og
bestaaer as nogle store og smaae Ser, samt den Deel af det faste Land,
som kaldes Hildrestrand eller Hovene. De fornemste Ser ere Fier
tost, Flemsoe, Haramsoe og Lepsoe, af. hvilke de 3 sidste! ere
hinanden deri lige, at de have temmelig heie Fielde, hvorfor de og kal
des De Tree Ssstre; og som be tillige ligge javnstdes og ganste nar
ved hinanden, saa har dette givet Anledning til den iblant Beboerne
brugelige Skik, nemlig ved antandt Ild og Reg at give hinanden Tegn
og Signal til at mede paa et vist Sted , hvorom forud er giort Aftale.
Imellem disse Ser lebe smaae Fiorde (eller rettere brede Sunde) ind
fra Havet, som i Almindelighed ere )O Favne dybe, ffient Havbun
den uden for Landet og ved Hav-Skiarene ei bliver dybere end 20 til
3O Favne; og da disse Fiorde ere meget trange, saa falder igiennem dem
en meget stridig Strem, allerhelst da det meste Vand, som i Flod og
Ebbe gyder sig ind og ud af den store Romsdals Fiord , haver her sit
Ind og Ud-Leb, og gier derfor Stremmen saa stark og stridig, at de
Fistere, som satte sine Garn ud i disse Fiorde, sinde dem ganste om
snoede og anderledes vendte , end de vare udsatte. Men jeg maa be
give mig til Aerne igien, blant hvilke ber markes
I) Harse-, som ligger ved Nomsdalens Grandser, og herer
for den sterste Deel samme Fogdene til, men kan dog paa dette Sted
ei ganste forbiegaaes, efterdi Sendmer virkelig har nogen Deel i den.
Gen
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Gen er henimod i Mul lang, men ikkun en halv Miil breed, og har i
alt otte Gaarde, af hvilke de 7 tilhore Romsdalen. Blant disse maa
jeg navne ferst Harncrss, hvor et lidet Capel staaer, henherende til
Agerse Prastegield i Romsdalen, og dernast Gaarden Nosok , hvor
Grandse-Skiellet falder imellem begge FogderiAne; men hvad Send
mer egentlig angaaer, da bliver i Henseende til den at marke
1) Myklebust, den sterste og beste men tillige den eneste Gaard her
paa Gen, som horer Sendmers Fogdene til. Den kaldes i gamle
Documenter Myklebostad, et Navn, som er tilfalles for adstillige
Gaarde hos os, men tillagges ikke uden den sterste og anseeligste i
Bygdelavet; thi Navnet er sammenfat af Mykil (stor) og Boe
stad (Boepal) felgelig betyder det samme, som Maglebye i Dan
nemark, det er, en stor Gaard eller Bonde-Bye. I Gvrigt er
intet ved Gaarden at marke, undtagen, at her findes fiere vildvox
ende Tråer, end paa noget andet Sted i Kaldet, saa og en Deel
Frugt- Tråer, som uden Tvivl viise, at Gaarden tilforn har
havt fornemmere Opsiddere end nu omstunder, da den beboes af 5
Vender.
2) Oxenoe, en ganste liden Ge, beliggende iblant den store Samling
af Skiar og Holme, som fra Haroen strakker sig langt ud i Havet.
Den beboes af tyende lordbrugende Mand, og tilherer Sendmer
alene, men har ellers intet markvardigt.
II.) Fiertoft, som fra Haroen adstilles ved en trang Fiord,
eller rettere et breedt Sund, er blant de saa kaldte Nord Ker den ferste,
som tilherer Sendmer alene, uden noget Falledffab med Romsdalen.
Den er kun en halv Miil breed, men henimod 1 Miil lang, og nasten
javn overalt, undtagen paci den Gstre Kant, hvor den har et lidet og
maadelig heit Field, som dog til sidst forandrer sig til en meget javn og
Grasrig Slåtte. Den Vestlige Deel af Gen er vel lige saa javn,

men
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men derhos mere Sumpig og Myrefuld; hvoraf det maastee kommer,
at omendstient her paa Gen faldar ypperlig Grasgang for Qvaget i
Almindelighed, saa ville Faarene dog ikke ret vel trives; thi saa snart
de (som det her kaldes) have didt det tredie Gras, eller oplevet det
tredie Foraar, dcc de bort af Vass-Sot og Igle-Sot, som tilstrives
det stadelige Vand-Gras, i sar det saa kaldte Igle-Gras (hvorunder
forstaaes keckcularis palulrriß og Mcnx3nr!^eß l^ trifolium ac^vati
omn) som paa Myrene voxer i Overfledighed. Den heele Ge er^sor
narvarende Tid deelet imellem tyende Gaarde, afhvilke enhver ikkun
har et halvt Snees Beboere, og folgelig langt mere Jord eller sterre
Udmark, end som til deres Fornedenhed udkraves; saa at her kunde
gives god Leilighed til nye Pladsers Oprydning og (efter de flestes
Meemng) tilen mere end dobbelt Formeerelse af Opsiddere; hvilket vel
og allerede var steet, om ikke de gamle Beboere havde sat sig derimod,
af Frygt for Indgreeb i deres Rettigheder, og i sar for nye Skyldsat
ninger, hvilke dog, saa vidt jeg indseer,. stride imod den Kongel. For
ordning angaaenve Faste- eller Bygsel-Sadler for Hunsmcrndcne
i Norge af 29 April 1752, dens 5 Artikel. Ved denne Ge falder
og stient Fiffene; men da der ved Haroen ligger en hei Grunde,
som strakker sig 3 Miile ud i Havet og er fuld af farlige Skiar og Fald,
saa er det her meget vansteligt at sege Havet; og maa en Fiffer vel
have 40 saa kaldte Meed i Hovedet, om han stal undgaae alle disse
blinde Skiar og Klipper. Videre bliver her i sar at marke
1) Fintoftens Capel eller en liden Kirke, som Venderne til sin egen
Beqvemmelighed have oprettet midt imellem de tyende Gaarde
Nore- og Sore-Fiertoft , hvilke og ere de eneste Gaarde her paa
Gen. Capellet er af udvortes Anseende ikkun som en stor Bonde Stue,
men af indvendig Indretning som en Kirke, der ikkun nogle faa Gange
om Aaret forsynes med Pradiken, og befeges af de forbemaldte OpC
sidders
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sidders paa Oxense og Gaarden Myklebust, hvilke tillige med
liden Meenighed, bestaaende asi 34
Siele, som dog tilforn ere anferte i den almindelige Beregning over
Folkets Antal i Harams Sogn, hvortil de egentlig henhere. I
Capellet findes en liden og net Klokke, med denne Paastrift: BanAe
Olave ora pro nodi'3, hvortil er feiet et uforstaaeligt (stient dog
for Synet fatteligt) Aars-Tal.
2^ Skadde-Nass er et vist Sted eller Fiffer-Plads paa Stor-Eggen,
som fornemmelig beseges af denne Ges Beboere og barer Navn af
sin ferste Opfinder Ole Skadde , en Bonde paa Gaarden Gang
stad i Vatne Sogn , som er bekiendt for at have varet en stor
Seemand ("). Egentlig er dette Sted intet andet end en Udhuk
eller udstikkende Pynt af Stor-Eggen, som i Almindelighed retter
fig efter Landets Strakning og gaaer parallel med See-Kystsn; og
ligesom denne gaaer her «llerlangst ud mod Nordvest/ men beier
siden af til Nord, saa siges og him (nemlig Stor-Eggen) at giere
samme Vending ved Skadde-Naffet, som ligger lige i Nordvest
herfra.
III.) Flemsoe eller, forn den af andre kaldes, Skuloeer ad
stilt fra Fienoften ved en trang Fiord, kaldet Nogvcd Fiord, som
er de Seefarende vel bekiendt, fordi den har reenere Aabning elld andre
Fior(*) At jeg her og andensteds anfsrer de Bsnders Ravtte, som ved een eller
anden nyttig Opfindelse have giort sig bekiendte, Vel haaber jeg, at ffisnfomme Lasere ikke opholde sig over, nåar de bemnke, at Dyd og Personlige Fortienester bsr agtes og roses, hvor de findes, nden at see paa Rang
eller Stand ; og nåar ma.l erfarer , al de 2 mcegligste Nationer i Europa
fere blodige Krige med hwanden, for at komme i Besiddelse af visse Fiffer -Banker i 'Nord Amcrlca, troer jeg ikke, at Skadde-Naffels og
«nore vigtige Fiffer Pladstrs Opdagelse bor anstes sor saa ringe en Sag,
som den i en Deel af mine Lystres Oine maastee er.
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Fiorde her i Kaldet, og tiener altsaa i Nedsfald til Indlsb forde fra
Vester-Havet indkommende Skibe; hvilket giver Gens Beboere Lellig
hed til at sortiene nsget ved Lotsning. Gen ligger ien Strakning fra
Vesten til Gsten, er noget over 3 Fjerdinger lang, men neppe iz Fjer
ding breed, og har et temmelig heit og paa langs gaaende Field, kaldet
Skulen (uden Tvivl fordi det giver Skiul, 5: Lye og Lae, i haardt
Veir) som paa Nordre Side gaacr, med mange udstaaende BiergKnolde, nasten overalt steilt ned i Seen, men har paa de evrige Kan<
ter en mere breed, javn og beboelig Biergfod. Den heele Ge er ellers
ftugtbar paa Korn, og i Henseende til Grasning saa vel som FaareAvling den beste af alle Nordoerne. Gaardene her paa Gen ere 5 i
Tallet, nemlig
1 ) Uren og Nogved (hvoraf Nogved-Fiorden har sit Navn) hvilke
begge ligge paa den Nordre Side af Gen, og have i Gvrigt intet
markvardigt hossig, undtagen at der paa etvistSted imellem dem fin
des god Sand-Steen, hvoraf Indbyggerne betiene sig til Bry
ner I: Hvadsteene, som faaes her af allel beste Slags.
2) Rogne er en stien Gaard paa den Gstre Side, hvor Gen er meest
javn og smuk. Dertil herer og en smuk og Grasrig Holm , kaldet
Rogneholm, som tiener ei alene til Grasgang for Creaturene om
Sommeren, men og til et Opholds-Sted for en Mangde See-Fug
le, som der bygge sine Reder, og give Gaardens Beboere nogen
Fordeel af Mg og Duun.
3) Langved, som ligger paa den Sondre Side, er i sar markvardig
af de mange saa kaldte Kiampe-Grave eller Kiampe-Heie, som
findeshenop imod Fieldet paa en Slåtte, 300 Skrid lang og na
sten halv saa breed. Gravene ere omtrent 1 50 i Tallet, men af
adstillig Sterelse, og bestaae af en Hoben sammenkastede Steene,
som dog ere bedakkede med Jord, Gras og Lyng. De fieste af
C 2
dem
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dem ligge i en Cirkel, og have et Snees Skrid i Omkreds; de lig
ge og nogenledes ordentlig, eller ligesom i visse Rader, og ere ge
meenlig rundt om besatte med Kampe -Steene. Beskuerne stulle
snart falde paa de Tanker, at her i gamle Dage maa have staaet
et Feldtstag, og at de i Striden faldne Personer laae begravne paa
Valpladsen. Ellers er og denne
beremt af en Mand , som
her i forrige Tider har boet, og er endnu bekiendt under Navn af
Thomas Langved. Alle veed at tale ock ham, som en brav og
hurtig Seemand, og de fieste holde ham for at vare den ferste Op
sinder af det Fordeelagtige Fiffene paa Stor Eggen , ffiont andre
paastaae, at det er aldre. Skal de ferstes Meening staae ved Magt,
da bliver dette Fiffene omtrent 100 Aar gammelt; thi aset endnu
i Behold varende Document, som er dateret den 26 Ottobr. 1652
og af Thomas Langved understrevet, kan stuttes, at han paa den
Tid maa have varet en boesat Mand, og felgelig af nogen Alder,
saa at bemaldte Fiffene, i Fald det af ham er opfundet, hverken
kan vare meget aldre eller meget yngre , end som sagt er. De, forn
giere denne Mand til Opsinder af Stor-Eggen , fortalte Sagen
noget Fabelagtig; men Fabelen har dog uden Tvivl denne Sand
hed til Grund: at den ferste Anledning til Stedets Opfindelse har
varet en tyk Taage, hvori Thomas Langved (eller hvilken anden
man vil giere til ferste Opsinder) har faret vild, og tåget Feil af
den rette Lecd (Cours) faasom det ikke er troeligt, at nogen Fiffer
efter foregaaende Overlag, og med frie Forsåt, har vovet sig saa
langt ud i Havet. Imidlertid er det vist, at oftbemaldte Thomas
Langved har ei alene flittig besegt denne markvardigeFiffer-Plads,
men og til Fisterjets bedre Drift ladet sig bygge en saa kaldet
eller starkt Farlei paa til 4 Laster, paa hvilken han lange kunde
holde Seen ud, og tillige strax virke sin Flst; saa at han derved

har
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har efterladt sine Landsmand et Exempel, som efter mine Tanker
endnu paa visse Steder hos os burde og med Fordeel kunde efter
folges.
4) Flem, som har givet Gen Navn, ligger paa samme Side og har
ligeledes en Deel store og anseelige Kiampe-Grave, afhvilke den ene
for 30 Aars Tid siden blev opkastet, da man efter Beretning deri
stal have sundet en Hule af et Menneskelig Legems Sterelse tillige
med nogle store Perler, som dog nu ere forkomne Ellers findes
og ved denne Gaard Sand-Steen af samme Godhed, som paa den
Nordre Side af Fieldet.
IV.) Haramsoe(*) er henimod en 1 Miil lang, men knap 1
Fjerding breed, og har et Field af samme Strakning, saa og til Deels
af samme Bestaffenhed, som paa Flemsoen, da det Norden paa har
en brat og ujavn Side med en kort og steilt nedgaaende Fsd, men mod
Gsten og Senden en meget bredere, javnere og beboeligere Fod eller
Strand. Deri er dog dette Field forstielligt fra hiint, at det oven
paa, eller paa Field-Ryggen, falder temmelig breedt, javnt og Gras
rigt, men derimod paa Sendre Side ganste negent, tvarbrat og steilt
forn en Huus-Vag, hvilket uden Tvivl maa vare foraarsaget ved et
saa kaldet Field-Skreed ; thi lige ved Roden af Fieldet , eller paa den
everste Deel af Biergfoden, findes liggende en Mangde Steene, som
C 3
ei
(*) Uden Tvivl bliver denne Oe det Sted, som i /o^e/ /M.
Z'. 5.
/. 6^/. 27. L^^. kaldes Hamarey eller Hamarsey,
og beskrives som en stor og vel beboet Oe, beliggende paa Grcrndserne af
Sendmer, item som et bekiendt Scrde for Kongelige Statholdere eller
Hevdinger; hvorom /o^e/ Ord ck'^W /^F.
ere disse:
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ei kan ansees for andet end udbrustne og ovenfra Fieldet nedfaldne
Bierg-Stykker. Alle disse Steen Dynger ligge strax oven for Gaarde
nes Gierder, og kan give en god Patriot Anledning til at argre sig
over de mange tet derved staaende Fae-Huuse, hvilke alle ere opbygte
afTemmer; thi det er uimodsigeligt, at Fae-Huusene (ligesom og SeeHuusene) kunde baade her, og paa mange andre Steder hos os, op
feres af Steen med maadelig Umag og Bekostning. I Gvrigt falder
her godt Korn-Land overalt; men Grasningen er noget ringere end paa
de andre Ger. De markvardigste Steder paa Gen ere
i) Ulla eller Ullern (*), som er den eneste Gaard paa Nordre Side
afGen , og ligger ien fra den Vestlige Pynt indgaaende dyb Viig
eller Havbugt. Her kan msrkes:
At paa Fieldet oven for Gaar
den (eller paa Ullafieldet, som det her kaldes) findes Klabersteen,
- som vel er af god og brugbar Art, men sidder paa et brat og util
gangeligt Sted, saa at intet deraf kan faaes uden om Vinteren,
nåar den i Tee-Veir lesnes med Sneen og falder ned i store Styk
ker. Steen-Arten er nogenledes haard, og har en Hoben indvik
lede Gaarer eller Striber, felgelig synes at vare det Slags Veeg
steen, som I^nnXUB kalder
tidn'B riFi6iB fasciculgnB in
wi-tis. Den anvendes ei alens til Lod paa Fiffer-Snorene i Ste-

den
(*) Ullern, Harem, Blindern, Gamlem og fiere saadanne Gaardes
Navne ere formodelig sammensatte af de «loste Beboeres Navne og det
Norffe Ord Heim, som betyder Hiem etter Boepttl. Dersom min
Gisning angaaende Hamarsey er rigtig, saa maa Ullelweller Ulheim
uden Tvivl v«re den Gaard, som To^/e^ /o<7. <7?>. kalder Vindheim/
og siger at stulle ligge paa Hamarey. Den Gaard Slitzfiord, som
hos bem«ldte Forfatter paa samme Sted omnmldes , og siges at ligge paa
det faste Land, maa efter al Rimelighet) vcrre det Sted eller Bygdelav,
som nu omstunder kaldes Samfiord, og ligger ikke ret langt fra Haramseen.

<
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den for de mere kostbare Blye-Lod, men bruges og i Smede Verk
steder til Alv-Steene, hvilke herfra salges for 1 Mark Dansk Styk
ket. <3) Tet derved iet saa^kaldet Gisll (det er, en trang Dal
eller KeceMlB i Fieldet) kommer af Bierget udfiydende et meget
fimt, hviidt og glandsende Leer, som tillige er meget seit, men ei af
nogen stnderlig Tyngde, som kunde give Anledning til at troe, at
det indeholdte noget Metalllff i sig. Det bruser ei med Skedevand,
men lader sig let oplese i naturligt Vand , og styder da starke Bob
ler. >) Til denne Gaard henherer den i Mundingen afFiorden
beliggende Holm, kaldet Ullaholm, som er javn og meget Gras
riig, af Aarsag, at den om Vinteren i hei Flod ofte, og for den
sterste Deel, overffylles af Soevandet, hvis Salthed har ester de
flestes Meening en frugtbargierende Kraft. Den bruges nu ikkun
som Udmark, til at satte Qvag paa omSommeren, men kunde
ved Rydning let forandres ttl et Par stienne Pladftr, i Fald den
kunde undvares til Sommer-Grasning; hvilket dog vel ei lader sig
giere, med mindreHarams-Fieldet (det er Fieldet paa Harams
een) som oven paa har en fiad og Grasriig Slåtte, men tillige nogle
bratte og farlige Stier, blev indhagnet saaledes, at Qvaget uden
Fare kunde der gaae i Beed. For narvarende Tid tiener ellers
denne Slåtte til Torv-Mark for Opsidderne her paa Gaarden, hvil
ke aarlig spade en Deel Torv paa Field-Ryggen, og kiere det hiem
paa en dertil banet Vei ned ad Field-Siden.
2) Ostnccss er en paa Gens Gstre Pynt beliggende Gaard, hvis Op
fiddere bruge en sardeles Maade til at forbedre sin Eng, som bestaaer
deri: at man aarlig udvalger et dybt og til Torveffiar tienligt EngStykke, hvor man paa sadvanlig Maade spader det fornedne Torv,
omnent 1 Alen eller 3 Qvarteer dybt. Naar dette er ffeet , gieres
Torvhulltts Bradder, bed Hielp af Spaden^ paa alle Sider saa
javne
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javne og lige med Hullets Bund, som muellgt er; og, om Stedet
af Naturen ei er haldende nok, anlagges smaae Veiter eller lordGrofte for at lede Våndet bort. Derpaa bliver Mulden i Torvhul
lets Bund lidt ophakket, og strax besaaet med Havre, i Fald den
befindes at vare god og feed nok; men er den alt for maver, forbe
dres den ferst med lidt Gedning, og giver saaledes det ferste Aar
god Korn-Afgrode; men siden lagges Torvhullet ud til Grasmark,
og forbedres aarlig med nye Muld, hvorved det efterhaanden saa
meget forheies, at det til sidst bliver javnheit med den evrige Deel
af Marken. Denne Maade, som for et halvt Snees Aar siden er
begyndt her og paa nogle fiere Steder i Harams Sogn, kunde
efter mine Tanker med god Nytte efterfelges i adstillige andre Sogne
paa Sendmer, hvor man aarlig forbruger en Hoben Engbund til
Torvestiar, uden at fylde Torvhullene, eller at lede Våndet fra
dem.
3) Haram (som og ffrives Harem eller Harhelm) er den sterste
Gaard her paa Gen, ligesom den og har givet Gen Navn. Det
Markvardigste paa Gaarden er Harams -Kirke, som ansees for
Hoved-Kirken her i Kaldet, og er vel ikkun en gammel saa kaldet
Stav -Kirke (*), men dog af temmelig god Anseende, udvendig
for(*) Foruden Steen-Kirker, eller murede Kirker, som hos os ikkun ere saa
i Tallet, gives her 2 Slags Trae-Kirker, nemlig Temmer-Kirker og
Stav-Kirker.
De fsrste opfsres af horizomal liggende Tsmmer-Stokke
paa selv samme Maade, som de almindelige Vaanings-Huuse, og ere derfor temmelig troefaste og standhaftige; men de sidste bestaae af nogle viidt
fra hinanden staaende Staver (eller perpendiculair opreiste Troee-Stolper)
som blot sammenbindes ved en Deel Tver-Baand, og uden paa beklcrdes
med pleiede og sammenftrldte Brcrdcr , saa at den heele Bygning udvendig (undertiden, ogsaa indvendig) maa bestyrkes med store Skurrer,
eller
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forsynet med Tagsteen og et Spiir, og indvendig med en i Fyrre vel
udarbeidetAlter-Tavle, som og er dens betydeligste Zirat. PaaA
lteret ligger enMarMor-Stem, som uden Tvivl er af nogen Mark
vardighed, og maa derfor noget neiere bestrides: Steene» bestaaer
af hviid Marmor, er af Skikkelse fiirkantet, og holder i Langde i
Qvart. og 5 Tvarsingre, men i Bredde kun 3 Tvarsingre over 1
Qvarteer. Den ligger indstuttet ien Trae-Tavle, som er dannet uden
stnderlig Konst og ikkun udhulet i Midten , at Steenen deri kunde
indfattes. Naar Tavlen vendes om, falder Steenen ud, og befin
des da paa den ind ad vendende Side at vare mindre javn og glat,
end paa den udvendige. Nu omstunder bruges den kun til at satte
Kalk og Diff paa, men har uden Tvivl tilforn , nemlig i Pavedom
mets Tid , havt noget mere at betyde , stient ingen veed at give no
gen Oplysning om, til hvad Brug denne, saa vel som de evrige
Steene af samme Beskaffenhet), hvilke i en Deel andre Kirker hos
os ligeledes findes liggende paa Alterne, fra ferste Tid egentlig have va
ret indrettede; ikkun man siger, at de have ligget paa Alterne fra
aldgamle og umindelige Tider. Jeg havde vel altsaa bleven «viden
de om disse Alter-Steenes rette Hensigt og Betydning, hvis jeg ikke
af Hr. Etats-Raad Klevenfeldts Betankning over en Antiqve, som
er funden i Fyen, havde faaet narmere Oplysning om Sagen.
D
Denne
eller ffraaeliggende Trcee^Stytter.
Deri kow':'e dog begge Slags TrcreKirker overeens, at de enten bygges i Form af et Kors, anlagt efter de
4 Hoved-Vinde, og i Krydstt forsynet med et lidet Taarn; eller og de
opferes i een Lomgde fra Osten til Vestcn, med Tilbygning aset Chor ved
den Ostre, og med et lidet Taarn eller Trcee-Spiir paa den Vestre Ende.
Tåget paa dem begge behomges gemeenlig med Tegl Steene; men Vaggene og Taarnet maae, for Varagtigheds Skyld , udvendig Tierebraes,
eller ovcrstryges med Tiere.
Dette har jeg her een Gang for alle villet
erindre.
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Denne smukke Afhandling, som findes indfert i det Kiobenhavnste
Selstabs Skrifters Siette Deel, malder om tyende Slags Tav
ler, som i den Catholffe Kirke fra aldgammel.Tid have varet i
Brug. Det ferste Slags brugtes som
porrarilja I: Bareeller saadanne Altere, som man ferede med sig paa Reiser,
og betienede sig af ved Messens Holdelse, nåar samme ei kunde stee
ved de saa kaldte /.Karia 6x2 eller faste Altere i Kirkerne. Disse
Bare-Altere beskrives saaledes: „ Der var et Stykke Tråe i Form
„af Mcnsa, i hvis Midle et Hull, hvori Reliqvier bleve lagte,
„uden hvilke de hellige Ting syntes ikke at have nogen retHraft;
„men oven paa Neliqvierne lagdes en Steen, som blev indfattet i,
„ Tavlen. Denne Steen var as ulige Langde, men dog i det
„ mindste saa stor, at Kalken derpaa kunde remmes, med videre.,,
Strax derefter viiser og Forfatteren, at disse smaae Vorde eller
Tavler altid stulde vare af Steen, i Hensigt paa Christum, den ret
te Hiorne Steen; men langere hen malder Han om et andet Slags
Tavler, som kalotts olcu!a?acjß og havde denne Oprindelse: at
da man i den Catholffe Kirke brugte i Begyndelsen den Skik at
kysse hinanden ved Alterens Sacramentes Annammelse, rettende
sig efter Pauli Ord: Kl sser hinanden med et helligt Kys; sta
fandt man derimod siden for adstillige Aarsagers Skyld for godt, /i.
Steden for Kys in nlcura (som Hr. Klevknfeldt firiver) at ind
fere Oscnlatoiia, der er, smaae Tavler af Metal eller Steen (hvor
for de og ofte kaloes Mgi-moi-I eller I^2pic^eß) hvilke man lod om
bare for at kysse paa. Hcrtll lagger bemaldte Forfatter endnu den
ne Anmarkning, at de Steene, som Hans Hoiarvardtghed Hr.
Bistop Harboe har sundet paa Alterne i de lislandste Kuker, og
paa hvilke Ven^radile fordum stod, er intet andet end saadanne
(Mulgtorm eller (Xculu ?^i3; hvilket det Navn Pax-Epiald,
hvor-
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hvormed de paa lisland betegnes, tydelig nok giver tilkiende, Va
det lige efter Ordene betyder
?ac,'B. Begge disse Bestri
velser har jeg her een Gang for alle noget viidtleftig anfert, paa det
at Laseren selv kunde demme, til hvilket Slags Tavler de AltevSteene, som findes i vore Kirker, ber henferes; vil og overlade
enhver at demme derom efter Behag , stient mig synes, at de best
kunde henferes til det ferste Slags, allerhelst da nogle af vore Tav
ler ere saaledes indrettede, at Steenene ei kan falde tet ind paa dem,
men at der imellemTavlen og Steenen bliver et lidet Rum eller Aab
ning af en halv Fingers Bredde eller lidt mere> som viiser, at der
tilforn maa have ligget noget (ventelig Reliqvier) i Forvaring.
V.) Lepsoe, som ved det saa kaldte Haramssund adstilles fra
Haramssen , er 2j Fierding lang , men kun lidt over i Fierding
breed, og har baade god Korn Avling og gode Grasgange. Fieldet
her paa Gen ligger som sedvanlig vendt fra Gsten til Vesten, men har
dog saa vel paa Nordre som Sondre Side en temmelig breed og javn
Biergsod. Paa den Vestre Kant er det temmelig lavt, men tiltager
i Heide mod Gsten , og endes der med en hoi Field-Tinde eller BiergTop, kaldet Gohalden, som for dem, der komme Norden fra, viiser
sig meget besenderlig, og har formedelst sin Heide den Virkning, at
nåar Vinden blaser af en Norden, har man Sonden for Field Tinden,
i den saa kaldte Wigre Fiord, et Havblik nasten i Fjerdings Vei fra
Oen, hvor starkt Vinden end blaser paa den evrige Deel afFiorden.
Fra Gohalden strakker sig i Gst en lang og beboelig Biergfod, som
dog ligger ganste udyrket og übeboet; derimod gaacr Fieldet paa den
Vestre Kant nasten ganste steilt ned i Havet, og dog ligger der i en
Havbugt den Gaard
i) Ovnen, beboet af4Mand, som fra ferste Tid have nedsat sig her
for Fifferiernes Skyld alene, efterdi de intet Korn kan avle, men
D 2
ikkun

652

Sendmers Bestrivelse, 11, Parts I. Capitel,
</

ikkun lidt Hee til nogle faa Creatures Underhostning. Ikke langt
fra denne Gaard, paa den Nordre Side af Fieldet, findes et.stort
Hull eller en saa kaldet Halder (det er en af Naturen dannet hori
zontal Hvalve-Gang i Fieldet) hvis Dybhed og evrige Beffaffenhed
jeg ikke har kundet erfare, fordi den tiener til et Opholds-Sted for
Faarene, og er derfor saa fuldafUreenlighed, at ingen stetter om
at gaae ret langt derind. Det samme maa jeg og sige om en anden
men sterre Halder , som ligger tvart over for paa den Sendre Si
de af Fieldet, og hvorigiennem Opsidderne paa Gaarden Nonstad
have banet Vei for sine Creature, at de om Sommeren og Hesten
i ondt Veir kan der sege sin Tilfiugt, i Steden for at tåges ind ide
ellers brugelige Sommer-Faehuuse.
2) Sat eller Sater (*), en Gaard paa Nordre Side af Gen, er
markvardig af en liden og nar ved Stranden beliggende Holm,
kaldet Satsholm, som med Gen er foreenet ved en Grunde (el
ler hei Vierg-Strakning i Seen) der overalt er bedakketmed store
Steene, og forlades i Ebbe-Tiden af Seevandet, saa at man kan
gaae terstoet derover. Denne Holm bestaaer af et Slags haard
Veegsteett (uden Tvivl o!lari3 6uruß
Bpec. 1 39.) som
seer ganste sort ud af det meget Glimmer, som deri sidder indstut
tet, og udgier den vasentligste etter sterste Deel deraf. Hist og her be
findes denne Steen-Art at vare igiennemffaaren af brede FeldtspathAarer,
(*) Dette er et meget almindeligt Gaards Navn hos os, dog saa, at det gemeenlig staaer i Sammenhang med et andet Ord og udgisr detS Endelse.
Aarsagen dertil er uden Tvivl denne, at de fieste, om ikke alle, saadanne
Gaarder have tilforn virkelig vceret Såtre, og tient de «loste Gaardes
Beboere til Sater-Marke eller Sommer Grusgange; men ere siden ved
Rydning og Bebyggelse forandrede til Gaarde saaledes, at de lige fuldt
have beholdt sine forrige Navne.
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Aarer, som ere Kridhvide og give en artig Anseende i det Sorte. I
Feldt-Spathet, som er meget haarot, sidder og en Hoben sort
Glimmer af langt sterre Partikler, end i Veegsteenen. De mange
og til Deels meget store Steene, som ligge paa den heie Grunde
imellem Holmen og Gen, bestaae af selv samme haarde VeegsteenArt; men mange af dem ere derhos ligesom stakkede med grove
Granater. Denne Veegsteen betiener man sig meget af til Lod paa
Fiffer-Snorene, stient den falder noget haard at arbeide, og er i
den Henseende ringere end et andet Slags Veegsteen, som findes
paa Sendre Side af Gen, i sar paa Gaarden Nonstad, hvilken
jeg dog ikke har stet. Ellers har jeg market, at denne Ges SseMerge (det er Klipperiige Strandbradde) bestaae for den sterste
Deel af den her bestrevne haarde Veegsteen Art.
3) Kiarstad, som er Praste- Gaarden her i Kaldet, ligger og paa
Nordre Side af denne Ge, felgelig ganffe adstilt fra begge SogneKirker Haram og Vigren, og omtrent lige langt fra dem begge.
De Urter, som her forekomme, har jeg havt nogen Leilighed til at
undersege, og vil derfor anfere dem som en Preve, hvoraf man
nogenledes kan stutte, hvilke Urter der findes paa de evrige Ger her
i Sognet. Paa Udmarken tet ved Seen voxer Zcnecio
heiere op ?c6iculariß paluftriß lidet, men (3aliuin Imeum og?ar
nallia li I^epatica alda i Mangde. Paa Hicmmemarken voxer
i den terre Strand-Sand Lum2B iiliculiß ovmiß lTvjduß, og over
alt ved Strandbradden
toliorum impgri lobaw.
nåria foliiß ovatiß acmiß cZrnoilß.
cal^cibuß lemi
nnm l^jsco 6ent2tiß.
cal^Hu» diiioris bolculo dermg.
pdrocktd L^e. d!uctil)2luß l Leden album. N^muß greng
rinß. Boncduß pe6unculiß cgl)^lduß<^vo dißpi6iß) altsammen i
Mangde. Paa den vaade Eng voxer i temmelig Mangde Opl^^
D 3
bulbo
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duibo tidrolo eaule ditolio, som ellers er rar at see, item Lgrclia
og nogle Straae af Bcellalia foliiß iLneeolariz lei-i-uiariß. Malt
fillder og her R.2nnnen!nß folilß ra6ie2lidn3 renisormiduß erena»
tiß incil!B , caule mulMoro, som sielden sees hos os. Ved AgerRenerne voxer
eaule tereti dulbifero, og op i°mod Fieldet
«n stor Mallgde af Lartlia (3entianella og ?rimula veri'B. De
evrige og mere almindelige Urter ere: ved Veiene klamazo latisc>>
lia; ved Ager-Renerne H.rAmm li Lar6gng; og i Agrene selv
temilia.
Paa Engen overalt
svlvellNß.
(Har^uuF
t()lii8 lanceolati3 inre^riß laeiniat!B(^ve.
lic^viletuin arvenle.
(3eraninin svlvacieum. (3eraniuni
I-Ivperi»
con perloramm li vul^are.
I^vcdniß petaliß
I.vedniß
6ioiei3 i stor Mangde, hvoriblant fandtes eet
Exemplar med iioribuß albiß 6iuieiß, og et andet med lioribus
rndriß dermapdro6jti3. krunella vul^ariß. Beadiola arven
li3.
Beabiosa li
Oiadoli.
801i63F0 s. Virzaaureg.
Valeriana svl>ettri3. Vicia sgtiva med fiere, af hvis Blomstre
Marken stod herlig beprydet.
Da jeg i Augusii Maaned 1761 har besteget den Nordre Side
af det saa kaldte Gohald-Field, som ligger lige oven for PrasteGaarden, saa vil jeg her tilseie dette Fields Urter, og det i samme
Orden, som de ere mig forekomne.
Ved Field -Foden fandtes
Baxifl3A2 l()1ii8 eanliniß !ineai-ibuß alterni3 eiliatiß, overalt staaem
de ved Vand-Bakke. Heiere op
eulmo nu6o liriOio ea^
pitulo laterali i stor Mangde, og paa visse Stader saa tet som
Saden i en Ager, hvoriblant ogsaa fandtes I-loleu^ item Beadiola
yvX Morlnß viadoli. Derefter forekom meest lirica tlore rubro
Lli albo, hvilken sidste her kaldes Hviid Lyng, saa og I^uduß eda
lNXmoluz norv2Aeuß i Mangde, foruden I^xeo^olllum li Mn
leus
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lcuß ereemß. Op imod Fieldtts everste Deel voxede 3 Slags Ba
-3ix, nemlig Balix foliißinteFi-i8 dii-lutiiß lanceola^, Balix loliiß ler»
r3ti3
ovati'B venoliß, og Balix loliiß ludlerratiß odlon^o
-OV2NB lubmß ludvillc)^B. hvilken sidste hadde meget artige Duster
eller ligesom Roser i Toppen, bestaaende af sammenfoldede Blade,
just ligesom Frisch forestiller dem i Beschreib. derlnsecten 12
Theil 2 Platte 2 Tab.; thi bemaldte Roser foraarsages af et vist
Slags Indsect (uden Tvivl en
LinnXi) hvis Larva
blev sundet her, og stal maastee ved en anden Leilighed bestrides.
Paa Field-Ryggen, som er lang og smal, men temmelig javn og
Grasriig, voxede overalt
llore rnbro A aldo,
mella gleina, Tupdralia vnl^ariß,
alpinum og
I^ieraeium ra6iee prTmorla.
4) Z^ar ved Lepsesn ligger endnu en liden Se og et Par smaae Holme,
med videre, som her under eet kan betragtes, nemlig:
holm, som ide aldre Tider har varet beboet, og er ganske javn og
beqvem til Rydning, saa at et Par gode Pladser der kunde Mag
ges; men bruges nu ikkun til Udmark (eller Grasgang for Crea
turene omSommeren) afOpsiddernepaa Gaarden Lousund, som
ligger paa Sendre Side af Lepsoen. D) Loukoe med Hestholm,
af hvilke den ferste er en meget smuk og javn Ge , beboet af tyende
Gaardmand, men den sidste, som ligger tet derhos, ganste Klippig,
og tiener derfor ikkun til Grasgang for Opsiddernes Qvag paa
Loukse. >) Fra disse smaae Ger og hen imod det faste Land ved
Hildre-Strand gaacr en hei Grunde eller Banke, kaldet Qvar
nen, som er meget farlig for lagte og Skibe, efterdi den ligger
midt i Farvandet. Paa denne Banke sinder man i Ebbe-Tiden,
eller nåar Geen er udfalden, sort og god Flinte Steen . dog ik
kun i lese og rundagtige Stykker, som uden til ere omgivne med
Kriid,
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Knid , folgelig af det Slags, som LinnXuz kalder Bilex erer.aeeu3 va^uB.
Nogle meene, at den af en Handelse stulde vare
bragt hid ved et forulykket Skib, men andre holde for, at den he-

rer hiemme her paa Stedet; hvilket sidste jeg helst bor troe, efterdi
baade samme og anden Flint Art findes paa fiere Steder hos os ved
Strandbraddene.
VI.) HildwStrand, saa kaldet af Gaarden Hildre, er ott
eneste Bygdelav paa det faste Land, som herer Harams Prastegield
til. Det strakker sig fra den Gaard Gamlem i Borgunds Sogn i
Miil hen til Samfiordcn i Vame-Sogn, og kaldes gemeenlig Hove
ne, eller rettere Hovdene, af de mange Hovder (det er, Forbierge,
papira) som stikke ud fra Stranden, og danne en Hoben Viige imel
lem sig; stient andre (maastee med sterre Rimelighed) meene, at
Stranden har faaet dette Navn af de mange Kicempe-Grave, hvilke
her sees liggende som store Hoie eller Steen-Dynger, allerhelst da det
i Henseende til de 2 sterste af disse Kiampe-Hoie synes at vare steet,
at Stranden deeles i Sondre og Nordre Hon. Dette er et meget
bekiendt Sted for Seefarende, efterdi det ligger i Streget saa vel for
de Nordlandske lagte ,^ som idelig seile til og fra Bergen, som og for
de ind eller ud gaaende- Skibe til eller fra Kiebstaden Molde i Roms
dals Fogdene. Den heele Strand (saaledes kaldes her et nar ved
Seen beliggende langt og smalt Stykke Land) bestaaer af en ganste
javn og fiad Mark, som steder til en straae og Grasriig Biergfod;
men hvor Biergfoden opherer, der begynderFieldet at stige med eet na
sten Lod-ret op i Veiret, og er temmelig heit, saa at, omendstient lordArten falder her ganffe god og beqvem til Agerdyrkning, bliver Kor
net dog sildig modent, efterdi Fieldet betager Solens Skin den meste
Tid af Dagen. I sar ligger ved Gaarden Hildre et meget heit Field,
kaldet Hlldre-Hest, hvottfter vore Fistere rette sig allerlangst ud i
Havet,
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Havet, fordi det stikker op over alle andre Fielde her i Kaldet. I
Gvrigt er GraZZangen paa denne Field-Strakning meget god; og ved
Stranden falder stient Laxe- Fiffene med Garn, hvilke dette Steds
Beboere vide sardeles vel at omgåes med, og forstaae at udsatte dem
paa den rette Maade.- Blant de markvardigste Steder kan regnes
i) Syndeland, den ferste eller Nordligste Gaard paa denne Strand
ved Samfiordetts Grandser, hvor de ved Seen liggende Bierge
foren stor Deel bestaae afSkiever-Steen, som er ganste sort og uden
paa saa stier, at den med en Haand-Steen kan knuses og splittes i
utallige Stykker , hvilke alle skive sig ganffe perpendiculair ned.
Endnu narmere ved Seen findes mange lese Stykker af samme
Slags Steen, saa og nogle Stykker af en anden ganffe gren og
glandsende Skiever-Steen, hvoraf dog ikke i Narvarelsen forekom
mer noget heelt og fast Bierg, saa viidt jeg har kundet marke; lige
som jeg heller ikke troer, at enten det ferste eller sidste Slags af disse
Skiever-Steene til noget nyttigt Brng kan vare at anvende. Her
maa jeg og erindre, at Biergene i dette Bygdelav ere hist og her
fulde af Sprakker, og lade sig uden Vanstelighed kile ud i store og
tynde Plader, med hvilke Venderne beklade sine Huuse udvendig,
da de bore Hull paa dem, og staae dem fast til Vaggen ligesom
Bradder.
2) Rsdholmene ere nogle smaae og übeboede^Holme, henhorende til
Gaarden Syndeland, hvilke i vaade Aaringer give nogle Las Hee,
og giere et lidet Anker-Leie imellem sig, som er tienligt for lagte
og andre smaae Farleie. Disse Holme maae det uden Tvivl vare,
som Peder Clausen og Torfaus sigte til, nåar de stge: at Fog
deriet Nordmor strakker sig io Miile i Langde fra den Ge Naud-

E
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holm til den Havn Kirhofuit , som nu omstunder kaldes Kyrhou
og er det Nordligste Sted paa Nordmer; thi hverken i NaboeFogderiet Romsdalen eller andensteds her i Amtet findes nogen
Holm eller Ge, som barer Navn af NodholM og ligger ic> Mule
fra Kyrhon, undtagen bemaldte smaae Holme ved Gaarden Syn
deland, hvorom jeg neie har erkyndiget mig. Deraf kan man da
stutte, at Nordmer i gamle Dage maa (NB. for saa viidt SeeSiden angaaer) have strakt sig lige hen til Sendmer, og felgelig,
at Romsdalen paa den Tid maa have ligget indstuttet imellem begge
Morene paa trende Sider, nemlig saa vel paa den Vestlige som
paa den Nordre og Sendre Side; langt anderledes end nu, da
Romsdalen, ligesom de evrige Nordensieldste Fogderier, har Ve
sterhavet til Grandse paa den Vestlige Side, og saaledes gier fuld
kommen Skilsmisse imellem Nord- og Ssnd Mor. Denne An
markning har jch, hvor rimelig den end forekom mig, dog lange
tåget i Betankning at anfere, indtil den i Norges gamle Geogra
phie kyndige Hr. Rcctor Schsning har bestyrket mig i min For
modning, og giort Sagen end mere rimelig deraf: at nåar noget i
de aldre Tiders Historie berettes at have tildraget sig paa Grandser
ne imellem Sendmer og Nordmer, da siges det snart at vare skeet
paa Sendmer, snart paa Nordmer, og undertiden igien i Roms
dalen; hvilket alt synes at viise, at disse trende Fogderier i forrige
Tider maae have staaet i narmere Foreening og Sammenhang med
hinanden, end nu omstunder, og at Send- og Nord-Mor i gam
le Dage maae. have fulgt umiddelbar paa hinanden ., ligesom
Sondhordlehn og Nordhcrdlehn , item Sondfiord og Nord
fiord.

Anden
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Anden Artikelom

Vigrens Sogn.
Noalds Sogn ligger som et Annex under Haram og
bestaaer kun af en eneste Ge, som kaldes Vigren, eller rettere
Mgeroe, uden Tvivl i Anledning af de mange Vige eller Havbugte,
fom ffiare sig ind i Landet, i sar paa den Vestre Kant, hvor de paa
nogle Steder giere Gen saa smal, at den kun er 5 Fierding breed, stient
den paa andre Steder er meget videre udstrakt, nemlig i sin sterste
Langde fra Roald tilSyndnas 1 Miil, og i sin sterste Bredde fra
Giosund til Vlindem m halv Miil. Denne Ge adstilles paa den
ene Side fra Lepsoen ved en temmelig breed og stor Fiord, kaldet
Mgre-Fiord , der dog har lige saa ureent Indleb, som de fieste andre
Fiorde her i Kaldet; men paa den anden Side fra Gidstse og Val
deroe ved et trangt Sund , -kaldet Giosund. Paa Gen findes 3 maa
delig store og javnstdes liggende Bierge, hvilke alle strakke sig fra Gsten
til Vesten, og giere imellem sig tyende Dale, som gaae ned til VesterHavet, og indstiares af de forommaldte Viige eller Havbugte, af
hvilke Gen har faaet sit Navn. Den evrige Deel af Landet er meget
javn, og bestaaer overalt afSand-lord, undtagen paa nogle faae Ste
der nar ved Fieldene , hvor ogsaa findes Muld-lord.
Den heele Ge er ei alene smuk og behagelig, men og meget frugt
bar paa Rug, Byg og Havre, som avles her endog over Forneden
hed. Dog er det ikke ret lange siden Agerdyrkningen her begyndte at
komme i Stand; thi Indbyggerne have i lang Tid fornemmelig lagt
Vind paa See-Bruget og derved forsemt Jordens Dyrkning, indtil
en vis Vonde paa Gaarden Roald, ved Navn Samund Roald,
E 2
for
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for ZO til 4O Aars Tid siden ferst begyndte at antage sig Agerdyrknin
gen med Fliid, og M sit Exempel bragte de andre i lige Drift; saa
at han af fattige Fistere, som de fieste tilforn vare, kan siges at have
giort dem til ruge og velholdne Bender, og felgelig fortiener et Sted
i vore Historier med langt sterre Ret, end den bekiendte Ganger-Rolf/
som og stal have boet her, ferend han gwrde sit Tog til Frankrig.
Agerdyrknings Maaden er dog ikke her forskjellig fra den ellers bruge
lige, undtagen paa de tvende nar ved hinanden liggende Gaarde
Roald og Rorvig; og hvori denne Forstiel bestaaer, stal herefter
viises paa sit Sted. Grasningen er paa de fieste Steder , i sar hvor
Jorden ei falder alt for Sandig, meget god og kraftig, besenderlig
for Heste, som her paa Gen blive overmaade feede. Paa Engene
voxer en Hoben stienne Urter, .som give en stordeles behagelig Lugt fra
sig om Sommeren; og af dem stal siden meddeeles en liden Preve.
'Formedelst Gens lavnhed og Sandighed opholder sig her altid en Ho
ben Lerker om Sommeren, saa og en Deel Vider, som neppe sees
cmdensteds i det heele Kald. Kort at sige: den heele Ge er saa javn,
smuk og behagelig, at den fortiener at kaldes den smukkeste Oe paa
Sendmer; og omendstient den allerede for narvarende Tid underhol
der en anseelig Deel Beboere, nemlig i a!t 6o Gaardmand foruden et
halvt Snees Huus- og Pladse-Mand , saa tvivler jeg dog ikke paa , a't
den jo ved Rydning og videre Forbedring kunde blive i Stand til at
ernare et langt sterre Antal.
At der ved denne , saa nar ved Havet beliggende , Ge falder
stient og betydeligt Fistene, behever jeg vel ikke at erindre. VaarFisteriet eller Torste-Fangsten med Garn om Foraaret steer gemeenlig
iz Miil ud i Havet ved en Holm, kaldet Storholm, som dog egent
lig bestaaer af 3 tet ved hinanden liggende Holme med lige saa mange
mellemlebende trange Sunde. Havbunden rundt om Gen er (paa
nogle
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nogle smaae Dyb og Belgagtige Opheielser nar) ganffe javn og be
staaer mestendeels af Sand , ligesom Gen selv ; hvilket giver Anledning
til det stionne Flynder-Fisterie, som her, og ved nast hos liggende
Ge Gidstee i Borgunds Sogn, gaaer til om Foraaret ved PaaffeTider i stor Overfledighed. Paa disse Steder faaes da egentlig de be
kiendte Sondmors-Flyndre og fanges medLiner , som forsynes med
Madding af Sand «Mak, I.umbrieuß marina (hvoraf her frem
for andensteds opholder sig en stor Mangde i Strand-Sanden) og sat
tes ud i de forbemaldte smaae Dale paa See-Bunden.
Gaardene paa Gen ere i alt 7 i Tallet, og blant dem maa
i sar markes
I.) Roald eller (som den egentlig kaldes) No-old, hvor Kirken
staaer, og hvoraf baade Kirken og Kirke-Sognet nasten lige saa ofte
faaer Navn , som af Gen. Denne Gaard bestaaer overalt af Sand
lord og har desuden ved Stranden en Mangde Flyv-Sand, som,
nåar en hastig Vind blaser af Gsten, drives heit op paa Marken til
stor Skade for Opsidderne, hvilke deels ved Sandfiugt Peels ved Seens
Indbrud have mistet en stor Deel af sine Jorde, og derfor allerede
faaet Aftag paa 4 Voge Fiff; og omendffient Strand - Nuggen
(TlvmuB arenariuB) voxer her i temmelig Mangde, og binder en Deel,
af Sanden sammen, kan den dog ikke aldeles hindre Sandfiugten, saa
det er at befrygte , at den Tid efter anden vil gribe videre om sig.
Denne Sandfiugt hsr uden Tvivl foraarsaget de mange Bakker eller
Hoie, og de imellem Bakkerne liggende smaae Dale, som findes her
paa Gaarden, og ere nu alle med Gras overgroede, men ligge ien
besonderlig Orden , som fatter Beskuerne i Forundring. Imellem
disse Heie og Dale ligge nogle javne Eng-Stykker, hvorpaa ei alene
voxer en Hoben deiligt Gras og Urter, men og en Deel heie KlungerTraer (Aola svlvelrris) som kan forneie baade Synet og Lugten.
E 3
De
<
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DeUrter, som jeg efter kortUndersegning har sundet paa denneGaard,
ere selgende: Ved Stranden v.oxer /^triplex ealveibuB leminumck
leo 6ent2ti3. VuniaB l^lienliB ov2.tiB lXvidu3. (iientaurea eglvei
duBeiliatiB, 501ii3 pinnatiti^iB , I2einilB laneeo!atiB. lilvmuB are
nariuB. Matriearia. kimpinella.
?olvFonum l. (Hemumno
6ia. BoneKuB pecluneullB c2lveidnBc^ve Kilpi6iB, af hvilken sidste
der og fandtes nok i Agrene. Heiere op paa Engen voxer
oleraeenm eanle teteti buibilero i sterre Mangde, end paa noget
andet Sted her i Egnen, hvorfor den og af nogle kaldes Noalds Log.
H.mKvlliB vulnerarjg. Lunium li Lulboealianum. (^onvallariH
leapo nu6o.
(kalium lu^enm, item aldum t()Iii8 <^vaterni3.
?leraeleum s. Lranea urss. I-lieraeinm li /^nrieula muriB. f-lie
lLeinm foliiB line2ribnB , lloriduB subumdellatiB. oreKiB pvrami^
6aliB. orelilB bnldiB sudpalmarl3 re6liiB) ne6li2rii eornu eonieo.
I Agrene anmarkedes i sar Berramla arvenliB, ag paa Sumpige
Steder
li ?Kr2ZmiceB) tillige med lVlenv2NtKeB li Irilo
linm ac^v2tieum. De evrige Markvardigheder paa denne Gaard hen
here fornemmelig tit Antiqviteten og bestaae i selgende.
i) Ved Stranden findes en liden Dal, eller rettere en stor Groft,
til hvilken man fra Seen af maa gaae over en liden Sand-Bakke
(Sand-Hei) som synes at vare dannet ved Sandfiugt, stient den nu
mestendeels er overgroet med Gras. Denne Greft ligger ien Strak
ning fra Gsten til Vesten, er noget over 100 Skrid lang, men der
imod ikkun saa breed, og af Skikkelse nasten Oval-rund. Grof
tens Bund er ganste fiad og javn som et Stue-Gulv, og bestaaer
af ter Sand, hvori voxer d!ent2nrea foluB pinnatj66i3 laeiniis
I2neeol2liiB) (^onval^ria le2po nn6o, Nvmu3 2ren2rinB, l-lie
r2emm MiiB line2liduB lioribuB sudumbell2tiB) item ?2rn2llia

li ttlepatiea alba, altsammen i stor Mangde, og ligesom i visse
Afdeel-
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Afdeelninger, eller Urteheder i en Have , efterdi hist og her sees
nogle Mellemrumme af bar Sand; hvilket giver et sardeles behage
ligt og tillige rart Syn, fornemmelig i Henseende til I^lep2tie2 ald2,
som ellers ikkun voxer paa vaade og fugtige Steder, men staaer
dog her saa mangfoldig i den terre Sand. Siderne af Groften,
som bestaae af los eller Grasles Sand, ere i Vegyndelsen, eller
ved Indgangen, kun 5 til 6 Alne hoie, men forheies siden alt me
re og mere, jo langere man kommer mod Vesten, hvor de endelig
standse imod en hei Sand «Bakke, som ligeledes har nogen Mark
vardighed ved sig; thi da Sanden ligger her ganffe les, saa at den
af Vinden drives hen over de hosliggende Marke, saa sinder man
her god Anledning til at betragte de adffilligeLag ellerBtr2t2, hvor
af Sand -Jorden paa dette Sted bestaaer, nemlig: everst op et
breedt Lag af fim og hviid Sand; dernast et tyndere Lag afSand,
blandet med et Slags Muld, som efter Beboernes Vidnesbyrd al
deles ligner den Muld, som kommer af forraadnet Tang eller HavGras; langere ned sees atter et breedt Lag af hviid men tillige gro
vere Sand; og endelig allernederst et tyndt Lag af red Sand, som
er noget merkagtig og tung, ligesom den var blandet med vaad
Muld. Gverst op i denne Bakke, hvor Gras-Svoren eller Gron
svaren begynder, stes og en Hoben Steene, satte ligesom med Fliid
ien Runddeel; hvilket ei kan vare andet end en saa kaldet Kiam
pe-Grav, rundt om besat med Kampe-Steene. Endelig er i sam
me Bakke ofte funden, og findes endnu en Hoben store Skids Sem,
som ei kan passe sig til Baade eller smaae Farteie, men vel tillagte
og Skibe; og just dette har givet mig Anledning til at stutte, at
denne Dal eller Greft er dannet ved Menneskers Hander, og at den
i d^ <?ldre Tider maa have varet indrettet til et Skibs-Hvarf eller
-sra,de, allerhelst da der paa fiere Steder hos os findes lige
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saadanne Grofte, som i gamle Dage til samme Brug have varet ind
rettede; hvorpaa det, som i efterfelgende Niende Capitel anferes
ved Knardals Bestrivelse i Nodve Sogn, i sar kan tiene til Ve
viis, og ansees som et ganffe parallelt Exempel. Fra denne Slut
ning gaacr jeg videre og meener, at, i Fald den Beretning er grun
det, som den gamle Provst i Borgund Hr. Christopher Hierman
har givet Tonn Torfao , nemlig at der endnu i hans Tid fandtes
Levninger paa Sendmer af det Skibs -Stade, hvorfra GangerNolf udrevede sin Flode til det bekiendte Tog paa Frankrig (hvor
om forhen er maldet i i. Parts i<D. Capitel) da bliver intet rimeli
gere , end at det just har varet her , allerhelst da Stedet siges at
have ligget i Hr. Hiermans eget Kald, nemlig Borgund, hvor
under baade Harams og Vigrens Sogne paa den Tid laae.
Desuden er Vigren en
forn ligger ganste nar ved Havet, , og
da det er bekiendt, at de gamle Norste Hevdinger fornemmelig op
holdte sig paa Gerne , for desto lettere at kunde forsvare Landet mod
Vikinger eller Seerevere; saa er det saa meget mere ttoeligt, at
denne Ge er bleven udvalgt til et Sade for de gamle More -Jarle
eller Hevdinger paa Sendmer , som den desuden formedelst sin
Smukhed synes dertil at have varet den vardigste. Og om end
Ragnvald More Jarl selv (som der meenes) har boet paa Gidstoe,
er det dog ikke urimelige, at hans Sen Ganger -Rolf kan have
havt sit Tilhold paa Vigren, som ligger saa meget nar derhos.
Vel har jeg ikke hos Gens nu varende Beboere kundet spore ringeste
Kundffab om alt dette; men hos andre mere kyndige Landsmand
har jeg ofte paa Tilspersel strax faaet dette Svar: at Vigren var
det Sted, hvor Ganger-Rolf rustede sig til Toget paa Frankrig,
ja end og , at Gaarden Roald af ham stal have sit Navn, om
hvilket siHste jeg dog har Aarsag at tvivle.
2) Fra
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2) Fra forbemaldte Greft og hosliggende Sand-Bakke strakker sig en

smuk Slåtte, som vel i sig selv er*ganffe javn og fiad, men dog
fuld af runde og afiange Huller, hvoraf nogle kan vare 10 andre
2o Skrid i Omkreds, og af ulige Dybhed, da en Deel naae op til
Båltet, nåar man stiger nedi dem, men andre ikkun til Knaerne.
Inden til ere de overalt Grasbundne eller begroede med Gras;
men ikke desmindre stal man dog have market, at en Deel af dem
heller tillage end aftage i Dybhed, hvoraf man stutter, at der maae
vare visse Huler neden under dem i Jorden. Laae disse Huller
paa Bakker og heie Steder, kunde man tanke, at det var indfald
ne Kiampe-Grave, efterdi de allerfieste af det Slags her paa Gaar
den ere nedsiunkne, og have lige saadanne Huller i Midten; men
da Marken paa dette Sted er ellers ganffe javn og fiad, saa maae
Hullene her have en anden Aarsag og Oprindelse, maastee af een
eller flere underjordiske Gange, som paa visse Steder Tid efter an
den kan vare indfaldne; ffient jeg maa tilstaae, at de deraf ikke
ganste vel lade sig forklare, saasom de ligge for meget uordentlig hist
og her adspredte. Imidlertid er det at marke, at disse Huller
ingensteds findes uden imellem den heie Sand-Bakke og Gaarden
Norvig , som ikkun ligge et kort Stykke Vei fra hinanden.
3) Gaacr man herfra narmere hen til Kirken og mod Norden, da
forekommer «.) en stor Mangde af de saa kaldte Kiampe-Grave,
alle overhyllede med Jord og Gras, og de fieste nedsiunkne i Mid
ten, som forhen er maldt. I sar findes en stor Grav, der seer ud
som en lang lord-Ryg og har tyende Steen-Pale i Alen heie, staaen
de 27 Skrid fra hinanden, een ved hver Ende af Graven, foruden
en Deel mindre Steene der omkring. Denne kaldes af Indbygger
ne Borni Grav, og giver altsaa Formodning om, at et Fruen
timmer her maa ligge begravet, efterdi Borni er hos os etQvinde-
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Navn. si) Imellem alle disse Kiampe Grave ligge adstillige smaae
og smukke Dale, og deriblant een kaldet Proesthuus' Dal, hvor
til jeg ingen anden Oprindelse veed, end den man af Navnet selv
kan stutte sig til. >) Strax uden for Kirken i Nordvest ligger en
Hei, kaldet Kongs -Hoi, hvor Indbyggerne sige, at en Konge
ved Navn Roe stal ligge begraven, og at Gaarden Roald af ham
har faaet sit Navn. Er dette saa , da bliver Roald eller ßo old
uden Tvivl det samme som Noehald etter Roehold, det er Kong
Roes Tilholds Sted og Boepal; thi jeg har tilforn erindret, at
(H) udelades gemeenlig af Ordene i vore Venders Ud
tale. Ved samme Hoi siges tilforn at have staaet et overmaade stort
Ronne-Trae, som, da det til sidst af Vinden blev omkastet, blot
tede en meget viid og tilforn stiult Stcen-Halde, hvormed denne
Grav stal vare belagt. - Af alt dette seer man, at de gamle Forfas
dre have efterladt sig adstillige Fodspor paa Roald, som i den og
fiere Henseender ber agtes for den markvardigsie Gaard paa Send
mer. Endnu maa markes
4) Vigrens Kirke eller Roalds Kirke, som ligger anseelig paa en
hei Sand-Bakke nar ved Stranden. Den var tilforn en gammel
og uanseelig Stav- Kirke; men er nu siden Aaret 1756, da den
blev beskadiget af Torden, smukkere opbygt af Temmer, og har
faaet en nye Alter-Tavle, meget artig udffaaren, malet og forgyldt
af en Bonde-Karl ved Navn lacov Sorensen Gidstee, om hvis
Handighed og Klegtighed i Opfindelser herefter gives Anledlung
at malde noget mere. Paa Alteret ligger en hviid Marmor-Steen
af samme Beffaffenhed forn den, om hvilken nyelig er maldet ved
Harams Kirkes Beskrivelse, ikkun at den er noget mindre, og
ligger ei indfattet i en Trae-Tavle,

N.) Mold-
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II.) Moldnass, uden Tvivl saa kaldet af den Mnld-lord,
som findes der paa Gaarden, ligger paa den Vestre Side af Gen og er
i de nyere Tider bleven meget bekiendt af det saa kaldte MoldnassTrold eller Spegelse, som giorde megen Opsigt blant alle Folk, og
ansees endnu af de fieste som noget overnaturlige, efterdi man indtil
denne Dag ei har kundet komme efter mindste Bedragene. Spegelset
begyndte om Hosten i Aaret 1 73 3at yttre sig i eet af Faehuusene her
paa Gaarden, forst med en Piben, siden med en Grynten, og ende
lig med Skriig som af et Menneske; ja til sidst begyndte det ei alene at
tale og svare paa Spersmaale, men end og at fortalte de forbiegangne
og spaae om de tilkommende Ting, saa at det af mange end og langt
fravarende Folk blev besegt og tilspurgt ligesom et Orakel. Men da
Folket af Prasterne blev formanet at holde inde med stige Samtaler og
Spersmaale, forsvandt Spegelset efterhaanden, og Resten tog alt
mere og mere af, indtil den om Foraaret 1734 endedes med lige saa
dan Piben , som i Vegyndelsen blev hort. Saa lange dette Spegelse
opholdte sig i Faehuuset, havde Bonden ingen Nytte af sine Creature;
Malken blev borte og Malke-Pigerne ilde medhandlede, foruden man
ge andre Omstandigheder, som her med Fliid fordiegaaes, endstient
de fortalles af troevardige Mand, som selv have.varet tilstade vedTil
dragelserne, og ansees af de fieste som upaatvivlelige Sandheder. Alt
hvad jeg derfor kan sige om denne heele Handel, er dette: at i Fald der
har varet Bedragene under (hvilket jeg forestiller mig, at de fieste La
sere ere fardige at troe) saa har den bedragende Person overmaade vel
forstaaet at spille sin Rulle, efterdi man indtil denne Tid stet intet der
om har kundet opdage.
III.) Norvig er en temmelig stor Gaard, som ei alene ligger
nar ved Roald, men har og dette tilfalles med den, at Opsidderne
paa begge Steder bruge en sardeles og fra den almindelige Plan afviF 2
gende
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gende Agerdyrknings Maade, bestaaende deri, at de have sine Ågre
afdeelte i visse lange og smale Stykker, af hvilke det ene hviiler, imedens
det andet barer Grede, saa at Gras og Korn staae her meget artig om
hinanpen; thi de hviilendeAger-Stykker barer Gras, som staaer javn
heit med Kornet, ligesom de Aaret derefter give Korn igien i stor Over
fiedighed. Denne Indretning, at lade visse Ager-Stykker hviile hvert,
andet Aar, er steet deels for at faae desto mere Hee, som ellers paa
disse tyende Gaarde ikke falder i nogen senderlig Mangde, deels og for
at rense Agrene fra Flug-Havre og andet Ukrud, som, nåar det paa
de hvulende Ager-Stykker er afstaaet tillige med Grasset, fores anden
steds hen paa Marken, paa det at Saden af Ukrudet ei stal blivs
liggende, og voxe op igien med Kornet i det nast paafelgende Aar.
IV.) Vlindem, eller Blindeim og Blindheim, er en stor og
anseelig Gaard Vesten paa Gen, samt markvardig af de i Historierne
bekiendte Blindeims Mand, som i gamle Dage have boet her, 03
varet i stor Anseelse i Norge. Ester I. Nami Vidnesbyrd , i Norg.
Bestrivelse Pag. 175., ber denne Familie ansees for den ypperste
Slag/t i sin Tid i Norge; stient den dog, efter hans Gisning, ikkun
stal have varet en Green af den beremte Gtdste-2C't paa Sendmer, og
gik mestendeels under med Gregorius Jonsen, som henved Aar 1228
druknede ved Hvarvnass, da han stulde reise hen til Kong Hagen
Hagensen i Bergen. At denne Gaard , som for narvarende Tid be
boes af 12 Bender, tilforn maa have havt fornemme Beboere, kan
desuden stuttes af de Levninger, som her endnu findes af een og anden
bekostelig, og paa Bender -Gaarde usedvanlig, Indretning, saasom
1) en lang Steen-Broe, som strakker sig lige fra Gaardens VaaningsHuuse ned til Stranden, og tiener endnu til sit ferste Brug, nemlig
til en saa kaldet Soe-Vei, det er, en fra Vaaningschuusene ned til
See-Huusene og Stranden gaqende Vei; 2) en Steenlagt Veite,
eller
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eller med Steene besat underjordisk Rende, hvorigiennem Våndet ledes
fra en her paa Gaarden varende Spring-Kilde, som medsorer et yp
perlig klart Vand. Kilden har en stiult Oprindelse i det everste af en
Sand-Bakke, hvor en Steen staaer opreist, til Tegn, at Kilden der
valder op; og Vandledningen, som lige derfra tager sin Begyndelse,
gaacr ned til det Sted, hvor Våndet kommer til Syne, som er henved
hundrede Skrid fra Bakken.
V.) Syndnass (i daglig Tale kaldet Synccss, og i gamle
Documenter Sionass) fortiener at markes i Henseende til den usad
vanlige og fordeelagtige Kobbe-Fangst , som der falder, og det i An
ledning af en stor Viig eller Havbugt, som leber ind fra Havet. Maa
den, hvorpaa Fangsten steer, er kun ganffe eensoldig, og bestaaer
deri, at Fisterne, saa snart de fornemme Kobben i nogen Mangde
paa Vugten, tåge ud med en Deel gamle Torste Garn, og ved Hielp
af dem drive forst Kobbene ind til Landet, og staae dem siden ihiel med
Trae-Stokke. Naar Kobbene komme paa Land og blive antastede,
giere de Modstand og gribe efter Stokken, hvilken de kan rive af Fiske
rens Hander, om han er nok saa haandfast; men derfor pleier man og
altid at forsyne sig med tyende Stokke, af hvilke man fiyer dem den ene
i Kaften, og giver dem strax derpaa et dedeligt Slag over Hovedet
med den andem Denne Maade at fange Kobbe bruges ingen anden
stads paa Sendmer, end her, hvor Fangsten undertiden staaer vel md
og giver god Fordeel, men gaacr dog ikke alle Aar til.
VI.) Giosund og Rsssviig kaldes de tyende evrige Gaarde
her paa Gen, ved hvilke dog intet betydeligt falder at erindre, undta
gen at den ferste barer Navn af det SunH, som paa Sendre Side av
skiller Vigren fra de narmeste Ger, og at den sidste har i Narvarelsen

F 3
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af sig en liden Holm, kaldet Nossholm, som er markvardig af de
mange lette-Gryder, eller runde Huller i Biergene, hvilke efter
Beretning stal findes der end og af usadvaulig Skikkelse. Men om
dette Slags Bierg-Huller gives herefter Leilighed nok at malde noget
mere.
Nu felger Fortegnelse over Vygdelavenes Navne, saa vel som
Gaardenes Navne og Skyld, og Beboernes Antal i begge Sogne,
hvorom jeg her een Gang for alle maa erindre : i) At Gaardenes
Taxt er anfert saaledes, som den findes i Matrikelen for Aaret 1758,
dog saa, at en Deel af de senere Forandringer ere iAgt tagne indtil
Aaret 1761. 2) At alle Smaae Ker
Beboede Holme ere
hensette til de store Ger, eller til de Strakninger af det faste Land,
ved hvilke de ligge narmest. 3) At de Steder, som ei findes ansatte
for nogen Skyld eller Matrikel-Taxt, ber ikke ansees som Gaarde,
men som Pladser og Huusmands-Sader. 4) At Prastegaarde,
Lehnsmands Gaarde , Krammer-Leier og andre Steder, som en
ten til Deels eller ganste beboes af saadanne Personer, der ikke drive
Bonde -Naring alene, findes altid trykte med sterre Stiil. 5) At
alle de Steder, som findes betegnede med en
eller Stierne,
henhere enten til Deels eller ganffe, og enten med eller uden VygselRet, til det saa kaldte Gtdste- Gods, nemlig for saa viidt samme
er beliggende paa Sendmer, og saaledes som det for narvarende
Tid befindes.
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Andet Kapitel.
Om

Borgunds Prastegield.
V^orgunds eller Borgens Prastegield bestaaer egentlig af tr?
Sogne, nemlig Hoved-Sognet Borgund oZ de tyende Annez'er
Vatne og Skove; hvortil kommer den i Hoved-Sognet beliggende
Gidffse-Kirke, som ikkun bliver at ansee for et Capell. Kaldet har
(i Almindelighed at tale) faste og naturlige Grandser paa alle Sider,
saasom Romsdals Fiorden paa den Nordre, en Deel heie Fielde paa
Ostre, Storfiorden paa Sondre, og Breesund eller Vester-Havet
paa den Vestlige Side; men ikke des mindre staaer det dog paa ad
stillige Sted.er i en neie Sammenhang og Foreening medde narmeste
Kald , nemlig for Norden og Osteti med Harams og Orffougs Pra
stegield, saa vel som med Naboe-Fogderiet Nomsdglen, og for Sen
den med Hareids Prastegield, som herefter paa sine Steder stal viises.
Da dette Prastegield er det sterste og Folkeriigeste paa heele Sendmer,
saa har det i Aaret 1742 faaet en Residerende Capellan, som boer i
Hoved-Sognet paa een af de beleiligste Mensal-Gaarde, og forretter i
alle Kirker Guds-Tienesten vexelviis med Sogneprasten, af hvilken
han nyder aarlig Len 150 Rdlr., forndey ell Deel uvisse Indkomster.
I Bvrigt er dette Kalds Bestaffenhed saa forstiettig, og i et hvert
Sogn saa ulige, at derover ingen almindelig Betragtning kan anstilles;
ikkun at her under eet kan anferes en Fortegnelse paa Sielenes Antal i
G
alle
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alle 3 Sogne saaledes, som den er uddragen af tyende accurate og paa
adstilte Tider forfattede Siele-Negtstere , nemlig det ferste i Aaret
1739, og det andet i de Aaringer 1752 og 53, men retttt og forbe
dret 1757. Af begge disse Registers meddeeles her et Udtog, forn
vuser, hvor viidt Folke-Mangden i de seneste Aaringer har voxet eller
aftaget her i Kaldet.

Udtog af Siele-Registeret for Aaret 1739.
Borgunds S. Vatne Sogn. Skove Sogn.
102
)5i
132
IO
22
iBl
Huus- og Pladse-Mkmd.
Gamle oq Gifte Folk.
1240
273
372
Unge og Ugifte Folk.
1409 f
439
491
Summa
2649
712
86;
Deriblant Communirantere.
1720
433
538

Udtog Kf Siele-Registeret for Aaret 1757.
BorgundsS.! Vatne Sogn.! Skove Sogn.
Gaardmcend.
400
216
Huus- og Pladfe-Mkmd.
Mand - Kisn.
!i465
Qvinde Kisn.
11646
Gamle og Gifte Fok.
Unge og Ugifte Folk.
Summa
Deriblant Communicantere.

108
8

138

324

384

386
1359
17)2
zll 1
1867

21

45<3

284
426
710
432

351
483
834
497

Heras sees, at Folkets Antal i Hoved-Sognet paa en Tid af 18
Aar markelig har tillaget, men derimod i begge Annexer faaet nogen
For-
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Formindstelse; hvilket fornemmelig maa tilskrives den idelige Sogning
af unge Folk til Harams Prastegield og Borgunds Sogn, hvor de
for Fisteriernes Skyld enten have sat sig ned eller antaget Tienesie.
Efter denne korte Indledning begiver jeg mig til et hvert Sogns Bestri
velse isar, og inddeeler dem efter Sognenes Antal i trende Artikler.

Forfte Artikel
om

Hoved-Sognet Borgund.
Borgund eller Borgen er et temmelig viidtleftigt
Kirke-Sogn, sirakkende sig 3 Miile i Langde og j Miil i Bred
de, og bestaaer deels af Oer deels af fast Land, med en Hoben mel
lemlobende trange Sunde og Fiorde, hvorom i Almindelighed kan
markes selgende.
Paa Udseme, eller de narmest ved Havet beliggende Ser, fin
des temmelig javne og smukke Egne, felgelig de sterste og beste Gaar
de; men langere ind er Landet mere Klippigt, og har mestendeels kun
smaae eller og i smaae Parter deelte Gaarde, hvilke dog dyrkes tem
melig vel, ja bedre end man kunde vente iet Sogn, hvor Folket gier
sin Hoved Sag af Fistene. Det anseelige Fisterie , som her gaacr til
frem for alle andre Steder i Fogderiet, har ei alene givet Anledning
til den forommaldte Gaardenes Deelning, men og til mange nye Plad
sers Oprydning, fornemmelig i den Deel af Sognet, som kaldes
Borgensund, hvor neppe findes en Holm eller mindste Plet Jord,
som jo er bebygget og dyrket.
Disse smaae Jorder og Pladser
blive aarlig forbedrede, deels ved at udrydde Steene, Lyng og
Ukrud, deels ved at paafere Muld og adstillige Slags Ged-

G

2 ning(*)/

676

Sondmsrs Beskrivelse, 11. Parts 11. Capitel,

ning(*), hvormed de negne Klipper Tid efter anden bedakkes; men
med alt dette er dog Korn-Avlwgen her i Sognet ganste utilstrakkelig
til at ernare de mange Indbyggere, af hvilke de fieste have enten smaae
lorde-Parter eller Pladser, eller og ikkun et Huus <lt boe i uden rin
geste Korn- og Qvag- Avling, undtagen at de holde en Deel Svim,
som om Vinteren mccst fedes med terre Sild. Af den Aarsag udkra
ves heren anseelig Tilforsel af fremmede Korn-Varer, som efter mine
Tanker ber ansiaaes (det ene Aar lignet med det andet) i det mindste
til 3000 Tender aarlig af alle Slags, saa og af feede Varer, som i
betydelig Mangde tilfores fra Fiordene ; foruden at man her paa man
ge Steder nedes til, i Mangel af forneden Grasning, at lade sit
Qvag om Sommeren bringe hen til de feede Grasgange i Fiordene, og
det til Baads med stor Uleilighed og Bekostning, Dette Sogns sterste
Herlighed bestaaer da i Fisteru, hvori det vist nok overgaaer alle andre
Sogne, ei alene paa Sendmer, men og i heele Norge. Det, som for
nemmelig giverAnledning dertil, er det forhen ommaldte store Dyb, kal
det Breesund , som fra Havet leber lige hermd tit Borgensund, hvil
ke begge Steder for
Skyld her noget noiere maae
bestrides.
Breesund er at anste som en dyb Dal i Hav-Bunden, forsynet
paa begge Sider med heie Bierg-Strakninger eller egentlig saa kaldte

Grunder.
(*) Foruden Tang og Fiste Sloe (Fiffe Indvolde) anvendes her og til
Gsdnmg visse Slags Grces-Arter , som til andet Brug holdes utienlige,
nemlig Hemul, H^Wi?^r
og Syre,
/I^^^/.
Paa nogle Steder sies og Fiste-Hieldene, som ellers altid stettes ved
Strandbredden, at staae hsit op paa Marken, paa der at den Fedme,
som nedrinder af den ophomgte Fist, kan komme Engen til gode ; og nåar
et Eng-Stykke saaledes er blevet forbedret, flyttes Fiste-Hieldene hen paa
et andet Sted.
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Grunder. Denne Dal, som og kan lignes ved en stor Canal eller
Rende, tager sin Begyndelse ved det forhen bestrevne Store -Dyb
(som sfter See-Kystens Strakning ligger vendt fra N. O. til S. V.)
og leber derfra i en lige Linie fra N. V. til S. O. 4 Miile langt ind
til Borgensund, folgelig overstiarer Store -Dybet retvinkelig paa
den Sstlige Side. Dybets Bredde er ved Borgensund, eller paa
den Ostlige Kant, kun z Miil, men tiltager siden alt mere og mere,
jo langere man kommer mod Vesten, hvorfor det og har faaet Navn
af Breesund 2: Breed - Sund. Canalens Dybhed siges at vare
urandsagelig, og deraf felger, at begge Bicrg-Sider, imellem hvilke
Canalen ligger indfluttet, maae vare meget hoie og steile; men ligesom
alle Bierge her i Landet, nåar de ligge i en Strakning fra Vest til W,
ere (efter min forrige Anmarkning i 1. Parts 1. Capitel) meest bratte
paa den Side, som vender mod Norden, saa befindes og dette Dybs
Sondre Side, som vender imod Norden, at vare meget steilere end
den Nordre Side, som ligger vendt mod Senden. Dette store TvarDyb, som paa tvars overstiarer den forhen bestrevne forste HovedGrunde, er efter alles Tilstaaelse det sterste og markvardigste i sit
Slags, i Norge (*), og gier Sendmer til eet af de Fisterigeste Steder,
som nogensteds kan findes; thi da Fisten (fornemmelig Torst og Sild)
som hvert Aar i übestridelig Mangde° kommer Norden fra igiennem
Store-Dybet, sinder paa den Sstlige Side, hvor Breesundet aab
nes, saa stort et Dyb for sig, saa tager den sit Leb derigiennem og
seger ind til Landet, i Steden for den ellers vilde have gaaet Kysten
forbie tangere hen mod Senden. Ja, det er ikke alene for Fistene,
G 3
men

>

(*) 0//7D/N5 malder, i A^?->v/?. /»//?o?-. H///???/?-/? T?
/s/^Hie, om et Dyb af samnte Bestasssnhed, som findes i Breidefierdur i. lisland; men af Bestrivelsen markes lettelig, at det ogsaa der i
Laudet ttiaa vare noget rart og usadvanligt.
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men og for Fisterne og alle Seefarende, at dette Dyb giver et meget
reent og sikkert Leb ; thi da der i saa anseelig et Dyb ei kan ligge blinde
Klipper eller Skicer, saa kan baade Skibe og lagte her seile uden
mindste Fare, og de Fistere, som fra fremmede Sogne begive sig hid
for at fange Torst, uden ringeste Veiviisning sege Havet, nåar det
paa andre Steder umuelig lader sig giere, formedelst de farlige Skicer
og Fald-Gaarde, som mede strax uden for Landet og kan ei befares
uden af meget kyndige og erfarne Folk. Naar Vaar-Torffen kom
mer ind ad Breesund, begiver den sig vel op til begge Sider af Dy
bet, men dog fornemmelig paa den Nordre og til Torste-Fangst meest
beqvemme Side, hvor den opholder sig paa de smaae Grunder og
smaae Dyb, som lebe ud fra bemaldte Nordre Side af Breesund og
ligge vendte fra Senden til Norden. Saa lange Torsten der bliver
staaende, maa den seges et Par Miile eller langere ud i Havet, og
fanges da med Torste-Garn paa Grunderne, som ere de rette FisterPladse eller de almindeligste Steder, hvor Torste-Garn sattes ud,
medens Fangsten gaacr til paa Havet; men da Torsten formedelst den
Mangde afGarn-Scetninger, som her daglig i Vaar-Fisteriets Tid
sattes ud tet ved hinanden, ofte strakkes bort og flygter ned i Dybene,
saa maae de Fistere, som ville giere sig Haab om vis og riig Fangst,
udsatte sine Garn paa Dyb Ncnerne (det er, de stråas nedgaaende
Sider af Dybene) og sege at komme Dybenes Bund saa nar som
mueligt; thi der har Torsten idelig sin Op- og Ned-Fart, og kalt altsaa
ikke let undgaae, ligesom og derved gemeenlig haves den Fordeel, at
Garnene i en paakommende Storm ei saa let kan tabes, efterdi de
staae paa 80 til 90 Favne Vand, hvor Velgerne ei kan rokke dem.
Det er ei alene paa Bradden eller Kanten af de smaae Dyb, at man
fatter Torste-Garn ud enten paa langs eller tvars, men og ved Kan
ten af Breesundet selv; dog maa man i saa Fald altid holde sig til
den
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den Nordre Side, som mindre steilt nedgaaende, og enddd falder
Grunden der saa brat og vanstelig, at Garnene let kan falde ned i Dy
bets Afgrund og blive borte med alle, om de ei udsattes med Forsigtig
hed og af erfarne Folk. Alt dette er at forstaae om Torste-Fisteriet paa
Havet, og saa lange Vaar-Torsten opholder sig paa de smaae Grunder
og Dyb paa begge Sider afßreesund; men saa snart en Grundstsd
(eller Storm af Vestlig Vind) fatter Havet i Bevagelse, maa Torsten
begive sig fra de hoiere Steder og ned i Breesundets store Dyb, hvor
den drives, ligesom igiennem en Canal, narmere hen til Landet og
lige ind til Borgensund, som nu stal bestrides.
Borgensund er et temmelig breedt Sund, eller en maadelig
breed Fiord, som tager sin Begyndelse ved Breesundets Ostlige Ende
og gaacr fort i en Strakning mod Osten saaledes, at det han Suloen
liggende paa Sendre Side, og en Deel af det faste Land tillige med
Norvoe og Hessoe paa den Nordre Side, hvor og Prastegaarden
Borgund eller Borgen, af hvilken Sundet har sit Navn, er belig
gende. Egentlig strakker sig dette Sund lige saa viidt, som Sul
een gaacr, det er i^ Miil i Langde, og indbefatter da, under Navn
af Borgensund eller Borgensundcne , alt hvad der ligger paa begge
Sider, iberegnet Vegsund, Nsrvesund og Aalesund, som ere de
markvardigste Sunde i Borgunds Sogn; men i en mere indstranket
Bemarkelse forstaaes ved Borgensund det samme, som ellers kaldes
Borgenfwrd, det er den Vestlige og bredeste Deel af Sundet, der
strakker fig omtrent en halv Miil i Langde, fra Breesund at regne,
men ikkun i Fierding i Bredde, og er markvardig af det overfis
dige Flsterie, som der aarlig gaacr til baade af Sild og Torst. Hvad
Torsten, (eller rettere Vaar-Torffeu) angaaer, da kommer den for
nemmelig hermd, saa ofte en saa kaldet Grundstsd eller Storm af
Haver i Vaar-Fisteriets Tid indtraffer; thi som den da ikke kan blive
staaende
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staaende paa de heie Grunder, men maa begive sig ned i Breesundets
Dyb, saa drives den der igiennem lige ind til Borgensund eller Bor
genfiord, og det ien hartad utroelig Mangde. Vel er det vist, at
den mindste Deel deraf kommer hermd, og at det rette Fiffe -Bierg
(saaledes kaldes her en Hoved-Sverm af Fiste) indgyder sig i den store
Sendmers Fiord, kaldet Storfiorden, som leber ind paa Sondre
Side af Suloen; men da denne formedelst sin Dybhed (som gaaer
til nogle 100 Favne Vand) falder til dette Slags Fistene übeqvem,
saa forfeie alle vore Fistere sig hen til Borgetlfiorden , hvor de paa
5O Favnes Dyb baade kan bruge Torste-Garn og Diubs-Aagn, og
forefinde desuden jaadan Overfledighed af Torst, at de i visse Aaringer
daglig have kundet fylde sine Fister-Baade 2 til 3 Gange, nemlig een
Gang hver Morgen med den Torst, som fanges i Garn, og et Par
Gange i den evrige Tid af Dagen , ved at fiste med Snor. Paa saa
danne Tider er da heele Borgenfiorden overalt indtagen og opfyldt med
Fister-Baade; men da Fiorden er trang og neppe kan tåge imod eller
rumme saa mange tnsinde Torste-Garn, som hver Aften udsattes, saa
hander det sig ofte, abden ene Fister af Vanvare fatter sine Garn tvert
over den andens, hvorved Fisteriet spildes for dem begge, og ckegen
Kiv og Trette foraarsages, helst imellem Sognets egne og de fremme
de Fistere, hvilke undertiden med alt for stor Hidsighed oprippe og af
handle den gamle Tbistigtzed de mari libero A clgulo. Dog varer
det ikke langere end 14 Dage til 3 Uger, fsrend Torsten efterhaanden
begiver sig herfra til Breesund og Havet igien, hvor der er mere Rum
og folgelig mindre Anledning til Kiv.
Ligesom Torsten ved en Storm af Vestlig Vind drives ind igien
nem Breesund til Borgsnsuud, saa feres og Silden hermd igien
nem samme Canal, men dog ved andre Drivere., nemlig SommerSilden ved Storje, Springer, Nise og fiere Rov -Fiste, og
Vaar>
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VaarSilden fornemmelig ved Hvalen, som i mange Aar, nyelig
for Torstens Ankomst, har jaget Silden hermd i übestridelig Mangde,
og givet Anledning til en overfledig og meget fordeelagtig Silde-Fangst,
som dog i de seneste Aaringer, nemlig fra 1756, ganste har ophert.
Disse betydelige Fistener as Vaar-Torff og Vaar-Stld er det i sar
at tilstrive, at Borgensund frem for alle andre Steder hos os er vel
beboet, ei alene af Gaardmand, Pladsemand, Huusmand og Lotser,
som alle tillige ere Fistere, men og af Handelsmcrnd og andre, som
deels ved Tieneste-Karle deels ved leiede Folk ligeledes drive Fistene og
boe heri den Mangde, at om deres Huuse , som nu ligge hist og her
adspredte, alle paa eet Sted laae samlede, kunde de alene udgiore en
liden Dorp eller Kiebstad. Dog er det ikke Borgensunds ellerßor
gund Sogns egne Folk alene, som tåge Deel i dlsse sordeelagtige Fi
stener; thi i Vaar-Fisteriets Tid, eller saa lange Torste Fisteriet
vedvarer, det er at sige, fra Kyndelsmisse til^Paaste, kan Borgen
sund og de narmest ved Breesund beliggende Ber ansees som et almin
deligt Fister -Vcer, eller Samlings- Sted for de fieste Fistere i det
heele Fogdene; og nåar dertil lagges de mange leiede Folk fra NaboeFogderiet Nordfiord, som i Borgunds Sogn til dette Fisteries Drist
beheves, saa kan man med Sandhed sigs, at Borgensund paa den
Tid vrimle- af Folk. Hvad Fisteriet af Vaar-Stld angaaer, da blev
det vel i de 2O Aar, som det vedvarede, egentlig drevet af SogneFolket alene; men ikke des mindre solgdes dog en stor Mangde deraf
usaltet og for eu ringe Priis til Fiorde-Folket, som Flokkeviis kom
her ud og afhandtede den paa store Baade, saa snart de fik at vide, at
Fangsten gik til.
Efterat Grunden og Aarsagen til dette Sogns Fisteriighed saale
des er viist, ber jeg og malde noget om de Fordeele, som deels umid
delbar deels middelbar fiyde deraf saa vel til dette som mange andre
H
Sogne.
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Sogne. Til en Prevs paa det ferste vil jeg anfere en Beregning, som
jeg. over Torffe-Fistertets Veleb forfattede i Aaret 1756, da der ef
ter en neiagtig Forespsrsel og Mderfegning, hvilken jeg nasten Huus
for Huus maatte anstille, blev af Sognets egne Folk virket omtrent
36000 Voge Tsrfiff eller Notfficer, som ere indbragte ved 260
smaae og store Fiffer Baade etter (hvilket bliver det samme) 21 0 Fio
ringfar 0: store Fister-Baade, og have udkravet 1260 Fistere loruden
dem , som til Fistens Virkning og Beredelse maae holdes. Naar man
nu paa den Maade, som forhen er viist, beregner l Tende Tran for
hver 26 Voge Terfist og 7 RiMler for hver Tende Tran, dexnast 6
Tender NogN for hver stor Fister Baad og 2 Rdlr. for hver Tende
Rogn, og endelig anstaaer hver Vog Terfist til en halv Rixdaler; fta
faaer man for 1385 Tender Tran 9695 Rdlr., for 1260 Tender
Rogn 2 5 20 Rd1r., og
sslZelig i alt den Summa Z02 1 5 Rizdaler. Og nåar man derfra drager
alle paagaaende Omkostninger saaledes , som il. Parts 9. Capitel
omstandelig sr anfert, nemlig for Brug og Slid af See-Klader, samt
Baade- og Fistcr-Redstabe> for Kost og Len til 200 eller i- det heieste
2SO leiede Tienere fra Nordfiord, item for Tras og Salt til Tran og
Rogn ; saa sees lettelig, hvor stort Overstudet deraf har varet. Dette
er da for saa viidt Borgunds Sogn eller dets Indbyggere åkene an
gaaer; men nåar alt det lagges til , som samme Aar blev fistet og vir
ket her i Sognet af fremmede og Sognet uvedkommende Fistere, da
maa Regningen blive mere end dobbelt saa hei, og det i Betragtning af
1) at disse fremmede, holdte et Antal af 276 smaae og stors Baade,
hvilke, da enhver Baads Sterelse er mig bekiendt, jeg alle vil anflaae
til 249 Fioringfar eller store Fister-Baade , som have udkraver 1 494
Fistere, 2) at de fremmede giere i Almindelighed vel saa god og riig
Fangst som Sognets egne Folk, deels fordi deres Fister - Redstabe.
(for-
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(fornemmelig Kavlerne paa deres Torste-Garn) ere i bedre Stand,
deels og fordi de indqvartere sig paa de Steder, hvor Torste-Fangsten
allerbest gaacr til, i Steden for at mange af Sognefolket selv maae lade
sig neie med at fiste der, hvor det falder dem narmest og beleiligst.
De Fremmede , om hvilke dette stal forstaaes, ere forst Indbyggerne i
de tyende Annezer under Borgund, nemlig Vatne og Skove, der
nast heele Drstougs, Nordals og Isrgenfiords Prastegield, og en
delig det heele Krstens Sogn tillige. med den halve Deel af Voldens
Sogn, hvis Indvaanere for Torste Fangstens Skyld aarlig samles i
Borgunds Sogn; ei at tale om mange andre, som vel ikke bestandig
men dog ofte sege hid, nåar Fangsten staaer Feil hos dem selv, af
hvilken Aarsag man undertiden faaer Beseg end og fra Naboe-Fogde
riet Romsdalen. Alle disse fremmede Gieste indqvartere og opholde
sig, saa lange Vaar-Fisteriet vedvarer, i Borgensund og paa de
narmest ved Breesund beliggende Oer, hvor alle Huuse paa den Tid
ere opfyldte med Fistere, og hvor Huus-Vertene felgelig have noget at
sortiene ved Huus-Leie, som i Almindelighed er i Rixdaler for hver
Fister-Vaad eller i det heieste i Rixort for hver Fister.
Fangsten afVaar-Sild var i et Snees Aar her i Sognet meget
anseelig og fordeelagtig, saasom man deraf ei alene aarlig saltede ic> a
1 2000 Tender til Kiobmands Gods og fik hver Tende som oftest betalt
med IO til 1 2 Mark Danste, men og solgde en stor Mangde usaltet til
Fiorde-Folket; foruden den meget betydelige Deel, som blev forbrugt
i Huusholdningen, ei alene farst, men og saltet, torret og reget, og
som nasten det heele Aar igiennem tienede baade Mennester og Qbag
til Underholdning; men fra Aaret 1756 har denne Herlighed, som
forhen maldt er, ganste ophert. De evrige Fistener af Flynder,
Lange, Lax, Qveite, Sey, Springer og fiere, af hvilke og haves
god stient ikke almindelig Fordeel, maa jeg her forbiegaae, saasom jeg
H 2
over
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over deres sterre eller mindre Vigtighed ikke er i Stand til at giere no
gen vis og sikker Beregning.
Dette maa da vare nok til at vuse, at Borgunds Sogn, frem
for mange andre Steder i Verden, er af Naturen stikket til og begavet
med anseelige Fistener, og at Torste-Fiffenet i Sardeleshed er det
betydeligste af dem alle. Derte har fornemmelig tillaget i narvarende
Seculo , og siden Torste Garns Brug , som af en Handelsmand her
i Sognet navnlig Claus Nielsen ferst er opfundet, begyndte at blive
almindelig hos os; thi siden den Tid har Torste-Fangsten staaet serde
les vel ind og giort adstillige vigtige Forandringer saa vel i Sognets
som heele Fogderiets Oeconomie og Owstandigheder. Sogne-Folkets
Antal er meget foreget, og deres Tilstand forbedret ; alle Jorder ere deel
te, udvidede og forbedrede; mange nye Pladser ere opryddeoe, og det
undertiden paa saadanne Steder, hvor Naturen synes at have giort
Modstand; i sar har Huusmanoenes Antal valdig tillaget og tiltager
endnu aarlig, saa at alle Steder indtages og besattes med Huuse til
deres Fordeel, som ere Eiere af Grunden. Fiorde-Folket, som til
forn forstod ikkun lidet af Fistene og Seilads, er nu vel evet i begge
Deele, og har desuden sundet en markelig Forbedring i sine Kaar og
Omstandigheder. Naboe-Fogderiet Nordfiord gier sig og ved denne
Leilighed een og anden Fordeel, da det aarlig sender til Borgunds
Sogn ei alene en stor Deel ungt Mandstab og boesatte Mand, som
lade sig leie til Torste-Fisteriets Drift og til Temmer-Arbeide, men og
en Hoben Piger/ som af sine rette Huusbonder faae Tilladelfe at an
tage Tjeneste her et Fierding Aar eller halvt Aar, og reise derpaa hiem
igien , ofte med et heeit Aars Len. Foruden alt dette fiyder og af de
store Fisterier megen Handel og Vandel, for hvis Skyld her i Sognet
har nedsat sig en Deel Handelsmand, som holde i alt et Sneeslcrgte
og giere med dem aarlig ) , ja ofte 4og 5, Reiser til Kiebstaden

Bergen
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Vergen (hvor den sterste Deel af alle Slags Fiste-Varer bliver afsat)
da de enten selv fere sine virkede eller kiobte Varer derhen, eller og lade
sille Farteie befragte af Benderne, som desuden med store Baade
handle saa vel paa Bergen, som paa Molde dg Romsdals Marked,
ja fere undertiden ordentlig BrevVexling med Kiebmandene i Ber
gen, ligesom andre Handelsmand. De Huusmand og andre, som
til stige Reiser lade sig leie , sortiene derved god Hyre heele Sommeren
igiennem; men de, som ikke kan komme an paa den Maade, begive sig
ind til Fiordene, og lade sig der leie til at staae Hee, for hvilket de
nyde god Vetalning.
Men med disse Herligheder felge og adstillige Uleiligheder, hvor
over der hores idelige Klagemaale, saasom: at alle Levnets-Midler ere
meget dyre og stige aarlig i sin Priis; at Tieneste-Folk ere neppe at
faae, og falde desuden alt for kostbare at lenne og underholde; at unge
Mennester i Tillid paa Fisterierne indgaae übetanksomme Giftermaale,
og ofte hverken bekymre sig om retstaffen Boepal eller Opholds Mid
ler; at med den megen Handel og Fart til Kiebstaderne har Drukken
stab og de deraf ftydende Uordentligheter indsneget sig ; at de Hand
lendes Antal her paa Stedet alt for meget tiltager, og at den ene gaacr
den anden i Forkieb, med videre. Men alle disse Uleiligheder synes
dog ikke at vare af anden Bsstaffenhed, end at de enten, i Bctragt
ning af adstillige medfelgende Fordeele, taalmodig maae overbares,
eller og med Aden kan rettes. Saaledes meener jeg i) at Fede Va
rernes aarlig stigende Pr lis ikke alene ber tilskrives Folke-Mangdens
Tiltagelse, som man her i Almindelighed holder for, men og (saa fremt
de Politiste Regler ikke staae Feil) Folkets tiltagende Velstand, eller
den sterre Penge-Massa, som nu leber om i Landet fremfor tilforn; thi
det er bekiendt, at Varernes Priis stiger eller falder i Proportion af
den sterre eller mindre Penge -Summa, som circulerer. 2) Den

H 3
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Mangel paa fornedne Tieneste-Folk, som idelig beklages og i sar til
skrives Wgtestabernes Formeerelse eller Familternes Tilvaxt, torde
vel og med Tiden ophore, nåar Sognet engang har faaet saa mange
Beboere, som det kan ernare, og den tallige Ungdom, som i Sognet
for narvarende Tid befindes , voxer til. 3) Om de mange übetank
somme Giftermaale ber efter mine Tanker tales med nogen Forstiel;
thi enten indgaaes LEgtestabene i Anledning af Gaardenes Deelning,
eller af nye Pladsers Oprydning, eller og af blotte Huusmands-Sa
ders Indretning. Paa de 2 ferste Slags Giftermaale kan der i Al
mindelighed intet vare at ndsatte, uagtet jeg maa tilstaae, at Jordenes
Deelning her paa Stedet allereede synes at have gaaet saa viidt, forn
mueligt er; Men hvad de mange Huusmand angaaer, hvis Antal
aarlig voxer, da veed jeg ikke, hvor viidt Landet med dem kan vare
tient, efterdi de sielden ere i Stand til at give sine Bern den fornedne
Opdragelse og Underholdning , og ville altsaa , i Fald Fisterierne
(paa hvis Bestandighed alle Indbyggernes Velstand beroer, men i sar
Huusmandenes) nogle Aar stulde staae Feil, ufeilbarlig nedes at gri
be til Bettel- Staven, og desuden fylde Landet op med Tigger Unger.
4) At Umaadelighed i Drik Tid efter anden har tåget Overhaand her i
Sognet, kan ikke nagtes; i sar har Fortaringen af det saa kaldte Al
tonaeffe Brandeviin , som as Handelsmandene er bleven udtappet,
aarlig belebet sig til noget anseelige, og neppe varet at anstaae til rin
gere end SOO Tender, som, nåar 5O eller 6O Tender Fmnst Bran
deviin lagges til, udgisre en aarlig Udgift af 7500 Rdlr. foruden
den betydelige Deel af samme Slags Drikke -Varer, som Venderne
selv kiobe og sere hiem fra Kiebstaderne. Men alt dette er dog ikke
blevet fortaret af Sognets egne Indbyggere alene ; thi da Borgunds
Sogn, eller rettere Borgensund, paa visse Tider af Aaret er en al
mindelig Samlings-Plads baade for Sondmors og Nordfiords Ind
byg-
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byggere, saa afsattes ved den Leilighed en stor Deel deraf til fremmede
og Sognet uvedkommende Personer. Desuden har det seneste Kon
gelige Paabud, angaaende Toldens Forheielse paa Brandeviine, al
lereede kiendelig formindstet Fortaringen af disse Drikke-Varer og no
genlunde raadet Bod paa de deraf flyvende onde Felger. 5) Hvad
Handelsmandene angaaer,.da kan de her paa Stedet saa meget mere
beheves , som det ikke er alles Leilighed , enten at virke saa mange
Fiste-Varer, som her gives Anledning til at faae, eller med egne Far
leie at bringe dem til Kiebstaderne; men at sige, hvor mange her
egentlig kunde beheves, er ikke mueligt, og at ville indstranke eller
fastsatte deres Antal, var hverken raadeligt eller nyttigt. Om de end
imellem sig selv gaae hinanden i Forkieb, saa lider dog Bonden derved
ingen Skade;, og nåar enhver af dem ferer en forsigtig Handel og
Huusholdning, har man hidindtil ikke market andet, end at de alle
have sundet nogenledes Udveie til at ernare sig (*). Imidlertid er det
vist,
(*) I denne Posi er siden steet en Mcn-kclig Forandring , i Henseende tit , at
et vist Selffab af Engelste Kisbnurnd, som boe paa Molde og i Chriftiansund, nyelig huve tilkiebt sig tyende af de her i Sognet virrende beleiligste Handels Steder, hvor de ved sine Fuldmcegtiger handle med Venderne saaledes, at de 1 ) give dem Kiebsta^Priis for alle deres FiffeVarer, ja end og ofte derover, 2) forsyne dem med gode Korn-Varer
for billige Priser , 3) betale dem med reede Penge, uaar de forlange det,
men 4) give dem derimod ikke allermindste Credit.
At Stedets egne
Handelsmcend, som nmueliq kan holde Prris medde Fremmede, derved
lide et anset ligt Tab i deres Næring, og kan intet afscette uden paa Borg,
er en unngtelig Sandhed; men da Bonden ofte tager uforsigtig op paa
Crcdit alt hvad han kan faae, og paadrager sig ufornsden Gield, facr
synes det, at Publikum i mere end een Henseende var ikke saa ilde tiene
zmo disse fremmede Kiebmcrnds Behandling, nåar man kun tillige var
forslttm om, at de bestandig bleve boende her i Landet, og ei trakkede
For-
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vist, at de mange fremmede Drikke- og KraiwVarer, som hidindtil
ere bragte fra Kiebstaderne, have givet Anledning til en yppig Leve
maade blant Venderne, hindret dem fra at forarbeide sine egne Ned
vendigheder, og trakket en Hoben Penger ud af Landet.
Borgunds Sogn bestaaer, som sagt er, af fast Land og Ser,
hvilke nu hver for sig maae betragtes.

I. Om det Faste Land.
Det faste Land bestaaer af tvende Hoved-Deele, afhvilke den ene
ligger paa Nordre og den anden paa Sendre Side af den store Se, kal
det Hellingsse, og ere felgelig en halv Miil langt adstilte fra hinanden.
I.) Den Nordlige Part udgier en Deel af den store Land Tunge,
som har Nomsdals-Fiorden liggende paa Nordre Side, og er deelt
imellem trende Kirke-Sogne, nemlig Haram, Borgund og Vatne.
Det, som herer Harams Sogn til, er allereede forhen bestrevet under
Navn af Hildre-Strand, og Vatne-Sogns Andeel stal paa sit Sted
erindres; men det evrige, som tilherer Borgunds Sogn, maa her
lages i Betragtning og for Tydeligheds Skyld deeles i tvendeStraknin
ger eller Bygdelave (*).
i) Den
Fordeclene af Handelen ud af Riget igien; thi i saa Fald synes mig, at
Landet taber paa een Kant, hvad det vinder paa en anden.
Dog bor
jeg billig overlade alt dette til hoiere Indsigt.
(*) En Bygd eller et Bygdelav kan kaldes en tet beboet Land-Str<rkning,
eller en Samling af adstillige ncrr ved hinanden beliggende Gaarde, af hvilke den celdste og anseeligste gemeenlig giver Bygdelavet Navn.
Jeg har
tilforn erindret, at den beboelige Deel af Landet bestaaer fornemmelig uf
Strande og Dale ; og da disse igien bestaae af l^nge og smale Land Strce^
ninger, hvorpaa Gaardene ligge anlagte i Rad, den ene efter den anden, saa
kan man i Almindelighed sige, at en Bygd eller et Bygdelav er en Samling
afde i Dalene eller paa Strandens ncermest ved hinanden liggende Gaarde.
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1) Den fsrste Strakning, som af Gaarden Soeviig (den sterste
Gaard i Strakningen) kan kaldes Sseviigs-Bygd , tager sin Be
gyndelse ved den Sydlige Kant af Hildre -Stranden, eller ved
Gaarden Gamlem, og gaacr derfra videre hen til den Sydligste
Pynt af Landtungen; saa at den strakker fig en halv Miil i Langde
og tillige indbefatter en Deel beboede Ser og Holme, som ligge
strax uden for dette Stykke Land og kan altsaa dertil beqvemme
ligst henferes. De markvardigsie Steder i denne Strakning ere
selgende
a) Gamlem eller rettere GaMelheim (maastee saa kaldet af Ga
met, et Mands-Navn) er en smuk Gaard og tillige et bekiendt
Handels-Sade, Skyds-Skifte og Ting Sted forGryttensStlb
rede. Paa denne Gaard sees endnu en saa kaldet KicempeRiNg, det er enCirkel-rundFagter-Plads, anlagt paa aaben Mark
og rundt om besitt med Kampe-Steene, inden for hvilken de gamle
Kiamper have holdt Tveekampe med hinanden, og fagtet under
denne haarde Lov, at ingen af Partene, saa lange Fagtningen
vårede, maatte vige et Skrid uden for K^stn. Om disseTvee
kampes evrige Vedtagter, saa vel som Fagter-Pladsenes Bestaf
fenhed, med mere, kan eftersees John Arnesens Itslandffe
Rettergang , Pag. 151. 0. sy.
d) Blant de forhen ommaldte smaae Ser og Holme kunde i sar mar
kes: 1) Biornoe, som i Anledning af Kong Ole den Helliges
Flugt for HagM Jarl uavues i
SM. IvsorvaF.
?. 3- P2A i^O., og 2) Bersvendholm eller Oxebaas, som
har en god Havn og et beqvemt Ankerleie for Icrgte og smaae
Farteie.
2) Den anden Strakning, som kaldes Gryte-Strand, er en vel be
boet Strand, nasten dobbelt saa lang som den ferste, og gaacr fra

I
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forbemaldte Landpynt mod Ssten hen til Slyngstad - Bygden i
Vatne Sogn , hvor den Nordlige Deel af Borgunds Sogns faste
Land endes. Denne Strand er af samme almindelige Bestaffen
hed, som de evrige Strande hos os, da den bestaaer afen lang og
smal Biergfod, som paa begge Sider har naturlige Grandser, nem
lig ved Land-Siden en hoi Field-Strakning, og ved See-Siden en
Fiord, imellem hvilke den ligger ligesom indgierdet. Den Fiord,
som leber her forbie, kaldes Gryte -Fiord, og er vel meget dyb,
men ikke Fisteriig; hvilket fornemmelig rilstrives de heie Grunder
eller Banker, som ligge uden for Mundingen af Fiorden og hindre
Fisten fra at lebe ind. Naar man undtager, at denne mod Solen
vendende Strand har overalt stien Korn-Avling og nogen BirkeSkov (*), saa bliver i Ovrigt intet at marke, uden
Gryte eller Gryde, een af de aldste og beste Gaarde her i Egnen,
hvoraf ei alene Stranden og Fiorden, men og det Tinglav kaldet
Gryttens Skibrede , have faaet Navn. Imellem Opsidder^e
paa denne og nast hos liggende Gaard Engescet har i gamle Dage
varet stor Stridighed angaaende rette Marke- eller Grandse-Skiel;
men da begge Parter vare i hastigst Striid derom, handte det
sig, at en saa kaldet Fond (det er Snee- og Steen-Skreed) leb
paa det omtvistede Sted ned fra Fieldet til Stranden, og giorde
saa net og lige Deelning imellem begge Paner, at ingen af dem
kunde siges at vare bleven fornarmet, hvorfor og det Fond-Strik,
eller den Fure i Marken, som Fonden har eftel ladt sig, tiener
endnu i denne Dag til et Naturligt Grandse-Skiel imellem disse
tyende
(*) Paa den her i Bngdclavet beliggende Gaard Uggedal voxer et sterre
Antal af Ege-Traer, end paa noget andet Sted hos os, saa viidt mig
er bekiendt; dog bestaaer det meste af den sta kaldte RlisEeg, det er
smaae Eeg , som voxer i Klynger, og er kun til liden Nytte.

l
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tyende Gaarde. Tet ved Gaarden Gryte findes et Sted, som
endnu barerNavn afSalt Kicdlen, fordi man der, .ligesom paa
fiere Steder i Fogderiet, tilforn har brandt Salti lern-Kiedler;
men saadant Salt-Syderie har siden af Mangel paa Skov ganste
og aldeles ophert.
II.) Den Sydlige Hoved-Deel af det faste Land ligger paa en
anden stor Land Tunge, som vel i Flod Tiden er ganste omstedt og ad
stilt fra det faste Land ved et Sund, kaldet Dragsund, men derimod
i Ebbe-Tiden saa neie foreenet dermed, at man kan gaae torstoet over
Sunder; hvorfor og dette Stykke Land bedre kan sortiene Navn asen
Halv-Ae, end af en Se, og bliver i Almindelighed anseet som enDeel
af det faste Land. Den ganste Halv-Oe, som ligger vendt fra Osten
til Vesten, holder 2 store Miile i Langde, omtrent 3 Fjerdinger i ster
ste Bredde, og 4i Miil i sin fulde Omkreds. Den halve og Dstlige
Deel deraf tilherer Skove Sogn, som siden stal bestrides; men det
evrige, som ligger til Borgunds Sogn , kommer her i Betragtning,
og kan beqvemmeligst inddeeles i trende Strakninger eller Bygdelave.
1) Den ferste Strakning (som jeg vil kalde Leerstad-Bygd afLeer
stad, den fornemste Gaard i Strakningen) begynder ved Skove
Sogns Grandser paa den Nordlige Side af Halv-Aen, og strakker
sig fra Gaarden Alviig en halv Miil i Vest hen til Prastegaarden
Borgund. Ved dette Bygdelav falder i Almindelighed intet bety
deligt at erindre; men i Sardeleshed kunde markes selgende tyende
Gaarde, nemlig
g) Leerstad, hvis Opsiddere forbedre sin Eng omtrent paa samme
Maade, som forhen er viist ved Beskrivelsen over den Gaard Ost
ncrss i Harams Sogn, da de forst opspade visse mavre Eng-Styk
ker til Torv, lede Våndet fra Torv-Hullene, og giere Bunden
ryddig og javn, hvilken de siden besaae med Havre det ferste Aar,
I 2
men
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men lagge den ud til Grasmark igien i de selgende Aaringer.
Saa viidt jeg veed, er dette Sted det eneste heri Sognet, hvor
denne Maade er brugelig; men at den paa fiere Steder med Fordeel
kunde anvendes , har jeg god Aarsag at troe.

d) Skuggen (uden Tvivl saa kaldet, fordi den ligger i Skyggen el
ler åssides for Solen) er for narvarende Tid et Handels-Sade el
ler Krammer -Leie, og et i sig selv übetydelige Sted, som blot
navnes her, foroi
i ?M.
?. 2. pgF. 312 mal
der om en Mand, ved Navn
6e KIvUWB, eller Erling
af Skuggen , som var een af Hagen Jarls Anferere i Slaget
mod lomsvikingerne, og maa formodelig paa dette Sted enten
have varet fodt eller boesat.
2) Den anden Strakning , som jeg vil kalde Sptlkeviig Bygd, be
gynder paa den Sendre Side afHalv Oen fra Borgunds Praste
gaard, og gaaer ferst hen til Spilkevigen, hvor den medtager den
Deel af Brusdalen, som ei tilherer Skoue Sogn, og derfra vi
dere hen til det bekiendte Suno, kaldet Vegsund. Denne Strak
ning udgier en god Deel af det saa kaldte Borgensund, og indbe
fatter en Hoben smukke og gode Gaarde , blant hvilke jeg ikkun vil
anfere de markvardigste, nemlig
a) Borgunds eller Borgens Prcestegaard, som vel ligger paa en
liden Halv-Ae for sig selv, men ber dog ansees for en Deel af det
faste Land, og for den Vestligste Pynt af den store Halv-Oe, med
hvilken den hanger fast formedelst et ganste smalt Stykke Land el
eller IttKmum. Gaarden er kun maadelig stor, men dog efter
disse Egnes Bestaffenhed meget frugtbar, og Yesuden markvardig
af adstillige Alderdommens Levninger med videre, som kortelig
stal betragtes i sin Orden, nåar jeg ferst har maldet noget om den
betydelige Omstandighet», at Gaarden i de aldre Tider har varet

en
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en Kisbstad, eller i det mindste havt Kiebstads Ret. At dette
virkelig stulde forholde sig saa, derom har jeg vel fra Ungdommen af
hert tale; men da jeg ikke har kundet finde noget Spor dertil paa
Prastegaardeck selv, ei heller nogen Underretning derom hos vore
Skribentere (undtagen hvad Ramus leselig og tvivlsom malder i
Norg. Bestrivelse Pag. 177.) saa havde jeg vist nok ansett
Sagen som meget uvis, eller maastee ganste denagtet den,
om ikke Hr. Rector Schoning havde betaget mig al Tvivl ved
denne paalidelige Efterretning : at der iblant Hans Haandstrifter
findes en Anordning, udgiven afKong OlufHakonsen omtrent
i Aaret 1384, til alle Norden for Stat beliggende Kiebstaders
Opkomst og Beste, hvori befales , at Indbyggerne af Finnmar
ken og Helgeland stulde med sine Varer sege hen til Vogen , de
af Nummedalen, Trundhiem og Nordmor til Trundhiem,
de af Romsdalen til Vedoyar, og de af Syndmer til Borgun
dar. Deraf gier velbemaldte Hr. Rector den faste Slutning , at
Borgund virkelig har havt Kiebstads Ret, omendstient den vel
aldrig er kommen ret i Stand til at benytte sig deraf; og efterdi
Kongen i samme Brev beraaber sig paa sine Forfadres derom gjor
te Anordninger, og malder om Kiebstader, hvor der fra fordum
Tid har varet Kiobstoefne, saa holder Han det rimeligt, at
Borgund ikke da ferst er bleven bestikket til en Kiebstad, men at
den allereede lange tilforn maa have varet det (*). Alt dette uag
tet, findes nu omstunder paa Prastegaarden intet Tegn til Gader,
Byg(*) Efterat dette var strevet, sinder jeg i /o^e//W. M^.
en anden Anordning , udgiven af samme Konge og i selv samme Aar,
hvori fastsettes / at Sendmors Indvaanere stnlde handle med de Ber^
genste. Ordene ere disse:
/e^e^ M7<7c^X^<XV^.
I 3
0/^l
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Bygninger eller andet deslige, som kunde give Formodning om,
at her tilforn har staaet nogen Bye eller Kiebstad, ligesom her
heller ikke i Narvarelsen gives nogsn god og beqvem Havn for
Skibe eller stors Farteie; men at Borgund ikke des mindre i de
aldre Tider har varet eet af de anseeligste Steder paa Sendmer,
derom meener jeg , at selgende Alderdommens Levninger nok kan
bare Vidne :

i) Paa den Vestlige Side afPrastegaarden ligger en maadelig lang,
men temmelig hei og Klipperiig Strandbrad, kaldet SketteBierget (*), som ved en udstikkende Pynt foraarsager en B^gt i
Landet, hvor man beqvemmelig kan lagge til med Baade. I den
ne Bugt gaaer fra Stranden af en lang og dyb lord-Grsft, som
af de gamle Forfadre uden Tvivl har varet indrettet og brugt til
et Skibs-Hverf; thi, foruden at der paa adstillige andre Steder
hos os findes Grefter i Jorden af samme Bestaffenhed som denne,

hvil-

cum ZerAensibus. Heras maa man siutte, at den ovenmcrldte strevne Anordning enten aldrig er bleven bekiendtgiort , eller og har vceret
igienkaldet strax efter Forkyndelsen ; med mindre man vil sige, at 7o^e«s
selv , eller Bogtrykkeren , har begaaet en Feil, og sat Fe?AenM«s
i Steden for Io?A5«/U/i5 eller F<??An?/^n/Vlis.
(*) Skotte-Bierget stal efter de flestes Meening bcere Navn af Skotterne
eller Skotlanderne, som i de aldre Tider siges at have drevet stcerk
Tommer -Handling paa Sendmer, og i sier at have havt et Oplag af
Tommer paa dette Sted ; hvilket altsta tiener til Bestyrtelse for den Meening, at Borgund i gamle Dage har varet at ansee som en Kisbst«d,
eller i det mindste som en Ladde-Plads.
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hvilke man i de aldre Tider veed at have tient til samme Brug, saa
sinder man og i vore Historier Beviis for, at der virkelig har varet
Skibs'Hverf eller Skibs-Byggerie i Borgund. Saaledes mal
der Namus i Norste Kongers Krsntks Pag. 240. om et Skib,
som i Kong Inge Baardsens Tid blev opbrandt af Baglerne,
medens det stod i Bygning i Borguud ; og nåar l^rlTuz i ttift.
Norv. ?. 4. P2Z. 268. opregner adstillige Skibe , som Kong
Hagen den Gamle brugte i sit Krigs-Tog mod Dannemark, an
ferer han og eet under Navn afßorgundarbaat, som blev fort
af Peder af Gidffoe , og har uden Tvivl baaret Navn af sit
Bygge -Sted, hvilket enten maa have varet denne Jord -Greft,
eller og en anden omtrent af samme Bestaffenhed, som findes paa
Prastegaardens Nordre Side, og tiener nu omstunder til et Stade
for en saa kaldet Sambsring, eller stor Lastdrager - Baad.
2) Ved Prastegaardens Vaanings-Huuse staaer et Ild-Huus,
som bestandig har varet kaldet, og kaldes endnu Borgen etter
Vorgia. Dette giver mig Anledning til at troe, at her i gamle
Dage maa have staaet en Borg eller et Slot, og det paa selv sam
me Sted og Grund, hvor Ildhuuset nu staaer; ligesom jeg og
siutter, at saa vel Praste-Gaarden, som Kirken og heele Sognet,
af dette Slot har faaet sit Navn. 3) Imellem Vaamngs- og
Fae-Huusene sees endnu Anders eller kiendelige Levninger af et
gammelt Closter, som der har staaet og baaret Navn af St. Pe
ders Closter. At dette maa have varet en stor og pragtig Byg
ning, kan stuttes af de mange hviide og hugne Marmor-Steene,
som herfra ere tagne, og deels tilden nu varende Sogne-Knkes
Forbedring deels til andet Brug anvendte; men paa hvad Tid der
er bygt, og hvilken Munke-Orden det har tilhert, med videre,
derom haves nu omstunder stet ingen Efterretning. 4) Strax
oven
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oven for disse Vaamngs- og Fae-Huuse ligger en lang og temmelig
hoi Bakke, som oven paa til Deels er Klippig, til Deels javn
og Grasriig. Den sterste Deel af Heiens javne Overstade ind
tages af Borgunds Kirke (som siden stal bestrives) og af dens
Kirke-Gaard; men det evrige , som udgier en beqvem og maadelig
stor Samlings -Plads, barer Navn af Ttng-Hsi og viiser, at
der i de aldre Tider har varet holdt Ting eller Rettergang, da
det er bekiendt, at vore gamle Forfadre i stige og andre Tilfalde
holdte sine Forsamlinger paa visse Heie under aaben Himmel (*).
Denne Hei er paa Ostre og Sendre Side omgiven med Klipper
og af Naturen dannet omtrent som en Halv-Cirkel; men mod
Norden synes den at have varet indgierdet ved Konst, og mod
Vesten indfiuttes den nu omstunder af Kirke-Gaarden. 5) Paa
Ostre Side af Prastegaarden, nar ved et trangt Sund, kal
det Klokker -Sund (hvor endnu sees Levninger af den TraeBroe, som i gamle Dage har varet lagt over Sundet) har tilforn
staaet en Kirke , som bar Navn af Marice Kirke. Steen Gier
det om Kirken viiser sig endnu tydelig nok, og Kirke-Gaarden kal
des i denne Dag Marice Kirkegaard; men om Kirken selv og
dens Bestaffenhed haves nu omstunder ingen vis Kundstab. De
mange paa Kirkegaarden liggende Steene, bestaaende af Marmor
og anden Materie, synes vel at give tilkjende, at Kirken har varet
en saa kaldet Steen Kirke, opfert af Steen eller Grund-Muur;
men da dette benagtes af en Deel gamle Folk i Sognet, ber jeg
troe,
(*) Om en Ting-Hei af samme Bestaffenhed paa lisland mcrldes i Sn.
Sturlesens Krenike Pag. 2 47. ; item om et sta kaldet Houga-Ting
i Tsnsberg , /^. Pag. 42 Z . og fiere Steder. Videre Underretning
om Ting-Bakker eller Tmg-Hsie findes i John Arnesens lislandste
Rettergang Pag. 574< o.s.f.
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troe, at den ikkun har bestaaet as Tråe, og at den maastee (lige
som en Deel andre Trae-Kirker hos os) kan have havt en Grund
vold af Steen. At og denne Kirke i sin Tid maa have eiet Jorde
gods, stutter jeg af et her i Fogderiet beliggende Gods, kaldet
Vii-Zinjz ?rXden6a, som bestaaer (med og uden Byg
sel Net) af nogle og 40 Voge Fist (*), og har tilforn uden Tvivl
hort denne Kirke til, men er siden henlagt til Sogneprasten ved
NyeKtrken i Bergen, som deraf trakker de aarlige Indkomster.
6) Borgens eller Borgunds Kirke, som i gamle Dage har va
ret kaldet Margarethce Ktrke, ligger meget anseelig paa den
forommaldte Hoi strax oven for Prastegaardens Huuse, og er vel
een af vore sterste Landsbye-Kirker, men dog alt for trang og liden
til at rumme sin Talrige Meenighed. Den bestaaer egentlig af
trende Floie, nemlig forst en Hoved -Bygning, som indbefatter
den saa kaldte Gamle Kirke tillige med Choret, og er fra umin
delig Tid opbygt af Grnnd Muur, samt forsynet med Tagsteen og
et anseeligt Trae-Spiir; .dernast tyende nyere Tilbygninger, nem
lig paa Nordre Side den saa kaldte Nye Kirke, opfert i Aaret
1632, og paa Sendre Side Vaaben-Huustt, bygt i Aaret
1646. Begge disse Tilbygninger ere uden paa bekladte med
stienne hviide Marmor-Steene, alle tagne af forbemaldte St.
Peders Closter (") , men den ferste er langt sterre end den sidste,
nem(*) I Matrikelen af 1699, hvoraf et Udtog er meddeelt i 1. Parts
1. Capitel, findes Maria Prabende ikkun anstt for 27 Voge 7^ Mark
Fist; men dette er vel egentlig at forstaae om den Deel af Godset, hvormed folger Bygsel- eller Fceste Rettighed.
(**) Dette sees i soer af et Latinst Vers, som er indhugget i en Veegsteen
paa den Nye Kirkes Vceg, og lyder saaledes:
K
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nemlig 19 Skrid lang og 17 breed, hvorimod Hoved-Bygningen
holder 26 Skrid i Langde og 2O i Bredde, foruden Choret, som
har 1 2 Skrid baade i Langde og Bredde. Kirkens Indredning
er baade smuk, og kostbar, da den til sterste Deelen bestaaer af
merk Eeg, som meget vel er udarbeidet, og forestiller lutter Bi
belske Historier. Desuden er Kirken, saa vel uden som inden til,
prydet med adstillige, og til Deels meget smukke, Epitaphier,
Inscriptioner og deslige, til Erindring om afdede Personer i alle
Stander, hvoraf det meste, for at undgaae alt for stor Vidtleftig
hed, maa forbigaaes (*). Kirken eies for narvarende Tid af den
Msl-

///> /)^//7/<?M
(?/?^^T./^^ /M/'o/tt//'.
Co^^l/^ /M/)o^^ /)ei^/?m soe// , 7ie///t

(*) Over den sta kaldte Nye Kirkes Dor sess de Inulers og Gsers
Vaabener udhugne ien Veegsteen med disse hosftisde Bogstaver: 1. 1. og
1.(i.; og over Vaabenhuusets Der de Thotters og Rosenkrandsers Vaabener, anbragte paa stmme Maade, med disse Bogstaver:
?I.
og L.
I Choret stes et smukt Epitaphium over Provsten
Hr. Knud Man, som har giort sig bekiendt ved at sticenke et anseeligt
Jordegods,
og uden paa
Choret et andet af SteeN, opstt til Erindring om Hr. Hans Gaas,
een af dette Steds beste og nyttigste Prcrster.
Ved ChoretS Ostre Ende
er opfert et stient muret Gravsted, bekostet af en Handelsmand her paa
Stedet, nemlig Niels Stokberg, som i Dreie- og Billedhugger-Konsten var heel erfaren.

om Borgunds Prastegield.

699

Mollerste Familie her paa Stedet, og<r een afvore rigeste Kir
ker, efterdi den har et Jordegods, bestaaende af 20 V. 2P. 1 5 M.
Fist. 7) Til Slutning maa erindres et Skole Huus , som for
et Snees Aar siden er opbygt paa Prastegaardens Grund, og be
kostet af Stedets nu varende Sogneprast og Provst Hr. AugustiNUs Meldal. Det er indrettet til 2O fattige Bender-Born, som
foruden frie Kost, Seng og Ildebrand, nyde Underviisning i
Christendom, og har ved afg. Amtmand Christian Solgaards
Testamente faaet en Capita! af 500 Rdlr., samt ved afg. Han
delsmand Albert Ulrtchs Testamente 7O Rdlr., hvis Rente an
vendes til Stiftelsens Vedligeholdelse , tillige med de frievillige
Gaver, som dertil aarlig gives af de her i Kaldet boende fornem
me Folk.
b) Spilkeviig er en smuk Gaard, beliggende omtrent en halv Miil
fra Prastegaarden, ien temmelig stor Bugt eller Viig, af hvilken
den har faaet Navn. Gaarden er een af de sterste og anseeligste
i denne Strakning, og derfor har jeg ikke tåget i Betankning, at
indbefatte det heele Streg fra Borgund til Vegsund under Navn
af Spilkeviig -Bygd, omendstient det Bygdelav, som i daglig
Tale egentlig kaldes saa , strakker sig ikke nar saa viidt. Ved den
ne Gaard falder en Elv, som har sit Udspring fra det store Brus
dals-Vand, og giver Anledning til godt Qvcern Brug (det er
Melle Brug) og Oret-Fangst med videre. Til Gaarden ligger og
nogen Herlighed af Fyrre-Skov; og paa visse heit op beliggende
Steder sees Tegn til hviid Marmor med blaae Aarer, som
dog, fra det udvortes at demme, synes at vare af en grov og übe
tydelig Art.
5) Breeviig ligger nar derhos, og bliver at marke i Henseende til et
Slags Kalk - Steen (Uden Tvivl I^pis calcareus scimillans
K 2
Val>
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'WgUcru) som findes her baade af red og hviid Farve, og med
en Hoben smaa Kittler, bestaaende afet grenagtigt Glimmer eller
Qvartz.
Steenen er ved mange dybe og stråas indgaaende
Sprakker afdeelt i tynde Plader, som alle ligge oven paa hinanden
saaledes, at de halde ned ad iuod Osten, men reise sig op ad mod
Vesten. Disse Plader lade sig let kile ud, og ere af Gaardens
nu varende Beboer, Hr. Capitain Lohman, anvendte til GadeSteene eller saa kaldte Gc.ard-Steene, hvormed Gaards-Rum
mene belagges ; hvilket alt kommer overeens med LinnXi Beretning
om et Slags red Kalksteen, fuld af Sprakker, som findes paa
Kland og brydes der af Venderne til selv samme Brug. Sprak
kerne gaae der mestendeels perpendiculair ned ; men paa et vist
Sted befindes de gaaends fra N. V. til S. 0., og faldende noget
odli^ve eller stavt mod Senden; hvilket I^innZms anseer som no
get sar markvardigt i Klandffa Nesa Pag. 5 il
6) Vegsund er egentlig et trangt Sund, som leber imellem det faste
Land og Suloen ; men da der- paa Nordre Side af Sundet ligger
et Handels -Sade eller Krammer -Leie, som barer selv samme
Navn, saa forstaaer man i daglig Tale, under det Navn Veg-,
sund, snart Sundet selv, snart Handels - Sådet ved Sundet.
Dette er et meget vel bekiendt Sted, som idelig befares med Baa
de, besenderlig af Fiorde Folket, som maa tåge Veien her igien
nem, saa ofte de agte at reise til eller fra Borgensund; hvorfor
og Sundet er blevet ansett som en alfar Vei og kaldet Vegsund,
det er Vei-Sund, ligesom den paa Sendre Side af Sundet be
beliggende Gaard af samme Aarsag kaldes Veibust. Da Kong
Ole den Hellige, afFrygt for Hagen Jarl, maatte fiygte igien
nem Sendmer til Oplandene, og derfra videre ud af Riget, viiser
Historien, at han har tåget Veien igiennem dette Sund.
e) Til
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e) Til denne Strakning kan og henferes adstillige smaae Ber og Hol
me, som ligge i Narvarelsen af det faste Land; og blant dem kunde
i sar markes: i)Hundsvcrr eller Hundsvcerholm, som ligele
des navnes i vore Historier, i Anledning af forbemaldre St.
Oles fiygtige Reise igiennem Sendmer.
Denne Holm er vel
baade liden og Klipperiig, men dog ganste tet beboet, saa og om
given med andre smarre Holme, saasom:
et
beleiligt Handels-Sade, der uden Tvivl fra ferste Tid maa vare
anlagt afen Tydst Mand; si) en mindre og übeboet Holm, kaldet
Sviinholm, hvor man i Bierg - Sprakkerne sinder et Slags
Hviidt Spath (Bp2tKum calcareuin opacum sldnm (^i-on
ttecki) som lader fig let arbeide; item et Slags Schorl af sort
Farve (eller (I!ornenB criKgllilatUB ni^er "VVallerii. Bpec. 144.
2) hvilket har mange ligesom fiebne Kanter, og kan bruges som
Preve-Steen. Her er og een Gang , ien Pyt blant Klipperne,
sundet et temmelig stort Stykke Wasserbley, Mca piLtoria ni^ra
M2NUB mc^vinl3NB.
der lader fig stil
le ad i mange Blade ligesom ell Wca eller Krage-Solv, men er
tyngere, af Farve og Glands som Blye, og smittende som Bliant.
2) Hankse, en vel beboet og ikke langt fta Vcgsundet beliggen
de Oe, som har faaet Navn af sin krumme Skabning, der meget
ligner en Hanke, og er"i sar bekiendt af den saa kaldte Margrethe
i Hanken eller Margrethe Stud, en rug Enke, som for mange
Aar siden har boet her, og eiet en stor Deel af Gidste Gods paa
Sendmer. Det markvardigste ved Ocn er en paa dens Sendre
Side beliggende rund Bierg Knold, som kaldes Nsdderg, fordi
den uden paa seer redagtig ud, stient den indvendig bestaaer af en
Hornfarvet og glandsende Materie, som er ganste haard og tung,
og synes at vare blandet med en lern-Rust. Dm yderste redK 3
brune
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brune Skorpe, som er ujavn og glandsende, bestaaer vel meest af
det rode Spath, eller Bpatum compaQum scinrilKnZ I^innNi;
men Steen-Arten selv bliver enten en<!orneuB, eller og Baxuni
Hato mica^vo ni^ricanB , parriculis 6ccullamiduB lerreis
I^INNXI.

3) Emlems-Bygd vil jeg kalde den tredie og sidste Strakning af det
faste Land, som tager sin Begyndelse ved Vegsund, og gaacr i
Miil i Sst ind til Gaarden Magerholm, hvor Borgunds Sogn
endes paa denne Side, og Skove Sogn derimod paa nye begyn
der. Denne Strand -Side er, ligesom de evrige ved den dybe
Storfiord beliggende Egne, forstandset med Klipperiige Strand
bradde, hvilke for en stor Deel bestaae af den sig selv fortarende
Sandsteen lMuria taxi ex inica lpgtoyve I^innxi) i sar paa
Streget imellem de tyende sterste Gaarde her i Vygdelavet, nemlig
Emlem og Ostrem, hvor et Par af de kiendeligste Prever fore
komme, som nu strax stal meddeeles, efterat jeg ferst har betrag
tet et andet, her ved Stranden liggende, mere bekiendt Sted
nemlig
H) Flitsnoess, et Ncess eller udstikkende Land-Pynt, som har givet
den forbielebende Fiord (der ellers ikkun er en Deel af Storfior
den) Navn af Flitsfiord, og er bekiendt for et meget farligt Sted>
i Henseende til den starpe Seegang, som her falder; thi da den
fiarke Strem, som bestandig leber ud igiennem Storfiorden,
lorgenfiorden og Sokelvsfiorden, steder her sammen som til en
Middel -Punct, saa sattes Fliisfiorden derved (i sar nåar en
modsat Vind tillige blaser op af Vesten) i en meget hastig Beva
gelse, som ofte har foraarsaget anseelig See -Skade, og kostet
mange Menneskers Liv. Ved Nasset ligger ellers en liden Gaard,
beboet af tyende Mnd, som ligeledes kaldes Msncess ; og der

meener
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meenerjeg at Håvard af Flidruncess (ttavar6uB 6e
lia) som i
I^litt. Korv. ?. 2. pgF. z 12. navnes blant
Hagen Jarls Anferere i Slaget mod lomsvikingerne , maa
enten have varet fsdt eller boesat.
d) Klcebersteens-Hammer er en Vierg-Hammer (y, eller rette
re en Bierg-Huule, som ligger imellem de tyende Gaarde Emlem
og Dstrem, paa et brat Bierg nar ved Soen, fra hvilken man
paa visse af Naturen dannede Trappe-Trin kan gaae op til Huulen.
Bierget i sig selv maa vist nok til Deels bestaae af den i Sverrig saa
kaldte Sielftaatsteen, eller Nuna laxi ex mica ipaw^ve Lin
liXl, som Tid efter anden Stykkeviis er falden ud saaledes, at
Huulen har faaet en hoi Hvalving over sig , eller en saa kaldet
Hammer, som hanger lige over Hovedet, nåar man gaacr der
ind. At Huulen virkelig har saadan Oprindelse, kan tydelig nok
erfares af de mange Steene eller udbrustne Bierg Stykker, som fin
des liggende i Huulens Bund, og bestaae af en med Glimmer blandet
Sandsteen, som undertiden tåges herfra og anvendes til Bryner.
Derimod bestaaer Huulens faste Bund egentlig af Vegsteen eller
Kloeberfteen (nemlig den
acei-ot^
lpli-ssB fnadiliduB opacjBsnbvirescentjduBLjnnXl) som har givet
Huulen eller Bierg-Hammeren Navn ; Men da den idelig er bleven
udhuggen og anvendt til Alvsteene i Smede-Verksteder, saa har
den nu efter Anseende ikke meget tilbage afdenne nyttige Steen-Art.
c) En halv Fierdings Vei fra denne Huule, langere ind ved Gaarden
Kstrem, sees atter Tegn til bemaldteNnria laxi c mica Haw^ve,
og
(*) En Hammer, eller Bierg -Hammer og Field -Hammer., er mm
andet end en Klippe eller Bierg-Knold, som viger ud fra den evrige Deel
af Bierget, og derved foraarstger en Hvalving, som hanger de neden
under gaaende lige over Hovedet.
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og det ligeledes i et nar ved Soen beliggende Bierg, som paa
Siden har store Huller med Hvalvinger over, og ved Foden en
Hoben Steene, liggende ligesom Volde eller Forstandsninger.
Aarsagen til alt dette er ingen anden end denne, at Bierget (i sar
den nederste Deel af samme) bestaaer af forommaldte lese og sig
selv fortarende Sandsteen ; thi da det nederste , hvorpaa det ever
ste stulde hviile, smulner efterhaanden bort, og Bierget desuden
har mange Sprakker , saa falder eet stort Stykke deraf ud efter et
andet, og efterlader sig til sidst store Huller og Huuler. Ellers
er denne lese Steen -Art af nogen anden Bestaffenhed her, end
ved Klcebersteens-Hammeren, da den baade falder mere sorte
graae af Farve, og er mere blandet med sort Glimmer og guult
Spath, saa at den under Solens Skin giver en stark Glands fra
sig. Desuden indeholder den og en Hoben Jern, hvilket ei alene
kan spores i Bierget selv, men og i de fra Bierget udbrustne og
nedfaldne Steene, som alle ere fulde aflern-Rust.

il. Om Verne.
Angaaende Derne i Borgunds Sogn, hvilke alle ligge paa
Nordre Side afßreesund og felgelig henhere til de saa kaldte NordKer, falder i Almindelighed intet andet at marke, end hvad allereede
erindret er i i. Parts i. Capitel, nemlig: at de flest: afdem ere mere
lange end brede, ligge vendte ien Strakning fra Osten til Vesten, og
have et heit Field af samme Strakning, hvis Nordre Side falder ge
meenlig mere brat, ujavn og übeboelig, end den Sendre.
Dog
maa herfra undtages Gtdstse, som baade i Henseende til sin naturlige
Bestaffenhed og evrige Omstanvigheder er saa meget adstilt fra de an
dre Ser her i Sognet, at den kan sortiene en findeles og mere vidtlef
tig Bestrivelse, hvilken og i Slutningen af denne Artikel stal vorde
meddeelt
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meddeelt som et Tillag for sig selv. Jeg begynder da fra de Nordligste
Ser i Sognet og betragter
I.) Valderoe, saa kaldet af en vis Konge eller Ncrsse-Konge,
ved Navn Valder, som stal ligge bcgraven i den store og Osten paa
Gen beliggende Hoi, kaldet Kongs-Hoi. Sen ligger Osten for og
nar ved de tyende Ser, Vigerse og Gidstoe, og holder en god Miil
i sin fulde Omkreds. Den er afSkabning mestendeels rund, men har
dog , som sedvanlig , en fra Osten til Vesten gaaende Field-Strakning.
Paa Nordre Side er Fieldet brat, og har der en Hceldcr, eller en
dyb og horizontal indgaaende Hvalvegang , som ved Aabningen er
temmelig trang, men udvides siden alt mere og mere, og bliver saa
rummelig, at den kan modtage de narmeste Beboeres Faar, som der
sege Skiul i ondt Veir om Sommeren. Paa Sendre Side er Fiel
det mere straaeliggende , og Biergfoden mestendeels javn , ikkun at
den fra Strandbradden af forheles alt mere og mere, og er afdeelt i
trende maadelig heie Terrasser eller Affatninger, paa hvilke man lige
som Trappeviis gaacr op til Fieldet; en Situation , som paa Oerne er
almindelig og derhos-meget behagelig. I Ovrigt er Oen temmelig
frugtbar, saa at her paa 1 6 til 17 Voge Fist, som den heele Oe er
Skyldsat for, kan, efter 100 Tenders Udsad afßyg og Havre, avles
700 Tender igien. Paa Oen falder og ypperlige Torv ; og blant de
her forekommende Urter ber i sar markes IriB iwre Imco, eller VW
Svoerd-Lillie , som ellers hos os er meget rar, men voxer her, nem
lig ien vis Myr paa Gaarden Skiong, i stor Overfledighed. De
evrige markvardige Gaarde ere selgende.
1) Valderhoug er en paa Ostre Side af Oen beliggende Gaard,
med en bekiendt Havn eller Reed, som har meget god Anker-Grund,
og bliver derfor ofte besegt, ei alene af Skibe, for hvis Skyld her
altid opholder sig een eller flere Vifiterere, men og af lagte, nemL
lig
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lig i sar de Nordlandske lagte, som altid maae seile her forbie, nåar
de 2 Gange hver Sommer reise til og fra Bergen; saa at man her
ofte kan have den Forneielse, paa een Gang at see )O og fiere
Nordfar-Icegte eller Nordfarere (forn de hos os kaldes) enten
at seile forbie, eller at ligge for Anker (*). At ellers dette Sted
barer Navn af Valderhoug , det ber vist nok tilstrives den forhen
ommaldte og her paa Gaarden liggende Kongs-Hsi, hvor en «be
kiendt Kong Valder siges at ligge begrave»; saa at Valderhoug
vil efter al Rimelighed sige det samme, som Kong Valders Hoi.
2) ValderhougStrand er en liden men smuk og vel beboet Gaard,
som her ikke ber forbiegaaes, i Henseende til den usadvanlige Fliid,
som Gaardens Eier og Oens sterste Lods Eier, Msr. Hans Logh,
viiser i Agerdyrkningens og Land-Oeconomies Forbedring; da han
deels ved sine Huusmand lader visse til Agerland tjenlige Stykker
Jord oprydde, medVilkaar, at dei nogle Aar stal nydeFrugtm
deraf, imod at han siden lagger dem under sin Jord; deels ved
mange Hull - Veiters AnlaZgelse leder det kolde Vand bort fra
sin Ager og Eng; deels forbedrer Engbunden ved at spade det saa
kaldte
C) Ved stadan Anledning steede det i Aaret 1 665, at den bekiendteMag»
Iver Brink blev fsdt her paa Stedet; thi da hans Forcrldre, som boede
i Nordlandene, stmme Aar paa deres Reise til Bergen laae ved Valderhoug, blev Moderen Barftlfyg, sat i Land, og forlest med denne
Son, hvis Levnets Lsb siden blev mcerkvcerdigt nok.
Ellers er og paa denne Reed i de celdre Tider focefalden en artig
Handel imellem Sse Cavitam Magnus Heinesen og en berygtet SseRover, af hvilke Ven fsrste tog den sidste med alt hans Mandstab til
Fange, og erobrede Skibet, efterat han Natten forud paa en listig og
uformcrrket Maade havde giort Skibets Ror übrugeligt, ved at putte
TmeMagler i Nor. Hankene og gyde smattet Blye deri.
Hvorom mere
kanlcrses hos Lmas Dsbes i Zwrenncs Vestrivelse.
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kaldte Bcrnke Torv (*), med videre. Men det, som efter mine
Tanker meest fortiener at agtes og efterfelges, er det stienne FaeHuus, som ved samme Mands Arbeidsomhed sees her opbygt af
Graaesteen, hvorved ei alene det hos os saa kostbare Temmer er spa
ret, men og Markets, hvor Stemene fer laae adspredte, giort
ryddig og forandret til god Eagbund. Det kunde og markes, at
her paa Gaarden findes en Hoi, som kaldes Vaars-Hoi, ventelig
fordi en Mand (maastee en Nasse-Konge) ved Navn Båar er der
i de aldre Tider bleven begraven.
II.) Hellingsoe er det almindeligste Navn paa en stor og nar
ved det faste Land beliggende Oe, som ellers af mange kaldes Ellingsoe
(maastee afElling, etMandsNavn) men af andre igien Hillingsoe,
og det i Anledning af en Kiampe, ved Navn Hitting, som siges at
ligge begraven ien Hei her paa Oen. Den er iz Miil lang, men i
det heieste ikkun i Fierding breed, og adstilles fra det faste Land ved
et trangt Sund, som kaldes Taste-Sund. Paa Sensre Side, og
henimod den yderste Pynt af Oen, gaacr en liden Vugt ind i Landet,
og foraarsager et ganste smalt Eid eller IMmnm, som kaldes HovdsEid (af Hovd2: Hoved eller Land-Pynt) og er kun 300 Skrid langt;
hvilket giver de Reisende Anledning og Leilighed til at trakke sine Baade
herover fra den ene Side til den anden, saa ofte de ikke bil eller kan
tåge den lange Omvei rundt om heele Pynten. Fieldet er her af samL 2
me
(*) Undertiden falder Torv-Marken meget ujcevn, 'i det den har visse lange
og smale Ophsielstr, med andre derimellem gaaende Furer, hvilke synes
at verre udhulede
Våndet.
Disse smale lord-Strimler eller Bcmkagtige Ophsielstr pleier man at spade horizontal bort , for at gisre Marken
jcevn og lige overalt; og det Torv, som derved faaes, kaldes her BankeTorv.
Naar Marken saaledes er jcevnet, bliver dett siden mere Grcesriig og begvem til Hse-Sl«tte.
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me Bestaffenhed som andensteds, nemlig Norden paa brat med en kort
Biergfod, men Senden paa mere javnt udstrakt og beboeligt; hvilket
kan stuttes deraf, at paa Nordre Side ikkun findes z, men paa Son
dre 15 til 1 6, adstilte Gaarde, foruden adstillige smaae beboede Oer
og Holme, som alle ligge paa Sendre Side af denne store Oe, og kan
tit samme beqvemmeligst henferes. De fieste Gaarde ligge temmelig
heit op under Fieldet ; og dette er maastee Aarjagen, hvorfor her voxer
een og anden Urt paa Engen og i det Lave , som egentlig har sit Fede
siad paa heie Bierge, saasom
lcapo nu6o capiraro tila
-snemi3 Zladriß og Lanlia, af hvilke den ferste findes paa Gaarden
Bierge, og den sidste baade der og andenstads i stor Overfledighed.
Desuden forekommer Linum car^articum og opdryß duldo tidrolo
caule difolio foliiß cor63tiß) hvilke begge ere ellers rare at see; item
Bat^rium dn1i)l8 iasciculatiß /oli'!8 lanceolariß L^c. og Verdalcnm
luzrulN) som findes paa den Gaard Lorgen. Korn-Avlingen falder
her ganste god overalt, men derimod er Grasningen paa Fieldet kun
maadelig , og det maastee til Deels af den Aarsag , at den FyrreSkov, som her tilforn har staaet, er efter Indbyggernes Beretning
mere end een Gang afbrandt (*). Af Fyrre-Traer findes her altsqa
for narvarende Tid kun lidet eller intet, men dog en Mangde FyrreRedder, som Oens Beboere med nogen Fordeel betjene sig astit TiereBranderie, saa og nogen Aspe-Skov, og anden saa kaldet LovSkov (det er, alle Slags Tråer, som bare Lov, og ikke Ban eller
Syl(*) Dette stal i str voere steet i Aaret 161 2, da Skotterne med tvende
Skibe kom ind ad Breesund, for at Me Folk i Land i Romsdalen,
de Svenffe til Undscetning; thi som man da ftygtede for en Landgang og
Udplyndring, sta siges man, baade her og andenstads paa Oerne , frievillig at have stt Ild paa Skovene, at de ei stulde tiene Fienden til Skiul
og BedKkkelse.

'
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Sylagtige Blade) paa Gaardenes Enge, i sar paa Gaarden Aarscet.
De evrige Steder her paa Oen ere kun lidet markvardige, undtagen
i) Voldstad, en Gaard paa Nordre Side af Oen, hvor en maade
lig stor Elv nedrinder, som efter Opsiddernes Beretning har sit Ud
spring, nasten everst op paa Fieldet, afen Myr eller sumpig Mark,
hvor Våndet med temmelig tykke, stient korte, Straaler pebler
eiensynlig op af Jorden, og fremvalder bestandig i saadan Overfio
dighed, at Elven, stient den intet Tilstod har andensteds fra, dog
aldrig nogen Tid paa Aaret udterres.
2) Namsvigncess er et nar ved Gaarden Voldstad beliggende Nccss
eller Biergpynt, hvori findes en markvardig Jette Gryde, eller
et rundt og perpendiculair nedgaaende Bierg Hull, som er bekiendt
under Navn af St. Ols Gryte, det er, Kong Ole den Helliges
Gryde.
Dette Bierg - Hull ligger, ligesom de evrige af samme
Slags, saa nar ved Strandbredden , at det i hoi Flod og stark
Seegang tager Vand ind. Det er iz Alen dybt, og holder oven
tillidt mere end 3 Qvarteer i Diameter, stient det paa Nordre og
Sendre Side. er endnu et Par Tvarsingre bredere, og altsaa ei
fuldkommen Cirkei rundt. Indvendig er det paa alle Sider, og
omtrent 1 Alen ned fra Mundingen, saa javnt og glat, som det var
dreiet; men derpaa begynder en Bierg-Tap at stikke ud fra den ene
Side, som svarer lige imod et Hull paa hun Side, og hen under
Bierg-Tappen er et andet Hull, eller en Huule, som udgier letteGrydens egentlige Bund. Hvad dette og andre saadanne ViergHullers naturlige Oprindelse angaaer, da haves derom adstillige
Meeninger, hvilke alle findes saa vcl udferte i Schw. Acad. Ab
handl. 1734. 2. Qvart. 4. Abh., at jeg til samme maa have Lase
ren henviist, og blot erindre:
At vore gamle Forfadre, som
stette Naturkyndige og derfor des mere overtroeste, hcwe ansett de
L 3
mark-
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markvardigste Ting i Naturen som Mirakler af den store Norste
Helgen St. Ole, og felgelig givet denne markelige lette-Gryde
Navn af St. Oles Gryde. st) At den hosliggende Fiord, kaldet
Grytefiord, saa vel som den forhen ommaldte Gaard Gryte, der
ligger just tvert over for dette Sred paa hiin Side af Fiorden,
maae begge efter al Rimelighed have faaet Navn af denne Jet
te-Gryde.
III.) Norvse er en maadelig stor Oe, nemlig kun en halv
Miil lang og i Fierding breed, og bestaaer af et Field, som Norden
paa er ganste brat og übeboeligt, men har paa Sendre Side en Deel
gode og frugtbare Gaarde, blant hvilke jeg ikkun vil navne StoreNorve, hvor den Nessderende Capellan her i Kaldet boer; Magde
vaagncess, hvor Tinghold er for Borgunds Skibrede; oK Lille.
Norve, hvor tvende rare Urter, nemlig
oaul^eereti
sreAo t()1ii8 ovatiß og
caule folioto tulcaro, befindes at
voz-e i temmelig Mangde. I Ovrigt falder ved denne Oe intet betyde
lige at marke, undtagen de tvende Sunde, ved hvilke den adstilles fra
det faste Land og den nast hos liggende Oe, kaldet Aspoe, nemlig :
i) Nsrvesund (*), som stiller Oen fra det faste Land ved Borgund, er
kun et lidet og trangt Sund, men dog eet af de behageligste Steder i
Sog(*) Da det er bekiendt , at de gamle Normcend gemeenlig tillagde fremmede
Stader Nationale Navne, og at de i sier have givet Stradet ved Gibraltar Navn af NervafilNd; sta kommer det mig meget rimeligt for,
at dette Navn er laant af Nervesund i Borgunds Sogn, allerhelst da
man veed, at Skofte OgMUNdsen, som boede paa den her i Sognet
beliggende Oe Gidstee, var blant alle Normcend den fsrste, som bestie
lede Stradet, og man felgelig har Aarstg at troe, at han ligeledes
maa verre den fsrste , som har givet Stradet Navn.
Vel synes Navnet, ißetragtning af disse tvende Sundes ulige Bestaffenhed, ikke alt
foy
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Sognet, deels i Henseende til den idelige Giennemfart af Baade,
som her falder, deels og i Betragtning af de mange Handels-Sader
og andre Huuse, som her findes samlede, besenderlig paa den Nor
dre og javneste Side af Sundet. Men det, som i sar gier Sun
det markvardigt, er den dobbelte Strem, som der falder, og hvor
af den ene tager i Flod-Tiden et modsat men i Ebbe-Tiden et adstilt
Leb fra den anden, saa at de bestandig ere hinanden imod; langt
anderledes end i de fieste andre Sunde, hvor Stremmen gier eet
med Ebbe og Flod, og leber med dem vexelviis og Regelmassig
enten ud eller ind. For at kunde forklare Aarsagen hertil, maa
jeg erindre: at Sundet, som ligger i en Strakning fra Osten til
Vesten, er paa tyende Steder (nemlig ved den Vestre Aabning og
i Midten) mere trangt og mindre dybt end andensteds, og felgelig
har tyende saa kaldte Grunder eller Vadsteder, hvor Stremmen
leber meget stridig, og hvor Baadene, saa ofte Ebben er paa det
heieste, maae siabes og trakkes frem med Hayderne.
Imellem
begge disse Vadstader (af hvilke det Ostlige kaldes Skicelsund og
det Vestlige Tastesund) er Sundet temmelig dybt og rummeligt;
men uden for dem begynder d^ endnu mere at brede sig ud, eller
rettere at forandres til tyende Fiorde, imellem hvilke Sundet ligger
som en Canal eller Rende. Naar nu Ebbe-Tiden kommer, og
Vanfor vel at passe sig paa Stradet ved Gibraltar; men bemcrldte Skofte
kan dog i sin Tid have havt een og anden for os «bekiendt Anledning til at
udvttlge dette Navn frem for andre, maastee i scer Venne, at Norvesund, som et nc<r ved hans BoetM beliggende Sted, forst er faldet ham
ind.
De Navne , som af Portugiserne og Hollenderne ere satte paa
fremmede Steder ide lengst bortliggende Verdens Parter , komme os
ofte lige sta fremmede for, sta lcrnge man ikke yeed Anledningen dertil,
hvilken ofte har vceret meget ringe og uvemelig.
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Våndet i disse aabne Fiorde, med et javnt og übehindret Leb, be
gynder at falde fra begge Sider af Sundet ud til Havet; saa kan
det imellem Vadstederne indstuttede Vand ikke selge sta hastig efter,
fordi det hastes og stcmdser ved begge Vadsteder, hvor det med saa
meget stdrre Magt tranger sig igiennem, som det da er heiere end
Våndet i Fiordene, og felgelig foraarstger tyende hastige Strem
me, af hvilke den Vestlige (eller Stremmen i Taffesundet) falder
Regelmassig ud med Ebbell i Vest, nåar den Ostlige (eller Strem
men i Skicelsnndet) paa stmme Tid tager et ganste adstilt Leb hen
til Ost. Saa snart derimod Våndet i Flod-Tiden begynder at stige
og voxe, falder det paa en omvendt Maade ind i Sundet igiet?,
ved det at begge Fiordene, som da ere hoiere end Sundet, indgyde
sig igiennem de trange Vadsteder, og foraarsage, at Stremmen i
Tastesundet falder hen til Ost, men i Skicelsnndet til Vest, fel
gelig, at den ene leber den anden lige i Mede. Denne Ostlige
Strem i Norvesundet, eller (som er det stmme) Stremmen i
Skicelsnndet, kan altsta efter mine Tanker give god Oplysning
om Kiil-Strommen og fiere Stremme, hvilke ligesom denne
synes at lebe tvert imod alle andre Stremme, sta vel som mod Flod
og Ebbe.
2) Aalesund , som og er et ganste lidet Sund, ligger paa den Vestre
Kant af Nsrvoe, og stiller stmme fra en anden liden Oe, kaldet
Aspoe. Ved Sondre Aabning er Sundet trangt, og derhos sta
grundt (eller sta lidet dybt) at man i Ebbe-Tiden maa trakke Baa
dene derigiennem med Handerne; men mod Norden har det en
sterre Dvbhed og Bredde , sta at der falder en beqvem og sikker
Havn, end og for Sklbe, hvilke ofte komme hermd fra Valder
houg , i sar for at tåge Vinter-Leie. Landet er paa begge Sider
af Sundet ganste Klivpigt, men dog meget vel beboet, og overalt
bestt
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bestt med sta mange Huuse, at Stedet har Anseende af en liden
Dorp eller Bye. De Folk, som her boe, ere deels Handelsmand,
deels Lotser og Fistere, hvilke i alt udgiere omtrent 40 Familier,
og have enten liden eller stet ingen Korn- og Qvag-Avling. De
Steder, som her i sar kunde sortiene at markes, ere:
Det paa
Norvsen beliggende, og ved Sundets Nordre Aabning udstikken
de, Ncess eller Landpynt, som egentlig heder Stodencess, men
kaldes i Almindelighed Skandsencess, af en Skandse, som (uvisi
i hvad Aar) siges at vare anlagt af en Capitain, navnlig lorgen
Knag, og opsert til Beskyttelse for trende Hollandffe Ostindiefare
re, hvilke af en Franst Kaper bleve sta starkt eftersttte, at de maat
te soge ind til dette Sted, hvor bemaldte Capitain, ved Hielp af
de fra Skibene bragte Canoner, lykkelig og vel stal have forfvaret
Hollanderne. Saaledes berettes her denne Tildragelse, om hvis
Rigtighed jeg sta meget mindre har Aarstg at tvivle, som der end
nu sees tydelige Tegn til den opkastede Skandse. st) Bruun
holM, uden Tvivl sta kaldet af en Mand med Tilnavn Bruun,
er et beleiligt Handels -Sade, beliggende paa en liden Holm om
trent midt i Sundets Nordre Aabning, og deraf markvardig/ at
Hoiststl. Kong Christian den Stette, paa sin Norste Reise i
Aaret 1733 , maatte formedelst vedvarende Storm og Uveir ophol
de sig der i 8 Dage; hvorfor det og behagede Hans Majestet, som
blev utaalmodig over det langvarige Ophold, at kalde Sundet
Taalesund, i Steden for Aalesund.
IV.) Hessoe, som gemeenlig kaldes Hessen eller Hesseland,
er ved et trangt Sund, kaldet Steenvaag (*), adstilt fra forbemaldte

Aspse,
(*) Dette Sund kaldes i vore gamle Historier
eller Steine,
og nownes ofte tillige med Herree, som ide celdre Tider maae have vceret
M
de
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Aspoe, og ligger i en krum, eller nasten treekantet, Lime vendt fra
Osten til Vesten. Den holder i Miil i sin fulde Omkreds, og har
(foruden andre Bierge) i sar en paa Vestre Side beliggende hei Klint,
kaldet Hessoe Klimp, som tiener alle Seefarende til Efterretning og
Veiviisning, nåar de komme ind ad Breesund, og er dem meget vel
bekiendt under Navn af Sukker-Top , hvilken den og ganste ligner.
Paa Sondre Side ligger den sterste og beste Gaard , som barer Navn
af Oen selv; men paa Nordre Side er Landet knn lidet beboeligt, og
paa den Ostre kunde i sar markes selgende tvende Steder, nemlig
i) Skarboeviig , som er en Viig eller Bugt ved Gaarden Skarboe,
der kaldes sta , fordi den ligger ved et Field , som har et Par dybe
Skar 2: Indstiarelser eller K lester i Toppen. I denne Bugt, el
ler rettere, ved det Sted i Bugten, som kaldes Springervttg,
falder et Fordeelagtigt Sprtnger-Fisterie , som, sta viidt jeg
veed, hidindtil har varet det eeneste i sit Slags i Norge; thi paa
andre Steder fanges Springeren (Orca) ikkun af en Handelse i
de Garn , som til andre Fiste udsattes, men her med en Nod eller
et Vod, som til dette Brug alene er indrettet, og ganste tet bundet,
ligesom en Silde-Nod. Med dette Vod tåge Fisterne afstad , sta
ofte Springeren, som om Vaaren og Sommeren ankommer med
Silde-Svermen , indfinder sig i nogen Mangde paa Bugten, da
de ferst, ved at banke paa Testerne, giere en Hoben Allarm, for
at jage dette feige Dyr narmere hen til Landet, og derpaa satte
Voddet ud , for at faae den omringet og ganste indsparret. Naar
dette er steet, maa Voddet ikke strax trakkes i Land, efterdi Sprin
geren er en stor og' stark Fist, som let kunde rive Voddet i tu; men
Fistede 2 meest besegle Havne ; da derimod Valderhoug, Aalesund, FlaaVar, og andre nu omstunder mere bekiendte Havne, sielden eller aldrig
i Historierne findes ommttldte.
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Fiskerne maae springe ud i Våndet (som oftest lige op til Beltet) og
med OM eller lern-Hager hugge i Fistene, for saaledes at trakke
enhver af dem i sar paa Land. Saaledes steer Fangsten af denne
Fist, som tilforn har gaaet mere overfiedig til, end nu omstunder;
stient her dog endnu fanges aarlig omtrent iSO Stykker, hvoraf
4 middelmaadige give Spak til i Tende Tran, som altid galder i
Rdlr. mere end en Tende af anden Tran. At dette Slags Fistene
gaacr til her frem for andenstads, tilskrives a) de dybe og lige over
for Bugten beliggende Field-Skar , som paa Våndet foraarsage et
sta kaldet SkarLys, hvortil Springeren seger hen, ligesom Laxen,
i Haab at finde en Aabning og frie Udgang igiennem Landet;
st) den starke Strom, som kommer fra Steenvaagen , og i FlodTiden (da Fangsten egentlig gaacr for sig, og ellers ikke) leber mod
Sonden ; thi som Springeren da , efter alle andre Fistes Natur,
seger op imod Stremmen, sta kommer den uformarket alt dybere og
dybere ind i Bugten, og felgelig sta nar til Landet, at den kan
fanges med Vod. Da nu disse naturlige Beleiligheder ere meget
rare , sta kan Springer-Fangst med Vod vel aldrig blive ganste al
mindelig hos os; men ikke desmindre troer jeg dog, at den vilde
lykkes paa fiere Steder, i Fald man kun giorde Forseg dermed,
ligesom man og nyelig har havt EMpel derpaa ved en anden her i
Sognet beliggende Gaard, kaldet Muuseidvaag , hvor man har
begyndt at fange Springne paa selv stmme Maade, stient ikke i
stmme Mangde.
2) Sliningen er en nar ved Skarboevigen beliggende Gaard og
Krammer-Leie, som fortiener at markes, i Henseende til tyende be
rommelige Beboere, som den ide aldre Tider har havt. Den fer
ste er nys bemaldte Capitain lorgen Knag, der ei alene har be
boet, men og fra Vegyndelsen anlagt og opryddet. denne Gaard,

M 2
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som nu^r een af de smukkeste i Borgensund; ligesom han og af alle
er bekiendt for en meget mandig og brav Officier, der efter eenstem
mig Beretning stal have giort meget til Trundhiems Indtagelse
fra de Svenske, strål/ efter den Roeskildste Fred. Den anden er
en Handelsmand , navnlig Claus Nielsen, om hvilken jeg alleree
de mere end een Gang har erindret, at han er den ferste, som har
opfundet og brugt de sta kaldte Torste-Garn; ved hvilken Opfin
delse han, efter mine Tanker, sta meget har befordret Torste-Fiste
riet og den Nordensieldste Fiste-Handel, at han afsine Landsmand
kunde sortiene en Wre-Stytte.
V.) Godoe eller Gudse er en temmelig stor og nasten treekan
tet Oe, forn holder 5 Fjerdinger iOmkreds, og ligger langstudmod
Havet afalle beboede Oer her i Sognet; hvorfor den og er meget vel
bekiendt for de Seefmende, som ofte seile denne Oe forbie, enten paa
Sendre Side igiennem Breesund, eller paa Nordre Side igiennem
Gidstefund. Paa Oen ligger et temmelig heit Field, som vel er as
eens Bestaffenhed med de forhen bestrevne, men har dog dette besen
derlige,. at det i visse Tilfalde tiener vore Fistere og andre som et natur
ligt Barometer, nemlig:
Naar Taagen begynder at lagge sig paa
den Nordre Side af Fieldet; thi da gier man sig altid vis Regning,
at derpaa vil selge Nordenvind, hvortil Grunden og Aarstgen egentlig
er denne: at Oen har Norden for sig intet heit og i Narvarelsen lig
gende Field, men ligger ganste blot for Havet, sta at Nordenvinden
übehindret kan drive Taagen ind paa Field-Siden , hvor den siandser
og bliver liggende, st) Naar det oven paa Field-Ryggen beliggende
farste Vand begynder at drive (som det her kaldes) etter rettere, nåar
en Deel af Våndet sees at stige heit op i Veiret, ligesom et Snee- og
Field Fog , da fiutter man med lige sta stor Vished, at en hastig og
farlig Storm regierer i den everste Luft-Kreds, og at den snart vil yttre
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sig i den nederste; hvorfor og dette Marke tiener dem til Advarsel, som
fiste ved Breesund, at de i Tide bor see sig om Sikkerhed. Ellers
er ved dette farste Vand endnu at marke, at deri ligge adstillige smaae
Holme, som ere besatte med temmelig hoie Birke-Traer, stient deraf,
sta vel som af andre Slags Tråer, lidet eller intet findes paa den heele
Oe. Videre bliver her at marke
i) Godoe, en stor og god Gaard, som barer Navnas Oen, og lig
ger paa dens Sendre Side, hvor Marken begynder fra Stranden
af at stige Trappeviis alt heiere og heiere op, og er derfor ligesom
afdeelt i adstlllige javne og smukke Terrasser eller lord-Volde, af
hvilke den ene ligger heiere end den anden. Strax oven for Gaar
dens Vaanings-Huuse sees en artig Hoi, som kaldes Kirke-Bakten,
og siges at have faaet sit Navn afen Kirke, som der i de aldre Ti
der stal have staaet; hvori jeg dog ikke sinder nogen Rimelighed.
Bakken bestaaer aflord, er temmelig hei, og brat paa alle Sider,
sta at den ikke uden Vanstelighed kan bestiges; men er dog rundt
om begroet med Gras , og ganste stad oven paa, hvor en Ager fin
des anlagt, som indtager den heele Overstade. Uagtet den er tem
melig hei, ligger den dog javnt eller i lige Lime med de omliggende
Marke, fra hvilke den er adstilt ved store Grefter, eller rettere ved
smaae mellemlebende Dale; og da disse giennemstiares af en liden
Elv, som oven til deeler sig i tvende Grene og nasten overalt omrin
ger Bakken, sta giver det ene med det andet et lige sta usadvanligt
som behagelige Syn.
2) Lcesten kaldes en paa Vestre Side af Oen beliggende Klint, etter
steilt Forbierg, som deraf er Markvardigt, at det i Vaar-Fiste
riets Tid, nåar Fisterne bruge Torste Garn paa Havet etter ved
Breesund, tiener som et almindeligt Meed eller Marke, hvorefter
de udfttte Garn seges op igien. At og dette Sted ide aldre Tider
M 3
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maa have varet ansett som det andet Blocksbierg, kan stuttes af
den Talemaade, som endnu bruges hos os, nåar man enster nogen
en Ufar, da man gemeenlig siger: Gid du var paa Lccsten.
VI.) Suloe eller Sulen , som fra det faste Land adstilles ved
det forhen bestrevne trange Snnd, kaldet Vegsund, er den sterste af
alle Oer her i Sognet, da den i Langde holder halvanden og i sterste
Bredde en halv Miil. Den har en meget hei og paa langs gaaende
Field-Strakning, og steder med den Vestre Pynt til Breesund, hvor
den gierSkilsmisse imellem de tyende fra Breesundet indlobende Fiorde,
nemlig Storfiorden og Borgenfiord^n, af hvilke den ferste ligger paa
Sendre, og den sidste paa Nordre Side af Oen. Disse 2 Fisterige
Fiorde er det i sar at tilskrive,, at denne Oe, fremfor alle andre Oer
hos os, er vel beboet og Folkeriig; men ligesom Borgenfiorden,
ester min forhen giorte Anmarkning, falder til Fistene (fornemmelig
Torste- og Silde-Fisterie) mere beqvem end Storfiorden, sta er og
den Nordre Side af Oen (tvertimod de Nordlige Strand-Siders sed
vanlige Bestaffenhed) langt mere beboet, og af Naturen bedre stikket
til Beboelse, end den Seydre, som formedelst Storfiordens anseelige
Dybhed befindes overalt at vare meget smal og steil. At Storfiorden,
som paa dette Sted egentlig kaldes Sulefiorden, falder til visse Slags
Fistener kun lidet beqvem, det kommer ligeledes deraf, at den alle
vegne er meget dyb og brat, end og nar ved Landet; sta at man for
Exempel i Vaar-Fisteriets Tid, nåar Torsten stoder hermd fra Bree
sund, ikke kan satte heele Garn-Scetninger ud paa een Gang og ien
lige Lime, men maa deele dem i mange smaae Parter, og ikkun satte 5
eller 6 Torste Garn ud i Rad fra Strandbredden, hvor Bunden er
mindst dyb. Paa denne Maade pleie Beboerne paa den Sendre Side
af Oen aarlig at fange Torst i Overfledighed; thi Fiorden i sig selv be
tragtet er meget rug, ei alene paa Torst, men og paa alle andre fra
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Breesund indlebende Fiste, af hvilke den sterste Deel altid indgyder sig
her , og det evrige paa hiin Side af Oen. Saaledes opholde sig her i
Fiorden baade Langer og Qveiter i stor Overfledighed, og fanges i
Mangde, nasten det heele Aar igiennem, med de sta kaldte DybLlner, hvilke ei udsattes paa ringere Dyb end 2 til ZOO Favne Vand.
Desuden bruges og nar ved Landet smaae Liner, som vel sattes lige
ud fra Strandbradden, hvor de gieres faste, men hange dog, forme
delst See-Bundens usedvanlige Dybhed, nasten ganste perpendiculair
ned ved den steile Bierg Side i Seen, i sar for sta viidt dens everste
Deel angaaer; thi den er ikke bestt med Angler, men bruges kun som
et Landtoug til at forheie eller nedsanke Linerne med, ligesom Fisten
fornemmes at staae enten heiere op eller langere ned i Seen, hvorpaa
altid er nogen Forstiel ester Aarets adstillige Tider. I sar er det
markeligt, at end og Langen paa denne Maade fanges her om Hesten,
da den allid siges at holde sig til den steile Bierg-Side ved Stranden,
og der at blive staaende i en vis Heide, stient ikke alle Aar lige heit;
hvilket man strax lagger Marke til, og derefter enten forkorter eller for
langer Landtouget paa foranferte Maade. Kort at sige: den heele
Oe ligger meget beleilig til Fistene, og ernarer i alt (de smaae hoslig
gende Holme indberegnede) omtrent 9O Gaardmand og henved 6O
Huus- og Pladse-Mand, felgelig et Antal af 150 boesidende Fami
lier, hvoraf nogle faae henhere til Hareids Prastegield og Sogn, som
herefter paa sit Sted stal viises. Foruden Herlighed af Fistener, og
af gode Grasgange paa Fieldet, som tillade Beboerne at holde om
trent 2000 Stykker Faar og en stor Deel andet Qvag, har Oen end
nu nogle fiere Herligheder, som paa andre Oer ikke ere sedvanlige, nemlig :
ferst nogle middelmaadigeElve, som give Anledning til Melle-Brug;
dernast lidt Fyrre- og Birke-Skov, som findes hist og her paa visse Gaarde;
og endelig en Deel Hiorte, som bestandig opholde sig her paa Fieldet.
Ferend
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Ferend jeg begiver mig til de markvardigste Gaardes Bestrivelse,
maa jeg endnu malde noget om Sule-Fieldet, eller det her paa Oen
beliggende Field, hvilket jeg, sta vel i Henseende til dets anseelige
Heide, som for adstilligeandre Aarftgers Skyld, i September-Maaned
1757 har besegt fra nederst til everst. Hvad mig der forekom, vil
jeg her meddeele i Korlhed og i sin naturlige Orden.
Sule-Fieldet har paa Nordre Side (ved Gaarden Moldvcer, hvor
Opgangen steede) tvende perpendiculaire eller i Heiden stigende
Afsatninger, som ere adstilte ved en temmelig stor og horizontal
liggende Slåtte. «) Den ferste Afsaming, som udgier de to
Tredendeele af Fieldets Heide, er steil og ikke meget Grasriig.
Omtrent midt paa stmme findes Cristaller i temmelig Mangde,
og det paa et Sted, som er let at kiende asen stor og hviid Steen,
der strax falder i Oinene og bestaaer af grov umoden Cristal eller
CristalQvarh, som javnlig hugges ud og bruges i Steden for
Flinte-Steen. Rundt omkring denne store ligge andre mindre
Steene, som oven paa befindes at vare Qvartz-artige med graae
og rede Aarer, men neden under tet besatte med smaae, sexkante
de og meget giennemsigtige Cristaller, hvis Mellemrumme ere op
fyldte med en Qvartz artig Materie , bestaaende af tynde Lameller,
. hvilke atter lade sig adstille i mange mindre Lameller, og smulne
hen under Fingrene som et M'ca eller Glimmer. Desuden fin
des og, i det her omkring liggende Gruus, adstillige lese og sex
kantede Cristaller,. som vel ere 2 til 3 Fingre tykke, men derhos
ganste morke og umodne. De Urter , som forefandtes paa denne
ferste Deel af Fieldet, ere i sin Orden (neden fra at regne) selgende:
krunella vul^2N3. (^emn Kore nmante. polxpockum ti
?j!jx M3B. olirlun6a I^oncKjrjB alpers. I^copockmn s.
dav2tUB4
Hlnium fontanum.
Laxiira^a loliiz

ra6ica<
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l36jcaljl)U3 aAAreA2NB li'nAulgr,iB.
50lii8 sparssz
HvinHvef2rjiB ludlcrr2tjB. I^vcopc>6ium Belg^inc)i6eB.
buMB toliiB lu^oiiB lei-r2ti3. KnduB iolii3 tern2ti3 ti2^e!llB
rept2ntibuB.
s. Kura mnr2ria. Kod^iola s. Ka»
6ix role2. Kulnex iloriduB Korm2pKlo6mB 6i^xnl3. 82x1
-ti-2^2 tdlii3 lel-r2NB caule nu6o ramolo peraliB lanccl)l2rjB.
82xi5r2Z2 soliiB r26ic2ri3 gF^i-c^2tiB lin6ai-jduB inre^riB rriti
-6iBqve.
Berr2tula c2l^ciduB Ini lutiB oV2tlB.
82UX foliiz
l'err2ti3
ordjcul2tl3.
BoncKuB cXruleuB.
st) Hvor
den ferste Afsatning havde Ende, medte en viid Slåtte, der paa
de fieste Steder havde et haardt og fortonet Gras, som Creatu
rene ikke vilde ade, og frembragte blant andet i sar I^2i-6uB spicm
reA2 let2ce2,
tolnB ietaceiB p2nicula an^uKata og Letula
foljjB ordicul2tlB ci-enariB. Paa andre Steder derimod var stet
intet Gras at see, men idel grov Sand, blandet med smaae og
store Steene; og. endelig forekom en Deel Myrer, eller rettere
terre Moser, hvor TrwpKormn s l.ina^roliilB voz-ede i temmelig
Mangde.
Den anden heie Afsatning , som her tager sin Be
gyndelse, og udgier den evrige Tredendeel af Fieldets Heide, er
endnu mere brat og vanskelig at bestige, end den ferste, hvorfor
den og egentlig kaldes Tvcrrfieldet. Ved Foden af stmme staes
nogle Straae af Veronica cor^mdo termin- folii'B oppvind;
men hvor Opgangen steede, var intet at see eller gaae paa, uden
en Hoben flade og oven fra Fieldet nedfaldne Steene, nnder hvil
ke Hermelinen havde sit Tilhold. <y Field - Ryggen er kun
smal, men dog temmelig javn, og tillige Grasriig, sta viidt jeg
kunde see paa en Tid, da det meste Gras allereede var afpillet af
Creaturene. De Urter, som endnu stode tilbage, vare I^co
p6r6on 5 Lovilia, KanunculuB acnB) KaminculuB repenz
N
,
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(et almindeligt Ukrud i Agrene, som jeg mindst ventede at finde
her) (Horalllnm viicoilim, og d!eraftwm foluz ovsw lanceolaU8) hvilke alle fandtes imellem de fiade Steene, som Field-Ryg
gen hist og her var bedakket med, og hvoraf nogle laae paa Fla
den, men andre stode paa Kant saaledes, at den ene Ende var
fastet i Jorden, og den anden stråas opreist mod Senden. Her
betragtedes og de sta kaldte Baare-Heye, eller Belgeviis op og
ned gaaendeHeeder, som efter vore Venders Beretning stal findes
paa Ryggen af de fieste ved Hav-Kanten beliggende Fielde, og
efter deres Meening vare at ansee som Virkninger af Syndfloden;
men alt hvad jeg her fik at see, bestod i yogle (formodelig af
Regn-Vandet udhulede) Furer og andre derimellem liggende Op
heielser eller lord-Rygge, af hvilke de ferste vare ganste negne og
blotte, men de sidste med Lyng og Gras begroede. Disse lordRygge og Furer lignes af Venderne ved Belge-Toppe og BelgeDale, og stal efter deres Forsckkring altid ligge vendte fra Nordost
til Sydvest, eller (som er det stmme) ligge Radviis som Belger,
der opvaltes af en Nordvestlig Vind; hvilket og paa dette Sted
befandtes at have sin Rigtighed. Fra dette, som det heieste
Sted i Sognet, faldt en ypperlig Udsigt, besenderlig til Borgen
sund, der nasten stae ud som et^rcdjpel2^uB med sine
og Bpora6eB. e) Paa Fieldets Sendre Side (hvoraf Tiden
ikke tillod at betragte mere end den everste Deel) voxede en over
fiodig Mangde af
2lpma og (?n2pk2limn alpinuir,,
hvilke dog nu stode ganste forterrede, og urette af Creaturene, i
sar af de Heste, som ved min Ankomst gik everst op paa FieldRyggen, og gnavede paa den terre Mark.
Herfra giorde jeg
Vende-Reise igien til Gaarden Moldvcer; men betragtede dog
under Veis et, ved Gaarden Killingscet beliggende, stort og
mark-
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markvardigt Bierg-Hull, som af Naturen er dannet i en Fiirkant,
eller ret som et ?2i-2l!elc)Ar2mmum> og ligesom hugget ned igien
nem en Field Hammer (det er, en fra Fieldtt udstaaende Klip
pe) sta at man oven fra kan see igiennem Hullet ned til den un
derliggende gronne Mark. Hvor farligt dette Sted er, kan stut
tes deraf, at en Hyrde-Pige, som gik vildt i taaget Veir, saldt
for nogle Aar siden ned igiennem Bierg Hullet, og deede strax paa
Stedet. Til Slutning maa jeg erindre, at af de ved min Opreise forekommende Field Fugle medte mig ferst Nyper, dernast
Myr-Sniper, og endelig Snee Fngle.
Efter denne Afvigelse i det Heie begiver jeg mig ned i det Lave
igien, og betragter de markvardigste GaardeherpaaOen, hvilke alle
ligge paa den Nordre Strand <plde, som udgier den halve Deel af det
sta kaldte Borgensund,

»

i) Kalvestad ligger yderst ud ved Oens Vestlige Pynt, og nar ved
Breesund, hvor See-Bunden falder meget dyb, felgelig Bierg
foden kort, og Field-Siden meget brat. Denne steile Situation
foraarstger, at Gaardens Beboere leve i bestandig Frygt, ei alene
for Snee- og Steen-Skreed, men og i sar for en meget stor Steen,
som ligger heit op paa Field Siden i lige Linie med Gaardens Vaa
nings-Hrmse, og hanger sta les i sit bratte Leie, at den hvert Oie
blik halder til Nedfald og truer Gaarden med Undergang ; thi dersom
den nogensinde stulde glide ud eller forlade sit Sade, vilde den efter
al Formodning trille ned ad den heele Field-Side og Biergfod,
uden at standse i sit Leb , ferend den havde borttaget og edelagt en
Deel af Gaardens Marke og Huuse. Til ar forekomme stadan
Ulykke, der desuden let kunde ramme baade Mennester og Qvag,
pleie Gaardens Beboere at satte Skurrer eller Trae-Stytter under
N 2
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Steenen, for saaledes at hindre dens Nedfald; men da Steenen er
meget stor og svar, ansee de sig ikke derved i alle Tilfalde sikkre nok
for Fare. Efter en gammel Skik, som ei er uden Overtroe , pleie
de og, for at afvende den overhangende Fare, at give noget aarlig
til narmeste Hospital.
2) Moldvccr, som ligger noget langere ind, har tilforn, forend den
afbrandte i Aaret 1743 , havt anseelige Vaaninger, sta og et Par
af dette Steds Amtmand til Beboere, nemlig ferst Amtmcmd
Lillienstiold, som i det nar hos liggende farste Vand, kaldet
Vassctt-Vand, lod satte en Deel Giedder, hvilke neppe findes
paa noget andet Sted hos os end her, hvor de bestandig have gaaet
i Roelighed, og havt god Tid til at yngle og formeere sig; dernast
Amtmand Solgaard, som i sin Tid sttte Gaarden i stien Stand,
sta vel i Henseende til Jorden som Bygningerne. Ved Gaarden
nedrinder en Elv, som giver Anledning til Mette-Brug; og ikke ret
langt herfra ligger et Sted, kaldet Langevaag, hvor Gyd-Sand
(^rena jmp2lp2diliB ilids^nnacca I^innN) findes i temmelig
Mangde, og af lige sta god Bestaffenhed, som den, der tilbringes
os fra Holland.
3) Vcedde ligger og ved en liden Elv, og i en dyb Bugt, kaldet
Wcedde-Viig, som er bekiendt af de der faldende farlige KasteVinde, sta ofte Veiret er Sydligt. Paa denne Gaard stal efter
Beretning findes en vis Myr (eller et sumpigt Stykke Mark) sta
fuld afAal, at de, som afmeie Hett der om Sommeren, ofte hug
ge den tvart af med Laen , og at man, ved at spade en Torve op af
Myren, kan sinde den liggende derunder i Mangde, uden at man
veed, hvorfra den egentlig kommer. Denne Beretning vilde jeg
selv neppe have troet, om ikke Derhmn forsikkrede: at omend
stient Aalen gemeenlig opholder sig i Vand, sta forlader den dog
ofte
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ofte Våndet, og ei alene kryber igiennem Jorden fra den ene Dam
til den anden, men leber og over Marke og Enge, for at sege Fede
og bedre Tilhold; som kan sees af OerKamß kd^lico
i den 54 Anmarkning.
4) Dydviig ligger nar ved Vcedde-Vigen , og er en Gaard af smuk
og behagelig Situation. For narvarende Tid beboes den af Ste
dets Sorenskriver Hr. Melchior Falch, som blot i nogle faa Aar
har foroget Gaardens forsemte Korn-Avling fra 15 til SO Tender,
og derved afiagt en markelig Prove paa, hvor heit Agerdyrkningen
ved Vindstibelighed kan drives, og hvor meget den paa mangeSt
eder hos os endnu staaer til at forbedre. Nar ved og under denne
Gaard ligger en javn og smuk Strand, kaldet Fister-Strcmd, som
i dette Seculo forst er opryddet, og kan nu ernare omtrent et
halvt Snees Familier; hvilket og er at sige om etl Deel fiere Steder
paa denne Side af Oen, stasom Stadsncrsset og adstillige nar
derved beliggende Holme, hvilke alle tilforn have varet übeboede.
5) Birkevaag, som for narvarende Tid er Fogde-Gaard, ligger i en
indelukt Viig eller Vang , og har ligeledes en smuk Situation,
sta vel som nogen Herlighed afFyrre- ogßirkeSkov. Paa Gaar
den findes meget smukke og vel indrettede Vaamngs -Huuse, be
staaende som sadvanlig afTrae; men blant Udhuusene sees et stient
Lade-Huus, opbygt afGraasteen, hvilket atter kan tiene til Ezem
pel og Beviis paa, at denne Vygge-Naade ikke hos os e» uwnelig.
6) Veibust ligger ved det forhen bestrevne Vegsund, og er markvar
dig afen Kilde, som findes her nar ved Stranden, og kaldes St.
Ols Kilde, uden Tvivl fordi den een eller fiere Gange har varet
besegt af Kong Ole den Hellige, og maastee i sar den Gang,
da han efter Historiernes Vidnesbyrd tog Veien her igiennem Sun
det , for at undfiye Hagen Jarl. I hvilken Anseelse denne Kilde
N 3
til-

iO2

/

Sondmors Bestrivelse, 11. Parts ll.Capitch

tilforn har varet, kan stuttes
den Skik, som gamle Folk endnu
erindre sig i deres Ungdom at have varet brugelig, nemlig at ingen
maatte drikke eller hente Vand af Kilden, uden at satte derhos et
lidet Kors af Trae; hvilket blev sta hellig iagttaget, at man ofte
paa een Gang kunde see mere end 100 smaae Trae-Korser, staaen
de rundt om Kilden. Nu omstunder er vel denne Skik ganste af
lagt; men ikke des mindre beseges dog Kilden endnu idelig af reisen
de Folk, som sinde her et meget klart og velsmagende Vand. For
at blive des noi ere underrettet om dette Kilde-Vands Egenskaber,
har jeg provet det med efterfelgende Species, og befundet, at det
<») med Olemn barran per deiiyv. bliver bleeg-guult, st) med Bi
lopuB Vlol2ru!n deilig Purpurfarvet , >-) med BpirlruB Virnoli
lyseblaat, stient kun lidet, og fatter til sidst et grenagtigt Beclimcni:
eller Bundfald, som en Olie, H med (^occinelle Brandrodt og
overmaade deiligt, e) med 82ccd2rum Baturni pl-Xcipitere6e det
sig meget subtilt og uden synlige (3r2nuli'B, hvorefter det blev hviidt,
med NcrcuriuB sudlim2tUB forholdt det sig omtrent paa stmme
Maade, dog hlev det mindre hviidt, og nasten uforandret, y)med
BuccnB I^eliorwpii blev det guul-grent, og 6)med?ulviB (3al>
larum guult-bruunt og gruusagtigt.

Tillcrg
om

Gidstoe.
/^idffoe, som i All.lindelighed kaldes Gidffe, er den syvende og
V-^ sidste af de betydelige Oer i Borgunds Sogn, til hvilket den
egentlig henherer; men da den har sin egen Kirke eller Capell, og des
uden en Hoben Markvardigheder sta vel af Naturen som af Historien

og
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og Antiqviteten, synes den beqvemmeligst at kunde, betragtes iet An
hang for sig selv.
Oen er af Skabning nasten mnd, holder 3 Fjerdinger i Om
kreds, og er ganste javn, behagelig og srngtbar. Den henhsrer til
de egentlig sta kaldte Nordoer, og har paa Sendre Side den forhen
bestrevne Oe Godse, fra hvilken den adstilles ved et temmelig breedt
Sund, kaldet Gidffesund, som er markvardigt i Henseende til den
idelige Giennemfart af ind- og ud-lebende Skibe, lagte og FisterBaade. Paa Nordre Side derimod ligger et mere trangt og mindre
betydelige Sund, kaldet Giosund, som stiller den fra Vigeroen,
med hvilken den ellers i Henseende til lord-Arten og andre Naturlige
Egenskaber kommer meget overeens, men har dog dette forud (sta vel
frem for denne som de evrige Oer) at den er ganste javn overalt, eller
i det mindste uden noget heit Field, Bierg eller Klippe.
Naar man undtager, at der midt paa Oen findes sta megen
Torv-Mark, som til Beboernes Fornedenhed udkraves, bestaaer Oen
i Obrigt nasten af lutter Sand Jord, som har neden under sig et Lag
eller en Grund af Leer. Fornemmelig sees paa den Ostre StrandSide en Mangde hviid Sand (kaldet Gidste-Sanden i Sardeleshed)
som er af allerfineste og beste Slags, og bliver derfor, end og af langt
fra boende Folk, hentet og brugt til at^estree Gulvene med. Langst
ned paa Strandbradden sees herN^nus 2i-en2nuß og l^arex grenda
at voxe i stor Mangde, og at fiaae sine Redder nasten 1 Alen dybt ned
i Sanden ; men lidt heiere op , hvor Engbunden begynder , findes
mange dybe Grefte, bestaaende af les Sand, som Vinden driver heit
i Veiret og felgelig gier Hullene alt mere og mere dybe. Paa Nor
dre og Vestre Side, hvor Strandbradden er meest lav. og fiad, foreges
Oen aarlig ved Sand og Tang, som kastes op af Havet og sammenbin
des til fast Jord ved tyende her vozende Uner, nemlig
Mn
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OV2tO Cor62tiß og
c2l^oiduß leminum 6ilco 6ent2tlß) som
strax faste Redder i Tanget; hvilket man neppe kan betragte uden at
falde paa den Tanke, at heele Oen, eller i det mindste den sterste Deel
deraf, har havt stmme Oprindelse og maa Tid efter anden vare op
kommen paa selv stmme Maade, allerhelst nåar man veed, at her al
levegne under Jorden, end og under Torv-Marken, findes kiendelige
Levninger af Tang og andet stadant , som tilforn upaatvivlelig har
hert Havet til. Paa Sendre Side derimod lider Oen nogen Skade
og Formindstelse ved See-Brud, og det af den Aarstg, at SeeBunden er der mere dyb, hvilket giver Velgerne Leilighed til at stede
ind paa Landet med des sterre Magt og at bryde et Stykke af Strand
bradden ud ester et andet. Paa denne Sendre Side findes det eneste
opheiede Sted her paa Oen, nemlig en lang og maadelig hei Bakke, som
ligger omtrent et Par hundrede Skrid fra Stranden, og opstiger nasten
perpendiculair fra den ellers javne Mark; men gaacr dog parallel med
den Sendre Strand-Side, og har adstillige deels stråas opgaaende
Fodsiier, deels horizontal liggende Terrasser eller korte Trin, bestaaen
de afSand-lord, hvorpaa man Trappeviis kan gaae op til det everste.
Paa Vestre Side gaacr Heien ligeledes parallel med Strand-Siden,
men daler eller tager alt mere og mere af i Heide mod Norden, og be
staaer ikke der afSand-lord men Koppel-Steene, som findes her i
utroelig Mangde, stient overalt bedakkede med Jord, undtagen paa
det allereverste, hvor de til Deels ligge blotte, og satte en Bestuer i
Forundring over deres runde Skabning, hvdri de ganste ligne de
smaae Steene af stmme Slags, som findes i Strandens ved HavKanten og ere altid runde og glatte, fordi de idelig omdaltes og stides
af Velgerne. Disse og fiere saadanne Omstandigheder maae vist nok
have givet Anledning til det gamle og almindelige Sagn, som haves blant
vore Bender, nemlig : At Gtdstoe har engang staaet under Vand.

De
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De Urter, som jeg her paa Oen har sundet, ere selgende: Ved
Strandbradden
toliornm imp2n lodaw. Lnni2B Miculiz
0V2t13.
(iSraninm rodertjlnum.
Banot^UB pe6nnculiB c2l^ci>
dnB()ve KiBpi6i3. Brellaria sOliiB !2neeol2tiB lerrul2tiB pet2liB ditiM, foruden de 4 forhen ommaldte Strand Urter, som sammenbinde
Strand-Sanden. Paa Engen LromuB lec2linu3 5 I^ettuca
NE2
KjriMiB. Lummn Lulboc2lianum. <I!2rum li (H2i>
vi. N^visetum svlv2ticmn. (32limn luteum. I-lSr2cleum s.
Lr2nca urss. tt/pericon vulZsre i Overfledighed. I^onum ipica
mmica. orHiB P7rgmi62ljB) som ellers er rar at see. Nmpinella
foliis tam ludromn6lB c^vam 6isseLliiB) foruden andre af mindre
Bttydenhed. I Agrene forekommer i sar ?olvZonmn 5 ttelxino og
arvenle ; og i Torv - Hullene sli'ppunB vul^anB. Af
Tråer findes her lidt eller intet, undtagen paa den Sydvestlige Kant
af Oen og nar ved den- forhen bestrevne store Hei, hvor man endnu
seer nogle faae og smaae Eege-Traer, item nogle Aspe-Traer Eopu
-lu3 tremula) sta og en Deel store Aste-Traer (i?rax!nuB) staaende
omkring Kirke-Gaarden. Til Brande bruges altsta intet andet end
Torv, hvilket hidindtil er spadet med stor Uforsigtighed, da Torv Hul
lene ere sta dybe, at Creaturene staae Fare for at omkomme ved at fal
de ned i dem, og maae derfor heele Sommeren igiennem bevogtes.
Den heele Oe er sta javn og stat, at den kunde optages til Ager
land og Engbund overalt, end og paa Udmarken, som vel paa de fifste
Steder synes at vare ter og maver, men giver dog et kraftigt Gras
baade for Keer og Heste, af hvilke de sidste i sar trives her overmaade
vel. Hvad Faarene derimod cmgaaer, da yttrer sig ofte blant dem
den ved Hav-Kanten almindelige Svaghed, kaldet Igle -Sot eller
Vass-Sot; og man vil desuden af sikker Erfaring vide, at de Crea
ture, som bringes hid fra Fiordene eller andre fremmede Steder, ei

O
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fenderlig bille arte sig , hvilket nogle tilstrive^ Grafitts Bestaffenhed,
men andre (maastee med bedre Grund) Landets Negenhed, efterdi
her hverken findes Bierge eller Skov, hvor Creaturene i ondt Veir
kan sege Skiul. Med Korn-Avlingen er det bragt sta viidt, at her
paa 1 6 Voge Fist, som den heele Oe er Skyldstt for, kan af Byg og
Havre aarlig avles 700 Tender og derover; og da Indbyggerne des
uden have god Naring as Fiskerier, i sar det stienne Flynder-Fiffcrie,
som her og ved nast hos liggende Vigerse gaaer til i sterre Overfledig
hed end andensteds (*), sta er deres Tilstand i Almindelighed god.
For narvarende Tid er Oen deelt imellem tvende Gaarde, nemlig
Gidste-Baard eller Hiemme-Gidffe, som ligger paa den Sendre
Side, og Gidffe-Kdegcmrd beliggende paa Nordre Side as Landet.
Den ferste er atter deelt i 5 Parter, af hvilke Oens nu varende Eier
selv driver den ene og 4 Bender det evrige; men den anden Gaard be
boes af 1 2 Bender alene. Dertil kommer endnu en Deel paa Ostre
Side af Oen boende Pladse-Mand, som for ikke ret lang Tid siden have
opryddet et halvt Snees gode Pladser, og udgiere med Gaardmandene
hen imod 3 O boefiddende Familier.
Da Oen af Naturen har adstillige Fortrin i Henseende til lavn
hed, Frugtbarhed og behagelig Situation, sta har den og, fornelw
melig
(*) Aarsagen dertil er den Sand-Grund, som findes rundt om begge disse
Oer> baade i og uden for Stranden, hvor den sim kaldte Fiare-Mak
elter Sand -Mak (^HW^'^s
som er den beste MaddinF
for Flyndren, opholder sig i stor Mangde. Makke-Fiarett (eller de
Steder i Stranden, hvor SandMakken stades op til Madding) er i sier
paa Gids?ee af den Vigtighed, at Oens Eier aarlig tager en Asgift, elter Kiendelse, af alle fremmede og Oen uvedkommende Fistere, som beltene sig deraf til Flynder - Fangst. Paa de ved Gidstee beliggende
Sand Banker fanges og Hummer (^/c^) i sterre Antal, end paa
noget andet Step hos os.

?
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melig ide aldre Tider, havt mange anseelige Beboere og Eiere. At
Ragnvald More-larl og fiere Sendmorste Hevdinger her have havt
sin Boepal, er meget troeligt, stient ikke beviisligt; men derimod kan
man ikke tvivle paa, at den i Historierne bekiendte GidstelEt herfra
har faaet sit Navn og forste Udspring, og at den sta kaldte GidffeGaard ei alene har varet et blot Herre-Sade, men og en Herregaard
eller adelig Sadegaard med underliggende Bendergods , som endnu
hos os er bekiendt under Navn afGidste-Gods.
Iblant de anseelige Mand , som nedstamme fra fornavnte gamle
adelige Familie, kaldet GidffeWt, ere de Arnesonner meest be
kiendte i vore Historier, og af dem befindes Thorberg Arnesen at
have boet paa Gtdffse i Kong Ole den Helliges Tid , efter Sn.
Sturlestns Beretning. Da denne, som siden stal viises, af sin Bro
der Find Arnesen blev omkommen, er det troeligt, at hans Sen
Ogmund Thorbergson har tåget Oen i Besiddelse efter ham; i det
mindste er det vist, at hans Senne-Sen Skofte Ogmundsen, som
var Lehns- Hevding under Kong Magnus Barfod, har boet der i
Aaret 1079. Siden sinder man, at Peder Povelsen, een af Kong
Haagen Haagensens fornemste Lands-Hovdinger, har havt sin Boe
pal sammesteds i Aaret 12 4O; og i Kong Erich Magnusens Tid
boede her Ridder Bisrn Erlingson af Erlingsgaard, som efter I.
Nmni Vidnesbyrd stiankede meget Gods til Kirker og Clostere, i sar
til Kirkerne paa Vedoe, Borgund og Gidffoe, og desuden rigelig
begavede sine Slagtinge med Jordegods, hvoriblant og var GidsteGods paa Sendmer.
Om Gidste- Gaard siden den Tid har varet beboet af Adels
mand, er mig übekiendt; men at Godset lange derefter maa have va
ret samlet og beholdt sine adelige Privilegier , kutter jeg af Arnt
Berntsens Danm. og Norges Frugtbare Herlighed, 1. B. Pag.
O 2
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264., hvor Gidffe-Gods opregnes blant andre Privilegerede Godser
i Bergens Stift, stasom Halsnoe Closter, Lyse-Clostcr og Mun
kelie Closter. Derimod finder jeg fta Morn Erlingsens Tid, som
deede Aaret 13 13, ingen Underretning om Gaardens og Godsets
Eiere, ferend i Aaret 1582, da det af en adelig Frue, ved Navn
Gtorvel Faders Datter (*) er foråret og stiedet til Kongerne i Dan
nemark og den Danste Krone ved et Skiede-Brev, vateret 1 Martii
1582; hvilket sees as et gammelt Regnstab, forfattet af Anders
Iversen Foged i Romsdalen og Ombudsmand over Gidste-Gods^
og overlevertt til Slffuerd Besk (**), Kongl. Majest. Rentemester, i
Aaret 1 620. Dette gamle Regnstab , som endnu er tilovers , viiser,
at Gidstoe-Gods paa den Tid har bestaaet i att af 196 Gaarde, nem
lig 126 paa Sondmor, 57 i Romsdalen og 13 i Nordlandene,
hvilke alle herefter stal anferes; stient der ere de, forn paastaae, at
Godset i de aldre Tider har varet endnu sterre, og at Gidffe-Gaard
stal have havt adstilligt Stres^Gods overalt i Norge, fra Lindesnass
til Ost-Finmarken at regne. Siden stal Godset efter Beretning vare
stianket til den bekiendte Statholder i Norge Hannibal Sehested,
men, da Han faldt i Kongens Unaade, atter lagt under Kronen igien.
Endelig blev det af Kong Friderich den Tredie for en vis Summa
Pen(*) I den af Mag. Peder Friis nyelig uvgwne Underretning om Kisbstaden Skielster sindes denne Frue wende Gange navnet, nemlig fsrst
Pag. 43 4^, hvor lM kawes Frue, Gierrel Fadders Datter , afg^
Hr. Lauge Brahes Efterleverste; derncrst Pag. 603., hvor Kony
Friderich den Andens meget rwadige Skrivelse til Frue Giernill Fadders Datter anfsres, i hvilken Hans Majest. fornemmelig takker hcnde^
fordi hun sta godvillig havde givet og forarede Ham et anseeligt
Gods i Norge.
(**) Denne Rentemester ncevnes og i forbenlceldte Skielsters BeffriveM
Pag, 6Z,2. under Navn af Siguardt Beek.
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Penge pantstt til General von Hoven og den Kongelige Residerende
Commisstrius i Amsterdam Marsilius, stient med Forbeholdning af
Neluitton eller Lesnings Ret. Den ferste af disse Panthavere til
kiebte sig den Deel af Godset, som laae i Romsdals Fogdene; og
dette er Oprindelsen til det sta kaldte Vestnces-Gods i Romsdalen,
forn nn omstunder ansees for et adstilt Gods, men har tilforn virkelig
varet en Deel af Gidffe-Gods. Den anden derimod fik den Deel
deraf, som laae i Sondmors Fogdene, og det ved et Kongelige
Skede af 14 Augusti 1657, forn endnu er til in oriAnali og lyder
paa Gidstoe-Hovedgaard med 1 1 3 Bender-Gaarde, alle paa Send
mer beliggende. Men dette Gods, som siden med meget andet Gods
i Norge er kaldet Marsilii-Gods, har efter den Tid havt adstilliZ
Skiabne; thi ferst er det fra Marsilius molest af den Smithffe Fa
milie i Bergen, i sar af de tyende Bredre, Land-Commissarius Smith,
forn siden blev optagen i A^'l-Standen under Navn af Lilltenstiold^
og Henning Hansen Smith Raadmand i Bergen, afhvilke den
ferste efterlod en stor Deel deraf til sin Sen Jonas Mlenffiold, Amt
mand her paa Stedet, og den anden til sin Enke (forn er vel bekiendt
nnder det Navn Margrethe Stud, eller Margrethe t Hanken,
fordi hun boede paa Hankoe) sta og til sine Senner, hvilke ligeledes
vare boesttte her i Egnen. Dernast blev den sterste Deel af Godset
indkiebt og stmlet igien af Seigr. Christen Sced, som i nogen Tid
forestod Godset for Amtmand Lillienfftotds Enke-Frm, en Kaas/
og boede siden forn Proprietair paa Gaarden Moldvcer. Hans Enke
bragte det siden ved andet TEgtestab til Hr. Amtmand Christian Sol
gaard, og ved tredie Mgtestab til Hr. General Krigs-Commissarms
og Amtmand i Nordlandene Hans Hagerup, som i Aaret 1758 solg
te Godset Gaardviis paa offentlig Auction, sta at det nu er adspredet i
mange Eieres Hauder. Ellers blev Gidffe-Gaard og Gidstse alle-
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reede i Hr. Amtmand Solgaards Tid adstilt fra Godset og solgt for
1000 Rdlr. til Seigr. Martinus Hsrlock, som igien afhandede
begge Deele til Hr. Commerce Raad Hans Holterman, Oens nu
varende Eier (*).
Paa hvad Tid.Gidste-Gaard har faaet Herregaards Privile
gier, hvori disse hsve bestaaet, og nåar de igien have tåget Ende, er
altsammen noget, som jeg i Mangel afpaalideligeDocumenter ikke kan
oplyse. Imidlertid tbivler jeg ikke paa , at jo denne Hoved-Gaard,
ligesom andre adelige Sade-Gaarde , har havt Skatte- og Tiende-Friehed,
(*) Efterat dette var strevet, har Hr. Rector Schoning, om Gidstees
Beboere og Eiere , havt den Godhed at meddeele mig selgende Underrett
ning : „Paa Gidstee har ferst boet Thorberg Arnesen, Ogmund
„Thorbergsen, Skopte Ogmundarsen og Finnr Skoptestn, hvil„ke synes at have fulgt hinanden i Rad," Sen efter Fader. Efter dem
„maa Aslak Skulesen have vcrret Eier deraf; saa Peder Povelsen af
„Gidste henved 1225; siden Nicolai afGidste henved 1263; der„ efter Biorn afGidste, ogsaa kaldet Bernhard , henved 1277; og
„ efter ham Elling Vlkunsen ved 1 Z 54. Samlne Elling befindes at
„ vcere ded i Aaret 1 z 55, og at have testamenteret Gidste til sin Datter
„ Ingeborg efter sin Sen Biorns Begiering paa sit Pderste. Ved
„Aar 1 5 r 6 har Karl Knedzson vceret Eier deraf og giort Magestifte
„med Erkebisp Valkendorph, hvorom man endnu har den sidstes Brev.
„Ved Aar 1588 havde Friderich Rosenkrantz det i Eie, og Jacob
„ Pedersen, siden Laugmand i Trundhiem, var Forvalter paa Godset.
„ Efter ham fik Sigvard Bech det. Axel Arenfeldt har og eiet det,
„men paa hvad Tid, veed jeg ikke. ' Ved Aar i6zz var Anders
„ Iversen Forvalter derover, og 1726 eiede Christen Sad (tilforn
„Tolder paa Nord- og Send-Msr) det som Proprietair. „ Saa viidt
Hr. Schoning, ved hvis Anmerkninger jeg intet har at erindre, undtagen dette : At Sigvard Bech maastee aldrig har eiet Gidste-Gods,
men blot havt dermed at giere som Rentestriver i den Tid, da Godset
laae under Kronen.
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hed, sta lange den var i privilegerede Personers Eie, og at den deri
mod har mistet stmme Friehed, sta snart den kom i Uprivilegeredes
Hander. Man vil forsikkre, at den sta kaldte Gidffe-Tiende, det
er Konge-Tienden af Gidste-Gods, har i nogen Tid varet stilt fra
Kronen og tilhort Eterne af Gidste-Gaard ; men dåden var solgt for
en alt for ringe Priis, siges den af Kronen at vare indlest igien med
700 Rdlr. og anbefalet Fogderne paa Sendmer til Oppebersel, hvilke
endnu aarlig afiagge et sardeles Regnstab for denne Tiende. At Ven
derne paa dette Gods aarlig maae svare noget heiere Landskyld end Fa
ste-Benderne paa andre Godser, nemlig 5 Mark og 4 Skilling i Ste
den for de ellers sadvanlige 3 Rixort > derom er allereede maldet i
1. Parts 1. Capitel.
Efter denne almindelige Inledning maa jeg betragte enhver
Gaard her paa Oen for sig selv, tillige med de dertil horende Mark
vardigheder.
I.) Gidste-Gaard, som og kaldes Hiemme-Gidffe, ligger paa
den Sendre Side af Oen imellem Stranden og Hen forhen bestrevne
lange Hei. Den var tilforn en Hoved Gaard for Gidste-Gods og
blev dreven af Herremanden alene; men er siden deelt imellem Ben
der, hvilke for narvarende Tid ere 4 i Tallet og drive Gaardens Av
ling tillige med Proprietairen. Den gamle Hovedgaards- Bygning,
som har staaet imellem Gidste-Kirke og Gidste Closter, er lange siden
Kfbrudt og anvendt til Bender-Huuse; sta at nu omstunder imet deraf
sees uden nogle Levninger af Grundmuurede Kieldere, i hvis eene Af
deelning opvalder en Spring -Kilde, som giver Beboerne ypperlige
Vand. Men Ven nye Vaaning , som Proprietairen nu beboer , er
anlagt paa Ostre Side af Kirken, og omtrent for 3O Aar siden bekostet
af fornavnte Martinus Horlock, tillige med en stor og smuk Have, som
Zaaer ned til Stranden. Videre bliver her i Besenderlighed at marke
1) Gidste-
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i) Gidffe-Kirke, som ansees for een afde alleraidsie Kirker i dette
Provstie, og har ventelig fra fsrste Tid varet et Capell, indrettet
til Beqvemmelighed for de paa Gidste-Gaard boende Herremand.
Kirken bestaaer afen Hoved-Bygning , som indvendig holder 28
Skrid i Langde og 11 i Bredde, og et lidet Chor, som er 1 1 Skrid
langt men kun 6 breedt. Den har intet Taarn eller Spiir, men dog
en anseelig Heide, og bestaaer afGrundmuur, som uden paa er be
kladet med hugne Steene af hviid Marmor, og ved Foden paa alle
Sider belagt med vel udarbeidede Marmor-Lister; hvorimod dens
gamle Indredning eller indvendige Prydelse ikke synes at have varet
af stnderlig Bttydenhed. Lige indtil Aaret 1 726 er Guds-Tiene
sten nogle Gangs om Aaret bleven forrettet i denne Kirke, som siden
alt mere og mere forfaldt, sta at den ei alene mistede sit heele Tag,
men og sin Indredning, og havde allereede faaet Sprakker i Muu
ren, da Hr.Commerce-Raad Holterman i Aaret 1755 foretog sig
at satte den i Stand igien; hvilket med stor Fliid og endnu sterre
Bekostning blev fuldfert saaledes, at Guds-Tienesten Aaret deref
ter, nemlig i Slutningen af Aaret 1756, tog sin Begyndelse igien,
efterat den ien Tid af^o Aar ganste havde ophert. Kort at sige:
Kirken er for narvarende Tid, sta vel uden som inden til, stt i god
og brugbar Stands), men har fiet ingen Indkomst til Vedlige
hol(*) Iblant denne Kirkes indvendige Zirater regner jeg i sier dens nye Alters
Tavle, som i Fyrre-Trwe er udstaaren af en her paa Oen barnfedt BondeKarl , navnlig Jacob Sorensen. Snit- Verket er bedre, end man
kunde vente af en Person, som siet ingen Underviisning har havt, og som
desuden i Steden for alle konsiige Redstaber ikkun betiener sig af en saa
kaldet Norst Tolle-Kniv. Til Mechaniste Indretninger synes bemceld.
te Person, som nu er Skolemester her i sognet, ligeledes at vcrre meget

vel

om Borgunds Prastegield.

737

holdelse i Fremtiden; thi omendstient Historien viiser, at den i de
aldre Tider har varet begavet med Jordegods, og man desuden
veed, at den tilforn har nydt Tiende af det Korn, som falder her
paa Oen, sta er den dog i de feenere Tider bleven stilt ved begge
Deele. Naar og hvorledes Kirken har mistet sit Jordegods, vides
ikke; men Tienden er kommen derfra paa den Tid, da Guds-Tiene
sten der begyndte at ophere, og Oens Beboere maatte holde sig til
Borgunds Kirke alene, hvis Eiere uden Modsigelse have oppebaa
ret Oens Tiende indtil nu, da Gidste-Kirkes Eier har tilegnet sig
Kirkens forrige Rettighed og derved paadraget sig en Proces, som
endnu ikke er afgiort.
2) Skisn Valborgs Grav er et bekiendt Gravsted, som findes paa
Gidste-Kirkegaard tet ved Chorers Sondre Side, og er oven paa
belagt med en hviid Marmor Steen, dannet som et Liigkiste-Laag,
der holder omtrent i Favn i Langde , men i sterste Bredde neppe i
Alen. Oven paa er efter Steenens Langde dragen en Lime , med
en hosfeiet Paassrift af gamle !Nune-Bogstaver, som ere omtrent
i Finger heie, men nu mestendeels udstidte eller afZElde fortarede,
sta at intet staaer tilbage uden selgende knap kiendelige Characterer:
P

Ved

vel stikket og ret af Naturen oplagt.
Jeg vil ikke tale om, at han har
opfundct en Maade til at faae en Kirkeblokke af sig selv at kime, saa og
udarbeidet et lidet Orgel eller Positiv, som indtil Piberne bestaaer af blot
Fyrre, og stal efter Hensigten komme til at staae i Gidste-Kirke; men
i s«r loegge Mcrrke til en af ham forfcrrdiget Model til en fast staaende
VindMslle med horizontal liggende Vinger, hvilken, i Fald den blev
udfsrt i stort, kunde vcere meget nyttig paa Oerne, hvor man i Mangel
af Elve-Vand og Vand-Msller ofte har Vanstelighed for at faae sit Korn
malet.
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Ved hver Ende af Liig-Steenen sees en fiad Marmor-Steen halvan
den Alen heit opreist over Jorden, af hvilke den ved Hovedet staaen
de har paa den udvendende Side en stor udhuggen Cirkel eller Ring,
som indstutter en Haand med 3 oprakte Fmgre (og der oven for
nogle ukiendelige Figurer, uden Tvivl Sol og Maane) men den
anden en mindre Enkel, som ved et Kors er afdeelt i fire lige Par
ter. Gravelt stiv er af Nysgierrighed bleven opkastet for en Deel
Aar siden, da der efter Beretning stal vare funden, 3 til 4 Alne
dybt ned i Jorden, en temmelig stor og af6ftirkantedt Steene sam
menfat Liig-Kiste, som ved Aabning ei befandtes at indeholde noget
Markvardigt. Denne Grav har , sta viidt jeg veed , bestandig
baaret Navn af Skien Valborg, hvis Historie er alle indtil Pebel
bekiendt, men derhos af liden Troevardighed, efterdi den ingen
steds findes bestreden uden i den sta kaldte Skion Valborgs og
Axel Thorsens Vlise. Saa meget bliver dog vel vist, atderbaa
de har varet en Skien Valborg og Arel Thorsen til, og at de
begge have opholdt sig i Norge; men om den ferste ligger begraven
paa Sondmor etter i den gamle Norste Province Bahuus, synes
at vare noget uvist. Hr. Admcm paastaaer det sidste i Bestrivelsen
over Bahuus-Lehn Pag. 259. og 2 60., hvor han malder : At Skion
Valborg boede paa Gaarden Haaltaas, som nu er Regiments
qvarteermester-Sade, og at hun ligger begraven i et AugustinerCloster, ftm den Norste Konge Hagen Hagenstn til lomfrue
Marice Wre lod opbygge nar ved Drggsmarks Kirke , fordum
kaldet Marice Kirke, med videre, som jeg (for at undgaae nfor
neden Vidtleftighed i en übetydelig Sag) vil lade staaeved sit Yard,
og blot erindre: at nåar der i fornavnte Viise lnaldes om Skien
Valborg som en adelig Person af Gildffe-Mt, item om de Her
rer af Gildste og de Grever afGildffe-Gaard, derved intet andet
kalt
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kan forstaaes, end Oidste, Gidffe-Gaard og Gidffe-3Et paa
Sendmer. I Ovrigt lader jeg denne Norste Skienhed hviile roelig
i sin Grav, og vender mig til
3) Gidste-Closter, som har staaet straz- Vesten for Kirken, mener
nu sta aldeles edelagt og forglemt, at man neppe stulde vide, der
nogensinde havde varet et Closter til, eller sinde Stedet igien, hvor
det har staaet, med mindre der endnu var tilovers et Hull i Jorden,
som af Gaardens Beboere kaldes Closter-Hullet. Dette Hull er
ikke meget stort, men reber ved ferste Oiekast Menneskelig Konst og
viiser, at det er intet andet end Aabningen og Indgangen til en ho
rizontal underjordisk Gang, som fra Closteret af har strakt sig tem
melig heit op imod den oven for Gaarden beliggende Hei, og varet
sta vel uden som inden til belagt med Steen; hvilket markes tydelig
af en fra Hullet gaaende Steen-Broe, som er 70 Skrid lang og
leber for narvarende Tid midt igiennem en Ager, hvor de Pleiende
foraarstges ideligt Hinder og Besvar af disse Steene, som findes
liggende sta dybt ned i Jorden og i den Mangde, at de aldrig til
fulde kan udryddes. Laae disse Steene blot oven paa Jorden, som
en Steen-Broe eller broelagt Gade, da vilde det ikke falde vansteligt
at rydde dem af Veien; men da de aarlig i Pleie-Tiden forekomme
dybt ned i Ågeren, sta maa man stutte, at de have sin Oprindelse
fra en underjordisk Gang eller Canal, som paa alle Sider har varet
steenlagt 2: bestt med Steen. Mere veed jeg ikke at malde om
dette Closter, hvis Bestaffenhed og Omstandigheder ere sta ganste
übekiendte, at man ikke engang kan faae Underretning om, til hvil
ken Helgen det har varet indviet, eller hvilken Mllnke Orden det
har tilhert. Kunde det godtgieres , at Gidste Closter har varet et
Augustiner-Closter, opbygt lomfrue Marie til Wre, da vilde det
te meget bestyrke den almindelige og meget rimelige Mening, at
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Skion Valborg ligger begravet paa Gidstee, i sar da det er be
kiendt, at man har havt en Marice -Kirke i Borgund, som ligges
kun lidt over i Mils Vei herfra; ei at tale om, at Gidste-Kirke
selv maastee i de aldre Tider kan have baaret stmme Navn, sta at
Ligheden i Navnene og andre Omstandigheder maastee kan have
givet Anledning til, at man siden har henfert hendes Begravelse til
BahuusMhn i Sverrig^
4) Groften kaldes et Sted paa Ostre Side af Oen, som ligger ikke
ret langt fra Gidste-Gaard, og ganste nar veddet sta kaldte GidsteGicere, hvor et halvt Snees Pladse-Mand i de feenere Tider have
sat sig ned og opryddet sig smaae Pladser. Dette Sted er intet
andet, end en fra Stranden opgaaende dyb Indhuuling eller Greft
i Jorden, som befindes at vare sta lang og breed, at den magelig
kunde rumme et Par af de sterste Skibe, og har vist nok i gamle
Dage varet indrettet og brugt til et Sklbs-Hvarf eller Skibs-Stade;
men tiener nu omstunder ikkun som et Landings -Sted for FisterBaade, sta ofte det brusende Hav forbyder, andenstads paa Oen
at sege Land; thi Stedet ligger ganste åssides fra Havet, ligesom
andre lordGrefter af stmme Bestaffenhed. Ellers har een af de
forommaldte Pladse-Mand anlagt fine Huuse lige midt i Huulen;
hvorfor og stmme Plads har faaet Navn af Stedet, hvor den ligger,
og kaldes gemeenlig Groften.
II.) GidffeOdsgaard kaldes den anden og paa Nordre Side
af Oen beliggende Gaard, om hvilken jeg i Almindelighed intet veed at
malde uden dette, at den er en god og stor Gaard, beboet af 12
lordbrugende Mand ; men i Sardeleshed kunde selgende Poster for
tiene at markes.
i) Omtrent 400 Skrid Senden for Gaardens Vaanings-Huuse sees
tvende firkantede stmt temmelig tykke og breede Steen-Pale, nasten
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af et Menneskes Heide, som ere plantede een paa hver Side af dm
alfare Vei her paa Oen, og staae sta nar og lige imod hinanden,
at de ikkun efterlade en snåver Gang af 3 Skrid imellem fig. Disse
tyende Graaesteene have fra umindelig Tid varet kaldte og kaldes
endnu Brodrene, ikke alene fordi de ere hinanden lige i Storelse,
men og- fordi tyende Bredre afGidffe-3Et (uden Tvivl Thorberg
og Find Arnesonner) have i Anledning af denne stavre Vei raget
i en Trette og Tveekamp med hinanden, som ikke endtes uden den
ferstes Ded. Til en Erindring om dette Broder-Mord blev her paa
Stedet, nemlig omtrent et Besse-Skud fra Steenene, opstt en
Stette med et paategnet Vers, som ferst var forfattet i det gamle
Norste Sprog, men blev siden ved Stettens Fornyelse oversat paa
Danst saaledes :
Find stog sin Broder ihiel,
For de om Veien ei forligtes vel;
Thi romte han hen i Landet langt Nord,
Hvor hans Slagt blev meget stor.
Af hannem ere de Nordfarer alle,
Som lade sig Finner kalde.
Dette Vers, som findes anfert i Nami Norg. Bestrid. Pag.
174., har jeg selv i min Ungdom stet udstaaret i en Trae-Stette,
eller rettere paa Tvar-Traet af et Eege-Kors, som tilforn havde
staaet ved fornavnte tyende Steene, men var allereede den Gang
forfaldet og flyttet fra fit Sted ; og ligesom det ikke er at tvivle paa,
at jo Sagen virkelig har tildraget sig, og at den i Verset ommaldte
Find har varet den bekiendte Find Arnesen, sta er det og meget
rimeligt, at den myrdede Broder maa have varet Thorberg Arne
ssn, efterdi Historien malder, at begge disse Bredre, da de havde
forliget sig med Kong Svend Knudsen af Dannemark, stoge sig

P
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til Roellghed hiemme (det er paa Gtdstoe, hvor de begge synes at
have boet) og man fra den Tid af intet videre sinder maldet om
Thordergs Bedrifter, felgelig maa stutte, at han straz- derefter har
endet sit Levnets Leb. Det eeneste, som med Feie kan indvendes
mod Verset , er dette , at Find Arnessn ikke kan ansees som
Stamme Fader for de Norste Finner, efterdi baade Nordlandene
og Finmarken lange for hans Tid have varet beboede; men da det
originale Vers er bone, og man ikke veed, hvor neie det er fulgt i
Oversettelsen, saa kan maastee Meningen deraf blot vare denne: At
Find Arnesen har efterladt sig en stor Astom i Nordlandene, etter
og, at den Astom, som han der efterlod sig, har tåget sig Tilnavn
af ham, og ladet sig kalde Find, hvilket, sta viidt jeg veed, endnu
er et brugeligt Familie-Navn i Norge. Imidlertid er, ved Hr.
Commerce'Raad Holtermaus Omsorg, et nyt Eege-Kors oprettet
paa forrige Sted, og ziret med en Paastrift af det foranferte gamle
Vers, som med opheiede Bogstaver, eller en relief, er udstaaret
af Skolemester Jacob Sorensen.
2) Fra den Pynt af Oen, som bender mod Nordvest, gaacr en me
get lang og hei Grunde ud i Havet, strakkende sig i lige Linie hen
til den Oe Erknse , som ligger i Miil herfra i Nordvest. Denne
Grunde kaldes Gaden, fordi den bestaaer af mangfoldige store og
smaae Steene, som ligge opstablede paa hinanden saaledes, at de
udgiore en lang og smal Broe eller Gade, der gaacr fort i en lige og
stmmenhangende Strakning, undtagen, at den i Midten er afbrudt
ved en Port eller Aabning, som giver de Seilende beqvem og sikker
Overfart i lavt Vand ; thi paa andre Steder drister man sig ikke i
Ebbe-Tiden (fornemmelig nåar Blast og Seegang tillige er stark)
at satte over denne Grunde, hvis Heide siges Tid efter anden alt
mere
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mere og mere at tiltage (*). Adstillige hos os staae i den Tanke,
at denne Hav-Broe er lagt af vore gamle Forfadre eller de egentlig
sta kaldte Ktcrmper (hvorfor ikke af St. Ole?) i Hensigt at for
eene Gidstoe og Erknoe med hinanden; men da man ved ferste
Oiekast let kan see, at dette var baade et umueligt og unyttigt Zlrbeid,
sta bliver det vel best at anste den for det, som den virkelig er, nem
lig Naturens Verk.
III.) Endelig henherer til Gidstoe nogle smaae og übehoede Oer
eller Holme, hvilke deri ere adskilte fra Oen selv, at de ei bestaae af
Sand-lord, men afen Steenig og Klippig Grund , som dog giver
Gras nok til at underholde en stor Deel Qvag om Sommeren. Disse
smaae Oer ere 3 i Tallet, af hvilke
1) Havsteen og Furkenholm ligge paa Sondre Side af Gidstoe,
eller tilhere egentlig Proprietairen paa Gidste-Gaard alene, som
fornemmelig betiener sig af dem til Fiffevcer (det er saadanne Ste
der, hvor en Hoben Fistere i Vaar-Fisteriets Tid forsamle og op
holde sig, for at fange Torst) og har til den Ende ladet indrette
beqvemme Huuse, som aarlig modtage omtrent 150 fremmede og
Sognet uvedkommende Fistere, og give Eieren nogen Fordeel ved
Huus-Leie, nemlig for narvarende Tid 100 Rdlr. aarlig efter
For(*) At denne og mange fiere Grunder i Havet kiendelig forheles, eller rettere, at See Våndet Tid efter anden tager af og formindstes, det forsikkres eenstemmig af vore Fistere, som i sier beraabe sig paa denne Erfaring:
At de Flude eller blinde Klipper i Havet, hvilke tilforn ei kunde sees eller benmrkes uden i den allechceftigsie Storm og Seegang, soM ikke tillod
. nogen Fiffer at sege Havet, de give sig nu omstunder tilkjende iet maadeligt Uveir eller i saadan en Blast, som ikke hindre SeemKNd fra at holde
Gsen.'
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Forpagtning (*). I Ovrigt have begge disse Holme en hei og
Klippig Grund, og den sidste i sar en ringe og ufrugtbar Jord;
men den ferste, nemlig Havsteenen, er derimod meget Grasriig,
sta at man der ei alene lader Engelste Faar gaae ude og fede sig selv
heele Aaret igiennem, men end og aarlig avler en Deel Hee.
2) Erknoe er en stor Holm, eller rettere en liden Oe, som holder i
Fierding i Omkreds og ligger i Miil i Nordvest fra Gidstoe , med
hvilken den dog, formedelst den forhen ommaldte Hav-Broe, er li
gesom af Naturen foreenet. At denne Oe tilforn har baret beboet,
kan sees af det forhen paaberaabte gamle Regnstab over GidsteGods; men at den siden er bleven ede liggende, siges at have den
ne Aarstg: At Beboerne engang omkomme paa Havet, og at ingen
efter den Tid havde Lyst til at boe paa et sta langt fra liggende
S^ed, hvor desuden ingen Landing er at faae i haardt Veir. Oen
har altsta lange ligget udorket og übeboet; men tiener dog samtlige
Gidffses Beboere til Udmapk, i det de aarlig fere derhen en Mang
de af Faar og Svim, som grasses der heele Sommeren igiennem.
Da jeg sel) een Gang har sundet Leilighed til at besege denne sta
langt ud i Havet beliggende Oe, maa jeg og malde noget om dens
Naturlige Bestaffenhed, sta viidt jeg efter kort Betragtning og i
en Hast kunde cmmarke. Oen har intet heit Field, men bestaaer
dog af en temmelig hei Bierg-Grund (som er heiest mod Norden)
og har paa de fieste Kanter en negen og Klippig Strandbrad, i sar
mod Vest og Nordvest, hvor de ved Stranden beliggende Bierge
desuden ere markvardige af fine mange dybe Huuler eller Sprakker,
som gaae stråas ind i Bierget, og ligge i Rad den ene neden for den
anden
(*) Ganste nyelig er Gidste , tillige med Holmene og alle andre Helligheder , afHr. Commerce-Raad Holterman solgt og afhamdet til Msr. Niels
Hagerup for den Summa 5000 Rdlr.

om Borgunds Prastegield.

745

anden saaledes, at de have visse store og temmelig tykke Bierg-Pla
der som Skillerums-Vagge imellem sig. Disse Plader staae ved
Roden fastede til hinanden i Bierget, men ere oven til friestaaende
og ligge stråas opreiste mod Vest og Nordvest, sta at de danne imel
lem sig store Huuler med viide Aabninger, hvorunder Qvaget i
ondt Veir seger Skiul <*). Paa andre Steder ved Strandbrad
den, hvor Biergens ere mere lave, sees hist og her nogle store og
smaae Jette Gryder, eller perpendiculair nedgaaende Bierg-Hul
ler, som alle ligge nar ved Seevandet og ere ganste runde og glatte,
ligesom de vare dreiede ind i Bierget. I nogle af dem laae en
Deel runde Steene, som tydelig synes at viise Aarstgen eller Op
rindelsen til stige nar ved Seen beliggende Bierg -Huller; thi da
Hav-Belgerne idelig staae op paa Landet og dreie de i Bierg-Klefte
ne liggende Steene rundt om , sta bore disse igien Huller i Bierge
ne, og blide ved Boringen glatte og runde ligesom Hullerne selv.
I Ovrigt vare Bingene overalt, sta viidt Hav-Belgerne kunde rak
ke, begroede med et Slags Mosse,- kaldet LickLn frmiculolin
lcMnß lolioliz oruftaceiZ ; og blant det ved Stranden vozende
See-Gras eller Hav-Tang anmarkedes i sar Ulva troncle dilarata
ludlinuata centro radicata, som andensteds ikke er mig forekom
men. Grasset og Urterne her paa Oen vare overalt afpillede, und
tagen
culmo nucko ttnAo capitulo Igterali, som stod endnu
i Mangde, nasten ganste urettas Qvaget.

Q

Anden

(*) Samme Bestaffenhed har ded med de fieste Biergagtige og til Vester<Havet stedende Strandbredde paa Udeerne; og synes det i sier at vcere
mcerkeligt , at den everste Kant af de straaliggende Bierg-Plader, saa vel
som de mellemliggende Hullers Aabninger, altid befindes vendte mod
Vesten eller Nordvest.
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Anden Artikel
om

Annex- Sognet Vatne.
Sogn er et Annex under Borgund , og derhos det mindste
<^ Sogn i Kaldet. Den sterste Deel deraf ligger paa det faste Land
ved Romsdaleus Grandser, og indtager i sar den Ostlige Deel afden
store Land-Tunge, hvor Harams og Borgunds Sogne, som forhen
er viist , eie det Vestlige. Sognet har i alt iOB lordbrugende Mand
eller Gaardmand, hvilke alle ere i god Tilstand, og det fornemmelig
afden Aarstg, at her overalt falder godt KormLand, som tillige dyr
kes meget vel (*); sta at nasten hver Gaard giver sine Beboere det forned
ne Korn , ja til Deels end og over Fornedenhed og til at salge. For
uden Agerdyrkningen lagge Indbyggerne og megen Vind paa Fistene,
i sar det sta kaldte Vaar-Fifferle, da de, for at fange Torst om
Vaaren, begive sig enten hen til de 2 bekiendte Fistevcrre i Romsda
len, som kaldes Onen oH Orten, eller og, om Fangsten der staaer
feil, til Borgensund. Desuden fange de og om Sommeren, ei ale
ne Qveite, Lange og Sakkenod Sey paa Havet, men og en Deel
Lar og Sild i Fiordene; hvilket alt indbringer dem gode Fordeele.
Dette maa da vare nok om Vatne- Sogn i Almindelighed,
hvis adstillige Bygdelave synes beqvemmeligst at kunde betragtes under
tyende Hoved-Inddeelninger, nemlig den Nordre og Sendre Part.

I. Den
(*) Agerdyrkningens Fremgang og Forbedring her i Sognet tilstrives fornemmelig tyende fornuftige Bender Ole Andersen Skaar og Einer
Aamundfen Birkevold, som begge levede i Vegyndelsen af dette Scculo,
og giorde her i Egnen de ferste Forseg med den Maade, som nu overalt
er brugelig, nemlig at forbedre og ligesom fornye Agrene hvert Aar med
Muld eller Myre-lord.
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i. Den Nordre Part.
Den Nordre Deel af Sognet ligger mestendeels paa det faste
Land, eller i sar vaa Nordre Side af den forommaldte store LandTunge, folgelig paa Sendre Side af den store Romsdals -Fiord,
som her paa 3 Steder stiarer sig ind i Landet, og danner trende sta
kaldte Tvoerfiorde, hvilke alle ligge nar og javnsides ved hinanden,
og udgisre de fornemsteßygdelave i denne Deel afSogntt; thi det ev
rige bestaaer kun i nogle faae og smaae Oer, af hvilke de fieste maae
fsges paa den Sendre, men 2 i sar paa den Nordre Side af Roms
dals-Fiorden; og disse sidste stal da ferst kortelig og under eet be
tragtes.
I.) Mien er en middelmaadig Oe, som holders Fjerdinger i
Omkreds, og ligger paa Nordre Side af Romsdals -Fiorden, nar
ved den store Otteroe, fra hvilken den adstilles ved et bekiendt Sund,
kaldet Mesund. Denne Oe, som i Henseende til sin naturlige Be
staffenhed kommer overeens med de evrige Oer, har og i sar dette til
falles med Haroen i Harams Sogn, at den ei tilherer Sendmer ale
ne; men er deelt imellem Romsdalen og Sendmer saaledes, at den
Ostlige og sterste Part svarer sta vel i Geistlige som Verdslige Sager
under det ferste, og den Vestlige derimod under det sidste Fogdene.
Denne Vestlige Deel af Oen, tillige med den nar hos liggende lille Oe
Dronnoe, indbefatter i alt kun 4 Gaarde, blant hvilke i sar kunde
markes
1) Gangstad, en Senden paa Oen beliggende Gaard, som tilherer
Sendmer, og ligger nar ved en anden Gaard, kaldet Ramsvigen,
stm tilherer Romsdalen; sta at det just er imellem disse tyende
Gaarde, hvor Grandse-Skiellet falder imellem begge Fogderier.
lOvrigt er Gaarden Gangstad markvardig asen duelig Seemand,
Q 2 som
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som der i de aldre Tider har boet, og er endnu meget vel bekiendt
under det Navn Ole Skadde. Denne Mand holdes for at vare
ferste Opsinder af den betydelige Fister-Plads paa Stor-Eggen,
som kaldes Stadde-Nceffet, og er tilforn ved Fintoftens Bestri
velse i Harams Sogn bleven ommaldt.
2) Dronnoe er en ganste liden Oe , beliggende Vesten for Mien,
fra hvilken den adstilles ved et Sund , kaldet Drsnnesund. Oen
har et maadelig heit Field, og paa Fieldets Nordre Side 2 sta
kaldte Hseldere, eller honzontal inbgaaende Bierg-Huuler, afhvil
ke den eene stal efter Beretning vare sta dyb, at den nasten ganste
giennemborer det heele Field. Dette stal i sar kunde stuttes deraf,
at nåar man vil gaae allerlangst ind i Bierg-Huulen, og der blive
staaende stille, stal man tydelig kunde here, hver Gang Opfidderen,
som boer paa Sondre Side af Oen^ lukker sin Stue-Der op eller til.
II.) Samfiord kaldes det ferste Bygdelav paa det faste Land,
sg er en Tvarfiord, ftm stiarer sig ind ved Hildrestrandens Grandfer
i Harams Sogn. Den leber ind (ligesom Tvarfiordene i Almindelig
hed) fra Norden ti! Senden , holder omtrent en halv Miil i Langde,
og har paa begge Sider heie Bierge af stmme Strakning, som Fior
den selv. Ved Mundingen er den temmelig breed, og har der nogle
smaae übeboede Holme; men mod Slutningen bliver den meget trang
og indkneben, sta at der falder en hastig Strem,' stient den dog til
sidst udviider sig igien og bliver mere rummelig. Fieldene ere paa beg
ge Sider heie og steile, i far paa den Ostre ; men ikke desmindre befin
des dog Biergfedderne, eller Strandene paa begge Sider af Fiorden,
at vare overalt temmelig vel bsboede, og til Agerdyrkning beqvemme.
Her falder og nogen Skov til Brandeveed at salge; item god OstersFangst og andet Fisterie. De Gaarde , som her i Besenderlighed kun
de sortiene at anmarkes, ere selgende :

1) Visr-
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1) Bisrlokke er en Gaard paa Ostre Side af Fiorden, hvor man i
temmelig Mangde sinder et Slags Tavle- eller Skiever-Steen,
som fra det oven for liggende Field er falden ud i maadelige Stykker,
alle opfyldte med smaae, fiirkantede og glandsende Partikler af en
fremmed Materie, som synes at maa vare en ?xntcB cntt2llilaruB
I^innXl) lpeciacim ?vriteB Kexae6ncuB ex
Disse
smaae Bierg-Plader falde fornemmelig ned om Vinteren iTee-Veir,
da de felge med den opteede lis, forn ved Frosten har lagt sig i
Bierg-Sprakkerne og kilet Bierget i Stykker.
2) Helland ligger paa stmme Side, langere ud ved Fiordens Aab
ning, og frembringer Tavle -Steen paa selv stmme Maade, og
af selv stmme Bestaffenhed, som den, der findes paa bemaldte
Bisrlokke; og da Gaarden Syndeland i Harams Sogn, som
ligger just tvart over for dette Sted, giver ligeledes Prover af
Tavle-Steen, sta stutter jeg, at denne Steen-Art maa heri Eg
nen vare ganste almindelig. Ved denne Gaard findes og en liden
Havn, kaldet HellandshavN , som befoges af lagte og smaae
Fartsie.
III.) Vatnefiord er ved en mellemlebende Strand, kaldet
Skaar-Strand, adstilt fra Samfiorden, med hvilken den ellers/
sta vel i Henseende til Strakning, som Langde og andre OmstandiZ
heder, kommer meget overeens; ikkun at den har en bredere Munding,
og i Mundingen sterre Oer, af hvilke et Par ere beboede. Den in
dersts Deel af Fiorden er meget trang, og derhos paa begge Sider
indstuttet af steile Bierge, forn have ved Foden af sig en Hoben store
og smaae Steene. I Fiordens Botn (eller inderste Bund) ligger
den Gaard Ous, hvorfra falder et Eid, eller alfar Vei, forn forbin
der Watnefiorden medGrytefiorden, og blivkr herefter videre bestre
det under Navn af Vattte Eid eller Eidviig-Eid.
Den Vestre
Q 3
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Side af Fiorden er best beboet, og til den kunde henferes selgende
Gaarde, nemlig
i) Skaar, en god Gaard, beliggende imellem Samfiorden og
Vatnefiorden paa den sta kaldte Skaar-Strand, hvor RomsdalsFiorden steder paa og idelig opkaster sta stor en Mangde Sand, 4lt
See-Vandet blot i een Mands Alder siges at have tragt sig mere end
eet Besse-Skud tilbage, og felgelig forandret et stort Stykke ss
Stranden til tert Land. Denne Gaard beboes alene af Vender,
og kaldes derfor gemeenlig Bonde-Skaar , til Forstiel fra Lehns
mands-Gaarden Skaar, eller rettere Skaar-Breeviig, som er et
Tingsted for Vatne-Skibrede, og ligger ved Mundingen afVatne
fiorden, ikke langt fra Skaar -Stranden, fra hvilken den dog er
adstilt ved et hott og steilt, men tillige meget Grasriigt Field, kal
ott Skaar-Hest.
2) Fande, eller rettere Fondelob, er^ og en paa Vestre Side af Fior
den beliggende Gaard, som har faaet sit Navn af de Snee- og
Steen-Fonde, hvilke der idelig lebe ned fra Field-Siden, og fere
med sig smaae og tynde Plader af selv stmme Slags Tavle-Steen,
som nyelig er ommaldt ved Samfiordens Bestrivelse. Egentlig
ligger denne Gaard ved den Nordre Ende af et farst Vand, kaldet
Fonde-Vatn, som er temmelig stort, og falder ud med en Elv i
Grytefiorden, tet ved Gaarden Slyngstad, af hvilken det ogsta
barer Navn og kaldes Slyngstad-Vatn.
3) Grot ligger paa selv stmme Side langere ind i Fiorden, og har
uden Tvivl faaet sit Navn af de mange Graaesteene, som her findes
samlede; thi det er at agte, at den haarde Graaesteen betegnes hos
os ofte med det Navn Grot eller Grist, ligesom Sandsteen og
Veegsteen, der let lade sig arbeide, kaldes Blod -Grot. Disse
Graaesteene, som Dyngeviis ligge opstablede baade her og paa hun
Side
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Side af Fiorden, ere hidindtil ikke til noget nyttigt Brug anvendte;
men kunde dog efter mine Tanker vare meget tienlige til Huus-Byg
ning, isar til See- og Fae-Huuse. 4) Tenoe er kun en liden Oe, men dog den sterste af de i Fiordens
Munding beliggende Oer, og tillige den yderste. Den beboes af
2 Gaardmand, og ber i sar markes af den Aarstg, at den har en
god Havn, som ofte beseges af de Skibe, der agte sig til eller fra
Kiebstaden Molde.
IV.) Vestrefiord er den tredie og sidste Tvarfiord, som stia
rer sig ind ved Siden af Vatnefiorden , og ligger ganste nar ved
Romsdalens Grandscr. Den holder knap een Fierding i Langde,
og er omtrent i Midten (eller vsd de tyende lige over for hinanden be
liggende Gaarde Langsatt og Birtevold) sta smal og trang, at den
kan overspandesmed et Nise-Garn paa 100 Favnes Langde, som her
sattes ud for at fange Niser; men langere ind bliver den mere end
dobbelt sta breed. ' Paa begge Sider sees hoie og bratte Field-Strak
ninger, i sar paa den Ostre, som dog formedelst 2 smaae Dale, af
hvilke Fieldet er giennemstaaret, falder meest beboelig. Blant Gaar
dene kunde markes
1) Langsett, den eeneste Gaard paa Vestre Side af Fiorden, hvor
Fieldet, som efter Fiordens Strakning ligger vendt fra Norden til
Senden, har en paa langs gaaende dyb Sprakke i Field-Ryggen,
hvilken af gamle Folk ei kan erindres breedere, end at man til Ned
kunde stikke en Jod deri; men stal siden paa visse Steder saale
des have udviidet sig, at man nu omstunder neppe kan springe
derover,
2) Vestre, som har givet Fiorden Navn, ligger langst ind i
Fiordens Bund, og nar ved en Field Strakning, kaldet VestreSkia-
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Skiaringer (*), som gier naturligt Grandse-Skiel imellem Send
mer og Romsdalen. Dette Field er ikke alene meget heit, sta at
Fiskerne langt ud i Havet, nåar de fieste andre Bierge gaae af Sig
le, kan derefter rette fig i deres Leb eller Seilads; men har og paa
et vist Sted en Haaben Indstiarelser og Tagger paa Ryggen, item
paa et andet Sted en tvers over Ryggen gaaende dyb Kleft eller
Sprakke, som oven paa er bedakket med en stor Steen-Halde eller
GraaesteensPlade, og felgelig seer ud som en Hvalving, igiennem
hvilken man fra visse Steder tydelig kan ste Dagens Lys. Ganste
nar ved denne Bierg-Sprakke voxer en Mangde Trost (B(mcKuH
cXrnISUB) og OvaNNs (^.nZelica arHan^elica) hvilken sidste til
forn med stor Begiarlighed er bleven ssgt og spiist af de paagrand
sende Beboere, som aarlig ved St. Hans Dags Tider have forsam
let sig her i Mangde, blot for at ade 101 l(saaledes kaldes Stilken
af Angelica) og dermed holdt sig lystige, som ved et Gjestebud;
men nu omstunder er denne Skik, baade her og andensteds, nasten
ganste afiagt. Endnu kan markes, at fra denne Gaard falder en
Vei hen til Vatne-Dalen over et andet Field, som ligeledes har
en

"

(*) Dette er det samme Field, som i i< Parts 1. Cap. Pag. 7. ved Grcendsernes Bestrivelse kaldes VatN-Riss-Skiarings-Field, et Navn, som
uden nsiere Forklaring ikke kan forstaaes; hvorfor jeg maa erindre: 1) At
Fieldet ligger ikke langt fra en Dal her i Sognet, som kaldes VatneDal, og stal herefter ncermere bcstrives.
2) At denne Dal har et saa
kaldet Riss, det er en Forhsielse i Midten, hvorfra Marken paa begge
Sider gaacr straae og hceldende ned.
Z) At Fieldet selv har mange Indsticerelser og Tagger paa Nyggen , og lignes derfor med Skiaringer,
det er, lange lermKroge med indstaarns Hager, hvorpaa Gryderne hcenge i Sksrsteenen.
Felgelig vil det Navn VatN-Riss-Skiarings-Field
intet andet sige, end det taggede Field, som sees fra det heieste
Sted i Vatne-Dalen.
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eti dyb Sprakke, der overstiarer Field-Ryggen paa tvers fra Nor
den til Sonden, og er oven til M breed eller viid, at ingen tor vove
at springe derover ; men i Ovrigt er hverken ved denne eller de for
hen ommaldte Bierg-Sprakker nogen Fare at befrygte, sta viidt
man hidnldtil har kundet marke.
z) Eeg ligger yderst ud ved Mundingen af Fiorden, og er den sidste
Gaard paa denne Side af Sognet, stavet som Fogderiet, efterdi
det i Narvarelsen liggende Field gier naturligt Grandse-Skiel imel
lem Sendmer og Romsdalen. Gaarden selv er og deelt imellem
begge disse Fogderier saaledes, at den i Geistlige Sager henherer til
det ferste, men i Verdslige til det sidste Fogderie.

il. Den Sondre Part
Den Sendre Part af Sognet bestaaer vel alene af fast Land,
wen har dog mange adstilte Bygdelave, af hvilke nogle ligge paa den
Vestre, og andre paa den Ostre Side, af det bekiendte Eidsviig-Eid
eller Vatne-Eid, som er et kort IW,nuB) ikkun i Fierding langt,
der giver Communication imellem Grytefiorden og Vatnefiorden, og
ligesom adstiller denne Deel af Sognet i tyende nasten Uge store Parter
eller Bygdelave, nemlig
I.) Eidsviig-Bygd, som ligger Vesten for Eidet ved den sta
kaldte Grytefiord, og strakker sig fra Grytestranden i Borgunds
Sogn indtil Gaarden Klokstet ved Skone Sogns Grandser. Vel er
det vist, at denne Strakning baade kunde og maastee burde betragtes
under tyende adstilte Bygdelave, som ere Slyngstad-Bygd og Eids
viig-Bygd; men da intet betydelige falder at erindre om enhver af
dem i sar, kan de og begge, uden stor Forseelse, indbefattes under
det sidste Navn alene. Her bliver at marke
R

!) Slyng-
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i) Slyngstad, som er een af de beste Gaarde i Sognet, og ligger
ved en meget hei Field Strakning, kaldet Slyngstad-Field , hvil
ket jeg i September Maaned 1756 foretog mig at bestige fra nederst
til everst, og vil derfor kortelig bestride stmmes Markvardigheder
saaledes, fom de i den naturlige Orden selge paa hinanden.
Slyngstad -Fieldet ligger vendt i en Strakning fra Osten til
Vesten, og bestaaer paa Sendre Side, hvor Opgangen steede , af
tyende heie Afsatninger, som ere adstilte fra hinanden ved en hori
sontal og viid Slåtte. «.) Den nederste Deel, som udgier de 2
Tredendeele af Fieldets Heide, havde i Vegyndelsen intet uden
Lyng og Krat, hvoriblant dog forekom en Hoben Bar af adstillig
Slags, stasom Tytebar, Blaaebar, Bringebar oZ Teyebar;
men siden blev den, jo hoiere op, jo mere Grasriig, og endtes til
sidst med en steil og meget Grasriig Bakke. Hist og her staes den
nsgne Bierg Grund, som bestod af en Kalkartig men derhos lidet
redagtig Materie, fornemmelig inden til, og var uden paa ei alene
market med en Hoben fine, krydsviis gaaende og af sort Glimmer
opfyldte Sprunger (eller smaae Sprakker) men og bestt med en
Deel Glasagtige og udstaaende Kirtler; felgelig synes at vare en
83XUM HvartAolnm cotaceum incarnamm l^vainiß micaceis
niFNB 6ecuilantiduß I^innN. De Urter, som paa dette Stykke,
forefandtes, vare /VlcKimelll alping) Lpilobinm anAuftifolium,
kol^po^imn 1^ I^ilix M2B) ?tcriß 5. IWx kcemina, 301162F0 l.
Vir^a aurea og
, hvilke alle ere af det almindelige
Slags; stient det er troeligt, at mange fiere og rarere Urter kunde
her have varet at finde, i Fald Tiden havde tilladet en neiere og
viidtleftigere Undersogning. si) Den horizontale Slåtte, som ta
ger sin Begyndelse ved forommaldte Grasrige Bakke, og gaacr hen
til den anden heie Deel af Fieldet, havde stet intet markvardigt ved

sis,
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sig, stasom der neppe var et Gras Straae at see, men idel Lyng,
samt Myrer og Sumper med staaende og ureent Vand. >-) Den
everste Field-Side var temmelig brat, og havde dette Bestnderlige,
at den var ligesom afdeelt i 4 Parter, formedelst trende paa langs
gaaende, og sta vel med Field-Nyggen som med hinanden parallel
liggende, Steen-Dynger, af hvilke enhver udgiorde en lang Rad el
ler Rakke for sig selv, adstilt ved en Mangde Lyng, hvormed FieldSiden ellers overalt er bekladet. De lese Steene, hvoraf Dyn
gerne bestode, vare i Almindelighed kun maadelig store, samt me
stendeels flade og tynde. De fleste af dem laae uden nogen vis
Orden opstablede paa hinanden; men nogle stode paa Kant, fastede
iLyng-Marken, ligesom Stytter eller Steett-Pale. Mange afdem
havde og Huller igiennem sig, eller og lange Furer og Lister, ret
ligesom de med Fliid kunde have varet giennemborede eller hovlede;
ei at tale om fiere usedvanlige og forunderlige Skikkelser, som efter
Beboernes Sigende stal vare at see paa andre Steder, hvor Tiden
ikke tillod mig at komme. <y Hvad endelig Field-Ryggen angaaer,
da var den paa et vist Sted mere Grasriig , end man i den Heide
kunde have formodet; i sar stod her
glpina,
nmln s. Kma muraria, og KKockola 5 Kackx rolea i stor Over
fledighed. Men dette lille Stykke var og det eneste, som bar Gras;
thi den ganste evrige Deel var bedakket med flade Steene (de fieste
ei sterre, end at de kunde lostes op med een Haand) sta at der in
gen anden Vaxt var at see, end et Slags Mosse, kaldet I^icKen,
flmiculoluß solide, som vozede hyppig overalt. Denne store
Mangde af lese Steene, hvormed Fieldets Ryg overalt var bedak
ket, sta viidt man kunde eine, gav et sardeles forunderligt Syn,
og det sta meget mere, som den eene Steen laae oven paa den an
den, omtrent i stmme Orden som Tagsteenene paa et Huus, alle
R 2
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nedvendte mod Nordvest men opvendte mod Sydost, og opstablede
i lange Rader fra Nordost til Sydvest; saa at, omendstient FieldRyggen var ujavn, og gik paa nogle Steder op og ned i smaae
Forheielser og Dale, sta laae dog Steenene altid vendte paa een og
stmme Maade og i selv stmme Linie (*). At disse Steene ved
Storm Vindene (i sar den haftige Nordvest-Vind) Tid efter anden
blåses af og kastes ned- paa Fieldets Sendre Side, derom kan jeg
sta meget mindre tvivle, som her endnu stode en Hoben Steene
paa Kant og ganste fardige til Nedfald; og dette viiser da tydelig
nok, hvorfra de forommaldte store, og langs ved Field-Siden lig
gende, Steen -Dynger have sin Oprindelse, ligesom det og giver
Anledning til at fiutte , hvor utroelig en Mangde af lese Steene
dette Field maae have baaret paa sin Ryg ide aldste Tider. Efter
at jeg havde benyttet mig afden her faldende stienne Udsigt, gik jeg
tilbage stmme Vei, som jeg kom op.
2) Eids(*) Ester Vendernes Forsikkring, stal det have selv samme Bestaffenhed
med de evrige her i Egnen beliggende heie Fielde, og efter deres Meening
Aive disse Steen-DynM paa Field-Ryggen at anste for Virkninger af
Syndfloden, ligesom de ved Sulefieldtts Bestrivelse forhen ommceldte
Baare-Heier, hvilke og stal vcere at finde paa dette Field.
Til ikke
liden Bestyrtelse for denne Meening tiener det Hamburg. MagG. 6 B.
1 St. 5 Abhandlung, kaldet Zufallige Gedancken von der Sundfluth, hvor det blant andet heder saaledes : „Trc?erne af de under lov, „den begravne Skove vende deres Toppe mod Sydost (See /^ck//>H.
„/>oto^/? §.
.og derfor maa Syndftoden have havt saadan Di„reetion.„
Sirar derefter gives og denne Grund derfor: „ Jorden har
„sit Sving fra Vesten til Osten; derfor steede det, at Floden, nåar
„den gik mod Sendsu og ilede hen til Mqvator, maatte tillige ved dette
„ Jordens Sving ryktes noget mod Osten, og felgelig tåge en Direction
„mod Sydost.,,
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2) Eidsviig er den anden markvardige Gaard i dette Bygdelav, og
har faaet sit Navn af det Eid og den Viig, ved hvilke den er be
liggende, ligesom Eidet igien barer Navn af Gaarden og kaldes
Eidsviig-Eld, stient det og lige sta ofte navnes under Navn af
. Watne-Eid, ventelig fordi det steder MVatnefiorden, som ved
Eidet adstittes fra Grytefiorden. Eidet , forn ikkun er en Fjer
ding langt, men derhos ganste javnt, befares idelig af dem, der
agte sig til eller fra Romsdalen , og ikke ville tåge den lange Om
vei forbie Hildrestranden i Harams Sogn ; da den alfare Vei over
Eidet falder just fra denne Gaard og hen til Gaarden Ous paa hiin
Side, og disse tyende Gaarde altsta ere at anste som Skyds-Sktfter
for de Reisende. Kong Friderich den Aerde tog Selv denne Vei
paa sin Reise igiennem Norge i Aaret 1704, og holdte da Sit Maal
tid paa Gaarden Eidsviig i en Bonde^Stue, hvor endnu til Erin
dring derom findes en Trae-Tavle, hangende paa Vaggen med
denne Paastrift: Anno 1704 den Bde lulii spiiste Kong Fride
rich den gierde i denne Stue. Et ganste eenfoldigt ZEreminde .'
som dog efter mine Tanker gier denne adelmodige Konge sterre TEre,
end mange af de kostbareste Statuer og Mre-Stytter i andre Lande.
II.) Vatne-Bygd ligger paa den Ostre Side af EidsviigEidet , og indbefatter den inderste Deel af Valne-Fiord , tillige med
en temmelig stor Dal, der
strakker sig fra Vesten til Osten omtrent i 1 Miils Langde, er indstuttet
af Fielde paa begge Sider, og giennemstiares i Midten af en Elv, som,
forend den falder ud i Fiorden, foreener sig med et lidet farst Band,
eller et sta kaldet Vatn, der holder li Fierding i Omkreds, og er
i sar markvardigt deraf, at det ei alene har givet Dalen, Bygden,
Fiorden og Eidet, men end og Kirken og heele Sognet sit Navn. I
Dalen falder godt Korn Land og gode Gras Gange, sta og nogen
R 3
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Birke-Skov ; men afFyrre findes nu omstunder stet intet, uagtet den til
forn siges at have voM her i Overfledighed. Videre falder ikke at erin
dre om Dalen i Almindelighed ; men i Sardeleshed kunde endnu markes
i) Vatne, den fornemste Gaard i Dalen, som ligger straz- oven ftr
bemaldte farste Vand, af hvilket den barer Navn. Paa denne
Gaard findes en meget vaad og sumpig Myr, som kaldes Igle-Myr,
fordi den overalt er begroet med Igle Groes (I>isolium a^vati
cum) og ansees som Aarstg til den her i Bygden gangse Svaghed
blant Faarene , kaldet Igle-Sot eller Vass-Sot, der meget hin
drer Faare-Avlingens Drift, og foraarstger, at de fieste Faar her i
Bygden vantrives og dcc bort. I sar staae de Fare for at faae
dette usunde Gras i sig om Foraaret, nåar de lades ud af Huus,
efterdi de da med Begierltghed sege hen til Myren, som paa den Tid
staaer gren frem for den evrige Deel af Engen; til hvilket at fore
komme, man efter mine Tanker enten burde indhagne Myren, eller
og udterre den ved Grefter og Afiebs- Render, igiennem hvilke
Våndet her sta meget lettere kunde bortledes, stm her baade ligger
en Elv og et farst Vand i Narvarelsen. Foruden Iniolium
gqvaucum vorer og paa denne Myr d!omarum palullre i Mang
de, item vrolera li KOB loli'B paa de Steder, som ei ere alt for
vaade og fugtige. Derimod sees paa de terre Bakker, ved Siden
af det farste Vand,
iolii^ ovariB inreFNB i stor Overfledig
hed, og i Våndet selv en Mangde afBcirpuB lacuttri3, som dog
ikke voxer ganste nar ved Vandbradden, men staaer allevegne et
Par Alne viidt derfra, uden Tvivl af den Aarstg, at Redderne,
som efter LlnnXi Vidnesbyed ingen Frost kan taale, vilde ellers
fryse bort om Vinteren.
2) Vatne-Kirke staaer og paa denne Gaard, ganste nar ved det far
ste Vand, hvor den har en smuk Situation, men ligger ikke meget

be-
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beleilig for Sogne Folket, som selv eier Kirken, og har nu i Sinde
at stytte den herfra til Gaarden Ousgotten (*). For narvarende
TW er den en liden og uanseelig Stav-Kirke, som ingen indvendi
ge Zirater har, eller andre Markvardigheder, undtagen det stulde
vare et 2z Alen heit, samt vel malet og forgyldt, Marie-Villede,
som nu er sat til Side og foragtet, men har dog givet mig Anled
ning til at troe, eller rettere bestyrket mig ide Tanker, at Kirken i
de Catholste Tider har varet bygt og indviet lomftue Marie til
A3re, og baaret Navn af hende; hvilket kan sees af den i 1. Parts
6. Cap. paaberaabte gamle Neformatz, dateret d. 7 Maii 1589,
hvor Vatne-Kirke forekommer under Navn af Maruk, som efter
al Rimelighed intet andet vil sige end Maru-Kirke eller MarioeKirke. Til Kirken ligger vel et Jordegods, men stmme bestaaer
fun af 8 Voge 1 75 Mark Fist.

Tredie Artikel
om

Annex-Sognet Sloue.
Sogn meenes at have faaet sit Navn af den Mangde Skov,
som det i de aldre Tider har havt, og hvoras det endnu eier et
sterre Forraad, end noget andet Sogn paa Sendmer, og bliver derfor
nu omstunder gemeenlig strevet Skone; men i daglig Tale kaldes
det Skoye, og i gamle Haan-dstrifter sta vel ftm trykte Beger Skoden
eller
(*) Dette er og siden steet i Aaret 1761, da Kirken blev fsrfiyttet fra
Vatne til Ousgotten , og afen Stav-Kirke forandret til en TemmerKtrke, som allereede er forsynet med Spiir og Tagsteen, og venter med
det fsrste at faae en af Skolemester Jacob Oerenstn udstaaren, Malet
og forgyldet Alter-Tavle.
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eller Skodje, hvilket sidste uden Tvivl er det alosts og rigtigste Navn.
Sognet, som ligger indfiuttet imellem Vatne, Borgund og Dr
stoug, er det sterste Annex under Borgund , og tillige det smukkeste
Sted i Kaldet, efterdi Biergene falde her ikke meget heie, og ere des
uden prydede med deilig Fyrre-Skov, som udgier Sognets fornemste
Herlighed. At FyrreSkoven her frem for andensteds befindes endnu
at vare i god Stand, det maa i sar tilskrives lord-Artens Bestaffen
hed og dens Villighed til at styde nye Ymper; men da den idelig maa
forsyne de mange trangende Naboer, sta foredes den meget Tid efter
anden, i far ved den
hvorved unge og
ranke Fyrre-Traer faldes ned og salges, blot for at kleves i to lige
Deele og anvendes til de sta kaldte Skaate Gierder. Nast TemmerHugst bestaaer Indbyggernes beste Naring i Torste-Fisterie , for hvis
Skyld de aarlig maae begive sig hen til det i Hoved-Sognet beliggende
almindelige Fiskevar, kaldet Borgensund; thi i Sognet selv falder
ingen betydelig Fangst, undtagen afden sta kaldte Smaae-Fiff, eller
smaae Farst- og Salt-Vands Fiste, af hvilke de sidste befindes (baade
her og i Annextt Vatne) i nogen Mangde og af serdeles god Smag,
som fornemmelig tilstrives den Biergagtige og Steenige Grund, paa
hvilken de opholde sig. Derimod er Agerdyrkningen her ikkun i maa
delig Tilstand, og Korn-Avlingen neppe af hoiere Beleb , end i An
nexet Vatne, som dog er et mindre Sogn; hvorfor og Indbyggerne
altid nedes til at forsyne sig med fremmede Korn-Varer, hvis Beleb,
efter min Regning, ber end og i almindelige Aaringer anfiaaes til
2SO Tender.
Sognet bestaaer nasten alene af fast Land, og lader sig , lige
som Annexet Vatne, beqvemmeligst deele i tyende Hoved -Parter,
nemlig i Nordre og Sendre Part, hvilke fra hinanden ere adstilte ved det
forhen
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forhen ommaldte Sund, kaldet Dragsund; og enhver af disse HovedParter kan atter deeles i 3 mindre Parter eller Bygdelave.

l. Den Nordre Part.
Den Nordre Part, som ligger Norden og Vesten for Dragsutt
dtt, udgier egentlig den faste, og tillige den sterste, Deel afSognet.
Den strakker sig fra Eidsviig-Vygden i Vatne Sogn, til SolnorDalen i Orstoug Sogn, og indbefatter selgende Bygdelave.
Engescet-Dal, en stor og frugtbar Dal, gaacr op fra
Grytefiorden ved Vatne Sogns Grandser, og ligger som sedvanlig
i en Strakning fra Vesten til Osten, indstuttet imellem tyende FieldSider, afhvilke den Nordre falder langt mere javn og beboelig, end
den Sendre. Midt i Dalen ligger et farst Vand, kaldet EngscetdalsWand, som er en halv Miil langt, men paa de fieste Steder sta
smalt, at man paa begge Sider kan staae og raabe over til hinanden.
Mod Osten staaer det fig ud i tyende Arme eller Greene, af hvilke den
Sendre gaacr op til Gaarden Store-Fylling , og den Nordre til
Gaarden Store-Engescrt , hvor den modtages asen temmelig stor
Elv, fra hvilken og mange mindre Elve Våndet faaer sit Tilstod ; hvor
imod det har sit Udlob igiennem en anden Elv, som falder ud ved
Gaarden TiNgfiord i Grytefiorden. Foruden god Korn-Avling , fal
der og her i Dalen stien Grasning paa Udmarken, item lidt BirkeSkov til fornedent Brug; sta at Dalen i alt kan ernare 37 Gaard
mand og mere end 200 Mennester af begge Kien. Her kunde i sar
markes
Engescet, den sterste og fornemmeste Gaard, af hvilken Dalen har
faaet Navn, og beliggende ved en Elv, af hvilken den deeles i
Store- og Lille Engesott. Omtrent midt imellem denne Gaard
og fornavnte Store-Fylling findes et lidet men meget dybt farst
S
Vand,
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Vand, eller rettere et stort Kiar, og i Kiaret en fiydende Holm,
som er sta stor, at den kan bare et Par Personer, og ber uden
Tvivl ansees for et, ved Vindenes Hielp lesrevet, Stykke afVand
bradden, som formedelst en Tilvaxt af Moffe befindes at vare sta
les og bled , at den neppe taaler at betrades. Holmen drives be- standig hid og did af Vindene, og tiener ikkun til et Opholds-Sted
forkomen, som bygger der sit Rede omSommeren; men Kiaret
selv indeholder en Hoben Muld-Krceer (^rurra iluvianliB) stm
fra ferste Tid ventelig er kommen derop igiennem den fra Kiaret til
Engscetdals-Vandet fiydende Aae eller Bak.
Ved Gaarden
Skare her i Dalen stal findes et andet Kiar, omtrent af stmme
Bestaffenhed som dette; men paa andre Steder ere saadanne fiyden
de Oer rare at see hos os.
II.) Stette-Bygd vil jeg kalde den Land-Tunge,' eller fra det
faste Land udgaaende Arm, som fra Engscttdalen adsttlles ved en
Field-Strakning, og endes paa den eene Side ved Taftesundet, men
paa den anden ved et trangt Revier , kaldet Strommene. Dette
Bygdelav er forsynet med temmelig godt Korn-Land sta vel som nogen
Fyrre-Skov, og har, foruden Gaarden Stette, af hvilken det barer
Navn) endnu selgende markvardige Steder, nemlig
i) Mauren, den yderste Gaard paa Landtungen, hvor man aarlig
oppleter af Agrene et Slags Cristaller, som ei ere kantede, men
tynde og flade ligesom smaae lis-Plader, med nogle Belgagtige
Ujavnheder uden paa; sta at de ikke ere ganste reene og giennemsig
tige, men hist og her lidt dunkle, samt derhos noget hviidere end
den agte Cristal, der holder sig blaaeagtig som Demant. Uagtet
disse Cristal-Plader bestandig tåges op og ryddes ud afAgrene, siges
de dog aarlig i Pleie Tiden at mdfinde sig i lige stor Mangde; hvor
over man er falden paa den Tanke, at de med Tellen stydes op af

lor-
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Jorden om Foraaret, ligesom andre Steene. At dette stulde vare
den rette og agte Cristal, kan jeg ikke troe; men holder for, at det
er en ()v3rrxutn crittallinum a^veum
Bpec. 102. 1.,
som efter Beskrivelsen stal vare meget klar. Ellers vil man forsik
kre, at det oven for Gaarden beliggende Field stal have Cristaller
af det kantede Slags; stient de dog, mod hime at regne, siges at
vare ganste dunkle.
2) Stovscet og Opstar ere tyende nar ved hinanden beliggende
Gaarde, imellem hvilke nedrinder en liden Elv, kaldet Eiter-Aae
(af Etter 2: VEdder eller Gift) fordi den altid, baade Sommer og
Vinter, giver fra sig en stark og giftig Kulde, som i sar fornem
mes, nåar man reiser forbie Stranden, hvor Aaen falder ud i
Seen. Den har sit Udspring af en Myr , hvis Fugtighed stnes
at komme neden fra, eller lige op fra Grunden; og dette er maastee
Aarstgen til Våndets usadvanlige Kulde.
" .
3) Leite, som er den sidste Gaard i Bygdelavet, ligger paa en meget
fiad og javn Mark, og har deraf uden Tvivl faaet Navn, efterdi
Leite (*) er et gammelt Norst Ord, som i Ml^ovii kr^dytero
lo^ia
pgA. 9. forklares bed en Slåtte, ?la
nineB. Paa denne Gaard siges Skoue-Kirke, eller Kirken for
Skove Sogns Meenighed, tilforn at have staaet; men paa hvad Tid,
og ved hvilken Anledning, den er bleven forflyttet, vides ikke.
S 2
III.) Skove(*) Med dette Ord staae adstillige andre Norste Ord og Talemaader i noer
Forvamstab, saasom Lic eller Llid , en jcevn og langsom hcrldende FieldSide; Lee eller Lea, en Side, eller rettere en hceldende Side, maastee
af Leed,
beieligt Lem; Lee-Bord, den hceldende Side af et
seilende Farlei; at lee eller lede sig, at beie eller hcelde sig til cen af
Siderne; Leite, at lede eller sege efter noget, som kan vcere tabt eller
forlagt.
Dermed synes og at komme overeens det Danste Leene etter
Lane, at h«lde sig; item Leene-Stol, Lae og Lye, og maastee fiere.
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III.) Skoue -Bygd tager sin Begyndelse der, hvor StetteBygden endes, eller i farved Gaarden Strsmme, sta kaldet afden
starke Strem, som falder imellem dette Bygdelav og den tvert over for
liggende store Halv-Oe, hvilke her begynde at narme sig til hinanden,
og at danne imellem sig et trangt Revier, som strakker sig lige hen til
Dragsund, og har paa nogle Steder meget snavre og stridige Strem
me, afhvilke Revieret selv,, sta vel som de omliggende Egne, gemeen
lig kaldes Strommene. Forbie Sundet strakker Bygdelavet sig end
videre hen til Solnor, som er den sidste Gaard i denne Part af Sog
net, og derhos den eeneste Gaard i Solnordalen, stm herer Skove
Sogn til, da alle de evrige ere henlagte til Naboe-Sognet Drstoug.
I dette Bygdelav falder overalt en behagelig Situation, item stien
Fyrre-Skov, og god Fangst af allehacmde smaae Fiste, hvilke, som
bekiendt er, gierne opholde sig i Strommene. Den heele StrandSide er meget vel beboet; og blant de markvardige Steder kunde i
sar regnes
i) Kvn-Skoue, en stor Gaard, som egentlig bestaaer af tyende ad
stilte Gaarde, mmlig Mre- og Indre Skove. Paa denne sidste
staaer Skoue-Kirke, som i de aldre Tider er forflyttet fra Gaar
den Leite i Stette-Bygdm, og anlagt her paa en Bakke, hvor
dm har en ganste fordeelagtig Situation. Kirken er ecn af de riige
gesie i Provstiet, efterdi den eier et Jordegods bestaaende af 18
Voge Fist; men ikke des mindre var den dog nasten ganste forfal
de», da Sogne-Mandene i Aaret 1750 tilkwbte sig den for 700
Rdlr., og bygde den op paa nye af Temmer, sta at den nu, med
en Bekostning af 5400 Rdlr., er ste i meget god Stand. Jeg
veed ikke, om det er Umagen vardt at malde: At paa Gaarden
Nedre-Skoue , strax neden for Kirken , blev for kort Tid siden
sundet, tet under lordSkol pen, et Stykke Mm af beste Slags,
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og sta stort som en Karl kunde bare, hvilket Venderne straz- stoge
itu og anvendte til fadvcmligt Brug. At finde en Flinte-Steen af
den Sterelse liggende under Jorden, er i det mindste hos os noget
usadvanligt.
2) Skouevaag, en Gaard sta kaldet af den Viig eller Vaag, i

hvilken den ligger, er markvardig af en Bakke, kaldet KuesticelBakke, som ligger tet ved Stranden og bestaaer af puurt Leer,
hvori mangfoldige Soe-Skiccl sidde ligesom indaltede,^ nemlig ferst
en stor Mangde Koe-Sttcel (Lucar6ia) som har givet Bakken
Navn, og dernast en Hoben Sandmige-Skicel (baade
tetta
ovgra pottlCS truncata og Mxg rcttg ovara polrice rotunclara)
foruden en Deel Bekkre-Skioel (?e^uncn!uB 5 d!oiicKa sudro»
runda lulci3 vi^inti sex Ion^im6iuallduB) og andre fiere.
3) Solnsr, som i daglig Tale kaldes Solnor eller Solnaar, ligger
Senden for Dragsundet, i Mundingen afden sta kaldte Solnor
dal, en Dal, som for narvarende Tid eier noget nar den beste FyrreSkov paa heele Sendmer. Dalen selv tilherer for den sterste Deel
Naboe Sognet Krstoug; men FyrwSkoven ligger mestendeels til
Gaarden Solnsr, hvis Eiere og Beboere bestandig have sparet
den og holdt den i god Havd. Foruden et godt Saug-Verk eller
Sav Melle , stm drives ved den igiennem Dalen fiydende Elv, ho
rer endnu til denne Gaard: «) Hatleviig, et tvert over for paa
den store Halv-Oe beliggende Sted, som herefter stal ommaldes,
og si) Dragsund, som oste tilforn er navnet, og her noget neiere
maa bestrides.
4) Dragsund, som adstiller Skoue- Bygden fra den hosliggende
store Oe eller Halv Oe, og deeler Skoue-Sogn i tyende HovedS Z
Par-
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Parter, er et ganste trangt og lidet Sund, neppe 5O Skrid langt,
og derhos sta grundt eller lidet dybt, at man i Ebbe-Tiden umuelig
kan roe eller seile derigiennem, men maa (sta fremt man ellers M
undgaae den Uleilighed, at reise rundt om den ganste Halo -Oe)
drage
trakke Baadene over fra den eene Ende af Sundet til
den anden; og er dette maastee Aarstgen, hvorfor Sundet har
faaet Navn af Dragsund. Men, uagtet Sundet i Ebbe-Tiden
er paa de fieste Steder sta tert, at man end og kan gaae terstoet
derover, .sta har det dog paa et vist Sted et sta kaldet Holl, eller
dybt Vand-StaYe, som er meget Fisteriigt, og ligger som en Her
lighed til Gaarden Solnsr, hvis Skyld eller Matrikel-Taxt er af
den Aarstg forheiet paa 1 Mellag, det er, en fierde Deel af 1 Vog
Fist. At denne Huule er sta Fisteriig , og at Fisten med Beqvem
melighed lader sig der fange, det maa i sar tilskrives Ebben og den
med Ebben selgende Strom ; thi sta snart Våndet begynder at falde
ud af Sundet, ferer det med sig en hastig Strem, mod hvilken
Fistene med Begierlighed sege, og samle sig til sidst i Sundet og
Huulen, hvor de blive staaende, indtil Våndet ganste er udfaldet
og Sundet tert , da de ei kan komme ud af Huulen igien. Passer
man imidlertid paa og sister i Huulen med et Vod, kan man rense
eller udtemme den ved en eeneste Drat, og folgelig paa een Gang
(som ofte er steet) fange mange tusinde Fiste, fornemmelig Sild
og Sey; men bier man, indtil Fwden kommer og Våndet begyn
der at voxe, da, som Fisten faaer Stremmen imod sig igien, for
lader den sit Stand-Qvarteer, og gaaer strax stmme Vei ud, som
den kom ind. Dette temmelig store og dybe Holl kan altsta ansees
som en naturlig Fiste-Dam eller Park, og som een af de rareste
Herligheder, der kan ligge til nogen Gaard.
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11. Den Sondre Part.
Den Sendre Part af Skove Sogn ligger paa den fra SkoveBygden udgaaende store Land-Tunge , med hvilken det har denne ser
deles Bestaffenhed, at den i Flod-Tiden kan betragtes som en Oe, og
derimod i Ebbe-Tiden, nåar Dragsundet er tert, som en Halv-Oe.
At dette Stykke. Land i de aldre Tider virkelig har varet ansett for en
Oe , og baaret Navn af Oxense , derom har jeg af gamle og troevar
dige Folk ladet mig forsikkre; men da jeg i Borgund Sogns Bestri
velse har rettet mig efter det almindelige Begreeb, som man for narva
rende Tid har, og betragtet det som en Deel af det faste Land, sta vil
jeg og her vedblive stmme Begreeb, og kalde Landet en HalvOe.
Den halve og Vestlige Deel af stmme henherer til Hoved-Sognet, og
er der under trende Landstrakninger allereede bleven betragtet ; men
den Ostlige halve Deel, stm og lader fig deele i 3 Strakninger eller
Bygdelave , kommer her i Betragtning.
I.) Svorte-Bygd vil jeg kalde den bugtede Strand paa Nordre
Side af Halv-Oen, som svarer just lige imod Stette- og SkoveBygden paa der faste Land, og felgelig paa den eene Side indfiutter
det forhen ommaldte trange Revier, kaldet Strommene. StrandSiden holder mere end 1 Miil i Langde, og strakker sig fra Dragsun
det hen til Leerstad-Bygden i Borgunds-Sogn, eller til Gaarden
Hoeviig og den hosliggende tille Oe, kaldet Dyrse, hvor Skove
Sogn endes paa den Kant. Den har overalt stien Fyrre-Skov, men
i Ovrigt intet Markvardigt, undtagen nogle faa i Narheden beliggen
de smaae Oer, af hvilke den yderste og inderste ere beboede, nemlig
ferst dell forhen ommaldte Dywe, og vernast
Vemse, en meget smuk og behagelig Oe, som ligger omtrent midt
imellem det faste Land og Halv-Oen, og er overalt prydet med store

og
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og ranke Fyrre-Traer. Efter Beretning stal her tilforn have voxet
Birk og Hassel-Trae i Mangde, uden nogen Blanding af Fyne;
men da alt dette var borthugget, og det tilbage varende Lyng blev
afbrandt, stal den meget tykke Fyrre-Skov, som nu sees, og hvori
ikke findes det mindste Tråe enten af Birk eller Hassel, af sig selv
vare oprunden.
II.) Brus-Dal eller Brusdals-Bygd, som ligeledes er for
synet med stien Fyrre Skov, ligger omtrent midt paa Halv-Oen, ind
stuttet af Fielde paa begge Sider, og indfiuttende et meget stort FarstVand, kaldet Brusdals-Vand, som strakker sig hen til Spilkeviig
i Borgunds Sogn, og falder der ud i Seen med en Elv.
Den
Vestlige Deel af Dalen herer til Borgunds Sogn, og er paa fit
men den Ostlige Deel, som
egentlig kaldes Brusdals-Bygd , tilherer Annexet Skove.
Den
Sendre Side af Dalen og Våndet er (som sedvanlig) kun lidet beboe
lig; men den Nordre Side har adstillige gode Gaarde, hvoraf dog
ikkun de 4 Ostligste komme her i Betragtning. Videre bliver her at
marke
i) Brusdals-Vandet, som ei alene overgaaer alle andre Sendmer
ste Vande i Sterelse, efterdi det baade er temmelig breedt og holder
en stiv Miil i Langde, men har og desuden adstillige sardeles Egen
skaber, som her ikke kan, forbiegaaes. a) Er det almindelig be
kiendt, at dette Vand aldrig belagges med lis for Vinter-Solhvarv,
hvor stark Frost der end kan indfalde; da det dog ester bemaldte
Solhvarvs - Tid fryser lige sta let til, som noget andet Vand.
si) Erfares det idelig , at dette Vand, sta ofte en Storm af Vest
lige Vinde reiser sig i Havet, sattes strax ien hastig Bevagelse, li
gesom Havet selv, og giver sin Uroelighed tilkiende paa stmme
Maade, nemlig ved stark Underste og Dragsne, eller Seegang og
Brån-
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Branning; sta at den valter store Velger op paa Landet, og kan,
hvor Vandbradden er nogenledes lav og javn, styde dem 2 til Z
Favne heiere op end sadvanlig. Er Våndet end belagt med lis,
ophsrer Seegangen derfor ikke, men yttrer sig ganste kiendelig,
deels ved at give en brumlende Lyd under Isen, deels ved at bryde
og kaste den i mange Stykker heit op paa Stranden; ja, sta snart
man seer tykke Skyer at ftmle sig og trakke sammen i Vester-Havet,
fornemmer man strax en Uroelighed i Våndet, og steer det paa en
Tid, nåar Våndet ligger tilfrosset, gier man sig strax den Regning,
at Isen vil briste og gaae op. Denne brusende Egenstab hos Vån
det har maastee givet Anledning til, at Dalen, i hvilken det ligger,
er bleven kaldet Brusdal , ligesom Våndet igien har faaet Navn
afDalen og kaldes Brusdals-Vand. >-) Foruden denne starkt
Soegang, som i sar fornemmes i den Ostlige Bugt, hvor Våndet
er dybest, falder og her overalt en kiendelig Strem (*), med hvilken
det har denne serdeles Bestaffenhed, at den altid gaaer tvertimod
See -Stremmen, eller Stremmen i Havet og Fiordene; sta at,
nåar denne i en Storm af Vestlige Vinde falder ind ad eller mod
Ost, leber hiin ud ad eller mod Vest ; men nåar Veiret er stille, og
den ferste da efter Sadvane faldex fra alle Fiorde ud til Havet,
tager den sidste et modstt Leb og gaacr ind ad. Denne Egenstab
.<
T
kan
(*) Stcerk Strem og Ssegang stal efter de fiestes Meening fornemmes i alle
store og n«r ved See-Kanten beliggende farste Vande.
At Horningdals Våndet i Naboe Fogderiet Nordfiord, som er 9 Fjerdinger langt
og felgelig eet af de sterste Vande i Bergens Stift, kommer i disse 2 Poster
overeens med Brusdals-Va«dtt, er bekiendt nok; og man vil forsikkre,
at Slyngstad-Vandet i Vatne Sogn, Engsatdals-Vandet i Skove
Sogn, og andre fiere, yttre en kiendelig Uroelighed, eller i det mindste
svolme op og overstige sine scedvanlige Grcendser, saa ofte Hav-Vmet
eller en Storm af Vestlige Vinde er forhaanden.
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kan lige sta lidet tåges i Tvivl, som de 2 ferste, efterdi de alle fal
de tydelig nok i Oinene, og kan aarlig bemarkes af Dalens Beboe
re, som idelig roe og siste i Våndet; men derimod veed jeg ikke,
paa hvor sikker Erfaring det grunder sig, at H Mor-Ilden, som
ellers ikkun fornemmes i det salte Vand, ogsta stal bemarkes her,
nåar Luften ertyk og Taagefuld, uagtet dette Vand er lige sta stdt,
som noget andet farst Vand. Vel er det vist, at Sagen berettes
af Oiensynlige og meget troevardige Vidner; men da et Skin etter
Glimt for Oinene kan have mange Aarstger, og Indbildningen i
denne Post allersnarest kan bedrage, sta drister jeg mig ikke til at
udgive dette for en afgiort Sandhed, men maa lade det komme cm
paa narmere og neiere Undersegning. e) End videre tillagges dette
Vanden besenderlig, stient derhos lidet rimelig, Egenstab, ftm
bestaaer deri: At Vaar-Torsten i Havet siges at rette sig efter
Rorens Gang i Våndet; sta at, nåar den sidste befindes om Ho
sten at samle og opholde sig ved den Ostlige Bugt af BrusdalsVandet, stal den ferste i nastfelgende Foraar begive sig ind fra
Havet til Breesundet og Fiordene. Denne Regel ansees her for
sta vis og paalidelig, at de ved Hav-Kanten boende Fistere lade sig
hver Efterhest af Brusdalcns Beboere underrette om Rorens
Gang og Stade i Våndet, meenende deraf at kunde stutte, hvor
nar Vaar-Torsten i paafelgende Aar vil soge ind til Landet eller
ikke, og felgelig, hvor Fordeelagtigt eller ringe Vaar-Fisteriet vil
blive. At Regelen ofte holder Stik, , kan ikke nagtes; men i Aaret
1757, da jeg fornemmelig lagde Marke dertil, fiog deh ganste
feil, og det af en meget naturlig Aarstg: Thi som Vaar-Torsten i
stmme Aar blev ved en Grundstsd (eller haftig Storm af Vestlig
Vind) dreven ind igiennem Breesundet, sta maatte den afNsd
vendighed sege ind til Landet, endstient det maastee var imod dens
Mur-
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naturlige Drift, og uagtet det streed imod den Gang, som Roren
den foregaaende Hest havde tåget i Våndet. Overalt synes dog
det eene med det andet at viise, at dette Vand staaer i et Slags
Harmonis og Foreening med Havet; og dersom man vil troe et gam
melt Sagn, som haves blant vore Fistere, da steer Foreeningen ved
en underjordisk Rende eller Canal, som strakker sig fra Breesundet
hen til Våndet. Vil man antage denne Meening som den rime
ligste, og tillige satte, at Canalen har sin Aabning ved den Ostlige
Bugt af Våndet, som er meest dyb og meest uroelig, da synes det,
at Seegangen og Stremmens forkeerte Leb i Våndet deraf nogen
ledes vel kunde lade sig forklare.
Foruden denne stiulte Canal,
tillagges Våndet endnu en anden, hvorved det stal staae i Foree
ning med Storfiorden, og have sit Udleb i dens Bund, felgelig
der falde ud med en Spring-Kilde. Anledningen til stadan Gis
ning er denne: At, da der i bemaldte Fiord, lige over for Sok
elvsfiorden, findes en meget Fisteriig Qveite-Hcelde, eller FisterPlads af Qveiter, og det blant alle vore Fistere ansees som en af
giort Sag, at hvor disse Fiste bestandig opholde sig i nogen Mang
de, der opspringer altid en Farstvands-Kilde af See?Vunden; sta
stntter man, at her ligeledes maa vare en Kilde, og at den rimeligst
maa have sit Udspring fra dette Vand, som baade ligger narmest,
og desuden efter den almindelige Meening falder ud i Breesundet
paa stmme Maade. Alt hvad man kan sige herom, er dette, at
Sagen ikke er urimelig eller umuelig, og at vore Fisteres Slutnin
ger, omendstient de ei ere ganste visse og upaatvivlelige, dog stem
me vel overeens med de nyere Naturkyndiges Grund-Regler, stm
ville udlede alle Vand-Kilder fra Bierge og heie Steder. ?) En
delig heder det, at dette Vand tilforn stal have varet meget riigt af
Fist, i sar af Ror, som siges baade at have faldet sterre og i sterre
T 2.
Over-
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Overfledighed her end andensteds; men at Fisteriet derimod nu om
stunder er de fieste Aar af lige sta liden Betydenhed her, som i vore
evrige farste Vande.
2) Brusdal er den sterste og fornemste Gaard her i Dalen, og barer
derfor stmme Navn, som Dalen selv. Gaarden har stien FyrreSkov, og derhos et Sav-Brug, som vel for narvarende Tid er
ringe , men synes dog med Tiden at ville blive af sterre Vigtighed ;
thi da al den Skov, som ligger paa den Ostre Kant af Halv-Oen,
stoder her sammen, som til en Middel- Punkt, og Stedets ind
knebne og vanstelige Beliggenhed ei tillader at bringe detTemmer,
som der kan hugges, andensieds ned end til Gaarden Brusdal og
Brusdals-Vandst; sta vil det formodelig en Gang komme der
til, at man, nåar den beleiligste og narmest ved Seen beliggende
Skov er stredet, maa gribe til det evrige, som ligger åssides, og
fere Temmeret derfra ned til Gaarden Brusdal , for enten der at
lade det stiare, eller og for at bringe det videre fort overßrusdalsWandet, og ned til Spilkevigen i Borgunds Sogn.
III.) Honningdals-Bygd vil jeg kalde det tredie og sidste
Bygdelav, ftm ligger paa Sendre Side af Halv Oen , og vender mod
Storfiorden, felgelig indfiutter Brusdalcn for Sonden, ligesom
Svorte-Bygden for Norden. Denne Strand tager sin Begyndelse
ved Emlems-Bygden i Borgunds Sogn, og endes ved Dragstm
det. Den har nogen Herlighed af Fyrre-Skov og Fisterie i Fiorden,
sta og i sar selgende markvardige Gaarde.
i) Hefstberg er den ferste Gaard i Vygdelahet ved Borgunds Sogns
Grandser, ved hvilken bliver at agfe:
At her i Narvarelsen lig

ger
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ger et Bierg , som er kommet i Udraab for at indeholde Sslv Ertz,
stient med liden eller ingen Grund, efterdi Stedet, som dertil an
viises, ikkun befindes at have lidt Kies' og Glimmer, si) At
Soe-Biergene, eller Gaardens heie og Klipperiige Strandbradde,
ere fulde af hviide Feldtspat Aarer, som give en artig Anseende.
>) At ved Gaarden nedrinder en liden Aae eller Bak, som af sin
giftige Kulde kaldes Etter-Aae, og er felgelig af selv stmme Be
staffenhed fom den, om hvilken nyelig er maldet ved Stette-Byg
dens Bestrivelse. H At her paa Gaarden sees 3 store, runde og
javnstdes liggende Steene, kaldte Oxne, af hvilke den store HalvOe, hvorpaa Gaarden ligger, har i gamle Dage varet kaldet
Kxense, fordi den da blev anseet som en Oe.
2) Honningdal, et Handels-Sade og Tingsted for Valle-Skibrede,

ligger meget behagelig i en indfiuttet Bugt, ved en liden Skovriig
Dal, og ved en Elv, ftm driver en god Sav-Molle. For kort
Tid siden blev her, i Anledning afen nye Brsnds Opgravelse, sun
det 3 Alne dybt i Jorden tt Zti-gtum eller Lag af et graat og meget
fiim Leer, stm ikke bruser med Skedevand, men begynder derimod,
sta snart det lagges i farst Vand, at kaage hastig og styde starke
Bobler; hvorpaa det siraz', og ligesom i et Oieblik, falder hen til
det ftineste Stev, som er uden ringeste Blanding af Sand. .
3) Haahiem, ftm er den sidste og narmest ved Dragsundet belig
gende Gaard, bliver ikkun at marke i den Henseende, at den har et
lidet Kiar, eller ell Sump, hvori avles en Deel Blod -Igler,
som af Opsidderne fanges og salges. Nar ved denne Gaard ligger
ellers en ede Jord, som kaldes Hatleviig og tilherer Gaarden
Solnor , med hvilken den er i Matrikelen stmmenfeiet og anstt

Tz

.

un-

iso

Sondmsrs Bestrivelse, 11. Parts ll. Capitel,

under een Taz't. Dette Steds Biergagtige Strandbradde bestaae
af et Slags haardt Leer, som dog paa mange Steder ei er haarde
re, end at det Stykkeviis kan pilles ud med blotte Fingre. I Lee
ret sidder indfiuttet, ei alene en Mangde smaae og store KoppelSteene, som med en Haand-Steen let kanstaaesud, men og en
stor Hob hviide eller guulagtige Spat-Kirtler af i Tommes Tyk
kelse, hvilke see ud som smaae Talle-Stykker, og sidde hist og her
indaldtede i Leertt. Dette Slags Spat bliver formodelig BiMum
calcarerlm «pacum aldrnn l>oniie6ii; men ellers befindes og
stmme Leer at varestarkt blandet med en redagtig Steen-Art, eller
et redt Spat (uden Tvivl Bpatum compaAum scimillanzl^innXi)
hvilket dog ei sidder sia adspredt, eller indfiuttet i sta smaae og ad
stilte Stykker, som det ferste Slags.
Nu felger Fortegnelsen over Gaardenes Navne og MatrikelTaxt, sta vel som Beboernes Antal i alle 3 Sogne, med videre;
hvortil feies en Fortegnelse over Gidste-Gods saaledes, som den er
foresunden iet gammelt Regnstab af selgende Opstrift : Udschrifft
aff Anders Iffuerssn Ombudsmand offuer Gidsche Goutts,
Hans offuergiffne Regenstab til Welbyrdige Slffuerd Beek
Kongel. Maj. Nentemaster 1620.

Hoved-
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Hoved-Sognet Borgund.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes

BeboernesAntal.
Kknld
vVlylv.

Navne.

Gaard- Pladse^ Huus
mcend. ! mcend. ! mcend,

Vog. > Pd. Mk.!

sVamlem.

5

Gamlemshage.
*Soeviig.
Seeviigncess.

9

See- i'Havnsund.
viigsBygd. *Bisrnse.
*Bueholm.
Havnsundholm.
*Store
'Bersvendholm.
'*Uggedal.

*Enges«t.
j 'Gryte.
Gryte. jlH^t.
Strand.^edal.
'Lille Aarscet.
l*Krogstthage.

Mviig.
Olsviig.
Olsvig Felten.

Leerstad- A^igBygd. 'Leerstad.
F^en.

sDeriblmu et Handels
>S»de, som tillige er
'. Skyds-Skifte o^Tingsted
UorGrytteusSAbrede.
/Deraf tilhsrer G. G.

4
1

5
2

6

1
1^
1

3

1
1
2
1

2
1

kaldes og Terse.
1
2

4

3
2
2

i8

3

i8

2
2

4
2I

2

2

I

3

3

2

2

i8

2
2

2

6
9

2

1

kaldes og Oxebaas.
Deraf til G. G. 1 V.
2 1 Mk.

6

3
2
I
I

1

Deraf til G.G. 2 V. 1
P.2M.

2

3
i8

I

1
! 12

I

3

I
1

2
Deraf tilhsrer G- G. 2
V. Fist.

4

'Indre-GaaseidNKS

"Ptlre Gaaseidnsss

Anmarkninger.

! 9

I
I

I

Hoved
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Hoved-Sognet Borgund.
Gaardenes

Bygde
lavenes
Navne.

Navne.

BeboernesAntal.

Bygd.

'Vttre-Hatlen.
*Indre-Hatlen.
'Hatleviig.

Aase.
Hurremyr.

*Spilkeviig.
Spilke

vtg
Bygd.

2

6
9

2
I
I

6
l8

I
I

I 12

i
2
I

I
I

Skraddermyr.

Bisrnsgaard.
Borgund.
'Klokkersund.
Grsnviig.
Natviig.

l'Spilkevig Gicere.
>*Spilkevig-N«ss.

*Rsdscet-Hatlem
*Rsdsiet.
Vasstrand.
Prcest-Swter.
Remviig.

"Breeviig.
*Blindemsn«ss.
Rabben.

l

2

I
I
I
i
2
I
I

Gaarden er ot HandelsS«de.

4
PrKstegaard.
I

I
I

2
7
i
6
i

Anmarkninger.

Mk.

Vog. > Pd.

sVaaseid.
! 'Felten.
Leerstad

Gaard- Pladse!Huus
mcend. mcend. ! mcend.

Skyld.

I
Prcrsie-Enke- Gaard.

2
5
1

3

9
i8
2

6

4
I disse z Gaarde eier
Gidste-Gods z V.
1.2 P. Fist.
1

i !
i
i
2
I
2

I Disse Gaarde henhore
Legemlig til Br us da
llen. I
2

i 12
i 12

I

6
I

2

6

3

Deraf tilhsrer G. G
2V. iP. F.

Hoved
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Hoved 'So net Borgund.
Bygdelavenes
Navne.

BeboernesAntal.

Gaardenes
Navne.

Vog.

Wegsund.
Tydst-Holm.
Hundsvarholm.
*Humlse-Kalv.
Spilke *Humlse.
Vttg iKisrsundhslm.
Bygd. !Skytteholm.
Tsrlse.
Hankse.
Gruen.
Ekenaas-Vaag.
Furreholm.
Ekenaas Odegaard
Ekenaas.

*Fliisn«ss.
Fliisholm.
Emlems Emlems-Vaag.
Neergotten.
Bygd. 'Emlem.
Ostrem.
Ryssevold.
Reiten.
Axlen.
'Magerholm.
Magerholmviig.
'Sceteren.
Valde 'Valderhoug.
ree. iLadebierg.

Gaard- Pladse^ Huusmcend. mcend. ! mcend.

Skyld.
I

5

Pd. Mk.
1 12

I

i
6

9
i 12

I
4

Anmarkninger.

Et Handels-Scrde.
Et Handels-Scrde.

3

foruden etHandels-Sirde

I
I
2

I 12

3
I
I

l8

9

3
1
I

I
2
I

I
I

5
3
I
I
I

i l2

9
6
6
6

2

Deraf rilhsrer Gidste
<Godskun2Pd.6Mk,
uden Bygsel.

I
2
2
I

I !2
I s2

2

I
I

3
6
4
3

i 12
i 12

l
!

2
6

i8
U

I

Denne Gaard ligger paa
Hankse.

Deraf tilherer Kongen
2 Pd. i8
Mk. Fist.

2
I

l8
i
6

2

3

21 6
i! 12
2
2
2

i
3

tilhsrer Gidsse
sGods kun i Pd. i2
s^Mk. uden Bygsel.
I

I

i

Hoved
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Hoved-Sognet Borgund.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes

BeboernesAntal. i
Sknld

Navne.

I Pladse sHuusmcrnd. Mcrnd.!m«nd.

"^

Anmarkninger.

Vog. ! Pd. j Mk.

sWalderhoug

Valde ! Strand.
ree. j'Skiong. ,

Hel
tings
Se.

l*N«ft.
*Lorgen.
Ovre-Voldstad.
"Nedre-Voldstad.
Taftesund.
Rod.
Reiten.
"Stokke.
*Store-Aarsctt.
*Bisrge.
Hagen.
Mg.
'.Spcrrre.
Myklebust.
D.va!stten.
"Slotsviig.
*Grytcbust.
'Grimstad.
*Hoft-Eid.

"Hoss.

i
6
i
2

I
I

i
2

5
2

I !2
i 21
1 12

4
3
2

18

2
2
I

2
1

1 12

4

8
i
strivesoZVttwSkiong.

I

I
I

I
3
i

2

I

3
3
3
i
i

15

2
3
2

l8

i

1 21

,8
2

b

i 21

I

3

*Langse.
Vigeholm.
'Bisrgeholm.

4
5
6
3

12

4
4

9
18

2
2

3

2!!2 l«18

eller Bierge.

3

I

Deraf tilhsrer G. G
3 V. Fist.

I

rettere Hov ds- Eid.
Z

1

l

feller Hovl)

I
I

9
9

I
2

Hoved
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oved-Sognet Borgund.
j

Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal. i

Voe.

sLarsgaard.
Larsgaards-Kraae.
Luthe Nasset.
*Store-Nerve.

Gaard- Pladse Huus
mcend. mcend. i mcend,

Skyld
Pd. Mk.
2
6

I

Et Handels-Scrde.

2
1

7

2

6

7

Sands- Bierget.
Lykken.
Dyngen.

2

Taste-Bterget.

1

Myren.

4

Msrveviig.
Nervee.^Voldsdal.
iFagerviig.
Mencrss.
Rensen.
Kipperviig.

2

18

4

I

18

3

6

2

Et, Handels-Scrde.
Deriblant Stedets' Resi
dermde Cappellan. G.G
eier 1 V. 1 Pd. 12 Mk.
Et Handels-Scrde.

Et Handels-Scrde.

I

Kollvigen.
"LilleNsrve.

I
I
4
1

Magdevaagnas.

Anmarkninger.

I

I
2
1
I

lEt Handels - Scrde og
for Borgunds
lSkibrede.

Deraf tilhsrer G. G.
1 Pd. 3 Mk.

1

"Thode-Plads.

15
6

I
I

12

I
3
2

6

I

1

Noten«ss.
Uren.

Mimmergaard.
*Eineviig.

1

Norigaard.
Skaret.

1

3
2
I

sßrunholm
U 2

I
2
2

Disse 13 indcirklebe Ste
der, af hvilke ds otte fsrste
henhsre til Nsrvse,
men de 5 sidste til den nar
hosliggendeSeAspFe,
udgisre egentlig detSted>

?
Hoved :
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Hoved-Sognet Borgund.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes

Anmarkninger.

Navne.

s^Bakken.
'Ols-PladS.
Nervoe.^Halden.
*Bustviig.

BeboernesAntal.

j

som kaldes Aal esu Nd,
'.en bekiendt Havn, som er
tet beboet af H«ndels
mcrnd, Lotser og Fistere-

kaldes og Asp e n.
Gaarden er et Handels
Scrde.

*Steenvaagnas.
'Driv-Viig.
'Skarbse.
sSkarbeeviig.
Hestee.
*Aasen med
Springerviig.
*Sliningen.
Hessen.
'Alncest.

1

Gaarden er et Handels
Scrde.

Godee.

l*Diub.
'Kalvestad.
Flwffie.
'Killingsirt.
Sandviig.

Moldvar.
Sulee.^"^
"""^ lHatholm.
Brandholm.
Gaasholm.
Skomagerholm.
Kipperholm.
Vassholm.

kaldes og Fladhslm
kaldes og Fyllings

Hoved >-
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Hoved-Sognet Borgund.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes

BeboernesAnta!.

15?
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Hoved-Sognet Borgund.
Bygdelavenes
Navne.

——
BeboernesAntal.!

Gaardenes

Vog.

sValen.
Blomviig.
Rabben.

Pd. Mk,
1 12
I 12

I
2
I

Horsnass.
Rsrstad.

Sulee.

Anmarkninger.

Gaard Pladse I Huus
mcrnd. mcend. ! mcend.
mcend.

Skyld.

Nav"'-

2
I
2

*Munseidvaag.
*Muus-Eid.
*Karlsbakke.
Furrencess.
"Birkevaag.
Eidsnoess.
°! 'Solevaags-Eid:
Veybust-Strand.
Veybust.
Reitehoug.
"KongshoUg.
*Qvasncess.
Sunde.

1 3i
I 12
I 12

12

4

2 I
sstrives og Maas eid
!og Maaseidvaag.
II den fsrste eier G. G
l.kun i V. 2 Pd. Fist.

2 '

1 21

3 .
i

i 12

i

3
i

I
2

I 12

eller Blomviig-Rabb.
foruden «Handels-Scrde.

I

kaldes i den gamle Matrr
kelGaltevaag.

3

"Leervaag.
'Solevaag.
Vigen.
Ekrem.
Giellen.
Baatencess.

*Gidstegaard.

1

Gidstee.^
I*Gidste Gi«re.

Annex-
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, Annex- Sognet Vatne.
Bygdelaoenes
Navne.

Gaardenes

BeboertlesAntal.

Vog.

Mien.

Sam:
fiord.

I

Haaviig.
Skulstad.
*Remme>

Stslen.
'Ringstad.

sSkaar.
Skaarbreviig.
Pttrss Strand.
MidtStrand.
Indre-Strand.
Fondelsb.
Ertesvaag.
zßisrnebotn.
l Gret. -

Vatne
fiord. "Ous.

Ulvestad.
Ulvestad-Bakke.
Hovsat.*Aarviig.
"Helle.
Tense.

Pd. Mk.
I

sDrenne^.
,^Drsnnse.
Dronnesund.

med

Anmarkninger.

Gaard- Pladse ! Huus
mcend. ! mcend". ! mcend.

Skyld.

Navne.

!

I

4
3^
iz
i
3

12

2

i8
l'F
6

I
3
2i
i

")

I

I

I

1 12

l8
l8
3

i
i
i

3i
18
>8
2

6

2^
I
1 21

!8

i

3
4
4
i

i

2
I
2z
i

Et Handels-Scrde.

2
2

i

I
I
l

I
2
2
2

Tingsted for Vatne
Skibrede.

2
5
i

kaldes ellers F a N d e.
ten.

i

2

I
2
2

I z

4
2

!

!

3
2

eller H s l d c.

l

item Han nibalssc

Anner-
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Annex- Sognet Vatne.
Vygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.
Gaard- jPladseZHuus-

Skyld.

mcend. mcrnd. mcend.

Vog^lPd-lMk.
2^-

sLaNgsirt.
Vestre Vestre.
fiord. Birkevold.
Eeg.

3

5

4

I

2

27

Eids
viigBygd.

2
3

2 12

; Henhsrer i verdslige Tino
>til Romsdals Fogdene-

3

og Lille-^lyng,
1 stad , hvori G. G. eier
V. 1 8 Mk.

4
i
i

3
3

i

3
l Ode-

gaard.
Slyngstad.
Slyngstad Lic.
Hagerlie.

AnMarklUNger.

I
I

VatneVygd.

Annex-

785

om Borgunds Prastegield.

Annex-Sognet Skove.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

!

BeboernesAntal.

Skyld
<

Gaard Pladse j Huus
mcrnd. mcrnd.! lncrnd.

Anmarkninger

Stige.
'Skar.
Eirstad.

*Pttre-Beite.
Indre-Beite.
*Gr«sdal.
Yttre-Ekrol.

! kaldes og Lassehoug.
/eller Indre-Ekrol, hvori

Engesat-sEkrol.
Dal. iLille-Engesitt.
!Store-Engesc?t.

i Vog Fist sde.

Storsaler.
Byene.
Store-Fylling.
Brune.
Langncess.
Lille-Fylling..
Ncess.
'Steenscet.
Stette- ,Stovs«t.
Bygd.
Storhoug.
'Stette.

kaldes gemeenlig Opstar

*Strsmme.
Skove- iGrindviig.
Bycld.
/^ " iPttreberg.

AndreberH.

?

Annex-

786

Sondmors Bestrivelse, 11. Parts 11. Capitel,

Amm -Sognet Skove.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal

Vog.

SkoveBygd.

'Pttre Skone.
Skoue^Reite.
Indre- Skoue.
NedreSkoue^

3
i

SkomVaag^
<>Pttre-Lie.
Midt Lic.

I
1

Fremmer-Lie.
Abelvitg.
'Solner med

SvorteBygd.

*SvortehouA
,'Svorce med
*Swlen.
SvorteviiF.
Svorteholtnv
Saltkielviig^
j
i Digernlefs.
IndviiF.
Udviig.
Natviig.
Tsffebrun^
Msrkeftt^
Hsviig.
Vemee^
Dyrse<

Gaard ! Pladse j H^iul
mand. ! mcmd. i mcend.

Skyld.
Yd.

Mk.
18

4i
'8
>8
I
l

I
1^2
2

/

4
i
8
3
i

21

2
I
I

i8

4
i

1

I
I

18
l8

2
2

i3i

i8

3

AnmarkNMger.

Wttre- og Indre
lSkoue mdsimtes ge
smeenlig under eet og kalIdes.Ovre-Skoue.

I

i
2^
2
1

iz
I

i8
i8

2

i8
2
i
i

I
I
2
2
i
i

3
i

18

i gamle Dage Dinrncess.

Deraf tilhsree Kongen
1 3 Mk. Fist.

I
I

Annex-
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Annex- Sognet Skove.
Bygde
» lavenes
' Navne.

BeboernesAntal.

Gaardenes
Navne.

Vog.

sßrusdal.
Brus Slettebakke.
dalsBygd. Rompen med
Gi^re.

Gaard- ! Pladse I Huus
mcend. ! mcend. ! mcend.

Skyld
Pd. Mk.

)
I

9

2

12

Hesseberg.
"Heggebak.

I
1^

i8
i8
i8

Gudmundsiet.

1^

)

2
1

Honningdalenes.
Nonsviig.
Veyen.

! Honningdal.

I
I
2
1

4
I
3
kaldes ellers Re ag vamGisre.

1
2
2
1
1
1

I
2
2

I
I

I
2
2

Bygd. Pttreviig.
Indreviig.

Valle.
Haahiem med
.Haahiemsncess.

6

2z

iNedre-Glomscet.
',Glomsctt.
Honing Ncessviig.
dalsKipperviig.

Anmarkninger.

1

3
18

I8
18

2
2

I^Et Handels-Scrde og
for Valle
Skibrede.

3

I
2
I
2

I
I
I

eller Valde, hvoraf
<;Valle - Gkibredc
> har faaet Navn-
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Forteignelse
Paa

Gidsche Goutts udi Norge,
Nordenfields beliggende , som Frue Gisnvell Faders Daatter haffuer
stiett og giffuet til Kongel. May. og Chronen efter Hendes Skiedeßrevs

Liudelse, 62rem Ilatn. i Marrii
Esdall (') fchylder 1111 Voger Fist
Gildstien
111 Voger Fist
Fitzdall
II V. F.
Germeness Nedre
1111 Voger F.
Germeness Sffre
II Vog F.
Setteness
VII Voger F.
Restad Nedre
I Vog II Pd. Fist
Sieuigede
I Pund Fiff
Sogge Odegaard
XV Voger Fiff
Sogge Middelgaard
V Voger F.
Sogge Westre Gaard V Vog Fist
och ligger Gstredall vnder Sogge
Gaarder fot forn. Landschyld.
Tuurbierg
I Pund Fist
Agger
I Pund Fist
Deffuel
Pund Fiff
Ness
111 Voger Fiff
Kaffuelied
111 Pund F.
Tochle
1111 Vog Fiff
Maaode
I Vog Fist
Thornigen
V Vogf.
Klongness
111 Vogf.

Monssaas

II! Vogf.

82.

Laauigen
XVI A. Smer
Otzuoeg
II Vogf.
Rsduiich
'
111 Vogf.
Salle Mandall
II Vogerf.
Bisllesee
1111 Pund F.
Tholaas Odegaard
I Vogf.
Aaree
V Vogf.
Indre Aaree
111 Pundf.
Mordall
1111 Pundf.
Heim
VVogf.
Storstue
1111 Punds.
Lidenn
111 Vogf.
Thorness
VVogf.
luelesetter
I Pund Smer
Den Gaard heder Holde och renter
aarlig
111 Vogf.
Vglemich
II Pundf.
Restad
1111 Vogs
Retness
/
1111 Vogf.
Grenuolde
II Punds.
Maureen
II Vogf.
Blsrnerem
II Vogf.
Mnstmd
II Vogf.
Gang-

(*) De fsrste 5 7 Gaarde ligge alle i Naboe-Fogderiet Romsdalen.

om Borgunds Prastegield.
Gangsta
Dreenn
Leuiich
Smoge
Haagebee
Sandeen
Huuseen
Holmen
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111 Vogf.
1111 Pundf.
1111 Vogerf.
V Speech.
111 Pundf.
X Bogers.
1111 Vogerf.
I Vogf.

Giosund IVs II Pundf. V Meler K.
Lillebeell (b)
I Vogf.
Sieness (c) Offregaard XV Vog F.
VMelerKorn
SienesMedgaard XVVf.VMeIerK.
Reesswiigen V V.F.VI MelerKorn
Reerwiigen
VY.F. II Pund Fist
Molness
VV.F. VI Meler Korn
Huse
I«I Vogf. Mestrede (nu Myste)
II Vogerf.
Rersager
. II) Vogf. Farsta
111 Pundf.
Lynguer
IVogf. Rennesta
111 V. II Pund Fist
Steengeloff
II Vogerf. Leffuesundholm (6)
II Vogerf.
Baguar Piit ved Gullestien I td. Laz: Setter (nu Sat)
I Vogfist
Lille Slemme med hvis Landschyld der Harran XX! V. F. 111 Sold K.(*")
af gaacr.
Hestee til Harran
I! Pundf.
Vllem
XV V. F. V Meler K.
Item vdi Snndmor Thette
Blleholmen
I Vogfist
Goutts och Renter.
Hoffnenn (nu Ovnen) Fisteueer med
Giedstee schylder
X Vogerf. (*)
sin Nente.
Skiedm; ker (2) V Vf. V Meler K. s") Bierrige (nu Bierge)
I Pundf.
Walderee V Vogerf. V Meler Kor,l Fiertost
X V. F. X Meler K.
X 3
Oz-en(*) Her staaer tegnet i Brcedden med sn anden Haand: 16H6 efter F. Z. Befalling sadt af Raadmand H, Hansen for 1 6 Vs. (a) maa vare den Gaard
Skeide i Ulssteens Sogn.
'
,
(^*) Mele eller Male er et endnu brugeligt Korn-Maal hos os, og holder omtrent
en tredie Deel af en Tsnde. Deraf kommer det Ord Mellag eller Mal-Lag ,
som bemcerker den sierde Deel af en Vog Fistes Lagd eller Tart. sb) nu Synass eller Sylwnass paa ViMscn. (c) maa vcere Lillebee i Syndelvens
Sogn. (6) Denne Holm, som nu kaldes Lousundholm, er for narvcerende
Tid sde og übeboet, tillige med Hestee og Nllaholm, alle i Harams Sogn. beliggende.
(*") Sold er et gammelt Maal paa 12 Kander.

See

7>.?H. H
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Oxeneen
1111 Vogerf.
Moklebosta(e) XV.F. XMelerKorn
Helle (i Vatnefiorden)
II Vogerf.
Watne och Elven 1 Vog I Pund Fiff
Leffusnn (nu Levee)
I Pundf.
Aaess (nu Ous) i Watne
1 Vogf.
I Vogf.
Aaruiich i Watne
RinZsta '
II Vogerf.
Remen (Remme)
1111 Vogerf.
Biornelseke (Bierlekke) II Vogerf.
Hurrild (nil Hurlen)
II Vogerf.
Thiereen (Tiree)
I Vogf.
Gryden (Gryte)
111 Vogerf.
II Vogerf.
Holmesttter
Giersetter
111 Vogerf.
Lugenn (ventelig LorZen)
1 Vogf.
Hvalstien (Qvalsteen)
II Pundf.
Aalsetter (Aarsat)
111 Vogerf.
Stiensetter (Steensat)
I! Vogerf.
Stette
1111 Vogerf.
Liide (nu Leite)
1111 Pundf.
Strem (Stremme)
I Vogf.
Offre Ekroll
5 Vogf.
Engesetter
II Vogerf.
Solner er frie med fire Pund Fiff for
hand er Sougmester.
Weneeen (nu Vemee)
I Vogf.
Brathoug
I Vogf.
Heggebakke
I Vogf.
Merkesetter
III! Pundf.
Reersttter (Ressat)
II Vogerf.
Aase
VI Vogerf.
Fyrmyr (Fnrremyr)
1111 Pundf.
(e) Myklebust paa Haroen.

Sorthenn (Svorte)
111 Vogerf.
Afen Bdegaard ved Sorthenn kaldet.
Faurhoug
I Pundfist
Diurness (Digernass)
1 Vogfist
Kalffeen (Lille Kalvee) 1111 Pundf.
Leirsta (Leerstad)
II Vogerf.
Spilkuiich
1111 Pundf.
Gaasyen (Gaaseid)
II Vogerf.
Hombleen
VY.F. V Meler Korn
Wedde
111 Vogerf.
Kalvesta
III! Pundf.
Megholl (Fremmer-Hol
I Pundf.
AfenSdegaard ved Megholl I Pund
Fist
Muuseid
II Vogerf.
Af en Odegaard ved Muuseid I Pund
Fist
Bygsetter (Beegsat)
1111 Pundf.
Sulbosta (Sulebust)
1111 Pundf.
Af en Qvern Foss ved Sulbosta
I Pundf.
Nordingsetter
1111 Pundf.
Amedamb (Amdam) II Pund Smer
Giedschemoe
II Vogerf.
Sffrebosta
II Vogerf.
Nedre Melbosta
I Vogf.
HoffSffregaard (Hove) HIV. I P.
Fist
Hoff Nedregaard
111 V. I P. Fist
Lynge.
I Vogf.
Morrien (nu Muri)
I Vogfist
Waldall
I Vogf.

(y Klok i Orstougs Sogn.

Tha-

om Borgunds Prastegield.
Thafiord
111 Vogerf.
Hieuiich (Heeviig)
I Vogf.
Kolneaas (Kielaas)
1111 Vogerf.
Klache (t)
111 Metter Never
Lyseholle (Lyshool)
II Pund Fist
for II Metter Never (*)
Andesta
II Pund Smer
Aasse
lUI Pundf.
Lade
111 Pund VIII Mk. Smer
Hundeuiich
111 Vogerf.
Gieueness
1,1 Vogf.
Trandal!
111 Pund Smer
Ganseckre (Z)
II Metter Never
Wedall Offre
111 Vogerf.
Wedall Nedre
111 Vogerf.
Holle (Hole)
1111 Pundf.
Larem (Leire)
II Pd. Smer
Seffuer (Saure)
II Pd. Smer
Nedre Seffuer
111 Pd. Smer
Ackelsta (Mestad)
1111 Pund Fiff
Rommestrand XV Voge I Pd. Fiff
Men Odcgaard hedder Walle (d) I Pf.
Aff Jens i Festeen 111 Pund Fiff och
Haffner hand et lidet Laxefischende
vnder Gaarden, som iche er sadt for
Landschyld, hedder Festee-Laxe
sischende, som bruges til-Gidschee
med sin aarlige Retlte.
Buckestind
I Pund Fist
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Strandbye (Strandeboe) II Pundf.
Rodt(RootiHareidsS.) VBulldf.
Indsulsetter (Indstlsat)^ V. I Punds.
Wiig (formodelig i Sedve S.) I P.
Smer
Meklebosta (ibi6em)
I Vog Fist
Hareid
1111 V. F. X Meler Korn
Afen Odegaard kaldes Teige II Pundf.
Riise Sffre
1111 Pundf.
Riise Nedre
I Vogfist
Hougeliede (Hovelie) II V. VIII M. F.
Linenn(Lene)
XV Vogerf.
Rund (Runde)
X^Vogf.
Geegheer (Guxer)
VI Vogerf.
Diuff (Dyb) 1111 V. F.VMeler K.
Gudeen
XVI Vogerf.
Alness
XII Vogerf.
och
XV Meler K.
Kalffeen (Store Kalvoe) II Vogerf.
Aerknee (nu ede) med fin Landschyld
item nogell Bdegaarder.
Aff Joen lembt IV. F. I Daler i
Bygsel.
AffKnud Gidschehoug (i Strallds S.)
1 Pund Fisti Gras-leige.
Affthoe Odegaarder ved Morai II P.F.
Aff Peder Breewiig for thu Aar
I Pund Fist i Grasleige
ochgafflacob I tende thiere for II Mk.
Item

(*) En Vette er et gammelt Maal , og stal vcere saa meget som 2 Voge. Naver
er den yderste lynde Bark paa Birke- Trceerne, hvormed Hunsene hos os blive
mkkede. (A) Gansekre, som og ien Deel gamle Fortegnelser kaldes Grams
ager, er det Sted i Isrgenfiorden , som nu omstunder heder Sktolstad eller
Skulstad. (K) Heder uu Vollen og, er beboet>
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Item vdi Smien thette
efterfolgende Goutts och Landgiwe.
II Vogerf. Indreholmen
II Vogerf. Kietlingswiig
111 Vogerf. Gwrre
II Vogerf. Flinteness

Hundestad
Steing
lorrin
Ssterholmey
Grannefiordi
Moichord j
Oefiord
Thredigen
udiTorschen)

Aff
Voger Fist.

II Vogerf.
I^Vogf.
VoZf.
i Vogf.

Sammeledes altt hindes (nemlig Frue
Giorvel Faders Datters) Arffue
Goutts paa Hettland bygt og wbygt
i huorsomhelst dett findes, intet vndertaget.

Tredie
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Tredie Lapitel.
Om

Orffougs Prestegjeld.
M^rstougs Prcestegield er det andet blant de saa kaldte Hoved
-65^ Kald , og har hidindtil nast Borgund varet det sterste Praste
gield paa Sendmer, bestaaende af 4 Kirke-Sogne, som ere HovedSognet Vrstoug og de 3 Annezer Sskelven, Stranden og Stor
dalen; men i Aaret 1759 er dette viidtloftige Kald ester Kongelig
Anordning deelet i tyende adstilte Prastegielde saaledes, at Orffoug
og Sokelven, tillige med det i begge Sogne beliggende Mensal Gods,
udgiere det eene, og derimod Stranden og Stordalen, tillige med
den evrige Deel af Mensal-Godset, det andet Prastegield, af hvilket
et hvert i sar har faaet sin egen Sogneprast. Under Drstougs Prce
stegield indbefattes altsaa for narvarende Tid ikkun Hoved-Sognet
Krstoug og Sokelvens Annex, som begge (paa en eeneste liden Oe
nar) bestaae af fast Land; men ere dog ved Storfiorden mestendeels
adstilte fra hinanden, eller rettere, ved Fiorden afdeelce i tyende HovedParter, af hvilke den Nordlige, som indbefamr den sterste Deel af
Hoved-Sognet, strakker sig fra Skone Sogns Grandser hen til Stor
dalen, og den Sydlige, som indeholder Annezet tillige med den evrige
Deel af Hoved-Sognet, fra lorgenfiordens Aabning til Strands
Sogns Grandser, dog saa, at en liden Deel af Stordals Sogn,
kaldet Skottet , leber derimellem. Om dette Kalds almindelige Be2)
V^M
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staffenhed lader sig ikke meget sige, efterdi de tyende Sogne, hvoraf
Kaldet bestaaer, ere saa vel i Henseende til deres naturlige som oeeo
nomiste Omstandigheder hinanden temmelig ulige. Hoved-Sognet
har vel noget sterre og viidtleftigere Strakning, end Annexet; men
derimod er det mindre frugtbart, og mindre Folkeriigt. Noget Rug
saaes vel paa alle Steder; men Byg og Havre ere dog her som anden
steds de almindeligste Sad-Arter, og kan Udsaden afden ferste regnes
for en tredie Deel mod den sidste. Paa Qvag-Avling, og i sar FaareAvling, anvendes i begge Sogne saa megen Fliid, at man ei alene aar
lig kan salge en Deel Slagte Qvag, men og forsyne sig selv med for
neden Uld til Klader. Af Fyrre-Skov haves her i Kaldet kun lidet
Forraad, men derimod af Birke-Skov saa meget, at man aarlig kan
sortiene noget ved at hugge og salge Brandeveed. Fiffene er eet af
Kaldets beste Narings-Midler, i sar Vaar-FisterM, eller den Tor
ste-Fangsi, som aarlig gaacr til i Borgensund og Breesund, i hvil
ken dette Prastegields Indbyggere tåge nu omstunder lige saa fuldt
Deel, som Beboerne. Folkets Tilstand kan altsaa i Almindelighed
siges at vare god ; og deres Antal var i Aaret 1758, da hosfeiede Liste
blev forfattet, selgende:

Krstougs Sogn. Gskelvens Sogn.
Gaardmand.
146
195
Huus- og Pladse-Mand.
9
7
Mand-Kisn.
j
41 o
553
Qvinde-Kien.
472
599
Summa >
882
j
1 1 52
Kaldet bestaaer, som maldt er af tvende Sogne, hvilke nu hver for
sig i Korttzed maae betragtes.

-^—

M

M^H^—l^HA

Fsrste

om Arstougs Prastegield.
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Fsrste Artikel
om

Hoved-Sognet Vrstoug.
, som er eet af de 4 aldste og egentlig saa kaldte
6^l^ Hoved-Sogne paa Sendmer, bestaaer nasten alene af fast Land,
og folgelig (nåar en seneste liden Se undtages) af lutter Dale og
Strande, hvilke alle vende hen til den store Sondmerste Hoved-Fiord,
kaldet Storfiorden. Denne Fiord er vel overalt meget dyb, men til
tager dog i Dybhed, jo langere den gaacr ind i Landet; og som det
overhoved markes, at Biergenes Heide og Strandens Steilhed tilta
ge med Fiordenes Dybhed, saa befindes og Strand-Siderne her at
vare temmelig smale og steile, felgelig kun lidet stikkede til Agerdyrk
ning. Dette foraarsager da den Ulighed i Sogne-Folkets Omstandig
heder, at nåar Daleboerne i Almindelighed kan avle al Slags Sad i
tilstrakkelig Mangde, og behielpe sig med egen KormAvling, saa maae
Strandsidderne derimod gemeenlig sege Undsatning andensteds fra, og
aarlig kiebe en Deel fremmede Korn-Varer. Sognet ligger paa begge
Sider af Storfiorden , og deeles altsaa naturligviis ved den i tyende
Hoved-Parter, nemlig i Nordre og Sendre Part.

i. Den Nordre Part.
Den Nordre Part, som udgier den sterste og vigtigste Deel af
Sognet, ligger paa Storfiordens Nordre Side, og gaacr efter dens
Strakning fra Vesten til Men, mere udstrakt i Langde, end i Bredde.
Den tager sin Begyndelse ved Skoue-Bygden i Skove Sogn, og
endes ved Dyrkorn-Bygden i Stordals Sogn, grandsende for Nor
den til Naboen Fogderiet Romsdalen, fra hvilket det dog er adstilt
V 2
ved
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ved en Deel hoie Fielde. Den lader sig beqvemmeligst betragte under
selgende 4 Bygdelave.
I) Solnor-Dal er en liden smuk Dal, beliggende nar ved
Dragsundet, hvor den gaacr op fra en liden Viig eller Bugt, og lig
ger paa sadvanlig Maade vendt i en Strakning fra Vesten til Osten,
indstuttet imellem tyende hoie Field- Sider. Det Field, som ligger
paa Dalens Sondre Side, kaldes egentlig Adelscet-Fieldet, og be
findes at indeholde en Mangde lerwErtz, hvilken i sar viiser sig meget
tydelig paa Fieldets Sendre Side, som vender til Storfiorden, men
giver sig dog ogsaa tilkiende her paa Nordre Side, ved den Mangde
Okker, som feres ned ad Field-Siden igiennem visse smaae Bakke eller
Aaer, hvilke bare Navn af den rede Okker, som de medfsre, og kaldes
Rsd-Aaene. Desuden har jeg af Dalens Beboere ladet mig forsik
kre, at de heit op paa Fieldet forekommende Field-Draaber (BtalaHi.
reB) ere af denne Okker saa starkt tingende, at de see ganffe rede ud;
og midt iblant den nedstydende Okker har jeg selv sundet en Hoben
WWe-lern (^opduB Kuwoso ocl^ace^) i maadelig store Klum
per, af hvilke nogle ere haarde som Steene , men andre igien saa lese,
at de kan pilles r Stykker med blotte Fingre, og synes at bestaae af
puure lern-Partikler (*). De Urter, som jeg her sammesteds har sun
det, temmelig heit op ved Field -Siden, ere selgende:
arcnZnFelica.
ockorara.
Hvod Kma mura
ria. d!irc^a caule alllceil6enrS. Lpilodium moncanum.
ramum robernanum. <3eum ilore nucantc. I^innXg. Lomcera
<^VX

(*) Den Myr, i hvilken dette Jern findes, bruges her i Naboelavet som
Svcerte at sirtte paa Klcrder, og stal dertil verre scerdeles tienlig. Om
saadan til sort Farve tienlig Myre-lord mcrlder og Linnaus i sin Blandsta och Gothlandsta Resa Pag. I 07, og siger, at den bestaaer af
sort Dy, eller Myr, og lern-Okker.

l
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HVX kaprifolium. I.^copo6ium czvo6MuscuB ere^UB. Nelica
petalis imderbibuB. IVlilium. ?rSuancl^B Hoscu!iB Hvim3. ?/
rola piliiliiB 6eclinanribuB. KanunculuB 2CoQinfoliuB.
culuB <^vi (^nslillonium minuB i Mangde ved Sceter - Stelene.
RKc)6iola s.
rosea.
Banicula.
Baxisra^a foliiB la6icati3
KFFreZatiZ linAulariB. Bilene ilo'riduB ereHiB. Bracn^B icericka.
Btellaria fo!iiB coicl2riB penolatiB i stor Mangde.
Vero>
nica oOciualiB s^ cuamX6rxB. Den Fyrre-Skov, som voxer her i
Dalen, er een afde beste i heele Fogderiet; men den sterste Deel deraf
henherer til Gaarden Solnsr, og felgelig til Skove Sogn, under
hvilket denne Gaard er henlagt. De evrige 4 eller 5 Gaarde, som
alle ligge til Krstoug Sogn , have intet Markvardigt ved sig, saa at
her intet i Besenderlighed bliver at agte , undtagen
1) SvartelOk-Waudet, et lidet farst Vand, som dog er det sterste
iblant de mange her i Dalen beliggende smaae Vande, og ligger
Hverst op i Dalen, indstuttet blant jFieldeue. Sit Navn har der
faaet af Gaarden Svartc-Lsk, som ligger ved dets Brådde; og
denne igien barer Navn af den sorte Skygge, som de omliggende
Fielde kaste fra sig ned paa Våndet, og af Lbk, som betyder et
Hull med stillestaaende Vand, felgelig synes at svare til det Tydste
Loch. Ved Gaarden selv, som i lang Tid har ligget ede, er intet
videre at erindre, undtagen at den endnu giver fin Eier nogen For
deel ved den stienne Hee-Biergning, som der falder; men i Hen
seende til Våndet kunde det markes , at
2) Solnsr-Elven, eller den igiennem Solnsrdalen nedflydende Elv,
har derfra sit ferste og rette Udspring , omendstiem den siden forei
ner sig med en Deel andre smaae Vande, og falder' fra dell li! fidst
ud ved Gaarden Solnor, hvor den driver et stient Saug-Nert.
Denne Elv er meget riig paa Perle-SklCl eller Perle-Mustler
V 3
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(Nufculi) saa at dens Bund paa mange Steder befindes at vare
ligesom stiult og bedakket af dem; men alligevel har jeg blant de
Perler, som herfra ere tagne, endnu ingen stet af senderlig Be
tydenhed.
II.) Abelscet-Strand begynder ved Solnor^Vigen, og strat
ter sig derfra en halv Miil i Ost hen til Krffoug-Vigen. Stranden
ligger paa Sendre Side af det forommaldteAbelscet-Field, eller ret
tere, udgier Fieldets sondre Fod, og steder til den dybe Storfjord;
hvorfor den og falder temmelig smal og steil, og har kun faa Gaarde
med faa Opsiddere. Fieldet selv er ligeledes brat og heit, og har ven
telig afden Aarsag varet udvalgt som et beqvemt Sted for de saa kaldte
Vetter eller Bavtler (*), af hvilke den sidste, som her blev oprettet,
endnu sees staaende everst op paa Field-Ryggen, Efterdi den i seeneste
Svenste Kriig ikke med de evrige blev afbrandt. Heele Stranden
igiennem voxer god Lov-Skov, i sar en Mangde Klunger (Kola Ix!>
vettriB) Vild-3Eble (?xruB II Naia fylvett^) Hegg (?runu3
s. ?a6uB) og Hassel (^oi^lu^ hvilken sidste giver her stienne Nod
der, som i Smag siges at overgaae andre. De markvardigste Steder
i dette Bygdelav ere
i) Abel(*) Saadanne Vetter eller Bavner , hvilke altid have vceret satte paa de
heieste Field-Rygge, bestaae af hoie Trcee-Stammer, som med de tykke
Enver fcestes i Iyrden , og staae der noget viidt fra hinanden , men stode
derimod sammen med Toppene, og bestyrkes med en Deel Baand eller
Tvcer-Trceer paa alle Sider, saa at de see ud som heie Taarne eller Pyras
mider.
Disse bleve i forrige Tider , ved et paakonn ende fiendtlige Indfald i Landet, afbromdte til et Kriigs Signal og Advarsel for alle Landets
Indvaanere; men siden Aaret 1 7 1 8, da de fieste i Anledning af Krigen
med Sverrig bleve afbrcendte, ere de ikke fornyede igien, saa at denne
«eldgamle Indretning, der striver sig fra Kong Hagen Adelsteens Tid
her i Norden, kan fra bemcrldte Aar siges at have tåget Ende.
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1) Abelsoet eller Adtldscet, som er den fornemste Gaard i Bygdela

vet, og har uden Tvivl faaet sit Navn af de mange her voxende
Wild-2Ebler. Paa denne Gaard findes et, tet ved Seen belig
gende, heit Sted, som, fordi man i Flod-Tiden maa vade derom
kring, nåar man vil felge Strandbradden, kaldes Forvad , og
har for meget lang Tid siden givet Anledning til et Ordsprog, som
endn» haves i fuldt Minde, nemlig: Skatten ligger ikke langt
fra Zorvad. Oprindelsen til Ordsproget siges at vare denne : At
da her en Gang (uvist paa hvad Tid) boede en Danst Mand eller
Jyde, og nogle visse Partiegangere (ventelig Svenste) paa samme
Tid streifede igiennem Landet, alene eller fornemmelig i den Hensigt,
at ville plyndre og edelagge alle her i Landet boende Jyder; saa
maatte denne Mand, af Frygt for bemaldte Jyde- Hadere, ned
grave og stiule sine beste Eiendeele paa dette nar ved Strandbrad
den liggende Sted, og sege at redde sit Liv ved Flugten. Hvpr
viidt denne Beretning er grundet eller ikke, maa jeg overlade andre
at demme om, efterdi jeg i vore Historier intet sinder, soni kan give
Anledning til at troe, at Danste her i Landet boende Folk have
varet nogen sar uhaldig Skiabne underkastede frem for de Indsedte;
men imidlertid er det vist, at Tildragelses fortaltes med de selv sam
me Hoved-Omstandigheder om adstillige andre Danste Mand, hvil
ke man i de aldre Tiher veed at have boet paa andre Steder her i
Fogderiet, saasom paa Gaarden Nogvcd i Harams Sogn, Ting
fiord i Vatne Sogn, og Folstad i Orstens Sogn, paa hvilket
sidste Sted forekommer en og anden serdeles Omstandighet), som
synes at bestyrke denne i sig selv lidet betydelige Sag.
2) Strand, som ligger inden for og nar ved Gaarden Melstrt, er
den sidste Gaard paa Ostre Kant af denne Strakning , og barer
Navn af sin naturlige Beliggenhed. Denlern-Erh, hvortil sees
Tegn
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Tegn i Solnordalen paa Abelstrt-Fieldets Nordre Side, viiser
sig end mere tydelig paa den Sendre, i sar paa et vist Sted ved
denne Gaard, hvor en ster og rund Bierg Knold befindes ganste
red og rustet af det meget Jern, som den indeholder, og har des
uden liggende neden for sig en Hoben udbrustne Steene, bestaaende
af puur lermMalm.
Det er altsaa meget rimeligt, at denne
Ertz gaacr tvart igiennem heele Fieldet; ja det synes end og, at
den fortsåtter sit Streg et Par Mule hen imod Vest, langs hen ad
Strandsiden, hvor mangesteds er at see en stark lern-Rust i Bier
gene, fornemmelig ved den forhen bestrevne Gaard Kstrem i Bor
gunds Sogn, som ligger omtrent i en lige Strakning herfra.
Z) Langstibs-Ke er en liden men meget smuk og behagelig Oe, og
derhos den eeneste i sit Slags saa vel i Kaldet som i Sognet. Den
ligger paa Vestre Kant af Stranden, og har uden Tvivl faaet sit
Navn af de i Norden fordum brugelige Lang-Sklbe, hvilke med
saa megen sterre Rimelighed kall formodes at have varet bygte her,
som Oen baade selv eier Fyrre-Skov, og ligger desuden i Narva
relsen afde Skovriigeste og med Bygge-Temmer best forsynte Egne.
Man vil og forsikkre, at denne Oe i forrige har varet et OplagsSted, eller en Ladde-Plads, hvor Skotste Skibe have ligget og
indtaget Trae-Last; hvorom det ved Oen beliggende Skiar, som
endnu kaldes Skotte-Skicerret, stal bare Vidne.
III.) Krstoug-Dal eller (som den gemeenlig kaldes) OrffougBygd gaacr op ved End^n afAbelscet-Stranden, fra den saa kaldte
Orstong-Viig (en fra Storfiorden indgaaende dyb Bugt) og falder
i Begyndelsen meget stad og javn, men bliver siden, ved adstillige
paa langs gaaende Terrasser eller lordVolde, alt mere og mere for
hsiet paa begge Sider, indtil i Fierding Miil op i Landet, hvor
Dalen indknibes og bliver übeboelig. Paa disse heie Volde ligge
Gaar-
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Gaardene her i Bygden meget smukt, og imellem dem (felgelig om
trent midt i Dalen) har Naturen dannet en mindre Dal, hvorigien
nem leber en stille og behagelig Elv. Kort at sige: denne Bygd ud
gier den smukkeste og fruZtbaresie Deel af Sognet, men er i Ovrigt af
samme Bestaffenhed, som de fieste andre Dale, nemlig vendt i en
Strakning fra Osten til Vesten, og indstuttet af hoie Fielde paa begge
Sider; ikkun at der paa Nordre Side, tet ved det heie og anseelige
Field Veirhorn, aabner sig en Tvar Dal, hvorigiennem falder en
alfar Vei hen til Tresfiorden i Romsdalen , som regnes for at vare 2
Mule lang. Fra denne Dal har jeg havt en Cristal, stor som en knyt
tet Nave, og temmelig klar eller giennemsigtig, men derhos noget gren
og Glasagtig. Den fremviiser velstebne Kanter, men ikkun paa den
eene Side, og giver derved tydelig nok tilklende, at den en Gang til
forn maa have varet en god Deel sterre; me.' paa hvad Sted den
egentlig er funden, og om her findes fiere af samme Slags, derom
har jeg ingen vis Efterretning kundet bekomme. Videre bliver her
at agte
1) Steengaards-Vandet, et lidet farst Vand, som ligger 1 Miil
op i Landet, temmelig heit blant Fieldene, og har sit Navn aset
SteewGierde, hvormed den eene Side, ellsr den halve Deel, af
Våndet stal vare omgiven. Dette har givet Anledning til at troe,
at her i gamle Dage, paa selv samme Sted, hvor Våndet nu er,
har staaet en Kirke, som har havt dette SteewGierde til Ringmuur
om sig, og at den halve Deel af Gierdet blev staaende tilbage, da
Kirken selv tillige med Kirke-Gaarden siden sank ned, og blev for
vandlet til en See, i hvilken endnu stal sees en liden Holm, som
meenes at vare en Lavning af, eller runden til, den nedsiunkne Kir
ke. Sperger man Indbyggerne (hvis Beretninger jeg her felger)
videre, hvilken Kirke det stulde vare, som var bleven anlagt saa heit
3
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op og langt åssides fra Bygderne; da svare nogle, at det har varet
en Trold -Kirke, ei erindrende sig det gamle Norste Ordsprog:
Hvad stal Trold i Kirke giore? men andre derimod holde for, at
dette saa kaldte Steen-Gierde er foraarsaget ved Field-Skreed , fel
gelig at ansee for et blot Naturens Verk, og for en Samling af
udbrustne Bierg Stykker, der ligesom indgierde Våndet paa den
eene Side. Denne, i sig selv meget rimelige, Meening stal og de
narmeste Fieldes Situation og Bestaffenhed, efter Sogneprasten
Hr. Niels Asttups og fiere Oiensynlige Vidners Forsikkring, giere
endnu mere rimelig og troevardig.
2) Krstoug-Elv, eller den igiennem Krstoug- Dalen nedflydende
Elv, har sit Udspring fra adstillige smaae farste Vande, men i sar
fra det nyelig bestrevne Stecngaards-Vand, og det Norden for
beliggende luWVand, som begge ligge heit op og nar vedNoms
dalens Grandser. Denne temmelig store Elv har for narvarende
Tid sit Hoved-Leb igiennem Krstoug-Dalen , og falder ud i Ar
stoug-Vlig, paa Nordre Side af Prastegaarden Krstoug/ som
ligger langst ned i Dalen; men efter troevardig Beretning stal den
her tilforn kun have nedsendt en Elve Green, som tog sit Leb paa
Prastegaardens Sendre Slde, og derimod havt sit rette HovedUdleb i Fierding Miil herfra mod Senden, nemlig ved Gamden
AmdaM/ hvor den nu kun nedsender en liden Deel af sit Vand
igiennem den gamle Hoved-Rende. Denne Forandring kan og paa
begge Steder tydelig nok sees af Elve-Farene^, eller de Canaler og
Render, hvorigiennem Elven og dens Green tilforn have lobet; thi
den gamle Elve-Green fremviiser endnu sin Rende paa Sondre Side
af Prastegaarden, hvor den sees liggende som en lang og smal,
samt ganste tor og Grasbunden lordGreft; og den nye Green ved
Gaarden Amdam, som egentlig kaldes Loken, er ikke overalt stor
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nok til at fylde Krstoug-Elvens gamle Hoved -Rende, igiennem
hvilken den leber. Stedet , hvor saadan Elve-Lebets Forandring
egentlig har tåget sin Begyndelse, er Gaarden Gidstemoe, den
everste Gaard her i Dalen, hvis Marke for en stor Deel bestaae af
lutter Elve«Skodt (det er, en Blanding af grov Sand og smaae
Steene, som Elvene styde fra sig) hvilket sorefindes her, om man
end graver 14 Favne dybt ned i Jorden, og er efter al Anseende
sammenkastet af Elven paa den Tid, da den forandrede sit ferste
Leb, og banede sig en nye Hoved -Rende. Enhver, som veed,
hvor stor Forandring Elvene kan giere/ deels ved at tilstoppe fine
Render, deels ved at tåge fra paa eet Sted og lagge til paa et andet,
vil neppe tvivle om de foranferte Forandringers Muelighed eller
Virkelighed.
3) Soeholt , den sterste Gaard i Bygdelavet, ligger nar ved Abel
scet-Strandens Grandser, og bliver her anmarket blot i Anledning
af den Urt kulmouarm mari rima (i 1. Parts 2. Cap. urigtig kal
det BamoluB Valeranck) som forekommer her. i stor Mangde/
stiont den ellers hos os er meget rar at see. Den voxer ved Strand
bradden i den terre Sand, men har dog tykke og Saftfulde Blade,
uasten som Kaal Blade, hvilke jeg forestiller mig at vare baade be
hagelige og kraftige for Creaturene; saa at det maastee var Umagen
vardt, at faae denne Urt videre forplantet paa vore Sandige
Strcmdbradde, hvortil Man herfra altid kunde blive forsynet med
det fornedne Free.
4) Krffoug er det Sted, hvor Sogneprasten heri Kaldet boer, og
hvoraf Dalen, saa vel som Sognet og Prastegieldet bare Navn.
Gaardens.eget Navn er sammenfat af de tyende Ord, Kr og Skov,
af hvllke det ferste betegner et Sted, som ligger nar ved en ElveMund, og ber udledes af det Norste Ord Aur eller Our 5: grov
Z 2
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Sand, som Elvene altid fere med sig og styde ud ved Elv-Ostne o:
Elve Mundene, hvor den bliver liggende ien Samling. Saaledes
forholder det sig og paa denne Gaard, som ligger ved Mundingen
af Krstoug-Elven , paa det javneste Sted i Dalen , og er baade
den smukkeste og beste Prastegaard paa Sendmer. Imellem Pra
stegaardens Vaanings-Huuse og Stranden staaer
5) Orstoug-Kirke, som vel ikkun er opfert af Staver, men dog en
ordentlig Kors-Kirke, forsynet med et Par smaae Taarne eller TraeSpire, og indvendig prydet ei alene med Maler-Arbeid, Skilderier
og deslige, men og med kostbart Billedhugger-Verk paa Alter-Tavle,
Pradike-Stol, Font og mere, som altsammen bestaaer af merk
Eeg, ligesom i Borgunds Kirke, og er af samme Mester forarbei
det. Af det, som kan henferes til Alderdommens Levninger, fin
des her intet, undtagen et gammelt Trae-Billede, som staaer ved
een af Stolene i Kuken, opreist paa en Tråe Stang et Par Favne
hoit fra Gulvet, og har selgende usadvcmlige Skabning. Bille
det er egentlig udarbeidet af eet og samme Stykke Tråe, men fore
stiller dog tyende adstilte Personar, af hvilke den eene vender den
anden Ryggen. Den, som vender Ansigtet op til Choret, fore
stiller en Kongelig Person med Krone og Harnist, trådende paa et
Nonllrum eller Udyr, som har et Menneste- Hoved med Krone
paa, men en Krop som et firefeddet Dyr, og en Slange-Svands,
der snoer sig om Billedets Fedder. Af Armenes Stilling kan let
sees, at Billedet tilforn har holdt noget i hver Haand; men begge
Hander ere nu borte. Det andet Villede, som vender Ansigtet
ned i Kirken, har og tabl den eene Haand; men holder Skiedet af
sine Klader med den anden, som er i Behold, og forestilles i Ovrigt
med Skiag og bart Håar. Mot imellem disse Personer udgaae,
fra begge Sider, nogle Straaler som Ilds-Luer; og imellem deres
Hove-

om Drffougs Prastegield.

805

Hoveder eller Nakker er fastet en Cirkel-rund Plade, som holder i
Spand i Diameter. Begg^ disse sammenhangende Billeder, som
kan vare omtrent en halv Alen heie, staae indstuttede i en fiirkantet
Trae-Ramme, der har paa Siderne en Deel Zirater, af Anseende
,som Fastnings-Verker, men oven til en bevagelig Krone, som staaer
lige over begge Billeders Isser. Det eene med det andet er deels
malet, deels starkt forgyldt. Hvad Billedernes Betydning angaaer,
da tvivler jeg ikke paa, at jo det ferste stal forestille Kong Ole den
Hellige, efterdi han i een af vore andre Kirker, som herefter stal
bestrides, findes afbildet i samme Skikkelse, og med denne Under
skrift: BanAuB 0Iau8; men hvad det andet Billede vil sige, kan
ikke saa let glettes. Maastee det stal forestille een af Apostlerne. I
Ovrigt eies Kirken afen Proprietair, og har etlordegods, bestaaen
de af 24 Voge 1 Pund og 1 1 Mark Fist.
IV.) Vestre-Bygd vil jeg kalde det sidste Stykke af Sognets
Nordre Part, som fra Orffmzg-Bygden er adstilt ved en smal Lant>
tunge eller Landpynt, kaldet Gausnsess i og strakker sig derfra mod
Senden hen til Dyrkorn-Bygden i Stordalens Sogn. Vel bestaaer
denne Strakning as adstillige smaae Dale, og felgelig af lige saa man
ge smaae og sarstilte Bygder; men da intet betydelige falder at erindre
ved enhver af dem i sar, har jeg indstuttet dem alle under Vestre-Byg
den, saa kaldet af den store Gaard Vestre, som ligger omtrent midt i
Strakningen. Lige yven for denne Bygd, stient noget åssides og
langt hen i Ost ved Nomsdalens Grandser, sees et meget heit og an
seeligt Field, kaldet Lonparen, hvilket er det selv samme Field, som
i 1. Parts 1. Cap. ved de Sendmerste Grandsers Bestrivelse kaldes
Lsbers-Fieldet, og har uden Tvivl faaet sit Navn deraf, at det for
dem, som seile og fiste langt ud i Vester-Havet, viiser fin Top eller
Ryg frem over alle Vesten for beliggende Bierge , og tiener altsaa vore
Z 3
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Fistere til en Rettesnor i deres Lsd eller Coms, item til et Meed og
Marke, hvorefter de i Havet udsatte Torste-Garn kan opseges igien
paa den Maade, som forhen er viist ii. Parts 9. Capitel. Hvad
Bygdelavet ellers i Almindelighed angaaer, Da fortiener det at kaldes
en god og srugtbar Egn; men i Sardeleshed bliver her ikkun at marke
1) Amdam, een af de sterste Gaarde her i Bygdelavet, af hvilken
den Deel af Storfiorden, som leber her forbie, tilforn har baaret
Navn, og varet kaldet Andafiord, eller rettere Amdamsfiord;
stient dette Navn i de feenere Tider er gaaet saa aldeles af Brug,
at det nu nasten ganste er forglemt. Her kunde
markes, som
noget usadvanligt, at paa Gaardens Eng findes adstillige store
Steene etter Bierg-Stykker, liggende saa dybt ned i Jorden, at
de nasten ganste stiules, og ikkun fremviise den everste Deel af de
res Rygge. Nogle af dem ligge adspredte hist og her, men andre
igien staae nar ved hinanden saaledes: at de stutte nogenlunde tet
sammen oven til, og ere der soreenede med en tynd lord-Skorpe,
men vige derimod fra hinanden neden til, og danne imellem sig lan
ge underjordiste Lengange, i hvilke man stiger ned oven fra, nem
lig igiennem visse Huller, som Tilfaldigviis ere opkomne i den tynde
lord-Skorpe, og tiene til Ind- og Ud-Gange for dem, der finde
Forneielse iat besoge disse underjordiste Huuler.
B) Tet ved
Soen, og langs ved Stranden, ligger et maadelig heit Bierg, som
for den sterste Deel synes at bestaae afNuria laxi e mica lpamHve,
i sar paa den Side, som vender hen til Fiorden; thi omendstient
Bierget gaacr der ganste steilt ned i Seen, uden at efterlade sig no
gen Biergfod, har det dog, strax oven for Flod-Maalet, en dyb
Indhuuling i Siden, foraarsaget af de mange Tid efter anden ud
brustne Bierg-Stykker, af hvilke nogle endnu sees liggende i Huulens
Bund, tillige med Sand og Smull, som alt giver tydelige Prever
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af bemaldte lese og sortegraae Sandsteen-Art. Fra denne Indhuu
ling stiger Bierget nasten Lod-retopiVeiret; men har derhos ad
stillige udstaaende Knolde, item nogle dybe og oven fra nedgaaende
Sprakker, ved hvilke Biergets everste Deel er ligesom afdeelt i visse
store og til Nedfald haldende Parter. I sar hanger for narvaren
de Tid et stort Stykke saa lest og brat i den everste Deel af Bierget,
at det hvert Oieblik truer med at falde ud og lige ned i Fiorden;
hvilket, om det stulde trasse ind paa en Tid, nåar Folk reisede her
forbie til Baads, kunde foraarsage megen Fare og Skade. Endnu
>) bliver her at marke den ved Gaarden nedfiydende Elv, som dog
best kall betragtes i et Nummer for sig selv, og under fit eget Navn,
nemlig
2) Loken, et Navn, som egentlig tilkommer et dybt liggende og stille
staaende Vand, men tillagges dog her denne Elv, fordi den mesten
deels leber dybt og stille. Elven, som begynder ved Gaarden
Gidstemoe i Orstougdalen, og falder ud ved Gaarden Amdam,
leber vel igiennem den gamle Hoved-Rende, som Vrffoug-Elven
tilforn har havt, ferend dell forandrede sit Leb, og banede sig en
nye Vei igiennem Orstoug-Dalen ; men ikke desmindre bliver den
dog kun at anste som en Green af den sidste, og det lige fra den
umindelige Tid, da bemaldte Forandring gik for sig. At saadcm
Forandring virkelig er steet, kan tydelig erfares af den gamle
Hoved -Rendes Bestaffenhed, som nu omstunder ikke passer sig til
Elven paa alle Steder, fornemmelig hen ved Udlebet, eller nar ved
Gaarden Amdam, hvor Grunden falder Steenig og Biergagtig;
thi der befindes Elve Faret at vare langt sterre og viidtleftigere,
end at det kan^ fyldes af Lekens Vand, eller af det Vand, som
Elve-Greenen ferer med sig, saa at en stor Deel af Rendens Bund
ligger ganste ter og aaben for Luften, og giver derved god Anledning
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til at betragte de runde Huller, eller egentlig saa kaldte letteGryder, som HovedElven i sin Tid har dannet i det haarde Bierg;
et Syn, som ellers hos os meget sielden forekommer. Nogle af
disse Vierg-Huller ere kun smaae, men andre et Par Alne eller mere
viide, nogle ganste Cirkel-runde, men andre igien kun halve, saa
at der blot gaae visse Bugter ell^r Krumminger ind i Bierget , lige
som halve Cirkler; men alle tilsammen ere glattte og ordentlige,
ret som de kunde have varet dreiede. Jeg har ved en anden Leilig
hed viist, at hvor Våndet steder an imod et Bierg og faaer en Cirkel
rund Gang, der snoer det de Steene, som ligge i Biergets Kloster,
saa ofte omkring, at de til sidst faae dybe og runde Huller indbo
rede i det haarde Bierg; og anden Oprindelse have vel ikke heller de
Huller, som her sees.

il. Den Sondre Part
Den Sendre Part afOrstougs Sogn, som ligger paa Sendre
Side af Storfiorden, tager fin Begyndelse ved et Sted, kaldet
Skottet, som er Stordalens Sogn tilherende, og strakker sig derfra
i Vest hen til Sokelv-Fiordens Aabning. Denne er den mindste og
übetydeligste Hoved-Part af Sognet; men ikke desmindre har den dog
3 adstilte Bygdelave eller mindre Parter, som nu Hanste kortelig M
betragtes.
I) Ramstad -Dal (saa kaldet af Ramstad, den fornemste
Gaard i Dalen) er en maadelig stor Dal, som ved Skottet gaaer op
fra Osten til Vesten, hen imod Sokelvens og Strands Sogns Grand
ser, og har dette Besenderlige frem for de fieste andre Dale hos os, at
den ei er neden til lav og oven til hei, men begynder lige fra Stranden
af markelig at forhoies, og gaaer saa fort op igiennem Landet omtrent
i samme Heide.
Overst op i Dalen ligger den Gaard Nyesccter,
langt
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langt adstilt fra de evrige Gaarde, og ved denne igien et temmelig
stort Farst-Vand, kaldet Nyesotter-Vandet, som er en Kilde til
tyende adstilte Elve, nemlig saa vel til den, der leber ned igiennem
denne Dal, som til en anden, der falder ud ved Gaarden Fause i
Strands Sogn ; af hvilken Gaard Våndet ogsaa har faaet Navn , og
kaldes Fause Bandet. Foruden bemaldte åssides liggende Gaard
findes her endnu 8 andre, som alle have godt Korn Land, og et An
tal af 32 Opsiddere, med Gaard- og Huus-Mand tilsammen. I
Ovrigt falder her intet far markvardigt, undtagen det maastee stulde
vare dette: At heit op i Dalen, paa et Sted, hvor Indbyggerne
have sine Såtre, stal efter Sigende voxe et Slags Gras, som forvol
der Nodsot eller Blodgang hos Creaturene. Denne Urt har jeg giort
mig al muelig Umag for at låre at kiende; men da den er Daleboerne
selv übekiendt, har jeg ingen vis Kundstab derom kundet faae, ikkun
jeg stutter, at den maa vare I^nruß twribus ckoicn, eller det
hos os i Almindelighed saa kaldte Rodsot-Gras, som voxer i mange
af vore Sater-Dale, og er mig derfra ofte tilbragt, stient uden sen
derligt Klagemaal over dets onde Virkning; saa at Aarsagen til denne
Urts Skadelighed her frem for andensteds maastee kan vare denne, at
den falder her i usadvanlig Mangde, og just paa de Steder, hvor
Creaturene daglig gaae i Beeb og stal hente sin meste Fede.
II.) Soeviig-Dal er ikkun en liden Dal, som leber op ved Si
den af Namstad-Dalen , og steder hen til en anden Dal i Sekelvens
Sogn, kaldet Grebstad-Dal. Den har 6 gode Gaarde med 14
Opsiddere, men i Ovrigt intet, som i sar kunde sortiene at markes.
III.) Fyrre-Strand er en lang og smal Strand eller LandStrakning, som begynder fra Nonnass ved Soeviigdalen, og
gaacr i 1 Miils Langde hen imod Sskelvfiordens Aabning, hvor
den endes ved Kirkesteen, en ode Gaard saa kaldet af en hei Steen,

Aa

som
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som der staaer opreist, og ligner nogenledes et Kirke -Taarn; stient
den ester mine Tanker egentlig bliver een af de saa kaldte Bauta«
Steine, eller i Hedenstabets Tid brugelige Liig-Steene, hvilke man
veed at have varet dannede som Pyramider, og oprettede som MeStytter til beremmelige Mands Erindring. Da denne Strand er
baade smal og steil, og ligger desuden åssides fra Solen neden for heie
Fielde, saa falder her den ringeste Korn-Avling i heele Sognet; men
derimod haves god Herlighed af Birke -Skov, som vel og ber
holdes i god Havd, saa fremt Gaardene her ei stal staae Fare for at
blive ede.

Anden Artikel
om

Annex-Sognet Solelven.
/2^okelvens Sogn (*) er for narvarende Tid det eeneste Annex under Arstoug Sogn/ efterat de 2 evrige Annexer, nemlig
Stranden og Stordalen , ere stilte derfra og foreenede til et findeles
Kald. Sognet er ikke af meget viidtleftig Strakning , efterdi det har
Me sine Bygder samlede ved Sekclvs-Fiorden, som udgier Sognets
vigtigste Part; men derimod er det meget vel beboet og Folkeriigt, og
ber desuden ansees for eet af de smukkeste og frugtbareste Steder paa
heele Sendmer, saa at det ikke uden Aarsag bliver kaldet Det Lille
Dan(*) Dette Sogns Navn bliver strevet og udtalt paa adstillige Maader,
nemliq snart som Sekelven eller Sykelven, snart igien som Sekelven
eller Sekielven, hvilket sidste kommer best overeens med vore Venders
Udtale.
Lige saa forholder det sig og med SogneKirken, som desuden
i gamle Haandffrifter kaldes undertiden Sokelvs Kirke, undertiden igien
Skievel Kirke, som i scrr kan sees af den forhen paaberaabte gamle

Resormatz, dateret d. 7de Man 1589»
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Dannemark, et Navn, som det uden Tvivl har faaet af Danste
Folk, hvilks her ei sielden befindes at have sat sig ned og boet. Lige
som Egnen i sig selv er frugtbar, saa anvendes og af Indbyggerne
megen Fliid paa Agerdyrkningen i Almindelighed, og paa Agrenes
Forbedring i Sardeleshed; ja der ere de, som meene, at Agrene hos
dem faae end og for megen Gedning, saa vt Kornet voxer op i alt for
store og vilde Straae. Korn-Avlingen er altfaa her af den Betyden
hed, at Sogne-Folket ei alene kan undvare Tilfersel af fremmedt Korn
og Malt (thi af dette Sidste beredes her nok til egen Fornodenhed)
men og aarlig have noget tilovers at salge til trangende Naboer; dog
tilforn mere end nu omstunder, da Gaardene formedelst Fisteriernes
tiltagende Drift ere deelte i mindre Parter og imellem flere Opsiddere.
Desuden gaacr des til her, som ide fieste godeKorn-Egne, atlnd
byggerne selv fortare en Hoben mere af Korn-Varer, end til deres
nedvendige Brug beheves, og dmgaaes ei saa sparsommelig dermed,
som ide mavrere Egne. Paa Skov haves her vel ingen Mangel ; men
samme bestaaer dog meest i Birk. Torste-Fisteriet drives med stor
Fliid og Fordeel ; og til Fiste-Varernes Udbringelfe holdes af Vender
ne selv det fornedne Antal lagte. Til Qveite-Fangst gives god An
ledning i den nar hos liggende dybe St orftord, fornemmelig ved den
bekiendte Qveite-Halde , som forhen er ommaldt i Bestrivelsen over
Brusdals Bandet i Skove Sogn , hvorfra den meenes at have sin
Oprindelse. Paa dette Sted, som ligger omtrent et Par 100 Favne
dybt, fanges da Qveiter i Mangde; og i Sekelvsfiorden falder des
uden god Laze-Fangst med mere, som gier, at Sogne-Folket her staaer
sig i Almindelighed vel. Det heele Sogn lader sig beqvemmeligst ind
deele i 4 adstillige Bygdelave.

I.) Hundeid-Viig vil jeg kalde den Vestlige Deel af Sognet,
sym strakker sig fra Glavenass i lorgenfiorden hen til Gaarden
Aa 2

Blag-
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Blagstad ved Sskclvfiordens Aabning, og indbefatter ei alene den
egentlig saa kaldte Hundeid-Viig, en Bugt beliggende i Mundingen
af lorgenfiorden, men og en derfra gaaende Strand, som vender
hen til Storfiorden. I den heele Strakning findes i z adstilte Gaar
de , af hvilke de fieste ligge omkring bemaldte Bugt, og i den fra Bug
ten opgaaende Dal, hvor ei alene leber en liden Elv, som giverAnled
ning til godt Qvarn-Brug eller Melle-Brug, men og et Eid, kaldet
Hund Eid, som har givet Bygdelavet Navn, og tiener til en alfarVei
for dem, der agte sig til eller fra Sskelvsfiorden. I detteßygdelav fal
der godt Korn-Land, og nogen Skov ; men ellers intet sar Markvardigt.
II.) Sskelvs-Fiord, er en Tvarfiord eller Green af Storfior
den, paa hvis Sendre Side den ligger, og strakker sig i heel Miil
ind i Landet hen mod Senden; men er derimod neppe i Fierding breed
end og ved Mundingen, og bliver siden alt mere og mere indkneben,
og endelig forandret til et trangt Revier, som har brak Vand og Strem,
foraarsaget af det imellem Revieret og Velledals-Elven beliggende
farste Vand , kaldet Fidtja Vatn.
I denne fnavre Fiord falder
Giennemfarten meget behagelig, formedelst de mange paa begge Sider
beliggende smukke Gaarde; thi omendstient de Fielde, som indstutte
Fiorden, ere til Deels lige saa anseelige af sin Heide som usedvanlige
Skikkelse, efterlade de dog meget javne og beboelige Biergfedder eller
Strande, hvor man seer Gaard ved Gaard liggende under eet sam
menhangende Gierde; et Syn, som ellers ikke forekommer i nogen
anden Fiord hos os. Paa Vestre Side er Field-Strakningen heiere
og mere sammenhangende, saa og til Deels brattere end paa Ostre
Side, hvor den giennemstiares af adstillige Dale, i sar afden saa
kaldte Grebstad-Dal , som aabner sig ikke langt fra Fjordens Mun
ding, og stal siden for sig selv bestrives. Ferend jeg begiver mig til de
mal kvardigste Gaardes Bestrivelse , maa jeg
i) Kor-
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Kortelig og under eet betragte de her i Egnen beliggende markelig
ste Fielde, som fornemmelig ere z i Tallet, nemlig: a) SkopsHornet, saa kaldet af sine mange Field Tinder eller Tagger i Top
pen, hvilke omtrent see ud som Stopper, det er, gamle forraad
nede Fyrre- Stammer. Dette Field ligger paa Vestre Side af
Fiorden, ikke langt fra dens Munding, og ber vist nok (efter Hr.
Pontoppidans Anmarkning i Norg. Nat. Histories i Deel Pag.
73 og 74) regnes iblant de hoie Fielde paa Sendmer; men da
Landet forhsies alt mere og mere, jo langere man kommer ind i
Fiordene eller mod Osten, saa tvivler jeg ikke paa, at jo LsbersFieldet, og flere af de saa kaldte Grandse-Fielde eller Lang-Fielde,
ere meget heiere, og at de kan tiene vore Fistere i Vester-Havet til
Rettesnor og Veiledning end og da, nåar Skops-Hornet gaacr
dem af Sigte.
j3) Strsms - Hornet (*) ligger paa Fiordens
Ostre Side, nar ved den Gaard Stromme, af hvilken det barer
Navn , og ligner fuldkommen et lige opstaaende Horn eller en Suk
ker-Top, efterdi det paa alle Sider er adstilt fra de evrige Bierge,
og begynder strax fra Roden af at styde stråas op til en meget hei
dg smal Top, som langt fra synes at vare heel, men er dog virkelig
tveekleftet, eller afdeelt i tvende Spidser, af hvilke den eene er
noget hoiere end den anden. Dette Field er da overalt brat og steilt,
i sar paa Nordre Side, som holdes for at vare ganste übestigelig.
Paa Sendre Side falder vel en Opgang, men samme er dog saa
steil og vanskelig, at man ikkun veed Exempel paa en eeneste Person,
Aa 3
som
(*) Det Tilnavn Horn er tilfalles for alle heie Fielde, nåar de enten, som
dette, sta Roden af gaae op i Form af en Pyramide, eller i det mindste
endes med en hoi og smal Spidse.
Samme Bestaffenhed har det vel
og med visse Schweitzerste Bierge, som ligeledes boere Navn af
Horn.
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som har vovet at bestige den, nemlig en Bonde fra nastliggende
Gaard, som for nogle Aar siden steeg op til den heieste Spldse, og
opreisede der nogle Steene til Seiers-Tegn og Beviis paa hans
Mandighed. Kort at sige: intet Field hos os gaacr fra nederst ril
everst mere spidst og lige op, end dette, som desuden er markvardigt
af en nar ved Toppen beliggende dyb Huule, kaldet Viim-Huulen,
fordi en Hyrde-Pige der en Gang stal have forvildet sig og vare ble
ven borte ; hvilket hos os heder: At vime sig bort. Denne Til
dragelse, som af Hr. Pontoppidan henferes til Skops-Homet,
-fortaltes her' egentlig om Stroms' Hornet; stient det tillige er
vist, at den berettes om de fieste heie Fielde hos os paa een og sam
me Maade. » Paa bemaldte Ostre Side, men dog noget heit
op og åssides, sees en lang Fietd-Strakning, hvis Ryg er fuld af
Tagger og Indstiarelser, som en Sav. Denne Rad af Field-Tin
der eller Spidser, som efter Hr. Pontoppidans Anmarkning (loco
citaro) noget nar forestiller Prospecten af gamle Gothiste Bygnin
ger, kaldes Gimdals-Tindene; og neden for dem findes et stort
Hull, som gaacr lige tvert igiennem Fieldet, saa at man igiennem
Aabningen kan see Solen og den lyse Dag, dog ikke uden man
gaacr op i Gims-Dalen, som er en åssides liggmde Sater-Dal,
af hvilken Fieldet har faaet Navn.
2) Viig er en stor Gaard paa Ostre Side af Fiorden, beliggende i en
lidcn Bugt, af hvilken den barer Navn, og ved en liden Elv, som
driver tyende Saug-Verker ; stient det meste Temmer, som her stal
stiares , maa bringes fra Skove og Drstougs Sogne. Paa den
ne Gaard har i.Pavedemmets Tid boet en af sin Formue bekiendt
Mand, ved Navn Guldbrand Guldbrandssn (*), som siges at
have
(*) Det Navn Guldbrandsen anftres blant gamle Norste adelige Navne i
Hr. Pontoppidans Norg. Naturl. Histories i Deel Pag. 4Z 8.
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have varet Foged over Gidste-Gods, og at have havt tyende lige
saa formuende Bredre, den eene boende paa Gaarden Eegsund i
Redve Sogn, og den anden paa Ringstad i Strands Sogn. Af
de store Trae-Vaaninger, som fornavnte Mand i sin Tid har opfert
her paa Gaarden, sees efter Beretning endnu nogle Levninger, som
viise, at Bygge -Temmeret er tilhugget paa en besenderlig og nu
omstunder übekiendt Maade, nemlig med visse saa kaldte Glep-Hug,
fordi man lod Osen glippe eller glide ud ved hvert Hug, saa at
Spaanerne bleve rundagtige, og Temmeret selv ligesom udhuulet
og afdeelt i visse Ruder. Paa Prastegaarden Krstoug forvares
endnu et gammelt Tingsvidne, strevet paa Pergament, og dateret
d. 2O lulii 1544, hvoraf sees, at Guldbrand Guldbrandsen
Wiig har givet og stianket til Prastebordet paa Orffoug Ulla
viig med Verpet, det er, et lidet Stykke Jord kaldet Ullaviig,
som ligger under Gaarden Ovre tet ved Sokelvs- Kirke, tillige
med et dertil horende Laxe-Verpe. Dertil lagge de aldste her i
Egnen boellde Folk denne Omstandighed: At Gaven er steet med de
Forord, at Giverens, nemlig Guldbrandsens, Navn stulde efter
hans Ded aarlig erindres ved et Drikke Gilde, som maatts holdes
paa Oure-Kirkedakke, det er den Hei paa Gaarden Oure, hvor
Kirken staaer. De vide og at fortalle , at der paa Sogneprastens
Bekostning virkelig stal vare kiebt en Tende 01l hvert Aar, som paa
bemaldte Sted af Sognefolket blev udtemmet til forllavnte Mands
Erindring; men at intet derom maldes i Tingsvidnet, det kommer
vel deraf, at samme er forfattet og strevet efter Reformationen, da
denne Skik tilllge med mange andre allereede var^afstaffet.
3) Hove eller Klokke-Houg er en smuk Gaard, beliggende paa Sen
dre Side af den Bugt, som stiarer sig ind til Gredstad-Dalen, og
har faaet sit Navn af et Klokkc-Huus med en Kirke Klokke, som
her
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her i'de Catholste Tider har varet oprettet paa en Hei til den Ende,
at Klokkens Lyd stulde hores over heele Sskelvsfiorden ; hvilket ei
kunde stee fra det Sted, hvor Kirken da stod og endnu staaer, nem
lig paa Gaarden Ovre , som ligger dybt ind i Bugten. Paa den
ne Gaard seer man ellers de udueligste Myre forandrede til den
stienneste Eng, og mangfoldige Veiter anlagte, som tiene ei alene
til at bortlede det kolde Vand, men og til at modtage Fiffe-Sloe
(det er, Hoveder og Indvolde af Torst og andre Fiste) hvis Fedme
siden ved Hielp af Våndet ledes og feres som Gedning fra eet Sted
til et andet; altsammen ved afg. Hr. Oberstlieutenant Nsmers
Fliid, som for et Snees Aar siden boede her, og satte Gaarden
med stor Bekostning i ypperlig Stand.
4) Fauffe, som egentlig deeles i Indre- og Pttre-Fauffe, ligger paa
Nordre Side af bemaldte Bugt, tvert over for Klokke-Houg, og
anmarkes her af samme Aarsag, nemlig i Anledning af en duelig
Landmand (en Danst Mand, hvis Navn nu ikke vil falde mig ind)
som her tilforn har boet, og givet sin Jord anseelig Forbedring,
deels ved at anlagge en Hoben Veiter, deels ved at bortvalte, eller
og undergrave og nedsanke, de paa Engen liggende store Steene,
med videre. Blant andet brugte han og den Maade , at lagge de
udueligste Stykker af sin Eng uden for Gierdet og til Udmark, for
des bedre og lettere at kunde dyrke den evrige Deel af HiemnwMar
ken; hvilket uden Tvivl ogsaa paa fiere Steder hos os med Fordeel
kunde sattes i Verk.
III.) Grebstad-Dal, saa kaldet af Gaarden Grebstad, er en
maadelig stor Dal, som aabner sig paa Ostre Side afSskelvsfiorden,
ikke langt fra dens Munding, hvor den gaaer op fra en Bugt, og
stratter sig hen til Soeviigdalen i Orstougs Sogn. Heit op i Dalen
ligger et temmelig stort Farst-Vand, som afden i Narheden beliggende
Gaard
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Gaard Andeslad kaldes Andestad Vatn ? og derfra leber ned igien
nem Dalen en Elv, som siandser i bemaldte Bugt^fSokelvsfiorden.
Videre Bcstrivelse behever ikke denne Dal, som i Henseende til sin na
turlige Bestaffenhed kommer overeens med de fieste andre Dale, og i
sine Occonowiste Omstandigheder med den evrige Deel af Sognet;
saa at her iklun bliver at marke et Par Steder i Besenderlighed,
nemlig
1) Aure (*) (rettere Ovre eller Overaae) som ligger langst ned i
Dalen, paa Nordre Side af Elve Munden, og fortiener at kaldes
een af de sterste og beste Gaarde i Fogderiet. Paa venne Gaard
staaer Sogne-Kirken, eller den forhen ommaldte Sskelvs-Kirke,
som dog ofte benavnes af Stedet, hvor den ligger, og kaldes OvreKirke. Denne var tilforn en liden og «anseelig Stav-Kirke; men
efterat den i Aaret 1606 var afbrandt ved Lynild, blev den foran
dret til en Tommer Kirke, og opfert i et Kors, der holder nogle
og 30 Skrid saa vel i Bredde som Langde. Dens nyelig asdede
Eier, Hr. Capitain Meklenborg , har meget foreget dens indven
dige Prydelse , i sar med en nye og smuk Alter Tavle, som i alt har
kostet over i<x) Rdlr., og hvortil Almuen har givet 6O Rdlr.
Kirken selv eier et Jordegods, som bestaaer af 17 Voge og 3 Mk.
Fist.
2). Aurdal, rettere Omdal eller Overdal, ligger paa Sendre Side
af Elven, nar ved det farste Vand, og ikke langt fra et Bierg, som
kaldes Sand<Bterg , fordi det indeholder god Sand.Steen, hvor
af idelig hugges Stykker ud, som anvendes til Sander og Bryner.
Bb
Denne
(*) Den Sondmsrste Hovding, kaldet Eystein af Aure, eller HM^.
Hl/nVz^?-/<L />F/e<3ns) som /07/HUS omnlcelder i MM
M^. /'^i. <§t. /^-. 2,5.) maa uden Tvivl have faaet sit Tilnavn af
denne Gaard , hvor han maastee enten kan have vceret fsdt eller boeftt.
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Denne Sandsteen-Art er vel uden paa redbruun og inden til blaae
agtig, ligesom sedvanlig; men har dog dette Besonderlige, at den
indvendig er tet besar med smaae, sorte og glandsende Partikler af
en fremmed Materie, uden Tvivl en sort Mca eller Glimmer,
som ganste svinder bort, nåar Steenen har ligget nogen Stund i
Ilden. Om saadan med sorte Kdrn indsprengt Scmdsteen malder
og Llomelliu3 i hans Mnei-gloA.
I^iiKo^rapK. Bvec. d!av. 4.
§. 4. , og holder for, at man paa de Steder, hvor den falder, torde
allersnarestsinde denlldbestandige Gyt-Steen, eller Giefi-Stein,
som nedvendig beheves til Messmg-Verkernes Drift, og maa ge
meenlig hentes fra Frankrig.
IV.) Velle-Dal eller Walde-Dal (maastee saa kaldet af
Vold, som betyder javn og stat Mark) tager sin Begyndelse der,
hvor Sskelvsfiorden„endes, boler sig derfra mod Osten, og strakker
sig omtrent 1 Miil op igiennem Landet ,hen til Stralws Sogns Grcend
fer. Denne Dal er meget lav, eller stad og javn overalt, fornemme
lig ved de tyende laugst ned beliggende Gaarde, DrMos og Velle,
hvor der findes en Slåtte af sterre Strakning og Viidt eftighed , end
jeg har stet paa noget andet Sted hos os. Samme Slåtte vedvarer
en halv Miil op til et Sted, kaldet Brauten (afdet gamle Norste
Ord Braut, som betyder en steil og afbrudt Vei) hvor Dalen paa
een Gang faaer en temmelig Forheielse, som dog ikke hindrer, M den
jo lige fuldt fortsåtter sin lavnhed enenu en halv Mil langere op til
Draatninghoug, som er den everste Gaard her i Dalen, og har
faaet sit Navn af den stionne Sater Draatt eller Sater Avling, som
der falder. Denne lave og javne Situation er det i sar at tilskrive,
at de everste Gaarde i Dalen ere lige saa frugtbare som de nederste, og
at Korn -Hesten her falder lige god overalt; en Herlighed, som er
Ajad-
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usadvanlig i Dalene hos os. Midt igiennem Dalen leber, som sed
vanlig, en Elv fra everst til nederst; og denne tager til sig paa Sel.dre
Side (he.n ved Gaarden Brunstad) en mindre Elv, eller egentlig saa
kaldet Tvar -Elv, som kommer fra lorgenfiordens Grandser, og
har ofte foraarsaget stor Skade ved Oversvammelser og Elve-Brud,
til hvilket at forekomme visse Damninger af Trae og Steen ere anlagte
med temmelig stor Bekostning.
Efter denne Foreening fortsåtter
Hoved Elven sit Leb videre ned, og falder ud idet farste Vand FidtjaVatn, som, igiennem et kort og ikke meget breedt Revier, udgyder
sig i Sokelvsfiorden med en temmelig stark Strem. Af dennoStrem
<der kan ansees som en Fortsattelse af Velledals-Elven) er det, at de
nar ved Revieret beliggende smukke Gaarde Strsmme og Strsms
heim, saa vel som det nyelig bestrevne Field Strsmshorn , egentlig
have faaet Navn. Kort at sige : den heele Dal er ikke alene meget
javn og smuk, men og frugtbar, samt desuden forsynet med god BirkeSkov; saa at den for narvarende TW ernarer i alt omtrent 270 Per
soner af begge Kisn. Foruden de allereede benavnte Gaarde vides
ingen, som i sar kunde sortiene at markes, undtagen
Fidt(*), eller ester Vendernes Udtale Fidtja, en temmelig stor og
god Gaard paa Sendre Side af Elven, af hvilken de: i Narheden

Bb 2

.

belig-

(*) Det Navn Fidt, Fidten eller Fedten, tillcegges adffillig? Gaarde hos
os, og kan maastee have sin Oprindelse afdet gamle Ord Fid, som efter
Veiles Forklaring i (?/o^?^'o
bemerker en Fiffer-Reed eller et
Fister-Lei?, og hvoraf den Lov, som Kong Valdemar gav Silde^Fisterne
i Skaane, blev kaldet Fitha-Ret.
Ordet bruges her dcels med deels
uden Sammenscettelse af andre Gaardes Navne, og tillcegges gemeenlig i
begge Tilfcrlde et ncrr ved Stranden beliggende Sted ; men ellers betyder
og det Ord Fedten det samme , som et Grcrsriigt Stykke Mark eller feedt
EngStykke, eg synes da rimeligst at kunde udleedes af
Feed.
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beliggende FidtMVaM har faaet Navn. Den Sendmsrste Hev
ding Sigurd Fetill, eller BiFur6uB
aliiB
ftm i
l^orf^i I-lift. l^orv.?^. pa^. 2 1 5. ommaldes nllige med EysteiN
af Aure, og befindes at have varet ?rTseliuB Bunnml??jX paa
een. og samme Tiid med ham, maa og uden Tvivl have faaet sit
Tilnavn af denne Gaard, hvor han maastee enten kan have varst
fedt, eller (hvilket jeg holder rimeligere) boesat. Er dette saa,
da synes mig, at man af foranferte Sted hos
kan have
Anledning til at stutte, at Sondmor, og andre Norste Provineer,
maa vaa de Tider have havt en Hoben fmaae og nar ved hinandm
boende Hevdinger, eller saa kaldte ?rXfe6loB.
Mere af Betydenhed veed jeg ikke at erindre om dette SoZn>
eller om Prastegieldet i Almindelighed; ikkun jeg maa tilseie den sat>
Vanlige Fortegnelse sver Gaardene i Kaldet, tillige med deres Matr^
kel-Taxt og Beboeres Mtak.

Hoved-

SIN Orff^as PmsicMd,'
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Hoved-Sognet Vrstong
Bygde
laosnes
Navne.

Gaardeiles

Bedoer.lebAntal.
Gaard- j Pladse j Huus
mand. ! tttKNd. ! mcrttd.

Skuld,

Navne.

Anmarkninger.

IM

sSolnsrdal.
Braute
Solner-ißarlindhoug eller 1
Dal. Barlilldbrekke.
j
Axelvold

2 l

lz

18

2

1
7

6
l8
9

1
lTysse.
KipperviiA

Abelsat- Abelsat.
Strand. Swrviig.
l Strand.
lkangstibsee.
sSseholt.
iLie.
Egge.
Nedre- Lande>
Ovrc-Lande.

Srstoug!^"^^'".
Dal.
Waldglcrmoe.
'Gwffemoe.
Overvold.

Nedrevold.
Grstong.,
. Hugaas.
'Gausncess^
Vestre- Lindfttviig.
. Bygd.
jMmdam.

2
2
l Vog Fifi ligger sde.

I
Odegaard.

3
i

2

1
2

!5
-l8

2
i

3i

i8
3

l

5
2
21
2 6

3
l8
i8
l8

3i
14

9
4

2

6
2
I
2

4^
6
2

3

6
6

3

- Herunder er indbefat
tet Capellans - Gaarden
som nu
af 2 Bmwer.

1

I

3

li
3

3
I

7

I

Avlsgaard under Abel'
s<rt.

I
I
2
3

Bb 3

Prastegaarl».
/bruges som Avlsgaard
funder Prastegaarden.

Hoved»
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Hoved-Soanet i3rstouq.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

'*Skarbse.
*lordestar.
*Vestre.
Vaxviig.
Reite.
Ovre Sol Lic.
Vestre- Nedre SobLie.
Bygd. NedreSollie-Gmre
Hatlen.
Ols-Sctter.
Halvorskter.
Visert.
lelle.
lelle-Reite.
Ramstad.
Lukkcdal.
Nam lSviinsiet.
l Krogen.
studDal Lostet.
Melftt.
*Klok.
Nyescetsr.
Nedre--Soeviig.
See Ovre-Sseviig.

mig,"?, „^,°s»,

Bebl>erncsAntal.!
Sknld

Pladse ! Huus
mcend. ! Mcend.
mcend,

Anmarkninger.

Deraf eier G. G. i Pd.
12 Mk. uden Bygsel.
i

Almstar.
Lsscet.
jFurnKss.
Lsvold.

Hoved
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Hoved-Sognet Drssoug.
Bygdelavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.

Vol!.

sVindSncess.
Nsrncess.
Fyrre^ !Fm'restrand.
Sr and.^?7"""^
Opsal.
Sandviig.
jKirkesteen.

Navne.

Gaard Pladse ! Huus
mcend. mcend.! mcend.

Skyld

Anmarkninger.

Pd. Mk.

1

l8

">
1
1 12
1

)

I
1
I
I
1
2
Odegaard.

Anmarkninger.

"'Gwvensess.
Hund-Eid.
Midtgaard.
'Ndgaard.
Myrscet.
Hovden.
Gicere.
Kursoet.
Hatlemark.
Sortebcrk.
Tue.

Tuesviig.
Vaadmyr.

Er Handels-Scrde.

Auuex-
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AnnepSognet Solelven.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

sßlagstad
Blagstadncess.
Davencess.
larncess.
Pttre Ikorn-Nc?ss
Indrelkorn-Nnss
Hcelden.
Soetre.
Stave.
Eirstad.
Rixheim med
Gicere.
Strsmsheim.
Sokelvs I Stremme med
Fiord. <> Gicere.
! Indre Odegaard.
Tandstad.

BeboernesAntal.
Skyld

Gaard j Pladse Huusmcend. ! mcend- mcend.

Anmarkninger.

eller DavidsnHss

Kaldes og Indre Tand
stad.

Pttre Odegaard.

Kaldes og Mre-Tand
stad med Hdcgaard.

Kioncess.

Kaldes og Ty nn ce ss

Blindheim.
*Viig.

Hone.

eller Klokkehoug.

Gicere.
*Aasen.
Indre-Fauste.
Fauste- Gicere.
Yttte-Fauste.
Oursncess.

Aunex-

'om Krffougs Prastegield.

Annex - Sognet Scklven.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.

Vog.

sOure.
Hougscet.
Kiemphoel.
Omdal. ' .
Greb
lundestad.
stad' "Lyshoel.
Dal.
Eidem.

,
Velle
Dal.

Grebstad.
Hsyeresse.
'lelle. '
Fidt.
Brunstad.
Hole.
*Drotninghoug.

Gaard- ! Pladse ! Huus
Huus:
mcend. mcend. mcend.

Skyld.

Pd. Mk.

9
4

8
3

6

5i
2

2i
5
8
3

9i
3i
ii

ell<r Overaae.

2

1^

2
5

Anmarkninger.

18

3
5
8
ii
i
i
5
IO
5
5

eller Over da K
i Vog Fist tilborer G.
uden Bygsel.

i
Kaldes ogHsy-Ry
eller Hielde.

Deraf tilhsrer G. E
i Vog Fisi.
De 2 V. 2 Pd. Fiff ti
hore G. G. uden ByZse

eller V <V lde.

Cc

Fierl
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Fjerde Capitel.
Om

Strands Prastegield.
Prcrstegield bestaaer af de tyende Sogne Stranden og
Stordalen, hvilke begge tilforn have ligget som Allnexer un
der Krstougs Prastegield; men ere siden, i Anledning af den med
samme Kald i Aaret 1759 foretagne Deelning, adskilte derfra og for
eenede til et serdeles Kald, som nu har faaet sin' egen Sogneprast.
Heele Kaldet ligger paa det faste Land nast ved Krstougs Prastegields
Grandser, og har desuden dette tilfalles med bemaldte Naboe-Kald,
at det ved Storfiorden (som her egentlig kaldes Stordalssiorden)
er afdeelt i tyende Hoved-Parter, af hvilke den Vestlige strakker sig fra
Skottet hen til Syndelvens Sogn, og den Sstlige fra Dyrksrn.
Bygden til Nordalsfiorden i Nordalens Sogn. Enhver as disse
Parter indbefatter eet Sogn for sig"selv, eller rettere den sterste Deel
af dem; thi ingen af Sognene ligger saa ganste samlet paa den eene
Side af Fiorden, at jo en Deel deraf maa seges paa hun Side. Fior
den selv, som, saa viidt disse 2 Sogne gaae, barer Navn af Stor
dals-Fiord, falder her meget dyb; felgelig ere Biergene meget heie,
og Strandene paa begge Sider smale og steile, besenderlig paa den
Ostre Side, hvor Stranden til Deels er ganste übeboelig. Derimod
befindes Dalene her af sterre og viidtleftigere Strakning, end sedvan
lig ; og disse udgiere altsaa den beste og vigtigste Deel afKaldet. Da
ellers dette Kald ligger omtrent midt i Landet, saa er det om Somme
ren
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ren hverken udsat for den Kulde, som Vester-Havet ferer med sig , ei
heller for den starkeHeede, som falder langere ind i Fiordene; men har
et tempereret og til Agerdyrkning ganste beqvemt Climat, og ber der
for blant alle Kald her i Provstiet ansees for det frugtbareste og Korn
riigeste. Afßug udsaaes kun lidet; men af Byg og Havre omtrent
lige meget, og det snart overalt med den Fordeel, at Indbyggerne ei
alene kan forsyne deres egen Huusholdning, men end og aarlig salge
en god Deel Korn-VarerFl andre. Med Qvag-Avlingen har det lige
ledes god Bestaffenhed, efterdi her gives stionne Scrter-Dale og
Grasgange, hvis Viidtleftighed tillader at holde et anseeligt Antal baa
de af smaae og store Creature. Af det store Qvag bliver en Deel aar
lig i Slagter-Tiden enten solgt levende, eller og slagtet hiemme, fdr
siden at udbringes en De^il; saa at herfra aarlig udferes en betydelig
Andeel, ei alene af reget og vindlenet Kied, Talle og barkede Huder,
men og af Smer og andre feede Varer, som med god Fordeel afsattes,
deels i Borgensund, deels i Trondhiem ogChristiansund, foruden
den Hande! med Heste, som drives paa Romsdals Marked. Faar
holdes allevegne i tilstrekkelig Mangde; men dog ikke i saa stort Antal
som Gedder, af hvis Malk tillaves saa vel Smer som andre MalteRetter, tienende i den daglige Huusholdning med saa meget sterre For
deel, som derved kan spares og vindes paa Koe-Malken. Skov, for
nemmelig af Birk og Hassel, findes paa de fieste Steder i den Mang
de, at Indbyggerne aarlig kan sortiene noget anseeligt ved at hugge
og salge Brcendeveed, Ncever, Bart og Baandstager, item
Trcee-Kar og Nsdder med videre; men af Fyrre falder kun lidet,
undtagen i Strands Sogn , som deraf har nok til egen Fornedenhed.
Hmnle-Planten er her i temmelig Drift, stient ikke saa almindelig,
som den kunde og burde vare; men LEdle- Havers Indretning og
TEble-Tmers Plantning, sM er langt mindre fordeelagtig, har i de

hH^H.^chMi ?>^A.^ , ) Wnere
- <
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feenere Tider begyndt at blive mere gangs. I Fisterierne tåge Ind
byggerne ogsaa Deel,
eller den Tor
ste-Fangst, som aarlig gaacr til i Bdrgensund, hvor de tilforn ilknn
lode sig leie for en vis Len, men have siden tillagt sig de fornedne FisterBaade og Fister-Redstabe, og siste nu omstunder for egen Regning.
I Betragtning af disse Helligheder, og den Vindstibelighed, som
Folket bruger, kan Tilstanden her i Kaldet overhoved siges at vare god;
stient Kaldet selv ikkun ber regnes blant de middelmaadige i Henseende
til Folkets Antal , som i Aaret 1 7 5 8 var selgende :

Strands Sogn. Stordals Sogn.
Gaardmand.
96
I)O
14
3
'
Huus- og Pladse Mand.
Mcmd-Kien.
460
264
Qvinde-Kien.
513
273
Summa >
973
!
557
Kaldet bestaaer af tyende nasten lige store, stient ikke lige Folkeriige,
Sogne, hvilke nu ien Artikel hver for sig noget neiere maae bestrides.

Fsrste Artikel
om

Strands Sogn.
/strands Sogn, som efter Orffougs Prastegields Deelning bliver
at anste for et nyt Hoved-Sogn, ligger for den sterste Deel paa
Stordalsfiordens Vestre Side, og staaer der i en nar Foreening med
adstillige Sogne, nemlig for Norden med Stordals og Krstougs
Sogne, for Vesten med Sskelvens og Isrgeuffordens Sogne, og
ser Senden med det saa kaldte Syndelvs-Sogn; men desforuden

82
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har det og et Stykke Lmld liggende paa hiin Side af Fiorden, eller ret
tere i den fra Hoved Fiorden indgaaendeTvar-Fiord, kaldet Nordals
fiorden,' hvis Nordre Side mestendeels horer dette Sogn til. Blant
alle Steder hos os fortiener dette Sogn at kaldes det frugtbareste og
Kornriigeste, efterdi herfra aarlig kan salges en anseelig Deel KornVarer, end og i middelmaadige og stette Aaringer (*); og blant andre
Korn-Varer, som herfra afsattes, ber i sar regnes Malt, Hvilket her
bereedes i sterre Mangde, end i noget andet Sogn hos os. Men,
som Ordsproget lyder : at ved hvert feedt Stykke Kied gemeenlig han
ger en Kirtel, saa gaaer det og her; thi intet Sted hos os er mere pla
get af den stadelige Flug Havre (^vena tama) end just dette, hvor
den (i sar paa nygle visse Gaarde) aarlig indfinder sig i Agrene, uagtet
al den Flid, som anvendes paa dens Udryddelse. For at faae den
udryddet, Mer man at opsatte Plemingen om Foraaret, indtil den
nogenledes har studt sig, da man siden under Ploiningen rykker den op
med Rod; men som den gemeenlig puttes ned i Furene Gen med op
vendte Redder, saa er dette maastee Aarsagen, hvorfor den i paafel
gende Aar kommer lige fuldt op igien. Nast Korn-Avling bestaaer
Sognets sterste Herlighet) i Qvag-Avlmg, som ligeledes drives med
den Fliid og Fremgang, at der fra ganste faae Sogne hos os udseres
en sterre Andeel of feede Varer til Trondhiem og andre Steder, end
fra dette. Af Fyrre-Skov eier Sognet noget sterre Forraad, end sed
vanlig; og i Fiffene saa vel som anden Herlighed tager det sin Deel
saaledes, som forhen er vtist i Kaldsts almindelige Bestrivelse. Sognet
Cc Z
har

l*) Derpaa havde man i scrr Beviis i Aaret 1757, da KvrnHssten sildt
mislig overalt, og Korn-Manaelen allsaa var almindelig; men ikke des
mindre blev dog i samme Aar, ester trocvmdig Beretning, fra dette Sogn
solgt Korn for henimod Ivo Rdlr.
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har stet ingen Oer, men bestaaer asen eenesie storDal og etParStrande,
som hver for sig kortelig maa betragtes.
I.) Strands-Dal, som udgier den vigtigste Deel af Sognet,
er een af de sterste og beste Dale i heele Fogderiet, og kan for sin Viidt
leftigheds Skyld inddeeles i 3 Hoved-Parter, hvis Strakninger man
allerbest kan forestille sig ved at ste paa LandKortet, og der betragte
Strands Elven, eller den igiennem Strandsdalen nedfiydende store
Elv, der deeler sig i lige saa mange Hoved Greene, som Dalen selv.
1) Den ferste Hoved-Part begynder ved en fra Stordalsfiorden ind
gaaende liden Bugt, og strakker sig 1 Miil i S. V. op til det Sted,
hvor Elven sees at staae sig ud i tyende store Greene. Her er Dalen
overalt meget rummelig og vel beboet, i sar paa Nordre Side, hvor
den har adstillige smaae Tvcerdale, eller Side Dale, som stede hen
til Namstadalen , Velledalen og fiere Steder; ligesom og HovedElven i denne Strakning tager til sig adstillige smaae Tvcer-Elve, der
komme nedlebende igiennem bemaldte smaae Dale. 2) Den anden
Hoved-Part farer i Vegyndelsen fort i samme Strakning som den fer
ste, men beier siden af mod Senden, og endelig mod S< V. igien,
indtil den standser ved et Field, som gier Skilsmisse imellem Strands
dalen og Norangsdalen i lergenfiordens Sogn. Den holder og 1
Miil i Langde, ligesom den ferste Part af Dalen, men er derhos langt
mere trang og ikkun for den fierde Deel beboet; saa at den everste og
sterste Deel ligger ganste udyrket, og tiener ikkun til Sceter-Mark og
Grasgang for Daleboernes Qvag om Sommeren. Paa den Sendre
eller Ostlige Side af Elven falder Veien her meget vanskelig, formedelst
nogle strakkelige Steen Urer, eller store Dynger af udbrustne BiergStykker, hvilke jeg een Gang af en Handelse har bevandret, ikke uden
at grue og tanke med Poeten:
loca felici non avunda vim!
men paa him Side er den dog noget bedre, og tiener derfor til en alfar

Vei
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Vei for Sognefolket i Isrgenfiorden , som aarlig i Markeds-Tiden
maa reise igiennein Urkedalen , Strandsdalen , Stordalen og saa
videre sort over Fieldene hen til Romsdals Marked; en Landevei,
som udkraver sikkre Heste og haardfere Ryttere. 3) Den tredie Ho
ved Part aabner sig midt imellem de 2 ferste, og gaacr hen til SyNd
elvens Grandser, mestendeels parallel med den sidste; men er dog me
get langere, breedere og bedre beboet, saa at den i Henseende til Vig
tigheden fortiener at sattes nast ester den ferste, uagtet den efter sin
Beliggenhed mere bor anstes for en Side-Dal, end for en Part af
Hoved-Dalen. Den holder iz Miil i Langde, og har paa Ostre
Side adstillige smaae Tvar-Dale, ligesom Elven paa samme Side har
en liden Tvar-Elv. Alle disse smaae og store Dale-Strakninger tilsam
men udgisre den egentlig saa kaldte Strands -Dal, som, paa den
eene Side betragtet, holder fra nederst til everst 2 Miile, og paa den
anden 2^ Miil i Langde. Situationen i denne viidtleftige Dal falder
paa mange Steder meget smuk og behagelig, i sar formedelst de mange
Afvexlinger, som her undertiden paa eet Sted findes samlede, saasom
afheie Bierge og dybe Dale, af grenne Enge og frugtbare Ågre, som
giennemstiares af brusende Elve, af Grasriige Field-Slcetter (eller
Hee-Slattter paa Fieldet) og Skovriige Field-Sider, hvis blotte
Heide end og paa en vis Maade kan siges at forheie Smukheden.
Den Skov, som her findes overalt (fornemmelig ved Gaarden Drcege
paa Sendre Side af den ferste Dale -Strakning) bestaaer meest af
Mrk, Hassel, Asp, Elle, Eenebcer-Trcee og Alm; men Fyne
sees ikkun ved de tyende Gaarde Habostad og Svee, som ligge om
trent midt i Dalen, eller der, hvor Dalens og Elvens trende HovedParter stede sammen. Blant de Urter, som jeg hist og her i Dalen
har sundet, vil jeg ikkun navne selgende: (^rvi i Mangde. <I!ne
nopockum toliis rkoindoideis. Lpilobium anFuMolium. Lri»
tzeron
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Aoron pe6unculiß alcQrniz uniilori». (3llium luteum 6ii aldum.
Memna lxlveftriz. K.no6iola paa Huus -Tågene. Ruduß tolii3
rernariß. Bilene tlorib^ erellß. Bt«3llaria foliiz inre^onimis
Verbalcum ni^rum. Dette maa i Almindelighed vare nok om den
ne store Dal, som i alt indbefatter 32 Gaarde, med 88 Gaard- og
Huus-Mand, og henimod 490 Indvaanere af begge Kien. Videre
bliver her at marke , »
i) Slyngstad, den nederste Gaard i Dalen, som ligger paa Nordre
Side af Elve Munden, og er bleven udftet, som det beqvemmeste
Sted, til en Prastegaard for den her i Kaldet nyelig bestikkede
Sogneprast, der og alleree.de har ladet indrette smukke Vaaninger
og en smuk Have. Paa denne Gaard staaer Strands- Kirke,
som tilforn har ligget noget narmere ved Stranden, men blev siden,
i Anledning af en sar ulykkelig Oversvammelst, som herefter stal
ommaldes, forflyttet derfra og sat et Par Boffe-Skud heiere op;
dog saa, at Kirkegaarden blev staaende paa sit gamle Sted, eg
anvendes endnu til forrige Brug, uagtet den ligger ganste adstilt
fra Kirken, og er bevoxen med en Hoben vilde Tråer, som give
den mere Anseende af en Have , end af en Kirkegaard. Kirken er
ikke meget stor, men dog ordentlig bygt iHorm af et Kors, og til
lige opfort af Temmer. Blant dens indvendige Zirater, som ikkun
ere faa og übetydelige, kunde de efterfelgende i sar sortiene ar markes
for deres Wdes Skyld, nemlig:
En fiirkantet Tavle af hviid
Marmor, omtrent 2 Alne lang og 1 Alen breed, som ved den eene
Ende har et fiirkantet Hull, af 1 Fingers Langde og Bredde, men
ikkun af et Par Tvarfingres Dybhed, og midt i Bundett af samme
endnu et andet rundt Hull, hvori kan stikkes 2 eller 3 Fingre.
Denne Marmor-Tavle ligger paa narvarende Tid ved Foden af AlterBordet, eller lige under Prastens Fedder, nåar hem staaer for
Alte-
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Alteret; men da den baade i Henseende til Stsrelse og Skabning
passer sig accurat til Alrer-Bordet, nåar den lagges derpaa, og
Hullet da kommer just til at ligge paa den hoire Side, eller for
Prastens heire Haand, saa kan der neppe tvivles om, at jo Tavlen
i gamle Dage har ligget som et Bord-Blad oven paa Alteret, og at
Hullet i Tavlen har tient som et Kepolirormm eller Giemme-Sted
til fordarvede Oblater, hvilke, nåar de een Gang vare indviede,
maatte efter den Catholste Skik ei kastes bort, men lagges hen og
forvares paa et helligt Sted. /3) Et rundt Steen-Kar, som hol
der omtrent 5 Qvarteer i Diameter, og er dannet af en smuk Lyse
blaae Veegsteen, men uden senderlig Konst; Mun at det paa Si
derne har en Deel indstaarne Figurer, til Anseende som VaabenFeldter, stient uden Lev Verk, Hielm eller Bogstaver. For nar
varende Tid staaer det opheiet paa enTrae-Fod, og tiener til en
Font, hvorpaa Debe-Fadet sattes; men i de aldre Tider har det
uven Tvivl varet brugt til et Vievands-Kar. I Ovrigt bliver ved
Kirken selv intet videre at erindre, end at den tilherer samtlige Sog
nemand, og har til sin Vedligeholdelse et Jordegods, bestaaende af
9 Voge i Pd. og IO Mk. Fist.
2) Langeloe er en stor Gaard, som ligger paa samme Nordre Side
af Dalen, men dog noget heiere op, og just paa det Sted, hvor
Hoved-Elven tager til sig den ferste Tvar-Elv. Paa denne Gaard
holdes Ting for tvende Otibreder, nemlig for Dale- og Synd
elvs-Skibreder; og nar ved Gaarden ligger et heit og anseeligt
Field, kaldet Noalds-Fteld , som deraf i sarermarkvardigt, at
man fra dets Top kan ste 7 eller 8 af de narmeste Kirker, hvilket
her paa Stedet er noget ganste rart og usadvanligt, og kommer ikke
saa lige af Fieldets Heide (thi langere op ved Gaarden Myklebust
sees et andet markeligt Field, kaldet Storhorn , som ei har samme
Dd
Egen-
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Egenstab, uagtet det maastee er heiere end dette) men af Situatio
nens tilfaldige Bestaffenhed.
II.) Stranden er oet Bygdelav, hvoraf Strands' Dalen
faa vel som heele Sognet har faaet Navn, og kaldes saa, fordi det
virkelig er en Strand, det er, en nar ved Seen beliggende lang og
smal Land -Strakning, som tager sin Begyndelse ved Skottet, og
stratter sig hen til Orncess ved Syndclvms Sogns Grandser; dog
saa, at den ikke gaacr fort i en ganste sammenhangende Strakning,
men afbrydes omtrent i Midten ved den mellemlebende Strands Dal,
og felgelig deeles af den i tyende nasten lige Parter. Denne Strand
ligger vel temmelig heit og steilt, ligesom de evrige tilStordalsfiorden
vendende Strand-Sider; men isse des mindre har den dog (paa nogle
faa Field-Gaarde nar) meget gode og frugtbare Gaarde, hvor man,
foruden Rug- Byg- Havre- og Hampe-Sad, lagger megen Vind paa
LEdle - Trcrers Plantning, og hvor Naturen selv, foruden anden
Skov, har plantet en Hoben VildLEblsr langs ved Strandbredden.
Til de markvardigsie Gaarde her i Bygden kunde henferes:
i) Fause eller Fauste, som ligger paa den Nordre Deel af Stranden,
omtrent midt imellem Skottet og Strands- Dalen, dog noget
heit op paa Field Siden, og nar ved en Elv, som leber ned over
bratte Steder og falder ud i Fiorden. Det farste Vand, hvorfra
Elven har sit Udspring, er temmelig stort, og kaldes snart FauftVatn af Gaarden Fause, snart Nyeftrter-Vatn af Gaarden
Nyescetsr, som vel ikke ligger langt herfra, men henhorer dog
egentlig til Ramstadalen i Orstougs Sogn. I Narvarelsen af
Våndet voz'er god Fyrre-Skov.
2) Orviig, den sterste og beste Gaard i Bygdelavet, ligger ien Bugt,
som har givet Gaarden Navn, og nar ved en Landpynt, kaldet
Oxncrss, som pag den Kant egentlig gier Grandse-Skiel imellem
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Strands og Oyndelvens Sogne; stient det ferste dog har en ede
Field-Gaard liggende Senden for Pynten. Denne Gaard har ei
alene stien Fyrre-Skov, men og et Saug- Verk, hvor FyrreTemmeret stiares ved Hielp af den lille Elv, som flyver ned ved
Gaarden. Her har og ide aldre Tider staaet en Kirke, som siges
at have varet en Sogne-Kirke, ei alene for Strands Sogn ,> men
og for heele Nordalens Prastegield, indtil den blev forflyttet til
Slyngstad i Strands-Dalen, og Naboe-Kaldet var forsynet med
egne Kirker. At her tilforn virkelig har staaet en Kirke, derom kan
Levningerne afden Kirkegaard, som efter Sogneprastens Hr. Ebbe
Tenders Forsikkring endnu stes paa Gaarden, afiagge tilstrakkeligt
Vidnesbyrd; men at bemaldte Naboe-Kald i gamle Dage har havt
Kirken tilfalleds med dette Sogn, beroer kun paa et almindeligt
Sagn.
III.) Overaae-Bygd vil jeg kalde det Stykke Land, som Sog
net eier paa Ostre Side af Stordals-Fiorden, eller rettere paa Nor
dre Side af Nordals- Fiorden; thi den sterste Deel af Bygdelavet
ligger iog ved Mundingen af den sidste, som er en Tvarfiord eller
Green af den ferste. Egentlig bor dette Bygdelav kaldes ell Strand,
som tager sin Begyndelse ved Overaae (den sterste Gaard i satnme
Strakning) og endes ved det saa kaldte Rammer Field, et bekiendt
heit Field , som ligger tvert over for StrandsDalen. Situationen
falder her, ligesom paa him Side, temmelig hei og steil overalt, be
synderlig paa den Nordre Kant ved Rammersieldet; men ikke des
mindre findes her dog et halvt Snees meget frugtbare Gaarde, af
hvilke de Sydligste ere baade de sterste og beste. Den eeneste Markvar
dighed, som her forekommer, bestaaer i
Rammer-Fieldet, eller den markelige Forandring, som Fieldet fik i
Aaret 1731 d. Zde lanuarii mod Aftenen, da et overmaade stort
Dd 2
Stykke
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Stykke afFieldetsHod, etter nederste Deel, brast ud og sank Ned i
Stordalsfiordens Bund; hvorved det foraarsagede en Vandfiod,
eller Oversvammelse afSeevand, som her paa Stedet ei kan erindres
at have havt sin lige. Dette Field ligger, som forhen er maldt,
lige tvert over for Strands-Dalen, og udgier ikkun den Sydligste
Deel af en meget hei og steil Field-Strakning, som gaacr herfra i
en halv Miils Langde hen lil Stordals-Vigeus Aabning, og til
herer for den sterste Deel Stordalens Sogn.
Paa den Vestre
Side , som vender til Stordalsfiorden , er denne heele FieldStrakning meget brat, saa at den, uden at efterlade nogen Fod
eller Strandbrad, gaacr ganste steilt ned i Fiorden; og paa dens
Sondre Kant (som egentlig kaldes Nammerfield, og er Strands
Sogn tilherende) var det, at forommaldte store Forandring steede
i Aaret 173 1. Aarsagen til denne markelige Forandring, eller
egentlig saa kaldte Ficld-Skreed, var denne: At den nederste Deel
af Fieldet havde oven til lange varet adstilt fra den everste ved en
dyb Sprakke, som idelig modtog det oven fra nedrindende Vand;
og da dette, ved en paa forbemeldte Tid indfaldende stark Frost,
blev forvandlet til lis, saa kilede Isen Bierget i tu saaledes, at
det nederste Stykke Mede fig ganste fra dell evrige Deel af Fieldet,
og sank ned i den hosliggende dybe Fiord ; en Handelst, som man
lange forud havde spaaet og befrygtet. Hvor stort det udbrustne
Stykke har varet, er meget vansteligt at bestemme; men, saa viidt
man af Field Sidens nu varende Bestaffenhed kan see og stienne,
synes det at have strakt sig omtrent 100 Favne i Langde, og 6o til
7O Favne i Bredde eller Heide. Hvad Tykkelsen angaaer, da kan
samme best stuttes deraf: At en liden Gaard paa 9 Mark Fist,
kaldet Uren, som tilforn laae ved Foden af Fieldet ien liden Bugt,
eller rettere, i en fra BWen epgaaende liden Dal, gik tillige med
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Opsidderen og hans Familie saaledes under ved Field-Skreedet, at
man nu ikke ster ringeste Tegn enten til Bugten eller Dalen , ja ikke
engang til den Kisre-Vei, som fra Dalen gik op til Field-Siden,
men alene til en Deel af Gaardens Grund, som blev staaende til
bage, og har siden bestandig ligget ede. Odelaggelsen strakte sig
og paa hiin Sioe af Fiorden, i sar til den forhen bestrevne og lige
over herfra beliggende Strands-Lal, hvor Strandbradden er meest
lav, og hvor Seen, som ved Field-Skreedet blev sat ien meget
haftia Bevagelse, foraarsagede en strakkelig Oversvammelse; thi
Vandfioden gik her 100 Skrid hoiere op end sadvanlig Flod, og
bragte ei alene Strands- Kirke ganste af Lave, saa at den siden
maatte rives ned og flyttes heiere op. men tog og et Par storc lagte
ud af sine Stader og satte dem lige ind paa Kirkegaarden, styltede
store Steene bort af Stranden og bragte andre derop igien, ja kaste
de end og Jern Ankere og andet mere, som lange havde ligget stiult
paa Fiordens Bund, op paa Landet. I disse farlige Omstandighe
der maatte Folket redde sig, paa hvad Maade de best kunde, nogle
ved at svamme vaa Bradder og Temmer-Stokke, andre igien ander
ledes; men 17 Personer maatte dog satte Livet til.
Den ved
Field-Skreedet blotteDe Deel af Field-Siden er paa nogle Steder
mere udhangende ovcn end neden til, og seer vel endnu ganste bar
og steil ud; men viiser dog intet ret kiendeligt Spor til den om
maldte store Forandring, saa at de, der ikke forud vidste noget der
af, neppe stulde lagge Marke dertil, etter kunde sige, paa hvad
Sted Forandringen egentlig var steet. Endnu mindre fornemmes
noget til den udbrustne og paa Fiordens Bund nedsiunkne Deel af
Fieldet; thi da Fiordens Dybhed paa dette Sted, efter Fisternes
Forsikring, stal strakke sig til nogle hundrede Favne Vand, saa
kan let stuttes, at hvor stor og svar den nedfaldende Bierg-Klump
Dd 3
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end var, kunde den dog ikke giere See-Bunden meget kiendelig for
heiet. Men ikke des mindre har man dog market, at de smaae
Fiste, som altid pleie at opholde sig paa heie Steder , fanges nu her
bedre end tilforn, og at derimod den stienne Fangst af Qveiter,
som fer gik til paa samme Sted, er nu mestendeels forloren, uden
Tvivl afden Aarsag, at een eller fiere afde saa ialdte Qveite-Hal«
der eller Siil Stoer (det er, Spring Kilder i See-Bunden, hvor
Oveite og anden Fist opholder sig) ere nu tilstoppede, eller rettere
bedakkede, af den paa Bunden liggende store Bierg-Klump.

Anden Artikel
om

Stordalens Sogn.
/stordalens eller Stordals Sogn er som et Annez- feiet til Strands
Sogn, med hvilket det desuden kommer meget overeens, saa
vel i Henseende til de Naturlige, som Politiske og Oeconomiste Om
standigheder; thi i) ligger dette Annex.tvert over for sit Hoved-Sogn,
og indtager paa Stordalsfiordens Ostre Side en Strakning af omtrent
sammeSterelse ogViidtleftWed, som hiint paaVestreSide. 2) Be
staaer dette Sogns vigtigste Part ien stor Dal, som og afsin Storelse
virkelig kaldes Stordal , og gaaer op fra en Bugt i Fiorden, stråas
over for Strandsdalen, med hvilken den har mange Ting tilfalles,
i sar dette, at den naturligviis deeler sig i trende Hoved - Parter,
z) Har dette Sogn tvende langs ved Fiorden beliggende Land-Strak
mnger, eller egentlig saa kaldte Strande, een paa hver Side af
Stordalen ; just ligesom det forholder fig med Strandsdalen.
4) Eier Annexet et lidet Bygdelav paa Vestre Side af Fiorden, kaldet
Skottet, som steder til den Nordre Strandside i Hoved-Sognet, og
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altsaa paa en vis Maade svarer imod Overaae-Bygden, som er HovedSognet tilherende, uagtet den ligger paa Ostre Side af Fiorden, ved
Annez-ets Sendre Strandside. Endelig 5) komme og begge Sogne
ne meget overeens i Henseende til Climat, Jordens naturlige FruZt
barhed, Folkets Narings-Maade og Oeconomiste Tilstand, med videre;
stient det derhos er vist, at Annexet har adstillige bratte og lidet beboe
lige Steder, og at det felgelig, hverken i Henseende til Fmgtbarhed
eller Folke -Mangde, kan sattes i fuldkommen Ligning med HovedSognet. Overalt staae de dog i saa megen naturlig Forbindelse og
Overeenstemmelse med hinanden, at de noget nar kan inddeeles og be
tragtes paa een og samme Maade.
I.) Stor-Dalen, som udgier den sterste og vigtigste Part af
Sognet, gaacr op fra en dyb Bugt, kaldet Stordals -Mig, oF
stratter sig egentlig fra Vesten til Osten op til Nomsdalens Grandser;
men staaer sig dog paa begge Sider ud i adstillige Greene, eller saa
kaldte Tvar-Dale, som mod Norden og Senden stede hen til NaboeSognene Krfkoug og Rsrdalen. Denne viidtleftige Dal Fan, lige
som den stråas over for beliggende Strandsdal, beqvemmeligst ind
deeles i 3 Hoved-Paner, hvis Strakninger jeg ikke bedre veed at be
stemme, end ved at henviise Laseren til den paa Landkortet aftegnede
Stordals Elv, dsr deeler sig omtrent i lige sta mange smaae og store
Greene, som Dalen selv. 1) Dalens ferste Hoved-Strakning tager
sin Begyndelst ved Stordals-Vigen , og endes ved Stor-Broen,
det er, den store Broe, som er lagt over Hoved-Elven paa det Sted,
hvor den tager til fig den sterste Tvar Elv , nemlig den sta kaldte Nsd
jat-Aae. Denne Part stratter sig noget over en halv Miil i Ost, og
er paa Nordre Side af Elven meget vel beboet ; men har derimod paa
Sendre Side ikkun den eeneffe Gaard Ovame, og i Narvarelsen af
den et Par smaae übeboede Tvar-Dale, nemlig Vass -Dal, som
ferer
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ferer med sig den litte Tvar Elv, kaldet Ovams-Aae, og BankeDal, som siges at indeholde en Hoben Bankogtige eller lange og smale
Graaesteene, af hvilke den har faaet Navn. Lige over for OvalNsAaen stes en anden Aae eller Tvar-Elv, som foreener sig med HovedElven ved den Gaard Hvrebust, og kaldes derfor gemeenlig KvrebustAae; stient den ogsta barer Navn af Riig-Aae, fordi den har sit
Udspring fra Niig Horn, et heit og anseeligt Field, som ligger om
trent i Mi! i Nord fra bemaldte Gaard, og nedsender idelig fra stiulte
Kilder sta stor en Mangde Vand, at det med Billighed kan kaldes et
riigt Horn eller Vand-riigt d!ornu (^cipiT. 2) Den anden Part,
som egentlig er en Fortsettelse af Dalens ferste Hoved-Strakning, med
hvilken den har falleds Navn, begynder ved forbemaldte Stordroe,
og gaacr derfra i N. O. henved 1^ Miil op til Overoye, som er den
everste Gaard her i Dalen, og ligger 2 Mule heit fra Elve-Mundcn
eller Stranden. Paa dette Streg faaer Hoved Elven ligeledes nogle
Tvar Elve til sig , blant hvilke jeg ikkun vil navne den sta kaldte
Stavdals-Aae, som stoder til paa Nordre Side ved Gaarden Stav
dal. Hvor Dalen har Ende, tåge tyende Alfarveie sin Begynvclse,
af hvilke den eene leber mod Nord i z Miil langt hen til Tresfiorden i
Romsdalen, og den anden mod Nordost 2 Miile langt hen til Ind
fiorden i stmme Fogdene; begge over Grandst-Fieldene. Den sidste
Vei befares ofte, fornemmelig om Efterhesten eller i MarredsTiden,
nåar Indbyggerne aflsrgenfiordens, Strandens og Stordalens
Sogne reise til Nomsdals-Marked for at salge Heste, hvilke alle
med stor Besvarlighed maae drives her igiennem, og derhos tåges vel i
Agt, at de ikke komme til at gaae i Beed paa et vist Sted ved Veien,
kaldet Pust , hvor de efter Beretning stal staae Fare for at faae i sig et
Slags Gras (uden Tvivl
l. Kma murarig) som siges ar
vare dem meget stadeligt, og at foraarsage dem Opblasning, Forstop

pelse

om Strands Prastegield.

841

pelse og andre Tilfalde, bessnderlig nåar de ere unge og uvante.
3) Den tredie Hoved -Strakning aabner sig ligeledes ved bemaldte
Broe, men gaacr i S. O. og kaldes Nsdsat-Dal, selgelig bliver
ikkun en Green af Stordalen, uagtet den her regnes som en HovedPart dertil, for sta viidt den er vel beboet. Denne Tvar -Dal er
baade i sig selv betragtet temmelig stor, og har desuden paa Ostre Side
en antzen sterre stient übeboet Tvar-Dal, som strakker sig l Miil op
til Valdalen i Nordals Sogn, og tiener, ligesom andre übeboede
Side -Dale, til Sater eller Grasgang for Daleboernes Qvag om
Sommeren. Fra denne sidste Dal kommer og ell Elv, som foreener sig
med Nsdsat-Aaen, ligesom denne igien siden foreener sig med HovedElven. Alle disse store og smaae Dale-Strakninger indbefattes ge
meenlig under det Navn Stordalen, en Dal, som i Henseende til
Frugtbarhed, Forraad af Skov (fornemmelig af Birk) og andre Her
ligheder ber regnes blant de beste her i Fogderiet. Den indeholder i
alt 28 Gaarde, og ernarer 74 Opsiddere, hvilke med sine Familier
udgiore et Antal af henimod 440 Siele. Den sterste Dnl af disse
Gaarde ligger paa Dalens Nordre Side, ligesom i de fleste andre Dale
hos os; og det af selgende Aarstg, som jeg her een Gang for alle
noget udferlig vil forklare.
Det er tilforn erindret, at ds fleste Fielde her paa Stedet ligge
vendte ien Strakning fra Osten til Vesten , og at de Norden paa havs
en steil Side, med en smal og siid Fod; men Senden paa en mere
straaeliggende Side, med en hoiere, breedere og javnt nedgaaende
Fod. Da nu de fleste af vore Dale ligge indstuttede imellem tyende
saadanne Field-Strakninger, og egentlig bestaae af deres stmmenste
dende Fedder; sta falder det af Fornedenhed, at Fieldenes Nordre
og bratte Sider komme til at ligge paa Dalenes Sondre Side, men
derimod de Sendre og straae Field-Sidtt paa Dalenes Nordre Side,
Ee
og
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og felgelig , at Dalene maae paa den Sendre Side have mere dybe
eller siidlandte Marke, end paa den Nordre. Videre er og forhen
anmarket, at Dalene hos os ere altid mere lange end breede, og at de
gemeenlig baade indknibes og forheles alt mere og mere, jo langere de
gaae op i Landet; hvoraf felger, at alt det Vand, som samler sig paa
de everst op i Dalen beliggende Fielde, seger Udveie ned i Dalen, og
leber der sammen til en Hoved Elv, som deels med deels uden Tilsted
af andre Side Elve, giennemstiarer den heele Dal fra everst til nederst,
og, nåar Situationen giver Anledning dertil, danner under Veis ad
stillige smaae og store farste Vande.
Da det nu er naturligt, at
Våndet i sit Leb seger hen til dybe og lave Steder, hvor det sinder
lettest Fald; sta er det og en nedvendig Felge, at vore Elve maae i
Nedlsbet holde fig narmere til de bratte Field-Sider, hvor de finde den
siideste Mark, end til de straaeliggende Sider, som ligge mere heit og
haldende, og at de altsta maae deele vore Dale i tvende Hoved-Parter,
forn vel ere af lige Langde, men af en meget ulige Breede; da den
Deel, som ligger paa Elvens Sendre Side, befindes som oftest me
get smal imod den Nordre Part at regne, og falder desuden sta meget
mindre beboelig, som den ligger i Skyggen eller åssides for Solen (*).
Denne Situation markes nu vel overalt i vore Dale, men neppe noZensteds mere kiendelig, end her i Stordalen, og det fornemmelig
saa viidt dens ferste Hoved-Part og ferste Mule -Strakning gaaer;
thi der kan man paa Elvens Nordre Side talle 13 adstilte Gaarde,
lig-

(*) De til Dalene nedgaaende Field-Sider kaldes egentlig paa Norst
Lier, i sier ttaar de ligge nogenledes straae og heldende.
Den
Side, som vender mod Solen, heder Sol-Lien; men den, som
ligger i Skyggen, kaldes Bag-Lien. As disse Lier bme mange
Gaarde Navn hos os.
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liggende i Rad under eet ftmmenhangende Gierde, nåar man derimod
paa hun Side ikkun seer den eeneste Gaard Qvame (*).
Efter denne Afvigelse begiver jeg mig til de markvardigste Steder
her i Dalen , som ere selgende.
i) Hove kaldes nu omstunder den store Gaard, som ligger langst ned
i Dalen, paa Nordre Side afElve-Munden; men siges tilforn at
have heedt Stole (ligesom Dalen selv Stoldal) (") uden at man
veed, enten paa hvad Tiid, eller ved hvilken Anledning, Gaarden
saaledes har forandret sit Navn. Man vil og forsittre, at her paa
Gaarden i de aldste Tider stal have boet een eller flere af de sta kald
te Hevdinger, hvilket man maastee slutter af de 3 meget store og
lange Kiampe-Grave, som endnu ere at see her paa Gaarden;
stient deraf findes et langt sterre Antal paa den nast hos liggende
Gaard Venje, hvor man ferst ster 5 meget store og lange KiampeEe 2
Heie,

(*) Ved denne Leilighed maa jeg og erindre: At endstisnt baade smaae og
store Dale kommoden overeens, at Gaardene selv, eller deres Huuse,
ligge vexelviis om hinanden , snart paa een snart paa en anden Side af
Elven, langs op ad heele Dalen, saa forholder det sig dog ikke paa eens
Maade med Gaardenes Strcekninger og Gramdser; thi i de smaae og
sncrvre Dale ligger den eene Gaard oven for den anden saaledes, at de
alle sirockke sig tvert over Dalen, paa begge Sider af Elven, men i de
store og breede Dale ligge Gaardene deels vexelviis deels jcevnsides med
hinanden saaledes, at de have Elven til et naturligt Grcendse-Skiel
imellem sig.
(**) Denne Forstiel bestaaer vel blot i en Dialect, eller deri, at man i
gamle Dage, ligesom det endnn steer paa sine Steder i Norge, har i visse
Ord udtalt det Bogstav R. som et L.
Saaledes har sor Exempel den
Oe Storoen, hvor Kong Hagen Adelsteen doede , i gamle Dage v«ret kaldet Stolen, som kan sees af Sn. Sturlesens Krenike i bemttldte Konges Historie.
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Hoie, og dernast 14 smaae og Cirkelrunde, hvilke rundt om ere
besatte med Kampe-Steene, og ligge nar ved hinanden i 3 nasten
lige store Rader.
2) Kirkebse ligger paa stmme Side af Elven, 1 Fierding Miil fra
Stranden, og har faaet sit Navn deraf, at Sogne-Kirken, nemlig
den sta kaldte Stordals -Kirke, staaer paa dens Grund. Hvor
lange Kirken har havt dette Navn, veed jeg ikke; men afden for
hen paaberaabte gamle Nsformah, dateret d. 7 Maii 1 589, ster
jeg, at den da har varet kaldet Skaudals-Kirke, maastee fordi
Stordalen paa stmme Tid har baaret Navn af Skaudal, hvorom
man dog ingen Efterretning har. Kirken er nu omstunder en liden
og «anseelig Stav-Kirke, som stet ingen Markvardighed har, og
eier kun et ringe Jordegods, bestaaende af 2 Voge og 18 Mark
Fist. Dens Vedligeholdelse beserges af Sognemandene, som selv
eie Kirken.
z) Harpe-Wergct kaldes et vist Bierg her i Dalen, som ligger endnu
heiere op paa stmme Nordre Side, imellem de tyende Gaarde
Stsrhtim og Moe, og har faaet sit Navn af den underjordiste
Musik eller Harpe-Lyd, som der i gamle Dage stal vare hert.
Endnu staaer man vel i de Tanker, at visse sta kaldte Underjordiste
Folk have her sit Tilhold, ligesom man og om dem veed at fortalte
een og anden forunderlig Tildragelse; men da alle disse Beretninger
smage alt for meget af det Fabelagtige, vil jeg ikke falde Laseren be
svarlig med at anfer.e dem.
II.) Stordals-Strand vil jeg kalde det steile og nasten übeboelige Stykke Land paa Sendre Side af Stordalen, som stratter
sig omtrent en halv Miil i Langde fra Stordalsvigeu hen til OveraaeBygden i Strands Sogn, eller rettere, til det sta kaldte RammerField, der udgier en Deel af den heie Field-Strakning, hvoraf denne
Strand-
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l
Strand-Side (om den og fortiener at kaldes sta) egentlig bestaaer.
Ved Nammerfieldets Bestrivelst er allereede viist, at Field-Siden
paa den Kant ster ganste steil og bar ud, og at den paa nogle Steder
hanger mere ud oven end neden til. Det selvsamme kan og siges om
den evrige Deel af Field-Siden, som, uden at efterlade sig nogen Fod
eller beboelig Strandbrad, gaacr overalt steilt ned i Fiorden, lige hen
til Stordalsholmen, en liden Gaard beliggende ved Pynten afStor»
dalsvigen, hvor Fieldet endes paa den Kant, og hvor det viiser sig i
en meget artig Skikkelse for dem, som komme reisende her forbie og
holde sig noget langt hen paa Fiorden , nemlig med en Top, der noget
nar forestiller en Krone, efterdi den har en Hoben Field-Tinder,
eller spidst Tagger i detOverste, staaende ien ordentlig Runddeel, lige
som Toppene paa en Krone. Naar denne eene Gaard undtages, fin
des her (for sta viidt Storbalens Sogn strakker sig) ikke det mindste
beboelige Sted ved Stranden, men alene en sta kaldet Field-Gaard
op imod detOverste, som dog for narvarende Tid ligger ede; hvoraf
man lettan stutte, at denne Strakning fortiener mere at kaldes en blot
og bar Field-Side , end en Strand. Langs ned ad Fleld-Siden lsbe
adstillige Elve, som have her fra everst til nederst en meget steil LebeBane, og styrte sig med en utroelig Fart ned i den dybe Stordalsfiord
saaledes, at Våndet til sidst falder perpendiculair ned, som fra en
Huus -Vag/ og foraarstger ei alene et valdigt Skum med en stark
Susen og Brusen, men og ell hastig Vind, som i stille Veir kiendelig
kan fornemmes et godt Stptte hen paa Fiorden. Med al denne Steil
hed og Negenhed har Fieldet dog hist og her adstillige sta kaldte FieldHammere (eller fra Siden udstaaende Bierg-Knolde) og oven paa
dem visse sta kaldte Flåer, eller flade Afsatninger, af hvilke de everste
bare Fyrre-Skov, og de nederste en Deel Asald-Traer; men stmme
kan dog aldrig komme til nogen Nytte, efterdi Adgangen til dem falder
Ee 3
alt
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alt for besvarlig, eller rettere ganste umuelig, undtagen for Gederne,
som stes her at klavre op paa de everste Field-Toppe i sta steil og han
gende Situation, at det med Billighed kan siges om dem: pen6em
e rupe capella. Paa den heele Strakning findes, som maldt er,
kun tyende beboelige Steder, begge af liden Betydenhed, nemlig
t) Stordalsholm, et lidet Krammer-Leie eller Handels-Sade, som
ligger paa en Landpynt nar ved Stordalsvigen , med ringe Jord
og liden Avling; men har dog under sig en Avlsgaard af sterre
Strakning, kalder AvsteholM eller Holmhals, som formedelst
sin heie Beliggenhed egentlig ber anstes for en Field-Gaard. Her
bliver i sar at marke: At den usedvanlige Bevagelse i Havet,
som d. isie Novembr. 1755 yttrede sig hos os, sta vel som paa
mange aildre Steder i Verden, blev ingensteds fornummen i sta
hoi Grad, som just her ved denne Gaard, hvor See-Vandet i gan
ste stille Veir, og i heieste Ebbe-Tid, ffeeg omtrent 5 Favne heit
paa den javne Strandbrad, og stiod sig ien Tid af Time 3 Gange
frem og 3 Gange tilbage igien, med en Haftighed, som blev bemar
ket langt nd paa Fiorden; men ester disse 3 igientagne Sted og Til-,
bagetrak faldt Våndet i sit naturlige Leie igien, og Bevagelsen op
herede ganste, Uden at have foraarstget mindste Skade (*).
2) Diub(*) I Aaret 1762 d, 2 den April om Middagen indtraf atter en mcerkelig
Bevcegelse i Ssen, omtrent af samme Bestaffenhed som den ferste, men
dog mere almindelig, mere langvarig, og mere hcrftig; stisnt neppe
nogensteds hastigere , end her ved Stordalsholmen , hvor Ssevandet i
stille Veir, og paa en Tid, da Ebben var usedvanlig stor, stiod sig ien
heel Time bestandig frem og tilbage, omtrent 12 Favne heit paa Land,
eller lige op til det sedvanlige Flod-Maal, ret ligesom nåar Hav.Vslgerne spille paa Stranden i et Stormveir, og med saa hceftige Stod og
Trwk, at Fister-Baade, Steene og alt hvad der laae i Stranden, maat-
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2) Diubdal kaldes den anden ringe Gaard, som ligger nasten eoerft
op paa Field-Siden i en liden Dal, af hvilken den barer Navn;
stient den, i Bstragtning af sin meget heie Situation, langt heller
kunde sortiene at kaldes Hsydal end Dybdal. Denne agte FieldGaarder ei alene et lidet og afsides liggende Sted, som neppe kan
fede 1 Beboer, men og udstt for de fleste Uleiligheder, hvilke en
sta hei Beliggenhet) gemeenlig pleier at fere med sig, stasom alt for
tidlig indfaldende Hest-Kulde, og deraf selgende idelig Misvaxt,
Mangel af Naboelig Hielp og Omgang, og i sar en meget steil og
vanstelig Soe-Vei, etter Opgang fra Stranden. Denne er her
itte uden Forundring at anste, da den ikkun er en trang Fodstie,
som i mange Bugter og Vendinger gaacr op ved Siden af en Elv,
hvor man blant Klipper og Bierg Kloster har anlagt og fastet nogle
Trae-Ratter at holde sig fast ved; hvilket og uden Tvivl bliver sta
meget mere nedvendigt her, som det synes, at en uhaldig FodganZer kunde ved et eeneste falst Trin i en Hast befordres fra Dybdal
og lige ned i Dybet af Stordalsfiorden.
Det eene med det
andet har da foraarstget, at denne Gaard, som Na.turen synes
at have bestikket til en Boelig for Eremiter, er mere end een
Gang bleven forladt, ligesom den og for narvarende Tid virkelig
ligger ede.
II!) Dyr.
te folge ester; ved hvilket alt dette i sier bliver som noget Bessnderligt at
mcerke, at Bevegelsen ikke i mindste Maader stal vare bleven fornummen
paa Fiorden, men alene noer ved Stranden, hvor den syntes at komme
lige op fra Grunden.
Blant adstillige andre Steder , hvor denne sidste
Bevagelse kiendelig yttrede sig hos os, vil jeg ikkun navne det af sin
Uroelighed bekiendte Brusdals-Vand i Skove Sogn , som paa bemceldte Tid endda laae tilfrosset; men btev ved denne Leilighed sat i saa hastig
Ovrsr, at Isen brast op og gik i mange Stytter.
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III.) Dyrkorn- Bygd vil jeg kalde den heele Strand, som
strakker sig fra Stordalens Nordre Side hen til Vestre-Vygden i
OrstougsSogn; stient man under dette Navn i Almindelighed ikkun
forstaaer den lille Dal, som fra Fiorden gaacr op ved den Nordre
Ende af Stranden , og udgier den beste Deel af Bygdelavet. Denne
Strand er i Henseende til Steilhed og Übeboelighed aldeles ikke at ligne
med den nyelig bestrevne Stordals-Stran^; men alligevel ligge dog
Gaardene her temmelig heit op ved Field-Siden, og kan derfor just
itte anstes for de frugtbareste, hvilket maastee har givet Anledning til
Bygdens Navn, som siges at have fin Oprindelse af Korn-Mangel og
dyr Tid. Noget heit op i bemaldte lille Dal voxer adstillige Slags
Tråer og Urter, blant hvilke jeg ikkun vil navne Hagetorn , Nogn
og Selje-Asald, UlvVeed, og Tranbar; og langere ned stes en
Hoben
eller Nmfan, item Verdalcum ni^rum eller
Lungesot Nod. Langs hen ad Stranden voxer i sar en stor Mangde
af Vild-Mynthe , OriAlnmn l^lvettre, sta at det Hoe, som der
avles, giver altid en meget behagelig Lugt fra sig, end og lange efterat
det er bragt ind i Laden. Samme Urt bliver og ofte af Venderne
hentet herfra, og indstmlet for sig selv, til adstillige Oeconomiste
Brug ; da den ferst terres og siden bruges, deels til Kryderie i Pelse,
deels til at blandes i Tobak og smoges. Videre falder ikke al erindre
ved dette Bygdelav, som seder sine Beboere temmelig vel overalt, og
ber hverken regnes blant de beste eller sletteste Egne.
I V.) Skottet er et lidet og übetydelige Bygdelav, som ligger
tvert over for Dyrkorn-Bygden , paa hun Side af Fiorden, ganste
adstilt fra de evrige Deele af Sognet, og just der, hvor Storfiorden
begynder at beie sig. mod Senden, og at faae Navn af Stordalsfiord.
Det ligger indfiuttet imellem Rawstadalen i Orstougs Sogn og den
egentlig sta kaldte Strand i Strands Sogn, og bestaaer af et heit og
steilt
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stelt Field, som uden Tvivl kaldes Skottet af den Aarstg, at det
styder sig ud fra den ved Stranden beliggende lange Field-Strakning,
med hvilken det ellers staaer i Sammenhang. Uagtet dette Field fal
der temmelig heit og brat, sta har det dog en nogenledes beboelig Fod,
og i sar paa den Sendre Kant trende sta kaldte Flåer, eller flade
Afsatninger, den ene oven for og heiere op end den anden, hvorpaa
ligge trende adstilte Gaarde, nemlig den sta kaldte Korsdal neden
til, Skottet (som barer Navn af Fieldet selv) i Midten, og Skot
hals oven til, alle i Rad op ad Field-Siden. Dette er for reisende
Folk et meget vel bekiendt Sted , og ret at anste som et Cap eller For
bierg, hvor alle de, som agte sig. ud eller ind ad Fiordene, altid maae
fare forbie; ligesom det og derfor navnes i voreHistorier, som et Sted,
hvor Kyng Ole den Hellige maatte passere forbie, da han for at und
gaae Hagen Jarls Efterstrabelse tog Flugten igiennem Sendmer til
Oplandene. Da og dette Sted ligger (efter Langden at regne) om
trent midt i Fogderiet, sta bliver det i Almindelighed ansett for et
Grandse-Skiel imellem det, som man hos os kalder Soe Kanten og
Fiordene; sta at alle de, som boe Osten og Sonden for Skottet,
det er, i Strands og Stordalens Prastegield, henferes egentlig til
den Classe af Indbyggerne, som kaldes Fiorde-Folk og Land Folk,
nåar derimod alle de evrige gemeenlig betragtes som Soe- og Oe-Folk.
Dette Nationale, og almindelig vedtagne, Begreeb om Fiordene er
og af mig som oftest fulgt, baade i denne og den ferste Part af Svnd
mers Bestrivelse; omendstient det virkelig er alt for Meget indstranket,
og burde naturligviis strakke sig til alle de Steder, som ligge paa det
faste Land iog nar ved Fiordene eller Hav-Bugtene. Hvad Bygdela
vet selv i Ovrigt angaaer, da er det ikkun af liden Strakning og Betyden
hed, og har i alt kun 6 smaae Gaarde, af hvilke de 3 forommaldte ere de
markvardigste. Det eeneste, som her endnu kan komme i Betragtning,
erden bekiendte
Ff
Lii<
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Liimurs-Huule , som ligger strax inden forden Gaard Skottet, og
er en i Fieldet horizontal indgaaende Huule eller Lengang , til hvil
ken man fra Stranden maa gaae op igiennem en Uur, det er, en
Dynge af store og uordentlig liggende Steene eller Bierg-Stytter,
som er et godt Steen-Kast lang, og kaldes Lmn-Uren. Dette
Sted har eeg aldrig sundet Tid og Leilighed til at besege, omend
stient jeg ofte har faret der forbie; har og agtet det sta meget min
dre fornodent, som Hans Hmarvardighed Hr. Procanceler Pon
toppidml forud newgtig har bestrevet denne Huule, og (som jeg
er forsittret paa) intet udeladt af dens Markvardigheder; hvorfor
jeg og her vil indrytte Hans Bestrivelse Ord til andet saaledes, som
> den i Norg. Naturl. Histories i . Deel Pag. 7.7., 0. sy. findes
' anfert.
Et andet endnu markvardigere Exempel af stadan Len
' „ gang i Fieldene vil jeg anfere efter egen Forfaring. Da jeg paa
„ Orstoug Prastegaard herde , at ikke langt derfra i Strands An
„nex (egentlig i Stordals Annex, men dog ganste nar ved
„ Strands Sogns Grandser) fandtes en Elv, som udbred midt
„paa Siden, igiennem den haarde Steen, af et Field, kaldet
„LiiMur, og havde over sig en Huule, som formodentlig fulgte
„ Elven, hvor langt, kunde ingen sige; sta besluttede jeg at see den,
„da jeg paa min Visitations-Reist til Nordalen dog maatte passers
„den forbie. Jeg forsynede mig med Fyrtei, Lys og en Haand
„ Legte, samt en lang Line, som kunde tiene inttar M
„leg landede da med min Baad ved Foden af bemaldte Liimurs
„ Field, som gaacr sta steilt op ad, at vi ikke uden Besvarlighed
„ofte maatte klavre paa Hander og Fedder, samt klynge os op ad
„ved Buster af Hassel- og Elle-Trae. Paa Siden af vor Opgang
„medte os en rindende Elv, og viiste Vei til Huulen. Denne er
„nu itte uden Forundring, at ansth, stasom en naturlig

„6l^

'
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„ 6uAriß , mineret ved Våndets egen Kraft midt igiennem det haar
„de Steen-Bierg, hvis Malm jeg fandt at vare her og der adskillig,
„ meest graae Kamp, men i og omkring Vandledningen selv var det
„en lysgraae Marmor med blaaeagtige Aarer, sta at, om denne
„ Naturens Bygning stulle have varet giort ved menneskelig Kunst,
„ ville den have blevn temmelig kostbar, ansett, at, sta snart man
„ kommer igiennem de Buster, der nasten stiule Huulens Aabning,
„og trader nogle Trin frem, da sinder man ligesom en hvalvet Len
„gang af llltter Marmor, haa hvilken itte sees mindste Spratte eller
„ Aabning, men vel mange udstaaende Kanter og Forheielser, dog
„alle disse sta javne, som det kunde have varet en Dei, altet i
„rundagtige og glatte Figurer. Et lidet Stykke Veis, maastee
„IQO Trin, gaaer denne Lengang lige frem, dernast beier den til
„heire Haand, gaaer snart op snart ned, og bliver snart smalere
„ snart dobbelt sta breed; da dens Bredde, efter mit Favne-Maal,
„kan agtes for 4 a 5 Alne, og dens Heide 3 Alne, sta at tyende
„ Personer gemeenlig kunde gaae jamsides, foruden at bukke sig ret
„tidt, eller og krybe paa Hander og Fedder, som undertiden maat
„te stee, og tillige med den fugtige Damp, der lignede den, man
„ sinder i en muuret Begravelse, forbod mig at gaae sta langt
„ frem , som ellers var steet. Hertil kom den fale brumlende Lyd af
„ Elven, som leb under neden, og dens Leb var det egentlig, jeg
admirerede; thi over den gaaer man paa et ganste javnt og flat
„ Steen- Gulv, der som en Hvalving beier sig lidet tMegge Sider,
„ men er ellers plat og itte over 3 Fingre tyk, havende her og der
„nogle smaae Aabninger, igiennem hvilke man kunde see Våndets
„Leb. Sperger man hvor viidt denne Lengang strakker sig, da
„tvivler jeg ikke paa, den gaacr jo lige sta viidt som Elven, og har
„ sin Oprindelse af dens Fald , hvilken har udhuulet Steen Bierget
„ved Tidens Langde, efter den gamle Regel: (3u«a cavar lapi
„dsM) non vi, led s^pe cadendo; og dette bestyrkes serdeles
„ ved de javnstidte Bugter eller belgagtige Figurer, som jeg fer har
„stgt at Hunlens Hvalvning ogSider ere fulde af. Sperger man,
„hvor Elven kommer fra, da berette Venderne af den Egn, at
„oven paa den everste Field-Aas, som oplefter sig i det mindste 100
Ff 2
Fav
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„Favne nasten perpendiculariter overHuulen, findes et stille Vand
„af ongefar en Fierdingveis i On^kreds, uden Tvivl sanket af Reg
„nens og den smattede Snees Tilstod fra andre Field - Tinder.
„ Hvorledes den everste terre Hvalvning kunde blive sta hei over El
„ vens Leb, nåar den derved er foraarstger, stuttes lettelig, efterdi
„ den af Vegyndelsen ikke maa have varet sta hei, men rraHu rem
„poNß har Elven, som forst leb i den everste Hvalvning , staaret sig
„ igiennem indtil den er kommen sta dybt, og ved at stiare paa
„ Fieldet, har den sat de afslidte Partikler, som Sand og Gruus
„paa Bunden, hvoraf denne ligesom et Be6iment eller Bundfald
„ ligger sta javn og stat, tiener og nu til Våndets Laag eller Datte,
„da den fer var dets Bund. I disse Tanker blev jeg end mere be
„ styrket, da jeg, efter nogle Dages Forleb, paa min Retour fra
„Nordal, atter besegle stmme Huule, og selv gik noget videre ind,
„stisnt ikke sta viidt som et Par Karle, jeg havde med mig. Da
„stae vi ved Legtens Hielp, igiennem en Aabning under vore Fed
„ der, hvorledes Elven har endnu et andet lige stadant fladt og javnt
„Bcratum af Steen eller bundfalden Gruus at lebe paa, som det,
„den leber under, felgelig at den med Tiden ogsta vil stiare sig
„under denne nye Hvalvning, og giere den til sit Loft, samt ved et
„ andet Bundfald lagge Grund til en nye Hvalvning. I^mum
„Xvi lonAlnyva valer nimare veruftaß.„ . Saa viidt Hr. Pon
topvidan, hvis Bestrivelse stemmer fuldkommen overeens med
deres Beretninger, som, opmuntrede af Hans Exempel, have
siden varet derinde, og selv tåget alle Ting i Oiesyn.
Nu felger den sedvanlige Fortegnelse over Gaardenes Navne
«hg Matrikel-Tan i begge Sogne, item Beboernes Antal, med videre.
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Strands Sogn.
Bygdelavenetz
Navne.

Gaardenes

BeboernesAntal.

Vog.

Slyngstad.
Odegaard.
lelle.
Ringstad.
Langeloe.
Nedrebierg.
Kislen.
Ovre-Furscet.
Nedre- Furscrt.
Engescet.
Lien.
lArnebierg.
!Oe§ eller Ous.
lelle.
Strands
Dal Fremhuus.
Drcege.
Gicere.
Svee.
Habostad.
Helstad.
Hiemme-Gicere.
Frem-Gicere.
Redscet.
"HiemFierildstad.
Fremer-Fierildstad
Overvold.
Rer.
Herdal.
jEmmedal.

Gaard- j Pladse ! Huusmcend. ! mcend. ! mcend.

Skyld.

Navne.

Pd. I Mk.

2

2
I

sHererognyeligopbygren
iPrcrstegaard for den til
l Kaldet nyelig bestikkede
l.Prcest.
!eller Hielde.

3
9

<^le-

3

iz
l8
9

2
6

I
l8
1
2
l8
2 2
2^
18
I
I
3

9

I

iz

I
I
2

4
2
I
I
I

27

2
2
2

2
I

6

3i

i8

3

9
9
9

4
3

I
I
2

i8

I
I

2

I

2'
2
2^-

4
3

lz

2

3
2

2^.

6
9

er Tingsted for Da-,
og Sy nd el vs.

4

6

2
i

Anmarkninger.

Disse 1 4 Gaarde henhsre
til den i StrandsDalensßeffrwelsejaa
kaldte tredie Hoved-Part,

2

5
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Strands Sogn.
Bygde
lavelles
Navne.

Gaardenes

BeboernesAntal.

Navne.

sFause eller Fauste
!Frennner-Fauste.
! Brune.
Espehield.
Hagen.
>Kislaas
G:stUrm.Madvig
Stran 'Gidstehoug.
den. Helsem.
Skarbse.
Vige.
Hesse-Gicsre.
Orviig.
Opsaug.
>Opsaug-Lie.
lDugen.

sOveraae.
Lic.
Ovre-Ringscrt.
Over Nedre-Ringsitt.
aae- Stafs^Eng.
' Andesok.
Bygd.
Klevberg.

Anmarkninger.

Pd. Mk,

Vog.

Strands sSlettevold.
Dal !Oye.

Gaard- Pladse^ Huusmcend. mcend. mcend.

Skyld.
1

Ii

iBl

2
-^2

2
I
2

i8
2
4

i
i
4
3
i
i
i
2
4

eller tredie Hoved-Ttrcekning

I
En Adegaard, som bruges
under Kis la as.

18
2

4i
1^
2
2

18

6i
2

9
18
2

18

3i
2i

9
2
-^2

15
18

ii

2
4
i
i
i
5
2
I

6
4

I
I

4

I

I
2

I

Graven.
Ureni

I

Hammer.

I 12 sde.

3
9

2
ode.

2
I

i
2

eller Helsheim.

'Denne Gaard gik mesten
deels under ved Rmnmer
. Fieldets Udsald i Aaret
1 1 73 1, og har siden den
Tid ligget ede.
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Stordals Sogn.
BeboernesAntal.!

Gaardenes

Bygdelavenes
Navne.

Navne.

Vog.
'*Hove.
Venje.

6

Busengdal.
Mrkebse.
*Qvame.
"Midtbust.
*Ovrebust.
Holte.

I2

Pd. Mk.

6

)

)2

2
2
2

iz
4i
6

9

2

Stor
Dal.

18

214

Gicrsevold.
Gia?stvold^Sceter.
Stavdal.
Stele.

2
I

!Alnaas.

Ii

2
2

18
1
3

2

I

Fokhoug.
2

Sceljebotn.
Langhoug.
Nakken.

i
2
2

6

1
2

I
2

18

2
I

6

I

Talberg.
Vad.

I

6

2
I

Lssitt.
Rsdftet.
RsdscebSnter.
Ekre.

2

3

I
I
l

9
l8
i8

2
2
2
2

Tretsye.

jDezV F tilhsreG-G
/Til G-G. henhsre 3 V
1 Pd. 12 Mk- Zist.

4
4
4

I
2

18

sV«ljehoug.
Oversye.

4
7
2

3
Moe.

Anmarkninger.

Gaard Pladse j Huus
mcend. lncend. ! mcend
mcend,

Skyld.

eller Alm a as.
En af Eierne ganste for
rådt Gaard, som ikke fin
nes anfsrr i Matrikelen.

1
Disse 6 Gaarde henhsre
,til den Deel af Stor
dal en , som egentlig kal
des Rsdscrt-Dal.

Stor-
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Stordals Sogn.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.
Gaard- > Pladse! Huus
mcend. mcend.! mcend

Skyld

Anmarkninger.

Et Handels-Scrde.

65^ sStordalsholm.
dals Msteholm eller
Strand >H"hals.
.

En Avlsgaard under
Storoalsholm.
En ode Field-Gaard.

sStavn«ss.
Indre-Sceter.
Flaaen.
Her liggex i8
Mk. Fiff
ode.

Dyr- fielde.
kornBygd.!^re^
Gl«re.
Frem-Scrter.
Dyrkorn.
Ovre-Dyrkorn.
Skiortencess.
Vihammer.

eller Nedre - Dyr
korn.

Skotttt.<K°'«dal.
Skottet.
',Skothals.
sßirkencess.

i8

En liden Odegaard.

Femte

2^

Femte Lapitel.
Om

Nordalens Prastegield.
Z^ordalens eller Nordals Prastegield, forn egentlig bestaaer af de
tyende Sogne Nordalm og Syndelven, har tilforn ligget
som et Residerende Capellanie under Krffong, hvis Sogne Prast tog
alle visse Indkomster af Tiende og Landstyld, imod at give den Resi
derende Capellan en vis aarlig Lon; men derudi er ollereede steet For
andring i forrige Seculo, saa at Stedets egnePraster lange have nydt
alle visse og uvisse Indkomster af Kaldet, tillige med andre en SognePrast tilkommende Rettigheder, omendstiont de lige indtil denne Tid
bestandig have baaret Navn af Residerende Capellaner; et Navn, ftm
for narvarende Tid stet ikke passer sig paa dem, og kunde derfor med
saa meget storre Foie forandres, forn dette Kald nu omstunder er det
seneste i sit Slags, eller det eeneste gamle Residerende Capellanie her i
Provstiet, hvor saadan Forandring ikke er steet.
Dette Kald ligger allerlangst ind i Landet mod Osten, yg har en
meget vidtloftig Strakmng, som paa Nordre og Vestre Side stoder
hen til Strands og lOrgmfiords Prastegield, men paa Sondre og
Ostre Kant til Lang Fieldene, eller Grcendse-Fieldene, det er, de
meget hoie og lange Field-Strakninger, som satte Grandser imellem
Sondmor og de 3 narmeste Fogderier, nemlig Nordfiord i Bergens
Stift, Gnldbrandsdalen i Aggershuus Stift, og Romsdalen i
Trondhiems Stift, hvilke alle stode her sammen som til en MiddelGg
punkt,

'
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punkt, og give Adgang til hinanden igiennem visse saa kaldte Alfar
vei? over Fieldene, og til Deels over de sammesteds tiggende SneeBrceer. Kaldet bestaaer af lutter Strande og Dale, og indbefatter
isar den sidste og Sydligste Deel af Storfiorden (her egentlig kaldet
SyNdelvsfiorden) tillige med tyende derfra mod Asten gaaende TvarFiorde, af hvilke den storste kaldes i Vegyndelsen Nordalsfiord, men
siden Tafiord, og den mindste Gemngerfiord; alle meget dybe, og
paa begge Sider indstuttede af saa hoie og steile Fielde, at man her seer
faa eller ingen boende ved Strcmdbraddene, som andensteds i Landet,
men enten paa Field-Sidernes stade Afsatninger, som kaldes Flceer,
eller paa Fteld-Aasene og alleroverste Field-Rygge, hvor Huusene un
dertiden ligge saa hoit, at man neppe kan see op til dem, nåar man fa
rer der forbi til Soes. De adstillige store Dale, forn gaae op fra
Fiordenes Sider og Botn, og udgiore den beste Deel af Kaldet, ere
vel langt meere beboelige end Strandene; men ikke desmindre have ds
dog strakkelig hoie og steile Fielde paa degge Sider, og falde derhos i
Almindelighed saa trange og indknebne, at det platte Land imellem
Field- Siderne neppe nogensteds strakker sig over
Miil i Bredde,
Kort at sige: man sinder her de usedvanligste og forunderligste Sima
tioner, som nogensteds i Norge ere at see, og tillige de farligste Ste
der, som Folk nogensinde kan beboe , deels i Betragtning af de mange
bratte Veis og Stier imellem Klipperne, deels og forllemmelig i Hen
seende til de ofte indtreffende Snee- og Steen -Skreder ("), tillige

med
O Hvor stor Skade og Odekceggelst disse ister kan foraarsage hos os, derpaa
havde man et moerkeligt EZempel i Aaret 1679, s^n af Venderne kaldes det store Skade Aar, da 20 Gaarde her i Fogderiet paa een Gang,
bleve bestadigede, og 130 Mennester paa samme TW Mlagte afSneeFondene, eller asde saa kaldte Snee- og Steen-Skreder, som begge
pleie
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med Elve-Brnd og meere, som er en nedvendig Folge afheie, steile
og trange Situationer, og falder uden Tvil her meere almindelig, end
paa noget andet Sted i Norge. Fornemmelig have disse Uleiligheder
tåget Overhaand i de seeneste vaade og fugtige Aaringer, da man om
Vinteren har ikkun havt liden Frost, men meest Slud og Toe-Veir;
saa at, omendstient Gaardene derved sielden ell^r aldrig blive saa gan
ste edelagte, at de jo bestandig kan bruges og beboes, lide de dog ofte
en markelig Formindstelse, som foraarsager idelige Aftag, eller Ned
sattelser i deres Matrikel-Taxt. Hvad Steen- og Snee-Skrederne
egentlig angaaer, da er ved dem isar at marke, at man allermindst er
underkastet Fare for dem paa de Steder, hvor Field Siderne gaae al<
lersteilest ned, og ste meest fale og farlige ud, efterdi hverken lose Stee
ne kan ligge der, ei heller nogen Snee ret faste sig; men hvor Fieldene
falde noget straae og haldende, der er Faren allerstorst, saa at man i
et hastig indfaldende Toe-Veir aldrig paa stige Steder kan vare ret sik
ker, hvad enten det er i Dalene eller Fiordene. Reiser man paa saa
danne Tider til Sees, maa man altid holde Midt-Fiords, som det
her kaldes, eller seile midt hen ad Fiordene, af Frygt for Skrederne,
Gg 2
som
pleie at vare i Fslgestab sammen. Om denne ulykkelige Hcrndelse, som
fornemmelig tras Nordalens og lergensiordens Prcrsiegield, haves
endnu en trykt Viise, forfattet af Hr. Claus Hansen Gaas, forduM
Sogne-Prcest til Ulvsteens Prcestegield, under selgende Titel: En KlageDicht over det sergetige og uformodelige Tilfald, som steede i
Vergenhuus Lehn paa Sundmoer i Nordalenis og lornesiorens
Sogner, den 6 Febr. Aar 1679 0. s. v. Fammenstreffven aff
Claus Hansen Gantzio. Prentet i Kiebenhavn l 68 1 . Denne
Viise, som ikkun bestaaer af 4 Octav-Blade, indeholder vel meget stet'
Poesis, men dog sandfcerdige Historiste Beretninger, og kan derfor tiene
til at rette de smaa Feil, som findes i Råmi Norg. Bestrivelse Pag.
176, hvor foranssrte Tildragelse kortelig bliver ommceldt.
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som vel for den sterste Deel falde lige ned ad Field-Siderne, men styde
dog under Veis, ved at stede an imod visse Klipper, en Hoben Steene
fra sig, og kaste dem ofte meget langt hen paa Fiordene; saa at man
ei med Tryghed kan folge nogen af disse Fiordes Sider, eller seile nar
ved Strandbreddene. Endnu en anden Farlighed har man her til
Sees at befrygte af de heftige Kaste Vinde, som tumle sig imellem
de hoie Fielde, og afden siarke Seegang, som foraarsages af Velger
nes Sted og Tilbagested ved de steile og til Landing meget ustikkede
Strandbradde, besonderlig nåar Strem og Vind ere hinanden imod;
thi da sattes Våndet i disse trange Fiorde i en strakkelig Bevagelse,
som i de feenere Tider har forvoldet fieere Menneskers Ded end Skre
derne, stient der paa ingen af disse Maader steer enten saa stor ellcr
idelig Skade, som Man stulle have formodet, efterdi Indbyggerne ved
alle Leiligheder vide meget vel at tåge sig i Agt. Af alt dette lader sig
da let stutts, at Kaldet ikke kan vare vel beboet i Proportion af sin
Sterrelse og vidtleftige Strakning; men dette kan dog med Sandhed
siges, at her neppe findes noget brugbart Stykke Land, eller mindste
beboelige Plet Jord, som jo er dyrket og beboet: ja end meere, her
findes Gaarde af saa hei og vanstelig Beliggenhet), at man maa undre
sig over, hvorledes Folk kan komme derop, end sige, boe og ernare
sig der. Ikke desmindre ere disse Fieldboeres Vilkaar, efter alles Til
siaaelse, i meere end een Henseende nok saa gode, som de fieste andres;
thi deres Skatter og Afgifter ere kun ringe, og hvad der mangler dem
i Korn Avling og andre Herlighcder, det erstattes tilstrakkelig ved deres
Qvag-Avling, som er saa stor og betydelig, at de kan salz^e alle Slags
feede Varer, item Lader, Uld, Vadmel og meere, i sterre Mangde,
end alle deres Naboer tilsammen tagne.
Hvad Korn Avlingen her i Kaldet angaaer, da er den virkelig
langt sterre, end man efter Stedernes udvortes anseende kunde vente;

men
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men dog ei tilstrakkelig til Indbyggernes fornedne Underholdning i al
mindelighed, og derhos meget ulige, efter Gaardenes og Jordartens
forstiellige Situation og Bestaffenhed. Ved Strandene, eller ret
tere, paa de til Stranden nedgaaende FieldSider, ligge Gaardene
forn oftest megtt heit, og haver ikkun liden til Agerdyrkning tjenlig
Jord; foruden at de, ligesom alle andre Field-Gaarde, ere idelig
Misvaxt og fleere Uleiligheder underkastede. I Dalene derimod fin
des overalt gode Korn Jorder, dog med den Forstiel: at de nederste,
eller ved Elve-Mundene beliggende, Gaarde hare best i vaade Aarin
ger, og tåge derimod Skade af Torke i varme Sommere, fordi de ere
sandige og terre; de everste Gaarde ligge temmelig heit, og bestadiges
derfor ofte af Kulde; men de midterste ere gemeenlig frie for alle stige
Uleiligheder, og give ofte sine Beboere baade 1 og 2 Aars Fede.
Men, omendstient det her i Kaldet ikke er saa rart, at en Bonde har
5 og 2 Aars Fede-Korn i Forraad, og lader forrig< Aars Afgrede
ligge urert, indtil den nye er kommen i Huus; saa maae dog de fieesse,
formedelst ofte indtraffende Misvaxter, snart af formegen Varme,
snart af formegen Kulde, aarlig forsyne sig med Korn fra fremmede
Stader, nemlig enten fra Kiebstaderne, eller fra det nast hos liggende
StMNds Prastegield, hvis Indbyggere, som forhen er maldt, ge
meenlig have korn at overlade. Dog er det markeligt, at endog det
Korn, som saaledes kiobes fra.narmeste Naboe Kald, ikke vel lader
sig bruge til Sade-Korn her i Kaldet, hvor det efter almindelig Erfa
ring holder sig alt for grent, og vil aldrig ti Gavns modnes, uagtet
det drives her ved en langt starkere Varme end paa de Stader, hvor
det er avlet; thi med hvilken Haftighed Solen virker i disse trange og
indknebne Egne, det kan isar stuttes heraf, at det saa kaldte SmreKorn, eller den Havre, som ved usedvanlig stark Heede drives til Mo
denhed lige saa hastig som Bygget, falder fornemmelig her i Kaldet.
G g 3
'
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Denne starke Heede er det og at tilstrive, at alt det Korn, som her av
les, ikke falder saa stort og overfiedigt, som godt og Kierneriigt; i Sar
deeleshed Zjver Bygget, nåar det terres i Solen og vel males, saa
dejlig hviidt Meel, at det, såldet igiennem en fim Sigte, meget vel
kan bruges isteden for Hvede- Meel/ hvilket det neppe giver no
get efter enten i Smag eller Anseende. Udsaden af Byg og Havre
er her overalt nasten lige stor, og afßng saa megen, som til enhvers
Huusholdning og fornedne Brug udkraves. Hamp (*) og lidt Hor
plantes aarlig i visse Bygdelave, saasom i Valdalen, Eidsdalen og
Syndelvs-Bygden, hvor de steeste avle nok af begge Slags til egen
Fornodenhed. HulNle Haver findes her til Deels ret stionne; og
3Cble Haver sees ligeledes paa mange Stader indrettede, efter Na
boernes Ez-empel i Fogderiet Nordfiord, hvor dette og fleere Slags
nyttige Tråers Plantning er meere almindelig. Ncepe (^lapuß) av
les her i Mangde, og salges med god Fordeel, tillige med Nyper
(Lacc^ exacingtX
svlvettris) Snmep heming Binapl arven
llß) Karm eller Kummen, og andet saadant. Agerdyrknings Maa
den er vel her i Almindelighed ikke adstilt fra den sadvanlige; men dog
pleier man paa nogle Steder, nåar en langvarig Torke indsalder, at
vande Agrene paa samme Maade, som i Gnldbrandsdalen er bruge
lig, nemlig ved at lede Våndet fra de narmeste Elve igimnem nogle
Trae-Render hen til Agrene, og der efterhaanden udgyde det igiennem
visse paa tvers og langs anlagte Furer, med meere, som udferlig findes
bestrevet i Oeconom. Magazins i B. 16 Afh. og 2 B. 13 Afhand
ling. Men denne Maade at vande Agrene paa gaaer nu alt meere og
meere

(*) Den smaa Hamp, eller saa kaldte t7a?MaHi/ e^atica, som moednes tidligere end den anden, kaldes her Giedde, og agtes «lesten lige sta god

som Hsr.
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meere af Brug, deels fordi det fugtige Veirligt, som i de feenere Aa
ringer er indfaldet, har giort den minore nedvendig, deels og fordi Cr
farenhed har lårt, at Agrene ved alt for mange Furers AnlagZelse og
Våndets Oversvammelse have tabt formeget af sin Gledning og Fed
me; saa at man nu,^ enten lader indrttte nogle faa Furer ved de ever
ste Ager Rener, at Våndet derudi kan indlades, og siden af sig selv
rinde sagtelig ned igiennem Korn Saden ; eller og man stet ingen Fu
rer anlagger, men blot eser Våndet ud over Saden med visse dertil ind
rettede Skufler, eller lange Oser, hvilke i alle Maader ligne de i Guld
brandsdalen brugelige Skilbßcekker (uden Tvil saa kaldte af Skltle
eller Skire 5: debe, overstanke) som i Oecon. Magaz. 2 B.
3.
5. findes i Kobberstik forestillede.
Til Qvag-Avling gives her god Leilighed, i Henseende til de sto
re og hvidt udstrakte Fielde, som forstaffeGras og Hye i Mangde;
og derpaa anvendes og af Indbyggerne megen Fliid. Det alminde
ligste Brug eller Jorde Bmg, forn enhver Bonde har, bestaaer om
trent af en halv Vog Fist eller 2^ Mellag, hvorpaa gemeenlig kan
fedes 15 til 20 Keer, 1 eller 2 Heste, og 40 til 50 Smaler , det
er, Faar og Geder tilsammen; foruden Svim, forn ogsaa fedes i Mang
de. Baade Kser og Heste falde her af noget sterre Yap end sedvan
lig, uven Tvil fordi de straz' i Begyndelfen, eller i deres fsrste Op
vazt^ blive bedre pleiede og forede; stient det vel og, hvad Hestens
isar angaaer, kan have denne Aarsag , at her endnu haves en Deel
Hopper og Tillag af det stienne Stutterie, som en af Stedets Praster,
navnlig Herr Christopher Tanke- i sin Tid holdt medgod Nyfte og
Fordeel. Faar holdes overalt i den Mangde, at Bonden ei aleene
kan forsyne sig selv og sine med forneden Uld og Vadmel, men endog
fts beM Slags salge en god Deel tll mldre; dog, stm Landet af Na
turen
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turen er meere beqvemt for Geder (^) og Bukke, saa er og deres An
tal sterre. Af Gede-Malk bettener man sig i den daglige Huushold
ning med samme Fordeel, som i det forhen bestrevne Strands Praste
gield, og af Bukke stagtes en Hoben hver Efterhost tillige med andet
Qvag; saa at herfra aarlig salges en stor Deel Smer, Talle, Kied,
Flåst, Bukke-Skind, og meere, som deels bringes med Baade til
Borgensund og Romsdals Marked, deels med lagte tilTrond
hiem, deels over Land til Biergvarkerne, nemlig Romas, Lesste og
Foldal. Paa Kiobstaden Trondhiem har Farten tilforn varet noget
sterre end nu omstunder; men alligevel afgaae dog endnu aarlig et Par
lagte
didhen af fede Varer, TraHar, Baand-Stager,
med videre, for hvilket man igien tilkieber sig nogle Korn-Varer,
'QvarwSteene og en Deel Krambod Varer. Hvor meget de til be
meldte Kwbstad afgaaende feede Varer aarlig belobe sig til, kan no
genledes stuttes af det i i P. 7 Capitel meddeelte Udtog af samme Byes
Consumtions Beger; thi den sterste Deel af de Varer, som Udtoget in
deholder, er indbragt fra dette Prastegield aleene, og det evrige, som
udgior den mindste Deel, fra Strands Sogn , en ringe Deel undta
gen , som feres fra Voldens Sogn. Lige saa meget , om ikke meere,
udbringes herfra aarligen af feede Vare til andre Stader, saasom deels
til Borgensund, hvor den tiltagende Folke-Mangde udkraver en idelig
og stor Tilforsel, deels og isar til Biergverkerne, hvor Ponden aar
lig gier 2 eller 3 Reiser, og selger Hasten tillige med Lasset; saa at
han, med en Skreppe eller Vadsak paa Nyggen maa gaae hiem igien

til
(*) Nekle Geder kaldes her et Slags Geder, som haver et Par langagtige
og lodne Gevcexter hcrngende under Hagen , og holdes for de beste til at
give Mcelk.
De ere ikkun at anste som en Forandring af de rette Geder,
eller en Varietet, om hvilken ogsaa /.m^n/ har muldet med faa Ord

i hans Ostgotha Resa Pag. 29 8.
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til Fods, og kan intet bringe med sig tilbage uden lidt lernfang. Med
eet Ord: Qvag-Avlingen her i Kaldet er af den Bestaffenhed, atman
deri kan finde Erstatning for det manglende Korn, som enten forme
delst Misvaxt eller andre Aarsager aarlig maae kiobes.
Hvad Skovenes Tilstand angaaer, da befindes de ligeledes langt
bedre, end man kunde vente paa et Sted, hvor Field Siderne ofte
ere saa steile, at ikke engang Sneen kan faste sig paa dem, felgelig
meget blotte og negne; men da de derhos altid have nogle smaa og sto
re Flceer og Field-Hammsre, saa markes ikke uden Forundring,
at alle disse, om de end ere nok saa smaa, frembringe ei aleene et ypper
ligt Gras, men og en Hoben Skov, som betager Fieldene meget af
deres naturlige Falhed. Paa samme og andre Steder voxe da adstil
lige Slags Tråer i temmelig Mangde. Af Fyrre findes i begge
Sogne kun lidet, dog meere i SyNdelven end i Nordalen, saa at
her i alt kan holdes 2 eller z Saug-Verker i Drift. Derimod voxer
Birk C), Hassel, Aare, Selje, Rogn og Asp allevegne i den
Overfledighed, at Indbyggerne aarlig kan sortiene noget anseeligt ved
ot hugge og salge Vmndeveed, Troer (.som bruges til Hcrsgierder
og
(*) Foruden den almindelige og egentlig saa kaldte Birk, gives her og andensteds i Fiordene endnu trende Marter eller Forandringer, nemlig
Steen Birk, som er haard i Trceet, og har mdhcrngende Greene.
iZ.) Et Slags smaa Birk, kaldet Kiar, som (saa vidt jeg veed) ikkun
voxer everst op paa Fieldene, og er sielden over 1 til i^ Alen hei.
Et
Slags smaa Birk med, store Bladene, vel 4 til 5 Gang? sterre end s«dvalllig, hvilke isirr bruges til Vinter^Foder paa alle de Steder, hvor Geder
og Bukke maa lade sig neie med Birke-Lev aleene; thi der indstmleS
Greene af Birken med Bladene paa , og gives bemeldte Creature at «de
om Vinteren, da de afpille Bladene og de speede Skud, overladende det
«vrige til Brcendsel for Bonden.

Hb
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og Fistegielde) Kavler til Torste-Garn, Tonoe-Baand, Vark,
og adstilligt Gavn Temmer, som er tienligt til Plove, Slader og
Baade; ei at tale om Nodder, Troe-Kar, Birke-Aste og andet des
lige. I Skovene saa vel som paa Fieldene opholder sig her, frem for
andensteds, en Hoben vilde Dyr, saasom Hermelin, Gaupe eller
Loft, Egem, Maar, Reensdyr og fleere, hvilke alle give Bonden
mange Menne Skind, og det sidste desuden mangen feed Steeg.
Herlighed af adstillige Slags Fistener mangler heller ikke her
i Kaldet og dertil ber ferst og fornemmelig henferes Fangsten af de
Denne Qveiter, som opholde sig her i Fiordene, og fanges med
Dyb Liner paa visse saa kaldte Hcelder eller Siil-Stoer; dernast af
Sild, som bliver staaende i Fiordene det heele Aar igiennem, og fan
ges med Garn, faa ofte den narmer sig til Strandbreddene, hvllket
gemeenlig steer ved hver nye Macme, og ved hver NybSnee, som
kastes ned paa Fieldene; endelig af Lax og Oret i Elvene (isar i de
Malkefarvede Elve, som fornemmelig ere at finde Herzog af Mor
i Våndene. I Vaar-Fisteriet toge Indbyggerne tilforn ikke videre
Deel', end at de lode sig bruge fom LeieTienere i ßorgmsund, hvor
de nu derimod aarlig ligge og M' for egen Regning, nogle med Snor,
wen langt fieere med Torste Garn ; saa at de nu alle nasten ere lige saa
Zode Seemand og Fistere forn Seboerne. Sine Fiste Varer brings de
selv til BergM, tillige med Bukke Skind, Graae- Verk og andet saau
dant, og giere som oftest 2 Reiser derhen om Aaret med egne lagte,
forn ere 4 eller 5 i Tallet. Denne Drift har ide feenere Tider forstaffet
Indbyggerne saa meget at tåge vare/ og tillige indbragt dem faa gode
Fordeele, at de nu omstunder hverken kan have Tid eller Lyst til at
zagge faa^megm Vind paa Qvag. Avlingen, Her- og Hampe-Sad,
med videre, som tilforn.

Ind
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Indbyggerne selv befindes overhovedet at vare meere fere og
velvozme end sedvanlig, og kan saavel i Henseende til Klade Dragt som
Skabning fortielle at kaldes de smukkeste Folk paa Sendmer. De ere oH
i Almindelighed meget arbeidsomme, item sardeeles hendige; Mand
folket i at smede, snedkre, dreie, bedkre og danne allehaande Tra Kar;
og Qvinde-Kisnnet , iat vave Larreder, Stoffer og adstillige Slags
utdue Teier, til Anseende som Kallemanqver og Bomulds Teier, og
baade af Vav og Farve saa smukke, at de let kunde tåges for udew
landste Fabriqve Varer. De adstillige Maader at Farve paa, som
i dette Skrifts ferste Part hist og her findes ansette, ere og fornemme
lig i Brug blant disse Folk, der giere sig megen Fliid med at samle de
fornedne Vazter i rette Tid og bereede dem til Farver, isar den rede
Farve, som enten lages af Fcegre ((?a!ium ioljjz HV2term'B triner
viiB) og sattes her altid paa Mandfolkets Undertreier, eller og afHviii>
Kork (kicken crultllceu» exalKi6o-vl'rclcenB) som tilforn meere end
nu omstunder blev tilladet i temmelig Mangde, og i Form af smaa run
de og rode Kager, her kaldte Korke-Kager, med hvilke man drev en
liden Handel. I Smede-Kunsten vise de unge Bonder-Karle meget
gode Prover, endog af fiint Arbeid; isar har jeg stet Penne-Knive
med Messing-Skafter, saa net smedede, stebte og udgravede, at de
ikke uden Vanstelighed stulle kunde stilles fra de Nyrnbergste eller an
dre udenlcmdste Knive ("). Illdbyggerne lagge sig og meget efter MvHh 2
siqve,
(*) Blant dette Steds asdsde Kunstnere ber de saa kaldte Rate-SetMer
(det er, nogle Bredre, fsdte paa den Gaard Raten iValdalen) fornemmelig erindres, da de overalt her i Egnen erc bekiendte, ei aleene for
deres Handighed i at smede og forfwrdige allehaande fiint Arbeid, men og
for en harlad utroelig Klygtighed i at opsinde og iverksirtte adstillige Mechaniste Ting, blant hvilke jeg ikkun vil anfere den nyttigste, som var den-

ne.
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siqve, ventelig for at fordrive den Eensomhed, som falder her meere
almindelig end andensteds; og da Pigerne spille lige saa hurtig som
Karlene, er det ikke rart, i et eeneste Huus at finde 2 eller 3 Perso
ner, som forstaae at spille, enten paa VioliN (hvilket er det sedvanlig
ste Instrument) eller paa Langspillen National Strengeleeg, bygt
i en Fiirkant, meere lang end breed, oven til bedakket og belagt med
Messing Strenger, men neden under aaben) eller og pacrHarpe, som
dog er meest rar iblant dem. Paa denne Maade henbringer Folket sin
Tid med Forneielse, og det saa meget meere, som de ikkun lidet vide
af Sygdomme at sige, og befindes derfor ofte at have opnaaet m usad
vanlig hoi Alder, hvorom Kalvets Ministerial-Bog best kan vare Vid
ne. Til Sundhedens Vedligeholdelse tiener vel ikke lidet den reette
Luft, i hvilken de leve, og denlsunde Fsde, som de nyde, bestaaende
meest i den saa kaldte Bue-Dmatt og andre vel tillavede Retter,
blant hvilke jeg ikkun vil navne Reensdyr-Steeg og Vaffel-Kager.
Disse sidste ere her meget brugelige blant Venderne, saa at hveranoen
iblant dem eier sit Vaffelkag Jern, det han selv forarbeider, og laver
sine Kager af fiint siglet Bygmeel, dem han ofte bestryger med Smer
og spiser som Smer Vred. Man bager og her ( ligesom paa steere
Steder) de saa kaldfe StUMp-Vrod, eller Suurbred afßug, og ste
ger dem ide sadvanlige Stue Ovne, hvilke overalt ere saaledes indret
tede, at de meget vel iade sig brnge til Bager Ovne, blot ved at satte
en Stem-Hcelde (en stad og jevn Graasteens Plade) for ved Ovnens
Munding. Kort at sige: dersom ikke den idelige Frygt for Skreder,
Elvene, at deres steeste Maffiner, iscer Smede Balge og Slibe-Steene, bleve
drevne ved Vand. At lade Smede-Bcrlger gaae ved Vand, derpaa har jeg knn
feet eet Erempe l hos en endnu levende konstiq Smed i samme Dal ; men den anden Maade med at drive Slibe-Steenene, som er meget let og eenfoldig, har faaet mange steere Efterfelgere, og tiener dem til ikke liden Lettelse og Fordeel.
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Elve Brud og Misvaz-t giorde disse Fieldboeres Tilstand alt for meget
farlig og vaklende , da havde de neppe Aarsag at bytte Vilkaar med
nogen af deres Naboer.
Kaldet bestaaer vel, som maldt er, kun egentlig af tyende KirkeSogne, Nordalen og Syndelven; men har dog desuden tyende saa
kaldte Capeller, nemlig Dovingen og Gemnger, afhvilke det sidste
bliver i Almindelighed anseet som et serdeles Sogn, og kan faa vel i
denne som anden Henseende sortiene at betragtes for sig selv. Dette
stal og stee i Slutningen afNordals Prastegields Bestrivelse, hvortil
jeg nu narmere maa vende mig, efterat jeg forst har meddeelt en For
tegnelse over Sielenes Antal, som viser, hvor Folkeriigt dette Kald
blev befundet at vare i Aaret 1757.

Gaardmand.
Huus- og Pladst'Mand.
Unge Folk og- Bern.
Vorne Folk etter Communicantere.

Summa

torda!lsS>. Syndelvs S. Gemnger.
1 80
IO)
)6
25
6
8
667
251
9O
848
1515

376

627 l

150
240

Hvilket tilsammen udgisr^et Antal af2^B2 Siele, og viser, at
dette Kald , uagtet det baade for Prasten og Sogne Folkene har man
ge Vansteligheder og Besvarligheder, dog ber ansees for eet af de Fob
kerigeste og beste Kald paa Sendmer
.
.
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Forste Artikel
om

Nordalens Sogn.
A^ordalens eller Nordals (^) Sogn, som ber ansees for HovedSognet her i Kaldet, grandser mod Norden til Strands Pra
stegield, og bestaaer egentlig af ell stor TvarFiord, som gier Skils
misse imellem Stordalsfiord og Syndelvsfiord, og leber ind i Lan
det mod Gsten, ferst under Navn af Nordalssiord, men sidell under
Navn af Tafiord. Denne dybe Tvarfiord har vel meget steile og me
stendeels übeboelige Strandbradde, men derhos adstillige Vige eller
Bugter, med visse derfra opgaaende Dale, som baade ere Folkeeige
og '.Frugtbare ; saa at dette Sogn, omendstient Korn-Avlingen paa
visse Steder falder mislig og uttlstrakkelig, dog alligevel ber holdes for
eet af de beste og frugtbareste Sogne i heele Fogderiet. De adstillige
Deele, hvoraf Sognet bestaaer, kan for Kortheds Skyld feres hen til
4 Hoved Parter saaledes, som felger.
I.) Nordals-Fiord udgier noget meere end Halv-Deelen afden
store Tvarfiord, som gaacr ind imellem Stordals- og SyndelvsFiorden, og strakker sig i i Miils Langde fra Vesten til Ssten hen til
Tafiorden, hvor den paa begge Sider standser ved en Bugt, og en
Dal, nemlig paa Sendre Side ved den saa kaldte Dalsviig, som stia
rer
(*) Det er vansteligtat sige, hvorfor dette Sogn egentlig kaldes Nordals
Sogn, efterdi der hverken i Sognet eller Kaldet findes nogen Dal af saadant Navti. Rimeligst er det , at alle her i Sognet beliggende Dale tilforn have vceret indstuttede under eet Navn, og kaldte Nordalene, det
er, de Nordlige Dale, til Forffiel fra Dalene i Syndelven og Gercmger, som ligge lcrngere hen mod Sonden; hvilken Gisning meget bestyrkes ved foranfsrteOpstrift eller Titel afHr. Claus GaastsKlage-Digt,
som Mlelder om Nordalenes og Isrgenfiordens Sogner.
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rer sig op til Dalsbygdett, og paa Nordre Side ved Valdalsvigen,
eller den Bugt, som gaacr hen til Valdalm. Disse 2 tvert over for
hinanden beliggende Vige foraarsage, at Nordalsfiorden, som ellers
ikkun er l Fierding eller halvanden breed, holder paa den Kant en halv
Miil i Bredde, og ophorer dermed paa een Gang, eller rettere, for
andrer sig igien til en meget snever og trang Fiord, forn under Navn
afTafiord gaacr omtrent ) Fimdinger ind mod Sydost; hvorom meere
paa sit Sted. Det er altsaa den laugste, breedeste og Vestligste Deel
afTvarfiorden, som egentlig kaldes Nordalsfiord, og kommer heri
Vetragtning; men da denne igien paa begge Sider indbefatter adstilli
ge sterre og mindre Deele, faa maa den for,- Tydeligheds Skyld be
tragtes under lige saa mange forstiellige Rubriqver.
i) Den Nordre Strand Side af NordalsfiSrden tager egentlig
sin Begyndelse veb den Landpynt Gravmcrfs, ikke langt fta Rmn
merfieldet, og endes ved den forhen ommaldte Valdalsviig. Dm
m er virkelig den beste og beboeligste Strand i heele Kaldet; men ligger
dog temmelig heit, og horer desuden for den sterste Deel til Strands
Sogn, hvor den allereede forhen er bestreden under Ravn afOvemaeBygd. Her bliver altsaa, for saa viidt Nordalens Sogn betraffer,
lidet eller intet at marke undtagen Vatdal, en stor og rigtig Dal, forn.
siden for sig selv maa bestrides; thi det evrige, forn ligger jmellem for
navnts Bygd og Dal, bestaaer kun i 2de Gaarde, nemlig a) LtNd
ge, een af de smukkeste og beste Gaarde i heele Kaldet, forn har nogen
Fyrre-Skov tillige med Savbrug, foruden HaOl, Hagetom og
Lmd, af hvilken sidste dsn uden Tvivl hm faaet Navn. b) LMgeAas, saa kaldet, fordi den liMer oven for den ferste, heit oppe paa
Field Aasen , og det isn stråa Situation mod Solen , ret ligesom en
Driv-Vank ien Have ; hvorfor og denne Gaard er est af de Stader^
som frembringe det M kaldte Smre-Kom.
2) Den
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2) Den Sondre Side af Nordalsfiorden ber egentlig regnes
fra den ved Dalsvigen beliggende Landpynt Vindsncess og hen til
Skreednakken, som udgier den Vestlige Pynt af Stranden, og fat
ter Fiorden Grandse paa den Kant; men da Nordalens Sogn strakker
sig ogsaa Senden for Pynten, og folgelig eier en Deel afSyNdelvs
siordens Ostre Strand Side, saa vil jeg begynde derfra, og betragte
den under eet med Nordalsfiorden, uagtet den stet ikke horer dertil.
Den Deel, som kommer her ißetragming, er baade af liden Strak
ning og af liden Betydenhed, dåden ikkun holder halvanden Fierding
Miil i Langde , og bestaaer (ligesom de evrige Syndelvsfiordens
Deele) af meget hoie og steile Bierge, som efterlade sig lidet eller intet
beboeligt ved Stranden.
Den begynder ved Gaarden Smange,
som ligger i en liden Bugt og Dal, og gaaer derfra hen til det over
maade hoie og steile Field, kaldet Skreednakken, hvis Pynt (der kan
lignes med Hisrnet af en. Huus-Vag) gier Skilsmisse imellem Nor
dalsfiorden og SyNdelvsfiorden saaledes, at de begge stode her sam
men som ien Vinkel. Den heele Strakning indbefatter kun ) smaa
Gaarde, blant hvilkeden markbardigste er
Mdbergviig, som ligger strax inden for Skreednakken, i en liden
Viig, og ved et Bierg, af hvilket den har faaet Navn; thi Bierget
bestaaer af Sandsteen, som inden til seer blåa ud, men uden paa
redagtig, ligesom sedvanlig, og bliver her i Mangde udhuggen og
anvendt til Bryner eller Hvadsteene, hvortil den stal vare meget
tienlig. Foruden denne Steen -Art findes her og nogen Veegsteen, item lidt Fyrre-Skov; men ellers intet markvardigt.
3) Fra bemaldte Pynt af Skreednakken tager Nordalsfiordens Sondre Side egentlig sin Begyndelse, og bestaaer afen meget
hoi og steil Field-Strakning, som i Forfiningen leber mod Osten; men
bliver siden, ester en god halv Miils Forleb, eller omtrent i Midten,
afbrudt
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afbrudt og indstaaren af tyende Vige, fra hvilke opgaae tyende anseeli
ge Dale, som give Biergene en nye Direction fra Norden til Sonden.
Denne Side af Fiorden er, i sig selv betragtet/ ikkun af liden Betyd
ning, og af langt ringere Bestaffenhed end den modsatteStranwSide;
thi paa den ferste halve Mile-Strakning stes her ikkun 3 smaa og übe
tydelige Field-Gaarde, og for det evrige stet intet beboeligt Sted, und
tagen de 2 sorommaldte Dale, af hvilke den ferste kaldes Eids-Dal,
vg bliver nu firax betragtet under eet med Nordalsfiorden, men den
anden Dals-Bygd, og maa siden for sig selv bestrives. Kort at sige :
den hcele Strakning falder overalt saa steil, negen og übeboelig, at
den ikke kan sortiene at kaldes en Strand i den Meening, som Ordet
gemeenlig tåges hos os; men alligevel bliver dog her at marke
a) Skreednakken, et overmaade heit og steilt Field, som paa sin Ryg
eller Nakke barer en Field-Gaard as selv samme Navn. Fieldet har
en udstikkende Pynt eller Hiorne, som adstiller Nordalsfiorden
fra Syndelvsfiorden, og gaacr ei aleene strakkelig heit, men og
ganste perpendiculair op fra dem begge, med steile og nogne FieldSider, ligesom Huus Vagge; ikkun at det hist og her har visse saa
kaldte Field-Hammere, eller fra Siderne udstaaende Bierg-Knol
de, som med Gras og Tråer ere bevoxne. Pynten overstiares paa
tvars af en dyb Sprakke, som tydelig kan stes paa begge Sider,
og giver Anledning til at frygte for en Handelse af lige Bestaffenhed
med den, der forhen er ommaldt ved Rmmnsrfieldets Bestrivelse,
nemlig, at en stor Deel af Fieldet her, ligesom der, vil engang med
Tiden briste ud og falde ned i Fiorden ; hvilket, om det nogensinde
stulle indtraffe, vel ikke ville stade den oven for liggende Gaard, el
ler andre Field-Gaarde her i Egnen, som vist nok ingen Fare staae
for dette Slags Vandstod, men kunde dog have meget onde Felger
for adstillige i det Lave betiggem 3 Steder, fornemmelig i det paa-

Ii
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grandsende Strands Sogn, hvor Strandbraddene ikke falde saa
heie, og felgelig des lettere lade sig oversvamme. Hvor Fieldet
lader af at stige i Heiden, der forandrer det sig til en Flcee, el
ler horizontal og viid Slåtte; og paa denne ligger bemaldte FieldGaard saaledes, at dens Huuse egentlig vende hen til Nordalsfior
den, ligesom den og paa samme Slde har sin Soe-Vei, eller Op
gang sra Stranden. Gaarden har ikkun een Opsidder, som sinder
her ypperlige Gras og stien Ailighed til Qvag Avling, item en til
sirakkelig Andeel Skov, saa vel af Birk som Fyne; men kan dog,
formedelst den i Heiden faldende starke K^zlde, ikke alle Aar bringe
fit eget Korn til Modenhed, og maa derfor, ligesom andre Field
boere, ofte kiebe det fremmede. Hvor hoi og forunderlig Situa
tion Huufene have paa denne Gaard, kan stuttes deraf, at de for
dem, som kommer Norden fra og Holde sig noget langt hen paa
Fiorden, synes ligesom at rere ved Himmelen, men gaae derimod
Zanffe af Sigte tillige med heele Gaardens Grund, saa snart man
kommer noget nar hen til Fieldet. See -Veien begynder ved et
Sted i Stranden, hvor et libet Baade-Nost neppe har Plads nok
at staae paa , og gaacr derfra i adstillige Bugter op ad Field-Siden,
eller javnsides med en Slangeviis lebende Elv, hvor Opgangen fal
der baade lang og bestarlig; men er dog ikke saa farlig , som paa en
anden kortere Vei til NaboeGaarden Verpesdal (en sterre Gaard,
som ligger lavere og langere ned paa Field Siden i en liden Dal)
hvor man ved dm mindste Gliden, eller Forseelse i Gangen, staaer
Fare for at falde Hovedkulds ned i Fiorden, uden at standse under
Veis; hvilket og for nogle faa Aar siden tras ind med en Kone, som
pqa denne Maade endte sit Liv her i Fiorden.
b) Efpchield ligger omtrent i samme Hewe med VerpesLal, men
dog langere ind i Fiorden, og paa et faa kaldet Ncess, eller udstikkende
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tende Field -Pynt. Denne Gaard er meest bekiendt under Navn
af Otterstind, et Navn, som er tåget af et, nar ved Stranden
forekommende, naturligt Malene paa den negne Field-Side, hvil»
tet baade i Skabning og Farve nogenledes ligner et udbredet OtterSkind, det er, Skindet af Otterm, Glitra. Dog er det vist,
at denne I.ulus I^arurW falder ikke meget livagtig; mell tet derhos
sees en anden af Naturen anbragt Tegning, som bestaaer afuoglei
Graabierget gaaende hvide Marmor Aarer, og temmelig vel fore
stiller et stort Krud-Horn, hvilket man i Almindelighed kalder St.
Oles Smms-Horn. Oprindelsen til dette Navn fortaltes saale
des: at da St. Yle paa sin Flugt ud af Riget tog Veien her forbi,
og han i det samme ville tåge sig en Prise Tobak, men kunde intet
faae ud af sit Snuus-Horn, blev han derover saa vreed og forbit
ret, at han med Haftighed kastede Hornet op til Field Siden, hvor
det blev staaende fast og forvandlet til Steen saaledes, som det end
nu sees i denne Dag. En urimelig Fabel, som hverken gier Dig
teren eller vor Norste Helgen nogen TEre; men giver snarere Anled
ning til at sperge: "I7antXrlL «mmiz cWleftjbuB irT? Endnu
langere ind, og tet ved Seen, findes en temmelig dyb Huule i
Fieldet, hvor man rundt om intet andet seer, end puur Graabierg
eller Kampesteen ; men sinder derimod i Huulens Bund en meget
god Veegsteen, som her idelig hugges ud, og anvendes til UlvSteene i Smede-Verkstederne, just ligesom det forholder sig med
dell forhen bestrevne Klceberstems-Hammsr i Borgunds Sogn;
saa at disse 2 Steder med Rette kan sortiene at kaldes I^oca pa»
rallela.
4) Eids-Dal, som og kaldes Utter-Dal, vil jeg betragte un
der eet med Nordalsfiorden, fra hvilken den gaacr op i ! Miils Lang
de eller noget derover, og i en Strakning fra Norden til Sonden,
Ii 2
Hvor
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hvor den foreener sig med en anden mindre Dal, kaldet Mollsbygd,
som gaacr ned til Gerangerfiorden; saa at herigiennem falder et Eid,
eller en Alfarvei, som har givet Eidsdalen Navn, og stifter en Eom
munication eller Forbindelse imellem bemaldte tyende Fiorde. Veien
er ikke meget besvarlig, men regnes dog for at vare 2 Miile lang, efter
di den allevegne gaacr javnstdes med Elvene, isar med Eidsdals-El
ven, som leber Slangeviis, eller i adstillige Bugte og Vendinger,
ligesom Dalen selv.
I Vegyndelsen er denne Dal noget trang og
Klipperiig, saasom ved de Gaarde KlivM, Kiilstie og steere, hvis
blotte Navne give tilkjende, at de ligge paa Brinker og bratte Steder;
men siden bliver den meere javn og smuk, besynderlig ved det lille og
heit op i Dalen beliggende farste Vand, hvor Situanonen falder gan
ste behagelig. Dalen er temmelig stor, og meget vel beboet, saa og
ganste frugtbar overalt, ei aleene paa Rug, Byg og Havre, men og
paa Humle og Hamp. Paa nogle Steder er den og ved Indoygger
nes Fliid saaledes opryddet og forbedret, at man nu kan see de herligste
Ågre der, hvor tilforn intet andet laae end unyttige Urer, eller SteenDynger.
Gaardene her i Dalen ere 17, og Gaardmandene 39,
hvilke, tillige med nogle faa Huusmands Familier, udgiere et Antal
af meere end zoo Siele. Dertil kan endnu regnes samtlige Beboere
paa Haldstad, Stor-Aas og Lille-Aas, 3 gode Gaarde paa Ostre
Side af Dalen, som bare Navn af deres Situation, da de ligge paa
en ikke meget hei, men stråa og haldende Field-Aas, der adstiller den
ne Dal fra den nast hos liggende Dalsbygd, som nu for sig selv stal
betragtes.
II.) Dale eller Dals-Bygd er i sig selv en ganste liden Dal,
som gaacr op sra en Bugt, kaldet Dalsviig, og strakker sig ikkun
1 Fierding Miil op i Sydost, hvor den ligesom med eet synes at standse;
men staaer sig dog siden ud i tyende lange Greene, af hvilke den ene l«
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-------ber mod Sonden under Navn af Dyrdal, og den anden mod Osten
under Navn afHerdal, begge aldeles übeboede, og begge afsaa hoi
og stråa Beliggenhet) imod Hoved Dalen, at de ei kan sees, forend
man kommer lige op til dem, stient de dog langere ned rebe sig tydelig
nok, ved at nedsende 2 Elve, som lebe et got Stykke ned i Dalbbyg
den, inden de foreene sig, og med samlede Krafter falde ud i Dalsvi
gen. Den heele Dal bestaaer altsaa af z Strakninger, hvilke alle
noget noiere maa bestrides, hver for sig, uagtet ikkun den eene af dem
er beboct. 1) Dale eller Dalsbygdm, som udgier den ferste og
beboede Strakning , har en meget smuk og tillige rar Situation , i det
at Fieldene, som paa begge Sider indfiutte den, gaae oven til sammen
i en halv Cirkel, og stede der med Fedderne til hinanden saaledes, at
Dalen faaer Anseende af et /^mpdicdcatre. Paa Vestre Side ere
Fieldene meest lave, og der ovenpaa ligge de 3 nyelig ommaldte Gaarde,
Halstad, Store- og Lille-Aas, som beqvemmeligst synes at kunde
henferes til Eidsdalen, efterdi de egentlig vende didhen, og have der
en meget mageligere Op- og Nedgang end her. Paa Ostre Side er
Field Snakningen heiere, og der ovenpaa ligger en ede Gaard, fal
det Tvcerfield, som indtager en stor og vidtleftig Slette paa FieldAasen, og tiener vel endnu til en Hse-Slette for Dalens Beboere, men
kan dog lkke blive dyrket og bebygget igien som tilforn, af Aarsag, at den
har en alt for vanskelig og farlig Vei ned ad Field Siden. Denne
seer her meget steil og negen ud, og bestaaer vel for den sterste Deel af
Graae-Bierg, men fremviser dog mange Pletter af Sand- og VeegSteen, af hvilke den ferste har en redagtig, men den sidste en lysegraa
Farve, som giver en artig Anseende langt fra. Prover af begge Slags
forefindes ved Fieldets Fod, hvor en Hoben smaa og store Stykker sees
liggende, som deels af sig selv ere nedfaldne, Deels af Daleboerne
med Fliid udbrudte og nedvaltede, for siden at anvendes til Somder,
Ii 3
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Bryner og Alvsteem. Hvad Aalen selv videre angaaer, da er den
langst ned ved Stmnden meget javn og lav, men forheies siden alt
meere og meere, fornemmelig ved Siderne, hvor tyende langsom sti
gende Jord Volde gaae om ien halv Cirkel ligesom Fieldene, og stede
sammen oven til saaledes, at de danne imellem sig en nye og mindre
Dal, som atter ganste ligner et Am plM^egtrT, og giver paa begge
Sider Anledning til en meget behagelig Ridefart og Spadseregang.
Midt i denne lille Dal ligger den smukke Gaard Dalhuus; og strax
ovenfor den, eller paa bemeldte hoie Jord Vold , sees Prastegaarden
Engefcet, indstuttet imellem tyende Elve, som ferst lebe ned i Dalen
for at foreene sig, og derpaa stiare Dalen midt igiennem under en Ho
ved-Rende, hvis Leb falder ved Siden af Dalhuus, og midt imellem
de tyende ved Stranden beliggende Gaarde, Rettingen og Dale. Af
alt dette kan let stuttes, at Gaardene her i Dalen, hvis Antal ikkun er
fire, have alle en meget fordeelagtig Situation, isar Prastegaarden
Engescet, som den everste, der har en ypperAg Udsigt, saavel over
heele Dalen, som hen til Fiorden. De Urter, som jeg hist og her har
sundet, ere i Alphabetist Orden selgende : Aconimm foliiz pgllnatiz
mulciti6lß villoils. AnAelica arclignAelica. /VnrirrlAnum i'. I^i
nåria. ArHium l! Lakana, Aronaria. <^arcluuß folnz inrS^riß la
oiniati3<^ve. (Donvallaria foliiß cor6at!B. (lalmmlmemn 6ii aldum.
I^^'cliMß vitcarjg. I^^coper^ou li Loviftg. ?ariß Hvg^nsolia.
?arnassia 1^ I-lepanca alba. Ori^anum ixlveftre. ?ulmon2ria
M2rmm3) som i i P. 2 Cap. urigtig er kaldet Bamoluß valerZn^i.
Baxisl2^2 foluß rg6icaclß gl^i'e^ati3 linzulatlß i Mangde nar ved
Strandbradden. BpirX3 c^vX
prati. B)?mpKymm (^onMdam^or i Mangde ved Veiene. "I7riili!gFo i temmelig Mangde
imellem Dalens Ostre Field Side og Kirken. Vaccmium caulibuz
reoemibu3, eller Tmnbcer, voz'er i Mangde paa Prastegaardens

Mose-
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MoseMarke, og befandtes eell Gang gallste moden og velsmagende
i Augusti Maaned, men sagdes at have ligget under forrige Aars Snee.
Verdslcum ni^rum i Mangde paa terre Bakker. 2) Dyr-Dal er
en temmelig stor og lang Sater-Dal, som ligger saa meget heiere end
Dulsbygden, at man maa bestige der heie Field, som ligger Senden
for den sidste, .nasten heel op ad , inden man faaer den fsrstes Aabning
i Sigte. Naar man kommer did op , seer man der atter lige saa hoie
Fielde paa begge Sider, som neden for, og meder da forst et Sted,
kaldet Keiser-Hvile, hvor et gemeent Tra-Kors staaer opreist, og hvor
man gemeenlig pleier at hvile sig, ferend man gaacr videre hen i Da
len; uden at nogen veed at forklare enten Betydningen af dette i de al
dre Tider oprcttede Kors, eller Oprindelsen til Stedets Benavnelst af
Keiser. Derefter har man en Birke Skov at reise igiennem, og kom
mer saa tit en Sater, kaldet Dyrdals-Sceter, hvor Dalens lange
Strakning forst ret falder i Oinene, og endelig til et Par smaa farste
Vande, forn ligge everst op i Dalen, nar ved Foden af den Vestre
Field- Strakning, hvis Side gaacr stråa og heldende ned til dem,
og er heel igiennem bedakket med en Snee-Brcee, fom og kaldes
Blaae-Brcee eller lis-Brcre. Nåar denne ved Solens Varme teer
op om Sommeren (hvilket dog ikkun er at forstaae, om en ringe Deel
afden) da lader den store lis-Stykker falde ned i Våndene, og foraar
fager derved en f^l Lyd og Gienstrald blallt Fieldene, hvilken, tillige
med den idelige Tuden og Brolen, som hores, hver Gang den gaaer
i tu og faaer Sprakker, har givet Anledning til at troe, at denne Dal
er fuld af Spegelser. Saa ofte Hseden er stark om Sommeren, md
finde Remsdyrene sig her for at kiele sig, og bliver da efterfatte og
studte af Bonderne her i Egnen, forn forsikkre, at denns Snee-Brcee
strakker sig over Langfieldene lige hen tilSogNs Fogderie og lusteda
len, til hvilken man herfra stal kunde giere en Reise" paa een Dag.

Paa
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Paa samme Vestlige Side, ikke langt fra Dalens Aabning , fremviser
sig isar det meget steile og heie Dcmrmaals Field (saa kaldet, fordi
Dalsbygdens Beboere see Solen staae lige derover ved Daurmaals
Tiden, det er, ved Spise-Tiden om Formiddagen Kl.i l) hvilket jeg
eengang har besteget fra nederst til everst, og da sundet selgende Urter,
nemlig: a) Paa Field Siden An6rome6a li Lriea pe6uneuli'3 a^AreFaNß. ArdutU3 eaulidu3 proeumdemiduß folliß ruFoliß. Le
tula foliiß orbiculatiß erenariß. (^ireXg caule a6seen6eme rgeemo
umeo. Npilobium soljiß ovatlß 6emgriß. NriAeron pe6uneullß
2lrermß uniiloi-18. (Geranium rodemanum. (iN2pQalimn glpi
num. I^innTl. ?^i-ola plKil!iß 6eolin3nril)Uß. Humex lloriduz
cli^ni3, Baxisra^a soluß rgHcatjß a^re^atiß li
nearil)U3. (Herramla eal/eibuß nirsmjß OV2NB. Bper^ula foliiz
oppollnß sudulariß !ieviduß, en liden, net og rar Urt. Viola ai-bo
releene /3) Paa det everste bestod Fieldet deels af terre Moser, hvor
Lemla folilß ordi'eulati'B erenatiß, item
og Uripnorum eau»
le va^inato vonede i uendelig Mangde; deels af uegne Bierge, bedak
kede med I^ieneuFeoFrapnieuß; deels asLyng-Mark, hvor lieden
ran^fennuß stod meget hyppig. Paa mange Steder vonede og Ar
dutUß alpina, item en Forandring eller Udart af Virk, i til i^ Alen
hei, kaldet Kicer; og endelig paa visse Steder en stor Mangde Balix
tolnß lerratlß ordieulatiß, som- Hestene siges at blive meget feede af,
og at vare saa begierlige ester, at de sege den lang Vei fra.
z) HerDal er ligeledes en lang og übeboet Sater-Dal, men derhos meere lav
og Grasriig, saa at den giver Anledning til at hoste aarlig en god
Deel Hee. Fra Aabningen tager den vel alt meer og meer til i Heide,
men dog uformarket og nasten ganste ukiendelig, undtagen paa to Ste
der, nemlig forst ved den saa kaldte Damfoss, hvor Elven falder om
trent 12 Favne perpendieulair ned med saadan Magt, at Jorden ry
ster
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ster og bayer under den, og dernast ved et andet mindre Vandfald, be
liggende nar ved det farste Vand, hvoraf Elven har sit Udspring.
Formedelst disse hoie Vandfald kan hverken Lax, Oret eller andre Fiste
komme op til Våndet; og man vil desuden forsikkre, at om end een
eller anden Slags Fist sattes deri (hvilket stal vare forsegt) bliver den
dog strax odelagt afen liden Fist kaldet Tind-Ame( uden Tvil end!en
trileu3 Kleimi eller (3Merotteuß Ai-re6ii) som siges at opholde sig
her i nogen Mangde, uagtet den ellers ikke sees uden ved Elve-Mun
dene og See-Pymrne, og tillige at drabe alle de Fiste, som komme
her i Våndet. Bunden i dette Vand befandtes paa den Tid , da jeg
varder, nemlig i Augusti Maaned 1762, fuld af et hvidagtigt Leer^
som syntes at vare Aarsag til den Malke Farve, som Elve-Vandet paa
den Ttd havde, allerhelst da Steenenei Elvens Bund vare overalt bedak
kede med et fiint Leer af selv samme Slags (^). Ved Våndet ligge tvende
gamle Odegaarde, som nu omstunder ikkun bruges til Scetre, nemlig
den saa kaldte Vass-Os neden for, og Herdal oven for Våndet, af
hvilke den sidste synes at maatte vare meget beqvem til Agerdyrkning,
om den ei laae for heit. Paa Ostre Side af Dalen, og omtrent en
Fierding oven for Våndet, sees Her-EggM, et meget heit Field, som

vel
(*) Hvad jeg her ester egen Erfaring har anfsrt, fylles meget at bestyrke 6/s-nii Meening angaaende de Mcelkefarvede Elves Oprindelse i Ma^at. M.
lie Wattt^a O? so^^«t?oM ///MlHl3 MF. 1 1 2 > hvilken jeg dog i IP.
1 Cap. Pag. z<s har modsagt paa Gr-und af vore Venders almindelige
Meening, som er denne, at Elve-Vandets Leeragtige Hvidhed bsr tilffrives de i Ncervoerelsen liggende Snee-Braer.
For at kunde afgisre,
hvilken Meening er den rigtigste, maatte saavel Elve-Leerets som SneeBrceernes Natur og Egenskaber, foruden adstillige andre Omstcrndigheder, noget notere undersoges; hvilket dog af mig hidindtil ikke har kundet
stee, og vilde desuden paa dette Sted blive alt for vidtlestigt at anfere.

Kk
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vel hanger sammen med den evrige steile Field-Strakning paa samme
Side, men har dog ferst en meer straae eller steil Fod, og stiger der
paa Lodret op i Veiret med en Top eller Spidse, som gier dette Field
til eet af de heieste og anseeligste paa Sendmer. Dets steile og nasten
übestigelige Fod barer et overfledigt Gras , som gaacr en Karl op til
Båltet, meest bestaaende af An^eliea arenan^eliea, Kanuneuluz
aeonilifc)ljuß) Unoawla, Berramla alpina, Bonenuß eXruleuß og
Brellaria folliß eor6ariß periola^, foruden andre almindelige Urter,
saasom (Geranium l^lvelire, l^venniß lloriduß llic)lei8, ?olv^onum
biftorta og steere, alle i stor Mangde. I Dalen selv voxede neden
for Våndet Aeomrum verum i sterste Overfledighed, tilligemed <3a>
lium album, Berratula al pina og Valeriana B^lvettri3, heele Veien
igiennem langs ved Elven, i hvilken laae store Steene, som srembrag
te BaxjsraW folii3 e2rc!la^lneo-ei'enae!B blot med lidt Mosse om Roden,
Uden mindste Muld. Oven for Våndet forekom Lerula folin orbieulatlZ
erengtiß og^ra^aria i uendelig Mangde. Birk, Aare, Selje og VidjeTrae voxede overalt, saavel i Dalen som op ad Field-Siderne, af hvil
ke den Ostre er langt meere steil end den Vestre.
Ester disse ede Steders Betragtning maa jeg begive mig tilDals
bygdM igien , og til dens markvardigste Gaarde , forn ere selgende :
i) Dale, som ligger paa Ostre Side afElven og nar ved dens Mun
ding, er den Gaard, hvoraf ei aleene Dalen har faaet Navn, men
og det saa kaldte Dale-Skibrede, som tilforn har havt sit Tingsted
her, i Steden for ar det nu tillige med Syndelvms Tinglav seger
hen til Langeloe i Strands Sogn. «.) Paa denne Gaard staaer
Nordals Kirke, nar ved Stranden, og ikke langt fra Dalens
Ostre Field Strakning, ftm i Henseende til Steen Skreed just ikke
er meget farlig, men lod dog for nogle faa Aar siden en meget stor
Steen eller Bierg Stykke falde ned, som tog Veien lige hen til Kir
ken,
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ken, og maatte ganste have bestadiget samme, om den ei havde
standset tet ved Kirkegaarden, hvor den endnu sees liggende, og vi
ses af Indbyggerne som et halvt Mirakel eller Vidunder. Kirken
bestaaer kun af Staver, og af een Langde, som er alt for smal og
uproponioneret imod Bredden; hvilket kommer deraf, at Kirkens
gamle Chor blev i Aaret 1686 for des meere Rummeligheds Skyld
lagt til Hovedbygningen, og denne igien foreget med et nyt Chor.
Dirimod er Kirken indvendig prydet, ei aleene med smuk Malning,
men og med en i Eeg udhugget Pradikestol, item med en vel udar<
beidet og forgyldet Alter Tavle, foruden et Par Epitaphier (*), nred
videre. Den eier et lidet Jordegods, bestaaende af 4 Voge og
15 Mark Fist, og bliver i evrigt vedligeholdt af Sognemandene.
si) Endnu kunde markes, at imellem Kirkegaarden og Stranden
sees nogle saa kalte Kicempe-Ringe, det er, Cirkel runde FagterPladse, anlagte paa aaben Mark, og rundt om besatte med KampeSteene, inden for hvilke vore gamle Kiamper have staaet og fagtet
saaledes, at de ei maatte vige et Skrid uden for Kredsen.
2) Rellingen er den sterste Gaard nast Dale, og ligger tvert over for
den paa hiin Side af Elven. Her sindes
et Slags Leer, som i
Steden for den sadvanlige Muld eller Myre-lord bringes hen i
Meddingen, og bereedes der til en stien Godning for Gaardens
sandige Ågre.
Dette er vel af langt finere Art, end et andet
Slags Leer paa Naboe-Gaarden Dale, som, uagtet det er starkt

Kk 2

blandet

(*) Da disse ere opsatte til Erindring om tyende Pmster her i Kaldet, som
levede i forrige Seculo, saa erindres jeg ved den Leilighed om en anden i
de scenere Tider afdeet Proesi i samme Kald, nemlig Hr. Torsten Hool,
en af Lærdom og Relsindighed bekiendt Mand , som , foruden et bersmmcligt Efterumle, har efterladt sig et Testament paa ivo Rdlr. til Kaldets Fattige, saa og et Mannscript, hvoraf jeg i dette Skrifts 1. Part
til Deels har benyttet mig.
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blandet med grov Sand, dog anvendes paa samme Maade og til
selv samme Brug; men ingen af dem kan vare Mergel , efterdi de ei
bruse med Skedevand, stient de begge ansees for en nyttig Godning
i Sand-lord, som falder her paa begge Steder. H Oven paa be
maldte fine Leer ligger et Lag af bruun Sand, blandet med fine
Gras Redder, som, nåar den er vel reenset og tilbereedet, befin
des meget god og tienlig til Gyd-Sand, hvori Metaller stobes, og
bliver afden her paa Stedet boende Guldsmeed Msr. Muh (en i sin
Profession vel kyndig Mand) ei aleene dertil idelig brugt, men end
og holdet i sterre Prus end den udenlandste.
>) Ved samme
Mands Fliid seer man her heele Ågre fulde af Potatos eller Bola>
num ruberolum, som ei aleene befindes at arte sig godt i Jorden,
men og at stikke sig overmaade vel til Fladbred, nåar det blandes
med Byg Mccl? item at giere Mccl af frosset Korn meere sammen
hangende og brugbart, med videre, hvoraf Venderne nu begynde
at indsee den fulde Nytte, og derfor at blive begierlige derefter; et
Beviis, at vore Bender ikke betzsve kostbare Pramier, men blotte
Exempler, for at opmuntres til nye og nyttige Forseg i Oeconomien.
H Paa denne Gaard findes og en Hei, kaldet Frydenborg-Hsi,
af den underjordiste og fortryllende Musik, som der tilforn siges at
vare hort; item en Kicempe-Gmv, som for nogle faa Aar siden
blev aabnet, og stal da efter Beretning have indeholdt et forrustet
KiampeSverd, tillige med en lern-Krukke eller Urne, liig en stor
rund Skaal, hvilke begge komme strax i fremmede Hander, saa at
jeg ikke har kundet faae dem at see.
3) Engescet har, som forhen er maldt, en meget fordeelagtig Situa
tion paa en hei lordvold imellem Her- og Dyr-Dals Elven, og
er omtrent for et 50 Aar siden blevet udvalgt til en Boelig for Pra
sterne her i Kaldet, hvilke for den Tid have boet paa Gaarden Syl-

te
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te i Valdalen, som nu sirax stal bestrides. Her bliver at marke,
«) at Herdals-ElvM, som heit oven for Prastegaarden har tyende
anseelige Vandfald, faaer strax neden for samme Gaard, og ferend
den foreener sig med Dyrdals- Elven, det tredie store Vandfald,
just som den styrter sig ned over bemaldte hoie lorovold, hvor den
kaster en Hoben subtile Draaber fra sig heit op i Luften, og giver
derved, nåar Solen stinner, ofte Anledning til at ste det ?kXno
menon eller Lttft-Syn, som man ellers kalder Regnbue; ligesom
den og derved uformarket overstanker Tilstuerne, naar denarme sig til
den, og, om de der nogsn Tid blive staaende, gier deres Klader ganste
fugtige og vaade. D) Som noget besynderligt ved denne Gaard pleier
dette at anferes, at Land-Orme eller Snoge, -hvoraf der findes
nok paa Ostre Side afHerdals-NvM, ikke stal kunde leve eller ret
trives paa den Vestre Side, og at de der aldrig sees, undtagen
nåar oe af en Handelse bringes didhen af Fuglene, da de altid stal
vare befundne magteslese og halv dode. Aarsagen dertil seges af
nogle i Jord Artens, men af andre i Situationens Bestaffenhed,
efterdi den Vestre Side af Gaarden og Dalen ligger den meeste Tid
i Skygge, og folgelig falder dette kielne Dyr for kold; hvilken sid
ste Meening uden Tvivl bliver den rimeligste. ),) Afen hoi AgerReene, eller i det everste afen hoi lordvold, paa hvis Flade lig
ger en Ager, opvalder en Spring-Kilde med et meget klart og vel
smagende Vand, som tillige holdes for at vare meget sundt, stient
det hverken har nogen Mineralist Smag, eller nogen almindelig
Sogning af syge Folk. Ikke desmindre er dog Kilde-Vandets Be
staffenhed bleven noget neiere undersegt og provet med en Deel
Species, ved hvilke det forholdt sig saaledes: Med BpirimB Vi
crioli blev det himmelblaat og klart; med McreuriuB sublimata
uforandret; med 3piritu3 la!i8 ammoniaei ligefaa; med (^oeciKk 5
neUa
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nella mork-brandguult, og, nåar det blev omrert eller rystet, Car
mesinrsdt; med o!eum kanari lyseguult og derhos meget klart;
med BjropuB Violarum agte-violet; med ?ulviB (3allarum meget
stiden-guult; og med Baeenarum Bamrni dunkel hvidt, Men dog
giennemsigtigt.
Endelig stes og her, ved Velarvardige Herr
Otto Astrups Fliid , en god Begyndelse giort med at avle Pota
tos, hvis videre Fottplantelse paa Bender-Gaardene var meget nyt
tig og enstelig i dette Kald , som frem for alle andre javnlig plages
af Uaar og Misvaxt paa Korn-Saden.
III.) Valda! eller Vald-Dal (uden Tvivl saa kaldet af Vold,
en javn og Grasriig Slåtte) ligger tvert over for DalsbygdM, paa
Nordre Side af Nordalsfiorden, hvor den fra en Bugt, kaldet Val
dals-Viig, gaacr ien Langde af z Miile op mod Nordost til Grand
serne af Romsdalen og Guldbrandsdalen, og har adstillige derhen
gaaende Alfarveie, fornemmelig fra Langedal, den everste Gaard
heri Dalen, hvorfra i) falder en Alfarvei til de tyende Gaarde Be
reld og Boe i Romsdalen, og siden en halv Miil over Vand igiennem
Indfiordm til Romsdals-Marked. 2) En anden Vei , som regnes
for at vare ?z Miil lang, og leber igiennem lisdalen i Romsdals
Fogderie lige hen til bemaldte Marked, uden nogen Reise til Sees.
3) En Landevei til Guldbrandsdalen og Oplandene paa 5 Miile over
Langfieldme, hvor man under Veis har et farst Vand i Mede af en
Miils Langde , men trasser ingen Bygd eller Gaard, ferend man kom
mer ned til Broste i Lesste Prastegield. Dertil kommer endnu 4) en
Alfarvei fra Gaarden Myklebust her i Dalen, som forst gaacr 2 Miile
i Nord hen til fornavnte Bereld i Romsdalen, og siden videre sort til
Gaarden Boe bed Indfiordm, hvorfra steer Overfart med Baade til
Markedet. Alle disse Veie befares aarlig og idelig af Dalens og Sog
nets Beboere, som baade paa Romsdals Marked og Biergverkerne dri

ve
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ve en betydelig Handel med Heste og feeds Varer. Hvad Dalen selv
angaaer, da overgaaer den alle vore andre Dale baade i Sterrelse og
Fmgtbarhed; men er ellers af sadvantig Bestaffenhed, nemlig meere
lang end breed, meere hei og smal oven end neden til, og paa begge
Sider indstuttet as meget heie Fielde, som overalt befindes markede
med visse saa kaldte Fond-Strik, det er, dybe og langs ned ad FieldSiderne gaaende Strceger eller Furer, som foraarsages af de oven
fra Fieldene idelig nedlobende Fonde, eller Snes- og Steen Skreder.
Hvor disse lebe ned, giere be ryddelig Vei for sig, og tags alting bort
af Gras, Jord og Skov, efterladende sig negne Furer i Field-Siden,
som undertiden see meget fale ud; og blant disses Tal ber med Billig
hed regnes den fta kaldte lemte-Fond, som sees paa Dalens Nordre
Field Side ved Gaarden lemtegaard, item Kyr-Fondm, som lig
ger heiere op paa samme Side ved et Sted, kaldet Skicers-Unr,
hvor Dalen en heel Fierding Vei er ganste übeboelig. Imellem disse
2 Steder, eller ved Gaarden Myklebust, aabner sig en temmelig stor
Tvar-Dal, som vel er übeboet, men tiener dog til en Alfarvei for den
sterste Deel af Daleboerne og Sogne-Folket, nåar de reise til Roms
dals Marked. Fra denne Dal kommer en Tvar-Elv stedende til HovedElven, som desuden tager adstillige mindre Side Elve til sig, og gien
nemstiarer Hoved-Dalen fra everst til nederst; felgelig er ligesom Da
len selv den allerlangste og sterste i sit Slags paa Sendmer, saa og een
as de farligste i Henseende til Elve-Brud, da den ofte river Stykker
ud af fine Bradder, og saaledes Tid efter anden forringer adstillige
(i sar ds ved Gve-Munden beliggende) Gaardes Marker. Dette kan
her saa meget lattere stee, forn Jord Arten i Almindelighed falder noget
ter og sandig; men da den formedelst det store Antal Qvag, som
her overalt holdes, ikke mangler god og tilstrakkelig Gedning, saa ba
rer den ei aleene Rug, Byg og Havre, men og Her, Hamp og Humle

i Over-
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i Overftedighed. Tillige med Gaarden Valdal, som har faaet Navn
af Dalen, findes her i alt 26 Gaarde, som ernare 84 Gaard- og
Huusmands Familier, eller 500 Personer af begge Kion. Dalens
markvardigste Steder ere de, som i vore Historier findes navnte, i An
ledning af Kong Ole den Helliges Flugt ud af Riget, nemlig da han
af sine oprorste Undersaattere , anferte af Hagen Jarl, blev forfulgt
igiennem Sendmer, og maatte tåge Veien op ad denne Dal, som
den «armeste for ham til Sverrig og Rusland, hvor han i sin Land
fiygtigheds Tiid agtede at opholde sig; og disse Steder maae da ferst
kortelig betragtes i sin Orden.
1) Muri^r den Gaard, som hos Sn. Sturlesen forekommer under
Navn af More, og siges at have varet det Sted, hvor St. Ole
landede, da han kom til Valdalen. Den ligger paa Nordre Side
af Valdals Elven, tet ved Elve-Munden, og var i bemaldte Kon
ges Tid beboet afen til Anseende magtig Hevding ved Navn Bruse,
folgelig maa da have varet af nogen sterre Strakning og Vetyden
hed end nu omstunder, da den formedelst idelig Skade af ElveBrud er saaledes bleven forringet, at den bor ansees for een af de
mindste Gaarde her i Dalen. Imidlertid kommer det mig meget
rimeligt for, at Fogderiet Sondmor,. som i Historierne ofte kaldes
siet hen More, maa fra ferste Tiid have faaet sit Navn af denne
Gaard og gamle Hovdings-Sade, som ligger i den sterste og frugt
bareste Dal, og ved den sterste Elv i heele Fogderiet (*).
2) Sylte,
(*) Nyelig er jeg bleven underrettet om , at i Hr. Dalins .Gefchichte des
Reichs Schweden 1 Theil Pag. 4. stal findes en Anmmkning eller
Note , som blant andet iudeholder sslgende : „ Mar, Msre, Mar «.
„ waren auch inder alten Sprache so viel als Meer oder wafferreiche Oer„ ter.
Calmar und Mbre in Småland , Fellmar und Omar w

„ Ble-
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2) Sylte, som tilforn har varetWrastegaard her i Kaldet, ligger paa

hiin Side af Elve-Munden, og paa en javn Slåtte, som hos Sn.
Sturlesen kaldes den flcttte Vold ved Sult, og har efter For
modning givet Dalen Navn afVald-Dal, 2: Vold-Dal. Denne
Gaard har ligeledes tåget stor Skade, ved Elve Bmd, saa at dens
Matrikel-Taxt ien kort Tiid er nedfat fra 3 til en Vog Fistes Leie;
men ikke desmindre er den dog endnu et smukt og behageltgt Sted,
og har en liden, men god Fyrre-Skov, hvoraf Prasten eier de
le, og Kirken z Deel. Lige fra Gaarden op til Dalen gaaer en af
Naturen dannet Vei, som er en halv Fierding lang, og derhos paa
de fieeste Steder saa breed og javn, at 2 eller 3 Vogne magelig
kunde kiere javnsides ved Hinanden. Veien falder over en lang
Brink, som forheies alt meere og meere, jo langere man trader
frem, og steder paa den ene Side ganste tet til Fieldet, ligesom en
Biergfod, men er paa hiin Side, som vender til Elven, meget steil
og afbrudt; og omendstient den i Vegyndelsen ligger temmelig langt
fra Elven, bliver den dog paa et vist Sted saaledes indkneben imel
lem
„ Belekingen, Matmar in lemteland, Armar in lestrikland, Sand„mar in Sudermanland , Almarstak W Upland, Marstrand in Ba„huuslan, imgleichen Ditmarsen, Stormarsen, Wismar, Col„ mar in Deutschland, haben davon ihre Nåmen. „ Dette giver god
Anledning til at stutte, at Gaarden Mere, saa ml som Fogderierue
Nord- og Send 'Mor, hvilke' alle ligge uirr ved Havet eller Soen,
maa have deres Navne af Mar, som endnu bruges ien Deel sammensatte Ord hos os, og betyder Soe eller salt Vand, saasom i 03 Ord
Mare Bakke, Mar-Dyne og Mar -Halm, hvilke allereede i deue
Skrifts 1» Part paa sine Steder findes forklarede.
?o^3«/ udleeder
og Marstrand af Mar, m^e, og Strand, /^//^e o^, i M.

Ll
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lem den og Fieldet, at man neppe kan gaae frem, uden at falde
ned over Elve Bakken, som her er saa strakkelig hoi, at man maa
gyse ved at see ud over den. Kort at sige : Brinken ligner i alle
Maader de ffraaeliggende Veie, som i befastede Byer gaae op til
Fastnings Voldene; og da den tillige er prydet med ranke FyrreTraer paa begge Sider, saa giver den en Ride- og SMdsere-Vei,
som ikke har sin Lige her i Fogderiet, og kunde af Naturen neppe
dannes smukkere. At dette Sted, som nu omstunder egentlig kal
des Langbrcckke, har havt den VEre at betrades af St. Ole, der
om vidner baade Sturleftn ogTorfcrus, afhvilke den ferste desu
den maloer om et Steen-Kors, og den sidste om tyende Korser,
som bleve oprettede paaMosbmkkN
just paa det Sted, hvor
bemeldte Konge fad og hvilede sig, ferend han begav fig videre paa
Flugten. Endnu sees her, paa heire Haand nåar man gaacr op
ad, et ganffe simpelt Tra Kors, staaende omtrent midt paa Veien,
fom barer Navn af St. Ols Kors, og bliver bestandig (meere es
ter en gammel Skik, end af Overtroe) vedligeholdt af Indbygger
ne, hvilke endnu vide at fortalte, at St. Ole har siddet paa dette
Sted, og med Vamodighed betragtet, hvorledes de Skibe, som
bragte ham til Valdalen, stode i lys Lue og brandte op i Valdals
vigen, efterat han frivillig havde ladet satte Ild paa dem; hvilket
Wnes meere rimeligt end deh som TorfttUs beretter, nemlig at han
bragte
sk) SaaleVeS hav Stedet Mret kaldte § ds celdre Tider, ffisnt Vet og efter
?o?/^ Vldnesbyrd Ml forekomme i gamle Haandstrister under Navn af
Orosbrekka eller Niosubrekw, som kan sees af ?^^. M. M,^.
LiK. Mss. F 80. Af alle Vissi Navne Psstr sig best det nn brugelige
Lallßrekke, ftm betyder e,^ lang og steil Brink, sammenfat asLallg
og der gamle Norste Ord Brekka 3: en astwdt eller M Brillt,

om Nordalens Prcestegield.

891

bragte Skibene paa Land, og lod dem falde i sine Forfelgeres Han
der. Fw dette smukke og behagelige Sted fortsatte St. Ole sin
Reise videre igiennem Dalen op til
3) Skicers-Uren, eller den i Historien saa kaldte Sefsurd, en usad
vanlig stor og fal Uur eller Steen Dynge, bestaaende af store ud
brustne Field-Stykker, som ligger omtreut midt i Dalen imellem de
tyende Gaarde Alstad og Groning, strakker sig en halv Fierding
Miil i Langde, og indMger al den Bredde, som Dalen har paa
Sendre Side, fra Elven at regne og lige hen til Field-Foden.
Denne Steen-Uudfandt St. Ole ved sin Ankomst ganste übanet og
uoverstigelig, og maatte derfor rydde sig en Vei midt igiennemden,
hvor den er lavest ved at valte Steene til Side, eller rettere ded at reise
de liggende Steene op i Veiret, og fylde Hllllerne med Jord og
Gruus; hvorved han endelig bragte det saa vidt, at han nogenledes
kunde komme fort, stient den ballede Vei er ikke bredere, end at eet
Menneste net op kan gaae eller ride derigiennem, og de paa begge
Sider af Veien opreiste Steene staae saa heit i Veiret, at de rakke
en voxen Karl over Hovedet. Hvad Meie det har kostet ham at
bringe denne trange Fodstie til Veie, kan stuttes deraf, at han for
uden sine egne Soldater, 400 i Tallet, maatte have 100 Bender
til Hielp, som fornavnte Hovding Bruse anskaffede; og endda
havde hall (om man ellers vil troe Historien) med alle disse Folk intet
kundet udrette, saa fremt han ei ved sine kraftige Bonner havde ud
virket dette Mirakel, at 2O Mand let kunde vatte den Steen, soni
100 Mand i Vegyndelsen ei vare i Stand til at rokke. Overalt er
man St. Ole endnu Tak styldig for denne Vei, som den eeneste,
der giver nogen retstaffen Communicatien imellem den everste og ne
derste Part af Dalen; thi omendstient der vel falder en anden Vei
paa hiin Side af Elven, hvor
saa bli«
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ver den dog kun sielden brugt, efterdi den er nasten lige saa trang,
og desuden meere farlig, i Henseende til de sammesteds idelig ned
lebendeFonde(det er/ Snee- og Steen-Skreder) besynderlig den
forhen ommeldte Kyrfond. De everste Daleboere tåge altsaa ge
meenlig Veien igiennem Skicers-Uren, saa ofte de stal besege Kir
ken eller andre Vesten for Uren beliggende Steder, ligesom de neder
ste om Foraaret og Efterhssten drive sit Qvag derigiennem til og'fra
Sceters, som det her kaldes, eller til og fra SommerGrasgange
ne; men da derfra, saa lange Sommeren og Hesten varer, intet
kan bringes ned i Tender eller store Kar, saa maa den sterste Deel af
Sceter-Dmatten (det er den Bue-Dmat, som avles paa Satrene)
afiagg es og forvares paa de oven for Uren beliggende Gaarde, ind
til Vinter-Feret kommer, da denne Hul Vei fyldes med Snee og
befares med Stader. Dog, hvad Syren (eller Vallen afden su
re Malk, som kaages til Ost) isar angaaer, da, som den avles
i sterste Mangde, saa pleier man, for at spare Umagen med en lang
og besvarlig Kisrsel, straz- at kaage den sammen til Myssebrim paa
Stedet, og eftsrhaanden at bringe den ned fra Såterne i smaa Kar,
som bares paa Ryggen; hvorfor og dette Slags Snut salges her
fra i sterre Sverfiedighed, end fra noget andet Sted hos os. Men
jeg maae vende mig til Sr. Ole igien, om hvilken Historien malder
at han, efter megen udstanden Besvarlighed igiennem Skicrrs-Uren,
kom hen til
4) Groningen, et paa den Tiid ode og übedoet Sted, beliggende
en Fierding Vei oven for Uren,' hvor han under Tett stog sig til
Roelighed Natten over, og imidlertid ei aleene fordrev den Vrim
mel af Spegelser, som hidindtil havde hindret Stedets Beboelse,
men gav og fornavnte Hevding Bruse Befaling, ar lade Stedet
bebygge og dyrke, taggende dertil et helligt Leste, at Saden sam
mesteds
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mesteds aldrig stulle tåge Skade af Frost. Saaledes berettes i vo
re Hinner Oprindelsen til denne Gaard, som nu omstunder beboes
af 3 Opsiddere, og er vel ikke saa ganste feietagen for Misvaxt, at
den jo (ligesom andre heit opi Dalene beliggende Gaarde) underti
den lider Skade af formegen Kulde s men har dog et Fortrin deri,
at Saden her aldrig fryser bort uden i almindelige Uaar. Dog, for
at udfinde Aarsagen hertil, behever man ikke at tåge sin Henfiugt lil
Mirakler, men blot betragte Stedets Situation; thi nar bed Gaar
den aabner sig adstillige smaa Tvar-Dale, hvorigiennem falder en
idelig Blast eller TrabVind snart fra een Kant snart fra en anden,
og da man af standig Erfarenhed veed , at Kulden aldrig bestadiger
Saden i vmdigt, men Md i stille Veir, saa sees let, afforbemald
te Gaardenes Egenstab har sine gode naturlige Aarsager. Men den
ne idelige Blast, forn Gaarden er udsat for, stal efter et gammelt
Saglr ligeledes vare St. Ole at tilstrive; thi man veed endnu at
fortalle, at da han fra Skicrrs-Uren kom tret og svedig op til dette
Sted , blev han ved en paa samme Tiid indfaldende kelig Vind me
get forfristet, og derved bevaget til at giere et Lefte, at denne
Gaard aldrigfiulle fattes Vind. Et ganste overstedigt Leste, som
burde vant sparet til andre meere trangende Fieldßaarde. Ende
lig siger Historien, at Kongen fortsatte Reisen herfra over Fieldene
til Eneboe og Lesste i Guldbrandsdalen, og saa videre igiennem
Hedemarken ud af Riget; hvilket alt, som Sendmers Bestrivel
se uvedkommende, jeg vil forbigaae, og vende mig til de evrige
markvardige Steder her i Dalen, nemlig
5) Dovingen, en meget smuk Gaard, beliggende paa Sondre Side
af Elven, omtrent en halv Miil fra Elve-Munden, hvor et lidet
Capel, kaldet Dovings-Capel, bestandig har staaet fra de Cachol
ste Tider, og hidindtil nogle faa Gange om Amet varet forsynet
Kl 3
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med Pradiken og Guds Tieneste, til Beqvemmelighed for Volda
lens Beboere, og isar for de gamle og strebelige, so'.^ ikke uden
alt for stor Vnnffelighed kan besege den rette SogneMrke. Da
denne lille Kirke for nogle faa Aar siden stod fardig at falde ned af
Mlde, saa at den nedvendig maatte rives ned og bygges om igien,
fik Daleboerne i Sinde at bygge den sterre, og at stytte den lan
gere ned til Stranden; hvilket hos den evrige Deel af Sogne-Fol
ket opvakte den Mistanke, at man med Tiden ville af et Cape! giere
den til ell SogneKirke igien, ligesom den i gamle Dage meenes at
have varet, og foraarsagede ei aleelre en vlidt udseende Proces,
men og en Forbittrelse i Gemytterne, og cn Tveedragt, som i Haf
tighed kan lignes med den bekiendte Striid imellem Meyemnerne
og Horbianerne i Hamborg.
Men omsider blev denne utidige
Tvistighed ved Kongelig Myndighed ophavet og saaledes afgiort,
at Capellet stulle blive staaende "Paa sit forrige Sted; hvilket da og
fta nyelig er steet, og Bygningen opfert af Tommer, uden nogen
betydelig Zrrat eller Markvardighed, undtagen det maastee stulle
vare et aldgammelt Alter Bord, bestaaende af ell heel Steen, hvori
sees et fiirkantet Hul med SteewLaag over, anbragt paa selv sam
me Maade, som det ved Strands -Kirkes Bestrivelse ommaldte
Hul paa Alterets Bord Blad.
6) Uren er en liden Gaard, beliggende paa Dalens Nordre Side,
imellem de tvende Gaarde Myren og Alstad, af hvilken sidste den
ogsaa barer Navn , og kaldes Alstad-Sceter. Ved denne Gaard
findes baade stien Sandsteen, hvoraf jeg har feet meget gode Sli
besteene udarbeidede, faa og en Mangde GydSand, hvoraf man
her i Egnen betiener sig til at gyde eller stebe Metaller i, og forsik
krer, at den dertil stal vare meget tienlig. Da jeg nu ikke rettere
veed, end gt sagdan Sand bliver bragt udenlallds fra tisKiobstcrder-
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ne, saa meener jeg, at man herfra (og maastee ligeledes fra Rel
lingM i Dalsbygden) kunde drive en liden Handel dermed, og fere
den med lagtene, som desuden aarlig
, til Kiebstaderne
Bergen og Trondhieln.
IV.) Ta-Fiord er egentlig en Forlsattelse af Nordalsfiorden,
eller den inderste, smaleste og korteste Deel afden Tvar-Fiord, som i
gamle Dage kaldtes Todrafiord (*), og hvoraf den Vestlige Deel alle
rede forhen er bestreden under Navn af Nordalsfiord. Den begyn
der paa Nordre Side ved Valdalsvigen og paa den Sendre ved
Vmdsncefstt, hvorfra den strakker sig 3 Fjerdinger ind mod Sydost,
og steder til en Dal, som vel er as nogen Vidtleftighed, men dog ei af
sterre Betydenhed, end at den jo gierne kan betragtes under eet med
Fiorden.
1) Hvad Fiorden selv angaaer, da er den overalt trang og ind
kneben, i sar paa et vist Sted, kaldet SyNdncess, hvor man kan staae
og raabe over til dsll anden Side^ Af den Aarsag bliver den om Vin
teren ofte belagt med lis, som sutener saa stark, at den ganste hin
hrer Farten til Sees,^ellerog er afden Bestaffenhed, at den hverken
pil briste eller bare, og felgelig feVaarsagsr Indbyggerne stor UleilW
hev.
(*) At begge Tv«r-Fiordens Deels, nemlig faa vel Nordalsfiord forn Tafiord , hai)e ide awre Tider» vmet mdbesiuleVe under det eene NavnTodeasiord, maa stuttes as To?/^/ Ms. M^. /H. Z.
130.,
hvor det heder : al St. Ole , forn paa sin nyelig bestrsvm Reise eller
Flugt igicnnem Sendmsr kom Norden fta, maam wbe ind ad Todrafiord, for al lande med sin Flode vsd Valda^U* Det ftmme mcelder
Dg Sn. Sturlesen , men kalder Fiorden Redrafiord^ hvilket uHen
Tvivl maa vare en Skriv- esser Tryk-FeiN Steden for Tedwfiord eller
Todrafiord; med winVre man Me sige, sst Fiordm da har heedt RedfioVd, lUssom een af Dalane ovm for Fiorden mdM heder Reddal,
hvilket dog forekommer mig mindre rumliM.

«
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hed, nåar de paa saadanne Tider stal besege Kirken eller andre Steder,
hvor de ei kan komme uden til Baads. Field-Strakningen paa Sen
dre Side af Fiorden, er steil og lidet beboelig, saa at der ikkun ligge
nogle faa og fmaa Gaarde; men paa Nordre Side falder Situationen
beqvemmere, isar oven paa Fieldet, som et Stykke hen fra Fiordens
Munding begynder efterhaanden at dale saaledes, at Field-Ryggen
faaer en dyb Udhuling som en Sadelßyg, og i Udtzulingen en viid
Slåtte, hvorpaa ligger en heel Bygd, bestaaende af adstillige Gaarde,
som af nogle kaldes Solvberg-Bygd, men af andre med sterre Rime
lighet) Selver Bygd eller Selvboe-ByO, fordi den ligger adstilt for
sig selv oven paa Field-Aasen. I dette Bygdelav voxer den beste Rug
i heele Kaldet, fornemmelig paa Gaarden Rugscet, som deraf har sit
Navn; og derpaa lagges saa meget meere Vind, som Jord Arten fal
der for ter til anden Slags Sad. Men ligesom Rug hos os aldrig
bliver anseet som en fordeelagtig Sad, saa holdes heller ikke disse
Gaarde for de beste; og da de ligge ret oven paa Field-Ryggen, saa
maa Opsidderne handte alt sit Brande neden fra og op ad, i Steden
ftr man ellers gemeenlig bringer det fra Fieldene ned ad. Foruden be
maldte Bygd, findes endnu nogle faa Gaarde ved Stranden, paa
samme Side af Fiorden; men dog intet sar markvardigt, undtagen
den saa kaldte

St. Ols Slange, som viser sig, sag snart man fra Valdalsvigen
beier ind til Fiorden , og er intet andet end en stor og hvid MarmorAare, som i den steils og negne Field Side gaacr Bugteviis ned ad,
og kan vel nogenledes lignes med en Orm eller Slange; men taber
dog alt meere og meere af Ligheden, jo narmere man kommer hen til
Stedet. Om denne asNaturen dannede Slange-Lignelse haves her
saadan Legende: at da St. Ole paa sin nys ommaldte Reise til

Naldalen nwdte en Soe-Orm, som giorde alle hans Folk bange
og
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og forsagte, sprang han hen til Forstavnen i Skibet, greeb fat paa
Ormen, og kastede den op til Field-Siden, hvor den blev siddende
fast og forvandlet til Steen. Skade var det, at St. Ole, ved
saa god en Leilighed, ikke gav os en meere naturlig Tegning, eller
fuldkommen Bestrivelse, over See-Ormen, hvis.Virkelighet» man
ge nu omstunder tåge nmastee lige saa meget i Tvivl, som Helgenes
Mirakler.
2) Hvor Fiorden endes, tager som sedvanlig en Dal sin Be<l
gyndetse, og gaacr
halv Fierding op mod Osten, uden at have
noget Navn, efterdi den intet andet markvardigt indeholder, end et
lidet Fisteriigt farst Vand, som med en Elv falder ud i Fiordens Botn,
ped den Gaard Tafiord, der vel egentlig ligger i denne Dal,/ men ber
dog med Rette henferes til Fiorden, af hvilken den barer Navn. Strax
oven for Våndet begynder Dalen at staae sig ud i tyende Greene, beg
ge omtrent 1 Miil lange, og begge nogenledes vel beboede, afhvilke
si) den eene, som leber op mod Nordost, kaldes Rod -Dal, fordi
Field-Siderne see meget rode ud af lerwßust, ligesom de og, efter
visse Biergkyndiges Forsikkring , stal indeholde en meget riig og Kob
berhaltig Jern -Malm; men >>) den anden, som tager sit Leb mod
Gydost, heder Kaldhuus-Dal. Fra disse Dale komme tyende Elve
nedstydende , som hver for sig danne et lidet farst Vand i Dalene selv,
ferend de stede til hinanden og ved falles Hielp danne det forhen om
maldte nederste Vand, som er det tredie og sterste.
Fra den sidste
Dale-Strakning, nemlig Kaldhuus-Dal, eller fra dens everste Gaard
Kaldhuus- Sotter, falder over Langfieldene ti! Lokeraae i Guld
brandsdalen en Alfarvei, som af nogle udgives for IO men af andre
ikkun for 6 Miile lang, og stal efter Beretning forst gaae mod S.O.
2 Miile, og siden mod N.0., allevegne over blotte Fielde, hvor in
gen Skov er at antraffe, men vel hist og her nogle gode Grasgange,
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faa og en Deel smaae Vande og Elve, hvilke sidste begynde strax Osten
for denne Dal at tåge sit Leb hen til Oplandene; hvoraf man stutter,
at Grandse-Fieldene have her sin sterste Heide, og at de siden tåge alt
meere og meere af mod Osten.

Anden Artikel
om

Sy Nd elv ens Sogn.
/KyNdelvMs eller Syndelvs Sogn er det andet Kirke-Sogn heri
Kaldet, og bor ansees som et Annex under Nordalen, hvor
med det i Henseende til Situationen og andre Omstandigheder vel kom
mer meget overeens, men er dog faa meget meere Klipperiigt, felgelig
saa meget mindre beboelige og ftugtbart, forn det ligger endnu langere
ind i Landet, og tager til i Heide og Steilhet), jo meere det narmer
sig til de saa kaldte Langfielde eller Grandfe-Fielde; saa at alt hvad
deri Kalvets almindelige Bestrivelse er maldet om farlige og forunder
lige Situationer, item om Uleiligheder af Snee- og Steen- Skreder,
haftigc Kaste Vinde med videre, gielder fornemmelig om dette Sogn,
i sar nåar dertil regnes Gemnger, som virkelig er en Deel af Sognet,
uagtet det i Almindelighed ikke bliver ansett derfor. Korn Avlingen
kan altsaa her, formedelst Stedernes usedvanlige Biergagtighed og
Stsilhed, ikke vare af nogen ssnderlig Betydenhed, undtagen i Dale
ne, som vel ere meget trange, men derhos ganste frugtbare paa al
Slags Sad, nåar kun ikke Sommer Varmen falder alt for stark, el
ler Hest Kulden alt fortidlig indfinder sig, M Saden paa begge Maa
der sties af eller tager Skade. Denne idelige Misvaxt, som endnu
ofte fatter Indbyggerne meget tilbage, har i sar trykket dem tilforn,
ferend de begyndte at tåge Deel i Torste- Meritt, hvilket siden meget
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har forbedret deres Vilkaar og Omstandigheder. Naar det saa kaldte
Gemnger fratages, sonl ester Lefte stal bestrives i en Artikel for sig
selv, saa kommer her ikke meere i Betragtning, end de Z selgende Deele
af Sognet, nemlig
I.) SyNdelvs-Fiord, som tager sin Begyndelse der, hvor Stor
dals-Fiorden endes, nemlig paa den eene Side ved Skreednakken i
Nordals Sogn, og paa den anden ved Ornoess i Strands Sogn,
strakkende sig 2 Miile i Langde fra Norden til Sonden, og stedende til
tyende Dale, som begge gaae op fra Fiordens Botn. Egentlig er
denne Fiord intet andet, end den sidste Deel af Storfiorden, som,
efterat dell under adstillige Navne og Vendinger har lebet 8 Miile ind
igiennem Landet, endelig standser her. Dens Dybhed paa dette Sted
siges vel ikkun at gaae til 2 a ZOO Favne, og at vare omtrent lige stor
overalt, i Steden for at Stordalsfiorden' udgives i Almindelighed for
4 til 100 Favne dyb og derover; men ikke des mindre befindes Fiel
dene paa begge Sider af Syndelvsfiorden at vare usedvanlig heie,
og Strandbraddene overmaade steile. Dette giver igien Anledning,
deels til hastige KajwVinde, hvilke ere her saa meget meere farlige,
som man i haardt Veier ikkun paa faa Steder sinder beqvem Landing,
deetstil idelige Snee- og Steen-Skreder, hvilke ei aleene lebe nedad
Field-Siderne fra oberst til nederst, men kaste og en Hoben Gruus og
Steene fra sig langt hen paa Fiorden, og giere den usikker for de Seilen
de; ei at tale om de negne og fale Furer, som Skrederne allevegne
have efterladt sig, og om den Odelaggelse, som de foraarsage overalt,
hvor de fare frem. Situationen falder altsaa her i Almindelighed me
get steil, nsgen og übehagelig; men saa snart den tillader, at Tråer
kan voxe, det er, saa snart den formldrer sin Steilhed til Floter og
Field -Hammere, sees her overalt Fyrre, Birk og Hassel, item
Hagetorn og Asald-Trcee, nemlig saa vel Rogn- som Selje-AMd,
Mm 2
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dog den sidste i sterste Mangde. Det samme er og at sige om Grasset,
som paa de nogenledes straae Biergfsdder sees staaende saa heit og over
fiodigt, at det gaacr en Karl op til Båltet, og ganste stiuler de der i
Beed gaaende Geder og Bukke, hvilke blot udpille den beste Deel af
Grasset, og overlade Bonden det evrige at afmeie. Da Skrederne i
Nedlobet tåge med sig alt hvad der forekommer, saa bringe de og ofte
Saden eller Redderne ned af visse Field Urter, hvilke siden faste sig i
det Lave, og voxe hyppig, saasom
arcKanAelica, BoncKuß
oTruleuß og Taxiflya loliiß i-a6icalibuß 3^re^2riß, hvilken sidste
meget anseelig Fleld-Urt voxer her allevegne nar ved Strandbradden,
fornemmelig i Bierg Kleftene, hvor neppe er Muld at see. De beboe
lige Steder paa begge Sider af Fiorden ere (som let kan stuttes) ikkun
meget faa, og af dem ligge de fieeste heit op paa Flccer, eller FieldSidernes stade Afsatninger, nogle dyrkede og beboede, andre ode.
Paa Ostre Side eier Nordalens Sogn det ferste Stykke, fra Skreed
nakken til Rodbergviig og Smauge, som forhen ere bestrevne; saa
at Syndelvens Sogn egentlig tager sin Begyndelse ved den nast paa
folgende Field - Gaard lisstaae eller Hirhfiaae, saa kaldet af den
Flcce, hvorpaa den ligger, og bekiendt af den nogenledes heqvemms
Landing, som her er at faae i haardt Veir. Hvor Fiorden faaer en
nye Vending mod Sydvest, der gaacr en liden Bugt og Dal ind i
Landet, kaldet Ovaldsbygd, som udgier den beste og beboeligste Deel
af denne Strand Side eller Field-Strakning, der omsider endes ved Ge
rangerfiordens Aabning. Paa Fiordens Vestre Side eier Strands
Sogn det ferste Stykke indtil Dugen, en ede Field Gaard, og tillige
det eeneste beboelige Sted i den ferste Miile-Strakning; saa at man her
ikke sinder nogen Gaard , som er Syndelvens Sogn tilhorende, fer
end man kommer til Aakernoess, en Field Pynt, som ligger omtrent
midt i Strakningen og straaes over for Ovaldsbygden, hvor Fiorden be
gyn-
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gynder at beie sig mod Sydvest. Her og langere ind i Fiorden sees
da nogle efter disse Egnes Bestaffenhed beboelige Stader, alle heit op
paa Field Siden beliggende, indtil Gaarden Hellesylt, som ligger i
det Lave og ved Aabningen af Nebbedalen, hvor Fiorden endes paa
den Side. De markvardigste Steder paa bemaldte Vestlige Side af
Fjorden ere selgende :
i) Aakerncess er egentlig en hoi Bierg Pynt med en Flcee eller Flade
oven paa, som barer z javnstdes ved hinanden beliggende FieldGaarde, hver ikkun med een Gaardmand, men alle benavnte af
Pynten, hvorpaa de ligge. Den mellemste af disse Gaarde, som
kaldes Midt-Aakemcess, er isar markvardig deraf, at Opsiddep
nes fieeste Huuse staae tet ved og under en Field Hammer, som
tiener dem til Skiul og Bedakkelss imod de over Hammeren javnlig
nedlebende Skreder, hvilke ellers lange siden maatte have edelagt
dem, men springe nu lige over dem , uden at kunde rere eller i mind
ste Maade beskadige dem. At Faren dog ikke er langt borte , eller
at Skrederne falde ned ikke langt fra Huusene, kan stuttes af en
Handelse, som tildrog sig for nogle faa Aar siden, da en Pige,
som blot var gåast et -lidet Stykke derfra for at handte Vand, blev
underveis overfalden og omkommen af een i samme Ojeblik indtraf
fende Snee-Fond.
2) Prceste-Fonden ligger sirax inden for bemaldte Pynt, hvor Fiel
det atter begynder at blive meget steilt og übeboeligt, og er inter an
det end et stort og breedt Fond- Strik, eller en Fure paa FieldSiden, foraarsaget asen markeligSnee-Fond, som der idelig le
ber ned, og har faaet sit Navn deraf, at den paa ferste Pintsedag
i Aaret 1701 tog da varende Prast i Kaldet Hr. Knud Harboe
afDage, just som han reisede her forbi til Baads, iHensigtat be
fege SyNdelvs-Mrke. Om Fonden ved den Mangde Snee, som
Mm 3
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den bragte med sig ned i Fiorden, har fyldet og valtet Baaden,
eller om den ved en hastig Vind, som den pleier at fore med sig,
. har kastet Prastsn og hans Mcmdstab ud afßaaden, derom haves
nu ingen vis Efterretning ; men dette bliver dog eenstemmig forsik
kret, a». Prasien blev liggende halv ded paa en saa kaldet SneeDyne (det er en Samling eller Dynge afden ved Fonden nedbragte
Snee) og at han af Biergnings-Folket, som fra de narmeste Steder
indfandt sig for at radde, ferste Gang blev forbigaaet, af Aarsag,
at de ikkun ansaae ham foren Bylt, men omsider funden i saa stet
Tilstand, at han kort derefter opgav Aanden. Saaledes fortalles
her denne ulykkelige Handelse, som efter de ffeestes Meening kunde
ved Forsigtighed have varet undgaaet, efterdi den Snee-Fond, som
foraarsagede Skaden, var en saa kaldet Kmm-Fond, der gemeen
lig gaacr saa langsomt ned ad Field-Siden, at den ikke vel kan overrumple de forsigtige.
3) Hellesylt, som egentlig ligger ved Nebbedalens Aabning, har
tilforn varet et Tingsted for Syndelvs-Skibrede, hvilket tillige med
Dale-Skibrede er siden henlagt til Gaarden Langeloe i Strands
Sogn, som ligger beleiligere for Stedets Verdstige Ovrighed, der
2 Gange om Aaret maae beftge alle Tingsteder. Derimod er Sog>
ne-Kirken, eller den saa kaldte Syndelvs-Kirke, forflyttet hid fra
den tvert over for liggende Gaard Korsbrekke, hvor den i Aaret
1726 blev edelagt af Snee-Fond. Dell bestaaer nu af Temmer,
og ligger smukt paa en hei Bakke ; men har ellers intet markvadigt.
Dens Vedligeholdelse beserges afSognemandene, ved Hielp aset
lidet Kirke Gods, som bestaaer af z Voge og 12 Mark Fist.
II.) Nebbe-Dal, kaldes egentlig den Dal, som gaacr op paa
Vestre Side af Syndelvfiordms Botn , og bestaaer af adstillige
Deele, hvis Strakninger man allerbest kan forestille fig ved at betrag
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te den paa Landkortet aftegnede Elv, der har samme Leb og lige saa
mange Greene, forn Dalen selv. 1) Den ferste Strakning, forn
ber kaldes Hoved Dalen, begynder ved Gaarden, Hellesylt, og
strakker sig (under Navn af Nebbedal, og i en krum Lime fra Nord
ost til Vesten) en Miil op til Nebbedalshoug, forn er den everste Gaard
i denne Strakning, beliggende ved Grandftrne af Norangsdaten,
igiennem hvilken herfra falder en lang og besvarlig Vei over nogle SneeBrccer hen til lorgenfiorden. Her bliver intet isar at marke, und
tagew at Nebbedals-Elven sr een af de Malkefarvede Elve, som mee
nes at have sin Oprindelse af Snee-Braerne, og at Dalen overalt har
stien Skov af Birk, Aare og Selje, item af Fyrre , som dog voz er
paa saa heie og bratte Steder, at den aldrig kan komme nogen til Nyt
te. 2) Midt i bemeldte Hovsd-Dal aabner sig en liden og trang TverDal, kaldet Muldstred-Dal, forn tager sit Leb mod Norden og ste
der hell til Strandsdalen, uden at indeholde noget andet Warkvardigt
end en seneste Gaard af samme Navn som Dalen selv. )) Den tre
die DaleStrakning begynder ligeledes midt i Nebbedalen, og gaacr
under Navn af Lange-Dal ferst mod Senden, men siden i Vest ned
til Horning-Dalen iNordfiord, med hvilken den foreener sig,, og gi
ver derved Anledning til et meget langt Eid eller Alfarvei, forn strakker
fig lige fra SyNdelvsfiorM ned til Eidsfiorden i bemaldte Nord
fiord, og beregnes ester Miile og FierdinZer saaledes: Fra Syndelvs
fiordens Botn op til det Sted i Nebbedalerh hvorLangedalen aabnes
en halv Mitti fra Langedals Begyndelse op til Lien (den sidste Gaard,
forn horer Sendmer
derfra heiere op i samme Dal
til en anden Gaard af selv samme Navn, forn tilherer Nordfiord, en
kortFierdmg ; siden en halv MiU igiennem den everste og übeboede Deel
af Langedaten ned til Hormngdal, forn er halvanden Miil lang og
heel igiennem beboet; derfra videre til Baads over Hommgdals-
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Våndet, som holder 2j Miil i Langde, og er felgelig et af de sterste
farste Vande i Bergens Stift; og endelig D Miil igiennem Eids Da
len ned til Botnen af Eidsfiorden. Den heele Nei er altsaa meere
end 6 Miile lang, men derhos ikke meget besvarlig, efterdi Dalene
falde tentmelig javne overalt, ligesom de og ere prydede med smuk
Skov paa begge Sider. Til Slutning maa jeg erindre, at dennes
Dal (foruden den Deel afLangedalen, som tilherer Nordfiord) erna
rer 34 Gaardmand, og i alt et Antal af 250 Siele.
III.) Syndelvs-Daleller Syndelvs Bygd kaldes den anden Dal,
som gaacr op fra Syndelvsfiordensßotn, uemlig paa dens Ostre Side,
og mestendeels overalt ien Strakning mod Sydost. Den er 1 z Miil lang,
og standstrimoddetbekiendteFlo-Field ststortoganseeligtGrendse Field,
som leber paa tvers forbiDalen og adstiller den fraNaboe-FogderietNord
fiord, hvortil herfra falder enVei tvers over Fieldet omtrent afen Miils
Langde, at regne fra den everste Gaard Voldstet her i Dalen hen tilGaa
rden Flo paa him Side, som ligger nar ved og oven for et stort farst Vand,
i Miil langt , kaldet Flo-Vandet. Denne Dat er , ligesom de andre
langt ind i Landet beliggende Dale, temmelig trang og indkneben, men
ellers af sedvanlig Bestaffenhed, og overalt indstuttet af hoie Fielde,
hvis Steilhed giver Anledning tit farlige Snee- og Steen Skreder, be
senderlig langst ned ved Gaarden Korsbrekke, hvor Sogne Kirken til
forn har staaet, men blev i Aaret 1726 edelagt af Snee-Fond, og for
fiyttst herfra til den forhen ommaldte Gaard Hellesylt. Paa Ostre
Side er Field-Strakningen afbrudt ved en liden Tvar-Dal, som aab
ner sig ved Gaarden Frose , og gaacr under Navn af Frose-Dal op til
Orandserne af Gemnger, indbefattende en eeneste Gaard af samme
Navn , som Dalen selv , og nedsendende en liden Elv, som ved at stede
til Hoved-Elven foraarsager ofte saa stor Oversvemmelse, at Gaarden
Frose sattes ganste under Vand; hvorimod begge Elvene siden med for
eenede
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eenede Krafter giere et stort Vandfald ved Gaarden Stadem, og lebe
til sidst ud i Syndelvsfiordm. I Henseende til Frugtbarhed ber
Dalen regnes for een af de beste i Fogderiet, da den ei aleene frembrin
ger Rug, Byg og Havre, men og Hamp og Humle i betydelig Mangde.
Isar anvendes her meere end sedvanlig Fliid paa Humle- og MbleHavers Anlaggelse og Dyrkning, saa at Daleboerne deraf aleene kan
tåge det fornedne til de aarlige Skatters Betaling (*). Paa Qvag<
Avling lagges her ogsaa megen Vind, isar paa Faare-Avlingen, som
er her. i den Stand, at man aarlig kan overlade og selge til andre en
godDeelUld, saa vel som Vadmel og Stromper. Af fede Varer af
gaaer herfra en Hoben til Biergverkerne; og er det isrr at marke, at
denne Dal tiener til en Alfarvei for heele Sognets Indbyggere, saa
ofte de begive sig didhen i samme ZErinde, nemlig for at salgs feede Va
rer. Reiserne gaae gemeenlig for sig ved St. Hans Dags Tider, og
Varerne bringes paa Klov over Fieldene, hvor Sendmers og Nord
fiords Indvaanere ofte mede hinanden, og samles undertiden i den
Mangde, at de udgiore anseelige Kisbmands Selstaber, som kan lig
nes med smaa Caravaner. Den heele Dal ernarer i alt er Antal af
meere end 3HO Siele, og indbefatter 1 8 forstiellige Gaarde, af hvilke
de to everste, nemlig Voldfcet og Nordbrekke, tilherer Naboe-Fog
deriet
(*) Hvad
Indretning isoer angaaer, da har man deri, saa
vel her som andensteds hos os, efterfulgt Naboernes Exempel i Fogderiet
Nordfiord, hvor allehaande nyttige Trceers Plantning er meget almindelig ;
men da de fteeste TEble-Troeer i dette Bygdelav ere af en stet og ringe
Art, saa var det at enste, at Indbyggerne kunde gives Anviisning paa
bedre Frngt-Trsler, eller Anledning til at plante sine Mble-Trceer af bedre Kierner, hvilket allerecde med god Fremgang er forssgt^ Nordalens
Sogn.
Hvor stette saadanne F-ugter end ere, have de dog god Aftrcrk,
saa vel inden for Fogderiet selv, som paa Romsdals Marked.
Nn
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deriet Nordfiord, uagtet de fra samme ere ganste adstildte ved det for
hen ommaldte Flofield, som salter Grandse imellem begge Fogderier.
Aarsagen til denne unaturlige Deeling siges at vare denne: at Opsid
derne paa bemeldte tyende Gaarde stal, imedens Kirken iOpvigen
bar en falles Kirke for Strands Sogn og heele Nordalens Prastegield,
bestandig have holdt sig til den narmeste Kirke i Nordfiord, som laae
dem beleiligere, og at de ved den Anledning virkelig stal vare blevne
stildte fra Syndelvens Sogn, til hvilket de egentlig henherede.
Blant de 1 6 Gaarde, som dette Sogn eier, funde isar markes
i) Helgescct og Hole, tvende nar ved hinanden beliggende Gaarde,
paa hvis Grandser H>stal ligge en hei Bakke, bestaaende af puur
Okker, som af Naturen falder meget reen og guul, og giver, nåar
den brandes, en stien red Farve, af hvilken man her betiener sig til at
farve Skind Bu^er, det er, Buzer bestaaendeafSems Lader,som Ind
byggerne selv forstaae at berede. ONar ved samme Sted findes og et
Slags meget hvidt og stit Leer, hvilket Daleboerne bruge i Steden
for Kriid, til at bemale deres Stue Vagge dermed, eller rettere de
Temmer Stokke, som gier Skillerum imellem den sodede og toede
Deel af Stue-Vaggene. Det samme steer og paa mange andre
Steder hos os, besonderlig med et Slags Elve-Leer, som holder sig
meget hvidt, hvilket man ferst tener, og siden blander med Vand
(undertiden og med stavet Kriid) for at kunde stryge det paa Vagge
ne ved Hielp af en Kost, og saaledes spare den Umag, at male Fi
gurer med tert Kriid aleene. >) Ved Gaarden Hole bliver isar
at marke, at den i Aaret 1679, da Snee-Skrederne foraarsagede
en almindelig Odelaggelse her i Egnen, tog anseelig Sfade paa sine
Marke, og mistede en Deel af sine Opsiddere, som ved den Leilig
hed bleve levende begravne under Sneen. Blant disses Tal var og
en frugtsommetig Kone , som ved et sardeeles Guds Forsyn blev
reddet,
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reddet, efterat hun havde ligget under Sneen i nogle Dage, og (ef
ter Hr. Claus Gaases Beretning i halls Klage-Digt) sodet sit Fo
ster i samme Omstandigheder ; hvilket sidste dog benagtes af andre,
som paastaae, at Forlesningen steede straz- efterat hun var optagen
af sin Snee Grav. Imidlertid er det vist, at ei aleene Konen selv
blev i Behold, men og hendes Foster,, som under Navn af Peder
Mensen tevede t 70 Aar derefter, og er altsaa for ikke ret lang
Tiid siden ded.
2) Hone ligger paa Sendre Side af Elven, og barer Navn af de
mange Kiampe Grave, hvilke der sees liggende som smaa Hoie.
Paa samme Sted, hvor disse findes, stal ester Indbyggernes Si
gende have staaet det Feldtstag, hvori den bekiendte AxelTorsen
faldt tillige med Hagen Kongens Son, og hvorom maldes i den
saa kaldte Skion Valborgs Viise; men da andre ville have denne
Tildragelse hensett til den Gaard Devold i Romsdalen, andre
igien (saasom Hr. AdMan j dkoro^rapkja LaKussenli psA 25 1)
tjl Bahuus-Lehn i Sverrig, saa er det ikke let at sige noget derom
med Vished, allerhelst da den heele Historie er i sig selv merk og
tvivlsom. Skulle Sagen end vare rigtig , troer jeg dog aller
mindst, at den har tildraget sig her paa Stedet.
3) Stadem eller Stadeim ligger omtrent en Fierding fraElve Mun
den, og nar ved det forhen ommaldte Vandfald , som er saa heit,
at Laxen, der ellers arbeider sig op igienem de starkeste Elve Fosse,
maa her give sig tabt, og blive staaende neden for Vandfaldet i et
saa kaldet Holl, eller en Hule i Elve-Bunden, hvor den undertiden
fanges i Mangde af Gaardens Beboere, som paa denne Herligheb
have Breve og Adkomster fra aldgammel Tiid.
Nn 2
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Trcdie Artikel
om

Geranger.
/^teranger,som og kaldes Giemnger ellerGierdangerC), er den inderste og snevreste Deel af Fogderiet Sendmer, som her fornemmelig
grandser til Oplandene, og i Sardeleshed til Guldbrandsdalen, fra
hvilken det dog er adstilt ved Lang-Fieldene. Under det Navn Geranger
forstaaes da egentlig den saa kaldte Gerangerfiord , som er ell Green
af Syndelvsfiorden, og vernast Gemngerdal, som gaaer op fra be
maldte Tvarfiord, og udgier Slutningen af det beboelige Land paa
den Kant. Begge disse Bygdelave, nemlig saa vel Dalen som Fior
den, henhere i Grunden til Syndelvens Sogn, og udgier med sam
me et Annex til Nordalm ; men da de af visse Aarsager , som herefter
stal ommaldes, gemeenlig ansees soM derfra adstildte, og betragtes
nu omstunder som stAnnef for sig selv, saa har jeg helst villet rette
mig ester det almindelige Begreb, og bestrive dem ien sarstilt Artikel.
Om dette lille Annex bliver i Almindelighed intet andet at malde, end
at det i Henseende tilKlipperiighed, samt indknebne og steile Situa
tioner, overgaaer alle andre Steder hos os, og at de steeste Gaarde
have her saa hei Beliggenhet), at de ikkun lidet ere stikkede tilAger
dyrk("°) Det Ord Augur eller Anger, som lagges til i Enden af visse Steders
Navne, saasom Stavanger, Kovanger og fieere, stal efter 7o^
Vidnesbyrd baade betnde et Hav (M^) saa og en Ager eller et vist OpHolds-Sted
t/e/ /t)s«m
W
m/am i^/i)
som kan sees as /W. M^. Z'. /. MF. 64^76.
Maastee det med li«
ge saa god Grusd kunde udledes afaHeK. <eng
trang , snåver; hvilkct
i det mindste passer sig meget vel ul Geranger, forn er det trangeste af
alle beboelige Steder paa Ssndmsr.
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dyrkning. Indbyggerne kan her ikke staae megen Liid til deres KornAvling, som falder baade liden og mislig, men maa iser holde sig til
Qvag Avlingen, som er ypperlig overalt, og giver ei aleene god Leilig
het til fede Varer at afsatte, men og til at spare en Hoben Korn og
Mccl i den daglige Huusholdning heele Aaret igiennem, besynderlig om
Sommeren, da MalkeMad, og det man kalder Bue-Draatt, cede
res sadvanligste Fode; og at samme maa vare mcget sund og kraftig,
kan blant andet stuttes af dette Folks Legems Bestaffenhed, som er
usadvaulig for og smuk. Foruden Qvag-Avling ernare Indbyggerne
sig af Torste Fangst, ligesom de evrige Kaldets Indvaanere, saa og
aflagt, som anstilles efter Reensdyr og andre vilde Dyr paa deede
Hielde, hvor Jagerne med stor Bcsvarlighed maa vanke hist og her om
kring, og i Mangel af Kroer eller Verts-Huust sege Natte-Leie i visse
af dem saa kaldte Herberge, det er, naturlige Huler under store Stee
ne eller Bierg-Hammcre , hvor Moste maa tiene lsteden for SengeKlader ; thi andet Natte-Leie findes her ikke enten for Jagere etler an
dre reisende Personer. Efter denne torte Indledning maa jeg vende
mig til enhver Part isar, og betragte
I.) Gemnger-Fiorden, som aabner sig paa Ostre Side af
SyNdelvsfiorden, og gaacr med adstillige Vendinger i Miil langt
ind i Landet, nemlig ferst mod 5.0., vernast mod N.0., og ende-^
lig mod S.O. igien til Senden. Denne Fiord er ei aleene usadvan
lig trang, saa at man paa de steeste Steder kan raabe over og tale ul
hinanden, men og indstuttet af meget heie Fielde, hvis strakkelige
Steilhed foraarsager, at Strandbraddene ere her nasten overalt übe
boelige; at alting seer bart og negent ud , undtagen paa visse udstaaen
de Field Hammere, hvor lidt Skov kan voze, og paa nogle heit op
beliggende Flceer, hvor Field^Gaardene hist og her findes anlagte; at
Snec- og Steen-Stteder lebe idelig ned ad Field-Siderne, ogei alee-

Nn z
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ne efterlade sig fale Furer, men giere og Fiorden usikker for de Reisen
de; at Elvene styrte sig oven fra Fieldene nasten perpendiculair ned
i Fiorden, og det med en strakkelig Fart og Susen; at kaste Vindene,
som af deres meget ustadige Fart her. egentlig kaldes Kors Vinde,
tumle sig ofte om paa Fiorden, til stor Usikkerhed og Fare for de Seilen
de. Det er altsaa om Vinteren, nåar åtting ligger bedakket med
Snee, baade übehagelige at fare herigiennem, og vansteligt at kom
me fort, isar for Stedets Prast, som ofte hindres fra at besege Ge
ranger Capell paa de bestemte Tider, og maa derfor, saa ofte han
kommer uformodentlig og paa en usadvaulig Tiid, give Fieldboerne sin
Ankomst tilkiende ved et Signal, som bestaaer deri, at han ved een af
sine Roers Karte lader giere nogle Raab eller Anstriig, som let kan ho
res paa begge Sider af denne trange Fiord , hvis Beboere sirax der
paa forfeie sig til Kirken. Kort at sige, her findes overalt de besender
ligsie Situationer, som nogensteds i Norge ere at see, og som for fra
varslche^eppe lade sig tydelig forestille uden Hielp af Tegninger. Det
te kunde og nogle af dem, i Henseende til deres usadvanlige Bestaffen
hed, virkelig sortiene; men da Tiden ikke har tilladt mig at tåge saa
noiagtige Copier, maa jeg lade mig neie med at opregne de fornemste
Originaler paa begge Sider af Fiorden, og kortelig bestride enhver
for sig.
i) Paa den Vestlige Side af Fiorden, eller paa hoire Haand nåar
man reiser ind ad, meder
et overmaade heit Field, kaldstStabbeFouden, som har mange fale Fond-Strik eller Skreed-Furer, og
blaut dem isar een markelig Fure, som egentlig har givet Fieldet
Navn, og kaldes Stabbe-Fond af den Aarsag,^ at Skrederne, saa
ofte de lebe der ned , stede an imod en Field Hammer eller udstaaen
de Bierg-Knold (der nogenledes ligner en Stabbe o: en HuggeBlok) og sattes ved Stedet i saa hastig en Fart, at de for en stor
Deel
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Deel spnnge lige tvert over Fiorden, i Staden for ar selge FicloSiden; hvoraf man baade kan stutte sig til Fieldets Heide, Fior
dens Snaverhed og Fondens Farlighed. Dcrefter sees nogle heit
op paa Field Siden beliggende Gaarde, og inden for dem H en
Kleft i det allereverste af et heit og meget steilt Field , tillige med en
Elv, forn kommer udfiydende af BiergKleften. Oven paa Fieldet
er denne Klest temmelig dyb og breed, saa at end ikke Reensdyrene
kall springe derover, uagtet de ofte satte Forseg derpaa; men Slut
ningen af den, som er det reneste, der sees fra Fiorden, synes at
vare ganste trang og liden. Derfra kommer og Elven t'l Sylls,
og falder forst pcrpendiculair ned paa en Flcee, eller indhultt Flade,
midt paa Field Siden, hvor Våndet med stark Skum og Susen
staaer og kaager, ligesom i en LaMn eller
men udgyder
sig derfra lige ned i Fiorden, atter med saa brat og perpendiculair
et Fald, at den mindste Deel af Våndet rercr ved Field-Siden,
isar nåar Vinden blaser hastig; thi da drives Elve Våndet som en
Reg heit op i Veiret, hist og her omkring paa Fiorden. Derpaa
felger 5) den saa kaldte Skagge-Flaae, eu Flcee, som ligger oven
paa et meget heit og steilt Ncrss, eller udsiittende Field Pynt, just
paa det Sted, hvor Fiorden gier sin sidste Vending og beier af mod
Sonden. Field-Pynten stiger forst op fra Fiorden ien lige Linie,
efter Aiesyn til 300 Favnes Heide, og kan i Henseende til sin Steil
het) lignes med en Huus-Vag og et Hierne, stient den har mange
udstaaende Bierg»Knotde, etter med Tråer bevozme Field-HammeN, som hange de Reisende lige over Hovedet, nåar de fare her forbi
til Baads. Derefter forandrer den sig til en horisontal Slåtte,
som er saa viid, iavn og Grasriig, at den tiener til Grund for en
Gaard med 2 Opsiddere, og ligger saa heit , at den stet ikke kan sees
ftf de Forbirnsende; men hvor denne stade Assatmng lMt egentlig
kaldes
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kaldes Skaggestaae) tager Ende, der faaer Fieldet en nye Forhei
else, som dog ikkuu er liden (omtrent som en tredie Deel) at regne
imod den ferste, og ligger desuden saa langt åssides, at den OEan
sees fra Fiorden. Derimod falder Soe-Veim, det er den Vei,
som fra Stranden eller Fieldets Fod gaacr op til Gaarden, tydelig
nok i Oinene, og kan ei uden Forundring betragtes; thi ferst sees
her, i Mangel af beqvem Strandbrad, en Trae-Broe anlagt, paa
hvilken Baadene trakkes af og paa Land, etler ind og ud af BaadeNestene, hvilke saa vel h^r, som paa steere Steder i dette Kald,
neppe have den fornedne Plads eller Rum at staae paa; og derfra
gaaer Veien, som en trang Fodstie, Bugteviis imellem Klipperne,
og stråas op ad Field Siden, indtil henimod det everste, hvor den
for nogle Skrid er afbrudt og ganste übesiigelig, saa at man der
atter har bodet paa Naturens Mangel med Konst, nemlig med en
Trae-Broe, som ved Jern Bolte og Jern Ringe er fastet til Fieldet,
fornemmelig ved begge Ender, og hanger saaledes imellem Himme
len og Fiorden, hvis dybe Afgrund man igiennem Broens Aabnin
ger seer lige under sine Fedder. Dog er denne Broe ikke ret vanske
lig at betrade, efterdi den ligger nasten horizontal ved Fisld Siden,
og er desuden forsynet med et hoit Rakke-Verkaf sammenflettet
Riis paa den udvendende Side; men langere ned paa Veien er Fa
ren langt storre , og ved den nederste Tråe Broe endnu allersterst,
formedelst de farlige Snes- og Steen-Skreder, som der undertiden
lebe ned. Isar handte det sig for nogen Tid siden, at et Par Mand
landede her med sin Baad just i det samme, da en Snes Fond faldt
ned , og at den eene af dem blev ved den hastige Vind, som Fonden
ferde med sig, kastet ud af Baaden, og bragt et Bossestud langt
hen paa Fiorden, hvor han ikke uden Vanstelighed blev bierget af
sin Cammerad. Vel kunde man, for at uudgaae alle disse Uleilig
heder,
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heder, betiene sig af en anden meere magelig Vei, som gaacr op fra
Gaarden Humlung, den sidste og inderste Gaard paa sqmme Stde
af Fiorden; men da denne er en god Deel langere, saa pleier man
kun der at bringe sit Qvag op og ned, og derimod i alle andre Til
falde at brnge hiin kortere Vei, hvor jeg selv (ikke uden at grue)
har stet en Kone gaaende med et Barn paa Ryggen, og hvor man,
saa osts Dodsfald steer, endog nedforer sine Liig , som deels maae
bares imellem Handerne, deels hidses ned ved Hielp af Toug med
stor Besvarlighed. Jeg tvivler ikke paa, at jo mine Danste Lasere
isar staae allsreede fardige at beklage de Folk, som stal teve og dee
paa dette farligeSted; men maastee deres Medynk for en stor Deel
vil forsvinde, nåar jeg forsikkrer, at Opsidderne paa denne agte
Field-Gaard befiNde sig i alle Maader saa vet og forneiede, at de
neppe byttede Vilkaar med nogen Fastr-Bonde i Sielland, og at de
aldrig tanke paa at forlade et Sted, som de, uden at frygte for
Fangsel og Remnings Dom, gierne kunde forlade, nåar de vilde.
Et stort Beviis, at Friehed, og ikke Tvang, holder Indbyggerne
fast i et Land.
2) Paa den Ostlige Side afFiorden sees
et heit og tvars over for
Stabbe-FondM beliggende Field, hvoraf et stort Stykks brast ud,
og faldt ned i Fiorden d. ZO Martit 1749, af selv samme Aarsag,
som forhen er anfert ved Rammerfieldets Bestrivelse i Strands
Sogn, nemlig: fordi FKldet Havde faaet en Sprakke, i hvilken
samlede sig Vand og lis, som kilede Fieldet i tu, og foraarsagede
vel derved en hei Vandstod, men dog ingen betydelig Skade, ef
terdi de steeste Huuse og Gaarde her i Egnen ligge saa heit, at de
ingen Fare staae for Oversvammelse af See-Vandet. Til det ud
faldne og paa Fiordens Bund nesiunkne Bierg Stykke fornemmes
paa narvarende Tiid stet intet; men at det maa have varet meget
Oo
stort,
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stort, kan tydelig sees afden negne og steile Field Side, hvor det
efter Oiesyn har indtaget et RumafZOtil 40 Favne i Bredde, og
lige saa meget i Heide, stient dette neppe udgier en tredie Deel af
Fieldets Heide, st) Tet derhos, og nar ved Strandbradden, har
tjlforn staaet et Tra-Kors, oprettet til Erindring om et Par VrudeFolk, som efter Vielsen og paa Tilbage Reisen fra Kirken druknede med
sit heele Fslgestab her paa Fiorden, just da de komme til dette Sted,
Som endnu barer navn af Korset, omendstient man intstKorsder
meere seer. Om Skredderne eller Kaste-Vindene foraarsagede denne
ulykkelige Handelse, vides nu omstunder ikke; men imidlertid er
det vist, at man i gamle Dage pleiede at oprttte Korser paa alle de
Steder, hvor nogen af Vaade var omkommen, eller og ustyldig
myrdet, hvorpaa hos os gives adstillige Ezempler.
5) Endnu
langere ind sees de tvende Fietd-GaardeKnivsstaae ogHorvedrag,
begge liggende ret midt pa Field Siden, nemlig paa Flceer eller sta
de Afsatninger, hvilke dog her gaae saa meget straae og heldende
ned til Fiorden, at Folk uden synderlig Fare kan komme baade op
og ned. H Endelig kan , som noget rart og usadvanligt her i Eg
nen markes en i det Lave beliggende Bygd, kaldet Molls-Bygd,
forn indbefatter adstillige smaa Gaarde, og udgier den heste Deel af
Gemnger-Fiordens Strand Sider; stient den egentlig at tale lig
ger i en liden Dal, som gaaer op fra den i midten af Ostre StrandSide beliggende Bugt, og foreener sig med Eids-Dalen saaledes,
Kt man herfra over Land kan komme fort til Nordals-Ftorden.
II.) Gercmger-Dal tager sin Begyndelse ved FiordensEnde, og
gaaer fort i samme Strakning, nemlig mod Sydost og Sonden, tre
Fjerdinger hoit op i Landet, eller
forn
ligger everst op i Dalen, og barer Navn af den derfra gaaende Alfar
vei tit Oplandme, som aarlig befares af diffe Egnes Beboere, nåar
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de bringe sine fede Varer hen til Biergverkene. Veien siges at lebe
forst en Miil i Ost, men siden iH Miil mod Nord, og derefter at ste
de sammen med den fra Kaldhuus-Dalen opgaaende Alfarvei, som
forhen er bestreden. Man siger og, at Elvene begynde strap oven
for denne Dal at Mge sit Leb mod Osten, eller hen til Oplandene, hvor
af maa stuttes, at Grandse-Fieldene have ogsaa her sin sterste Heide,
ligesom tilforn er anmarket ved Kalhuusdal. Hvad Dalen selv an^
gaacr, da er den overalt meget trang, og derhos ligesom afdeelt i ads
stillige Terrasser ; thi forst begynder den sirax oven forStranden, ellerhed
Elve-Munden, at forheies ved en anseelig Bakke, paa hvilken GeMN
ger-Capell er anlagt; derefter gaacr den ganste jevnt op til en anden
Bakke, som ligger meget indkneben, og har ett trang Klest, hvorigien
nem Elven leber ned; endelig breeder den sig meere ud igien, melt for
heies dog efterhaanden alt meere og meere, saa at den formedelst sin
Beliggenhed i Heiden er undertiden Misvaxt underkastet, omendstient
den ellers til Agerdyrkning falder ganste beqvem.
I ovrigt kunde
her markes
i) Maraag eller Mcerager, den nederste Gaard i Dalen, som mee
nes at have faaet sit Navn af Mcer, i Anledning af et Heste-Mar
ked, som siges at have staaet her i de aldre Tider, da Oplomdin
gerne stal have segt hid ned for at kiobe Hdste, i Seden for at Soe
lccndingerne nu omstunder selv bringe dem til Oplandene, hvilket
dog beroer paa et blot Sagn. De Urter, som voxe paa denne
Gaards Enge og Ågre, har jeg een Gang sundet Leilighed at under
soge, og da isar anmarket selgende:
Bxlv^ftnB. /m>

tirrbinuin 5 I^inana.
oclerara. (^onvallai-ia l' Uni
iolium. (Xrlcma l3oribuB seslilibrlB.
an^uKiio
lium. (kalium lureum <^ album. I-leracleum l^ Li anca urfi.
OnZanum l^lvelire. ?arngssia l. l^eparica alba. ?01/Aonmn
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hvod lilclxine. ?ol^Po6ium fron6^ djpinnam pinnu!i3 lan
ccolaro acmlB pinnan66iB. Bcadiola arvens. BpilXa ()VB
prati.
Valeriana s/lvElrriB.
Verdalcum ni^rum«
< Hvad Urter der kunde findes hoiere op igiennem Dalen og Landet/
har jeg v.el havt Lyst, men ingen Tiid., til at undersege.
Paa
denne Gaard staaer
,
2) Geranger-Capell, som nu omstunder af mange bliver ansett for
: en Sogne-Kirke, og forn et sarstilt Annex sta SyNdelven, deM
- fordi det har et lidet Kirke Gods, bestaaende af2pd. Fist, deels
fordi det lige saa ofte beseges af Prasten og forsynes med GndsTie
> neste, som Syndelvs-Kirke, deels og forM det med andre SoneKirker svarer aarlig ) Mark Danste til Conrector i Bergensskole;
- hvilket alt er noget usadvanligt, som ikke har Sted ved andre Capel
ler. Men, alt dette uagtet, ber Kirken dog i Grnnden ei ansees
for andet end et Capell; ligesom den og. kaldes saa i den afmig ofte
- citerede gamle ßeformatz,datt^
i>B9- Capellet lig
ger hoit og anseeligt paa en Bakke, er opbygt af Temmer og forsy
net med Tagsteen ; mell har i ovrigt kun liden Sterrelse, og stet in
gen sardeeles Markvardighed.
Hermed maa jeg da stutte Bestrivelsen over Nordalens Praste
gield, og ester den een Wng vedtagne Maade tifeie en Fortegnelse paa
alle Gaarde i Kaldet saaledes, som felger.
.
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Nordalens Sogn.
Bygdelavenes
Navne.

Gaardenes
Navne-

BeboernesAntal.

Vog. Pd

4i
2

s*Lindge.
Lindge-Aas^
Smauge eller
Smoge.
Smoge- Lie.
Rsdbergviig.
Skreednakken.
Verpesdal.^
Espehield.
Ptlcrdal.
Kiilstie.
Rsnneberg.
Krigen eller
Lille Rsnneberg.

Nor
dals
Fiord. lOyene eller

Ogaarden.
Berg.
Skuftt.
Pttre-Eide.
Indre-Eise.
Aarscet.
Lsvolden.
Kliven.
Veyberg.
Frem Hielde.
Midt-Hielde.
Nedre- Hielde.
Stor-Aas.

Gaard- ! Pladse I Huus
mwnd. !m«nd.!mssNd.

Skyld.
Mk.
l8

6
2

2
2

6
6

i
I

1

4

5
li

2

18

6

6

I

1

9

I

!>

27
l8

I

)

2

l8

'8
l8
2 6

KaldesogOtterstinH

4

2

3
4
4
2

Disse 22 Gaarde henhsre
tilden saa kaldte EidsDal, eller AtterDal.

2
<5

'8
'8

2
2
I
I
I

6

2

2

1
2

1
! Disse 3 smaa Gaarde
j-ligge paa Ostre Side af
vs fiord en.

3
l8

1
1
2
I

HeveicrGidste Gods
kun 1 V. F.

I

li

1!
2
2
3
I

,

i

I

1
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Navne.
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Nordalens Sogn.
Gaardenes
l BeboernesAntal.
Navne.

Gaard I Pladse^ Huus
mcend. ! mand. mcend.

Okyld
Mk

Vog. Pd

lLille-Aas.
IHaldstad
sDale.

DalsBygd

Mellingen.
Herdal.

"?

I

18

2^

2

7

6

i

I

4
3

4

i

I

2

og
jTvcerfield.

s*Mmi

ValdDal.

2
"Muri-AaS.
I
"Verdal. '
2
*lemtegaard.
Uri.
2
*Valdal.
6
3
Myklebust.
2^
Omnaas.
Gicere.
3
Rem.
IS
Remscet.
1
"Raten.
2
2
Myren.
Uren.
2
Alstad.
2
Groning.
Grsningsceter.
Hsyelle.
Fremmer-Grsning. I
2 !
jHole.

I

18

2

2

3

2
2
2

2

4
8
4

I

5

2
I

18

4
27
1 21

2

2
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s Prerstegaard, som nu er
forpclgtettil2Bsnder.
< En sde Gaard.
- 2gamleOdegaarde,som
ikke findes anfsrte i Via
.trikelen.
I enhver afdisse 2 Gaarl
de eier G.G. kun IV. F
Her eier G.G. 2 Pd
lH Mk. Fist.

G.G. «ier kuniV.F.

3
I
I
2
I
2

!8

3

6
i8

2
I
2

l8

3

Kaldet og Rosten.

KtlldesogAlstad.Scr
ter.

Kaldes gem«nlig Lan
gedal.
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Nordalens Sogn.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

sHceqgen.

Vald- Hillme.
Dal. Arstad.
Mylte.
Vigen.
Htterlie.
Rugscet.
Selber-Ska».
Houge.
Scrter.
Nederhuus.
"MlUddal.
*Tastord.
Korsncefs.
Kastad.

Tafiord.j^^^
'Vatne eller
's
Nedre-Rsddal.
"Oyene eller
Roddals-Oye.
*Midt-Reddal ellers
Hiem-Reddal.
j
"Ovre-Reddal ellerl
Frem-Noddal.
1
Kaldhuusdal.
Storviig.
Kaldhmlssceter.

BeboernesAntal.
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Syndelvens Sogn.
Bygde
lagenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.
! GaardHuus
j mcend. j mcend. j mcend.

Skyld
Vog. !jPd Mk.

Synd
elvsliord.

Nebbe
Dal.

i

Hirtzfiaae.
Stokke.
Ovstegaard.
Midtgaardmed
Seljeflott.
Furucess.
Lundencess.
Madviig.

i8
l8
I
I
I
2

Ovre-Liaa.
Hellesylt.,
Store Ringdal.
Lille-Ringdal.
Melffredal.
Langeland.
Tryggestad.
Lillebse.
' Fibelstad.
Nebbedalshoug.
Kielstad.
Tronstad eller
Trundstad.
Rsrhuus.

sDenne Gaard kaldes ge
jmeenlig I i s fi a ss e.

21

Midt Aakerncess.
Indre Aakern«ss.
Tindbierg.
Fuglekam.
Liaaviig.
Nedre-Liaa.

2
2

6

i
i
2
2

3i
2

i8
l8

i
i
i

4
5
i

9

2
2
2

i8

'

2
2

2

2
I

En ode Gaard, som og
.strives Tonbierg.
Engl.Sdegaard,somnu
ikke findes i Matrikelen.
Kaldes ellers Lisviig,
ellerLoviig, item Ne
dre- og Ovre-Lio.

4
i
2

I2
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Syndelvens Sogn.
Gaardenes

Bygdelavenes
Navne.

Navne.

Sletten eller
Trundstadsoeter. .
Karbse.
Lien eller
1 ,
Kieldstad-Lie.
) "
Lien, som tilherer
j Naboe Fogderiet
I. Nordfiord.
sKorsbrekke.

mcend. mcend. j mcend.

Mk.
i8

l

I

l8

3
3
2

18

3

i

2

Onene.
Hellebostad.
Helgescet.
Hole.

I
Z^
4
4^

Bisrdal.
Indre-Bisrdal.
Frssedal.
Frese med
Espelund og
Fresceter.
Fressye.
Storsteen.
Hougen med
Bakken.
Stadeim.
Nordbrekke.

2
2
I

4
3

IZ

IO

Par.

Voldftt.

4

.

2

2

)

.
j 4
! 2^2
,

2

4

Ii2

2

til den saa kaldte Lan
gedal.

I
I

2

4

Aasen.

SyndslvsDal.

Vog. Pd.
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i
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Dal.
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2
2

6

i
3

«1

:4

l l2!

)

l
Pp

2

sHenhsre begge i GeiD-.
!ge og Verdslige Sager til
Maboe Fogderiet Nord
isiord.
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Geranger.
Gaardenes

Bygde
lavenes
Navne.

Navne.

BeboernesAntal.

Vog.

Renden.
Sylteviig.
SylteviigLie.
Blombakke,
Lys^Uur.
Skaggefiaae.
Humlung.
Grande.
Gåran
Msll.

gereller
Fiord. sMsllsteter
Ogaarden.
Aarscet.
Gumsdal.
Bringe.
Kniven eller
Knivsfiaae.
Geedstaae.
Horvedrag.
Maraag eller
Mcrrager.
Venje.
Gisrvad.

Geran'
ger-Dal Hole.

Flodal.
Orge sMer.
zOplKNdffedal.

mcend. ! mcend- ! mcend.

Pd. Mk.

6
I

I
I

i8
I

16
2

6

li
I
2^

I

i8

I

I
I
2
4
2
2

j En Odegaard, ftm bruges
funder Sylteviig.

2 !
Il
l Disse 5 Gaarde henhsre
silden saa kaldte Molls
«Bygd.

2
I
I

I

)

12
2
!
I

Ooegaarh.

1
Odegaard.

3

I

l 2 l

2

4

2
3
2

I
4
2
2
2
I
2

I

I

12l

2

9
l
l

Anmarkninger.
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Skyld

Siette
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Siette Tapitel.
Om

lorgenfiords Prcestegield.
H^orgenfiords Prcestegield er det mindste af alle Sogne-Kald paa
<>^H Sondmor, for saa vidt, at det ikkun bestaaer af et seneste Kir
ke-Sogn, som ide aldre Tider har varet forst et Annex, og siden et
residerende Capellanie, under Voldens Prastegield, hvorfra det blev
adffildt omtrent i Aaret 1586, og sik 12 Voge Mensal-Gods i Aaret
1 599 ; saa at det fra den Tiid bestandig har havt sine egne Praster, og
alle eet Sogne-Kald tilhorende Rettigheder, undtagen Navnet, som
det ei fik forend i Aaret 175 1, da nu varende Prast, Herf Peder Ne
rem, tiltraadde det, som forste Sogne-Prast.
Dette Prastegield bestaaer egentlig af en stor Tvar-Fiord , kaldet
lorgen-Fiord, som aabner sig paa Sondre Side af Storfiorden, og
starer sig forst 3 Miile ind fra Norden til Sonden i saa lige en Linie,
at man fra Mundingen af kan ses til dens Ende ; men boier siden af til
Vesten, og gaacr i en krum Lime en
videre fort ind i Landet,
Den heele Fiord holder altsaa zz Miil i Langde, og kaldes i Alminde
lighed lorgenfiord, uagtet^ det ikkun er en vis Deel af Fiorden , som
egentlig bor kaldes saa, nemlig dens forste Strakning fra Mundingen af
og indtil Norangsfiord, en liden Tvar-Fiord paa Ostre Side; thi den
ovrige Deel , som strakker sig derfra omtrent l Miil ind i Landet, he
der egentlig Storfiord, og barer folgelig samme Navn som Hoved
fiorden selv, af hvilken den har sit Udspring. Ved Aabningen er FiorPp 2
den
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den temmelig breed; men siden indknibes den alt meere og meere, og
overgaaer ingensteds i Fierding Miil i Bredde, undtagen paa det Sted,
hvor den stifter Navn, det er, ved bemaldte Norangsfiord og den
stråas overfor beliggende Bugt, hvilke begge tilsammen udgiore en
Bredde afj Miil, og give Fiorden derved Skikkelse af et Kors, saa at
den ikke übillig kunde kaldes Kors-Fiord. Ved og omkring denne
Fiord ligger da heele lorgmsfiords Kald, som bestaaer af adstillige
Strande og Dale, og grandser mod Wen til Sokelvens, Strands
og Syndelvens Sogne, mod Vesten tii Hareids, Orstens ogVol
dens Sogne, men mod Sonden fornemmelig til Naboe Fogderiet
Nordfiord.
Paa begge Sider af denne Fiord opgaaer adstillige smaa og store
Dale, som udgiore den beste Deel af Kaldet; men i ovrigt er Fiorden
overalt indfiuttet af hoie og steile Fielde, hvis smale og Klipperige Fod
der give ikkun lidet beboelige Strande. Isar foraarsager Biergenes
Hoide, at Vinden falder her (just ligesom Scheuchzer beretter om de
trange Dale i Schweih) bestandig enten ud eller ind, det er, enten til
Norden eller Sonden ; thi omendffiont Side-Vindene (fornemmelig
Vesten Vindene) ofte puste meget heftig igiennem de fra Fiorden op
gaaende Dale, saa kan de dog ikke ret vel trange sig ned paa andre Ste
der i Fiorden, hvor man i stige Tilfalde forefinder entsn fuldkommen
Vindstille, eller og en Afvexling af Havblik og Kaste-Vinde, som baa
de i Henseende til Flygtighed og Heftighed ere meget farlige for de Reisen
de. En anden Uleilighed foraarfages af Biergenes Steilhed, som gi
ver Anledning til idelige Snee- og Steen-Skreder, saa snart Toe- og
Regn Veir er forhaanden, og gior Fiorden da saa usikker for de Sei
lende, at de ei tor folge nogen af Strand Siderne, men maa holde sig
Midtstrsms, alt for at undgaae Farligheden af de Steene, somSkre
derne i Nedlobet styde fra sig, ofte langt hen paa Fiorden. De mange
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Ze Fond-Strik, eller nogne Furer paa Field-Siderne, som Skrederne
have efterladt sig, give et ikke meget behagelige, men dog i visse Maa
der rart og befonderligt Syn , efterdi de ligge Radeviis, og ligesom as
deele Field-Siderne fra operst til nederst i viste Parter, afhvilke nogle
ere bevoxne med Skov, men andre ikkun med Gras, isar paa de Ste
der, hvor Skoven med Fliid er udryddet, for at bane Vei for de saa
kaldte Meyser, i hvilke det paa Fieldene afmeiede Hoe sammenpakkes
og nedvaltes; faa at man her, heele Field-Siderne igiennem, seer en
meget artig Afvexling afFondStrager, Skov-Stnmter ogMark-Styk
ker, alle liggende om hinanden i lange og smale Rader. Alt dette gjel
der fornemmelig om Fiordens Vestre Field-Strakning, som i Alminde
lighed at tale er meere straaeliggende, og folgelig meere udsat for Skre
der, end Fieldene paa den Ostre Side; men derimod sees paa denne
sidste en Hoben steere forunderlige Field Tinder, eller Fielo-Toppcr,
af hvilke nogle see ud som smaa Taarne og Pyramider, men andre som
store Huus-Gavler med mange Trappeviis opgaaende Spidfer, ret
ligesom paa gamle Gothiste Bygninger. Disses Oprindelse tilstriver
man isar det stormende Hav-Veir, som stoder herlige ind paa FieldSiderne med saa valdig Magt, at det Tiid efter anden fortarer den
overste Deel af Fieldene, og danner de
Topper' og
Spidser, afhvilke nogle siges efterhaanden kiendelig at aftage, men
andre derimod at tiltage i Hoide, alt ligesom de enten oven eller neden
til forandres af Veiret.
Imellem Fietdtoppene sees mange smaa
Snee-Braer, eller store Snee-Pletter, som vel aldrig ganste optoe,
men give dog om Sommeren megen Vadste fra sig til de neden for tig
gende smaa Dale, som derfor have et overmaade kraftigt Gras, der gior
Creaturene sardeeles feede. Dette maa da vare nok om Situationen
i Almindelighed, og om Biergenes usadvanlige Bestaffenhed, hvorpaa
herefter stal anfores en Deel meere besynderlige Exempler.
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Nu vender jeg mig til Frugtbarheden her i Kaldet, hvis Bestaf
fenhed man af det foregaaende nogenlunde kan stutte sig til, isar for saa
vidt Strand-Siderne angaaer; thi da disse overalt ere smale, steile og
neppe for den tiende Deel beboelige, saa stionnes let, atde baade til
Agerdyrkning og Hoe-Biergning falde ikkun lidet stikkede, og at folge
lig Frugtbarheden der ikke kan vare synderlig stor. Men imidlertid dyr
kes dog alt, hvad som dyrkes kan, saa at Her ikke findes den mindste
Jord eller lorde-Part i det heele Kald, som ligger ode^ Paa Ind
byggernes Side staaer heller intet tilbage, at de jo anvende al muelig
Fliid paa Agerdyrkningen og Agrenes Forbedring, hvilken her som an
densteds fornemmelig steer ved Muld eller Myr-Iord; men da samme
paa mange Steder ikke er at finde, saa nodes man ofte til at betiene sig
af andre Giodnings Arter, og i Mangel af alt andet at rive Torben el
ler lord-Skorpen af Biergene og kaste den i Moddingen, hvor den
blandes med Moget, og folgelig foroger Godningen, som paa denne
Maade tillavet stal vare befunden ganste
og nyttig. Hvad HoeBiergningen angaaer, da falder deraf kun lidet paa Hiemme-MarkeM eller Engene; saa at det meeste Hoe maa tåges hoit op paa FKldens,
og bringes ned ved Hielp afMeyser (et Slags store og afVidier sam
menflettede Kurve (i hvi^e Hott pakkes ind og valtes ned ad Field Si
derne, hvor de paa visse dertil banede Veie lobe ned med heftig Fart,
)a standse undertiden ikke, forend de komme lige ned i Fiorden, hvor
fra de maa tåges vaade op igien. Foruden det Hoe, som saaledes av
les paa Fieldene, falder her og stion Grasning i Sater-Dalene (*),

hvil(*) Nyelig er jeg bleven underrettet om, at Aarsagen til Scrter-Dalenes gode Bestaffenhed her i Kaldet fornemmelig ber ssges i de ncer hos liggende
Snee-Vraer, hvilke, nåar de omSommeren efterhaanden smelte eller
wc op^, give Gr«sset, stm deraf befngtes, en forunderlig n«rsom Kraft,
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hvilken bor ansees for een af dette Kalds storste Herligheder, efterdi del.
ei aleene er tilstrakkelig for Indbyggernes eget Qvag, men giver endog
Naboerne, isar Vorgensnnds Indvaanere, Anledning og Leilighed
til at sende hver Sommer den Deel af deres Qvag hid, som de i Man
gel af fornodne Grasgange ei kan fode hiemme, da de om Efterhostcn
afhente dem igien, imod at betale en vis Gras Leie. Desuden tillade
de grasrige Fielde, at holde en stor Mangde Geder og Bukke (thi til
Faare-Avling gives her ingen synderlig Beleilighed) heele Sommeren
igiennem indtil Hosten, da man af dem, saa vel som af det store
Qvag, salger nogle levende, og stagter selv andre; saa at herfra aarlig
udfores ei aleene st bstydeligt Antal afSlagte-Qvag, men og en stor
Deel Kiod, Talle, Smor, Ost, Syre, Lader og BukwSkind, for
uden 3Eg, Hons og Kyllinger, med videre, hvoraf det meefte altid
afsattes i Borgensund, som med Villighrd maa ansee dette Sted for
sit Spist-Kammer ("). Af ordentlige Stmerier veed man her lige saa
lidet
og foraarsage, at det staaer der i fuld Floer just paa den Tiid, nåar det
i andre S«ter-Dale fortsrres af Solens Heede ; saa at det overalt ansees
ftm en afgiortSag, at her ingen ret seede Grasgange givcs, undtagen
hvor Snee-Brceerne ligge i Narvcrrelsen.
Saaledes veed Forsynet az
drage Frugtbarhed endog af de Ting, som allermeest synes at maatte hindre og stade den.
(*) En i Borgensund boende Kisbmand, Msr. Nicolai Ulrich, som aarlig handler med dette Kalds Indbyggere og opkieber deres fieeste Varer,
har forsikkret mig, at herfra i Aaret 1/37 bleve udbragte og solgte 1 60
SlagteMsd, hvoraf Stykket i det mindste til Z Rdlr. ber beregnes; item
ZSO Bukke-Skind, som scrlges efter Vcegten, og kan omtrent anflaaes
til 2a Z Mark Danst Stykket; faa og desuden adstillige Slags seede
Varer for 250 til Zo o Rdlr.
Det , forn derimod aarlig maa kishes,
er omtrent iZo Tender Korn, foruden lidt Vadmel, grevt Kliede og
Lmred, og en Deel smaa Krambod-Varer.
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Met at sige, som andensteds hos os; men ikke desmindre drives dog
herfra aarlig nogen Handel med Heste paa Romsdals Marked, og det
eene med det andet gior, at Qvag-Avlingen bor kaldes eet af Praste
gieldets beste Narings Midler.
Hvad Skovens Tilstand angaaer , da findes her ikke Fyrre i det
heele Kald; men derimod Birk, Aare og Hassel langt over Forns
denhed, saa at deraf aarlig kan haves nogen Fordeel, ved at salge
Brandeveed, Naver, Bark og Baandstager, med videre. Dog er
derhos at agte, at en stor Deel af disse Skove staaer paa saa bratte og.
übeleilige Steder, at Traerne ei lade sig bring? derfra, endog paa
Slade-Foret om Vinteren, og folgelig aldrig kan komme til nogen ret
staffen Nytte, med mindre de brandes til Kul paa Stedet, hvor de
faldes; thi disse kunde uden synderlig Moie nedbringes, og vilde efter
mine Tanker finde god Aftrak overalt her i Fogderiet, hvor man
hidindtil ei har havt eller brugt andet end Fyrre-Kul, det er, Kullene
af de i Tiere-Hieldene opbrandte Fyrre Rodder, som herefter blive
alt meere og meere rare, Det ville altsaa uden Tvivl geraade dette
Kalds Indbyggere til Fordeel, om de (ligesom nyelig er steet i Shoue
Sogn (lårede ret at omgaaes med Kul Miler, og begyndte at brande
Kul af den Skov , som ei paa nogen nyttigere Maade kunde anvendes.
Alt dette er at forstaae om de foranforte almindelige Slags Tråer; thi
langs ved Strand Siderne findes og en Hoben Tråer af rarere Slags,
faasom Rogn og Selje-Asald, Barlind, Eeg, Hagetorn og Vi
vendel.
Fangst af adstillige Slags Fists mangler her ikke, saasom af
Sild, Sey, Lax og Qveiter, hvilke sidste opholde sig som sadvanlig
ved de saa kaldte Siil-Stoer eller Qveite-Hcelder, paa nogle hun
drede Favnes Dyb, hist og her i Fiorden; men allerlangst ind, eller
i dest egentlig saa kaldte Storfiord, falder isar en Hoben Storje eller
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Stor, en stor og feed Fist, som sielden fanges andensteds end her,
hvor den stikkes med Harpuun saaledes, som forhen er viist i l P»9Ca«
pitel. Desuden tager og hver Mand Deel i Vaar-Fisteriet, eller
det Torste-Fisterie, som om Vaaren drives i Breesund og Borgen
sund, hvor dette Kalds Indbyggere aarlig ligge Indqvarteerede, saa
lange Fangsten gaacr til, og have fra den Tiid, de begyndte at bruge
dette NaringsMiddel, fundet en markelig Forbedring i deres Vilkaar
og Omstandigheder.
Folkets Antal over det heele Kald belob sig i Aaret 1757 til
11 8 2 Personer , nemlig Mand-Kisnnet til 53 5, og QvilldeHionnet
647. Blant begge Kion befandtes paa samme Tiid omtrent 645
Communicantere; og blant Mand-Kionnet isar 185 Gaardmand og
1 5 Huusmand. Dette kan vare nok om Prastegieldets almindelige
Bestaffenhed. Nu folger Bestrivelsen over enhver af Kalvets besynder
lige Deele, hvilke alle lade sig henfore til 6 Bygdelave.
I.) lorgen-Fiord (*) indbefatter den Nordligste , storste og bre
deste Deel af den store Tvar Fiord, hvoraf lorgenfiords Proestegield
egentet Denne Fiord kaldes i Nami Norg. Bestr. Pag. 17Z Hiorningsfiord
eller Hioringefiord, og siges at have faaet sit Navn af de Hioringer
eller Kiendinge-Steene , som bleve oprettede til Erindring om HagenJarls mcrrkvcrrdige Seier over
; men dette et uden
Tvivl en Irring, soraarsaget af Navnenes Liighed imellem lorgenfiord
0g Hioritlgavog, eller 6m?l/ /^o^mlF^/, en i vore Historier bekiendt
Havbugt, som nu omstunder kaldes Lievaag, og stal hercfter paa sit
Sted bestrives. Rimeligere er det, som Indbyggerne her i Egnen berette, nemlig at Fiorden har sit Navn asen Qvinde, navnlig lorond, som
af alle Egnens Indbyggere eene havde den Lykke at undgaae den saa kaldte
sorte Dyd, og at den folgelig burde heede lorondsiord, hvilket og
WM
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egentlig bestaaer, og strakker sig 2 Miile langt sra Hoved-Fiorden at
regne, nemlig fra Gicevencess til Lekncess paa Ostre Side, og fra
Festoe til Vondalen paa den Vestre. Men alt dette horer dog ikke
lorgenfiodds Prastegield til aleene; thi ligesom Gicevencess tilligs
med Hundeidviig er henlagt til Sokelveys Sogn , saa ligger Festoe
nnder Hareids Sogn, og folgelig bor den Deel af Fiorden, som kom
mer her i Betragtmng, egentlig regnes fra Gaarden Molonp paa den
ene, og fra Gaarden Bukkestind paa den anden Side. Her falder
Situationen overalt saaledes, som forhen er maldt i Kaldets alminde
lige Bestrivelse ; thi paa begge Sider af Fiorden sees hoie Fielde med
mangfoldige Tinder og derimellem liggende Snee Pletter, saa og steile
Field-Sider Md vexelviis liggende SkreedFunr, Skov-Strimler og
Mark-Stykker, item smale Strande, som ikkun hist og her ere beboe
de, og derhos paa, nogle Steder saa Klippefulde, at man til Avlsbru
gets Fortsattelse ei kan betiene sig af Heste, men maa spade Agrene op,
i Steden for at ploie dem. Disse ere da de ringeste Egne her i Fiorden,
stiont de langt fra ikke befindes saa stette, som de ved forste Kiekast sy
nes at vare; hvorimod de smaa sta Strandslls opgaaende Dale udgiore

den
stemmer best overeens med vore Bsndevs Udtale; men da den nu omstunders Almindelighed ffrives Isrgenfiord, har jeg, for ikke at blive uforstaaelig, helst viltet rette mig derefter, isier da hiin Bencrvnelse ikke kan
beviists af Historien, men grunder sig paa et blot Sagn. Imidlertid
maa jeg sige: 1) At lorond eller lorund (thi disse ere uden Tvivl
H^onz/ma) er ei aleene et i vore Tider brugeligt Qvinde - Navn
i Norge (ste Herr Pontop. (?/o/^-. M^«F.) men findes og anfert hos
vor gamle Norste Skribent Sn. Sturlesen Pag. Z 48 , hvor Thorberg Arnesens Datter af Gidstee siges at have heedt lorund. 2 ) At
det ikke er ganste uden Erempel hos os, at visse Bygdelave bcere Navn af
Qvmder; hvorpaa HakatleStranden i Sandee Sogn, som herefte,
Ml beffrives , iscer kan liene til ßevriS.
, '.
,
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den beste og vigtigste Deel af Bygdelavet De Steder, forn isar kunde
sortiene at markes, ere folgende.
i) Moloup, den forste hid henhorende Gaard paa Bstre Side afFior
den er markvardig af et saa kaldet Gwll (en trang Dal eller dPb
KeceNiiB i Field Siden (som strakker sig op imod der overste asFiel
det, og har der et Hut, hvoraf undertiden kommer Ild, Rog og
Knald, ligesom afen Canon. Dette har man ide aldre Tider an
seet for noget overnaturligt, og meent, at her i Fieldet boede en
Trold, som gav Skud fra sig; hvorfor man og har givet Stedet
Navn af Trold-Giollet, som det endnu kaldes i denneDag. Man
veed og endnu om Troldet at fortalle enHoben Fabelagtige Omstandig
heder, som jeg her ikke kan forbigaae, nemlig : at det stal have varet en
saa kaldet Dinrre ellerHun-Trold, som blev begieret til Wgte af en
i Raaemands Mollet (et andet Sted her i Kaldet, som siden stal
beffrives) boende luttel eller HanTrold, og at hun stal have seilet
didhen for at beste ham, men ved Ankomsten befundet ham saa liden
og raae (o: udygtig) at hun af Foragt og Fortrydelse spyttede paa
ham, og derved forhandlede ham til Steen saaledes, som han end
nu i en MandsSkikkelse er at ste paa Fieldet under Navn afNaae
manden. End videre fortalles: at da hun paa Tilbage-Reisen
blev overfalden afen Storm, og var nar ved at strande paa et vist
Sted, som ligger imellem de tyende Gaarde Nccss og Moloup, fat
te hun den ene Fod mod Landet med saadan Magt, at Fodsporet
(som endnu kaldes Dmrre-Fcettet) vists der i Bierget indtil denne
Dag, og bragte Skibet derved i saadan Fart, at dei gik lige over
til hun Side af Fiorden, nemlig til Gaarden Stavstrt, hvor det
stodts an imod en BiergHammer, og foraarsagede ved Stodet et endnu synligt Hul; men sank derpaa lige ned, og blev forvandlet til
en Flnd (en blilw Klippe i Soen) som nu kaldes Stavscet-FludM,
Qq 2
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og er een af de beste Fister-Pladse her i Fiorden. Saaledes lyder Fa
belen, hvis Opsinder eller forste Fprfatter synes at kunde have for
skaffet sig Navn af en Nordist OviclmB, om han havde forstaaet at
indklade sine Forvandlinger i smukke Vers. Men, saa lidet man
bor faste Troe til Fabelen selv, saa vist er det at Fabelen har noget
virkeligt til Grund, og at bemaldte Bierg-Hul ved visse Veir-Skif
ter, eller Forandringer i Veirligt, udstyder Ild og Rog med et
starkt Knald, som ofte fornemmes af denne Egns Beboere, og det
saa klart og tydeligt, atman ikke kan tagc deres Erfaring i Tvivl,
uden at domme dem fra Sands, Fornuft og al Troevardighed.
Dette er alt, hvad jeg veed at sigs om et saa markvardigt BiergHul, hvis Bestaffsllhed hverken af mig eller nogen anden til Gavlls
kan blive undersogt, fordi det ligger paa et alt for hoit, brat og
utilgangeligt Sted.
2) Leknass er den sidste Gaard paa bemaldte Gstre Sids af Fiorden,
og ligger paa en Landpynt af samme Navn, der gior Skilsmisse
imellem lorgenfiorden og Nomngssiorden, og giver dm norden
for Pynten beliggende Strand Nawaf Leknccss Strand. Den
ne er vel meget steil, steenriig og übeboet; melt frembringer dog en
Hoben VaM, hvilke jeg eengang har sundet Leilighed at undersoZe, og da isar anmarket folgende:
li OKMoplwi-jgng.
/.ira foliis IEtZOC!B pe6unculi3^xuc3liB^ item folilB setaceiBp3>
<I!amPanula K)lii3 o^am^gnceo!au3 caule simplioiMmo
ec).
dlmopo6mm bra^el3 let-goeis. Da^^lu^ Lptlobjum soliig
tparliß 5 item oppoiitiß l)V2l-O^CNtau3. (3ergnium l^lvgticuln
rodertianmn, (3enm Kore numnte. I^mnHg.
ce stmplici.

Nelica petMß imbelbiduß panicula nutZn
Nilium
6ißp?ljis. Olelus bu!blß in6lvi°
ll§
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iiß necrarii ladio lanceolaco inreFerrimo. ?a6u3. ?/rola pi
ttilliß 6ecllN2lnil)U3. I^no^iola l. I<a6ix
som ellers vorer
overalt ved denne Fiords Strandbradde i Mangde. Baxisraza so
lilß ra6ic3liduß 3WreFaNB lin^ntatiß. Bi!ene
ere6lil3.
BpirX2 l- Mpcn6nla. BraHyß tceci6a i Mallgde. I>Kicum
s. (3ramen caninum med store
Valeriana sylveliii3.
Veronica Mcinalii; 6^ Ham^6i'Xß.
Vidnrnnm s. opnln3.
Vicia pe6unculi3 mutcitlorjz toljoli3 Qvaljduß ilij^uli'B 6enci>
culariß.

3)> Store-Standal eller Indre-Standal, faa kaldet til Forstiel fra
en anden Gaard, som heder Lille- eller Uttre-Standal, ligger
paa Vestre Sids af Fiorden, ien liden Dal, hvor man ikke taugt
fra Stranden seer en lang og noget krum
6 Alne hoit over Jorden, og derimod overst op i Dalen et hoit Field,
med st meget stort Aie„ eller Hul, forn ligger i en lige Lime fra
Steen-Palen, og gaaer saa ganste tvert igiennem Fieldet, at man
fra en vis Ow Punkt stal kunde ste Dagens Lys derigiennem. At
dette Bierg Hul havde nogen Slags Hensigt ti! Steen Palen, stul
de ingen lettelig kunde falde paa at troe; men ikke desmindre har
den blotte Forholds-Liighed i deres Beliggenhed givet vore Forfadre
Anledning til at smede denne Fabel, at Hullet er dannet af St. Ole
ved et Pil^Sfud, og at Stenen er den Pill, . som af ham derul blev
brugt med saa overnaturlige Krafter, ar den ei aleene borede sig
igiennem hests Fieldet, men fisi og langt derfm ned til det Sted,
hvor den nu sees staaende fast i Jorden. I Steden for denne uri
melige Digt, ensteds jeg at kunde givs den rette og naturlige Aarsag
til Bierg-Hullets Oprindelse; men da det ligger paa et meget hoit og
ester al Anseende utilgangeligt Sted , faa har jeg ikke kundet tåge
det under nsie Betragtnmg, og veed folgelig intet at malde derom
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med nogsn Vished. Nasten det samme maa jeg og sige om de mange
Sprakker, og dybe Huuler med Hvalninger over,. som sees overatt
idenKlipperiigeStrandbrad, der strakker sig fra denne Gaard lige
hen til Bonddalen; thi omendstiont Sos-Biergene her maastee kan
bestaae af den Sandsteen Art, som LinnXUB kalder Mnn3 s3xi s
mic3 sMQhve, saa synes den dog at vare saa haard og fast, at den
ei synderlig kan angribes eller fortares af Luften. Det er altsaa
vansteligt at sige, hvorledes Sprakker kan opkomme i saa haard en
Steen-Art; men hvad Huulerne angaaer, da er det troeligt, at de
foraarsages afden lis, som om Vinteren lagger sig i Sprakkerne,.
og kuler det eene store Stykke af Bierget ud efter det andet. Des
uden bor jeg troe, at Soen eller det salte Vand saa vidt det kan
rakke i heieste Flod, ogsaa har giort sit til at udhuule Strandbrad
den her; thi nar ved Hav-Kanten har jeg ofte market, at HavBolgerne ligesom ade sig ind i Strandbraddene, og danne i SoeViergene visse saa kaldte Motter, det er, store og dybe Longange,
hvorigiennem de trakke sig idelig frem og tilbage, fornemmelig
i Flod-Tiden. Til Stadfastelse derpaa tiener (efter mine Tanker)
den lille Holm, som tilforn laae her ved Stranden, eller retters,
hangde sammen med Strandbradden saaledes, at man ikkun i hoi
Flod kunde farejderimellem meden Baad; men ersidensaa ganste
nedsmnken og forsvunden , at der nu omstunder intet meere er tilba
ge, end det Navn Holm, hvormed Stedet endnu betegnes, stwnt
det ei meere svarer dertil. Dette kan vel aldrig vare en Virkning
enten af Luften eller af lisen, og bor altsaa formodentlig tilstrives
Soe Våndet, som Tiid ester anden maae have fortaret den Deel af
Bierget, der foresllsde Holmen
Stranden, og folgelig foraar
saget, at den forste sank nedVed denKMs dybt beliggende Fod.

II.) Vond-
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II.) Bond-Dal gaacr op fra en Bugt paa Vestre C<, e af.lor
genfiorden, eller rettere der, hvor den egentlig saa kaldte lorgM
fiord endes, og stratter sig i S-S. V. i Miil op ril Eide (den oversts
Gaard her i Dalen) som barer Navn af et herfra igiennem Hrstedalen
og Vigsbygden lobsnde Eid, eller Alfarvei, der i alt regnes for at
vare ) Mitle lang fra den sene Fiord til den anden. Denne Dal, som
udgisr den beste Deel af Kaldet, har dette tilfalles med andre store
Dale, at den bestaaer afen Hoved Dal og adstillige Tva^Dale, lige
som den har en HovedElv med adstillige Tvar Elvs; allevegne ind
fiuttet af hoie , og formedelst Steen-Skreed til Deels farlige, Fielde.
Hoved Elven, som lober omtrent midt igimnem Dalen, faaer ofte fra
Tvar Elvene saa stark Tilstod af Vand, at den ei aleene odersvammer
de langst ned beliggende siidtlandte Marke, men bryder og Tiid efter
mwen Stykker ud af sine Brådde, og Wder dem ud ved sin Munding,
hvor den allereede har dannet adstillige smaa Holme, forn med deilig Skov
og Gras ere bevorne. Dell har og til Deels et meget dybt Elve-Far, og
folgelig meget hoie Elve-Bakker etter Aae^Bradde, hvor Gaardene,
llgesompaahoielord-Volde, ligge ßadeviis efter hinanden paa beg
ge Sider, og det saaledes, at de have Elven til et naturligt GrandseSkiel imellem sig; hvilken Situation, tillige med d"n stionne Skov af
Birk, Aare og Hassel, som voxer baade paa Field-Siderne og i det La
ve , gisr> at denne Dal kan i Almindelighed siges at vare smuk og be
hagelig. De smaa og mestendeels übeboede Tvar Dals, som stode paa
begge Sider til Hoved Dalen, have adstildte Navne hver for sig, og
ere folgende: i> Nceve-Dal/ som aabner sig paa Nordre Side af
Hoved-Dalen ved de tyende Gaarde Akklestad og HolMd, er ikkun
en liden og übetydelig Sater-Dal, men derhos berygtet af et vistSlags
Gras, som siges at vare meget stadeligt for de der i Beed gaaende He
ste, ja endog dodeligt for Follene og de unge Heste, som ei ere vante
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til Grast>^"en. Urten er for Daleboerne selv «bekiendt, og altsaa
vansteiig m navngive; men da
5. Kuta innfria voxer hee
i stor Mangde, hvorom jeg af egen Erfaring kan vidne, saa tvivler jeg
for min Part ikke paa, at den jo virkelig er det berygtede Gras.
2) Froelands-Dal, som stoder til paa samme Side, nuen noget hoie
re op ved Gaarden Froeland, af hvilken den barer Zeavn^er en tem
melig stor Sater Dal, hvorigiennem lober en anseelig stor Tvar-Elv,
og derhos en Alfarvei, som forst gaacr hen til en anden Tvar-Dal, kal
det Folstadal, og derfra videre igiennem Orstedaws
Mgroygdm
hen til Voldsfjorden, ligesom den forhen ommaldte Vel sta HovedDalene. Omtrent midt i denne Dal ligger en stor Unr, eller Sam
ling
som kaldes Klokke-Unr, af Aarsag,
at man engang stal have bragt en Kirke-Klokke didhen, og ved dens
Lyd sogt at tibagekalde en Hyrde-Pige, som af de her boende under
jordiste Folk var bortsnappet, eller (som det hos os heder) indtagen
i Fieldet; hvilket alt ckaa vare steet i de Catholste og meest overtroiske
Tider, da man tillagde Klokke-Lyd den Kraft, at kunde fordrive Spo
gelstr og Dievelstab. 3) Slcct-Dal, som ligger noget hoit op paa
Sondre Side afHoved-Dalen, er og en temmelig stor Tvardal, og
deri adstilt fra de ovrige, at den er beboet, stiont den ikkun indbefatter
een Gaard af samme Navn, som Dalen selv. 4) Qvistad-Dal, saa
kaldet af Gaarden Qvistad, ved hvilken den aabner sig, ligger stråas
over for Froelandsdal, og er ligesom dett endnu beboet Sater-Dal, der
Mun tiener til Grasgang for Daleboernes Qvag om Sommeren.
Endnu 5) kunde hidhenfores den saa kaldte Olas-Dal/ som ligger lallgst
ned paa Sondre Side ved Gaarden Hustad ; men da den er af langt
anden Bestaffenhed, end de scrdvanlige Tvar-Dale, maa den siden for
sig selv bestrives. Alle disse smaa Sidetale indbefattes gemeenlig
under eet med Hoved Dalen, og kaldes Bond Mal/ en vidtloftig,
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smuk og. frugtbar Dal, om hvilken endnu i Almindelighed bliver at
marke, at den frembringer i) Et Slags bruun Jord eller Okker,
som findes paa mange Steder, og bruges af Bonderne til at satte Far
ve paa Sems-Lader, hvilkst de stlv bersde og anvende til Burer.
2) Et Slags feedt Leer, som ogsaa findes paa meere end eet Sted,
men fornemmelig ved Gaarden Akklestad, hvis Opsiddere, i Man
gel afden ellers brugelige Muld, eller Myr-lord, have forst begyndt
at bruge dette Leer til Giodning paa Agrene, og deraf hostet stor For
deel, saa at deres Exempel siden er bleven efterfulgt af steere. LeerArten ster ofte saa bruun ud, at den let kunde tåges for Okker, men
ved nsiere Underfogning befinder man, at Okkeret udgior ikkun den
mindste Deel, og at dens rette Vasen bestaaer af et feedt og feit Leer,
som undertiden har en bruunagtig, undertiden igien en sortagtig Farve,
alt ligesom den er blandet enten med Okker eller Muld. 3) Et Slags
meget hviidt Leer, som findes i Elvene, og bruges til Malning paa
Bondernes Stue-Pagge, da det forst tones, og siden oploses i Vand,
med eller uden Blanding af stavet Kriid, rores derpaa vel om, og
stryges ved Hielp af en liden Qvast paa de Tommer-Stokke i Vaggene,
som ellers pleie at bemales med tort Kriid, i adstillige artige Figurer.
4) En Deel Urter, som jeg baade ved egen og andres Hielp har sam
let hist og her i Dalen, nemlig: Paa de ved Elve-Munden beliggende
smaa Holme (Hoc!caria Mcin3liß. I^ufticum foljiß biternatn.
?impinell3 tolli3 pinnarlß
Kumex jsoribuß nermapnro6lti3 6ien agte Field-Urt, som mindst kunde formodes at voxe her, hvor
den dog staaer i Mangde tet ved Vandtt, og har efter al Rimelighed
plantet sig selv af de Rodder eller Fros, som Elven har nedbragt oven
fra Fieldene. Paa de ved Elve-Munden liggende siidlandte Marke
vorer
c3lxliduß colo^^ i saadan Mangde, at Engen seer
ud, som den kunde vare overdragen med et rodt Klade. Hoiere op
Rr
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soliiB
trinerviiz;
og paa de vaade Enge
tll3mentiB l3ngciB, d!ar^uuB loIn3 lineariduB 6ent3tiB, og Brellari3 folijB mt^errjmiB st), alle i
stor Overstodighed. I SaterDalen
alpina. /^n6ro
me6a 5
z)36nncnl!3 3Z^re^griB.
5 Kma mur3
ris. Drosen l^ ROB lc)Ii8. (3napl^2ljum alpinnm. L^HniB Ko^
ribuB c3ioici3. ?olxpo6ium l()Ii0li8 pinnula
a6unaNB. ?vrol3 pilrilliB 6oclinantibuB. R.anunculuB 3conlcifo!iuB.
NKo6iola. Veronica cor^mbo rermmali. Videre falder da ikke
e»t marke om Dalen i Almindelighed , undtagen at den i alt indbefatter
23 Gagrde, og ernarer 76 Familier, bestaaende af meere end 460
Sisle. De .ovrige Steder her i Dalen, som i Vesynderlighed kunde
sortiene at markes, ere folgende.
1) Sccboe, som ligger paa Dalens Nordre Side nar ved Elve-Mun
den, er en meget smuk Gaard, hvor baade Kirken, som tilforn stod
paa Hustad, og Praste-Gaarden, forn for stod paa Froland, ere
begge henflyttede i de senere Tider. Den fsrste stal nu stwr bestrides
for sig selv; men om den sidste maa jeg her erindre, at den fra alle andre
Gaarde hos os er adstilt t eri, a: Vaanings Huusene bestaae afGrund
muur, dog ikke afTegl- men Graae Steene, hvilke alle ere samlede
her i Egnen, og til Bygning anvendte afHerr Christian Eassnben,
som varPrast heri Kaldet fra Aaret 1732 til 1743/ og haridette
Slags Vygge^Maade foregaaet andre med et got Erempel. Til
Gaarden ligger ellers stwn Herlighed afLaxe-Fangst, forn steer ved
Hielp af et faa kaldet Lare-Vcerpe, og tiener Prastell baade til
Nytte og Fornoielse; thi da Varpet staaer lige neden for og nar ved
Vaanings Huusene, faa kan han fra stue Stue-Vinduer see, nåar
sg hvorledes Fangsten gaaer for sig.

2) IM
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2) lorgenfiords-Kirke, som er den seneste Kirke her i Kaldet, har

tilforn staaet paa Gaarden Hustad, lige indtil Aaret 1581, da
den anden Gang blev odelagt as Snee-Skreed, og af den Aarsag
henstyttet til Sccboe, hvor den i Aaret 173 5 havde selv samme U
hald; men blev dog paa samme Sted opbygt igien saaledes, som
den nu sees, det er, som en af Staver bestaaende Kors-Kirke, der
i Langde holder 26 og i Bredde 22 Skrit, foruden Choret, som er
lo Skrit langt, og har en Tilbygning af et lide Sacristie, hvori
findes Nogle gamle og übetydelige Boger, blant andet en gammel
Gradual, i hvilken Kirkens Skabne er optegnet. Til Kirkens ind
vendige Prydelser, eller rettere til Antiqviteter (*), kan (foruden ett
temmelig vel udhuggen, malet og forgyldet Alter-Tavle) isar regnes
folgende. «) Den kostbare Messehagel, som i Anledning afet
Loste, gickt i Havs-Nod, stal vare foråret afen til vore Kyster for
dreven Engelst Skipper, efter Råmi Beretning i Norg. Beskriv.
Pag. 177, og har bestandig ligget her vel bevaret, indtil Aaret
1735, dåden, i Anledning af Kirkens tredie og sidste Melaggelse
ved Snee-Fond, blev tabt i Bondals-Elven, og folgelig maatte
friste den Skabne paa Landet, som den tillige med Giveren lykkelig
havde undgaaet paa Havet. Saaledes blev den liggende i nogle
Rr 2
Maa(*) Ved denne Leilighed erindrer jeg et gammelt Drikkehorn, omgiver
med tvende stcerk sorgyldte Kobber-Ringe, som endnu forvares i Prastegaarden.
Paa den everste Ring, som er 4 Tvarsingre breed, staae
fslgende Ord udgravne med gamle Munke-Bogstavcr : Help Maria
laccpar (stal ventelig vcere Caspar) Balthazar Melchior; men den nederste Ring, som neppe er 1 Tvoerfinger breed, har ved Siden as fig
6 Rune-Bogstaver , indstaarne i Hornet selv saaledes, at de 2 staae
paa den eene og de 4 evrige paa den anden Side af Ringen, ligesom Hosfsiede Characterer udviise : W. W^IA
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Maaneder, indtil den af en Handelse blev opfistet asen liden Dreng,
som medede i Elven, og henbragt til sit forrige Sted igien, hvor den
endnu er at see i en bedarvet og übrugelig Tilstand; stiont den end
nu viser tydelige Tegn til et meget konstigt og kostbart Arbeid , be
staaende af riig Guld- og Solvßrodering, som er syet paa rodt
Floiel i adstillige gammeldags Figurer og Billeder,
st) Tyende
med hviid Malning oversirogne Trae-Billeder, som staae oven paa en
gammel Skrifte-Stol i Choret, begge af 3 Qvarteers Hoide, og
begge med Huer paa som Munke, af hvilke den ene isar har ved
Siden af sig et Dyr, som ligner en Hind.
En i Kirkens Son
dre Floi hangende stor Tras Tavle, som i Skilderis forestiller den
forste Residerende Capellan her i Kaldet, Herr lorgen Hansen,
tillige med hans Hustrue, 5 Dsttre og 8 Sonner, afhvilke den
wldste, navnlig Ingebrikt lorgensen, siges at have varet Fader
til den bekiendte Sangerske Dorothea Engelbrikts Datter. Ne
den utider disse Skilderier staaer det Aarstal 1631, medet Latinst
Tanke Sprog, og el Danst Vers, som for sin Eenfoldigheds
Skyld fortiener at anfores.
Dette NpKapnmm , som dn nu seer her staaer,
Til Guds Wre og Kirkens Prydelse er gior,
Over salig Herr
til en Ncmori,
Som lever hos Gud i (ilori.
Hans Alder 8^ Aar monne vare;
Gud give os alle den avige ZEre.
Dette maa vare nok om Kirken, som eier et Jordegods, bestaaen
deafll V. 2 Pd. 6 Mk. Fist, og tilhorer en Proprietair.
3) Hustad, som ligger paa Sondre Side af Elve-Munden, er en
maadelig stor Gaard, der Tiid efter anden har tåget Skade af El
ve Brud, men har dog nu omstunder Z Opsiddere, da den tilforn
ikkun
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ikkun har havt 4. Denne Gaard forekommer i Råmi Norg.
Bestr. Pag. 210 under Navn afHusestad; thi den Trondhiemste
Erkebisp Peder afHusestad afStandala Slcegt (*), som sammeStid ommaldes, maa uden Tvivl have havt sin Herkomst fra lor
genfiorden, hvor baade Hustad og Standal (nemlig saa vel Sto»
re- som Lille-Standal) findes liggende nar ved hinanden. Men
nåar derimod A. Berentsen Bergen i Danm. og Norg. frugt
bareHerlighed Pag.3O4malder om Husestad paa Sondmor, som
een af de storste Nordfielvste Gaarde, der stulle vare beboet af 12
Bonder; saa er det klart, at han tager feil i Beliggenheden, og at
han egentlig sigter til den vet 7)randserne af Romsdalen og NorW
mor beliggende Gaard Hustad, som har givet den bekiendte Bugt
Hustad-Viig Navn, og stal efter Beretning endnu have
siddere. Om vores Hustad har jeg allereede erindret> at lorgen
fiords Kirke tilforn har staaet der, men at den siden til Sikkerhet)
mod Snee-Skreederne er bleven henfiyttet til den tvart overfor lig
gende Gaard Sceboe; og detovrige, som her endnu kunde markes
er cz) En nar ved Stranden beliggende Hoi, kaldet Skude-Bakken,
ved hvilken Skotlcmderne i gamle Dage siges at have ligget med
Rr 3
sine
(*) Denne Families fsrste Stamme-Fcedre siges at have vcrret et Par Engellcendere eller Skotlcendere, som kom heri nd strår ester den sorts Dod,
og satte sig ned i Standal, hvor de siden udbreedede sig saaledes, at de
kan ansees som Stamme-Fcedre for de fieeste nu vcerende Indbyggere i Kaldet.
At Tiden, paa hvilken den sorte Ded indfaldt heriEgNen, maa
voere det Aar Mt?<7(7l>/, kan stuttes afMaaden, hvorpaa den her» endnu
pleier at betegnes, nemlig ved i Rist, 3 Polstr og en Klov 3: TrceeSadel, og l Spyd; hvilket til Deels, stient ikke ganste, kommer overeens med det gamle Latinsts Munke-Vers, som i
Tom. 2
M^. 172 finyes anfert og lyder saaledes:- , KoFmm (HH 7>/^/^m
((7(7«(7) HMMFWM (I.) M)^/ e^at a^«.
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sine Skuder, eller smaa Skibe, for at indtage Tråe Last. st) Den
Sonden for Gaarden beliggende Olas-Dal, som forhen kun lose
lig er ommaldt, og maae nu for sig selv noget notere beskrives.
4) Olas-Dal, hvis blotte Benavnelse afSt. Ole giver noget mark
vardigt tilkiende, kan vel nogenledes kaldes en Dal, eller en TvarDal, men er dog af langt anden Bestaffenhed end andre Side-Da
le, efterdi den ikke ganste giennemstiarer det Field, som paa Sondre
Side indstutter Hoved Dalen, men blot indstiarer den overste og
stsrste Deel af Fieldets Nordre Side; saa at den ester Landets
Sprog egentlig bor kaldes et Gioll (o: en dyb Indhuuling eller Ko
celluB i Fieldet) som har meget tilfatleds med det forhen bestrevne
Trold Gioll, isar dette, at det igiennem et vist Hul giver Ild, Rog
ogKnaldfra sig, ligesom en Canon. Field-Siden,. paa hvilken
Giollst ligger, er (ligesom andre mod Nord vendende Field-Sider)
overalt steil og brat, fornemmelig ved Gaarden Hustad, hvor man
forst har en meget steil og Steenefuld Vei at bestige, som udgior^om
trent Deel af Fieidets Hoide, og kommer derpaa op til den saa
kaldte Olas-Dal, som, uagtet den aabner sig med en horizontal Af
satning, dog egentlig har sin Strakning i Hoiden, efterdi den ikke
overstiarer men blot indhuuler den overste Deel af Field Siden,
hvis Hoide udgior Dalens Langde, nemlig efter Mesyn 200 Fak>
ne, da Bredden derimod kan vare omtrent icx) Favne. Kort at
sige: Dalen er meere lang end breed, meere breed end dyb, og meere
perpendiculair end horizontal, folgelig meget steil og nogen, undta
gen for saa viidt dens LatiB eller stade Afsatning angaaer, der vel i
sig selv er javn og Grasbunden, men dog opfyldt med Steen og Vand,
som idelig kommer nedlobende oven fra Dalen, og famler sig heri
Mangde, endstiont en stor Deel af Våndet har Udlob igien, og fly
der som en liden Elv ned i Hoved Dalen. Fra denne Flade kan

man
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man paa Ostre Side, hvor Giollets Vinkel falder nogenledes straae
og haldende, komme op til det overste af Fieldet; men dell Vestre
Side er ganste übestigelig, saa at intet Dyr kan klavre derop, ja saa
steil, at ikke engang Sneen kan faste sig der om Vinteren; hvorfor,
nåar alt det ovrige med Snee er bedakket, seer denne Beel as Giollet
son og fal ud som en Ovn. Paa samme Vestre Side sees og en
Hoben Huller efter ds mange udbrustne Steene og Bierg Stykker,
isar eet markvardigt Hul op imod det overste, som fra en stiult Ca
nal udseniser Ild, Rog og starpe Skud, saa ofte visse Forandringer
i Veirliget forestaae, og derved foraarsager en hastig Gienstrald blant
de omliggende Fielde, men ingen Steen-Skreed, som kunde give
Anledning til at troe, at Knatdet deraf havde sin Oprindelse (*).

Om
(*) Om Rigtigheden af alt dette kan jeg vel as egen Erfaring lige faa lidet
forsikkre her, som forhen ved Trold^Giollets Bestrivelse; men foruden
Bendemes eenstemmige Vidnesbyrd , som med ingen Grund kan wges
i Tvivl eller forkastes , maa jeg ister beraabe mig paa nu vcer^de SognePr«st her i Kaldet, Velcervcerdige Hr. Peder Nerem, som fra sine
Slue-Vinduer kan betragte dette underlige Sted, og har ofte erfaret baade Knald og Reg, meu endnu ingen Ild sen.
Fornemmelig har han i
een af Hunde- Dagene 1759, imedens han stod paa aaben Mark, meget
neie og tydelig erfaret selgende: Ferst herde han en Susen i Luften, ligesom nåar Snee-Fond falder ned fra Mergene, hvilken strår kom ham til at
vende Oinene h«n til Olas-Dal, hvor ha» faae en tyk Reg at komme ud
af ßiergrHullet , ret ligesom afen Skorsteens-Pibe; dog med den Forstiel, at Regen, uagtet Veiret var stille, ikke steeg lige op, men stisd sig
paa ffraas ned ad, og det i saadan Mcengde, at den til sidst opsyldte bet
heele Giell fra everst til nederst.
Et Par Minnter derefter fik han at hsre
et Knald, som i Hoeftighed lignede del starpeste Canon-Skud, og foraarsagede en strsckkelig Gienlyd fra alle omliggende Bierge.
Endelig, da
Regen havde fordeelt sig i Luften, mmkede han, «t Bierget rundt om
Mun-

320

Sondmsrs Bestrivelse, 11. Parts VI. Capitel,

Om Bierg-Hullets Storrelse og ovrige Bestaffenhed lader sig intet
med Vished sige, da Situationen ei tillader at betragte det uden
langt fra; men om Giollet selv maa jeg endnu erindre, at man i de
aldre Tider hqr givet det Navn af St. Ole, fordi man da har troet,
at det af ham var dannet til Sikkerhed o.g Frelse for Gaarden Hu
stad,, som, for saa viidt Giollet strakker sig, er befriet for Sdelag
gelse af Skreederne, der ligesom opfanges og forvares i Giollets
Skiod. Men da Gaarden ikke saa meget er udsat for Skreeder,
som for Elvs Brud, saa burde vor forsigtige Helgen isar have havt
Oie paa Bonddals ElvM og sogt at forekomme dens Indbrud og
Oversvammelse, i fald han havde meent Gaarden ret vel.
III.) Norangs-Fiord, som ligger stråas over for Vonddalen,
ori sig selv en liden og übetydelig Tvar-Fiord; men giver dog Anled
ning til at betragte tyende meere marfvardige Dale, nemlig Urke-Dal
og Norangs-Dal, som begge gaae op her fra Fiorden. Den sidste
vil jeg anste som et Bygdelav for sig selv, men den forste som en deel af
Fiorden.
i) Norangs-Fiord, saa kaldet af Gaarden Norang, som ligger
i dens Botn , stiarer sig ind paa Sstre Side af lorgenfiorden, el
ler rettere, lober ind imellem lorgenfiord og Storfiord, hvilke
begge vel ikkun udgiore een Fjords Strakning tilsammen; men an
sees dog som adstildte formedelst denne mellemlobende Tvar-Fiord,
som paa den ene Side aabner sig ved den Landpynt Leknccss, og
paa
Mundingen af Hullet var hviidt, eller at Bierg-Hullet , hvoraf Regen
kom ud, var omgivet med en hvid Ring, som blev siddende i lang Tid
derefter, synlig for alle og enhver. I svrigc forsikkrer baade han og steere, at Vet i Hoved-Dalen selv ikke er rart at see Ild, deels styvende i det
Lave og lige over Huusene, deels heit op paa Fieldene, da den i sidste Tilfalde bliver ansett som et Forvarsel for Field-Skreed.
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paa den anden ved Pynten af et hoit Field , kaldet Staalberg, og
gaacr derfra en halv Miil ind mod Sydost. Strandens paa begge
Sider af Fiorden ere meget steile og übeboelige, isar paa den Son
dre, hvor det overmaade hoie og steile Field Staalberg lober ien
sammenhangende Strakning saa parallel og nar ved den heele Fiord,
at der intet beboelige Land kunde vare imellem dem, om ikke en vis
Landpynt stak ud, og gav Plads til en eeneste liden Gaard, ved
Navn Steen-Ncess, et Navn, der passer sig fuldkommen vel, ef
terdi Gaarden ligger paa et Nccss eller Odde, og er fuld af
Steene, som idelig lobe ned fra Fieldet. Den Nordre Side af
Fiorden har heller ikke, for saa viidtStranden selv egentlig angaaer,
meere end et eeneste dyrket Sted, nemlig den lille Gaard Modve,
som er forsynet med gode og til Hvadsteene brugelige Sandsteew
Bierge ; men derimod har den en vis Aabning i sin Field-Strakning,
og en imellem Aabningen lobende Dal, som er bedre beboet, end beg
ge Fiordens Strand-Sider tilsammen tagne, nemlig :
2) Urke-Dal, en temmelig lang og snåver Dal, som aabner sig paa
Nordre Side afNomngsfiorden strax inden for Lekycess, og gaacr
forst mod N.0., men siden mod 5.0., i i Miils Langde op til
Strandsdalen i Strands Sogn, fra hvilken den adstilles vedet
Tvar-Field. Dalen barer Navn af den store Gaard Urke, som til
lige med et Par andre smaa ligger der, hvor Dalen er breedest> det
er at sige, idens Munding; thi langere op bliver den alt for smal og
hoi til at kunde beboes, og tiener altsaa for den storste Deel ikkun til
Scetre, eller Grasgange for Qvaget om Sommeren. Da den nu
er bekiendt for een af de bedste saa kaldte Sceter-Dale, har jeg
i Slutningen aflulii Maaned 1758 besogt den fra nederst tiloverst,
meest for at låre at kiende dens Urter, hvilke jeg her, tillige med Da
lens ovrige Bestaffenhed, kortelig maa anfore. Dalen gaacr meSs
stendeels
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stendeels- fort i en sammenhangende Strakning, dog saa, at den paa
Nordre Side har et Par smaa Tvar-Dale, af hvilke den overste aab
ner en lang og besvarlig Vei hen ttl Sokelvens Sogn. Den ligger
indstuttet imellem tyende meget steile Field-Sider, som med Fodder
ne stode nar til hinanden, og folgelig giore Dalen trang og indkneben.
Midt igiennem Dalen lober en Elv, og paa Nordre Side af Elven
en besvarlig Vei, som dog tiener til en Alfarvei for dette Kalds Ind
byggere, saa ofte de reise til Romsdals Marked med Heste; thi
disse maa alle bringes her igiennem ned til Strandsdalen, derfra
over Vand til Stordalen, og saa videre fort til Romsdalen. Paa
den forste halve Deel af Veien, neden fra at regne, forekom i SaterDalen (eller den udyrkede Part af Urkedalm) aflord-Arter bruun
Okker, og af Urter Oi^ir3liß, hist og her; men ingensteds noget syn
derligt Gras, undtagen paa de indhegnede Sceter - Stole, hvor
Qvaget forsamles om Aftenen og ligger Natten over. Der voz-ede
Grasset hyppig nok. men bestod dog nasten aleene af R.3nnnculuß
2cri3 0g
qvo6 R.M3 inni^ri^ hvilken sidste jeg rakte
min Hest for at erfare, hvad Virkning den vilde have hos ham; men
maatte fornemme, at han ikke engang vilde smage den, maastee fordi
han allereede havde lårt at kiende dens Skadelighet). Af Tråer op,
voxede langs ved Elven 83lix tolin inte^nß ni'rsmiß
item 83llx folilZ OV2NB ruZc)l?B tubtUß towcntollß un63tiß /3), beg
ge i Mangde; og paa de til Anseende meget grasrige Field-Sider
stod Birke Skov i stor Overfiodighed, stiont paa saa bratte og hoie Ste
der, at den ikke uden Vanstelighed lader sig falde, end sige nedbringe
og synes derfor bestandig at vitte staae til ingen Nytte, med mindre
den, som forhen er maldt, kunde brandes til Kul paa Stedet. Hvor
den fsrste halve Deel af Veien havde Ende, eller omtrent midt i Sce
.ter-Dalen, begyndte Urterne kiendelig at forandre sig; og fandtes
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da i visse ved Elven beliggende Sumper 83xjtr3A3 iolnß serr3ti§
C3ule nu6o limplici og
spiculiß vivip3Nß i stor Mangde;
dernast Brell3N3 folijß cord3tiß petiol3N3, som ellers hos os er rar
at see, og I^iel3cjum c3ule ludnn^o unitloro C3l^ce pilolo, med
et enkelt Blomster samt meget tyk og lodden Blomster-Knop, begge
i Mangde; og
ereAuß, TriAeron pe6nncull3 alrerniß uniKor^, VIOI3 3rborescenß og 83I1X
lolilß terras
orbicul3riß. Hidindtil havde Dalen efter
haanden, og ligesom uformarkt, tiitageti Hoide; men nu begyndte
den med eet at faae en meget markelig Forhoielse, eller ligesom en nye
Etage, den jeg ien staaende Linie vil regne for 100 Skrit; og der
modte overalt, hvor Opgangen steede, Lgrrtiaog
200
--nitisolmß. Oven for denne hoie Afsatning blev Dalen atter nogen
ledes javn, men Field-Sidernes Bestaffenhed ganste forandret, ikke
saa meget i Henseende til Steilhed som Nogenhed, da de overalt, lige
ind til DalensEnde, befandtes saa blotte og bare, som de kunde have
varet strabede, og havde ved sine Fodder nogle strekkelige Steen«
Urer, som gik stråas ned til Dalen, og indtoge den storste Deel af
dens Brådde, paa begge Sider af Elven. Imidlertid forekom dog
endnu, hvor Veien faldt, 83I1X iotii'B lerratiß Al3driß orbicularis
(som her bliver ansett som et ypperlige Foder for Creaturene) men
ilar 83xi5r3F3 foliiß lerrZtis c3ule nu6o ilmplici og
c3lvcidnß nirsutlß, i storste Overfiodighed. Derefter modte store
Snee-Vrcrer, som paa mange Steder ganste bedakkede de forom
maldte Steen Dynger, og vare fale at gaae over., formedelst den
brumlende Lyd af de smaa Tvar Elve, som fra Field-Siderne lobe
der og andensieds ned imellem Steenene til Hoved Elven ; men havde
i ovrigt ingen Markvardighed ved sig, som faldt i Sandjerns, und
tagen en folelig Kulde. Hvor disse endtes, blev Dalen dyb som en

Ss 2

Huule,
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Huule, hvori laae nogle smaa farste Vande ; og tilsidst modte, paa Son
dre Side afDalen, en overmaade stor SteewDynge, som ei alene indta
ger den storste Deel afDalen selv, men og af Tvar-Fieldets Vestre
Side, mod hvilken Dalen standser; faa at man ingen allden Vei kan
tåge end over denne uendelige Mangde afßierg-Stykker, som deels
vare besprangte med gronne Partikler af en fremmed Materie (uden
Tvivl ell <Hv3rt^um un^lium) deels overkladte med en bsegsort og
glindsende Mosse, kaldet I.icnen til3mentoluB r3molilllmuB 6e>
cumben3. Ester denne Steenefulde Vei, som faldt mindre besvar
lig.end jeg havde forestille! mig, kom jeg endelig op til det overste af
Tvar-Fieldet, som er noget lavere end Side-Fieldene, og forefandt
der meere Gras og Lyng, end man kunde have formodet i den Hoi
de; isar
l^ Nri'c3 pe6unculiB 3^re^3tiB) I^umex Ko
riduB
6jF^nlB,
c3l^cit)UB Ki'rlmiB og
Btell3ri3 foliiZ odlon^iB pe6uncnliB subbitloNB) af hvilke den sidste
er mig meget sielden forekommen, og bor regnes blant vore rareste
Field Urter. Derfra botede Fieldet sig ned ad til Strandsdalen ;
Snee Braer modte paa nye; og efter dem Lyng Mark, hvor l^cnNlB iionbuB 6i'oiclB og
2conitif()liuB vonede baade
i Overflodighed og af usadvanlig Swrrelse.
Dog! dette hen
horer egentlig til den forhen bestrevne Stmndsdal, hvis Vestre
Field-Strakning ligger paa tvers for Urkedalen, og er derfor i den
sidstes Bestrivelse bleven kaldet et Tvar-Field.
IV.) Norangs-Dal, som gaacr op fra Nomngsfiordens Botn,
og maastee barer Navn af sin TEnghed eller Tranghed, er meget lan
gere og trangere end Urkedalen, saa og langt meere krum eller bugtet,
men derhos langt mindre hoi. Den strakker sig i alt 2 Miile langt op
igiennem Landet, og gaacr fra S.O. til Sonden med adstillige Vendin
ger hen til en anden bugtet Dal, nemlig Nebbedal i Syndelvens Sogn,
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med hvilken den ganste foreener sig; saa at der igiennem begge Dalene
falder fra Nomngsfiord til SyNdelvsfiord ell usadvanlig kroget Lan
deHei paa 3 Miiles Langde. Dalen indbefatter i alt kun 4 Gaarde,
afhvilke Skllldstad eller Skyldstad, som ligger 1 Fierding Miil fra
Stranden , er den overste; folgelig bliver den stsrste Part afDalen ik
kun at anste for en Sceter-Dal, ligesom den og virkelig holdes for den
allerbeste af det Slags her i Kaldet, maastee fordi dm ikke, som de
fieeste andre Dale, stiger op ad i nogen markelig Hoide, men er nasten
lige lav overalt fra Begyndelsen til Enden. Dette er og Aarsagen,
hvorfor her intet andet forekommer af Urter og Vaz-ter , end hvad man
i Almindelighed kan see paa lave og javne Marke; hvorpaa jeg havde
Beviis i Aaret l 757, da jeg i een af Sommer-Maanederne besogte Da
len fra nederst til overst, uden at sinde noget andet markvardigt af det
Slags i Sater Dalen, end ?Qlenm ipica ovgco cxllndi-gc^, som
jeg hverken for eller siden hgr feet, og lallgst ned ved Stranden Bcadio.
la 3rvenliß, hvilken jeg dog ikke anforer for sin Rarheds men Mang
foldigheds Skyld, efterdi den stod her saa tyk, som Saden i en Ager.
Derimod forekommer her en Deel andre Naturlige Markvardigheder,
saa vel i Henseende til Biergenes Bestaffenhed, som tilden igiennem
Dalen nedlobende Elv, og de med Elven foreenede smaae farste Vande,
med videre , om hvilket alt jeg maae erindre folgende : l ) Hvad Fiel
dene angaaer, da ere de paa begge Sider meget hoie og steile, og ligge
derhos saa nar ved hinanden, at Dalen bliver usadvanlig trang, isar
paa visse Dteder, hvor man ikkun paa een afSiderne sinder Plads nok
at gaae paa imellem Field-Foden og Elven, folgelig Ofte maae satte watt
over Elven, og holde sig snart til den eene Aaebrad snart til den anden.
Dst sterste og anseeligste af alle disse Fielde er det saa kaldte Stabierg,
som ligger omtrent midt i Dalen, og kan neppe have sin lige i Steilhet),
ligesom det og er bekiendt, af den overmaade starke og hastige Gienlyd,
Ss 3
eller
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eller Tono, som det giver fra sig. Ved dette saa vel som de ovrige
Fielde her i Dalen er at marke som noget besonderligt, at de, paa den
til Dalen vendende Side, see ud som de vare sammensatte af tyende
ganste ulige Deels, da den nederste og korteste, som udgior Field Foden,
ligger straae, og er med det herligste Oras beprydet, nåar derimod den
overste Deel , som gemeenlig udgior de 2 Tredendeele af Fieldets Hol
de, stiger derfra Lodret op i Veiret, og er ganste blottet baade for Gras
og Skov. Grunden og Aarsagen til denne Situation, som i Fiorde
ne er lige saa usadvanlig som paa Serne almindelig, kan man ingensteds
bedre låre at kiende, end i den nyelig bestrevne Urkedal, eller rettere,
i den overste Part af samme Dal, hvor den strax falder i Biene; thi
der befindes Field-Siderne ligeledes steile og nogne oven til, men straae
og haldende neden til, og omendstiont de straaeliggende Field-Fodder
ere der übedakkede, men her overkladte med en Gronsvar, saa kan man
dog af den ovrige Liighed imellem dem let stutte, at de maae have een
og samme Naturlige Aarsag, det er, at de paa begge Steder maae be
staae af Field-Skreeder, eller af de fra Field-Siderne udbrustne BiergStykker, hvilke her lettere have kundet samle sig en Overktadning af
Muld end i Urkedalen, der ligger saa meget hoiere op i Luften, og fol
gelig den meeste Tid af Sommeren er bedakket med Snee. Betragter
man Biergenes straae og Grasriige Fodder paa Oerne, stal man uden
Tvivl befinde, at de der, ligesom her i Norangsdalm, ere intet andet
end Loft-Uurer (det er, Steen-Uurer bedakkede med et Loft af Muld)
hvis Oprindelse maae soges i Fieldenes naturlige Steilhed; thi denne
har foraarsaget, baade at Steenene ere udbrustne fra Field-Siderne,
og at de have sat sig i en straae Lime saa lige ned og tet ved Field-Fsd
derne, at de nu, da de ere overhyllede med Jord, synes at udgiore en
vasentlig Deel af Fieldene selv, endstiont de fra dem virkelig ere adstilte,
og blot foreenede ved en lord-Skorpe, der let har kundet samle og faste

sig
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sig paa de i det Lave beliggende straae Steen Dynger, men ikke paa de
hoie og tvarbratte Field-Sider, som derfor befindes at vare ganste blot
te og nsgne. 2) I den overste halve Part af Dalen findes 5 farste
Vande, afhvilke det forste (neden fra at regne) er det mindste, og ik
kun at anste for en Sump eller Kiar; men det andet, som ligger nar
derhos og ongefar midt i Dalen, det storste afdem alle, og omtrents
Fierding langt; hvorpaa endelig ester noget Mellemrum folge de 3 ov
rige Vande, som alle ere meget storre end det forste, og noget mindre
end det andet farste Vand, men ere alle imellem fig selv lige, og ikkun
nogle faa Bosse-Skud fra hinanden beliggende. Alle disie 5 Vande
ere foreenede ved en Elv, som giennemstiarer den heele Dal fra Begyw
delsen til Enden, oglober paa de steeste Steder igiennem en aaben og
synlig Rende ligesom sadvanlig, men paa 2 Steder i sar ganste stiutt,
nemlig imellem de 3 overste Vande, hvor den rinder saa dybt under
Jorden, at man hverken kan hore Susen, eller fornemme det ringeste
til dens Lob, undtagen ved Indlobene i de 2 nast overste Vande, eller
der, hvor Elven foreener sig med det andet og tredie Vand, ovenfra
at regne; thi der sees denne Sondmorste
ligesom him Spanste,
tydelig at dukke op igien, og at fortsatte sit Lob som en Strom igiennem
Våndene. Aarstgen dertil er paa begge Steder een og den samme,
nemlig et usadvanlig stort Field-Skreed, som en Gang (uvist paa hvad
Tid) har opfyldt Dalen for saa vidt de 3 overste Vande strakke sig, el
ler rettere, har overhyllet de imellem bemaldte 3 Vande liggende Styk
ker af Dalen, og folgelig ganste bedakket Elven, der nu saa meget
mindre kan sees eller bemarkes, som Steen Dyngerne, under hvilke den
lober, ere ved Tidens Langde overkladte med faa megen Jord- og Gras
riig Mark, at man nu feer Sceter- Stole indrettede, og en Hoben
Qvag forsamlet der/ hvor tilforn intet andet har ligget end «nyttige
Steen-Uurer. At dette virkelig forholder sig saa, og at Markene her

egent-
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egentlig ere at anste for Loft-Umer, det kan tydelig nok erfares, deels
af de mange hist og her opstikkende Steene, deels af Gronsvarens eller
lordSkorpens Bestaffenhed , som paa visse Steder er saa tynd, at den
synker ganste ned under Heste-Fodderne og faaer Huller; men at For
andringen ogsaa maae vare steet fra umindelige Tider, det viiser Mar
kenes Fasihed paa andre Steder, item de hosliggende Fielde, paa hvil
ke nu omstunder ikke er at see ringeste Tegn til Skreder. 3) Det nast
sverste farste Vand, eller det mellemste af de 3 overste Vande, har den
ne Egenstab frem for de andre, at det undertiden markelig aftager og
formindstes, ei aleene om Sommeren i stark Torke, men endog om
Vinteren i stark Frost; thi da befindes Våndet under listn altid at va
re bortrundet, og Issen selv at ligge tilbage som et svagt Loft, der al
drig uden Fare kan betrades. Udtorrelsen strakker sig nasten til det
heste Vand, som overalt har ikkun meget liden Dybhed, undtagen ved
dell nederste Ende, hvor det har et saa kaldet Holl, eller dyb Huule i
Bunden, der altid staaer fyldt med Vand, nåar den ovrige Deel af
Bunden er tor, og modtader da alle Våndets Fiste, bestaaendeafKret
og Ror, folgelig giverDaleboerne Anledning til en god, sikker og meget
magelig Fangst, nåar de kun passe paa i Tiide, og ei lade sig forekom
me af den sneedige Rcev, ftm ikke sielden tager Forlods og deeler Byt
tet ulige. Sporger man om Aarsagen til denne Udtorrelse, da veed
jeg intet at svare med nogen Vished, men troer dog, at den egentlig bor
soges i de tvende underjordiste Elve, imellem hvilke Våndet ligger,
eller rettere i Elve-Farene 2: Elvenes Render, som uden Tvivl maa
vare af forstiellig Bestaffenhed, om ikke overalt, saa dog ved deres over
ste Aabning, eller der, hvor Elvenes ffiulte Lob tager sin Begyndelse.
Denne Aabning formoder jeg at vare meere trang og mindre dyb hos
den overste stiulte Elv, end hos den nederste ; og om saa er, bliver det
meget troeligt, at den forste, formedelst Våndets Aftagelse i SommerHeeden,
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Heeden, og Tilstoppelse af lis om Vinteren, ofte ligger tor, nåar den
sidste imidlertid bliver ved at styde; hvoraf nodvendig maae folge, at
det mellemste Vand udgyder sig igiennem den nederste Elv paa en Tid,
da det intet Tilstod har oven fra, og attsaa til sidst lober ganste ud, lige
indtil det forbemaldte Holl, som ligger dybere end Elve-Renden og
Vand-Bunden, og derfor altid staaer fuld afVand, nåar det ovrige
er udtorret. Saaledes synes denne Hemmelighet) best at kunde for
klares, stiont jeg reent ud bor tilstaae, at det er en blot Gisning eller
H^pockeu^, og at den rette Sammenhang er meget vanskelig at udfin
de her, hvor Naturen kan siges paa een Gang baade at have viist og
stiult sin Konst. Disse ere da de markvardigste Steder i Nomngsda
len, om hvilken jeg allereede har erindret, at den til sidst foreener sig
med Nebbedalen, og giver derved Anledning til en 3 Miile lang og
temmelig besvarlig Alfarvei. Denne har tilforn varet den sadvanlige
Vei for Foged og Sorenskriver paa deres aarlige Ting Reiser , da de
forst besogte Ti.lg Stedet for lorgenfiords Skibrede, nemlig Gaarden
Aarstoug i Bonddaten, og toge derfra her igiennem til Gaarden Hel
lesylt, som varTingsted for Syndelvens Skibrede; men da de isar om
Hostens Tid havde stor Moie for at komme fort, og Fogden een Gang
nar havde tabt sit Skatte-Skriin i eet afde forommaldts farste Vande,
lode de af at fare paa denne vanskelige Vei , og forstyttede Syndelvens
Tingsted fra Hellesylt, som ligger i Syndelvsfiordens Botn, hen til
Gaarden Langeloe i Strandsdalen, hvor de med Magelighed kan kom
me til Baads.
V.) Stor 'Fiord tager sin Begyndelse ved Nomngsfiordens
Aabning, eller ved Enden af den egentlig saa kaldte lorgenfiord, og
gaacr forst i lige Strakning med denne sidste 1 Miil mod Sonden; men
boier derpaa af til Vesten, og fortsåtter sit Lob en halv Miil langere
ind i Landet, indtil den omsider standstr ved Skiaastad « Dalen.
Tt
Denne
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Denne Fiord, som paa Ostre Side egentlig begynder fra det hoie Field
Staalberg vedNorangsfiorden, og paa den Vestre fra Hustad-Nces
set ved Bonddaten, er i Almindelighed meget dyb, og i Vegyndelsen
temmelig breed; men bliver siden att meere og meere indkneben og trang,
fornemmelig hen imod Botnen, eller ved den udstikkende Landpynt
Kald-Ncess, hvor den baade er meget smal og meget hoi, formedelst
en fra Pynten udgaaende Grunde, forn strakker sig lige tvart over
Fiorden. Fieldene paa begge Sider af Fiorden ere meget hoie, steile
og sammenhangende, saa at her sielden findes nogen ret beboelig Strand
brad, og endnu mindre nogen Dat eller Aabning imellem Fieldene,
undtagen paa det Sted, hvor Fiorden ved sill Vending mod Vesten
foraarsager en Bugt i Landet; thi der gaaer en liden Dal op fra Fior
den, kaldet Viddal, som udgior et lidet Bygdelav for sig selv, bestaaen
de af lo Gaardmand. Hvad Strand-Siderne egentlig angaaer, da
ere de overalt meget steile og übeboelige, fornemmelig i Begyndelsen,
eller ved Fiordens Aabmng> hvor man paa Ostre Side, fra Staal
berg og lige indtil Viddal, har en ganste ode og übeboet (stiont der
hos meget Skov- og Gras rug) Strand af en heel Mils Langde, forn
kaldes Staalberg-StrONd,, og paa Vestre Side, fra Hnstadncess tit
Gaarden Skaar, en lige faa ode og meere nogen Strand, kaldet Skaar^
Strand, forn dog ikkun holder en halv Miil i Langde. Derefter bli
ve Strandene lidt meere beboelige; msnindbefatte dog i alt (Viddal
Nberegnet) kun 6 middelmaadigs Gaarde, 3 paa hver Side afFiorden.
Ult dette uagtet, falder dog i disse Egne ganste god Korn-Avling, og i
Fiorden selv stiont Fisteris af Sey og Sild, isar paa den forommald
te hoie Grunde ved Kaldncestet, hvor Fiste-Fangst med Vod bsqvemMelrgere kan stee, og bedre lykkes, end ved de dybe Strandbradde.
Tillige med Silden indfinder sig hver Sommer en Mangde Stor eller
Storje, som fanges her i Fiorden i sterre Antal, end pm noget andet
Sted
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Sted hos os, deels tillige med Silden i Vod, deels og fornemmelig
med Skutte! eller Harpuun, saa at en vel ovet Fister kan, paa denne
sidste Maade aleene, fange 15 til 2O Stykker i een Sommer, og der
ved giore fig en aarlig Fordeel af lige saa mange Rigsdalere; thi dette
Slags Fist sinder i Almindelighed god Astrak blant Bonderne, omend
stiont den af nogle holdes for at vare usund. At StorFangst med
Harpuun lykkes her saa vel frem for andensteds, det maae for en stor
Deel tilstrives Fieldenes Hoide, og den dermed folgende starke FieldSkygge paa Fiorden; thi denne gior, at Storen, som gemeenlig hol
der sig et Par Favne dybt i Våndet, des lettere og bedre kan sees af
den, der stal bruge Harpuunen. Meere falder ikke at erindre, enten
om Fiordens Bestaffenhed i Almindelighed, eller om Gaardenes i Sar
deleshed ; men alligevel bliver dog paa den Vestre Strand-Side endnu
ot marke folgende.
1) Hustad-Ncesiet er et saa kaldet Ncrss eller Forbierg, beliggende
paa Sondre Side af den Bugt, som stiarer sig indtil Bonddalen,
og altsaa ikke ret langt fra den Gaard Hustad, af hvilken det barer
Navn; thi den Field-Strakning, som der begynder at danne Bug
ten, endes her med en Pynt, eller et Forbierg, som satter Grandse
imellem lorgenfiord og Storsiord. Dette Forbierg er saa steilt
og brat, at det ikke vel kan bestiges, og tåges under nogen noie Be
tragtning; men alligevel kan man af de oven fra nedfaldne, og ved
Stranden beliggende, store Steene let stutte, at det maae indeholde
en god Deel lern-Ertz, som dog falder rodagtig, og synes ei at
vare af beste Slags.
2) Naaemands-Giollet, som ligger sirax Sonden for denne Pynt,
er intet andet end et Gioll, eller ell lang og dyb Indhuuling i den
overste Deel af Field-Siden, hvor man paa det nogne Bierg seer en
vis Lulum I^amrX, eller et udstaaende Bierg-Stykke, der nogettTt 2
ledes
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ledes ligner en Mands Skabning, og kaldes Raae-Mandm afden
Aarsag, som forhen er viist ved Trold-Giollets Bestrivelse i den
egentlig saa kaldte lorgenfiord. Fra denne snavre Dal , om jeg
saa maae kalde den, nedlober idelig en Hoben Vand, og med Vån
det en Mangde Leer, som (efter deres Forsikkring, der noiere have
betragtet disse bratte Steder) kommer udfiydende af ell Aars i Fiel
det, og befindes ved Field -Foden, hvor det bliver liggende i en
Dynge, saa starkt blant et med et Slags Mc3 eller Glimmer, at
man faaer de Kieppe, forn stikkes deri, ligesom forfolvede tilbage.
Man sinder og sammesteds mange loss Stykker af dette Leer, som,
nåar det lange har ligget i Luften, bliver haardt som Steen, og
kommeri ovrigt meget overeens med det forhen bestrevne Leer, som
findes ved Gaarden Ullem paa Hammsoen, ikkun at det er mee
re ureent.
VI.) Skiaastad-Dal begynder ved Storfiordens Botn, og
strakker sig derfra, i en krum Linie fra Vesten til Norden, i Miil op til
Forde Dalen i Voldens Sogn, med hvilken den saaledes foreener sig,
ot man igiennem begge Dalene har en Landevei af 2 Mules Langde fra
Storfiord til Mesiord i bemaldte Voldens Sogn. Mod Sonden
grandser denne Dal til Naboe-Fogderiet Nordfiord, og isar til HorNings-Dalm, hvoraf det overmaade hoie Field, som kaldes Horning
dals-Rok, og ansees af mange for det hoieste Grandse-Field paa Sond
mor har faaet Navn. I ovrigt er Dalen omtrent af samme Bestaf
fenhed, som de fleeste andre Dale hos os, og har intet markvardigt, und
tagen en Elv med et Par farste Vande, samt en Deel smukke og frugt
bare Gaarde, blant hvilke jeg isar maa navne 1) Birke, som ligger ved
Elve Munden, og har givet Dalens nederste Part Navn af Birk-Aren.
2) Some eller Sovre, som er een af de storsie Gaarde her i Dalen, og
haren meget behagelig Situation imellem to farste Vande, afhvilke det
neder-
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nederste kaldes Some-Vandet. 3) Rorstad, som har givet det over
ste Vand Navn af Rorstad-Vand, og har oven for sig ell stor SneeBrces/ der siges at strakke sig lige hen til Nordfiord. I Snee Bråen
stal vare mange dybe Sprakker, hvor Qvaget undertiden falder ned og
omkommer; og neden under den lober en stor Tvar-Elv, som udgyder
sig i Rsrstad- Våndet. 4) Skiaastad, som ligger
Miil op fra
BirWren, og er den overste Gaard her i Dalen. Af denne Gaard
er det, at Dalen barer Navn; og et got Stykke oven for den aabner
sig paa Nordre Side en Tvar-Dal, kaldet Skibs-Dal, som har stet in
ter markoardigt ved sig, undtagen Navnet, hvilket man forsikkrer m ha
ve sin Oprindelse af et Sklb, som for meget lang Tiid siden stal vare
funder i samme Dal; stiont ingen af de nu levende Indbyggere her i Eg
nen enten har feet Levninger af Skibet, eller veed at forklare, af hvad
Storrelse og Bestaffenhed det har varet, paa hvad Tid og Sted det
egentlig er sundet, om det har staaet under eller over Jorden, og ved
hvilken Anledning det kunde vare kommet op til en saa langt afsides
liggende Sater-Dal, der for sin Übeleiligheds Skyld er i de feenere Ti
der bleven gHiDe forladt, og besoges nu omstunder sielden eller, aldrig.
Den, som troer, at man engang i Schweitz har sundet et heelt Skib,
med Skibs Folk og al Udreedning, 100 Favne dybt iet Bierg (See
Th. Moro mue Untersnchung der Veranderungen des Erdbodens
2 Th. Pag. 409.) kan vist nok have mindre Moie for at troe det, som
her berettes om Skibs-Dalen; og nåar man vilde folge bemaldte For
fatters System om Biergenes Oprindesse, nemlig at de ved en nnder
jordist Ilds Udbrydelse ere opstodte fra Hav-Vunden, saa kunde man
heller ikke blive forlagen med at give Aarsag til alt det usadvanlige, ftm
forekommer enten i eller oven paa Jorden. Men da man ved saadan
Forklaring nodes til at gaae alt for langt op i Tiden, saa stulle jeg for
min Part helst troe, at forommaldte Skib i Skibsdalen, saa fremt det
Tt 3
ikke
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ikke er ganste fabelagtigt, maa af vore gamle Forfadre vare bragt saa
hoit op i Anledning aset Feldtstag, og brugt som en Liig Kiste til at be
grave de i Striden fatdne Personer paaValdPladsen; thi derpaa har
man et markeligt Erempel i Kong Hagen AdelsttMs Historie, nem
lig i det store Feldtstag, som han holdt paa Freidoe (nu Qvmnsse)
i Herroe Sogn, hvorom herester stal maldes noget meere. Det for
nemste, som herimod kunde indvendes, er, at saadant ikke vel kan have
tildraget sig paa et saa langt åssides liggende Sted, hvilket jeg og gierne
tilstaaer; men holder dog denne Meening for den rimeligste, indtil jeg
horer nogen bedre (*).
,
Efterat jeg saaledes har anfort det vigtigste, som mig er bekiendt,
om lorgenfiords Prcestegield i Almindelighed, og om enhver Part
deraf isar; saa staaer nu intet andet tilbage, end at meddeele den sadvan
lige Fortegnelse over Gaardens Navne og Matrikel-Taxt, med videre,
alt efter den Orden, i hvilken Bygdelavene forhen ere betragtede.

lorgen(*) Dersom det synes lidet rimeligt, at et Skib er sundet i cn heit op beliggende Sceter-Dal, saa vil det ventelig forekomme Lceseren endnu meere utroeligt, at der stulle findes en Skibs Kisl paa een as de heieste FieldRygge.
Det er langt sra , at jeg vil sige mig god for nogen af disse Beretningers Rigtighed; men imidlertid bliver det af mange forsikkret, at
dven paa det heie Field Olden eller Halden i Ssndfiords Fogdene stal
endnu vcere at see en Skibs-Kiel, som har givet Anledning til det Sagn og
Ordsprog: at Noa Ark blev staaende paa Halden.
Er Kielen saa
stor, at den passer sig til et Skib, da kan det lille fcerste Vand, som siges
at ligge i Ncervcerelstn deraf, ikke fuldkommen lese Knuden; thi det bliver dog altid Spsrsmaal, hvad der har kundet bevcege Folk, at bygge saa
stort et Farlei til et saa lidet og oven paa Field-Ryggen beliggende Vand.
Nu har jeg vel allereede trotttet Laserens Taalmodighed?
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Syvende Tapittl.
Om

Voldens Prestegjeld.
3I foldens Prcestegield, som er eet af de fire Hoved-Kald paaSondmor, har tilforn varet meget stort og vidtloftigt, da det (foruden
VoldM) indbefattede baade lorgMfiordM og VandelvM under sig,
og bor endnu, efterat disse to Kald ere stilte derfra, ansees for eet af de
storste og beste Sogne Kald i Provstiet. Det bestaaer for narvaren
de Tid af de tvende Kirke Sogne, Volden og KrstM, og indtager paa
det faste Land en vidtloftig Strakning af henimod 4 Miile i Langde og
2 Miile i storste Bredde, grandstnde mod Wen til lorgmFords og
Hareids Sogne, og mod Vesten til Vandelvens Prastegield, men
mod Norden til den sta kaldte Eege- eller Vartdals-Fiord, ved hvil
ken det adstilles fra Hareidlandet og de ovrige SorHer, og mod
Sonden til visse FieldStrakninger, som satte Grandse imellem Fogde
rierne Sondmor og Nordfiord. Den storste Deel af al denne LqndStrakning, tilhorer Hoved-Sognet Volden, som er ulige sterre end
AnneM Krsten; men deri komme begge Sognene overeens, at de be
staae nasten aleene af fast Land , og eie hver for sig ikkun en eeneste be
boet Oe, som ligger just ved Mundingen af den Fiord, der bestemmer
ethvert Sogns Strakning, nemlig ved Mundingen afVoldsFiord og
Orste-Fiord, hvilke begge lobe javnstdes ved hinanden fra Norden til
Sonden, og hore hver til det Sogn, hvoraf de bare Navn. Den sid
ste og Ostligste Fiord, som tilhorer Annexet, er ikkun 1 Miil lang, og blot
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at anste foren Tvarfiord eller Green afVartdalsfiorden; men den
forste udgior en vigtig Deel af den i i P. i Cap. bestrevne RodveFiord, eller rettere Rovde-Fiord, som er den anden Sondmorffe Ho
ved-Fiord, og forandrer her sit Navn, i det den vender sig mod Sonden
og Sydost, da den forst under Navn afVolds-Fiord, og siden under
Navn af Aste-Fiord, gaacr 2^ Miil langt ind i Landet, og styder desu
den tyende Greene fra sig paa Vestre Side,' nemlig Mals Fiord og
Kiils-Fiord. De mange Strande og Dale, som ligge ved alle disse
Fiorde, udgiore da egentlig Voldens Prcestegield, hvilket, omend
stiont det strakker sig langt ind i Landet, og folgelig har adstillige snad
re og steile Situationer, dog sielden er underkastet Uleiligheder asSnes
og Steen-Skreed (*). Kaldet er, i Almindelighed at tale, frugtbart,
Uu 2
vel
(*) Den merkeligste Snee-Skreed, som man her i Egnen kan erindre sig,
tras ind den 9 Februar» 1755, i Anledning asen kort vedvarende, men
meget overstsdig Snee, fem blev inddreven
en Nordvestlig Vind, og
faldt dybere ved See-Kanten end i Fiordene, af Aarsag, at den ved en mobsat Vind af Sydost blev hindret fra at trange sig saa dybt ind i Landet,
som den ellers gemeenlig pleier.
Dette gav da Anledning til en sterre
Mangde Snee ved See-Kanten, end man nogensinde tilforn har stet, og
foraarsagede, at Snee-Skreeden ikke rammede de Steder, som ellers idelig
ere udsatte derfor; men tras fornemmelig ind her og andensteds ved Seekanten, hvor man lidet eller intet veed af stige Uhceld at sige.
SneeSkreeden var egentlig afdet Slags, som man kalder Meel-Fond, og
giorde felgelig ingen Skade paa Gaardenes Marke, Ågre eller Enge, men
edclagde derimod adstillige Huuse, med alt hvad de indeholdte af Mennester og Qvceg, dog saa, at nogle af de ferste ved et scndeles Guds Forsyn
bleve reddede.
Her i Kaldet maatte 1 8 Personer af begge Kisn ved den
Leilighed satte Livet til ; og kort Tid derefter, nemlig i Aaret 1757, bleve
atter 7 Mennester paa samme Maade tagne af Dage, saa at dette Kald,
blot i et Par Aars Tid, har mistet 25 af sine Indbyggere ved Snee-
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vel beboet og Folkcriigt, og havde i Aaret 1757, da efterfslgende For
tegnelse blev forfattet, et Antal af 2787 Indbyggere, nemlig i
Holdens Sogn.
Gaardmand
)15
Huusmcrnd
12
Gamle 09 gifte Folk
Unge Folk og Born

!

Osdrrs!HttMs Sogn.
177
7

767
945

319
656
1075
487

Summa i?» 2
Deriblant Communiconlere
! O^< I

Meere bliver ikke i Almindelighed at marke om disse tyende Sogne,
som baade i Henseende til Storrelse og andre Omstandigheder ere hin
anden meget ulige; hvorfor jeg og strax vil vende mig til ethvert Sogns
Bestrivelse isar.
-

Fsrste Artikel
om

Hoved-Sognet Volden.
AVoldens Sogn, som er Hoved Sognet her i Kaldet, bor vist nok
<V anstes for det storste og vidtloftigste Kirke-Sogn paa Sondmor,
efterdi det baade i Langde og Bredde holder lige saa mange Miile, som
det heele Kald, og folgelig har det selv samme Grandser, undtagen paa
den Ostre Side, hvor det formedelst Allnexet Hrsten er adstildt saavel
fra Hareids Sogn, som lit Deels fra lorgenfiordm, og faaer derved
en nasten Kiilagtig Skabning, eller Skikkelse af en Trekant, hvis Lgsss
stoder til Naboe-Fogderiet Nordfiord. Paa denne Sondre, og langst
ind i Landet beliggende, Kant falder Biergenes Situation temmelig hoi
og steil, og medforer altsaa en Deet af de Uleiligheder, som i nast fore
gaaende Kalds Beffrivelse ere ommaldte, isar denne, at man paa man-

se
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ge Steder nodes til at tåge det meeste Hoe hoit op paa Fieldene, og at
bringe det derfra ned ved Hielp af Meyser. I ovrigt er Egyens
Fmgtbarhed heri Kaldet noget forstiellig, og ikke overalt lige stor, da
nogle af dem meget vel kan fode sine Beboere, men andre derimod ikke
saa fuldkommell, at jo en Deel fremmet Korn, fol nemmelig Byg, aar
lig maa kiobes. Dog er Byg-Saden nu omstunder lige saa alminde
lig her som andensteds, og udgior nast Havren den vigtigste Korn-Av
ling. Af Rug, Hamp og Humle avles vel noget/ men kun lidet. Gov
Grasgang oa Qvag Avling falder paa de fleeste Steder; og Faar hol
des overalt i den Mangde, at Indbyggerne kan undvare fremmed Uld og
Vadmeld. Fyrre^Skov findes endnu paa nogte Steder, stiont ikke
i tilstrakkelig Mangde, allerhelst da en stor Deel Fyrre Bradder aarlig
forbruges til Vaade-Byggerie, hvorpaa dette Sogns Indvaanere
lagge megen Vind, saa at de forsyne den storste Deel af Fogderiet med
alle Slags Baade. Tit Vnar-Fisteriets Drift udreede de ftlv om
trent 40 store Fister-Baade, og ligge til Fiste (som det her kaldes) eller
indqvartere sig i Torste-Fangstens Tid, deels i Borgunds deels iHewe
Sogn, det er at sige, paa begge Sider af BreedsMdet, hvor Fisteriet
best gaacr til. Derved er ofte vundet noget anseeligt; og dertil bor
endnu lagges Fordeelene af Lax, Qveite, Sei, Sild og Stor, som
aarlig fanges i Sognets egne Dorde. Fiste Varene bringes af Sog
ne Folket selv til Bergen med smaa lagte eller Tcrndringer, af hvilke
her findes en eller to i hvert Bygdelav 7 undertiden gaacr og en lagt
derfra til Trondhiem med feede Varer; og det ene med det andet gior,
Tilstanden her i Sognet kan i Atmindelighed siges at vare god.
Sognet bestaaer afmange store og smaa Bygder, hvilte nu hver for G
maa betragtes.
I.) Volds-Fiow, som udgior den Nordligste Deel afSognef,
er mm andet mV en Fortlattelst af ßsvde-Fiorden, stm paachet Sted,
Nn 5
hvor
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hvorden bliver meest indkneben og trang, det er, veddetvende fraGnrstKen og det faste Land uvstikkende Odder, forandrer baade sit Lob og
Navn, i det den boier sig fra Osten til Sonden under Navn af VoldsFiord. Denne Fiord er ved Aabmngen temmelig viidt udstrakt imel
lem det faste Land og de tyende store Oer Gnrffoe og Hareidland,
ligesom den og der staaer i Foreening baade med Vartdalsfiord og Kr
stefiord; saa at 4 Fiorde af forstiellige Navne stode paa dette Sted
ftlymen som til en Middel-Punkt, og have midt imellem sig nogle smaae
Oer, afhvilke den eene, som kaldes VM eller Oxenoe, tilhorer Vol
dens Sogn, og lader sig beqvemmeligst henfore under Voldsfiorden,
ved hvis Munding den egentlig ligger. Fra denne Aabning gaacr
Fiorden omtrent 1^ Miil ind mod Sonden og 5.0., og strakker sig
paa Vestre Side fra Vceldsviig forbie Dalsfiorden og lige hen til
Mundingen af Kiilsfiord, men paa Ostre Side fra Birkencess til
Fnrncess, hvorOste-Fiorden, som er den anden og sidste Fottsattelse
af Hoved -Fiorden, igien tager sin Begyndelse. Fiorden er overalt
temmelig breed, og derhos meget dyb, isar paa et vist Sted nar ved
Mundingen, nemlig ved den saa kaldte Volds-Hammer, hvor Dyb
heden siges at gaae indtil 1000 Favne. Deraf folger da, at Fielde
ne paa begge Sider af Fiorden ere meget hoie og bratte), besynderlig
paa den Ostre Side, hvor de til Deels befindes saa steile, at ikke engang
Sneen kan faste sig paa dem; men da de derhos i Almindelighed ere
Skovrige nok, faa tiene de ikke des mindre til Underholdning for en
Hoben Geeder, som her kan gaae ude heele Vinteren igiennem, og selv
tags sin Fode af Traernes Bark og Lov. Ligesom Field-Siderne ere
meget steile, saa ere og Strandens paa begge Sider smale og bratte;
men da de alligevel indbefatte adstillige smaae og store Bygder, saa
maae nu enhver af disse opregnes og kortelig beffrives. Paa Vestre
StrandSide moder I) Vcelds-Viig, en .liden ßugt med 3 Gaarde,
der
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der ligesom Volds-FiordM barer Navn af Vold (en javn og Gras
riig Slåtte) og tager fin Begyndelse fra samme Sted som den, nemlig
fra den ved Rovde Sogns Grandser beliggende Landpynt, hvor Rov
defiordeu stifter Navn. 2) Ulvestad Bygd og 3) Satre-Bygd,
to gode og frugtbare Bygder, som barer Navn af de .2 store Gaarde,
Ulvestad ogScetre, og indbefatte under sig den heele Strakning. fra
Vceldsviig til Dalssiordens Aabning, en -Strand, der noget nar
fortiener at kaldes den Kornrigeste Egn her i Sognet. 4) FolksstadBygd kaldes den hoie wen vel beboede Strand, som strakker sig fra
Dalssiordens til Kiilfiordens Aabning, og folgelig ligger yderst paa
dell Landtunge, der gior Skilsmisse imellem disse 2 Tvarfiorde. Den
indbefatteri alt 13 Gaarde, blant hvilke Uttm og Indre-Folksstad
ere de fornemste ; mengda den ligger temmelig hoit og afsides for Solen,
saa bliver den i Henseende til Korn-Avling noget nar at anses for den
ringeste Bygd i Sognet. Paa Fiordens Ostre Strand-Side forekom
mer l) Lie-Bpgd, som ligger ien Bugt strax inden for Birkencrsset,
og folgelig nar ved Krstens Sogns Grandser; thi den smale LandTunge, som adstillec VoldsfiordM fra Orstefiorden, bestaaer af en
Field-Strakning, hvis adffilte Sider og Strande henhsre til adstilte
Fiorde og Sogne. Denne Bugt er vel beboet, da den indbefatter 5
Gaarde med 1 5 Opsiddere; men strax derpaa folger 2) sll steil og übe
boelig Strand, som strakker sig en halv Miil langt indtil Ekrem og en
Deel steere derhos liggende Gaarde, som kan ansees for et sarffilt Byg
delav og indstuttes under Navn afEkrems-Bygd. Derefter kommer
3) Eegscet-Dal, eller det i Almindelighed saa kaldte Eegscet-Eid, som
gaacr tvert over Landtungen, og folgelig giver Anledning til et Eid,
eller en Alfarvei imellem Voldsfiord og Arstefiord, som regnes for at
vare en halv Miil langt, og kaldes Eegscct-Etd af Gaarden Eegscrt,
der tillige med 4 andre ligger paa den Vestre Kant af Eidet, og altsaa
hen-
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henhorer til Voldsfiorden; hvorimod de ovrige Gaarde, som ligge
paa Eidets eller Dalens Ostre Kant, bor henfores til AnnepSognet,
og komme i Betragtning ved Hrstefiordens Bestrivelse. Langs ved
Stranden sees her overalt stark Jern Rust i Biergene, hvilke desuden
befindes hist og her åtvare ligesom stakkede meden mork, umoden og
meget stisrGranat-Art, som i Skikkelse af Plommesteene sidder deels
indstuttet i det haarde Graaebierg, deels i en Stsen-Art, der seer ud
som hardnet Leer, og er formedelst Blandingen af Granaterne ganste
rodspettet, folgelig maae vare Baxum micaccum tillile cinereum
Al-angrjnjß
I^innXl. Herfra gaacr Stran
den i Fierdillg Miil übeboet indtil 4) Viige-Bygden, en storre og
meere betydelig Dal, som siden for sig selv stal bestrides; og endelig
folger 5) Grevs-Stmnd eller Greebs Strand, en temmelig lang og
steil Strand, der stratter sig fra Grevsnccss ved Viigebygden hen
til Fmncrss, hvor Me-Fiorden tager sin Begyndelse, og ligger tvert
over for Folkestad Bygden. Fieldene oven for denne Strand ere
meget bratte og nogne, og see ei alene mere hvidagtige ud end sadvan
lig, men give og derhos en stark Glands sta sig, isar efterat det nyelig
har regnet; hvilket alt bor tilffrives Bierg Malmens Bestaffenhed, el
ler den Materie, hvoraf Fieldene her bestaae, nemlig en hviidgraae
Steen-Art, som baade er starkt blandet med hviide Qvartz-Aarer, saa
og til Deels ligesom forsolvet asen hviid og glandsende Glimmer, fol
gelig maae vare en Baxum
album frgAnemis superti
ciaU micaceiß I^innXi, uagtet den paa mange Steder er tat besat med
smaae og grsnne Partikler af en Materie, som jeg holder for at vare
en ()vart2mn rinAum. Alt dette kan tydelig nok erfares ved Stran
den (nemlig af de fra Fieldet udbrustne og nu ved Soen liggende BiergStykker) uden at gaae hoiere op til Fieldet selv, som vel har en straae
og Grasriig men derhos lidet bestigelig Fod, og en Side, som lige fra
Foden
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Foden af gaacr nogen og steil op i en nasten perpendiculair Linie.
Dette er kortelig Beskrivelsen af over begge Fiordens Strand-Sider,
og dens markvardigste Steder, blant hvilke endnu isar kunde markes
den Gaard
Grevs-Ncess, som barer falleds Navn med den Landpynt, paa hvil
ken den tigger, og siges at have faaet samme af en Skotst Frue, der
enten virkelig har varet, eller givet sig ud for at vare Grevinde,
og stat for mange Aar siden have boet her paa Stedet; stiont ingen
nu omstunder veed at gwre Forklaring, enten om hendes FamilieNavn, eller om Aarstgen til hendes Afreise fra Skotland og Ankomst
hid, med videre. Gaarden er for narvarende Tid een af de ringe
ste her i Egnen, da den er fuld af Steen Urer, som vise, at den en
gang maa have tåget Skade af Field-Skreed, og har desuden hver
ken smuk Situation eller andre Hertigheder, som kunde giore den til
en anstandig Boepal for Folk af hoi Stand. Den Have med
Frugt-Traer, hvortil her endnu stes Tegn, giver vel tilkjende, at
Stedet i de aldre Tider maa have havt fornemmere Beboere end
Vonder ; men at nogen af dem stulle have varet af Grevelig Her
komst, derpaa haves imet andet Beviis, end Gaardens blotte Navn,
som synes at have sin Oprindelse af Greve, stiont Stedet af nogle
baade navnes og strides Greebsnccss, i steden for Grevsncrss.
Kort at sige: alting beroer paa et blot Sagn, hvis Rigtighed jeg ikke
tor bekrafte, men heller iUe ganste benagte, i Betragtning af Skot
lands og Engcllands maHfoldige indvortes Uroeligheder, og begge
disse Nationers Trang til Tommer og Traelast, som idelig have po
det dem til at befsge vore Kyster, isar i de aldre Tider, og ofte givet
dem Anledning til at satte sig herned; hvilket ei aleene bevidnesaf
Herr Pontopp. i Norg. Nat. Hist. 2 P. Pag. 38 3, men kan og
(om jeg ikke tager ganste feil) isar stuttes af et vist Kirke-Sogns
Xf
Navn
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Navn her i Stiftet, eller afden i Hardanger beliggende Viig, kaldet
Kingstrviig, der efter mine Tanker vil sige det samme som KongeViig (af det Engelste Ord XinF 2: Konge) og maa formodentlig til
skrives de Engelste eller Skotste Folk, som der ide aldre Tider ha
ve boet. Nast ved denne Gaard og Pynt aabner sig
II.) Viige-Bygd, en meget smuk og temmelig stor Dal, som ba
rer Navn af den Viig eller Bugt, fra hvilken den gaaer op, nemlig af
den saa kaldte Haldkieldsviig, og strakker sig derfra omtrent i 1 Miils
Langde hen til Krstedalm i Annex-Sognet, med hvilken den ganffe
foreener sig; og da denne igien staaer i Foreening med Bonddaten
i lorgenfiords Sogn , saa falder igiennem disse tre Dale et saa kaldet
Eid, eller Alfarvei, imellem Voldsfiord og lorgenfiord, som i Almin
delighed holdes for at vare 3 Miile lang. Paa begge Sider af Dalen
ligge, som sadvanlig, hoie Fielde, og midt i Dalen et temmelig stort
farst Vand, som kaldes Md-Vatn, og er omringet af adstillige smukke
Gaarde, blant hvilke den ene har samme Navn som Våndet selv. For
uden dette Vand, som egentlig dannes af den igiennem Dalen nedls
bende Elv, findes endnu et andet paa Nordre Side, og lige oven paa
Field Ryggen, kaldet Dingel Vand, ved hvis Brådde den forhen her
i Bygden boende, men nu ved Doden afgangne, Herr Oberst RodtVidt forsikkrer en Gang at have sundet Cinnober. saa reen og nativ,
pt den uden videre Tilbereedning kunde bruges tilMalning; hvilket
jeg ikke holder for utroeligt, endstiont jeg hverken har stet Prover afCin
noberen, eller havt Leilighed til at besoge Stedet, hvor den stal findes,
efterdi det ligger alt for hoit op og langt åssides (*). Ved Soe Stran

den

(*) Siden dette var strevet, har jeg sundet Leilighed at besege DlNgslVandet, men ikke feet ringeste Tegn enten til Cinnober eller andre Mineralier; saa at jeg trocr, at ovennmldle Herr Oberst Nodtvidt maa have la-
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den derimod har jeg selv sest mange lose Steene, deels stakkede med ro
de Tyter eller Granater, deels besprangte med Partikler af en gron
Materie, som uden tvit maa vare en (^var^um rmAum ; ei at tale om
en rod og glindstnde Spat Art, som findes hoiere op ved Gaarden Rod'
stet. Denne, saavel som de
Gaarde have alle en smuk Situa
tion, da de ligge radviis paa be^e Sider af Elven og det ferste Vand,
paa en Miils Distance ; thi hoiere op er Dalen ganste übeboet, stiont
den ellers overalt er ganffe smuk, ja holdes endog af nogle for det smuk
keste Sted paa heele Sondmor. Iblant de markvardigste Gaarde
kunde regnes
i ) HaldkKldsviig, som barer falleds. Navn med den Bugt, i hvilken
den ligger, og siges at have faaet samme af en Konge, navnlig Hald
kild eller Haldkield, hvis Grav endnu vises strax oven for ElveVroen. Denne saa kaldte Konge maa formodentlig vare den i
l^rtcei ttitt. Ivlorv. ?. 3 p3A 48 l > saavel som i dette Skrifts I. P.
10. Capitel, ommaldte Halkell Huk, en Son af den Sondmorffe
Hovding Jon Smorbolt; thi omendffiont Halkildsviig navnes
i vore Historier lange for hans Tid, nemlig i Aaret 994, da HagM
Jarl siges at at have ligget der med sin Flode, efterat han havde
holdt den bekiendte Soe-Trafning med lomsvikingerne i Hiorin
gavog, saa bliver dette dog ikkun at anste som en kroleplis lMori
ca, der ofte forekommer i vore Historier, som f. E. naarHioringaXx 2
vog
det sig bedrage af et Slags Sopp eller lAw/?^ckw, som jeg nogle Gange
her i Sognet, men ellers ingensteds, har stet, nemlig IASo/?^ckm
c/^m I<m»^ ,- thi denne seer i Vegyndelsen nd som en bled Minie-Farve,
indtil den saaer Skikkelse af nogle smaa Nsdder, som have en red Huud
omkring sig, og indeholde et Slags redt Pulver.
Den voxer paa gamle
Trceer og Stokke, afhvilke maaffee noget kan have vcrrtt at see ved Våndets Brirdde paa den Tih da Obersten var der oppe.
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vog kaldes saa, endog forend Slaget blev holdt med lomsvikinger
ne, da den dog ikke kan have faaet saadant Navn forend efter Sla
get, da Hioringer (det er, Seiers Steene) bleve der oprettede til
Erindring, om Slagets lykkelige Udfald for Hagen Jarl. Paa
denne Gaard, som nu omstunder er Praste-EnkeGaard, staaer.
2) Voldens Kirke, eller Sogne Kirken for Voldens Menighed, som
et opbygt af Staver i Form af et Kors, og derhos temmelig stor,
da den i Bredde holder )4 Skrit, og i Langde 28 foruden Choret,
som er l 1 Skrit langt, og desuden forsget med et stort Sacristie. Kir
kens IndretNiNg, eller indvendige Trae-Verk, bestaaer mestendeels
af Fyrre, som dog til Deels er ziiret med Billedhugger Arbeid; men
Pradikestolen bestaaer af Eeg, og er ei aleene bekostet, men og ud
arbeidet, af den i Billedhugger Kunsten heel kyndige Herr Maths
Clanson Skaaning, som i forrige Seculo var Sogne-Prast her
paa Stedet. Paa Alteret ligger en hviid MaMor Steen, ikkun
een Spand lang, og i Bredde er Par Tvarsingre kortere, hvilken
uden Tvivl bor henfsres til de saa kaldte
portLtilia eller O lcu
la p2olB, om hvis Bestaffenhed forhen er maldet ved Hamms Kir
kes Bestrivetfe. Paa stirke Gaarden sees mange Gravsteder be lag
te med stade Graasteene, i hvilke Bonderne selv have udhugget de
Afdodes Navne.
Straz' Osten for denne rette Kirkegaard lig
ger en stor og uindhegnet Plads, som ogsaa siges at have varet
indviet til en Kirkcgaard, i Anledning af en Pest eller smitsom
Syge, der (uvist paa hvad Tid) stal have grasserer her i Egnen
saa starkt, at' de Dodes Antal ikke kunde rummes i den gam
le Kirkegaard. Hvor vidt denne Beretning er grundet, kan jeg ikke
sige; men vist nok er der, at Pladsen, omendffiont den lange har
ligget under Fae-Fod, dog endnu virkelig viser Tegn til Gravsteder.
Vesten for Kirken sees en rund og ligesom indhagmt Plads, der
holder
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holder 90 Skrit i Omkreds og 3O i Giennemsnit. De Steene,
som indhagne den, eller ligge rundt omkring den, meenes at vare
Levninger af et gammelt Closter, som da enten maae have varet bygt
ien Runddeel , eller maastee havt en rund Ningmuur omkring sig.
Midt paa Pladsen findes et Hull, som holdes for at vare Nedgan
gen til en Kielder eller underjordist Canal, der dog nu er ganffe ind
falden og übrugbar. Kirken eier et Jordegods , bestaaende af 2 2
Voge og 12 Mk. Fiff, og tilhorer en Proprietair.
3) Aren, som ligger ffraas over for Kirken, paa Sondre Side asEl
ven) er Prastegaarden her i Kaldet. Den har af Naturen en smuk
Situation, og ved den nyelig afgangne Sogneprastes, Hr. Iver
Munthev, Fliid en stor og smuk Have, som ei alene er forsynet
med et godt Steen Gierde, men og med en Hoben kionne Blomster,
blant hvilke jeg isar vil navne Letonicg) (^nelicinnium M3)1.18>
(^olcnicon, (I!drxsaiNQenum le^ecum,
Viola'ma
trioN3liB og KanunoutuB aconirjioli^ , hvitken sidste er ellers en
agte Field Urt, og maae derfor uden Tvivl vare nsdhantet fra Fiel
dene og plantet her med Fliid. Desuden har jeg her blant Ukrudet
i Haven feet (Henopockmm rgccmiB consertiB lirWllimi'B) I^u
maria, I^amplana ,
, Benecio vul^anB og BonoKuB
lXviB; og blant andre Tråer Berberis, Caprifolium," som herlig
beprydede Lyst Huustt, Hagetom med Poder af Pare-Trae, og
Laurbcer-Trceer, som een Gang stal havs baaret Blomster. Blant
de vildvoxende Urter, som jeg paa Prastegaarden selv og de omlig
gende Steder har antraffet, kunde i sar markes folgende, nemlig
ved Stranden :
s.
M3ricimum , (HocKleg.
ria oGcinaliB> (Hucud3luB s. Venen album, (ilaux mantima,
I^i^uftienm soliiB bitern3tiB) ?otemilla
3cute!lana
f. I^umaMa
Btatiee caule nu6o. I Agrene :

Xx 3
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(laleopu^ toliiB imerno6n'B cauliniB leqvalibuB og (kalium c^vod.
Ved Elve-Bradden :
s. ktalmiea (som vozer
her i stor Mangde, men er mig ellers ingensteds forekommen) item
N/MUB 2i'enariu3 og ?N3lariB tpica cxlin6riea. Paa Engene:
s^lveKnB,
d!3mpanula tolii3 ovaw laneeolaN 8 albo, l^ar6un3 tolllB inte^ri3 l3einiariB^ve) Lc^viletuni
arvenle, L^viletum eaule nu6o seabro, (Geranium l^lvatienm,
OreniB bn!l)i8 palm3ti3 ne^rii eornu leraeeo, ?ariB, ?arnalll3,
krunella vnlF3riB, Beabiola arvens, Va!ei-i3N3 lv!vestriB. Hen
ved det saa kaldte Grevsncess voxer den vellugtende
060
r3t3 i Mangde; og oven paa Fieldet, isar paa en Prastegaarden
tilhorende Grasgang, siges at voxe et Stags Gras, som gisr He
stene saa opblaste og forstoppede, at de endog kan dos deraf, om de
ikke ved en stark Riden komme til at sveede og stolde, hvilket Tilfalde
fornemmelig stal yttre sig i Hunde-Dagene (*), og bliver efter mine
Tanker at tilskrive den Urt
li Kura murana. Af vild
voxende Tråer forekommer her Birk overalt, Bemveed (Vidur
nnm) ved Gierderne, og Ast (t?laxinnB) i een af bemaldte Herr
Mnnthe plantet Alles.
4) Rodscet, som er Lehnsmandsgaard og Tingsted for Voldens
Skibrede, ligger strax oven for Prastegaarden, og har formodentlig
faaet
(*) Ved det her mceldes om en vis Tid, paa hvilken dette Tilfalde stal yttre
fig, saa erindrer jeg hvad I^na^/ i
H. eck. 2. §. 1730. har anmarket om Varren eller Vaar-Ormen, nemlig at den ei alene simer
sig i Ksernes Ryg, men og i Hestenes Mave (ve^^l^/«/) og bliver dem
ved Sommer-Soelhvttrvs Tider dsdelig.
Dette bestyrker vore- BsnderS
almindelige Meening, at Hestene dcc af Trold, hvorved de forstaae visse
stadelige Insecter; men at samme, som de sige, stulle sime sig i Heste«
nes Håar , isirr ved Orene , det har ingen Rimelighet».
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faaet sit Navn enten af Rodning (see Hr. Pontopp. Danste At
las Tom. i. pag. 60.) og Sccter, eller og maastee af de i Narhe-

den liggende rodagtige Bierge, som udvendig bestaae af en rod og
glandsende Spat Art, blandet med en Hoben Kmge-Guld, hvil
ken jeg meener at vare en 83xum iparolum rusum mie3 niZl3 p3r>
ricnliB
LinnHi. Paa Dalens Sondre Side, og just
ved denne Gaard, ligger et hoit og anseeligt Field, som altid pleier
at styde en Deel Steene fra sig og sende dem ned i Dalen, saa ofte
et Regn-Veir er forhaanden, og tiener derfor i saa Fald (ligesom
mange andre Fielde hos os) ttl et naturligt Barometer for de nar
boende, hvilke altid vente Regn, nåar de see Steene at komme tril
lende ned ad Field-Siden.
III.) We-Fiord eller Kst-Fiord, som begynder ved Volds
fiordens Ende, har uden Tvivl faaet sit Navn deraf, at den lober mod
Osten, eller rettere mod 0.5.0., indtil hen imod Slutningen, da
den boier om til Sonden og Vesten. Denne Fiord, som egentlig bor
anstes for den anden og sidste Fortsattelse af Rovdefiorden, begynder
Paa Ostre Side ved Furncrsset, men paa Vestre Side ved Kiilsfior
dens Aabning , og holder omtrent i Miil i Langde. Den er i Vegyn
delsen temmelig breed, men tager siden alt meere og meere af indtil den
Pytlt Skaarncess, hvor den er meget smal; stiont den til sidst udviider
sig igien og bliver meere rummelig. Den har en anseelig Dybhed, og
paa begge Sider (isar paa den Ostre) meget steile Fielde, med hoie og
smale Strande; men ikke des mindre er den dog temmelig vel beboet,
og indbefatter en Hoben Gaarde, af hvilke de fieeste ligge adspredte,
og fslgelig udgiore lige saa mange smaae og sarstilte Bygder. Det
storste og betydeligste Bygdelav er den paa Fiordens Vestre Side belig
gende Hoi-Dal, som indeholder 6 Gaarde, og har desuden nogen
Herlighed af Smdsteen, der dog gemeenlig er opfyldt med alt for
haarde
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haarde Kiertter, og folgelig ikke fuldt saa god og brugbar, som den der
findes tvart over for paa hiin Side of Fiorden, nemlig i og ved den saa
kaldte Ullelands-Dal; thi der bestaae Biergene nasten af puur Sand
steen, som er meget tienlig til Slibesteene, Scender og Bryner, med
hvilke Egnens Beboere drive en fordeelagtig Handel baade i og uden
for Sognet. Inden for disse 2 Dale, af hvilke den sidste ikkun ind
befatter l Gaard , bliver Fiorden meget trang, og Fieldene meget stei
le; og der var det egentlig, at den forhen ommaldte Snee-Skreed,
som i Aarene 175 5 og 1757 foraarsagede saa stor og «ventelig Skade
her i Kaldet, traf ind, for saa vidt Voldens Sogn angaaer, isar paa
de tyende Gaarde Geedeviig og Viigstrand, som ligge omtrent paa
de trangeste Steder af Fiorden , een paa hver Side, og maae herefter
bestandig blive ode, fordi der ikke findes et eeneste Sted, hvor Huuse
ne kan staae sikkre for Fare af Skreederne. Formedelst disse og andre
Uleiligheder, som styde af Fieldenes Holde, Steilhed og Nogenhed,
kan de her i Fiorden beliggende Egne ikke i Almindelighed siges at vare
meget frugtbare ; men derimod falder i Fiorden selv Mon Herlighed af
Fiffene, fornemmelig af Sild og Stor, hvilken sidste fanges deels
tillige med Silden i Vod, deels med Harpuun, just ligesom forhen er
maldt om Isrgenfiorden, hvor Stor-Fangsten fornemmelig gaacr til
hos os. Foruden Sild, Sey og Stor, fanges her (ligesom i Volds
fiorden) en god Deel Qveiter med Dyb Liner, og en Hoben saa kal
det Smaae-Fist med Snor og Angel; da man til Madding for de sid
ste pleier meget at betiene sig afKrage-Skicel (^onen3
OW3)
som falder her i stsrre Overstodighed, end paa noget andet mig bekiendt
Sted, anseet, at alle Klipperiige Strandbradde befindes, saa hoit
som Floden stiger, dermed at vare ganffe tat besatte og ligesom over
kladte, hvilket i Ebbe-Tiden giver et rart og meget artigt Syn. End
llu kunde hertil lagges den betydelige Laxe-Fangst/ som gaacr til i Fior
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bens Botn; men denne stal siden ommaldes ved Forde-Dalens Be
strivelse, hvor den fornemmelig har Sted. I ovrigt bliver her intet
besynderligt at marke, undtagen den sag kaldte Eids-Kirke og St.

Ols Hullet.
i) Eids-Kirke er ikke, som man af Navnet stulle stutte, en SogneKirke eller Capell, men et hoit, steilt og nogent Field, beliggende
paa Ostre Side afden forhen ommaldte Hoydal, hvor det adffiller
sig fra de ovrige Fielde ved sin sardeles artige Top, der viser sig
langt fra, besynderlig for vore Fistere i Vester-Havet, som en Ga
vet aset stort Huus eller Kirke, og har forledet mange til at troe,
at det virkelig var saa. Af hvad Aarsag denne indbildte Kirke barer
Navn af Eid, og kaldes Eids-Kirke, derom har jeg ingen Oplys
ning kundet faae, men fiutter, at vore Bonder, som i Udtalen ge
meenlig forkorte Ordene, og derhos som oftest udlade den
tion (H), maae ved en stark Sammendragelse eller
have forandret Hoydals-Kirke til Oyds- og Eyds-Kirke; thi at
de stulle have tåget feil af Beliggenheden, og anstet dette Kirkelig
nende Field for at vare den virkelig saa kaldte Eids-Kirke i NaboeFogderiet Nordfiord, er efter Situationen stet ikke rimeligt. . Paa
den til Dalen vendende Side er Fieldet ikke alene steilt og übestige
ligt, men endog ganste utilgangeligt, formedelst en ved Foden lig
gende stor Bierg-Kloft, som plat afffiarer Fieldet fra Dalen, og
gior, at Field-Siden ikke kan betragtes uden langt fra. Dette har
atter givet Anledning til et urigtigt Syn og urimeligt Sagn, nemlig :
at der paa Field-Siden ssulle vare et Hull eller Aabning, forAab
ningen en Dor, og i Doren en Nogle-Hank, med videre, somaf
nogle blev anstet for ganffe upaatvivleligt, ja endog paa hoiere Ste
der anmaldet, men endelig, ved en afOvrighsden foranstaltet noie
re UndersGninZ, befundet at vare uden mindste Grund. De til
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Besigtelsen udnavnte Mand maatte tåge en. Omvei af et Par Miile,
for at komme op til Fieldet, hvis overste Deel befandtes paa de stee
sie Steder saa ffior og brakkelig , at den kunde pilles ud med blotts
Fingre, og var nasten overalt bedakket med en Hoben flade og tynde
Graaesteene ; men i ovrigt ffal intet markvardigt have forekommet
enten neden eller oven til paa Fieldet.
O St. Ols Hullet er et meere markvardigt stiont mindre bekiendt
- Sted, beliggende paa det forhen ommaldte Skaarnccss, en maade
lig hoi, men nogen Bierg Pynt, som stikker ud ved den Gaard Ham«
re/ og gior Fiorden. sammesteds meget smal. Paa Vestre Side af
denne Pynt .sees et Hull i det haarde Bierg, som barer Navnas
St. Ole, og er i sig selv intet andet end en saa kaldet lette-Gryde,
eller et nar ved Flod Maatet liggende rundt og perpendiculair BiergHull; men befindes dog i een og anden Post at vare adstilt fra andre
i sit Slags, og fortiener derfor noget noisre at beffrives. letteGryden ligger ganffe nar ved Flod-Maalet, paa en liden horizontal
Afsatning, hen imod det yderste af Pynten og paa dens Vestre Side,
som ikke er meget hoi, men derhos ganffe nogen og steil. Paa den
ne nogne Bierg Side sees en ikke meget dyb eller breed, men ganffe
javn og glat Fure, som strakker sig omtrent et Par Favne i Langde,
ned til den horizontale Afsatning, og stoder der saa lige til Mundin
gen af lette-Gryden, at man ved at glibe siddende ned igiennem dell
fsrste (hvilket her undertiden ffeer til Leeg og Tidsfordriv) altid kan
komme staaende paa Veenene i Bunden af den sidste. Der sinder
man liggende en Hoben smaae Steene, eller egentlig saa kaldte Kop-.
pel-Steene, som gisre Bunden kiendelig forhsiet; men alligevel er
Jette Gryden et Par Alne dyb, og holder i Diameter omtrent 2^
Alen, stiont dell meere kan siges at vare oval, end Cirkelrund, efterdi
den mod Norden og Sonden er meere Mvidet/ end mod Osten og
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Vesten. Indvendig er dm overalt saa javn og glat , som den kun
de have varet udarbeidet med et Hugge-lern; men har dog paa den
Kant, som vender til Fiorden, et Side -Hull ved Bunden, af
Skikkelse som en liden Dor eller Port, der svarer just lige imod den
oven for liggende Fure, og er saa stor, at en voren Karl kan der
krybe baade ind og ud. Igiennem dette Hull gaacr Soen ind i
Flod-Tiden, og fylder da lette-Gryden saaledes, at den aldeeles
seer ud som en Kiedet fuld af Vand ; men nåar Soen falder ud igien,
kan man lagge til med en Baad, og sta Baaden krybe ind igiennem
Hullet; ja, nåar Baaden er liden, kan man endog stille dens For
eller Bag-Stavn ind i Hullet, og ved at glide ned ad Furen komme
staaende lige i Baaden. Saa hoit, som Floden stiger, seer letteGryden rod og grsn ud, ligesom en irret Kobber-Kiedel, og har
formodentlig faaet saadan Farve af Sse-Vandet (*); thi strax oven
for Flod Maalet sees intet uden sadvanlig Graaebierg, som er saa
glat og haardt, at man med en blot Haand-Steen forgjeves soger at
staae det mindste Stykke ud. At disse Indhuulinger i det haarde
Bierg maae have sine gode naturlige Aarstger, derom kan man ikke
del tvivle; men hvad enten de stal tilskrives Regn- og Soe-Vandets
langsom minerende Kraft, eller ansees for Virkninger af Synd
floden, eller andet saadant, det maae jeg overlade til Laserens eget
Skion **). En Deel af vore Bonder holde ikke urimelige for, at
Vy 2
Al(*) At de adstillige Farver, som ofte sees paa Steenene i Stranden, egentlig
ber tilffrives det Salt og Svovel, som See-Vandet indeholder, det viser
Herr Denso i
(**) Th. Moros System om Biergenes Oprindelse, nemlig at de ere opstsdte
fra Hav-Bunden ved en underjordist Ild, har altid forekommet mig sta
meget meere rimeligt, som jeg t«nker at have sundet nye Beviis derfor
«See-
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Alting er foraarsaget asen oven fra nedfalde» stor Steen, som forst
har eftertadt sig en Fure i den steile Deel af Bierget, sg siden stand
set paa den horizontale Afsatmng, hvor den ved en idelig Omdreielse
afßolgerne har bpret sig baade ind og ud igiennem den nederste Deel
af Bierget, og endelig tilsidst faldet ned paa Soe Bunden; men
vore gamle Forfadre have paa sn langt kortere Maade vidst at af
giore den heele Sag, nemlig blot ved at beraabe sig paa St. Oles
overnaturlige Krafter, som ved alle Leiligheder have tient dem i Ste
den for Grunde og PhysiffeAarsager. Saaledes har man om dette
Sted folgende Fabel: at da K. Ole den Hellige engang ville lands
her ved Pynten, menWdt ingen Aabnr, eller beqvemt Sted ved
Stranden at faste sit Landtoug, forsogte han forst at danne et BiergHull yderst ved Pynten, hvor endnu en blot Aure er at ste, omtrent
af samme Beffaffenhed som den forommaldte; men da Bierget der
revnede ud, gjorde han et nyt Hull nar derhos, nemlig det her be
strevne St. Ols Hull, som og meget vel kunde tiene til saadant Brug.

End
i See Vundens og Biergenes Bestaffenhed hos os, hvor de sidsies Heide gemeenlig retter fig ester den fsrstes Dybhed; og dersom man vil
antage onne Hypothes, som den rimeligste, knnde maaffee den heele
Vanffelighed best lests saaledes: at en Deel haarde og uoplsste Steene
have ved Ild-Udbrydtlstn sprunget i Luften, og faldet ned paa de Steder,
hvor Bierg-Malmen allereede var stncrltet eller bledgiort, felgelig maae
have efterladt fig Furer og Hrller i Biergene, overalt hvor de fore frem.
Vil man ikke antage denne Hypothes, da var det maastee best at anste
disse Bkrg-Huller som Virkninger af lordffcrlv, siden man af de indlebne Beretninger om de fteneste lordffcelve i lisland, (indrrMde i det
Kiobenh. Selff. Skrifter ?am. /^///?a^. 196.) har erfaret, at den
med lordffalvene sslgende^ld har snmltet runde og trinde Huller i Biergene.
Maaffee man og af selv samme Aarstg kunde uvleede alle vore
Bierges Oprindelse.
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End videre har man i de aldre Tider tillagt denne lette-Gryde en
Kraft til at lage RygVark, og troet, at en Varkbruden, ftm ikkn r
vitte krybe ind igiennem Sids-Hullet paa den forhen viiste Maade,
strår stulle blide helbredet. Om nogen af egen Erfaring kan stad
faste denne Cuur, veed jeg ikke, meil har god Aarsag til at troe,
at man paa denne Maade lettere kunde faae et Rygbeen afbrudt
end laget.
IV.) Forde-Dal gaacr op fra den i Kstefiordens Botn belig
gende Gaard Forde, af hvilken den barer Navn, og lober i samme
Strakning med Fiorden (nemlig mod O.O.O.) l Miil op til Grand
strne af Naboe-Fogderiet Nordfiord. Den er i Vegyndelsen temmelig
trang, og til Deels udsat for farlige Snee- og Steen Skreeder; men
henimod det overste bliver den meere rummelig og smuk. I Dalen lig
ge z farste Vande i Rad ester hinanden , af hvilke det nederste er ikkun
lidet , det mellemste noget storre , og det overste allerstorst ; alle foreene
de ved en Elv, som giennemffiarer Dalen fra overst til nederst. Det
fsrste, som kaldes Forde-VatN, har saa liden Dybhed, at det om
Vinteren ganffe bundfryser, og ffyder derfor om Foraaret, nåar lisen
er optoet, en Mangde I^odeUa fra sig, som siden stoder hen til Vån
dets Bradder, og bliver der med Begierlighed sogt af Qvaget; hvilket
jeg een Gang selv har feet tidlig om Foraaret, da lisen endnu stod i
Våndet, og kunde ikke anses det anderledes, end som en sardeles Na
turens Omhyggelighed for Qvaget paa den vansteligste Tid af Aaret.
Det andet farffe Vand, som af sin langagtige Skabning kaldes LangVatn, ligger ganffe nar ved det forste, og er ligeledes markvardigt af
en vis Urt, som voxer der i Mangde, nemlig Lqvilemm c3ul6 ttriato
kron6idnB sub^mplicjbnB) der med stor Fliid indsamles om Hosten
af de narmeste Beboere, og holdes af dem for at vare det allerbeste Fo
der til Creaturene, hvilke, nåar de eresyge og ei ville ade andet -Hoe,
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dog siges at tåge imod dette. Det tredie og stsrste Vand , som heeder
Kald Vatn, er af Skabning nasten rundt, fordi det ligger paa det
viideste og rummeligste Sted i Dalen, hvor ei alene falder smukSitua
tioll, men og god Korn Avling, god Fyrre-Skov og Savbrug, med
videre, isar paa de tyende af Våndet benavnte Gaarde, Nore- og
Sore-Kaldvatn, som ligge tvert over for hinanden, hver paa sin Si
de af Våndet. Overst op i Dalen ligger den Gaard Bue-Eid, saa
kaldet af de 2de Eid eller Lande-Veie, som gaae herfra til Birk-Oren i
lorgenfiorden, og til den ved Horningdals - Våndet beliggende
Gaard Lilledse i Nordfiord, den forste igiennem Skiaastad-Dalen,
som her stoder sammen med Forde-Dal, men den sidste tvars over det
bekiendte Field Qviven, som her fatter Grandse imellem Sondmor
vg Nordfiord. Man siger og , at herfra iet Par Dages Tid kan gio
res en Reise over Fieldene og Snee-Braerne til Sogns Fogdene, hvor
man til Baads ikke kunde komme uden mange Dages Reise. Fra
Forde -Dalens Sondre Side lobe 2 Tvar -Dale ud imod Sydvest,
nemlig: 1) Sund-Dalen, som aabner sig imellem de 2 nederste farste
Vande, og er ei alene vel beboet, men og forsynet med de beste KornMarke i heele Sognet. 2) Ous-Dalen, som aabner sig imellem de
2 overste Vande, og har vel en temmelig lang Strakning, men indbe
fatter dog ikkun en eeneste Gaard af samme Navn, som Dalen seld.
DenTvarElv, som leber her igiennem, barer ikke, som sadvanlig,Navn
af Dalen, men kaldes Mere Elv, fordi den har sit Udspring everst op
ved Sondmors Grandser, og gior der Skilsmisse imellem Ousdalen
og Haggedalen i Nordfiord, hvis aldre Indbyggere siges med Fliid
at have forrykket og forandret Elvens Lob sammesteds, blot for at til
vende sig en Skovs-Part, som Elven ved sit forrige gamle og naturlige
Lob egentlig havde tildeelt Sondmor. At denne Forandring virkelig
stal vare steet/ og at Elven / ved Damningers Anlaggelse paa et vist
Sted,
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Sted, er bleven leedet fra sin gamle Rende (som endnu tydelig stal viise
fig) hen til det Sted, hvor den nu lober, det forsikkres her eenstemmig
afalle; men paa hvad Tid dette egentlig stal have titdraget sig, derom
har jeg intet paalideligt kundet erfare. Nu maae jeg vende mig til
Hoved-Dalen igien, og der til sidst betragte den meest markvardige
Gaard, uemtig Forde, som ligger laugst ned ved Elve°Munden, og siges at have faaet
sit Navn af en Kiampe, kaldet Forde, hvis Grav erwnu er at see
paa Nordre Side af Forde-Vandet. Denne Gaard er bekiendt
for at vare noget nar den beste i heele Sognet, saa vel i Henseende
til Kornavling, som Herligheder af Fyrre-Skov, Savbrug og Fi
stene; isar er den beromt for den ypperlige Fangst, som her aarlig
gaacr til af Sild og Lax, hvilken sidste gemeenlig bliver staaende
ved Elve.Munden heele Sommeren igiennem, og det i saadan Mang
de, at Bunden seer ganste hviid ub af den megen Malk og Navn,
som den gyder af sig. Der fanges den da ofte med Vod i betydelig
Mangde, og isar med stor Beqvemmelighed , efterdi Elve-Munden
ligger, som et trangt Revier, invstuttet imellem tvmde bratte men
ikke meget hoie Bierge, af hvilke det sene tiener i Steden for et LaxeVcerpe, det er, i Steden for den ellers brugelige Stellats afTrae,
hvor een af Fifferne bestandig maae staae paa Udkiig, for at have
: Oie med Laxen og givs Signal til at trakfe Voddet i Land, med vi«
dere> stm her kan stee fra Bierget selv, uden nogen kostbar TilbyZ.
ning, og uden mindste Forbedring ved Konst. Til disse naturlige
Herligheder kunde endnu lagges et Slags VeegsMN med Bolgag
tige Lag, som jeg har sundet her paa Gaarden, og holder for at
vare en
pan^uliz im^alpadilibus mcmdlanis tiexuossz
! I^IUNHI.

V.) Mils-
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V.) Kiils-Fiord er en liden Tvarfiord, som aabner sig paa den
Vestlige Side af Hstefiorden, og stratter sig en halv Miil ind mod
Sydvest. Den er i Begyndelsen temmelig breed, lige indtil den Gaard
Stromme, hvor den bliver meger indkneben, og ligesom forandret
til et trangt Sund, der neppe holder et Boffe-Skud i Bredde, og folge
lig medforer saa stridig en Strom, at man som oftest ei kan stoppe den
med Aarerne, men maae (som man her kalder det) Landgaae Baadene,.
det er, trakke dem, gaaende paa Landet , ester et Toug langs ved
Strandbradden. Af denne Strom er det/ at Gaarden Strslnme
(som bor kaldes een af de smukkeste, frugtbareste og Skovriigeste Gaar
de i heste Sognet) har faaet sit Navn; og inden for den begynder Fior
den paa nye at udviide sig som i en Cirkel, eller at danne en maadelig
stor ogrund Bugt, der egentlig udgior Fiordens Botn. Midt i denne
ligger dett store Gaard
Kiile, som har givet Fiorden Navn, og er markvardig af et Steew
Kors, som der staaer opreist paa en Hoi, strax oven for Gaardens
Huuse, og bestaaer af et Slags Skimmer-Steen (Baxum mica<
c^utn) blandet med Hviide Tyter eller Qvartz Kirtler; en SteenArt, som hos os er meget rar, men derimod langere Nord ved
Trondhiem meere gangs, og maa uden Tvivl derfra vare handtet.
Korset er dannet uden synderlig Konst, men dog udarbeidet af en
heel.Steen, eller udhugget af en tynd Steen-Plade saaledes, at det
har en haiv Alens Bredde og et Par Tvarsingres Tykkelse overalt,
nemlig saa vel hvad Stammen forn Greenene angaaer, afhvilke den
forste holder lidt over 4 Alne, men de sidste tilsammen kun 2 Alne, i
Langde; og der, hvor begge Armene eller Greenene stode sammen
(eller lige midt i Krydset) er boret et Cirkel rundt Hull. Dette Kors
barer ikke, som sadvanlig, Navn af St. Ole, men kaldes stet hen
Steen-Korset, uden at man veed, enten paa hvad Tid, eller i hvad
'/
Hen-
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Hensigt det er oprettet; men da det just staaer ved en Alfarvei (nem
lig ved det sta kaldte Birkedals-Eid, som herefter stal beffrives)
og har desuden liggende rundt om sig en Deel store og stade Graae
steene, ligesom Banke, hvorpaa de Reisende pleie at satte sig for at
tagc Hviile, saa er jeg ved den Anledning falden paa at troe, at det
maastee kan vare opreist i K. Ole Tryggesons eller K. Ole den
Helliges Tid, for at erindre reisende Folk om den christelige Reli
gion, af hvilken de begge vare ivrige Tilhangere, og at det formo
dentlig bor sattes i Ligning med det imellem Kiobenhavn og Roes
kilde staaende Snubbe-Kors, hvorom maldes i Danste Magazins
iB. Pag. 2G. Maaffe man heller ikke tog meget feil, om man
paastod, at dette og andre saadanne Korser have i Christendommens
Begyndelse, da Kirkernes Antal her i Norden ikkun var ringe,
tient til offentlige Forsamlings-Steder, hvor den Norffe Almue har
holdt sin Andagt og Guds-Tieneste; i det mindste forekommer det
mig meget rimeligt, at det gamle Norffe Ordsprog, Han kommer
hverken til Kors eller Kirke, hvilket endnu bruges om en forsom
melig Kirkeganger, maae deraf egentlig have sin Oprindelse. Vil
de man end sige, at dette Kors, ligesom adstillige andre Her i Fog
deriet, blot kan have varet opreist til Erindring om een eller steere
Personer, som enten af Vaade ere omkomne eller og uffyldig afiive
de; saa hindrer dog dette ikke fra at troe, at jo Munkene, som benyt
tede sig af alle Leiligheder til at sortiene Penge, have paa stige Steder
holdt Siele-Messer og Forsamlinger (*).
Vl.)Birke(*) Hcrpaa forekommer et mcerkeligt Beviis i Hr. Densos Physikalische
Brieffe i. B. i. Theil Pag. 78., hvor man afTentzels Monathl.
Unterred. sinder anfert en Pavelig Commissions Dom, fieldet over den
bekiendte Mce/Ze ci'o?Ha^, der af Engett«nderne blev brcendt som .en

Zi
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VI.) Birke-Dal tager sin Vegyndelse ved Enden afKnlsfior
den, og gaacr fort i samme Strakning med den, nemlig mod Sydvest,
dog saa, at Gaarden Kiile, som ligger ved Dalens Aabning, egentlig
bor henfsres tilFiorden, deels fordi den har givet Fiorden Navn, deels
og fordi dsn er adstilt fra Dalens overste og beboede Part ved 2 smaae
farste Vande, som ligge langst ned i Dalen paa trange og indknebne
Steder, som ikke kan beboes, men dog befares til Hest og Fods; hvor
for og denne Part afDalen udgior en Deel af det saa kaldte BirkedalsEid, som begynder ved Gaarden Kule, og strakker sig derfra forbi bs
maldte 2 smaae Vande op til det tredie og stsrste Vand, hvor man stet
ter over med Baade, og gaacr saa igien fra den Gaard Sore-Virksdal
ned til Nostdal i Nordfiord. Af disse tre Vande er det nederste kun li
det, det mellemste noget stsrre, men det overste atterstsrst, og kaldes i
Sardeleshed Virkedals-Vandet, fordi det ligger i den rette og egent
lig faa kaldte Birke-Dal, eller der, hvor Dalen udbreder sig saaledes,
at den kan beboes, nemlig omtrent i en Runddeel, hvor Våndet lig
ger i Midten, med adstillige smukke Gaarde paa alle Sider; altsam
men indstuttet af hoie og Skovriige Fielde, blant hvilke jeg isar maae
navne Store- og
tigge nar ved hinanden, og give
fra sn vis Oie-Punkt et meget c.rtlgt Syn, efterdi det forste seer ud som
en stsr og rund Knold, men det sidste som en smal Pyramide. Vån
det selv er og mestendeels rundt, yg derhos temmelig stort, saa at de,
der reise over Birkedals-Eidet, maae satte derover med Baade. Det
har sit Tilstod fra ) adstilte Elve, og udgyder sig igiennem 2 andre,
af hvilke den eene har et synligt Lob over Jorden, men den anden et
stiult
Hexe, nemlig, at hun ffnlle holdes og offsntlig erklares for uffyldig, 05
del med selgende Tillceg : mm^o/e«m O/Hm /?^<Mck'on^, O' «tAvwVe
F^/ri/^O7/5/?^ , Kli m^mo7-mm^e^e/«KW, ac
a//o^«m </^««<FO«
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stiult Lob under Jorden. Den fsrste foreener sig med de 2 nederste
Vande, og falder til sidst ud i Kiilsfiorden, saa at det Fyrre Tommer,
fock hugges i den overste Part af Dalen, kan med stor Beqvemmelig
hed stodtes eller nedffibes over alle 3 Vande lige ned til Stranden;
men den sidste, som ligger stiult paa den Ostre Side afden fsrste, og lober
javnstdes med den, stratter sig itte videre end til det mellemste Vand
alene, og har folgelig en meget kort Lsbe-Bane, efterdi de 2 sverste
Vande ligge ikkun et Par Bssse-Skud langt fra hinanden. Paa hvad
Sted i Birkedals-Vandet denne stiulte Elv egentlig har sst Udspring,
kan itte sees eller bemarkes; men ved Udlsbet i det mellemste Vand gi
ver den sig tydelig nok tilkjende ved en Strom, som er saa stark, at den
om Vinteren holder lisen sammesteds ganste aaben.
Den Mark,
hvorunder Elven stiuler sig, ligger itte indkneben blant Fieldene, og
bestaaer folgelig heller itte af Loft-Unrer, men har en ganffe fast
Bierg-Orund, bedattet med Muld, igiennem hvilken denne Elv paa en
hemmelig Maade har mineret sig ; langt anderledes end i Nomngsda
len i Isrgenfiords Sogn, hvor ligeledes er maldet om en underjordiff
Elv> og hvor Aarsagen til Elvens stiulte Lob med god Grund er udlee
det af Field Skreed. Ved Birkedals-Vandet selv, hvorfra denne
Elv har sin Oprindelse, bliver end videre at marke: at det (ligesom de
fieeste store Vande hos os) svolmer op og sattes i en hastig Bevagelse,
saa snart Vester-Havet foruroeliges af StormVinde, og at det, endog
iden starkeste Frost, aldrig fryser ret til, forend Vinter Soelhvarv er
forbie; hvorimod det, efter bemaldte Solhvarvs-Tid, ofte belagges
wed fast lis, og sender da fra sig ned igiennem Dalen en meget stark
Snoe eller Snee-Vind, som bestandig holder KiilsfiordM aaben, og
hindrer den fra at fryse til paa een og samme Tid med Våndet; hvilket
alt anfores ester Indbyggernes Beretning, som grunder sig paa lang
Erfaring. Rundt om dette Vand ligge adstillige gode og smukke Gaar
-3 5 2
de,
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de, isar paa den Sydlige Kant af Våndet, hvor Dalen staaer sig ud i
z smale Greene, elln' 3 snavre Tvar-Dale, og faaer derfra ligs saa
mange Tvar Elve, som ere Birkedals-Vandets Kilder. Tvar Dale
ne ere alle temmelig lange, men derhos meget ange, og ganste übeboe
de, saa at de ikkun tiene som Alfarveie til Nabos Fogderiet Nordfiord,
hvis Grandser de paarsre. l) Den fsrste TvcwDal aabner sig ved
Gaarden Helsott,, og gaacr derfra i Sydost hen til Grandse-Fieldene,
med en lang og besvarlig Landevei ned til HorniNgdalm i Nordfiord,
som ikkun meget sielden befares. 2) Den anden og mellemste TvarDal, som egentlig kaldes Stige-Dal, aabner sig ved Gaarden Lostet,
og tager sit Lob mod Sonden saaledes, at den giver Anledning til en
Alfarvei paa 1 Miils Langde ned til Eids-Dalen i Nord. fiord, som
noget oftere befares end den forste. Denne Dal er ellers markvardig
deraf, at den har 3 farste Vande liggende i Rad og nar ved hinanden,
det nederste noget mindre end det mellemste, og begge noget mindre end
det overste, men alle foreenede ved en Elv, just ligesom i Hoved-Dalett.
3) Den tredie og meest bekiendte Tvar-Dal aabner sig ved den Gaard
Sore-Birkedal, og gaacr fort i samme Strakning med Hoved-Daten,
nemlig mod Sydvest, hvor den standstr ved et maadeligt hoit Field.
Den udgior en god Deel af det saa kaldte Virkedals-Eid , og tiener
i Almindelighed til en Vei for dem, som reise over Land til Nordfiord,
da de forst have 2^ Fjerding Miil at reise op ad Dalen og Fieldet, og
siden 5^ Fierding ned ad igien til den ved Eidsfiorden beliggende Dal
og Gaard Nostdal, et Sted, som i vore Historier er bekiendt deraf,
at Vemund Kamban, Konge over Fiordene, blev der af Ragnvald
More-larl indebrandt tillige med hans heele Fslgestab, bestaaende af
90 Mand. Alt det, som nu er opregnet af Dale-Strakninger, Elve
og farffe Vande, henhsrer til den saa kaldte Birke-Dal, hvilken, om
endffiont den synes at have faaet sit Navn af.Birk (Lecula) dog egent

lig
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lig frembringer Fyne, og det i stsrre Mangde, end noget andet Sted
i heele Sognet; saa at Daleboernes beste Naring bestaaer, nast Ager
dyrkning og Qvag-Avling, i Tommer -Hugst og Baade - Byggene,
paa hvilket sidste isar de lagge megen Vind, og lade derfor alt TorffeFifferie fare. Foruden Fyrre, som fornemmelig anvendes til at byg
ge smaae og store Fister-Baade, findes her og Alm, Barlind, Eene
bcer-Trcce og Lind; ei at tale om en vis Udart af Fyrre , som ikke sees
andensteds end her, og findes i 1. P. 2. Cap. bestreden under Titel:
?inu3. Iblant de markvardigste Gaarde i Dalen bsr regnes
1) Ssre-Birkedal, hvor den bekiendte Birkedals-Myr, som efter
adstillige Skribenteres Vidnesbyrd kan inden tre Aar forvandle
Hassel Kieppe til Hvadsteene, egentlig stal vare at finde. Dette
har i Almindelighed lange varet troet/ som noget, der ikke indehold
te en Modsigelse eller Physisk Umuelighed; men ligesom Hr. Pontoppidan i Norg. Naturl. Hist. I.D. Pag. 143. allereede har
viist, at den saa kaldte Birkedals-Myr hverken frembringer petri
ficsrende Vand eller virkelige Petrefacta, ja ikke engang ds foregiv
ne Petrefacta, som er intet andet end Amiant-Steene; saa kan jeg
nu end videre forsittre, at Birkedals-Myren selv er en Fabel, og
at der aldrig har varet nogen sarstilt Myr titas saadant Navn, uden i
SkribenternssHierner. Herom er jeg bleven overbeviist i Aaret 1757,
da jeg paatog mig en Reiss tit denne Gaard, ikke i Haab om at finde
forsteenede Hassel-Kieppe (thi dette vidste jeg nok var forgieves) men
blot for at see og betragte den Myr, som var kommen i saa stort et
Udraab, og som i vore Historier beffrives endog med denne Omstan
dighed, at den frembringer en Hoben Elle Tråer, uden at kunde for
vandle den mindste Elle Kiep til Steen; men tvert imod al Formod
ning maatte jeg ved min Ankomst fornemme, at, afalle de Myre,
som findes, enten her eller andensteds i Birkedalen, var ingen isar
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bekiendt under Navn af Birkedals-Myr, og at hverken Gaardens
eller Dalens Beboere vidste at anviise Stedet, hvor den stulle ligge.
Dette forekom mig vel i Begyndelsen som noget ganste utroeligt ;
men efterat jeg havde kaldet samtlige Gaardens Opsiddere for mig,
og udspurgt alle Omstandigheder paa det nsieste, blev deres een
stemmige og endelige Svar dette: at de vel ofte havde hort tale om
en Myr af forommaldte Navn og Egenffaber, ja endog selv last no
get om den i Rami Norg. Bestrivelse, men hverken af egen Er
faring, eller af deres aldste Forfadres Beretninger, faaet ringeste
Kundstab om, hvor den egentlig stulle vare at see og finde; at de af
den Aarsag aldrig havde styrket fremmede og reisende Folk i deres
forudfattede Meening om denne Myr, men tvart imod fraraadet de
Nysgjerrige at efterssge den; at der ikke een Gang, saa vidt dem
var bekiendt, havde varet giort Forssg, med at stikke enten Elle
eller Hassel-Kieppe ned i nogen der paa Stedet varende Myr, end
sige, at HassebKieppene ved Myr-Vandets Kraft stulle vare for
vandlede tit Hvadstene; at ds foregivne Petrefacta vare intet andet,
end Stykker af Amiant-Stem eller (som vore Vonder kalde den)
Trcee-Steen, og at denne sielden eller aldrig forekom i Myre og
Moradsige Steder, men enten i Elvene blant andre Steene, eller i
visse saa kaldte SteeMmer; at der isar paa et vist Sted, belig
gende i Fierding Vei oven for Gaarden, stal findes et meget stort
Stytte af bemaldte Steen Art, men at samme er alt for tykt til at
kunde have sin Oprindelse af Hassel Tråe, og til at vare et petrisice
ret Stytte Tras.
Med disse fornuftige og meget troevardige
Mauds Beretning maatte jeg da lade mig nsie, og reisede tilbage
igien, ikke med den Fornsielse, som jeg havde ventet, men dog med
en anden, som er denne: at jeg derved havde bragt mig selv og an
dre ud af en aldgammel Vildfarelse, til hvilken Stedets Beboere
ikke
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ikke vidste at sige den mindste Anledning. Rimeligst er det , at een
eller anden fremmed og ukyndig har eengang af en Handelse sundet
et Stytte Amiant-Steen liggende her i en Myr, og af Steenens
Nationale Navn (nemlig Trcee-Steen) ladet sig forleede til at stut
te, at den virkelig var forvandlet^af Tras til Steen i Myren; hvil
ket da siden kan have udspreedet sig som et almindeligt Nygte, og gi
vet Anledning til Skribenternes falffe Beretninger om BirkedalsMyrm og dslls petrisicerende Kraft. Det er og vist , at AmiantSteenen ofte ligner forraadnet Tråe (isar gamle afhugne TrasSpaane) saa aldeles, at den af Ukyndige let kunde tåges for petn
ficeret Tras, ligesom den og formedelst sine Traelignende Egenskaber
kaldes af vore Bsnder Trcee-Steen. Af de adstillige Prover, som
jeg tog med mig, befindes nogle at vare langagtige og tykke, i begge
Ender ligesom afhugne, af Farve graaeagtige, og bestaaende af pa
rallsle Trevler, som let lade sig adstille; men andre derimod see ud
som runde og tynds Skiver, ere guule af Farve og mindre tunge
end de forste, og give desuden kun lidet Tegn til parallele Trevler,
men stive sig nasten som en SkievevSteen i horizontale Lameller,
Foruden Amiant Steen (som itte falder i nogen Mangde) findes og
her paa Gaarden (ja endog rundt omkring heele Birkedals-Van
det) stion Sandsteen, hvoraf forfardiges gode Slibesteene.
2) Helscet fortiener at markes, i Henseende til dell Veegsteen eller
Klcebersteen, som findes der paa et vist Sted, kaldet Klceber
steens-Hammeren, stisnt itte i den Mangde, som 1 Miils Vei
derfra ndi Eids Sogn i Nordfiord, nemlig ved Gaarden AashamMsr, hvpr den hugges ud i store Plader, tienlige til KattelovnsPlaver. Her derimod biiver den mestendeels anvendt til Alvsteene
i Smeede Verksiaderne, undertiden ogsaa til Soelstiver og Blcrk
huust/ som af Bonderne selv forarbeides. Stsen-Arten er her af

det

368

Sondmors Bestrivelse 11. Parts VII. Capitel.

det almindelige Slags, nemlig en
particuliz- aceroti3
sparts opatiB srildillbuB I^innXi; men dog har jeg fra et «bekiendt
Sted i Dalen havt Prover af^alcum parriculiB sud6i3pdaniB in
<^vin3nnduB e)uB6em.

VII.) Dals-Fiord er en Green af Voldsfiorden, og lober mod
Sydvest javnstdes med Kiilsfiorden, fra hvilken den er adstilt ved en
temmelig breed Landtunge. Den er i z Miil lang, og nasten lige breed
overalt, eller rettere, lige snåver oberalt; men ikke paa begge Sider
lige vel beboet. Den Sstre Side, som tager sin Begyndelse ved Gaar
den Ikhomberg, eller ved den yderste Pynt afforbemaldte Landtungs
haren steil og mestendeels ode Strand lige hen til Fiordens Botn, saa
at ikkun meget faa GaZrde ere der at ste, undtagen i den saa kaldte
Dals-Bygd (en liden, men vel beboet Dal, hvoraf Fiorden har faaet
Navn) som aabner sig ved den Gaard Brune, der tillige med steere
ligger nar ved Stranden paa en hoi Bakke, og gaaer derfra nasten tvert
over den Landtunge, som adffiller begge Tvar-Fiordene. Paa Fior
dens Vestre Side derimod har man en langt meere beboelig og behage
lig Strand, formedelst de adffillige fra Stranden opgaaende smaae Dale,
og formedelst den her overalt voxende Skov, som bestaaer af VildLEble, Hassel, Asald, og adffillige andre Slags Tmer, undtagen
Fyrre, som ikke findes i den heele Egn. Blant disse smaae Dale vil
jeg ikkun navne Ommelfod Bygd, som liggsr nar ved Fiordens Botn,
og er kommen i Udraab formedelst et vist Solv Bierg, som der stal vare
at finde overst op i Dalen ; stiont den foregivne Solv-Ertz, efter sien
synlige og kyndige Vidners Forsikkring, ikkun bestaaer asen bruun
Steen-Art, som er blandet med Kmge-Gnld (Wca parriclM hva
mosiß sparte I^inniri) og saa lss, at den smulner bort imellem Fingre
ne. Midt i Fiordens Botn ligger den remmelig store Gaard Stems
viig, hvorfra gaaer en trang og übeboet Dal op til Grandserne af
Nord-
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Nordfiord, og igiennem Dalen et Eid (eller Landevei) hen til Gaarden
Staftem i Eidsfiorden, som er 1 Miil lcmgt og kaldes SteensvigEidet; et Navn, som det meget vel kan sortiene, Ha det er saa Steene
fuldt og Klipperiigt, at man ei kan komme fort til Hest, men maae
gaae den heele Vei til Fods. I svrigt har Dalen intet markvardigt,
undtagen 3 smaae og nar ved hinanden liggende farste Vande, af hvil
ke det mellemste er noget storre end det nederste, og det sverste noget
stsrre end det mellemste, men alle foreenede ved en Elv, som giennem
stiarer den heele Dal, just ligesom i Fordedal, Birkedal og Stige
dal; saa at her i en kort Omkreds findes 4 Dale af een og samme Be«
staffenhed. De Folk, som boe her i Fiorden, holdes for at vare de
meest velholdne i det heele Sogn , deels formedelst Jordens naturlige
Beqvemhed til Korn-Avling og Opsiddernes Fliid med Agerdyrkningen,
deels og i Henseende til Grasgangenes gode Bestaffenhed, som giver
dem Leilighed til at holde en stor Deel Qvag, og folgelig at afsatts en
Mangde feede Varer; ei at tale om den ffisnne Silde-Fangst, som her
falder, og giver aarlig god Fortieneste.

Anden Artikel
om

Annex-Sognet Drsten.
Annex-Sogn ligger paa Ostre Side af Hoved-Sognet,
c>^ og bestaaer kun af een Fiord og een Dal , som begge gaae fort i
een Strakning fra Nordvest til Sydost, og stsde paa den Vestre Side
til Voldsfiord og Vigebygd, men paa den Ostre til VartdalsStrand i Hareids Sogn og Bond-Dal i lorgenfiords Sogn. - Det
te Annex ligger altsaa indstuttet imellem Voldsfiorden og/lorgenfior
den, og har dette isar tilfalleds mcd det Wen for beliggende Sokelvs
Aaa An-
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Annex, at det egentlig bestaaer asen Tvarfiord, og af en fra Tvarfior
den opgaaende Dal, som udgiore de vigtigste Deele af Sognet. Beg
ge disse Annexer komme og deri overeens, at de have mange smutte Si
tuationer, og at de baade ere vel beboede og vel dyrkede. Rug-Sad
er her noget meere almindelig og stsrre end paa andre Steder, og Malt
gisres overalt i temmelig Mangde; saa at dette Sogn i sadvanlige Aa
ringer ingen Tilfsrsel behover af fremmede Korn-Varer, men langt
meere har Korn at overlade og salge til andre. Paa Fiffene lagge
Indbyggerne megen Vind , da de ei alene om Vaaren udreede omtrent
ZOstore Fister-Baade, og med dem drive Torffs-Fangst i Borgensund
og Breesund; men giore og om Sommeren idelige Reiser i VesterHavet ( 5 til 6 Miile ud fra Kysten) for at fange Qveiter og Langer.
Man har og her overalt stionne Grasgange, folgelig ffisn Qvag-Av
ling, og en Hoben feede Varer at salgs. Skov mangler heller itte,
undtagen Fyrre Skov, som findes ikkun paa et eeneste Sted. Det
eene med det andet gisr, at disse Folk overhoved kan siges at vare gan
ste velholdne. Sognet bestaaer, som allercede maldt er, af tyende
Hoved Parter, hvilke nu hver for sig maae betragtes.
I.) Krste-Fiord bliver egentlig at anste for en Green af Vart
dalssiorden, fra hvilken den gaacr ind i Landet i en krum Lime, fra
N.V. til Sonden og O.S.Q, og stratter sig i l Miils Langde hen
til den saa kaldte Arste-Dal, som udgior den anden Hoved-Part af
Sognet. Den tager sin Begyndelse fra tyende Land-Pynter (nemlig
fra Riaancesset ved Vartdals- Stranden paa den Sstre, og fra
Steennccffet ved Voldsfiorden paa den Vestre Side) og er samme
steds temmelig breed; men bliver siden, ligesom de fleeste andre Fiorde,
alt meere og meere trang og indkneben, jo langere den kommer ind i
Landet. I Fiordens Munding ligge 2 smaa Ser, af hvilke den storste
er beboet; og disse ere da de eeNeste Ser her i Sognet, som i svrigt be
staaer
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staaer af lutter fast Land. Strandens paa begge Sider af Fiorden
have vel til Deels meget hoie Fielde, men ere derhos Skovriige, smukke
og vel beboede. Fra Strandens opgaae nogle smaae Dale, som her
kortelig maae bestrides, i ) Lie-Dal ligger paa Fiordens Ostre Side,
omtrent midt i den Bugt, som fra Riaancrstet boier sig hen til det saa
kaldte Lienccss, en Pynt af et meget hoit og anseeligt Field, kaldet
Liedals-Horn, som ligger just der, hvor Fiorden vender sig mod Syd
ost, og barer Navn af sin artige Top, der Notden fra viiser sig fuld
kommen som et Horn, eller en Kegle. Ved Dalen selv falder intet vi
dere at marke, end at den er smuk og vel beboet; men hvad det afDa
len benavnte Field angaaer, da holdes det ei alene for at vare eet af
vore hsiests Fielde, men og for eet af de steileste og bratteste , isar paa
den til Fiorden vendende Side, hvor ikke des mindre en Bonde-Karl
for nogle faa Aar siden steeg op, for at ssge efter en Deel fortabte Gee
der, og kom til alles Forundring ned igien med heele Lemmer. Nar
ved Fieldets Fod, som gaaer steilt ned i Fiorden , ligge nogle Skicer,
eller omstsdte Klipper, afhvilke den eene staaer ganffe under Vand,
og er fslgelig meget farlig for fremmede Folk, hvilke her undertiden
have stodt an og omkommet (*). 2) SkorgoDal er og en liden, men
derhos ganffe trang og übeboet Dal , som ligger paa samme Ostre Side
Aaa 2
af
(*) Om denne Flud, eller blinde Klippe i Fiorden, som egentlig kaldes
Tvare, have Venderne her i Egnen selv forfattet et Vcrs, til Erindring
og Advarsel for alle dem, der seile ind eller ud ad Fiorden, hvilket jeg ikke
holder ufornedent at anfere. Det lyder omtrent saaledes :
I Orstefiorden ligger et Skiar , som man kalder Tvare;
Hold vel bort paa, roe Kirken fra, saa er du uden Fare.
Meeningen deraf er denne: at man, for at vcere sikker, og ei lide Skibbrud paa den farlige Tvare, ber holde sig noget langt bort fra LiedalsHornet, og roe saa langt hen paa Fiorden, at Orstens Kirke, som ligger i Fiordens Bom, gaaer af Sigle.
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af Fiorden, omtrent i Fierding Miil inden for Lienccffet, og har stet
intet markvardigt, undtagen en Deel nsgne Fielde, der iNdeholde saa
stor en Mangde Krage Guld (Wca parrwuln lHV3moilß t^rlls
I^innXi) at de under Solens Skin kaste en meget stark Glands fra sig,
og have derved givet Anledning til det bekiendte Ordsprog: i Skorge
dalen stinne syv Sole. Ved Dalens Aabning sees en temmelig stor
Uur, kaldet Skorge-Uur? som for meget lang Tid siden er foraarsaget
af Field Skreed, og siges da at have odelagt en Prastegaard (nogle lag
ge og dertil en Kirke) som her i gamle Dage stal have staaet; stiont
hverken Stedets Bestaffenhed eller Steen Dyngens Stsrrelse kan give
dette Sagn nogen Rimelighet). 3) Eegscet-Dal eller Eegscet-Eid,
som tilforn er ommaldet ved Voldsfiordens Beffrivelse, kommer og
saa her i Betragtning, efterdi Dalens eller Eidets Ostre Kant stoder
til Krstefiordens Vestre Side, og ligger under Krstms Sogn. Ei
det gaacr tvart over den Landtunge, som adstiller begge Fiordene, og
Veien derover falder paa denne Kant midt imellem 2 smaa farste Vande.
Ved det eene af disse Vande ligger en Gaard, som i Matrikelen fore
kommer under Navn af Uttre-Stol, men kaldes ellers i daglig Tale
altid luttel-Stol, af Aarsag, at den i gamle Dage ffal have va
ret beboet af en luttsl, eller Kiampe; og neden for ved Stranden
sees en anden Gaard , som kaldes Uttrs-Hovde. Imellem disse 2de
Gaarde, eller fra Stranden og lige op til det farste Vand, gaacr en
underjordiff Kanal, om hvilken jeg af egen Erfaring kan vidns, at den
i alle Maader seer ud som en nedsiunken Hull-Veite, og om hvilken
Stedets Beboere forsikkre, at den ei alene strakker sig fra Uttre-Hov
de til luttel Stol, men og fra dette sidste Sted igien og lige hen til
Gaarden Ekrem paa hstn Kant af Eider; saa at den stal gaae tvart
over heele Land-Tungen> fra den eene Fiord til den anden, og folgelig
holde meere end en halv Miil i Langde. End videre heeder det, at
Lon-
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Lsngangen er dannet af forommaldte luttel eller Kiampe, og af ham
indrettet til den Ende, at han, saa ofte han paa sin Gaard luttslstol
«formodentlig blev overfalden af sine Fiender, kunde der have et sikkert
TilflllgtsSted, og igiennem Lsngangen snige sig hemmelig bort, enten
til den Ostre eller Vestre Kant afEldet, og derfra videre fort til Baads,
enten over Vrstefiorden eller Voldsfiorden; hvilket alt, efter Herr
Professor SchoniNgs Forsittring, ei ffal vare uden Erempel i de aldre
Historier.
Itte langt fra det andet Vand, som ligger paa Eldets
Sondre Side, sees en Deel smaae Pladscr paa Udmarken, som de nar
meste Gaardmand have indhegnet, og ved Rydning saaledes forbedret,
at de nu kan avle en temmelig Deel Hoe deraf; hvilket paa steere Steder
hos os baade kunde og burde sattes i Verk. Dette maae vare nok om
de til Fioryen stsdende smaae Side Dale, af hvilke den forste og sidste
ere vel beboede ; nu vil jeg vende mig til de adspreedte Gaarde ved Fjor
dens Strand Sider, som begge ere temmelig vel bebygte, saa og pry
dede med smuk Lov-Skov, bestaaende af Birk, Selje, Hassel, Aare
(nemlig saa vel den almindelige, som den saa kaldte Svart-Or eller
Une,'
inc3No).Vild-2Eble, Vild-Ribs (Kide3 ru.
drum) og Beenveed eller Viburnum.
I) Riaancess og Steenncess kaldes de 2 Gaarde, som ligge ffraas
over for hinanden^ yderst ud ved Mundingen af Fiorden, og nar
ved de 2 Land -Pynter, af hvilke de bare Navn.
Den forste er
markvardig af det Le ) .'-Fifferie, som der aarlig ffeer med Vod, uden
Hielp af Laxe-Vccrpe, det er, uden Hielp af nogen ved Stranden
opfsrt Stellcus, som ellers til dette Slags Fangst behoves; thi nar
ved Soen ligger en vis Bierg-Hammer, eller maadelig hsi Klint,
hvor Fifferen kan sidde, som paa et andet Varpe, og have alt for
noden Tilsyn baade med Laren og Poddet; just ligesom forhen er
maldtt ved den Gaard Forde i Voldens Sogn. Den anden Gaard
Aaa 3
der-
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derimod er markvardig as en meget hoi og smal Steen (uden Tvivl
en Baute-Steen) som der staaer opreist, og har efter mine Tanker
ei alene givet Gaarden Navn, men og Krstens Sogn; thi dette
forekommer i gamle Haandstrifter under Navn af Krsteen, og bsr
efter min Gisning udleedes af Or eller Our (grov Sand) og denne
markelige Steen, som staaer just ved Indlobet af Fiorden og Sog
net. Imellem disse tyende Gaarde, og altsaa lige i Mundingen af
Fiorden, ligger
2) Rodoe, en liden beboet Oe, som har Sonden for sig en endnu
mindre og übeboet Oe eller Holm, kaldet Gmbuk-Holm, afGraBuk 2: en ugildet Buk. Paa Ostre Side af Oen sees en stor
Kicrmpe-Grav, bestaaende asen Hoben sannnenkastede KampsSteene, hvilke dog af nysgjerrige Personer ere valtede saa lneget
til Side, at man nu kan betragte den i Graven staaende LiigKiste, som er af et voxen Menneffes Stsrrelft, og bestaaer af 5
store og stade Graaesteene, afhvilke den eene tiener til Laag, ffisnt
den itte ganffe ffiuler Kistens Aabning. Indbyggerne her i Egnen
ere alle af den Meening, at den bekiendte Kiampe Liftur Bleike,
(eller som han kaldes i det gamle Sprog: Liotr hinn bleiki) om
hvilken maldes i Eigil Skallagrims Kronike, og herefter noget
meere stal anfores , ligger paa dette Sted begraven. Paa den ved
Oen beliggende Holm forekommer intet andet markvardigt, end den
egentlig saa kaldte Beenveed (Hex folil'B o^arn aemiB) som hos os
er temmelig rar at ses, og langt rarere, end et andet Slags Tråe
af samme Navn, som ellers kaldes Ulv-Veed, Viburnum.
3) Scetre og Mork ere 2 Nabos Gaarde , beliggende Sonden for
Skorgedalen, og altsaa temmelig langt ind paa Ostre Side afFior
den. Her tog den forhen ommaldte Snee-Fond , som tras ind den
9 Febr. 1755, meget ilde afsted,efterdi den just faldt ned om NatteTid,
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Tid, da alting havde lagt sig ttl Hviile, og bragte en stor Deel
Huuse bort fra Grunden , hvor de stode , tillige med Mennester,
Qvag og alt Boehave. Mange Personer, baade unge og gamle,
bleve V3d dell Leilighed levende begravne under Sneen og qvalte,
men nogle ikkun lemlastede og forstsdte, og andre igien ved en be
synderlig Guds Forsyn bevarede fra al Skade. Blant disse sidste
bor isar erindres et Par smaae Born, 5 til 8 Aar gamle, som til
lige med Huuset og Sengen, hvor de laae, bleve bragte lige ned til
Stranden; men komme dog til at ligge uffadte oven paa Sneen,
og maatte, i Mangel af fornsdne Klader og Huus Lye, stinte sig i
en fra sin odelagte Lade tilbagestaaende Hoe-Stak, hvor de bierge
gede sig mod Kulden Natten over, indtil folgende Dag ved Middags
Tid, da de endelig fik Hielp og Undsatning af fremmede. Disse og
fieer? Omstandigheder findes alle anfsrte i Kaldets Ministerial-Bog,
og ere optegnede af da'varende Sogneprast Hr. Iver Munthe.
4) Viig eller Orftems-Viig, som er Lehnsmands-Gaard og Ting
sted for Orstens Skibrede, ligger paa samme Ostre Side af Fior
den, og ganffe nar ved dens inderste Bugt eller Botn. Gaar
den ligger egentlig paa en hoi og stråas opgaaende Bierg Fod,
og har ovenfor sig et anseeligt Field, kaldet Krste-Hcetten, som
af vors Flstere kan sees og bemarkes allerlangst ud i Vester-Havet,
ja meget langere end det nyelig ommaldte Liedals-Horn, ssisnt det
efter blot Oiesyn neppe ffulde formodes at have den halve Hoide.
Aarstgen dertil er denne, at Fieldet her ikke stiger op fra Fiorden i
ell lige Linie, men har baade en langsom stigende Fod og en straae
liggende Side, som begge uformarket forsge Fieldets Hside, eller
rettere foraarsage, at Fieldet for Tilffuerne dslger sin Hside. Hen
imod det sverste har Fieldet en vis Indhuuling, som kaldes KrsteSkaalen, fordi den ligesom en Skaal modtager det fra Field-Top
pene
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pene nedrindende Vand; stisnt den langt fra ikke kan rumme att det
Vand, som der lober ned i Regn-Tiden, men sender da, saa snart
det ikkun har regnet en Times Tid, en ffrattelig Mangde Vand fra
sig, langs ned ad Fieldets Side og Fod.
5) Sorem, eller Sorheim, er en Gaard paa Vestre Side af Fiorden,
beliggende i en Bugt tvart over for Lie-Ncesset og Ltedals-Hornet,
hvor Fiorden boiet sig mod Sydost. Denne Gaard maae ide aldre
Tider uden Tvivl have havt fornemme Folk (maastee en gammel
Norff Adelig Familie) til Beboere, efterdi dens yngre Opsiddere,
eller de siden saa kaldte Soreims Bonder, altid have varet ansette
forn den fornemste Bonde-Slagt her i Egnen.
II.) Drste-Dal, eller Aam-Dal, som udgior den anden HovedPart af Sognet, gaacr i en lige Linie op fra Orstefiordens Botn,
nemlig mod 0.5.0., og strakker sig forst i Miil hen til OrstedalsVandet, eller den ved Våndet beliggende
Brautescet, hvor
Viigebygden stoder til paa Vestre Side, og derefter endnu en halv
Miil hoiere op til Gaarden Mordal, hvor Bonddalen stoder til paa
Ostre Side; saa at der igiennem disse 3 Dale, som henhsre til 3 ad
stilte Sogne , lober en Alfarvei paa 3 Miiles Langde fra lorgenfiord
til Vdldsfiord , og fra begge disse igien en Landevei ned til Krsttfior
den. Dalen igiennemstiares af en temmelig stor Elv, som danner
det forommaldte farste Vand, og har paa visse Steder et dybt ElveFar med hoie Elve-Bakker eller Aae-Bradde; men spreeder sig ved
Udlsbet, hvor Dalen er meest lav, breed og javn, i mange smaae
Greene, og tager desuden til sig paa Ostre Side 2 Tvar-Elve, som
lsbe ned fra de tyende til Hoved Dalen stodende Tvar Dale, nemlig:
i) Moe-Dal, som aabner sig ved Gaarden Moe (een af Hovsd-Da
lens nederste Gaarde) og gaacr derfra mod N. O. hen til Hareids
Sogns Grandser; men indbefatter kun en eeneste Gaard, kaldet Niu<

pen,
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pen, og har ellers intet markvardigt, undtagen en Deel god Sand
stem, som her hugges ud og anvendes til smaae og store Hvadsteens.
2) Foldsmd-Dal, som er meget siorre og bedre beboet, aabner sig en
halv Miil hsiere op ved Gaarden Aam, og har en Strakning asen
heel Miil (ligeledes mod Nordost) op til Kaalaas, som er den overste
Gaard ved lorgenfiords Sogns Grandser. Denne Tvar-Dal ind
befatter i alt 9 Gaarde, blant hvilke isar maae navnes Rebbestad,
hvor Amiantsteen er at finde, og Foldstad, hvoraf Dalen barer Navn,
item Myklebust, hvorfra gaacr en mindre og übeboet Tvar-Dal mod
Sonden, som foreener sig med den forhen bestrevne Froelandsdal,
og gior saaledes en nye Forbindelse imellem Vonddal, Krstedal og
Viigebygd. Alt dette udgior da Strakningen af den saa kaldte Kr
ste-Dal, som bor anstes for een af vore stGste, folkeriigeste og ftugt
bareste Dale, uagtet det er vist, at Saden her tager undertiden Skade,
deels af for megen Varme , deels af for megen Kulde. Saa frugtbar
som den er, saa smuk og behagelig er den og overalt; thi ved ElveMunden ligger en stor og viid Slette, som er giennemffaaren af mange
snraae Elve-Grene; langere op sees en Deel hoie Elve-Bakker, med
javne Enge og deilige Lunde paa begge Sider; og op imod det overste
ligger det store farste Vand, omringet af smutte Gaarde paa alle Kan
ter. Til Dalens Smukhed gior itte lidet den Mangde Skov, som her
overalt er at ste, deels i det Lave, deels paa Field Siderne. Samme
bestaaer fornemmelig af Birk, Aare og Hassel; men ellers forekom
mer og Birke Pors (Lemla toliiß 0ldlcul3N8) overalt paa Fieldene,
Hundveed (KKamnuß inermiß 5 I?ranAul3) paa Gaarden Foldstad,
og en temmelig Deel Fyne paa Gaarden Vatne, som ligger paa Ve
stre Side af Orstedals-Vandet, og er det eeneste Sted i heele Sognet,
hvor dette Slags Tråe voxer. Foruden den ommaldte Sandsteen og
Amiantsteen, findes her og nogen Veegsteen, nemlig ved Biordal,
Vbb
den
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den overste Gaard i Hoved Dalen, hvor man blant andre fra Fieldet
udbrustne Steens ogsaa sinder Prover af denne Steen Art. Den heele
Dal ernarer et Antal af 1 1 3 Gaardmand, foruden nogle faae Huus
liland, og indbefatter i alt 32 Gaarde, af hvilke nogle allereede ere
navnte, og endnu maae navnes folgende.
i) Ose kaldes nu omstunder den Gaard, som i Matnkelen findes an
fsrt under Navn af Ous med Ousborrig, et Navn , som giver
tilkiende, at Gaarden ligger nar ved Elv-Osen 0: Elvs Munden,
og at den i gamle Dage maae have havt en saa kaldet Borg, eller
et Slot; stiont dertil, saa vidt mig er bekiendt, for narvarende Tid
intet Spor findes. Men at Ous-Borg ikke des mindre virkelig
hardaret til, ja, at det endog i de aldre Tider har varet et Tingsted
for Orstens Skibrede, det kan upaatvivlelig erfares aset endnu i
Behold varende gammelt Skisde- eller Afstaaelses Brev, udstadet i
Aaret 1 548, og tinglyst eller lcest paa Oussborrig den 29 Nov.
Ao. 1 647, hvoraf nu strår en Gicnpart stal meddeeles. Nast ved
Ose ligger den Gaard Vcelde (saa kaldet afVold, en javn og
Grasriig Slåtte) og lidt hoiere op den Gaard Moe, hvilke alle tre
ere store, smutte og frugtbare Gaarde, og have desuden dette til
falleds med hinanden, at der findes 1 stor Kicrmpe-Grav paa en
hver af dem isar. Disse 3 Grave ere fornemmelig markvardige der
af, at Beboerne her i Egnen endnu viide at navngive de Kiamper,
som der stal ligge begravne, nemlig Nnm Ose, Qvcelp Moe og
Iver Langerumpe paa Vcelde, hvilke alle siges at have varet
Brodre, og at have opryddet bemaldte 3 Gaarde paa en Tid, da
heele Dalen endnu laae ode og übeboet. Man veed og at navne disse
Klampers Fsde-Sted, som ffal have varet Stordalen her i Fogde
riet, saa og at fortalte Anledningen til deres Ankomst og Voesattelse
her paa Stedet, med videre, som her med Flid forbiegaes, fordi det
synes
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synes at falde a!t for meget hen til det Fabelagtige. Paa Gaarden
Vcelde bliver endnu at marke
2) Krstens Kirke, som ligger paa en hoi Bakke imellem tyende ElveGreene, og har altsaa en meget behagelig, stiont derhos Noget far
lig, Situation, efterdi Elvs Våndet vorer undertiden saa hoit, at
det truer med en Oversvammelse. Kirken bestaaer kun af Staver,
men er dog opbygt i Form af et Kors, og indvendig meget vel pry
det med Malning, Forgyldning og Billedhugger-Verk, isar hvad
Alter-Tavlen angaaer; saa at den med Billighed bor ansees for een
af vore smukkeste Kirker (*). Paa Alter Bordet ligger en fiirkantet
Veegsteen (omtrent i Spand lang og nasten lige saa breed) indfattet
i en Trae-Tavle, der bor henfores til de forhen bestrevne
portatilia eller 05eu!a paeiB. Paa Kirke Gaarden sees ell Hoben
Liig-Steene, liggende oven paa Gravene, og bestaaende af tynde
GraaesteewPlader, hvori de Afdodes Navne yg Dods-Dage ere ud«
hugne af Bsnderne selv, just ligesom forhen er maldt ved HovedKirken. I svrigt har denne Kirke, som eies af en Proprietair, et
lidet Jordegods, bestaaende af 8 V. i Pd. lO^ Mk. Fiff, og der
iblant isar 2 Mellag, beliggende i de 2 Gaarde Vcelde og Moe,
som kaldes Spurve-Mellagene, af Aarsag, at de i gamle Dage
stal vare stiankede til Kirken, for at afvende den for Agrene stadeli
ge Spurv, hvilken Fugl man paa den Tid maae have anstet for en
stsrre Lande-Plage, end nn omstunder. Rimeligere er det/ at Gi
veren af disse smaae Stykker Jord har havt Tilnavn af Spurv,
' hvilket dog er en blot Gisning as mig.
Bbb 2
3) Aam,
(*) En Deel af denne Kirkes Prydelser ber tilffrives en afdsed Handelsmand
og Lehnsmand her i Sognet, Hr. Niels Knudsen Viig, som med sin
Familie sees afstildret paa en vel udarbeidet og i Kirkens Nordre Flsi
hcengende Tavle.
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3) Aam, som tigger omtrent en halv Miil hsiere op paa Vestre Side
af Elven, er en stor og god Gaard, af hvilken Hoved-Dalen ofte ba
rer Navn, og kaldes Aam-Dal. Ved denne Gaards Grandser
findes et lidet staaende Vand eller Kiar, kaldet Amn-Kwnd, som
vel ikkun holder et Par BosseSklid i Langde og Bredde, men er
temmelig dybt, og isar Markvardigt af en Deel smaae, og med
smaae BirkeTraer bevoxne, Flydmde Holme, af hvilke nogle kan
vare 4 til 5 Favne lange, og nogle mindre, men alle bestaaende af
Tras Rodder og letftydende Mosse , hvilken sidste aarlig siges at til
lage og forsge Holmenes Storrelse. Da nu disse stammende Oer
(vm jeg saa maae kalde dem) drives af Vindene snart til een snart til
en anden Kant af Kiarets Bradder, og sslgelig snart til een snart til
en anden Opsidders Grund; saa har dette undertiden givet Anled
ning til at sporge: Hvem Grasset, som voxer paa disse Holme, og
kan omtrent aarlig belsbe sig til 1 Las Hoe, egentlig bsr tilhsre? en
()vMi'o juriB) som hos os er meget rar, og maastee ikke saa let at
afgisre. Imidlertid have nogle Opsiddere een oZi anden Gang sun
det for godt, at gisre een eller steere Holme fast med Toug til sine
Forstrande, og overladt de Lovkyndige at dsmme, om det var ret
eller ilde giort. Ellers tiene Holmene i Almindelighed til OpholdsSteder for visse Fugle, som der lagge sine B3g ud om Sommeren.
4) FoldsMd ligger
nar ved et meget
hoit Field, kaldet Veirhald, fra hvis Top man i klart Veir stal kun
de see visse Fielde i Sogns Fogderis, uagtet de nok ligge 16 Miile
derfra ien lige Lime. Paa denne Gaard fortaltes en Tildragelse af
samme Bestaffenhed, som den, der forhen er anfsrt ved Übeistets
Bestrivelse i Orstougs Sogn, men dog med nogle steere Omstandig
heder, nemlig : at en Deel Partiegangere, hvis Anfsrer kaldte sig
Mads Dalekarl, streifede engang (uvist nåar) heeleLandet igiennem
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med Plyndring og Mord, og at de isar eftersatte alle her boende
Danste Folk; at her paa Gaarden boede samme Tid en Danff Mand,
ved Navn Niels Jensen, som tillige med steere af hans Landsmand
blev af bemaldte Partiegangere ihielstudt; at Stedet, hvor samme
Mand faldt dsd ned, blev efter da brugelig Skik betegnet med et TraeKors, og at dette bestandig har varet at see her paa Gaarden, indtil
for nogle faae Aar siden, da det faldt ned afZLide. Alt dette vil jeg
lade staae ved sit Vard, og ikkun med faae Ord erindre:
ar det
nyelig paaberaabte gamle Vkiode, eller Afstaaelses Brev ("), virkelig
viiser, at Gaarden Foldstad midt i det isde Seculo har tilhsrt en
Bbb 3
Mand
(*) Dette Document, som endnu forvares paa Gaarden Foldstad, er strevet paa stet Papiir, og forsynet med 4 i Vox astrykte, men nu ncesten
ukiendelige , Sigiller.
Det er og paa nogle faa Steder ulcrseligt; men
lyder ellers Ord til andet saaledes :
„ Wii effterschressne , Peder Hansen Heuidsmand paa Aggershuus,
„lens Spliit, Erich Vgerup oc Jens Thielliffsen Webner, gisre alle
„widerligt medtatte wort obne Breff, at wii nu vdi d. Dag alle sam„ dretelig tilhobe mett eet samuist oc widerligt raadt , haffue giffuit vndt
„ oc vpladet Welfornufftig Mandt Niels Jensen, boende vdi Matkorss i
„ Findmarken, thenne effterschressne Gprdt hedende Follestad i HrsiensKir„ke Sogn paa Syndmsr, som aarlig renter fire Leb Smer, huilchen
„ forneffnte Gordt wor kiere Hustrues Moder oc wii en Tidt lang vdi Heffo
,/oc Wn- haffue hasst.
Sammeledes for hvis vppbsrsel, som wii vdi
„ samme forneffnte Tidt aff samme Gordt vpboridt haffue, haffue wii nu vdi
„ Dag till en wenlig Handel oc forligelig oc till gode . . . . betalidt og giffuit
„ forneffnte Niels Jensen thie lachim-Daler, 50m ... . vdi alle Maader
„ wcll medt ....... Saa att Niels Jensen forneffnte, samme forbe„ meldte Gordt esster thenne Dag for oss vdi alle maader frii oc frelstlig
„ haffue, nyde, bruge oc beholde schall, dog mett saa Schiell og Wilckor,
„ att dersom wii vdi nogen Maade kunde bekomme eller vpsperge nogen
„ widere Bressue eller Beuiissningcr samme Gordt anrerende, da schall
„ handt forplidt were att stande off derom til retthe, og dersom wii tha
„ samme Gordt igien kunde wiude, schall handt oss wor forneffnte
Daler
vdlagde
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Mand af forommaldte Navn, nemlig Niels Jensen, si) At den
almindelige Forfslgelse, som siges at stulle have overgåast de her i
Landet boende Danste, maastee har varet en Virkning af den Kriig,
som i Kong Friderich den Andens Tid blev fort mod Kong Erich
i Sberrig ; thi, at Forfolgerne, de forommaldte Partiegangere, maae
have varet Vvenste, kan stuttes af deres Anfsrers Navn.
Hermed endes da Beskrivelsen over Voldens Pmstegield, som
under sine mcmge smaae og store Bygdelave indbefatter en Hdben smaae
og store Gaarde, hvis Navns og Matrikel-Taxt med videre kan sees af
efterfolgende Fortegnelse.
Hoved„ vdlagde Penge oc huiff Kost og Thering at vprette, som wii derpaa gis„ rende worder.
Till vdermere Widnesbyrdt threcke wii wortt Signet
„.....>... Domim MO^I,. paa thett ottende.
(1^.8.)
(1..8.)
(Q.8.)
(1^.8.)
„ Lesi paa Oussborrig den 2 9 M«6m^.
1647.
Saaledes lyder dettet sig selv ikke meget vigtigeDocument, til hvis
Oplysning jeg endnu maae anfere nogle Traditioner, eller mundtlige Beretninger, som derom haves her paa Stedet, nemlig: at oftbemo?ldte Niels
Jensen boede ferst i Matkmss i Finnmarken, og giftede sig der med en
Datter af Jon Hansen Bras, hvis Forfcedre havde eiet og beboet
Gaarden Foldstad , men i Anledning as en strcckkelig Pest (maastee den
samme, som er ommcrldt ved Voldens Kirkes Bestrivelse) har fiygtet hen
til Finnmarken, og ganste forladt denne Eiendoms Gaard, som imidlertid
kom i fremmede Personers Hcrnder, og i de rette Eieres Forglemmelse,
indtil Niels Jensen af en scerdeles Hcendelse , som fortaltes noget Fabelagtig, fik fat paa et Document, der beviisede hans Sviger-Faders Rettighed til Gaarden, og derved endelig bragte det saa vidt, at de 4 Riddere,
som bestyrede Aggershuus (saaledes lyder Beretningen) og i hvis Besiddelse Gaarden da var, maatte ved foranferte skriftlige Afstaaelse overdrage
den til ham; da han fra den Tid bestandig siges ai have boet her, og levet
i stor Velstand, indtil han paa foromm«ldte voldsomme Maade blev tågen
af Dage.
Lceseren ville behage at undstrM, at jeg i denne übetydelige
Sag har brugt vel megen Vidtleftighed.
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'Hoved-Sognet Volden.
Bygdelavenes
Navne.

BeboernesAntal.

Gaardenes
'^
Skyld.

Navne.

Vog.

ti
3i
2

Stien.

I

Torviig.
Ulvestad.
Fstten.
Hougen.

VoldsFiord.

«

MssNd-

6

I

9

2
I

1
, Disse 3 Gaarde ligge i
!den Bugt V<r los viig.
l
'
s En Odegaard, som til
borer Kongen.
i
s Eil Odegaard, ligeledes
tilhereilde.

2

12

9

I

I

6

8
i8

Espenakken.
Nakken.

ii
2

9
l8

Lsndal.

2

9
27
i 21

4i
2

Rsnnestad.
Lendal.
Sol-Lie.

2^
-^2

Kongsvolda
Aasen.

i^

Aasebse.
Bisrne nakke.

ii
i

Pttre-Folkestad.
Indre-Folkestad.
Hole eller Holte.
>Pttre-Flotte

2
I
2

4
«8

2^
2

Hole.
Scrtre.
Sateraas.

ANMarkniNgsr.

Mcrnd. ! Mcrnd.

Pd. Mk.
2

Oxense.
Heysiel.
Koppen.
Vceldsviig.
Tceldscet.
Tceldfttbakke.
Giesdal.

Gaard. > Pladse ! Huus-

2
Disse 8 Gaarde hen
>>hsre ril den saa kaldte
iSattre-Bygo.

2
I
I

4

2
I

9

2
I

l8
i8

2

1

18

Her ligger 2 Pd. 6 Mk.
sde.

I
2
I

2
I

5
3

4i
3
'l^
2

2
2

?

l8

i

Disse i z Gaarde hen
hore til Folkestad.
M y g d en.
Her eier Kongen 2 V
I Pd. 12 Mk. Fiff.

2

?

Hoved-
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Hoved-Sognet Volden.
Bygde
lagenes
Navne.

BeboernesAntal.

Gaardenes
Navne.

Mk.

Vog. !^

ii
2i

slndre-Flotte.
iKromVviig.
Birkencess.
Pttre-Lie.
Indre- Lie.
Birkeviig.
Eidem^
Ekrem.
Nedre- Haaffald.
Widt-Haaffald.
N«lf>^ Fremmer-Haastald

3
9
9

3i
3

9

27

l

Liestar.
Grevsncess.
Homburstet.
Vassteen.
Hundncess.
Erviig.
Aasen.
Reite.

ii

l8
9
18
I

i8

i^
2

2
3
s
!

3i
3i

3
3

! Disse 5 Gaarde henhsre
stil den saa kaldte Lte
Bygd.

I
I
1
2
I

3
2

i

ii
2^
ii

1

3
3

i8
i8

4

3
3

4
I
I
I
I

Eegsat.

jHiorthoug.
lStranden
j
eller
Viigs- !Ogaarden.
Bygd. Mordalen.
Klapp.

18

3
3
3

3'^^ Lille-Mork.

Anmarkninger.

Gaard- 1 Pladse! Huus
Mcend. mcend.! mcend

Skyld

15

l8

I
2
2
I

2
I
2
3

2

6

i

2

6

I

18

3
4

I 1
l Disse 4 Gaarde henhsre
stil Eeg/att 'Dalen
eller Eegsatt-Eidet.
I
I
Disse 8 Gaarde hen
hsre til den saa kaldte
l,Grevs,«llerGreebsStrand.

Hoved-
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oved -Sognet Volden.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.

l Vog.

Pd.

Mk.

4

sHsldten.
Bratteberg.
Rssvatn.

2

18

5
2

27

4
2

4i

Hougen.
Driv-Kloepp
Driv-KIKPp

i l

eller
Fremmer^Klcrpp.

s

Anmarkninger.

Gaard- I Pladse ! Huusmcend. mcend. mcend.

Skyld

5

4

ii

Rodsat..

5

3
i
3
i
i

i

Oren.

i

i

i <j sin egen Tart har < V. F>

Viigs- >Fremmer-Lie.
Bygd. Medre-Ae.
Vassbotn.

2

6

2

6

3i

Tsmmerbakke.

s

Lchnsmandsgaard og
Tingsteder Voldens

sPmstegaard, som foruden

i^i Gaarden Engescrt.

Haldkieldsviig.

3

'Furncrss.
Meland.

3

Sttlviig.
Aarscet.

«

Overstad.
Storrmss.

Fiord.

Leite.

Haselie.

2

ii
3i
2
I
I
I

l8

I
I

I
I
2
I
2

Prceste-Enke^Gaard.

I

4
I

i8
9
1 2l
2 I)

Halsviig.
Deviig.

Skindviig.
Botn.

2 6
1 12

l8

Ccc

ede.

i
i
i
i
i
i

/
I

Hoved-
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Hoved-Sognet Volden.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.

Vog.

2

Slaalte-Lie.

2

Hamre, eller
Svarthamer.

osts
Fjord.

2

9
6

2
i
i
I

Haaviig.

2

2

!Vugestrcmd.
'Viigene.
Indre- Heydal.
Pttre-Heydal.
Nesten.

i
2

ede.

Odegaard.
Heydalsdal.

Ii
1

I 21

Leite.
Reite.

I

jEide.
<>Maaen.
IGildbakke.

l8

9
l2

Z
Z

Bm-Eidet.
Ousdal.

I
I

2
2
2

I
I

I
3
4

i

2Z

2

6

i
i
4
4
i
i
3
i

'8
27
2

6

I

1
I

I Disse 6 Gaarde henhsreden saa kaldte HsyIdal.

2
2
2
I
I

21

2i
3i
i

Nsre-Kaldvatn.
Ssrc-Kaldvatn.
Kaldvassviig»

jHielde

>8

I
2

Z

Langvatn.

9
9

2i

Ferde.
Aarsncrss.
Noess.

Forde
Val.

M. Mk.

Ii

Lofold.
Skare.

Anmarkninger.
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Skyld.
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Hoved-Sognet Volden.
Gaardenes

Bygde
tavenes
Navns.!

BeboernesAntal

sLangNKss.
Gierdsdal.

Birke
Dal.

Helse".
LoM
Eidsflaadt.
iSere-Birkedal.
slkhornberg.
Nsdviig.

2

i)
18

I
2
2
2

2

6

I
3
i
6
i
i
3
i

ii
2
li

Ferde- 6°^"'
Dal.
Hsybakke.

NHNd ! mcend

2?

2i
1

4i
i

3
l8
i8

2
2

5

!

4i

4
2
I
2
l

>8

5
3
2

2

ii
2i

4i
2i

l8
2

4i
2
2

18
15

'8
l8 ,

Flord. ,Mredal.
Lillebse.

1^2
2

s
l
l
18 !
18

3
1

3
I

Ccc 2

> Disse 6 Gaarde henhsre
stil Sund, Dalen.

I

3
2
l
2
2

l 2l

Dals-

Anmarkninger.

PO. Mk.

j Vog

Sunddal.
Sunddals-AaS
'Biernscet.
Bom.
Lille-Botn.
Foldsviig.
Kiils- Seeviig.
Fiord. Kule.
Stremme.
A«viig.
Store-Meek.
'^ille^Meek.
sNsre-Birkedal.

sPladstHuus-

SkY'd.

Navne.

Her ligger 2 Pd. 14 M^
Fiff sde.

Kaldes og Ragnildstvt. j
l^"^i'^

1012

Bygde
lavenes
Navne.

Sondmsrs Bestrivelse, 11. Parts VII. Capitel,
Hoved-Sognet Volden.
Gaardenes
! BeboernesAntal.
Gaard- Pladse ! Huus

Skyld.

Navne.

Anmarkninger.

mcend. !mcmd. mcend-

Vog. !W. 'Mk,

sHestefiaadt.
Birkestsl.
Hielde.
Brune.
Indredal.
Dalberg.

I
2
I
2

l8

2
2

18

Nedeviigstrand.
Eidsescet.
'

DalsFiord.

Steensviig.
Vassbakke.
Indre-Ommelfot.
Pttre-Ommelfot.
Ommelfot- Sater.
Ommelfot-Dal.
'Maarstsl.
*Strand.
"Indselftt.
Axnwss.

I
9
sde.
6
2
9

5

l8

9

I

i 21

l
I
2
I

l2

12

;

1 21
2
2
2
I

Reite.
Indre-Drables.
Pttre-Drablss.
Dsviig.

2
)2
3i
i

Skrubbencess.
Qvangcrncess.

1^

s Denne og de ncest fore
,'gaamde 8 Gaarde hen
jhm-e til Dals-Byg
loen.

3

3

Axncess-Sctter.
Leviig.
LyngncesS.
Lillebse.
Lien.

2
2
I
ode.
2
5
2

-» 2

2

2

Disse 5 Gaarde hen
shsre til OmmelfotB Y g d e n.
HereierG.G.iP.i2M>
/Her eier G.G. i V. iP.

i8
18
27
9
6
18

6
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Annex-Sognet Drsten.
Bygdelavenes
Navns.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.
Anmarkninger.

Skyld.

mcend. mcmd. mcrni>.

Vog. Pd. Mk.
sßsdse.

Riaanßss.
Greviig.
Liedal.
Hacwold.
Halse.
Sandviig.
Liencess.
Lystad.
Ops^l.
Hage.
Scttre.
Merk.
Venjsvold.

OrsteFiord. Wiig, eller

Orstensviig.
Sandviig.

Stor-Rsst.
Midt-Rsst.
Yttre-Rest.
Indre-Hovde.
Fagerhoel.
Aasen.
Hammer.
Pttre- Hovde.
Pttre^Slsl.
Helbervug.
Digernass.
sSsrem.

6

I
I
I

2 195

7

i8

2
2

2

2

ii
4
2
1-2

l

i !
Disse 5 Gaarde hen^
eqentlig cll Li cDalen.

2

2

2

2

2-1'

5

)

I
2

18

! l
2
4
3

4
3

2^

9

2

6i

9

4

s Her er Tinqsted for
>Orstens Skibrede

2 i)

I
I
I
1

1 Disse 3 Gaarde kaldes
gemeenlig under, eet Rs
sie ne.

i
i

2
2 .

5i
ii
i

3i
3

6

3

1 21
2 6
2
I

I
1
1

5
18

I
2
3
2
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AnnepSognet Vrsten.
Bygde
lavenes
Navns.

Gaardenes
Navne.

Skyld

BeboernesAntal.
Gaard- Pladse

Anmarkninger.

mcend. ! mcend. i Mcend

ISteennAss.
sVcelde.
Engescet.
Niupen.
Moe.
Brekke
Brudevold.

Orste

Dal.

Brunegotte.
Barstad.
Rebbestad.
Langstsl.
Folddal.
Aarsttt.
One.
lKaalaas.

Ligger i Moedalen

! Dlsse 9 Gaarde hen
gere til den saa kaldte
.Foldstad. Dal.

Myklebust.
Foldstad.
Maaen.
Aambee.
Aam.
Brautescet.
Hovdenakke.
Bisrdal.
Bisrdalsbakke.
Vatne.
Stor Kreble.
Lille.Kreble.
Hougen.
jAarfiot.
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AnnepSognet Vrsten.
Anmarknitlger.

Skrives og M w l d e.
Kaldes gemeenlig Ose.

Ottende
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Ottende Lapittl.
pm

Ulvsteens Prastegield.
Slette Kald bestaaer af de tyende Kirke Sogne Ulvsteen og Hareid,
<^< og bor egentlig kaldes Ulvsteens Prcestegield, efterdi Ulvsteen
er Hoved-Sognet, eller rettere det Sogn, hvor Sogneprasten boer;
men i daglig Tale benavnes det lige saa ofte af Annexet, og kaldes
Hareids Prcestegield, af Aarsag, at Annezet er stsrre og vigtigere,
end Hoved Sognet. Veggs disse Sogne laae i Begyndelsen som An
nezer til Herwe Prastegield, hvilket baade da og lange derefter var et
VicePastorat under Trondhisms Dom-Capitel, men bleve i Aaret
1 586 afsondrede derfra, og henlagte til en Residerende Capellan, som
foruden andre Indkomster fik 14 Voge Fist af Herwe Prastsgields
Mensal Gods, imod at svare (ligesom Vice-Pastor til Herroe) en vis
aarlig Afgift til bemaldte Dom Capitel, ellertil den afCanikerne, som
var virkelig Pastor til Herroe. Siden , da Herree Prastegield blev
henlagt til Capellcmiet ved Vor Frues Kirke i Trondhiem, maatte
Ulvsteens eller Hareids Residerende Capellanie ogsaa folge med, og
oarlig svare en vis Afgift til Capellanen ved fornavnte Frue Kirke, lige
indtil Aaret 1747, da begge disse Kald bleve ganste befriede fra videre
Sammenhang med Trondhiems Dom Capitel, og forandrede til to ad
stilte og virkelige Sogne-Kald, som herefter narmere stal viises.
Den vigtigste Deel af dette Kald maae foges paa det saa kaldte
Hareid-Land, det er, paa den meget store og nasten siirkantede Oe,

som
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som fra faste Landet er adstilt ved Vartdalsfiorden, fra Suloe ved
Storfiorden, fra Nord-Kerne ved Breesnnd, og ftaGurstoe ved
Dragsimd, holdende i storste Langde fra Norden til Sonden meere
end 7 Fjerdinger, i storste Bredde fra Osten til Vesten meere end 6
Fjerdinger, og i sin fulde Omkreds meere end 5 Miile. Denne store
Oe, som bestaaer af mange Field Strakninger, Dale, Elve og farste
Vande, ligesom det faste Land, og barer uden Tvivl derfor Navn af
Land/ er omtrent lige deelt imellem Ulvsteens og Hareids Sogne;
dog saa, at Rovde Sogn, som er et Anner til Herrse Prastegield,
eier en ganste liden Part paa den Sydvestlige Kant, hvor Landet er
smalest. Rundt om denne store Oe, som overgaaer alle vore andre
Oer i Storrelse, ligge Kalvets ovrige Parter hist og her adspreedte,
saasom: paa Vestre Side adstillige smaae Oer, blant hvilke Dimoe er
den betydeligste; paa Nordre Side en Deel smaae übeboede Holme og
Skiar, som udgiore en saa kaldet Skicer-Gaard; paa Ostre Side en
Part af Suloen, for saa viidt samme ikke henhorer til Borgunds
Sogn ; og endelig paa Sondre Side den Deel af faste Landet , som kal
des Vartdals Strand, en temmelig lang og smal Strand, der strak
ker sig fra Mundingen af lorgenfiorden, og lige hen til Prstefiordens
Aabning. Den storste Deel af Kaldet bestaaer altsaa afOer; og da
de fieeste af disse ligge paa Sondre Side af Breesund/ saa bor dette
Prastegield egentlig henfores til de saa kaldte Sor-Der, hvilke i Al
mindelighed kan siges at vare deelte imellem dette og Naboe-Kaldet
Herroe.
I begge Sogne falder temmelig god Korn-Avling , stiont ikke saa
tilstrakkelig, at jo en Deel Korn , isar Byg , aarlig maae kiobes fra
fremmede Steder, og det fornemmelig af denne Aarsag, at Kaldets
Indbyggere ere Fistere, som ei kan befatte sig med vidtloftigt lordeBrug, og have derfor ladet Gaardene deele imellem sig i alt for smaae
Ddd
Par-
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Parter.
som andensteds ved Soe -Kanten,
Mun afmaadelig Bestaffenhed; og Skov sindes vel hist og her, men
ikke i nogen betydelig Mangde. Kaldets fornemste Herlighed bestaaer
altsaa i Fisterie, som her gaacr til i Overstodighed. Gmnden dertil
maae soges i det nar hos liggende Breesund, og den derfra indlobende
Storfiord, som begge give Anledning til en ypperlig Fangst af alle
Slags Fiste, isar af Torst, Lange og Qveite. Folkets Tilstand er
i Almindelighed god, og deres Antal. var i Aaret 1758 saaledes, som
eftersolgende Liste udviiser.
Ulvsteens Sogn.
HareidsSogn.
Gaardmcrnd.
188
Gaardmand.
112
!8
Huusmcrnd.
Huusmand.
16
. 397 Vozne og gamle Folk.
645
Vozne og gamle Folk.
242 Unge Folk og Borll.
4^4
Unge Folk og Born.
Summa 639
Summa 1049
Efter denne korte almindelige Indledning folger nu Bestrivelsen
over et hvert Sogn isar.

Fsrste Artikel
om

Ulvsteens Sogn.
H Ulvsteens Sogn bor egentlig ansees for Hoved Sognet her i Kaldet, efterdi Sogneprasten har der sin Prastegaard og Boepal;
men er ellers i meer end een Henseende ringere end Annexet Hareid,
og deri fornemmelig adstilt fm samme, at det ei har nogen Deel i det
faste Land, men bestaaer af lutter Oer, som alle ere smaae og lidet be
tydelige, undtagen Hareidlandet og Dimoe. Denne sidste Oe til
horer Hoved-Sognet aleene, nden nogen Deelning med Annezet eller
andre
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andre Naboe-Sogne; men den forste er deelt imellem de z Kirke Sogne,
Ulvsteen, Hareid og Rovde/ saaledes, at de 2 forste beholde den al«
lerstsrste Part, nemlig hver for sig nasten to heele Sider af Oen, og
efterlade til det tredie Sogn ikkun en liden Strakning paa den Sydvest
lige Kant af Landet. Her kommer da i Betragtning
I.) Hareidlandets Nordre Side, som udgior en temmelig lang
Strand , og deeler sig naturligviis i tyende Parter. Den forste Part,
som egentlig vender mod Nord og kaldes Floe-StMNd, tager sin Be
gyndelse ved Qvitencefset (en bekiendt Landpynt, der ei aleene fatter
Grandse imellem Ulvsteens og Hareids Sogne, men og imellem
Breesund og Storfiord) og gaacr derfra hen til Gaarden Floe,.af
hvilken den barer Navn; men er ellers formedelst sin Steilhed uskikket
baade til Beboelse og Landing, og da den tillige er udsat for Havets
Volger, som her stode lige ind fra Breedstmdet, saa bliver den afvore
Fistere og Soemand anstet for eet af de farligste Steder paa heele
Sondmor. Den anden Part^ som falder af til Vesten , og kunde kal
des Ulvsteens-Bygd, strakker sig fra Gaarden Floe til den Landpynt
pnsncess, og er vel i Begyndelsen af samme vanstelige Bestaffenhed,
som den forste; men bliver dog siden, isar ved Gaarden UlvstMl,
meere beboelig. De besonderlige Steder, som her kunde markes, ere
folgende:
3 ) Floe, som har givet Floe-Stmnden Navn , er -en stor Gaard, be
staaende af trende i Rad liggende Parter, nemlig Indre- Midt- og
Wtre-Floe. Til denne Gaard henhsre nogle smaae og übeboede
Holme, som ved en saa kaldet Skiwr-Gaard, eller lang Kiede af
Klipper, naturligviis ere foreenede med Gaardelr, nemlig
GrcesOm, en rundagtig, javn og Grasriig He, som i de aldre Tider siges
at havs havt 2de Opsiddere, men stal siden vare bleven forladt af
" samme Aarsag, som dtn forhen bestrevne Erknoe i Borgunds Sogn,
Ddd 2
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med hvilken den baade i Stsrelse og andre Egenstaber kommer meget
overeens, fornemmelig deri, at den ved sineKlipperige Strandbrad
de har en Deel store Bierg-Huuler, som tiene Faarene til et Hen
fiugts Sted og Skiul i ondt Veier, saa at de her kan gaae ude heele
Aaret igiennem, baade Vinter og Sommer, uden nogen Slags
Pleie eller Tilsyn. Dertil bruges den da og egentlig nu omstunder,
foruden at den aarlig giver livt Hoe af sig; men da den ligger saa
nar ved det Fisterige Breedsund, og (efter Beretning) ikke mang
ler beqvemme Landings-Steder, endog i det haardeste Veir, saa bli
ver den med Billighed at anste for et meget beqvemt Sted til at op
rette et saa kaldet Fiste-Vcer, hvor en god Deel Fistere i TorsteFangstens Tid kunde opholde sig, og med Magelighed drive deres
Naring. si) Skierv- Derne, en Aamling af Oer, eller rettere
nogne Holme, som ligge i en Strakning strax Vesten for GrcesDen, og bestaae af lutter Klipper, hvor intet Creatur kan opholde
sig, undtagen Soe-Fuglene og Kobben. Denne sidste stal her ide
aldre Tider vare fangen paa en artig Maade, som nu omstunder er
ganste «bekiendt, nemlig ved visse i Klipperne fastede lern-Pigger
eller Fod-Angler, i hvilke Kobben, nåar den efter Sadvane valtede
sig ned ad Klipperne, for des hastigere at kunde naae Soen og und
gaae Fisternes Efterstrabelse, blev hastet og standset saa lange, at
Fisterne ved Hielp af en Aare, eller andet saadant, kunde faae Leilig
hed til. at drabe og fange den.
2) Ulvsteen er ligeledes en stor Gaard, beliggende i en liden Dal, og
markvardig deraf, at den ei aleene har givet Kirken og Kirke-Sog
net, men og det saa kaldte Ulvsteens- Skibrede sit Navn. Her
bliver desuden at marke e») Ulvstems-Kirke, en liden og aldgam
mel Steen Kirke, som har ingen betydelige Ornamenter, og er i de
feenere Tider, formedelst Menighedens tilvoxende Antal, foroget

med
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med en vanhaldende Tilbygning af Tråe. Den eier et Jordegods,
bestaaende af l8
Voge 19^ Mk. Fist, og tilhorer en Proprietair.
si) Tre store Kicrmpe-Grave, eller af Kampe<Steene bestaaende
Hoie, som indtage en Plads afBc> Skrit i Omkreds, og ere (lige
som de fleeste af det Slags) i Midten nedsiunkne, eller ligesom ud
huulede.
Tvends saa kaldte Bauta - Steine , eller Hedenffe
Liig-Steene, som ikke langt fra Kiampe-Gravene staae opreiste 4
Alne hoit over Jorden, og ere nasten overalt begroede med et Slags
Mosse, kaldet I^icKen fruticuloluz lolldus, der seer ud som graae
Håar, og tiener ligesom til Beviis paa disse Steen-Stytters Wlde.
Maastee man ikke tog feil, om man giettede, at en Mand ved Navn
Ulv eller Ulf (hvilket mani de Hldre Tider veed at have varet ettbru
geligt Mands-Navn i Norden) laae begraven under disse Steene,
og at Gaarden derved har faaet Navn af Ulvsteen.
3) Skeide folger nast efter Ulvsteen, og er en temmelig stor Gaard,
som har en ved Stranden beliggende markvardig lord-Votd, kaldet
lern-Bryggen, der strakker sig hen til Naboe-Gaarden Ousnccss,
og holder altsaa i Langde h.enved zoo Favne, men i Hside kun 4
Favne, og er oven paa saa breed, at 3 Stader kan gaae javnstdes
ved hinanden. Egentlig bestaaer denne Vold af smaae og runde
Koppel-Steene, som kiendelig viise sig oven paa i Slade-Sporene;
men har dog tillige en Blanding af Muld, og en Overkladning af
Gronsvar , som gior, at den seer ud som en gron lord-Vold. Ved
hver Ende af Volden staaer en meget stor og hoi Baute-Steen op
reist; og neden under den gaae 5 eller 4 Hult-Veiter (underjordi
ste Render) som med visse saa kaldte SteewHcelder, eller Graae
steensPlader, saa vel ere .besatte, at de altid holde sig aabne. Vi
dere er jeg ikke i Stand til at bestrive denne Vold , som jeg selv ikke
har stet uden langt fra, da jeg engang, for at iagttage Landets
Ddd z
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Strakning, feilede her forbie. At den kaldes en Brygge eller
Broe, det kan man af Ligheden nogenledes forklare; men hvorfor
den barer Navn af lern, og kaldes lem-Bryggen, det er vanffe
ligt at sige. Af visse Omstandigheder stulle man snart stutte, at
heele Broen var opfort og dannet ved Menneskers Hander, og at
den i Hedenstabets Tid enten har varet brugt til et Gravsted, eller
(som nogle meene) til et Varn og Forstandsning mod de fra Havet
indlobende Soe-Rovere; men ved noiere Betragtning, og Sam
menligning med andre Steder, bliver det meest rimeligt, at den
egentlig og i sig selv er Naturens Verk, som siden er blevet forbedret
ved Konst, og maastee anvendt til eet af de forommaldte Brug.
Paa de mod Vester-Havet vendende Strande ere stige Volde ikke saa
rare; isar findes een paa Vestre Side af Gidstoe, ftm nasten er af
samme Bestaffenhed, men dog meget langere og storre, bestaaende
af lordblandede Koppel Steene, som meest viise sig oven paa, hvor
Alfarveien falder fra den eene Kant af Oen til den anden; hvilket
alt oiensynlig bor tilskrives Havet, som her har kastet Steen og
Hav Gras op af Stranden, og derved ligesom giort et Dige eller
Damning for sig.
4) Vusncess er dm sidste Gaard i denne Strakning, og barer Navn
af den Landpynt, paa hvilken den ligger. Dertil henhorer adstillige
smaae Holme, afhvilke den eene, som kaldes Sneeingen, bestaaer
af en meget hullet eller ligesom ormstukken BiergArt, der i Almin
delighed har en rod og blaaeagtig Farve, besynderlig uden paa, hvor
den seer ud som en Blanding aflern og Kobber; men er derimod
paa nogle Steder ganste guul, ret ligesom den kunde bestaae af et
guult og hardnet Okker, og bliver ester mine Tanker at anses for en
kMtes ierreo-cu^rcus mNnce
I^nnN, i Besynder-
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derlighed 6.) sulvuB, Golt, item f.) forgminiduz ocdi^ceiZ, Mast
stunget. Fra denne Gaard og Pynt begynder
II.) Hareidlandets Vestre Side, som vender mod Dimoe og
Gmstoe, og strakker sig egentlig hen til den Landpynt Orsncrss eller
Oursncess, men endes dog, for saa viidt dette Sogn angaaer, ved
den nar hos Pynten beliggende Gaard HaaheiM, som er den sidste
Gaard i dette Sogn, og hvorfra den Deel af Oen, som tilherer Rovde
Sogn, tager sin Begyndelse. Denne Strand- Side indbefatter ad
stillige gode Gaarde, afhvilke omtrent den halve Part ligger hist og her
adspreedt, langs hen ad Stranden, men det ovrige samlet i ell temmelig
stor Dal, kaldet Ringstad-Dal, som har god Korn-Avling med Gras
gang og Birke-Skov, og udgior det vigtigste Bygdelav paa denne Side
af Oen. De markvardigste Gaarde i denne Strakning ere
I) Mig, som til Forstiel fra andre Gaarde af samme Navn gemeenlig kaldes Ulvsteens-Viig, og svarer meget vel til sit Navn, efttrdi
den ligger i en fra Ousnccsset indgaaende dyb Bugt, og er et Ting
sted for Ulvsteens-Skibrede. Den har en meget behagelig Situa
tion, og en ypperlig Udsigt, isar fra et strax oven for Gaarden be
liggende hoit Sted, hvor man paa dett eene Side kan over Bugten
see ud til Vester-Havet, og de mangfoldige derhos liggende smaae
og store Oer, og paa den anden Side betragte Hareids Dalen,
som herfra gaacr langsom haldende ned til en Bugt, kaldet HareidsVaag, og folgelig giver et Eid eller Landevei paa i Miils Langde
fra Vestre til Ostre Kant af Oen, hvorom herefter stal maldes no
get meere.
2) Hasund ligger i Fierding Miil herfra ved et lidet Sund, kaldet Dim
me-Sund, og ved Foden aset temmelig hoit Field, kaldefHastmdField, hvilket jeg i lulii Maaned 1758 har besteget, for at undersoge
detsVcrxter og ovrige Egenskaber, som her kortelig maae bestrides.

Ha-
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Hasund Fieldet, som ligger i en Strakning fra Norden til Sonden,
bor vel ikke regnes blant vore hoieste Fielde, men er dog paa Vestre
Side, hvor Opgcmgen steeds, meget brat og vanskelig at bestige,
indtil man kommer hen imod Midten, hvor man forefinder en mar
kelig Dal eller Aabning, som paa tvars overstiarer meere end den
halve Part af Fieldets Overdeel, og folgelig ligger indfiuttet imel
lem 2 hoie Fietd-Tinder, af hvilke den eene kaldes Hasund-Hornet,
men den anden Grout-Homet, af Aarsag, at Solen om Somme
ren sees for Hasunds Beboere staaende lige derover, just paa den
Tid, da vore Bonder gemeenlig holde deres Grod-Maaltid, det er,
Klokken zom Eftermiddagen. Igiennem denne Dal, eller over
den imellem Field-Tinderne liggende Slåtte, falder en magelig Vei
hen til Fieldets Ostre Side, og ned til en liden Sater Dal, som
staaer i Foreening med den forhen ommaldte Ringstad-Dal, til
hvilken den og henhorer. Paa denne Vei forekom da a.) ved Fiel
dets Vestre Fod den Urt l^emaurea hvn
nMg, som ellers
hos os er temmelig rar at see. si) Paa Field-Siden Kanuneulu?
geri3. (ieum klore nmanre. Veronica oOeingli3 A enamX
6r^3. Orcnizz duldiB palmariZ neAarii eornli seraeeo.
lamp^rum corolllB niantibuB i Mangde blant hoit Lyng. Baxi>
fra^a toliiB lerranB eaule nu6o ramoso ved smaae Vandbakke,
item Baxitr2Aa foliis caulimB linearlduB alterniB eillatiB; begge
med artige brandguule Pletter paa Blomster -Bladene. Lieden
eruKaeeuB exaldi6o-vjreleenB, en hviid Mosse, som paa et meget
brat og nogent Sted havde fastet sig i den Mangde, at den kunde
sees langt fra, ligesom en stor hviid Plet paa Field-Siden , hvor
endnu forekom
pe6uneuliB isexut)tiB)
?01/>
li LiBtorta minor og andre almindelige Gras -Arter.
5) Paa Slatten voxede en Hoben Lyng, saa vel som Li-jopnorum
eauls
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caule VlFinaro og FunenB toliiB planiB pilots; item
toliiB glcernis revolmiB hist og her. Paa samme Slåtte laae og
en Hoben lose Steene afusadvanlig Bestaffenhed, da de fieeste af
dem vare tynde og hvide, eller ligesom ovsrstrogne med et Slags
smittende Kride, og bestode indvendig af en rodagtig Kalk -Art,
blandet med graae Aarer. Af disse laae nogle adspreedte hist og her,
i . men andre igien samlede i visse Rader, og opstablede paa hinanden
i samme Orden, som forhen er viist ved SlyNgstad-FieldM Ve
strivelse i Vatne Sogn.
Paa Ostre Field Side forekoMinter
, markvardigt; og iden hosliggende lille SaterHal inttt andet, end
den lirt Batxrium duldi3 illeleulat!B soliiB laneeolati3. I ovrigt
bestod Grasset her, ligesom i vore andre beromte Sater Dale, me
stendeels af d!areX) Funeu3) BeirpuB og andre stride Gras-Arter.
Herfra giorde jeg Vende-Reise, og tog samme Vei tilbage igien over
den horizontale Slåtte, fra hvilken faldt en ypperlig Udsigt hen til
SorOerne og Havet.
3) Garsoel, eller rettere Gars-Hoel, som ligger straz' Sonden for
Gaarden Hasund, bliver ikkun at marke i Henseende til den Urt
Skicefte elter Skuur-Grces (Lqvjsetnin eanle nu6o teadro dall
lndramoio) som er en striid Gras Art, og ikkun lidet tienlig til Fo
der for Qvaget, isar nåar en stark Sommer -Torke indfalder, da
den bliver alt for haard og stiv. Dette uduclige Slags Gras voxer
her, paa et vist Stykke af Engen, i saa stor Overfiodighed, at Gaar
dens Opsiddere have ladet samme Eng-Stykke deele imellem sig, paa
det ingen af dem isar stulle lide for stort Tab i sin Hoe Biergning.
III.) Dimoe, eller DiMMM, er en maadelig stor Oe af 5 Fjer
dingers Omkreds, beliggende tvars over for Gaarden Hastmd, fra
hvilken den adstilles ved det saa kaldte Dimme-Sund, et kort, snavert
og bugtet Sund, som paa visse Steder falder nogenledes dybt, men
Eec
'
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paa andre Steder igien saa lavt eller grundt, at det i Ebbe-Tiden ganste
forlades af Våndet, der ellers lober her igiennem ud og ind med en
stark Strom. Oen ligger (som sadvanlig) vendt fra Osten til Vesten,
og har et maadeligt hoit Field af samme Strakning. Den er overalt
vel beboet, og har en smuk Situation imellem adstillige smaae Oer, af
hvilke de, som ligge Nordenfor, henhsre tit Ulvsteens Sogn, og lade
sig beqvemmeligst henfore under denne storre Oe, hvor man isar har at
marke:
i) Dimmesunds Prcestegaard , som ei aleene barer Navn af det
Sund, ved hvilket den ligger, men har og deraf en stion Herlighed,
i Henseende til den ypperlige Fangst af Sild og Sey, som der ofte
' indtraffer; thi da disse Slags Fiste stode ofte fra Breedsund Svar
meviis ind imellem Hareidland og Dimoe, saa soge de i Ebbe-Ti
den, da de have Strommen imod sig , ind i dette trange og bugtede
Sund, hvor de blive staaende, indtil Ebben er ganste forbie og
Sundet mestendeels tort, da de med stor Begvemmelighed kan fan
ges i Bugtene, som ien Fiffe-Dam, og omtrent paa samme Maade,
som forhen er viist ved Drag Sundets Bestrivelse i Skove Sogn.
Hvad Prastegaarden selv egentlig angaaer, da <») findes derpaa et
vist Sted Sonden for Sundet, hvor man pleier at lande med Baa
de, en Klipperiig Strandbrad, hvis Materie feer ud som hardnet
Leer, er stark blandet med sort Glimmer, og derhos ganste rodspat
tet af de mange Rbd-Tyter eller Granater, som sidde meere eller
mindre dybt indstuttede, alt ligesom Leeret af Veir og Vind er meere
eller mindre fortaret. Denne Steen Art lader sig, som en Skorpe,
odstille i tynde Plader fra det haarde Graaebierg, hvorpaa den sid
der, og bliver uden Tvivl at anste for en Baxum mieaeeum iillils
einereum
gvart^ol:B^ve LinnXi , som ogsaa
findes paa steere Steder hos os. si) Forekomme hist og her folgende
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de Urter, nemlig:
l)4vettriB, Varrlig, Lunium,
euB ealgmo lupra pgnienlam non lparlgm lon^iori,
p^lum eololliB lAanriou3, oreniB dulbiB palmas neHarii eor«
nu lemeeo, orodnB vernuB, Vgleliana s^lveKri3, og Vicia
lepmmi alle i Mangde, men den sidste i storre Overfiodighed, end
jeg paa noget andet Sted har stet. let lidet, og nar ved Stran
den beliggende, farst Vand voxer ligeledes i stor Mangde doma
rumpalultre,
foliiB linegridnB egnglienlgtjB) I^xmp^^2
i^ore albo, Men^anrne3
a^vacieum, og BeirpU3
cnlmo tereti nn6o lpiea lubovata. Ikke langt derfra sees blant
Stemene i Stranden
iolin ovauB aeutiB , (3eranmlii
rooertianum, og
eapsu!lB lexloenlariduB.
2) De Smaae- Oer, som ligge Norden for Dimoe, og paa dette
Sted komme i Betragtning, ere egentlig kun 4 i Tatlet, nemlig
«b)SpYt-Ke eller Spyd-ss>e, en ganste liden og javn Oe, som lig
ger narmest ved Dimoens Nordre Side, og har en eeneste Opsid
der. si) Hatl-Oe, som ligger noget meere Nordlig, og omtrent
lige i Vest fra Ousncejstt, bestaaer egentlig af 2 langagtige og javn
stdes liggende Oer, af hvilke den mindste kaldes Lille-Hatloe, til
Forstiel fra den storre, som i Sardeleshed kaldes Halloe, og burde
med Rette heede Store-Hatloe. Paa denne sidste har man nyelig
> begyndt at bryde god Kalksteen, til Brug for den Mas-OvN, som
Hr. Cammer Raad Ulsing i Naboe-Fogderiet Romsdalen har ladet
indrette, for at smalte den af ham paa adstillige Steder opbrudte lem
Erlz. Begge disse Oer, som synes at have sit Navn af Hatl o:
Hassel-Trae, holde tilsammen omtrent ij Fierding i Omkreds, ere
ganste stade og javne, og beboes af 9 Gaard- og Huus -Mand.
7) Haakes-Holm eller Haakes-Havn, som saaledes stal vare kal
det afen NaffeHonge,pch Navn Hagken eller Hagen,, er en lige
Eec 2
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saa javn men ikke saa stor Oe, som den nast foregaaende, fra hvil
ken den 'avskilles ved et lidet Sund. Den har kun en eeneste Op sid
der, som vel kan sode en Deel Qvag , men intet Kornavle.
<5) Vattoe folger nast derfter, og er ikkun ved et lidet Sund adstilt
fra den forrige, hvilken den ganste ligner i lavnhed, men overgaaer
i Storrelse, da den holder i Fierding i Omkreds , og kan sode 2de
Opsiddere, ved Hielp af den nast hos liggende Sand-Ae, som er
ganste liden og Nbeboet, men derhos javn og Grasriig nok, til at
avle aarlig en Deel Hoe af. Disse ere da de markvardigsts blant
Smaae Kerne her i Sognet; thi hvad de mange übeboede Oer el
ler Holme angaaer, da ere Sneeingen, Grcesom og Skiervoer
ne allerede forhen paa sine Steder bestrevne, og de ovrige forbie
gaaes ftm übetydelige.

Anden Artikel
om

a reid s S o g n.
§^eg hartilforn erindret, atdette Sogn, uagtet det baade er storre
c^ og bedre end Ulvsteens Sogn, og omendstisnt man i daglig Tale
oftere siger Hareids end Ulvsteens Prcestegield, dog alligevel bliver
at anste for Annex Sognet, af Aarsag , at Prasten her ikke har sin
Boelig. Det heele Sogn lader sig beqvemmeligst deele i 4 Parter, af
hvilke de 2 ligge paa Ostre og Sondre Side af Hareidlandet, den
tredie paa Sondre Side afSulom, og den fierde paa faste Landet
imellem lorgenfiorden og Drstesiorden. Alle disse Parter kan be
tragtes som Strand-Sider/ der vende deels mod Storfiorden, deels
mod Vartdalsfiorden; og som begge Fiordene ere meget dybe, saa
befin-
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befindes og Strandene paa begge Sider at vare i Almindelighed meget
hoie, ja til Deels ganste stelle og übeboelige. Det beste af Sognet
bestaaer altsaa i de mange fra Strandene opgaaende Dale, afhvilke de
fieeste ere smaae, men nogle derimod temmelig store, isar paa Ostre
Side af Hareidlandet, med hvis Bestrivelse jeg forst vil begynde.
I.) Hareidlandets Ostre Side, som vender hell til Storfior
den, begynder ved Qvitencefset, hvor Breedstmdet ophorer, og en
des ved Hioringncesset, hvor Vartdalsfiorden tager sin Begyndelse.
Denne Side er ved Strandbradden, eller for fta vidt den betragtes
som en Strand, meestendeels steil og übeboet; men bor derimod ansees
for den beste og Folkerigeste Part af heele Oen, nåar derunder indbe
fattes de 3 javnstdes liggende Dale, som gaae op fra de z markelige
Bugte eller Viige, af hvilke Strand-Siden er indstaqren, nemlig:
i) Vrcmd-Dal, en tiden men smuk og behagelig Dal, som aabner sig
et Stykke inden for Qvitenceffet (saa kaldet af sine hviidagtige Klip
per ved Stranden) og stoder hen til Ulvsteens Bygden. Denne Dal
har ei alene gode Korn-Marker og Grasgange, men og Herligheder af
Skov, MolleHrug, Laxe-Fangst og andet Fisterie, item af Hiorte,
som opholde sig heri storre Mangde, end paa noget andet Sted hos os.
Det eene af de Fielde, som indstutte Dalen, stal have en dyb og tvars
over Ryggen gaaende Sprakke, der (ligesom en Deel steere FieldSprakker) siges Tid ester anden kiendelig at udviide sig; hvilket fore
kommer mig saa meget meere underligt, som Biergene baade her og
andensteds synes at vare saa grundfastede paa begge Sider af Språk
term, at de hverken kan svigte eller synke. 2) Hareids-Dal, som er
den storste og betydeligste Bygd paa heele Oen, gaacr op fra den store
Bugt Hareids-Vaag, og strakker sig derfra i Miil i Vest hen til
Ulvsteens-Viig, folgelig stiarer Hareidlandet tvart over fra Ostre
til Vestre Side, og giver en magelig Lande - Vet> kalvet HarEec 3
Ei-
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Eidets), som baade tiener Prasten til en Sogne-Vei, og befares des
uden af mange andre Reisende, isar af dem, som ellers maatte tåge
den farlige Vei til Soes forbie FloestMNden. Dalen er smuk og javn
overalt, dog saa, at den immer stiger uformarkt i Heide, indtil den
standser mod en ved Ulvsteensviig beliggende hoi Bakke, hvor den
forommaldte stionne Udsigt falder. Den overste halve Deel af Dalen
er ganste ttbeboet, men den nederste, som er meest breed og javn, ind
besalter en Hoben stionne Gaarde, hvilke alle ligge Radviis ved den
Nordre og mod Solen vendende Field-Side, ligesom i en Deel steere
Dale hos os. Midt i denne Dal, og paa dens Sondre Side, aabner
sig en vel beboet Tvar-Dal, kaldet Snipsor-Dal, ftm indstutter et
temmelig stort farst Vand, kaldet Snipsor-Vatn, og sender derfra
ned i Hoved-Dalen en Elv, der forst danner et ganste lidet farst Vand,
og derpaa fortsåtter sit Lob ned i Hareidsvgagen. Det store Vand
er bekiendt af sin Uroelighed, saa ofte et Stormveir yttrer sig i VesterHavet, da det undertiden stal stige saa hoit over sine sadvanlige Brad
der, at det trakker de paa Land staaende Baade ud af deres Stader;
og Elven, som har et ganste stille Lob, er meget riig paa Perle-Sticcl
(Muleull) hvilke afKiendere holdes for de beste, som findes her i Fog

de(*) Af dette Eid er det, at Dalen, saa vel som Oen og Sognet, have faaet
Navn ; men ellers er det mcerkeligt , at Hareids Sogn kaldes i den gamle Trondhiemste Reformcch asi 58 9 Herad, hvilket Ord i gamle Dag?
betydede en vis Landstrakning , Tinglav eller Herred, som kan sees af I.
Arnesens lislandste Rettergang Pag. 417. Hareidlandet kaldes i vore nldre Historier Harund, og Storfiorden, eller egentlig
Sulefiorden, som ligger paa Ostre Side afOen, Harundarfirdi;
men Hareidsvaag forekommer i To?/. 7M. M^. />. //. /?KF. Z 1 2.
under Navn af K?W/ M^lmo-e^. Maastee Hareid er sammenfat af
Eid og det gamle Norffe Ord Har, neeAi^ ftm findes i Registeret M
den 1 Part af ?o?/. //,/?. AowKZ>
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deriet. Våndet, saavel som Dalen, barer Navn afGaardenSnips»
Or, der tillige med de ovrige rundt om Våndet liggende Gaarde har
en meget smuk Situation. Begge Dalene tilsammen indeholde 2 5
Gaarde, og ernare et Antal af 6c> Gaardmand, hvis Familier belobe
sig omtrent til 320 Siele. z) Lic Dal er en maadelig stor, men
smuk og vel beboet Dal, som gaacr op fra en meget breed og lang Bugt,
kaldet Lie-Vaag, og strakker sig omtrent en Fierding Miil i Langde
hen til den nys ommaldte Snipsor-Dal, fra hvilken den dog er adstilt
ved et Field. Paa Nordre Side afDalen stes en saa kaldet Lic, eller
javn og langsom stigende Bierg-Fod, paa hvilken de steeste Gaarde lig
ge, og hvoraf de steeste ogsaa bare Navn, lige saa vel ftm Dalen selv,
og den til Dalen siodendeßugt. Dette er da kortelig Beskrivelsen over
de tit Hareidlandets Ostre Side henhsrende 3 Dale, af hvilke den
forste har ikkuu en eeneste Gaard, af samme Navn, som Dalen selv,
men de to sidste indbefatte mange store og smaae Gaarde, og blant dem
isar folgende. <.
1) Hareid, som ligger i den inderste Bugt afHareidsvaagen, og
barer Navn afden Alfarvei, eller det egentlig saa kaldte Har-Eid,
som just her tager sin Begyndelse tillige med Hareids-Dalen. Paa
denne Gaard staaer Hareids-Kirke, en temmelig stor men gammel
og «anseelig Stav-Kirke, som eier et Jordegods, bestaaende af zc>
Voge og rz Mk. Fist, og tilhorer en Proprietair. Videre falder
ikke at erindre ved Kirken selv, som har stet ingen betydelig Zirat eller
anden Markvardighed ; men paa Kirke-Gaarden staaer en hoi Bau
ta-Steitt, eller Hedenst Liig Steen, som synes at viise, at man
ved Christendommens Begyndelse her i Norden har anlagt Kirkerne
der, hvor Forfadrene havde deres Begravelser.
2) Vvemae kaldes den Gaard, som ligger yderst ud ved Mundingen
af Lievaag, og paa dens Nordre Side, tvart over for Hioring

ncesset.
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nccsset.
Her findes ved Stranden etl Mangde af hviid og siin
Sand, som holdes for den allerbeste i sit Slags paa heele Sond
mor; og der oven for sees en Deel Kicempe-Grave, af hvilke de
z ere temmelig store, da de holde 40 Skrit i Langde, men falde
derhos noget smale. De ere alle bedakkede med Torv eller Gron
svar, og ved Enderne besatte med smaae Steen-Pale, hvoraf ingen
er 1 Alen hoi ovewfor Jorden.
3) Lievaag kaldes den Gaard , som ligger langst ned i Liedalm, etter
langst ind i den Bugt Lievaag, afhvilken den barer Navn. Ved
Gaarden selv falder intet at erindre, men om Vaagen eller Bugten
maae endnu markes dette: at den ufeilbarlig bliver den i vore Hi
storier bekiendte Hioringevog eller BinuB ?tjorrln^entiB) hvor Ha
gen Jarl i Aaret 994 holdt en blodig Soe-Trafning med lomsvi
kittgerne, og, til Erindring om sin Seier over dem, lod ved Mundin
gen af Bugten oprette nogle saa kaldte Hioringev, eller SteenStytter, af hvilke Bugten siden fik Navn. Vel er det vist, at den
Oe Houd (*) eller Inlula tto66a , hvor Hioringevog efter Stur-

lestns
(*) Ved den Oe Houd, som Sn. Sturlesen og hans Efterfslgcre ommcelde, kav intet andet forstaaes end Hareidlandet, som ellers i gamle
Dage kaldtes Harund.
Det er ikke rart hos os, at en Oe eller Bygd
har paa een og samme Tid 2 ganffe forffiellige Navne; og ligeledes forholder det sig vel og med denne store Oe, som paa den Ostre Side, hvor
Hareidet egentlig ligger, kan have vcrret kaldet Harund, og derimod
paa Nordre Side Houd eller Hovd, ligesom Hildrestranden i Harams
Sogn, og Vartdalsstranden idene Sogn, begge endnu kaldes Houe-i
ne, enten af de der liggende Houge ?: Hoie, eller af deres Hovder 3:
udstikkende Landpymer, hvoraf der findes adffillige paa Hareidlandets
Nordre Side ; ei at tale om , at man hos os ved det Ord Hovd endnu
ofte betegner en heel Oe eller Halv-Oe.
Overalt viiser Historien tydelig
nok, at lomsvikingerne, forend Trafningen gik an, laae ved Herroe,

og
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tesens og Torscei Vidnesbyrd stulle ligge, er nu omstunder ganste
«bekiendt, og at det Navn Hioringevog lange siden er uddoet tilllge
med Hioringerne? som nu ingensteds ere at finde, enten ved Bug
tens Munding etter andensteds her i Egnen ; men at Sagen ikke des
mindre har sin Rigtighed, det meener jeg at kunde beviises a) af de
her i Egnen boende Indvaaneres eenstemmige Vidnesbyrd, som
grunder sig paa deres Forfadres mundtlige Beretninger, nemlig:
at den Viig eller Yngt, som nu kaldes Lievaag, har tilforn heedt
Hioringevaag, og at der i gamle Dage har staaet et valdigt SoeSlag, med videre, fi) Af den paa Lievaagens Sondre Side be
liggende Gaard, ftm (tillige med Pynten, hvorpaa den ligger) end
nu kaldes Hioringncess, og er uden al Tvivl det Sted, hvor de
forommaldte Hioringer bleve opreiste, stiont de nu hverken findes
der, eller tvart over for paa Gaarden LDvemae, ei heller paa den saa
kaldte Hioringdal (en vis Gaard i Liedalen) som og maae have
faaet sit Navn af Hioringer. >) Af de midt i Lievaagens Ind
lob beliggende Skicer eller Klipper, som i Flod-Tiden siges at staae
under Vand, men derimod i Ebbe-Tiden at vare ganste synlige over
Våndet, og blive vist nok den Klippe, eller Beopuwß, som af^or
tTo ommaldes i Hioringevogens Vestrivelse ttill. Norv. ?. 11.
P23. 3!2 (*). Af alt dette sees da , at I. Ramus begaaer en
dobog at de derfra feilede ferst uden til og siden ind omkring den Oe Houd,
og saa ind udi Fiorden, det er, forst paa den Vestlige, siden paa den
Nordre, og saa endelig pc^ den Ostre Side af Hareidlandet igiennem
Storfiorden.
(*) ?o)/a?5 Ord ete disse: „Binu§ I^iorungenliz a/5 on?Hn/e on>»iem l/^-

-„/« K/co^tt/tt /iacet,

tt^'^e
Fff

a ///on'^/ H/?a«.s,' a^s a^//o»e
m.

410

Sondmors Bestrivelse, 11. Parts VIII. Capitel,

dobbelt Feil, nåar han i Norg. Bestr. Pag. 174. falder Stedet,
hvor Seier-Steenene bleve Mettede, Hisringefiord i Steden for
Hioringevog, og nåar han ved Hioringefiord (hvilken han og
Moer HismiNgsfiord, item Hwrmfiord) vil have forstaaet den
forhen bestrevne lorgenfiord, hvis Navn har en langt anden Oprindelse.
II.) Hareidlandets Sondre Side begynder ved Hioringnces
set, ftm fatter Grandse imellem Storfiorden og Vartdalsfiorden,
og strakker sig derfra lige hen til det forhen ommaldte Oursncess, som
vender mod Gurstse; men da denne sidste Pynt, tillige med en Deel
af Stranden, henhsrer til Rovde Sogn, saa. kommer her ikke meere i
Betragtning, end den egentlig faa kaldte Alme-Stmnd, det er, den
lange Strand paa Nordre Side af Vartdalsfiorden, som begynder
ved -AioriNgncefset og endes ved Gaarden Eegsund, der tillige med
den tvart over for liggende ,Eeg-Ke ligeledes tilhorer Rovde Sogn.
Almestmnden indstmter da Vartdals-Fiorden (som af Eegoe ogsaa
kaldes Eege-Fiordm) paa denne Side, ligesom Vartdalsstmnden
paa him Side; og da Fiorden overalt er meget dyb, saa ere og Stran
dene paa begge Sider steile, og Fieldene meget hoie. Isar ligger paa
denne Side et meget hoit og for vore Fistere vel bekiendt Field, som,
til Forstiel fra det paa Gurstoen beliggende Ssre-Loup, kaldes NoreLoup,
„ i^/a !?rimiiF6 (nu Su!os) «Va,- a me?M> a/m^ womWe Hai-un6
(nu Hareidlandet), /^/m?,HK^ linuZ
(Har>, eidsvaag)
„ Enhver ster lettelig, at delts ikke i alle Maader er rigrlgt; men at ligesom det Latinffe Ord H'?W/ er tvetydigt, da det
baade bemcerker en Fiord og en Viig, saa passer sig og ?o?/^ Beffrivelse deels paa Storfiorden deels paa Lievaagen. Denne as ?o^o
begangne Feil har maastee og forleedet I. Ran?us til at anste Hioringevog for en Fiord, og at kalde den Hwringsfiord.

/
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Loup, og har ovn st oppe et lidet farst Vand, hvorfra nedunder en
Elv over den bratte Field-Side. Da Stranden i ovrigt er baade steil
og smal, saa findes her i alt kun 6 smaae Gaarde, blant hvilke den
fornemste er
Ulme, en god Gaard, som har givet Stranden Navn, og bestaaer
egentlig af2Parter, nemlig Store- og Lille-Alme. Efter Be
boernes meget rimelige Meening bliver denneGaard den selv samme,
som i Eigil Skallagrims Kronike Pag. 72. forekommer under
Navn afAlfheiM^), og var paa-den Tid beboet afen Mand, ved
Navn Freidgier, der ved bemaldte Eigils HKlp fik den grumw"
Kiampe Liftur Bleike (eller Liot den Bleege) faldet og nedlagt i
en Tveekamp, som efter Historiens Beretning skal have staaet paa
den narmeste Oe, men efter nu varende Indbyggeres almindelige
Meening, paa den i Krftefiordens Munding beliggende og forhen
bestrevne Rbdoe, hvor endnu sees en stor Kiampe- Grav med en
Liig Kiste af Steen, i hvilken Liftur Bleike siges at ligge begraven.
Her paa Gaarden findes ellers intet markvardigt, undtagen en vis
Rog -Stm, som er bygt paa en nu omstunder ganste übekiendt
Maade , og folgelig maae vare overmaads gammel. Den bestaaer
af 2 Ctager, nemlig af en saa kaldet Vod neden under, og en RogStus af sadvanlig Indretning oven paa, hvortil man gaacr op paa
en Trappe eller Traeßroe.

Fff 2

Ill.)SMe

(*) Nogle ville ellers udleede Gaardens Navn af Alm, et Slags Trcee,
som her stal vore i nogen Mcengde; og da 3^?/^/, foruden den ovenanførte Bestrivelse over Hwrmgevogcn, siger i H5/?. Mw.
//^ /?a^-.
Z 1 1.^ at den ligger ved
(hvorved uden Tvivl maae forsiaaes enten Almestranden selv, eller en ved samme Strand liqgeyde
Bierg.Hammer) saa stulle man derassnart stutte, at Gaarden i de «ldre
Tider maae have heedt Almund.

1036

Sondmors Bestrivelse, 11. Parts VIII. Capitel,

III.) Suloe eller Sulen tilhorer egentlig Borgunds Sogn, og
findes der udforlig bestreden; men kommer dog ogsaa her i Betragt
ning, for saa vidt, ett Hareids Sogn eier et Stykke af dens Sondre
Strand-Side, nemlig omtrent den halve Deel, fra Oens Vestlige Pynt
at regne, og har der liggende i alt 7 Gaarde <^), som ere kun lidet be
qvemme til Agerdyrkning, efterdi Stranden paa denne Side falder i
Almindelighed meget hoi og steil, men have derimod stion Grasning
paa Fieldet, og overflodigt Fistene (fornemmelig af Qveiter og Lan
ger) i den hosliggende Storfiord, som her egentlig kaldes Sulefiord,
og er overmaade dyb; saa at de fieste Soe-Trccer, ftm i Anhanget til
1. P. z. Cap. findes bestrevne, ere her opfistede, og det paa nogle
hundrede Favne Vand.
IV.) Vartdals-Strand kaldes i Almindelighed den heele Land
strakning, som Hareids Sogn eier paa det faste Land, nemlig fra
Gaarden Festoe ved lorgenfiordens Aabning, hen til Riaancrsset
ved Mundingen af Arstefiorden; men ellers betegnes den og ofte, lige
som HildrestMNden i Harams Sogn, med det Navn Houene, hvil
ket enten maae udleedes af Houg 2: en Hoi, i Anledning af de mange
her ved Stranden liggende Sceen Dynger, der kan lignes ved smaae
Hoie,
(*) Det maae uden Tvivl have vceret paa ren af disse Gaarde, at Hagen
Jarl (ester 71)^' Beretning i /^i/?. M^. />. //. M^. Z 15.) steeg i
Land under Trefningen lmd lomsvikingerne, for at tilbede sig Seier
af sine tvende Skyts-Gudmder, Thorgerd Haurgabrud og hendes Ssster Irpa. Imedens han giorde sin Ben , siges han at have vendt sig
mod Nord, og efterdi Borgunds Proestegaard ligger just i Nord herfra,
er det troeligt , at han har vendt Ansigtet didhen ; thi af ?o?M
An-. M^nl/? <?«/?. I Z. sees, at Borgund i gamle Dage har veret Hagen Jarls Gaard og Bo pcel, og
(7^. 15. meldes «m et Tempel,
indviet til hans SkytS-Gudinde Thorgerd, som ventelig maae have staaet
noer ved Gaarden.
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Hoie, eller og afHovd eller Houd 5: et Forbierg, formedelst de mange
udstikkende Landpynter; thi begge disse Ord blive af vore Bonder na
sten udtalte paa een og samme Maade. Den heele Strand er, ligesom
de tvart over for liggende, meget hoi og steil, saa at den ville nasten
vare ganste übeboelig, om den ikke var overstaaren af adstillige smaae
Dale, som baade ere frugtbare og vel beboede. Saadanne ere l ) Bar
stadViig-Dal, som ligger nar ved lorgenfiordens Grandser, ogindbefat
ttr i alt 8 Gaarde , af hvilke jeg ikkun vil navne Barstad , som har gi
vet Dalen Navn, og LyNge, hvor tyende saa kaldte Kisempe-Ringe
ere at see, liggende ikkun et Par Skrit fra hinanden. 2) Mads-Dal,
som folger nast efter, har kun en eeneste Gaard, af samme Navn som
Dalen selv, og er aleene markvardig af sine Field-Strakninger, hvilke
mod Sonden stode sammen saaledes, at de danne imellem sig en Kloft,
der meget vel er bekiendt under Navn af Madsdals-Klovning, og tie
ner i Torste Fangstens Tid til et almindeligt Meed eller Marke for dem
blant vore Fistere, som bruge Torste Garn ved Breedsundet. z) No
re-Vartdal er en noget storre Dal, da den indbefatter 3 gode Gaarde,
afhvilke den storste barer falledsNavn med Dalen, men den mindste kal
des Ogaard. Denne sidste er et Krammer Leie, beliggende paa Vestre
Side afDalen, og ved Foden af et Field, ftm isar har giort Gaarden
bekiendt; thi lige oven for Gaarden, og op imod det overste af Fieldet,
findes et markvardigt Bierg-Hull, som, efter Indbyggernes eenstemmi
ge og troevardige Forsikkring, giver paa visse Tider, besynderlig mod
Veir Skifte, starpe Skud fra sig, ftm en Canon , og folgelig er af eens
Bestaffenhed med Troldgiollet og Olasdalm i lorgenfiordens Sogn,
der allerede forhen er bestredet. 4) Sore-Vartdal, ftm og kaldes
Aarscet-Dal, har i alt 9 Gaarde, og blant dem isar Aarscct og SoreVartdal, af hvilke den sidste siges i gamle Dage at have varet beboet
afden forommaldte grumme Kiampe og Voldsmand Liftur Bleike,

Fff 3
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eller efter det gamle Sprog Liot den Bleege. En halv Miil hoit op
i Dalen findes en Mangde glandsende Leer, som, nåar det torres, bliver
haardt som Steen, og kom forst for nogle faa Aar siden til Syne, i An
ledning afen saa kaldet Fond eller Snee-Skreed, som engang lob her ned
og borttog den overste lord-Skorpe. Fra denne Dal har jeg og havt
Prover afen til Anseende meget god PorcellaiN-lord, om hvis Egen
skaber jeg intet meere veed at sige, end hvad der i i . P. i . Cap. Pag. 49.
allerede maldt er (*). Efter disse 4 Dale folger den egentlig saa kaldte
Vartdals-Stmnd, som i Vegyndelsen har nogle faa og smaae Gaarde,
men bliver siden formedelst sin Steilhed ganste übeboelig, og er derhos
vanskelig at komme forbie, saa ofte Vinden blaser af en Vesten eller
Vonden; thi disse Vinde stode med valdig Magt ind igiennem vart
dalsfiorden, og hindre Folk fra at komme fort paa deres Reiser, saa at
man da ofte maae bruge den Maade at Landgaae (") Baadene, som
det her kaldes, det er, at lade 1 eller 2 Mand stige i Land og trakke Baa
den efter sig ved et Toug langs ad Stranden, hvilket gaaer saa hurtig og
fornoielig til, ftm om man sad i en Hollandsk Tråk Skotte, og kan her
saa meget lettere stee, som Stranden er dyb overalt, og folgelig reen for
Kliper Da jeg selv ikke har kundet give denne Materie sterk Ild nok, eller forståast
at behandle den paa en Chymiff Maade, saa har jeg siden sendt nogle Prsver
deraf til Kisbenhavn, og raadfsrt mig med en Deel Mineralogister, som vil
paastaae, at den er cn Talgsteen-Art.
Er det saa, da maae den vere af
allerbeste Slags; thi ffierere og finere kan den vel neppe findes.
(**) Med denne Talemaade kommer overeens en anden Skibs- Te^MiWi/, nemlig at varpe eller varpe sig frem, som bruges i detTilfelde, uaar man
kaster et lidet Anker eller simpelt Toug i Land, for dermed at hale sig frem
fra Fartsiet af; og da jeg ikke rettere veed, end at dette og steer her undertiden, saa forekommer det mig ikke uriMeligt at Stranyeu deraf kan have
faaet Navn, og at den maaffee, i Steden for Vartdalsstrand bmde hecde
Varpdatsstrand.
Dog er delte en vuur Gisning.
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Klipper og Skiar. Foruden Fisterie af Lange og Qveite, som gaacr
til i de hosliggende Fiorde, falder og ved Stranden en ypperlig Fangst
af Lar, besynderlig ved de tyende Gaarde
Festoe og Flaasticer, af hvilke den forste kaldes i gamle Documenter
Festey, og stulle altsaa (af Navnet at stutte) vare en Oe, men ligger
dog virkelig paa det faste Land (*), nemlig just paa den Land-Pynt,
som paa Vestre Side gior Skilsmisse imellem Storfiord og lorgen
fiord. Denne Gaard er isar bekiendt af sit stionne Laxe-Nccrpe,
ftm holdes for det beste i heele Fogderiet, og gior, at Gaarden, for
denne Herligheds Skyld alene, bliver anstet for at vare nogle hun
drede Rigsdaler meere yard, end ellers. Nasten det samme er og at
sige om den, paa Strandens Vestre Kant beliggende, Gaard Flaa
sticer, der ligeledes er beromt af sit Laxe-Vcrrpe, eller af den bety
delige Andeel Lax, som der aarlig fanges med Vod.
Efterat heele Prastegieldet saaledes kortelig er beskrevet , maae
jeg stutte med den sadvanlige Fortegnelse over Gaardenes Navne og
Matrikel-Taxt, saa vel ftm Beboernes Antal i et hvert Bygdelav,
med videre.

Ulv-

,

(*) Samme Bestaffenhed har det og med tyende andre Gaarde her i Egnen,
som begge have eet og samme Navn, nemlig Salteroe, og felgelig begge
bere Navn af Oe, uagtet de ligge paa det faste Land; nemlig den eene
paa lorgenfiordens Vestre Strand-Side, strår Sonden for Festoe, og den
anden paa Vestre Kant af Vartdals-Stranden, ikke langt fra Flaastiar.
Hvad Aarsagen kan vere til saadan usedvanlig Benevnelse, veed jeg ikke
med Vished at sige ; men troer dog , at Festoe eller Festey egentlig bor
strives og kaldes Festeid, af det lille Eid, som der efter Beretning stal
falde fra den eene Fiord tilden anden, og gjetter mig til, at det med begge
Salteroerne maae noget ner have samme Bestaffenhed.
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Niende Capitel.
Om

Herr oe Prastegield.
Prcestegield er et afde 4 store Hoved-Kald paa Sondmor, som i de crldste Tider, da det nyelig bestrevne Ulvsteens
Prcestegield laae derunder, indbefattede heele 5 Kirke Sogne, men
bestaaer nu ikkun af trende, nemlig as Hoved Sognet Herroe, og re
tvende Annezer Sandoe og RMe. Dette Kald (tillige med det da
underliggende Residerende Capellanie Ulvsteen) har deri havt en besyn
derlig Skiabne, at det i meget lang Tid, nemlig lige indtil Aaret 1 747,
har ligget som et Vice-Pastorat under Trondhiems Dom-Capitel,
og havt een af dets Caniker til virkelig Pastor; thi for ReformatioNM bestod det Trondhiemste Dom Capitel af 24 Caniker og Prcrlater,
afhvilke enhver havde sit Prabende, og desuden et Sogne-Kald paa
Landet, hvoriblant var Borgunds og Herroe Kald paa Sondmor.
Ester Reformationen har Capitelet ell Tid lang beholdt disse PrcrsteKald med
?2troN2tuB A vocgn^i; men da Canikerne Tid efter
anden begyndte at bebyrde sine Vicarier, eller de saa kaldte Vice-Pa
stores, med alt for sverre Paalcrg, blev det af Kong Christ. 4. i Aaret
1619 anordnet, at afde 24 Landsbys Kald stulle ikkun de 7 forblive
ved Capitelet, men de 17 ovrige gaae derfra, imod at svare aarlig en
liden Kiendelse til Capitelet (*). Iblant disse 7 Kald var Herroe
Ggg 3
Prcrl^*) Ved den Leilighed kom Borgunds Kald fra Trondhiems Dom-Capitel,
imod at svare en aarlig Afgift af 10 Rdlr., forn efter et Kongel. Rescript

«f
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Prcestegield (Ulvsteens eller Hareids Residerende Capellanie indbereg
net) det eene, og blev egentlig henlagt til den Canik, som var Capellan
ved Vor Frues Kirke i Trondhiem, hvortll jeg har sundet Anlednin
gen i et gammelt Brev, strevet af Hr. Rasmus Brandal (Prcrst ved
Ulvsteens og Hareids Menigheders til Svar paa Snftobefalmngsman
den Frid. Urnes Stcevning fra Trondhiems Capil^l i Aaret 1644 til
ham og Vice Pastor i Herroe Hr. Hans Imssn Sal, angaaende
den Contract, som imellem dem og Capellanen ved V. F. K. i Trond
hiem Hr. Niels Schelderup var oprettet, men ei blev efterlevet. Der
heeder det blant andet saaledes: „ Herroe Gield var i foroum Tid et
Canike-Gield, som ikke var lagt til noget vist Embede, og derfor ikke
paa nogen vis Afgift, men undertiden begicerte det Canikerne
„ selv, og da Rettigheden sig eene tilholdt, som den Tid Hr. Erich
„Knudsm begierte Herree Gield, hannem var intet videre paalagt,
„ end at han een Gang om Aaret stulle soge Canikernes Calent eller
„ Convent i Trondhiem. Undertiden blev det lagt til Skole Timesten,
„ som den Tid Anfind Olsen oppebar aarlig deraf 50 2 6o Rigsdaler.
//Omsider kom det til Capellaniet i Trondhiem, hvor den Sal. laeob
„ lorgmsen gav forst 6o siden Bc> Rdlr. , indtil den salig Mand selv
„ blev kaldet til Capellan i Trondhiem, og saa med Kaldet drog med sig
„ al Prcestelig Rettighed, og begik det saaledes med Claus Daae, at
„det blev perpetueret til Vor Frue Kirke, som det nu er.„ Dett
Kongelige Anordning, hvorpaa Herroe Kalds Henleggelse til V.F.K,
i Trondhiem egentlig grunder sig, er dateret d. 4 April 1620; og om
endstient samme ved en anden Anordning af 2O Novembr. 1652 befin-

des

af Z Q Octobr. 16Z2 endda stulle modereres og nedsettes af da verende
Bistoper i Bergens og Trondhiems Stifter.
Men dette steede dog ikke,
som jeg ster af et Brev fra Hr. Professor SchbNMNg, Uagtet Borgunds
Prestegjeld er siden blevet ganste og aldeles beftiet for denne Afgift.
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des at vare ophcrvet igien , saa maae den dog ved et endnu feenere og
mig «bekiendt Kongl. Nescript vere bleven stadfestet paa nye. I Fol
ge deraf ere da adstillige Contracter oprettede imellem de Trondhiemste
Capellaner, som virkelige Paftores, og Sognepresterne i Herroe, som
Vice Pastores, angauelwe den aarlige Afgift eller Kiendelse, som de
sidste (tillige med de Residerende Capellaner i Ulvsteen) stulle svare til
de forste, og som befindes at have veret snart storre snart mindre, alt
ligesom vedkommende Parter imellem sig kunde foreenes derom (*),
men derhos at have vedvaret lige indtil Aaret 1747, da Herroe og
Ulvsteen bleve adstilte, saavel fra Capellanier i Trondhiem, som fra sig
selv indbyrdes, og folgelig forandrede til tyende virkelige Sogne-Kald,
som forhen er meldt.
Hvad nu Herroe Prcestegield iser angaaer, da grendser het
paa Nordre og Vestre Side til Breedsundet, Vester -Havet og
Vandelvs Gabet; men paa Sondre Side til Vandelvens og Vol
dens Prestegield, og paa Ostre Kant til Ulvsteens og Hareids Sog

ne.
Saaledes blev 1) en Contract, oprettet paa Herredagen i Bergen 1 6z 7,
imclkm Capellanen lorgen Pede^son Schielderup og Vice- Pastor
Arne Olufsen Teiste om en aarlig Kiendelse af 145 Rdlr. Species,
hvoraf den Residerende Capellan til Ulvsteen og Hareid ikkun stulle svare
. de 5 Rdlr. , og nåar Skat til Kongen blev paabuden, ikkun en tredie Deel
imod Vi:e- Pastor i Hcrrse.
2) En anden Contract i Aaret 1652
imellem Hr. Peder Bredal og Hr. Halls Hellekande om en aarlig
AfM paa 1 4 c> Rdlr.
Z ) Nok en anden i Aaret 1662 imellem Hr.
Oluf Christophersen og bemeldte Hr. H. Hellekande om 130 Rdlr.
4) En Dito for de Aaringer 169Z, 94 og 95 imellem Capellanen
Hr.PederLnnd og Vice Pastor Hr. Melchior Michelsen Falck, hvorefter den sidste stulle svare aarlig 55 Rdlr., og desuden lsnne sin Cup.'!?
lan pro Persona med 40 Rdlr., hvorimod den Residerende Capellan til
Ulvsteen og Hc..eid, Hr. ClansGaas, stutte give aarlig 95 Rdlr.
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ne. Det har kun liden Deel i det faste Land, og bestaaer folgelig mest
af Oer, nemlig de saa kaldte Sor-Ker, hvilke baade ere mange i Tal
let, og til Deels meget store. Den storste af dem alle er den forhen
bestrevne Be, kaldet Hareid-Landet, ved hvilken jeg allerede har erin
dret, at Rovde Sogn, som er et Annex til Herroe, eier nogen Deel
deri; men nest denne findes ingen storre Oe enten her i Kaldet eller
Provstiet, end Hiidsegg-Landet, eller den i Almindelighed saa kaldte
Gurstoe, der ei alene ligger ner hos den forste, men kommer og med
samme meget overeens, saa vel i Henseende til Storrelse, som andre
Omstendigheder, besynderlig deri, at den er deelt imellem 3 KirkeSogne (nemlig imellem Hoved-Sognet Herrse og dets tyende Annez'er)
og har alle Kalvets Mige Parter liggende rundt om sig paa alle Sider;
nemlig, mod Osten en Part af Hareidlandet tillige med et Par smaae
hosliggende Oer, mod Sonden en Deel paa faste Landet beliggende
Stmnde, men mod Vesten og Norden en Hoben store og smaae Oer,
som udgiore det storste Antal af de saa kaldte Sor-Ker, og folgelig have
givet Anledning til, at man under det Navn Sor-Aerne gemeenlig for
staaer Herroe Kald alene, ligesom man ved Nord-Kerne som oftest
betegner Harams Kald, uagtet nogle afde forste henhore til Ulvsteens
og nogle af de sidste til Borgunds Prestegjeld.
Dette Kald har altsaa en meget vidtloftig Strekning, og, da det
stoder saa ner til Vester-Havet , en Hoben farlige og vanskelige Veie til
Sses; men ikke des mindre falder dog Landingen her paa de steeste
Steder mindre besverlig, end ved Nord Kerne, og Situationen langt
meere behagelig, i Henseende til den idelige AfveMg af smaae og store
Oer, Holme og Sunde, som her ligge samlede og blandede imellem
hinanden. De smaae Oer og Holme ere i Almindelighed stade, jevne
og Gresrige; men de store Oer have, som sedvanlig, hoie og lange
Field Strekninger, gaaende fra Osten til Vesten, ligesom Oerne selv,

og
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og befindes gemeenlig paa den Sondre Strand-Side at vere langt me
re beboelige, end paa den Nordre. Jorden er her til Agerdyrkning
ganste beqvem, men dyrkes kun stet, af Aarsag, at Indbyggerne legge
alt for megen Vind paa Fistene, og derved forsomme lordebruget.
Desuden ere og Huusene paa mange Steder fyrraadnede, og da ingen
i disse Skovlose Egne seer sig i Stand til at kunde opbygge dem igien,
saa fiyder deraf nodvendig, at Gaardene maae ligge ode, og at i dette
Kald befindes steere Odegaarde, end ellers i det heele Fogderie, nemlig,
i Nccroe Skibrede aleene 13 Voge 2 Pd. 9^ Mk. Fist, i Rovde
Skibrede 9V. 1 Pd. 3 Mk. Fist, og saa videre (*). Disse Gaarde
blive vel heller aldrig beboede, med mindre der foies offentlig Anstalt
til Huusenes Opbyggelse, og en bedre Oeconomie blant Venderne ind
fores. Til det forste at i Verk sette kunde maastee vere tienligt, ved
Premier og andre Fordeele, iser ved Friehed for Udstrivelse, at op
muntre det unge Mandstab til at antage Gaardene og sette Huusene i
Stand igien, under Tilsyn af Ovrigheden, og vedborlig Straf for
Gaardenes Eiere, om de nogensinde lode Huusene igien forfalde; men
i Henseende til Oeconomiens Forbedring veed jeg intet bedre Raad, end
at Presterne, ved gode Exempler og fornuftige Forestillinger, sogte Tid
efter anden at overbeviise Folket om den meget storre Fordeel, som fiy«
der af Jordens Dyrkelse, end af Fisterierne, saa lenge samme oves
med AgerdyrkningeNs Forfommelse. Hvilke stadelige Frugter saadan
Forsommelse forer med sig, kan man tydelig nok see her i Kaldet, hvor
al den Fordeel, som ved Fisterierne kan indbringes, gemeenlig gaaer
bort
(*) Af Herroe Prestegjelds Mensal Gods, som bestaaer af 1 4 2 Voge Fist,
ere ikkun de 11 9 Voge beboede; saa at Presterne af ode Gods maae
svare anseelige Skatter, hvilke de dog mestendeels faae godtgiorte igien ved
den Leie, som de ncrrmeste Bender betale for at staae Hee dervag.

Hhh
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bort igien til den betydelige Mengde af Korn-Varer og Mccl, som her
maae kibbes deels fra Naboe-Kaldene deels fra Kiobstederne, og bele
ber sig omtrent aarlig til 1000 Tender og derover. Derved bliver da
Folket udarmet, samt uformuende til at holde det fornedne Antal af
Tienere, og ved deres Hielp at avle saa meget Hoe og Qveg, som be
heves, og som der gives Anledning til at faae; hvoraf igien felger, at
en stor Deel feede Varer, som paa Stedet selv kunde og burde erhver
ves, aarlig maae kiebes fra fremmede Steder.
Da altsaa baade Korn- og QvegAvlingen er ikkun af liden Be
tydenhed, og her desuden, ligesom overalt paa Oerne, mangler Skov
saa vel til Bygge-Temmer som Brendeveed; saa bestaaer dette Kalds
Herlighed fornemmelig og nesten alene i Fisterie, hvortil her gives me
get god Beleilighed, deels i Vester-Havet selv, deels i de derfra
gaaende tvende store Indleb, nemlig Breedsund og Vandelvsgab,
som stiere sig ind paa begge Sider af Kaldet, og ber ansees som Mun
dinger til de tyende Sendmerste Hoved-Fiorde, Storfiord og Rovde
fiord. Paa Havet seiler man ud om Sommeren, 6 til 8 Miile fra
Land, og fanger en anseelig Deel Qveiter og Langer paa visse be
kiendte Fister Pladse, saasom Gnaustn, Lang-Gnmden og steere;
men paa Stor-Eggen, som ligger endnu 7 til 8 Miile lengere ud, og
som i de eldre Tider herfra har veret lige saa vel beseilet som fra NordOerne, kommer man nu omstunder ikke, af Aarsag, at en stor Hoben
Fister-Baade stal, for mange Aar siden, paa een Gang have tilsat un
der Veis derhen, i en forferdelig Storm, som siden har afstrekket
Indvaanerne fra at vove sig oftere saa langt ud i Havet. Ved og
imellem Oerne fanges en Hoben Sild, Sey og adstillige andre Slags
Fiste, hver paa sine Tider, i Besynderlighet Vaar-Torst, som strax
ester Juul kommer Norden fra igiennem VreedsilNdet, og staaer sig
gemeenlig op til de paa begge Sider af Dybet beliggende Grunder, dog
meere
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meere til den Nordre og laveste Side, end til den Sendre, som er fuld
af heie Banker, Skier og Fluder, og folgelig enten strekker Torsten
fra at soge derop, eller og, i et paakommende Storm-Veir, hindrer
den fra at blive der lenge staaende ; saa at Torste-Fangsten her falder
undertiden meget overfisdig, men undertiden igien ganste mislig, og
burde derfor lere Indvaanerne, at sette mindre Tillid til Fisterierne,
og derimod anvende meere Fliid paa Agerdyrkningen. Overalt fortie
ner dog dette Prestegield at kaldes et af de Fisteriigeste Steder paa
Sendmer, ligesom og en stor Deel af Voldens Sogns Indbyggere,
i Torste Fangstens Tid, ofte indqvartere sig paa Oerne her i Kaldet,
i Steden for at sege hen til Borgensund, som ellers er et almindeligt
Fistevcer, saa vel for dem, som for alle de evrige Indvaanere i Fog
deriet, nåar Harams, Hareids, Herroe og Vandelvens Preste
gjeld undtages.
Da Folkets sterste Lyst er at vanke paa Seen tilig og silde,
saa falder det af Fornedenhed , at de maae vere meget vel evede i See
mandstab og Seilats, og at de, i den Henseende, kan settes i Ligning
med Nordoernes Beboere, hvilke de ellers meget eftergive, saa vel i
Sedelighed, som i Velstand og god Oeconomie. Endog paa deres
Seilats kan dette med Billighet) udsettes, at de deri ofte bl uge alt for
liden Forsigtighed, og vove sig med en Dristighet), som gaacr indtil
Forvovenhed. Det er her ikke rart, at en Fister, enten alene eller selv
anden, tager afsted paa en liden Baad, og gior en Reise paa 6 til 8
Miile ud i Havet, hvor han, udmattet af Arbeid, maae kaste sin Drcegg
eller Anker ud, og legge sig til at sove; ja det hender sig endog, nåar
Sovnen overfalder ham under Veis, og Veiret tegner sig til at ville
blive godt og bestandige, at han lader Baaden gaae for fulde Seil, ime
dens han tager sig et Par Timers Sovn, overladende sig selv og Baa
den tit Guds Forfyll. Alt dette kan dog til Deels undffyldes med et
Hh^2.
4 Slags U

«
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Slags Nedvendighed, som bestaaer deri, at nogle ikke formaae at len
ne Tienere, og~ andre igien ikke kan faae dem for Betalning i Kaldet
selv, som overhoved er stet forsynet med ungt Mandstab, men nodes til
at leie dem fra Naboe-Fogderiet Nordfiord med stor Bekostning, lige
som i Borgensund. Aarsagern? til denne Mangel, der gaaer saa vidt,
at man for Ex. i heele Rovde Sogn, som har henimod 8^ lordbrugen
de Mend, sandt i Aaret 1757 kun 5 tienstdygtige Karle, foregives at
vere adstillige, saasom: at mange Jorder ere ide feenere Tider blevne
deelte og bortfestede til unge Folk; at en Hoben smaae Born henrykkes
i deres spede Alder deels afßerne-Kopper, deels afden fattige og rin
ge Pleie, som gives dem af Foreldrene; og endelig, at en Deel af
Mandstabet aarlig omkommer paa Seen ved ulykkelige Hendelser,
hvilke dog ei ere saa gengse eller almindelige, som man stulle have for
modet blant et Folk, der idelig pleier Havets Belger, og viiser en used
vanlig Dristighed iat seile. Med alt dette er dog Folkets Antal her i
Kaldet temmelig anseeligt, som kan sees af efterfelgende Liste, tågen
i Aaret 1757.

Herrse Sogl
Gaardmend.

Huus- og Pladse-Mend.
Tieneste-Karle.* .
Tieneste-Piger.
Communicantere.
Mandsolk.
Qvindfolk.

Summa

Sandee Sogn. Revde Sogn.

iZI
30

i)8
22

44
50
319

34
66

78
IO
5
26
209

461
229
289
18

334
393
727

j

155
194

349

Hvilket gier et Antal af henimod 1 600 Personer, unge og gamle
iberegnede. Huusmendene have her, som overalt ved See-Kanten,
nedsat sig i temmelig Mengde, og disse ernere sig da og fornemmelig
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ved Fistene, stient nogle af dem have gode Pladser, som lidet eftergive
de Skyldsatte Jorder. I evrigt er deres Oeconomie omtrent af sam
me Bestaffenhed som Gaardmendenes, og felgelig heele Folkets Til
stand i Almindelighed kun meget maadelig ; hvilket er en nodvendig
Folge af Korn og Qveg Avlingens Forsommelse paa den eene Side,
og af de mange fremmede Varers Indkiob paa den anden Side. Saa«
ledes er hidmdtil (foruden Korn og feede Varer) bleven kiobt, og til
Misbrug forteret, en betydelig Andeel af Brendeviin og Tobak, item
adstillige fabriqverede Klede-Varer, som fornemmelig bruges i HovedSognet Herroe, hvor Mandfollet berer Over-Treier af grovt Klede
til Hellig -Dags Brug, og Qvindfolket Kaaber eller Regne -Kleder,
med mere , som ellers ikkun sielden sees blant Venderne hos os.
Dette maae vere nok om Kaldet i Almindelighed ; nu felger Ve
strivelsen over et hvert Sogn iser.

Fsrste Artikel
om

Hoved-Sognet Herroe
herroe Sogn, som er Hoved-Sognet i Kaldet, har egentlig Vester-Hcwet og Vreedsundet til Grendser paa Vestre og Nordre
Side, men steder mod Osten til Ulvsteens Sogn, og mod Senden til
begge sine Annexer. Det har stet ingen Deel i detfaste Land, og bestaaer
felgelig af lutter Oer, som til Deels ere temmelig store, til Deels igien
meget smaae, men alle vel beboede, og derhos som oftest prydede med
smukke Lunder af Asp, et Slags Tree, som paa de steeste Gaarde her
i Sognet siges at voxe overmaade villig, saa at deraf med Tiden kunde
opelstes heele Skove, om ikke de smaae Umper bleve aarlig ved HoeLeen afmeiede, eller af Qveget afbidte; til hvilket at forekomme man
Hhh 3
burde
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burde indhegne visse Stykker af Engen, indtil Treerne havde naaet
nogen Heide, og dermed Tid efter anden fare fort, da man vist nok
kunde vente Umagen belennet, ved at faae Aspe-Treer i Mengde, baa
de til Zirat og Nytte
Den sterste blant alle til dette Sogn henhs
rende Oer er Hiidsegg-Landet, som har faaet Navn af den paa Oens
Vestre Side udstikkende merkelige Landpynt Hiids-Eggen, stient den
og af en paa samme Side indlebende Fiord, eller stor Bugt, kaldet
GurstM, lige saa ofte nevnes og strides Gurstoe. Denne Oe, som
er noget meere udstrakt i Lengde fra Osten til Vesten, end i Bredde fra
Senden til Nord, holder i sin fulde Omkreds omtrent 5 Miile, og er
felgelig nesten lige saa stor som Hareid-Landet, fra hvilket den adstil
les ved et Sund, kaldet Drag-Sund. Den har og, ligesom Hareid
landet, en Hoben store og smaae Landpynter, Vugter og Field-Strek
ninger paa alle Sider, og er ongefer lige deelt imellem Hoved-Sognet
og Annezerne, saaledes: at den heele Nordre Side, tillige med et
Stykke af den Ostre, henhorer til Herroe, den storste Deel af Vestre
Side til Sandoe, og alt 6et evrige til Rovde. Da nu denne store Oe
udgier en vigtig Part, saa vel af Kaldet i Almindelighed, som af et
hvert Sogn i Serdeleshed, saa vil jeg i alle z Sogners Bestrivelse
ferst og fornemmelig begynde fra den, og altsaa paa dette Sted be
tragte
< I.) Hiidsegg-Landets Nordre Side, som begynder ved den be
kiendte Landpynt Hiids-Eggen, og gaacr derframed adstillige Vendin
ger, omtrent i en Strekning fra N. V. til S. 0., lige hen til Aabnin
gen af Dmgsundet, hvor denne Oe og Hareidlandet, formedelst tyen
de udstikkende Odder, nenne sig meget til hinanden, og hvorfra denne
Oes Ostre^Side, som pua 2 eller z Gaarde ner tilhorer Rovde Sogn,
tager
(*) I Oeeonom. Magaz. 1. B. iZ Afh. raades meget til disse nyttige
Treers Plantning.
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tager igien sin Begyndelfe. Denne lange og meget bugtede Strand be
gynder omtrent i Midten, eller ved den Landpynt Raftencess, at falde
meget af mod Senden , og derved at danne en stor og lang Bugt, som
til sidst beier sig op imod nogle smaae og til dette Sogn henherende Oer,
blant hvilke den saa kaldte Storoe er den betydeligste. Disse smaae
Oer kan beqvemmeligst henferes til denne Strand-Side, tilligemed de
) Gaarde, som Hoved-Sognet eier paa Landets Ostre Side, nemlig:
Dragsund^ som berer Navnas det Sund, hvorhos dell ligger, og er
et smukt Skovriigt Sted; Keelsund, som er et Kremmer-Leie, og lig
ger ved et lidet Sundas samme Navn, tvers over for en liden Oe; og
endelig Vybviig , som stoder lil Rovde Sogns Grendser. Blant de
paa Nordre Side beliggende Gaarde kunde iser merkes
i) Raftencess, som ligger omtrent midt paa Stranden, paa en liden
Pynt, og ner ved en liden Oe, som egentlig ber heede Stokkoe,
men kaldes dog baade i Matrikelen og i daglig Tale Stokkesund, af
det lille Sund , som leber imellem Oen og Pynten, eller rettere, af
den Gaard Stokkesund, som ligger ved Sundet tvert over for Pyn
ten. Denne Gaard er ide feenere Tider bleven kiebt og indrettet
til en Boepel for Stedets Prester, som tilforn boede paa Herroe,
hvor Hoved Kirken staaer, men flyttede siden hid, hvor de vel maae
svare Kongelige Skatter, som af cc Eiendoms Sted, men derimod
bortleie til Venderne, saa vel den gamle Prestegaard paa bemeldte
Herroe, som den dertil henlagte Skatte-ftie Preste-lord i Sand
vug, et Sted, som ligger strax uden for Raftencess, og drives nu
omstunder af en Bonde. Hvad Aarsagen har veret til denne For
andring, stal blive ommeldt paa sit Sted. Her vil jeg ikkun sige:
at Raftencess Prccstegaard, som gemeenlig kaldes Stokksunds
Pmstegaard, har for nerverende Tid de ffienneste VaaningsHuuse afalle PresteGaards i Provstiet.
2) Mold-
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2) MoldtUUN, som foruden et Par Bendergaarde har en Preste-EnkeGaard, ligger omtrent i; Fierding fra Raftencess, og sirax Ve
sten for Sandviig. Den er iser merkverdig deraf, at, omend
stient her aldrig (saa vidt man veed) har staaet nogen Kirke, findeo
her dog en inoviet KirkeGaard, hvor en stor Hoben Liig, iser af
Inden- og Uden-Landffe Seefarende, siges at ligge begravne; men
om den fra ferste Tis er bleven indrettet i Anleedning af en Pest eller
smitsom Syge, ligesom forhen er meldt ved Voldens Kirkes Be
strivelse, eller og til Hielp for den rette Kirkegaard paa Herree, som
til sit Brug falder meget «stikket oZ übeqvem , derom veed jeg lige
saa lidet at giere Forklaring, som af hvad Aarsag man til en NebenKirkegaards Anleggelse just har udvalgt dette Sted.
II.) Herroe, som er kun en liden Oe, da den ei holder mcere end
en halv Fierding i sin heele Omkreds, burde vel ester den Plan, jeg har
foresat mig, henferes til een af de nermeste og sterste Oer, nemlig enten
til Hiidseggland eller Boeland; men da den frem for mange andre
af vore Oer ofte nevnes i de eldre Tiders Historier, og den desuden
har nydt den LEre, at blive udvalgt til et Sede saa vel for Sognepresten
som Hoved-Kirken, folgelig har givet baade Kaldet og Hoved-Sognet
Navn, saa maae den (tillige med en Deel steere hosliggende smaae Oer
eller Holme) betragtes for sig selv. Denne Oe er paa Vestre og Ostre
Kant noget hoi og Klipperiig, men i evrigt temmelig jevn og Gresriig,
og har en smuk Situation imellem adstillige beboede Holme, samt en
frie Udsigt til alle de Seilere, som imellem Sor-Kerne tåge Veien en
ten til eller fra Stat -Havet, hvilke alle maae stryge her tet forbie.
Dette er maastee Aarsagen , hvorfor denne i sig selv übetydelige
Oe er i gamle Dage bleven udvalgt, og anstet for et beqvemt Sede
til de mange anseelige Herrer og fornemme Mend, som der have
boet
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boet(*), og hvoraf Oen ventelig har faaet det Navn Herwe, det er,
Herre-He. For disse Herrers Beqvemmeligheds Skyld er SogneKirken maastee bleven anlagt her, stient den hverken staaer paa den be
leiligste Oe, eller paa det beqvemmeste Sted afOen; og da Herroe lod
af at vere et Herre -Sede, er den bleven forandret til en Boelig og
Samlings-Plads for Prester og Munke ; thi i ) maae det uden Tvivl
vere her, at den Gilde-Stue eller Convent-Huus har staaet, hvorom
meldes i et striftligt Vidnesbyrd, udstedt afThor Annorson iHerrey
afDaw 1433. Die Marm
hvilket findes hos Veledl
Hr. Prof. Schoning, og er mig afhamcommuniceret. Deribevidens,
at Venderne her i Kaldet lovede Erkebispen i Trondhiem, Astae Volt,
i Gildestoffven i Herreium, at vilde give i Michels-Korn en halv
Gildon Oyre til St. Magnus Mare, og en anden i St. Olufs
Told, og Erkebispen to Engelste; hvoraf sees, at her paa et vist Sted
i Kaldet, som ester al Rimelighed bliver Herroen, virkelig har staaet
en saa kaldet Gilde-Stoffve e2?r Convent-Huus, i hvilket Herredets
Geistlige have forsamlet sig, stiont dertil nu omstunder ikke findes rin
geste Spor eller MindesMerke ("). 2) Har her og staaet et Closter,
hvoraf i denne Dag sees kiendelige Levninger henimod den Vestre Ende
af Oen, paa et Sted, som endnu berer Navn af Clostsret; men da
Pladsen eller Grunden ei holder meere, end 14 til l 5 Skrit i Diameter,
og
(*) Saaledes leser man i 7o^/. /M. o?^aci. I.l'H. /.
106., at, da
Greve Ragnvald Kal fik hos sin Fader paa Agdesiden nogle Skibe og
Folk til at indtage Orkeneerne med, og kom til at ligge ved Herree,
bragte en beromt Mand, nemlig Aslak af Herrey, ham tyende Skibe
til, og hialp ham til at indtage Landet.
(**) Om saadanne Gilde-Stuers Oprindelse, Brug og Misbrug kan ester,
stes /'owioA?.
Daw. T'. /. M^. 2ZO. L^^^.
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og den heller ikke synes at kunde have veret meget storre, efterdi den
ligger paa et Met Bierg, som er det heieste Sted paa Oen og falder
steilt til alle Sider, saa maae Bygningen ogsaa have veret liden og
übetydelig. )) Sees her endnu en gammel Prccstegamds Vaaning,
som tilforn har veret beboet af Stedets Sogneprester, men er siden
bleven ganste forladt, af Aarsag, at her paa Oen falder alt for liden
Avling, og alt for stor Mangel paa Vand. Derfor have de feenere
Prester tilkiobt sig den forhen ommeldte Eiendoms Gaard Raftencess,
og leiet den gamle Prestegaard bort med alt dens Tilliggende, nemlig:
Herroe med Anhangeren (en liden Oe eller Holm, der henger som et
fast ved Herree) til tyende Huusmend , eller egentlig saa
kaldte Pladsemend, Klammerholm ligeledes til en Huusmand, og
endelig Sandviig, som ligger paa Hiidsegglandst, til en Gaardmand;
thi alt dette henherer egentlig til Herroe Prcestegaard, som selv eier
liden eller ingen Jord, og har altsaa faaet Tilleg af en liden Gresriig
Holm og en Skyldsat Gaard, hvorfcr den og i Matrikelen findes an
fort under Navn af Herroe med Sandviig og Klammerholm.
4) Herroe Kirke er den eeneste af alle Geistlige Bygninger her paa
Oen, som endnu holdes, og fremdeles maae holdes, i Hevd, dåden
er en Hoved-Kirke i Kaldet, og en Sogne-Kirke for Herree Meenighed.
Den er en liden og net Grundmuuret Kirke, men staaer paa et meget
übeleiligt Sted, nemlig paa den Ostre Ende af Oen, hvor man ikke
sinder saa megen Muld eller Jord, at man dermed kan stiule de LiigMi
ster, som stal begraves i Kirke Gaarden, men nedes til at bringe Torv
og Glensver med sig for at bedekke dem. Da der nu ikke fattes paa
beqvemmere Steder i Sognet, at sette Kirken paa, saa maae der en
delig have veret en besynderlig Aarsag, hvorfor man just har udvalgt
denne lille Oe , og endda det übeqvemmeste Sted paa Oen. Der siges
vel, at en vis lomfrue, som havde lidt Skibbrud, og kom i-Lcuw ved
Her-
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Herree, stal til Taknemmeligheds Tegn have ladet denne Kirke opbygge,
og just anlegge ved den Klipperige Strandbred, hvor hun forst traadde
i Land; men dette synes dog ar have alt for megen Overensstemmelse
med det, som i vore Historier berettes om den hellige Sunneva, hvis
Skibbrud og Ded paa den Oe Scrlloe i Nordfiord gav Kong Ole
Tryggsson Anledning til at bygge saa vel Scelloe Kirke, som St.
Sunneva Closter (*), hvoraf endnu sees steere Levninger, end maastee
ved noget andet Closter i Norge. Imidlertid benegter jeg ikke ganste
det almindelige Sagns Rigtighed, men holder det dog lige faa rimelige,
at man ved Kirkens Anleggelse har stet meere paa de her boende Herre
mends, end paa Sogne-FolketsVeqvemmelighed; eller og maastee, at
man ved Christendommens Begyndelse helst har villet bygge Kirkerne
ved alfare Veie, de Reisende til Nytte og Opbyggelse. Kirken holder
tillige med Choret kun 30 Skrit i Lengde ; men har mod Osten en Til
bygning af et muuret Gravsted, og mod Vesten et andet af samme Be
staffenhed, som dog staaer adstilt fra Kirken. Inden til er den smukt
beprydet med Billedhugger-Verk og Malning, besynderlig paa Alter
tavlen, saa og med nogle Skilderier, afhvilke det eene forestiller en
afdoet Handelsmand her i Sognet, navnlig Ims Rasmuson, som
stal have givet noget anseeligt til Kirkens Prydelse, med det hostegnede
Aarstal 1700. I Alter-Bordet, som bestaaer af Steen, findes ved
den heire Side et med Konst anbragt Hull, afselv samme Bestaffenhed
forn det, der forhen er ommeldt ved Strands Kirkes Bestri
lii 2
vel(*) Saaledes kaldes dette Closter i I. Råmi Norges Bestrivelse; men at
det egentlig bor heede St. Albani Closter, af den Hellige Synneves
Broder St. Albanus, det sees af N^i M. Ml-l/aF. ?o». 15
/"F- 372.
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velse (*). Kirken tilherer en Proprietair, og eier et Jordegods, be
staaende af 1 8 Voge 2 Pd. 9 Mk. Fist. Efterat jeg saaledes kortelig
har betragtet Herroen og dens Merkverdigheder, maae jeg vende mig
til de andre her i Nerverelsen liggende smaae Oer og Holme, blant^
hvilke jeg allerede har nevnet Klammerholm, og endnu maae nevne
1) Vustholm, en ganste liden Holm, omtrent 50 Skrit lang og halv
saa breed, men kiendelig adstilt fra de ovrige ved de mange Treer,
hvormed den overalt er tet besat, og hvoraf den har faaet sit Navn.
Aarsagen, hvorfor denne lille Lund bestandig har veret fredet og
sparet, frem for saa mange andre og meere betydelige Skove, siges
at vere denne: at man har anstet Holmen som et hellige Sted, der
ei maatte rores, og troet, at den beboes af visse saa kaldte underjor
diste Folk, som man ei maae tilseie nogen Uroe eller Fortred; en
Overtroe og Indbildning, som man til de Norste Skoves Vedlige
holdelfe nesten maatte enste, at den havde veret noget meere almin
delig, da man her kan sige med d!urrio: Bwp6> gvo6 talli) creck
mm ett, veri vicem odrmrm. At man ellers har havt steere saa
danne Hellige Oer i Norge, kan sees af Sn. Sturleson, som Pag.
7 1 8^ og steere Steder melder om en hellig Oe i det store Vand Mo
sen, hvor de Norste Kron Pretendentere ofte toge sin Tilstugt, item
Pag. 587. om Oen den Helge blant Suderoeme, hvilken de gamle
Nor(**) Foruden dette, til Amiqviteten henhsrende, findes her og et Dobe Fad
af Messing, oM hvis Rand staaer udgravet folgende Latinste Paastrist.
med gammeldags Bogstaver :

:MR,°7°V33

3 °rin^^: M^ 3

VSV: Ncci^FN: «^^Oe«^.^ 1/^^.
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Normend altid stat have holdt frcdhcllig, og i deres Soereverier
forstaanet for Udplyndring, endstiontman ikke sinder, af hvad Aar
sag det egentlig er steet.
De Vexter, som jeg har sundet paa
Bustholm, ere: Asp (?opuluB tremula) som udgier den sterste
'Deel af de her voxende Treer, dernest Rogn eller Ronn (Boi-duB
aucuparia) og Veenveed (Hex solnB ovariz acmiB) som hos os ikke
er almindelig. Dunens tolA planiB pilofl3 gik her op til Beltet i
Heide. Bcadlola <^VX N6riuB lliadoli var ligeledes nesten ukien
delig af sin Heide og Sterrelse. I evrigt forekom overalt.^nFe
lica <^IveftnB , Lilium (>()nv2llmm , Melam^^rum l^lvaticum>
Boli6a^f) s. Vir^a aurea, med steere.

2) Nodoe, som siges at bere Navn af Nod, eller det store Qveg,
som Stedets Prester tilforll stal have havt her gaaende, er kiendelig
' adstilt fra de evrige Holme i Henseende til Sterrelsen/ og har derfor
tyende Pladsemend til Opsiddere. Denne saa vel som de evrige
Holme har jeg een Gang besegt, og der befundet selgende Urter at
vere de almindeligste, nemlig:
foljorum impari lodaro,
(^oHle^na oiNslN3llB, (^ucu!)glu3 Leiden st),
culmo
nucio fti-i^o capirulo larerali , MatricariZ reoepraculiB coniciB,
Osmun6a fr()nMuB !^ncoolaNB pinnatitl6iB)' I?.ubus cdamTmo
ruB noi-V3^lcuB) BtZtice caule nu6o timplici,
eap
lulis sexlOeu!ai'idu3 , Veronica oißcinaliB s^ cl-lam^6rvB. Da
ellers baade disse og steere smaae Oer her i Sognet ere temmelig jev
ne og Gresrige, felgelig ikke mcget med LyNg begroede, saa erindrer
jeg I^innTi Spersmaal: lusulX curNric-Zm respuunr?

III.) Boeland og Remoe ere tyende temmelig store Oer, som
paa en vis Maade kan siges at vere baade adstilte og ner foreencde,
nemlig i Henseende til det mellemlobende Sund, kaldet Nors-Vaul,
som i Flod-Tiden er bredt, og dybt nok til at bere baade store og smaae
lii 5
Baa-
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Baade;. men derimod i Ebbe-Tiden nesten ganste tort, saa at man
maae trekke Baadene derigiennem med Henderne. Da nu Naturen
har temmelig neie foreenet disse 2 Oer med hinanden, saa kan de og
her betragtes under eet, saa meget heller., som der ikke falder meget
merkverdigt at erindre ved enhver af dem iser. i) Boeland, som
holder omtrent iz Miil i Omkreds, og er en afde frugtbareste Oer i
Sognet, ligger i en krum Lime vendt fra Senden til Vesten, og av
skilles fra Remoe ved Nore-Vaul, men fra Myklebust Pc ved det
saa kaldte Nceroe-Sund, et serdeles smukt og behageligt Sund, for
medelst de mange paa begge Sider liggende Gaarde, som prunke med
deilige Aspe-Lunde, saa og formedelst de mange i Sundet selv beliggen
de Gresrige, Skovrige og til Deels bebvede Holme, som paa nogle
Steder giere Sundet meget trangt, og folgelig foraarsage ell Deel stri
dige Stremme. Iser steer dette paa tyende Steder, nemlig ved de 2
bekiendte Stremme, Krok- Strom og Striid -Strom, ved hvilke
dette bliver at agte som noget merkverdigt, at de bestandig ere hinan
den imod; saa at nåar den ferste i Flod leber mod Senden, falder den
sidste paa samme Tid mod Nord, og i Ebbe just tvert imod, hvortil
Grunden og Aarsagen bliver den selv samme, som forhen er anfert ved
Norve-Sunds Bestrivelse i Borgunds Sogn. 2) Remoe holder ik
kun 1 Mitt i Omkreds, og steder paa den Ostre Kant til Boeland,
men paa den Vestre hen til Qvalsviig-Oe, fra hvilken" den dog er ad
stilt ved et dybt Sund. Den falder paa de fieste Steder steil og Bierg
agtig, iser paa Nordre Side, hvor den er ganste übeboet, og har i
svrigt kun 2 Gaarde, ved hvilke der intet betydelige gives at erindre.
Det eeneste, som her endnu kunde sortiene at merkes, er de i NceroeSundet.beliggende smaae Oer, og blant dem iser
Nccroe, af hvilken Sundet, saa vel som Ncewe- Skibrede, berer
Navn. Selv har den uden Tvivl faaet sit Navn deraf, at den lig
ger
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ger Boelandet saa meget ner, nemlig i Ebbe Tlden ganste Landfast
med samme, og i Flod-Tiden kun adstilt derfra ved en smal Rende i
Jorden, som med Tiden synes ganste at ville tilstoppes. Paa den
ne lille Oe (som egentlig er et Kremmer-Leie) og har desuden hen
gende ved sig en liden beboet Halv-Oe, kaldet Hiertholm) findes
uer ved Stranden et Bierg, som bestaaer afden i Sverrig saa kald
te SielffraatsteeN, eller Muria laxi ex miea lpawyve I^nn^i,
der ligesom raadner bort af sig selv, og falder ud i smaae og store
Stykker. Saaledes sees her den nederste Deel af BiergLt at vere
ganste udbrusten, og saa dybt indhulet, at den everste Deel hen
ger langt ud over Bierg Foden, og tiener til Skiul for en Deel Fi
ster-Baade, hvilke her kan settes hen til Forvaring forn i et BaadeNost. Vel blev en saadan Baad for nogle Aar siden ganste og al
deles senderknuset af et oven fra nedfaldende megtigt Bierg Stykke,
som endnu sees liggende ved Stranden, og tiener til Advarsel om
steere paafolgende; men ikke desmindre benytter man sig dog endnu
as dette naturlige Stade , og setter Baade derhen som fer.
IV.) Myklebust-Pe eller Myklebust-Lmld (*) er en Oe afs
Fierdmgers Omkreds, som berer Navn afden paa Oen liggende Gaard
Myklebust, og har en smuk Situation imellem adstillige store og smaae
Oer, af hvilke den nesten omringes og ligesom indstuttes, nemlig mod
Osten af Boeland og de i Ncewe-SmWet beliggende smaae Holme,
mod Norden af Remoe, og mod Vesten af QvalsviigOe, fra hvil

ken
Nyelig har man her, paa Ven Gaard Bierge, begyndt ar bryde lemErtz, forn efter Biergkyudiges Forsikkring stal vere Meget rug; men da
al saadan Ertz ved Sse-Kanten pleier ikkun Kt findes adspreedt og Nyreyiis, ndm nogen fast og bestandig Gang , faa er Vel det samme at besrygte
her, endstism åtting hwindlil har tegnet sig meget godt, baade i Hensen^de til Malmens Gehalt og Mlengde.
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ken den adstilles ved et Sund, kaldet Sore-Vaul, til Forstiel fra det
forhen ommeldte Nore-Vaul. Endelig ligger og paa denne vel b>
boede Oes Vestre Side det bekiendte
Flaavcer, som er en Samling af nogle smaae og stade Holme, imellem
hvilke falder et stient Anksr-Lsie , der idelig beseges af Sendmerste
og Nordlandske Icegte, paa deres Reiser til og fra Bergen, saa
ofte de fare Indensunds (som det her kaldes) imellem Soroeme,
og ei tåge Veien uden om dem igiennem Breedsundet. Dette er da
den ferste Havn man treffer, nåar man kommer ind fra Stat-Ha
vet; og derfra gaacr Soe-Leeden, eller den Indensundste Alfar
vei, forbie Herroe, Boeland og Hareidland paa denne Side af
Breedsund, samt forbie Hessoe, Valderoe og de evrige Nord«
Oer paa hun Side af Breedsuud, og saa fort videre Nord ad.
V.) Qvalsviig-De, som ogsaa kaldes Kopperstad-Land, og
folgelig berer vexelviis Navn af sine tyende fornemste Gaarde Qvals
viig og Kopperstad, holder mere end 2 Miile i sin fulde Omkreds,
og ligger indfiuttet imellem 4 andre Oer, blant hvilke den nermeste er
Skorpoe, som ligger ved en stor Bugt paa Sondre Side, og er fra
samme adstilt ved et lidet Sund, kaldet Skorpesund. Paa Nordre
Side, hvor Remoe stoder til, gaacr en liden men vel bekiendt Bugt
ind i Landet, kaldet Teige-Bugt afden Gaard Teigene, hvor Skibe
ofte lebe ind og sege Havn; stient de eg undertiden kaste Anker ved
den nest hos liggende Rundoe, som herfra er adstilt ved et for de Soe
farende meget vel bekiendt Sund, kaldet Runde-Sund. Paa heele
Oen findes i alt 7 anseelige Gaarde, og deriblant en ved Navn Qval
sund, hvor man ved Stranden antreffer en med Qvartz beblandet
Horn-Art, der bestaaer af Glimmer, Sand og Qvartz-Korn, og la
der sig splitte perpendiculair, folgelig maae vere Baxuni l^mplex 2p7<
eum mieaeemn
Denne SteewArt forekommer paa adstil
lige
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lige Steder bed vore strandbredde, men er af mig ikke saa stittig an
merket, som den virkelig fortiener, da
beretter, at den paa
nogle Steder bruges som Dach-Schieftr til at tekke Huuse med (*).
Til denne Oe bliver endnu (foruden den lille Oe Qvalholm) at henfore
?) Skorpoe, som er en temmelig stor Oe, da den holder z gode Fjer
dinger i Omkreds, men derhos meget Klipperiig og steil; saa at her
ikkun findes en eeneste Gaard, som ligger paa den Sondre Side, og
bedekkes af en saa kaldet Skicer-Gaard (eller Samling af Klipper
i Seen) imod det paagrendsende Vester-Havs Belger, hvilke her
stede ind med veldig Magt, og kaste en utroelig Mengde Tang og
Tare op paa Landet. I evrigt gives her en serdeles god Beleilig
hed til Fistene; thi da Landet er hoit og ikke meget vidtloftigt i Om
kreds, saa kan man i al Slags Blest have Landet til Bedekkelse, og
fiste ved een af Oens Sider.
2) Landego kaldes i Almindelighed den übeboede Oe, eller store Holm,
forn ligger netop i Miil i Vest fra Skorpoe, lige ud i det vilde Hav,
og meenes at vere faldet saa, fordi det er den ferste Oe, som falder
de Seilende i Sigte, nåar de komme Senden fra over Stat-Ha
vet, og altsaa for dem kan ansees som et godt Land, eller som et
Capm donn Bpei; men ellers kaldes den ogsaa Sviinoe, fordi
man aarlig pleier at sette Sviin derpaa i Mengde, item StorSkicc(*) Den SteemArt, som findes paa Hildrestranden i Harams Sogn, og
ligeledes lader fig splitte verpendiculair, er ulige finere end denne, og en
virkelig Hornschiefer eller t70m511/H/i/, som ved noiere Underssgning
vel torde vere beqvem til Tagsteen; i det mindste er vist, at den SkievASteen med Kies-Kirtler udi, som forefindes ikke langt derfra paa Gaarden
.
Biorlekke i Vatne Sogn, er saa beqvem dertil som nogen , da den er en
virkelig Schiefer eller Dachschiefer, t7o^e«/ M/?> li«l^l/ cs^ll/e/c^/
c/<MFo/«/ /^aH,«, stiont den ligger paa et übeleilig! Sted, heit op paa
Fieldet.
V
Kkk
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Skiceret, fordi' den er ede og Klipperiig som et Skier , og blant alle
Skier i Havet det sterste. Dette sidste Navn er uden Tvivl det eld
ste og rigtigste, og af samme er det, at den Vesten for Oen beliggen
de lille Holm eller Skier kaldes Skicer-Kalv.; thi det er at agte,
som noget almindeligt her i Norden, at, nåar en mindre Oe enten
henger ganste fast , eller ligger meget ner, ved en sterre, faaer den
ferste gemeenlig Navn afden sidste, med Tilnavn af Kalv, hvortil
Anledningen er tågen af den naturlige Uliighed i Sterelse, som altid
maae vere imellem Koen og dens Kalv (*). I samme Navn,
nemlig Stor-Skiceret, kan man og finde rimelig Grund, hvorfor
den Miils Distance herfra til Skorpom kaldes i almindelig Tale
Skicerviken; thi dettt bor uden Tvivl udleedes af Oens Navn og
det Ord Vikno, som i vort gamle Norste Sprog betydede en Miil,
efter Hr. G. Schonings Anmerkning i Norg. Gamle Geo
graphie Pag. 61, hvor tillige Rudbeks Vildfarelse rettes, som
har
(*) Saaledes forekommer her i Fogderiet, nemlig i Borgunds Sogn, den
Oe Humloe, med en anden mindre, som ligger ner derhos, og kaldes
HumleeHalV. I Naboe Fogderiet Romsdalen har man Onee, gemeenlig kaldet Onen, med elt liden vedhengende Halv Oe, som heeder
Ona- Kalv, eller rettere Onee-Kalv. I Christiansands Stift stal,
efter ? o)/<2?i Vidnesbyrd i /M. M^'.
/. /?^. 6 1 . , ved den Havn
Kloffven ligge tvende bekiendte Mipper, som (uden Tvivl afforommeldte Aarsag) kaldes Koe og Kalv. Blant de lil Siellands Stift i Danmark henhsrende smaae Oer nevner Hr. Pontoppidan, i Danste Atlas
T. 2> Pag. 28 , Mos-Oe og MoseeKalv. Ja endog i Engelland,
eller i det saa kaldt? Irlandste Hav, sinder man (efter de almindelige
Land Korters Anviisning) vcd den store Oe Man en anden mindre Oe,
som paa Engelst kaldes Me Ql^ os Mm/ det er, Mans Kalv, til
Beviis, at den har faaet sil Navn af vore gamle Forfedre i den Tid, da
de regierede over Engelland. Et Spsr af de samme findes og ved de
tvende Olcadlste Oer, H^G og Me (^o/HM^. , -

>
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har udleedet Vikno af Veeke 2: Uge, og oversat det med en Uges
Reise, ligesom P. Clausen i Norg. Bestrivelse, af samme ung
tige Aarsag , altid kalder en Miil til Sees en Uge-Sios.
Hvad
ellers denne Oes naturlige Bestaffenhed angaaer, da er den vel ikke
meget hei, men dog fuld af Klipper, besynderlig ved Strandbred
den, og altsaa hverken beqvem eller Gresriig nok til at underholde
meget Qveg; ligesom den heller ikke bliver brugt til andet, end til
at overfede en Deel Svim om Sommeren, og.det meere tilforn end
nu omstunder, formedelst den laNge og farlige Transport. Ide
Klipperige Strandbredde stes mange Indhuulinger, eller Slange
viis gaaende Furer, foraarsagede afVester-Havets brusende Belger,
som her med en ugemeen Heftighet) velte sig heit op paa Landet, og
trekke sig tilbage igiennem Furene, ligesom smaae Elve; hvilket alt
vel er almindeligt at ste ved Hav-Kanten, men dog sielden i saa hoi
en Grad som her. Paa Nordre Side af Oen indstierer sig en liden
Bugt eller Vaag, som mod Enden stal vere breeo og rummelig nok,
men siges derimod at have en meget trang og nesten ganste ukiende
lig Aabning, saa at en ukyndig mange Gange kunde seils Oen om
kring, uden at merke det ringeste til Indlebet; hvorfor og dette
Sted i Ufreds Tider ofte stal have tient vore Fistere som et sikkert Tilfiugts-Sted mod Capere og andre fiendtlige Skibe.
VI.) Rundoe, som uden Tvivl har faaet Navn af sin runds ellep
ovale Skabning, er den sidste og yderste afalle beboedeOer her i Sognet.
Den holder omtrent 2 Miile i Omkreds, og er fra QvalsviigOe adstilt
ved Runde-Sund, hvor Skibene finde et kort og reent Indleb fra Ve
ster-Havet, og desuden god Anker-Grund ved den Ostre Ende af Oen (*).
Kkk 2
Det
(*) Da denne Oe ligger saa langt ud i Havet, og saa ner ved Breedsund,
den og desuden har et reent Indleb ved Rundesund, og en god AnkerGrund,

«
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Det heie Field, som strekker sig langs hen ad Oen, har paa Vestre
Kant en artig Anseende, formedelst de mange i Toppen staaende Spid
ser eller Field-Tinder, hvoraf vore Fistere benytte sig til at tåge de
fornedne Meed eller Merker, nåar de bruge Torste-Garn paa Havet.
Oven paa Field-Ryggen ligger et lidet ferst Vand^ hvorfra nedrinder
en Elv, som giver Anledning til et godt Qvern-Brug, hvilket ellers er
noget rart paa Ud- Oerne. Paa Field-Siderne bygger en Mengde
See-Fugle deres Reeder om Sommeren, fornemmelig Lomgiver og
Lunder, hvilke sidste trekkes med lern-Kroge op af deres i Jorden
stiulte Reeder, og selges herfra i Mengde tillige med Alker, da man
af begge Slags fylder undertiden heele Baade, og farer hist og her om
kring for at afsette dem. Paa denne store Oe findes i alt kun tyende
Gaarde, een paa hver Side, hvilke dog begge ere temmelig store, og
have (foruden Herlighet) af Fisterie) gode Korn -Marker og Gres'
gange.
i ) Runde, som ligger hen ved Oens Ostre Pynt og paa dens Sendre Si
de, er den sterste og eldste Gaard, hvorfor den og berer samme Navn,
som Oen selv. Ved denne Gaard falder Stranden meget Sandig
og hei, og felgelig i Ebbe Tiden meget lang og besverlig; men da
samme Sand Banke strekker sig temmelig viidt ud fra Stranden, saa
giver den meget god Anker-Grund for de igiennem Rundesund ind
lebende Skibe, hvilke undertiden kaste Anker her, men ftge dog for
nemmelig hen til den ved nermeste Oe beliggende Teige-Vugt, som
er en bedre og sikkrere Havn.
2) Guxor, som og strives Gmsore, ligger ved en liden Elv, omtrent
midt paa Oens Nordre Side, hvor Strandbredden er meere Klip

peGrund derhos; saa har man, tilde Soefarendes Tieneste, nylig bragt i
Forslag, at faae her paa el beqvcmt Sted oprettet en saa kaldet Fyr, som
ester de fieestes Meening ville vere meget nyttig.
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periig, og paa adstillige Steder ligesom giennemboret af visse saa
kaldte Glotter, det er, horizontal indgaaende Huuler, som have
sin Oprindelse af Velgernes langsom minerende Kraft, og staae der
for i Flod-Tlden altid fyldte med Vand. Af dette Slags stal iser
findes eejl her ved Gaarden, som har saa stor en Aabning/ at man
til Ned kan komme deriKiennem med en liden Baad, og er inden for
saa viid og rummelig, at den kunde modtage mange Baade paa een
Gang ; ligesom den og undertiden virkelig har modtaget en Deel
strandet Gods, som drives derind af Havet, men kav ikke uden Van
skelighet) faaes ud igien, efterdi man ikke uden i heieste Ebbe kan
gaae derind, og maae pakke sig bort derfra, saa snart Floden begyn
der ret at stige. Saaledes have troeverdige Folk beskrevet mig dette
Sted, som synes at komme meget overeens med den Huule, der es
ter
Beretning, i SM. si.er. orea6. pgZ. i Zs>.> stal findes
paa den Orcadiste Oe Hillarsey, og bestrides saaledes: YvX
(se. Inlula sMar3e^) reee6eme
eminemior, amrum mrra
rupeß al?ur^enß) le6paueiß eoAnimm, inti6iiß re^en6lß j6o
neum eelar, c^vocl aKluenß mare odftru^o oftio ira te^it, ur ne
speeieß c^vi6em ejuß Mear. Hvoraf i det mindste sees, at stige
Motter ei ere übekiendte paa andre Steder.

Anden Artikel
om

Annex-Sognet Sandse.
Sogtt er etAnnex til Herroe, og bestaaer del, ligesom
Hoved Sognet, fornemmelig af Oer, men eier dog paa det faste
Land et Par Strande, som ligge paa Sendre Side af Rovdefiorden,
tvert over for Hiidsegglandet og nogle der Vesten for beliggende Oer,
Kkk 3
hvilke
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hvilke alle komme i Betragtning ved dette Sogns Bestrivelse. Jeg
vil da, uden noiere at fastsette Sognets Grendstr, begive mig til
I.) Hiidsegg-Landets eller Gurstoms Vestre Side, som be
gynder fra Hiids-Eggen, eller fra den ved Eggen beliggende Gaard
Hiide (*), og strekker sig ljge til den Gaard Sonde, hvor Skreed<
Stranden, som udgior denne Oes Sendre Side, tager igien sin Be
gyndelst; men endes dog, for saa vidt dette Sogn egentlig betreffer,
yed Larsncefset, som tillige med en Deel steere Steder henherer til
Rovde Sogn. I denne Strekning, fom udgier den vigtigste Part
af Oen, bliver da at betragte i ) Gicersviig, en temmelig stor og dyb
Bugt, som dannes imellem 2 merkelige Landpynter, nemlig Hiids
eggen og Gioncess, og indbefatter i alt 7 Gaarde, som holdes for de
beste og frugtbareste i heele Kaldet. 2) Gurstm, en meget stor Bugt,
eller rettere en liden Fiord, som aabner sig imellem de tyende Landpyn
ter Gioncess og Niupen, og standstr ved den saa kaldte MyklebustDal, hvilken gaacr op fra Fiordens Botn, og steder hen til den paa
Oens Ostre Side beliggende Gaard Lekcmger, foruden at den styder
fra sig mod Senden en liden Green eller Tver-Dal, kaldet Sceddal.
Denne sidste ligger vel for nerverende Tid sde, mener dog en ypperlig
Seter-Dal, og har desuden nogen Herlighet) af Skov og Hiorter.
Den meenes, for sin Frugtbarheds Skyld, at have faaet Navn afSccd,
da Hoved-Dalen derimod berer Navn af sin eeneste Gaard Mykkebust,
der ligger lengst ned iDalen, eller ner ved Fiordens Botn, til hvilken
den beqvemmelig kan henferes. 3) Halde-Bygd, som holdes for den
Kornrigeste Egn i heele Kaldet, udgier den sidste Strekning paa denne
Side, og indbefatter i alt en halv Snees Gaarde, af hvilke de 5 ferste
(fra
(^) Da adstillige Steder hos os have faaet Navn af deres eldste Beboere,
saa kan det maastee ligeledes forholde sig her, efterdi jeg af Sn. Sturl.
Pag. 595. seer, at Hiide i gamle Dage har veret et Mands-Navn.
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(fra Niupm at regne) henhere til dette Sogn, og de evrige til Anneret
Rovde. Alt hvad der ligger paa Oens Vestre Side, kan altsaa ind
fluttes under disse 3 Parter, afhvilke den mellemste, nemlig Gursken,
er iser meget vel beboet paa begge Sider; men da hverken der, eller an
densteds forekommer noget af besynderlig Merkverdig h ed, vil jeg indtil
videre forlade denne Oe og vende mig til
II.) Scmdoe, forn ligger omtrent en halv Miil i Vest herfra, og
deeler sig naturligviis i tyende Parter, nemlig Nore-Sandoe og SoreSandoe, hvilke ikkun henge sammen ved et smalt Eid lMWnuB) der
foraarsages af tyende omtrent midt paa Oen indgaaende og mod hinan
den stedende Bugte. Ved den paa Vestre Side beliggende Bugt ud
stikker ett liden Arm afLandet, med en temmelig hei og rundagtig BiergKnold, som meget vel er bekiendtunder Navn afDollsteen, og iser be
remt af den Huule, som findes paa dens Sondre Side, gemeenlig kal
det Dollsteens-Huule. Denne har jeg een Gang som snarest besegt,
og da befundet den af selgende Bestaffenhed:
Vollsteens-Huulsn ligger paa Sondre Side af Dollsteenen, som her
falder overmaade steil og brat, og har 3 perpendiculair nedgaaende
Furer, hvilke alle stede ned til Biergets Fod, som gaacr stråas ned
til Stranden, og er kun et Par Boffe-Skud lang, men derhos me
get Gresriig, undtagen lige neden for bemeldte Furer, hvor man
sinder en Mengde nedfaldne Steene, liggende i 3 lange Rader (een
Rad for hver Fure) nesten lige fra Bierget ned til Stranden. Hvor
den mellemste og sterste af disse Furer endes, og den straae Biergfod
begynder, der er egentlig Dollsteen- Hullet, eller Indgangen til
Huulen, som dog aldeles ikke kan stes eller bemerkes, ferend man
kommer den ganste ner. For da at komme derhen fra Stranden,
maatte jeg gaae op ad den heele mellemste Steen-Dynge, som endtes
Ved en liden Gresriig Slette, hvorOrabatoljjz eau!lniB numerotn
voz-ede
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voxede hist og her, men BraeK/3 KelMa i saa stor en Mengde, at
Lugten deraf faldt utaalelig, og kundes hart ad tvinge Folk imod de
res Villie at soge Skiul i den ner hos liggende Huule; thi her fal
der Huulens Aabning ferst i Oinene , som er omtrent i z Favn breed,
og for hsire Haand lige saa hei, men mod den venstre noget lavere.
Ved Siderne af Hullet stes en Hoben Navne, strevne med redt eller
hviidt Kride af dem, som Tid efter anden have bessgt Huulen; og
oven for gaacr Fieldet lige op til det everste i en saa perpendiculair
Linie, at man ikke uden et Slags Skrek kan ste did op. Saa snart
man treder nogle Skrit ind i Huulen selv , begynder den strax mer
kelig at udvide sig, og setter Beskueren i Forundring over dens
rummelige og ordentlige Bygning, da Siderne overalt ere jevne og
steile som muurede Vegge, og Loftet hvelvet som i en Kirke, stient
ikke saa jevnt, at det jo har nogle udstaaende Knolde hist og her.
Dens Bredde er i Almindelighed 5 til 6 Favne, men Heiden i Ve
gyndelsen 6 til 7 Favne, og siden alt sterre og sterre, jo lengere
man kommer ind; thi ligesom Tåget eller Loftet bestandig gaacr
stråas op ad, saa helder Bunden eller Gulvet bestandig ned ad, og.
det saa sterk, atman vel maae tåge sig iAgt for, ikke at glide og falde
over Ende, allerhelst, da Bunden er opsyldt med Skarn og Meg
afde mange Faar, som der forsamles hver Nat om Sommeren.
Saaledes gaaer Huulen en 20 til 30 Favne ind i Bierget, mod
N> O. til Osten, og bestandig heldende ned ad, indtil et vist Sted,
hvor Bunden bliver meget sumpig af det Vand, som drypper ned
fra Loftet igiennem en Sprekke, der uden Tvivl gaacr lige op til
Dagen. Der begynder Huulen ganste at forandre sin Skikkelse, og
Bunden faaer med et en Forheielst paa 3 Favne, hvor man maae
kravle op, for at finde Huulens nye Leb, som vel falder meget merkt,
men synes dog at fortsettes langt ind i Bierget, i selv samme Linie

som
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som fer. Neden for denne Ophoielst findes en Deel nedfaldne
Steene, eller smaae Bierg Stykker, og ved hoire Haand, eller mod
Osten, stes et nyt Hull, som saa lavt, at man maae bukke sig for
at krybe derind, og synes ligesom hiint at strekke sig langt ind i Fiel
det; men hverken det eene eller det andet kunde neiere underseges,
saasom jeg forud ikke var betenkt paa at gaae ret langt'md, og fel
gelig ikke forsynet med Lys eller andre fornedne Ting. I Huulen
falder ellers en overmaade sterk Gienlyd, saa at, da nogle Stcere
stei ud, just som jeg var kommen midtveis ind, satte de mig i Skrek
ved den heftige Lyd af deres Vinge-Slag. Af Ve^ecadllidu3 an
merkedes alene ?olxpo6ium vul^are i Bierg Sprekkerne, og et
Slags guulagtig Mosse, etler Lieden farin3eeuß I^mnM , som be
dekkede Huulens Sider, saa at de derved havde" en Anseende af kal
kede Vegge. Dette maae vere nok om denne merkverdige ViergHuule, som desuden paa tyende andre Steder findes ommeldt og
bestreden , nemlig i Hr. Pontoppidans Norg. Nat. Hist. I. P.
Pag. 76., og i^orfXi I-til^. d^orv. ?. 111. paA 489.; thi om
endstient den sidstbemeldte Forfatter giver Oen> hvor Huulen lig
ger, et andet Navn, og kalder den Dollsoe, saa kan man dog baa
de af Navnet selv og af Huulens evrige Bestrivelse let stionne, at
han egentlig sigler til Dollsteeus-Huulen paa Sandoe (*).
Hvad
(*) Ta^^ handler egentlig paa oven
Sted om den bekiendte Greve
afOrkenserne, Ragnvald Kal, eller
som synes at
have veret en stor
og blant andet ogsaa har besogt Dollsteens-Huulen, i Haab om at finde den anseelige Skat, hvoraf Huulen
paa de Tider siges at have veret bekiendt.
?s^/a?i Ord derom ere disse :
/«ie^
Hl/W/ m 7^^a«ckmm
, aH/e^/l/ l)esck> m /,//?//« volls^
eva ckieKttt/, «mt^ttn i^i m^M/
<?/?Mm
/amo/NM
FtMGIH.
lMtt/' oc^wlH^AM Mlio t^lVl ett/», tm» eiiam 7^/5Lll
3""
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Hvad Oen selv videre angaaer, da holder den omtrent i Miil i Lengde,
men ikkun en halv Miil i Bredde, og er (som nyelig blev meldt) afdeelt
bed et Eid i tyende Parter, nemlig den Nordre og Sendre, af hvilke
den sidste er baade sterre og bedre end den ferste; thi Senden paa Oen
ligge de steeste og beste Gaarde i^n meget behagelig Situation, tillige
med Sandoe Kirke, som egentlig staaer paa den Gaard Sore-Sandoe
eller Kirke Sandoe, og er en temmelig stor Stav-Kirke, inden til me
get vel prydet med Malning, Forgyldning og andre Ornamenter. Paa
samme Sondre Kant findes og en Hoben hviid og fim Strand-Sand,
hvoraf Oen har faaet Navn, og kaldes Sand-De eller Sands-Ke.
Til denne Oe henhere
i) Adstillige ner ved fornevnte Sendre Kant af Oen beliggende smaae
Skier og Holme, blant hvilke jeg ikkun vil nevne a) Sandshavn,
et lidet Kremmer-Leie, som berer Navn as Oen Sandoe, uagtet
den ganste er adstilt fra samme, og si) en liden «beboet Holm, som
egentlig kaldes Holmen, uagtet den staaer i saa ner Foreening med
Sandoen, at den ikkun i sterk Flod kan siges at vere adstilt derfra,

og
Sl/o/ me^ato^e/ , WseM,' SM NK^ttm MFf-A, /« MH^imK eFe»He«/a /»o
«'<ie?Mt,' tandem l/e^o aci /oc«m
i^a^l/e^m
e^rte^m ve/'-t?e?M?» e/?, Sl/em
tiome/?immSl/e H?/m«»H,
VilT-ckm «omme, «emo att/N/ eF,'
em,«
em/ml/
Ha//o so^^
mmm tefie«te m/e^e
emn
/oM/em
KMssasMi.
H i//a
mtt/iH',
//«jye^a^ ie/^K i«KM)' /«i/^o ,
me^i^ ?lMi/eaM mo^e^Mi> ma^NiMe ckAllkM^
cm^s/a tlees/?/a e/.
i/KSI/e a /o^io^e
, momime»Mm iime/n co /oeo e^e^e^Kwi,'
mi/a
eie»'
ea^mme ce/es^a?/te.' S^ock eimm«liM^/«/)e^at) a/it/Mllm a
Lart^olino,
§m l/e^lim l/e/^o 7-eMM,
van. I^ib. 2. <^a^. 2. paZ^. 2^7.
Denne Bog ner jeg ikke, og kan altsaa intet dsmme om den as Ragnvald Kal forfattede HeKe-Digt, men tenker dog, at Farligheden pga
hans Tog maae mre der, ligesoty her, udfm Med alt for pregtige Ord.

»
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og felgelig ber ansees for en liden Halv-Oe. Ved Stranden af den
ne sidste har jeg fundet adstillige Granat Steene, liggende adspred
te hist og her, af hvilke nogle vare store som Hassel-Nedder, men an
dre ikkun som Erter , dog alle ret smukke.
2) Kan hid henferss nogle sterre og endnu lengere mod Sonden belig
gende Oer, blant hvilke 4) Vaags-Oe bliver den forste og fornem
ste. Denne temmelig store Oe, som har faaet Navn af sille mange
Vaage eller Viige, er i Almindelighed smuk og jevn, og har i alt
5 Opsiddere, som tillige med en Deel steere Bender her i Sognet
henhore til Trondhiems Vispe Stoel. Paa Vestre Side af Oen,
og til De^ls paa den Sendre, befindes Soe-Biergene (det er, de
Klipperige Strandbredde) at bestaae af lutter Kalksteen, som synes
at vere af beste Slags, da den bruser heftig med Skeedevand, og
bestaaer indvendig af hviide, skinnende og temmelig store Partikler,
til Anseende som Spanst Salt, folgelig maae vereMarmor lolu
bile partieuliB inieami'!)UB
I^innXi. Udvendig ste
Kalbßiergene graaeagtige ud, og have desuden nogle forunderlige
Huller og Tagger; hvorfor de af Stedets Indbyggere kaldes Tag
gede-Biergene. Hullerne ligne paa de steeste Steder fuldkommen
Fodsporene eller Klovene afen Hest, saasom de ere smaae og runde,
samt stade i Vunden, og meere breede neden, end oven til; men
paa nogle Steder igien befindes de meget store, deels runde, deels
ovale, undertiden 1 Alen lange og halv saa brede, ligesom og Dyb
heden er forskjellig, undertiden en heel Alen, men som oftest en halv
Alen eller 1 Qvarteer. Nogle af dem ligge en halv Alen eller meere
viidt fra hinanden, andre Mun et Spand, og andre igien saa ner,
at de blot adstilles ved en tynd Skorpe, som undertiden enten
til Deels eller ganste er senderbrusten, saa at Hullerne lebe sammen
i eet. Deri komme de dog alle overeens, at de have en fiad og hori-
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zontal liggende Bund, hvad enten Biergene selv falde straae eller
jevne, dernest, at de alle ere meere viide neden, end oven til, og en
delig, at de alle ligge saa ner ved Stranden, at Belgerne i. hoi Flod
kan overskylle dem; ligesom de og paa den Tid, da jeg besegle Ste
det, stode halv fyldte med-Sos-Vand, af hvis minerende Kraft de
formodentlig have sin Oprindelse. Vel stal her, efterlndbyggernes
Sigende, findes lige saadanne Huller paa visse langt fra Stranden
'beliggende Kalk-Bierge, hvor See-Vandet nmuelig kan rekke; men
disse (sow af Indbyggerne kaldes luttel-Fcedt, det er, Fodspor af
lutteler eller Trold) stal dog ikke vere saa store eller dybe som hime,
og ber efter min Gisning tilskrives Regn-Vandet. I Sprekkerne
paa de Kalk-Bierge, som jeg selv har betragtet, voxede en Deel Ur
ter, saasom
pgnieula Korente patentMma, d!ueubaluB
VeKey marmlnum /3), Bratiee og
altsammen i temme
lig Mengde. Paa Ostre og Sendre Side af Vaagsoen ligge ad
stillige mindre Oer, saasom AMaroe,
og HLangVerne, hvilke alle ere übeboede, og tiene ikknn Opsidderne paa
Vaagseell til Gresgang, Tervestier og Fugle^Veide; thi om Som
meren opholder sig her en stor Mengde Soe-Fugle, iser LEder-Fug
lett, hvis Duun giver Indbyggerne nogen Fordeel aarlig.
III.) Qvmnsoe.og Ristoe ere tyende Naboe-Oer af ikke meget
Mige Sterrelse, hvilke gierne kan betragtes under eet, da de ligge saa me
get ner sammen, og det i en lige Linie efter hinanden, ved Siden af
Vandelvs-Gabet, som just leber ind og dannes imellem disse 2 Oer
og Stat-Landet. 1) Qvamsoe, som fra Ristoe adstilles ved et
lidet Sund, kaldet Ristesund, er en lang og smal Oe, holdende en stiv
Mil i Omkreds, og liggende omtrent i en Strekning fra S.O. tiI.N.V.
Den har, ligesom vore fieeste store Oer, en hei og paa langs gaaende
Eield-Strekning, og er paa den Sydlige Side ulige meere beboelig og
be-
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beboet, end paa den Nordlige. Denne Oe bliver uden Tvivl den stlv
samme, som i vore Historier kaldes Freidoe, item Frcedey og Freida
rey, hvor det bekiendte Feltftag har staaet imellem Kong Hagen Adel
steen og Kong Erich Vlodoxes Senner, og findes udferlig beskrevet,
faa vel hos Sn. Sturlesen, som i I^rs. sW. I^orvgF. ?. 11. Qib. 5.
d!ap. 11.; stiont de ikke ere ganste eenige i det Steds Bestrivelse,
hvor Kong Hagen opholdt sig, forend Trefningen gik an, da den fyr
ste siger: at Kongen var den Tid paa Sondmor i den Oe Freidoe
ved Birkestrand paa sin egen Gaard; men den sidste derimod: at
Han opholdt sig paa den Sondmorste Ve Frcedey paa sin Gaard
Birkestrand (hvi, s. Kex, in Inlula BunmnnriX srX6ev in villa
lua LirKiirran6a
saa at man ikke veed, om man ved Bir
kestrand stal forstaae en vis Gaard, eller en saa kaldet Strand, aller
helst da malt for nerverende Tid stet intet Sted sinder af saadant
Navn l^). Overalt, da Historien tydelig nok viser, at Trefningen har
staaet paa en Oe, som ikke laae langt fra Statlandet, saa kan det ikke
vel have veret nogen anden, end Nvamsoen, hvilken ide eldste Tider
maae have heedt Freidoe, ligesom det maadelig heie Field paa Oen
kaldes i vors Historier Freyerbsrg, og Sundet ved Oen, som nu he
der Ristesund, forekommer sammesteds under Navn af Freyersimd.
Vel findes her paa Sendre Side af Qvamsom en liden og übeboet
Oe, kaldet Frcekoe, hvilken altsaa i Henseende til Navnet snarest stulle
formodes at have veret de Gamles Freidoe; men soruden dette, at den
ei er stor og rummelig nok til et Feltslag, saa kan heller ikke de evrige
Lll 3
Om(*) Rimeligst er det, at ved Birkestrand maae forsiaaes en vis Strand, og
at denne maae enten have^veret den Sydlige Strand-Side paa Ll.vamseen selv, eller og den §)stcn for Ken paa faste Laudet beliggende og nu
omstunder saa
som sirar herefter stal bestrides.^
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Omstendigheder paa nogen Maade passe sig til den. 2) Ristoe, som
ligger ved den Vestlige Kant af QvMNsoe, holder ongefer en halv
Miil eller henimod ) Fjerdinger i Omkreds, og er ligesom afoeelt i 2de
Parter, hvilke langt fra see ud som 2de heie og ner ved hinanden lig
gende Bakker af ulige Sterrelse. Begge ere overalt meget gresrige og
grenne, saa at der paa heele Landet er neppe Lyng at see; men den yder
ste og sterste Part, der egentlig kaldes Store-Ristoe, tiener dog ikkun
til Gresgang for Beboerne paa den inderste og mindste Part, som hedep
Lille-Ristoe, saa at her i alt ikke findes meere end 2 Opsiddere, som begge
boe paa en liden og ner ved Ristesundet beliggende Gaard j kaldet Lil"
le-Ristoe. Denne sidste og mindste Deel af Oen er det, som paa for
anferte Steder i vore Historier betegnes med det Navn Rasterkalf,
hvilket efter al Rimelighed vil sige det samme som Ristoe-Kalv, og har
uden Tvivl i de eldre Tider veret brugt i Steden for det nu brugelige
Navn Lille-Ristoe; thi jeg har nyeliss erindret, at man i gamle Dage,
nåar en mindre Oe hengede ganste fast eller laae meget ner ved en stor
re, pleiede at kalde den ferste en Kalv af den sidste. Efter denne kor
te Bestrivelse over Ristoe, maae jeg vende mig til QvMNsoen igien,
og der betragte
i) RistesuNd, en smuk og jevn Gaard, som ligger paa den Nordvestlige Ende af Qvamsoen, tvers over for Lille-Ristoe, og felgelig
ner ved det Sund, hvoraf den berer Navn. Fra Strandbredden
begynde Gaardens Marke at stjge op som en hei Vold eller Sand
bakke , og der oven for blive de meget jevne og behagelige, stient de
hist og her befindes at have nogle smaae og store Dale eller Indhuulinger, som af Skikkelse ere ganste runde, og overhoved as eens Be
staffenhed med dem, der findes bestrevne ved Gaarden Roald paa
Vigereen. Disse jevne Marke er det , som hos
paa for
hen anferte Sted kaldes sampi Kgttar-KaltenleB, og hos Sn.
Stur-
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Sturlesen, den flette ZMrk ved Rasterkalf; thi omendstient de
ved det mellemlebende Risteftmd ere adskilte fra Lille-Ristoe, kan
de dog siges at ligge ner ved samme, efterdi Sundet er kun 3 til '4
Bosse Skud breedt. Her er det altsaa, hvor den blodige Trefning
imellem K. Hagen Adelsteen og Erich Bloderes Senner egentlig
har staaet; og strax derved ligger Fieldet paa Oen, eller det saa
kaldte Freyerberg, tillige med nogle Heie paa den Sydlige Side,
over hvilke herfra falder Vei igiennem en liden Dal, som hos
Sn. Sturlesen kaldes Halsen, inden paa Freyerberg, og gaacr
hen til den Sendre Side af Oen, iser ned til Krogviig. Denne
Viig er meget beqvem til Landing, og bliver derfor ventelig det Sted,
hvor Erich Blodets Senner landede med sine Skibe, og hvor K.
Hagen Adelsteen lod begrave sin tappre General Eigil Ulffscerk,
tillige med de ovrige af hans Folk, som faldt i Striden. Til Be
viis derpaa tiener dette, at her endnu (efter sikker Beretning) fin
des 12 saa kaldte Kicempe-Gmve, eller afKampe-Steene bestaaen
de Dynger, afhvilke de steeste stal have en usedvanlig Sterrelse, og
deri saa vel som i andre Ting fuldkommen ligne de Steen-Heie, der
findes paa
2) Houge eller Bringsvor-Houg, en paa Qvamsoens Ostre Kant
beliggende Gaard, som deri kommer overeens med Gaarden Riste
sund, at den er ganste jevn overalt , undtagen ner ved Stranden,
hvor den gaacr steil ned som sn Vold eller Bakke, der neppe kan be
stiges Strax Senden for Wme Gaard stes tet ved Strandbred
den en halv Snees Kicempe-Gmve, eller Steen-Hoie, afhvilke
yogle ere umaadelig store, og vet 1 50 Skrit i Omkreds, andre igien
mindre, men alle ligesom udhuulede i Midten, og saa dybe,
at man, ved at betragte dem oven fra, nesten kan faae HovedSvinimel.(^ Hvor den utroelige Mengde Kampe Steene er kommen
fra,
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fra, som diste Steen-Hoie bestaae af, kan man saa meget mindre
begribe, som Stranden, hvorfra de rimeligviis stulle vere tagne,
befindes her i alle Maader lige saa Steenefuld som andensteds; og
om disse saa kaldte Kiempe-Grave have fra ferste Tid veret saaledes
indrettede, som de nu befindes, eller om de siden med Flid ere om
dannede og ligesom udhuulede, det bliver et Sporsmaal, som er
vansteligt at besvare. Nogle meene, atdisse, og alle andre Kiem
pe Grave af samme Bestaffenhed, ere Tid efter anden opgravede eller
opkastede i Midten., deels af Nysgierrighed, deels i Haab om Vin
ding, da man paa saadanne Steder har tenkt at finde et og andet
Liggendefe, eller noget rart til Antiqviteten henherende; men dette
kan dog neppe have Sted ved dem alle, iser ved disse, som ere saa
overmaade store og heie, at det viM koste lige saa megen Umag at
kaste dem op, som det tilforn maae have kostet at kaste dem sammen.
Andre igien (blant hvilke er I. Ramus i Norg. Bestr. Pag. 1 80.)
holde for, at stige oven til indhuulede Steen-Heie have i gamle Da
ge veret opkastede som Skandstr, til Landevern mod See-Revere,
som idelig streifede ind fra Havet; men hvis de egentlig og alene til
saadantßrug have veret indrettede, hvorfor kaldes de da KicempeGrave og anstes som de Gamles Gravsteder? Imidlertid er det
vist, at de sieeste (om ikke alle) Steen -Heie,' som ligge ved SeeKanten, befindes at vere huulewven i, og at de Graaesteene, hvor
af de bestaae, ere egentlig af det Slags, som man kalder KampeSteene, det er, middelmaadige Haamd Steene, som kan lestes og
kastes med een eller begge Hender, og felgelig vare beqvemme til
Kamp eller^trid paa de Tider, da mani Steden for Kugler og
Krud brugte Steene og Blider, med fleere nu omstunder übekiendte
Vaaben. Det er altsaa ikke utroeligt, at disse Steen Heie kan ha
ve tient paa een Gang baade til Forstandsninger og til Vaaben;

ja
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ja endog maastee til Gravsteder for de Kiemper eller Striidsmend,
som bleve feldede inden for Skandstrne. Men da alt dette er uvist,
saa vil jeg kun til Slutning melde, at det er disse Steen-Heie, hvor
af Gaarden har faaet Navn og kaldes Houge, og at denne igien hax
givet sit Navn <») til den ner hos liggende Holm, Hougs-Holm,
som er et bekiendt Handels-Sede eller Kremmer Leie, og /3) til den
forbielebende Hoved-Fiord, som kommer ind fra Vcmdelvs-Gabet,
og kaldes i Vegyndelsen Hougs-Fiord, men faaer siden adstillige
andre Navne, saasom af Rovdefiord, Voldsfiord og Kstefiord.
Paa Sendre Side afHougsfiordM ligger
IV.) Hakatle-Stmnden paa det faste Land, strekkende sig omtrent i Miil i Lengde fra Hundncess ved Vandelvsfiordens Aabning
og hen til Gaarden Aamm, hvor Rovdefiorden egentlig tager sin Be
gyndelstn Da det Navn Hakatle er et gammelt og endnu ikke ganste
übrugeligt Qvinde-Navn hos os, saa kan man ikke vel tvivle paa, at
jo denne Strand berer Navn afen Qvinde, som her i de eldre Tider
maae have boet under Navn afHakatte; men om hun efter Foregiven
de just har veret den forste, som satte sig ned og boede her paa Stran
den, det er meere uvist, og maastee en blot Gisning. Paa den heele
Strand ligge i alt 15 til 16 smaae og übetydelige Gaarde, as hvilke
de 3 Sydligste henhere til Vandelvens Sogn, og de evrige til dette
Sogn. Blant disse sidste kunde iser merkes Scetreviig , som er den
sidste Gaard paa Nordre Kant af Stranden, hvor man blant visse saa
kaldte Steen-Uurer sinder en Mengde Svovel-Kies (?yriteB erMa!
lisatuB I^innXi) i smaae og store Stykker, og med mange Kanter.
V.) Branddals-Strand begynder vedAaram, hvorHakatle
stranden slipper, og gaacr derfra 1 Miil mod Osten til Kopperncess,
hvor Sovds Fiorden aabnes; saa at den ligger tvert over for Gurst
een, paa Sendre Sideaf Rovdefiorden. Paa denne Strand findes
Mmm
en
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en Deel middelmaadige Gaarde, blant hvilke jeg ikkun vil nevne
Branddal, som har givet Stranden Navn, og den nest hos liggende
Gaard Biorlokke, som vel maae adstilles fta en anden Gaard af sam
me Navn , beliggZende i Vatne Sogn. Imellem disse 2 Gaarde lig
ger et beremt Sandsteen- Bierg, hvorfra man har hendtet mange
Baads-Ladninger af god Sandsteen, tienlig til smaae og store SlibeSteene, stient ikke uden nogen Vanstelighed og Meie, da Stedet fal
der saa heit og brat, at Steenen, som udhugg.es, maae senkes ned
med Toug.

Tredie Artikel
om

Annex-Sognet Rovde.
H3ovde Sogn, som er det andet Annex til Herroe, eier vel (som
" forhen er meldt) en liden Part af Hareidlandets Sendre Side,
tillige med et Par smaae hosliggende Oer; men maae dog fornemmelig
seges paa begge Sider af Rovdefiorden, felgelig deels paa det faste
Land, deels paa Hiidsegglandet eller Gurstom, hvis Sendre Side
kommer her egentlig i Bnragtning, stient noget afden Vestre, og det
meste af den Ostre Side, ogsaa horer hertil. Jeg vil da i dette, som i
de forrige Segners, Bestrivelse, begynde fra denne store Oe, og der
betragte
I.) Hiidsegglandets eller Gurstoens Sondre Side, som
egentlig kaldes Skreed Stranden, og strekker sig henimod 1 Miil i
Lengde, fra dell Gaard Soude eller Indre-Sovde hen til det meget
hoie og steils Field Sore-Loup, saa kaldet til Forstiel fra det ved Al
mestMNdens Beskrivelse ommeldte Nore-Loup, som net op ligger en
Miil derfra. Denne Strand sr i Almindelighed smgl oZ steil, samt
fuld
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fuld afSkreeder, eller rettere af Furer, forn Snee ogSteen-Skreederne
have efterladt sig ; hvorfor her og ikkun findes smaae og «anseelige Gaar
de, men derimod en Deel Skov paa Fieldene, og en Hoben SteenArter ved de Klipperige Strandbmdde, hvilke paa de fieeste Steder be
staae af en sort Skimmer-Steen, der for dem, som reise her forbie,
ster blaaeagttg ud; paa andre Steder derimod ere fulde af lern-Rust,
som og stes heit op paa Field-Siden, og endelig paa den Vestre Kant
indeholde ei alene en Mengde Kalksteen, men og Sandsteen blandet
med Veegsteen, hvilket alt nu strax noget neiere stal beskrives. Fra
denne Strands begge Ender tåge tyende nye Strekninger af Oen sin
Begyndelst, nemlig: paa Vestre Kant den forhen ommeldte HaldeBygd, som udgier en Part af Gurstsens Vestre Side, og er ved den
Pynt Larsncess ongefer lige deelt imellem dette og Sandoe Sogn;
men paa Ostre Kant en Strekning afomtrent lige Sterrelse, som til
horer dette Sogn alene. Denne sidste (hvilken jeg vil kalde GiosokBygd, strekker sig fra Fieldet Sore-Loup, eller fra den Gaard Gio
stk, hen til Lekanger og Nykrem, og felgelig indtager Gursteens
heele Ostre Side paa 3 Gaarde ner, som i Herroe Sogns Bestrivelse
findes anmerkede og nevnte. I evrigt falder intet betydelige at erin
dre ved nogen af disse tyende Bygder; og derfor vil jeg henfere dem
begge under Skreedstranden, hvor man endnu iser har at merke den
allerede forhen nogle Gange benevnte Gaard
Soude eller Sovde, som vel ligger alleryderst paa Skreed-Stmnden,
men kaldes dog i Matrikelen Indre-Sovde, til Forstiel fra den i
Halde Bygden beliggende Gaard Mtre-Sovde," og er et ganste
smukt Sted, forsyuet med Birke- og Aspe-Skov, samt med adstillige
Steen-Arter , hvilke alle findes ved og paa Strandbredden. Den
ne bestaaer her af lutter Klipper , som vel ere meere og mindre heie,
men dog alle i en viv Henseende merkverdige, og kan for Tydelig-
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heds Skyld betragtes under trende Afdeelninger. <z) Den ferste
Part af Soe-Biergene, Osten fra at regne, er temmelig stad og
ikke meget hei, men dog heldende ned til Seen, og bestaaende af
lutter Kalksteen, som , saa vidt Flod-Maalet gaacr, ster guulagtig
ud, og der oveu for graae- eller blaae-agtig; men er inden til hviid,
og omtrent af samme Bestaffenhed som den, der forhen er ommeldt
ved Vaagsoens Bestrivelse i Sandee Sogn; thi her fiches ligele
des en Hoben rundagtige Huller i Kalkstenen, som ligne Sporene
eller Klovene asen Hest, da de ere meere trange oven end neden til,
og have en stad samt ganste horizontal liggende Bund, hvad emen
Stedet , hvorpaa de ligge, falder jevnt eller heldende. Den eene
ste Forstiel imellem dem er denne: at disse ere ikke saa viide og dybe
som hime, og at de ei ligge oven for Flod-Maalet, men net op saa
vidt Floden i Almindelighed stiger. Dog findes her langt heiere op
fra Stranden, end Velgerne kan rekke, et andet lidet Kalk-Bierg,
som fra Soe-Bierget er adstilt ved en liden Dal, og desuagtet frem
vise en Hoben endnu smerere Huller af selv samme Bestaffenhed,
hvilke efter en gammel Fabel tilskrives vor store Norste Helgen St.
Ole, som engang stal have reedet her saa eftertrykkelig, at Hestens
Fodspor sees endnu i denne Dag. Foruden disse Huller, som ven
telig ere foraarsagede afßegn-Vandet, findes her og adstillige paa
langs, gaaende Sprekker, og paa tvers gaaende Furer, som ikke
uden Forundring kan betragtes. Sprekkerne felge Biergets Leng
de fra Osten til Vesten, ere sielden over en halv Alen brede, og ei
meere vide oven end neden til; men holde derimod 2 til 3 Favne i
Dybhed, og fremvist paa Bunden, deels visse Bierg-Stykker af for
stiellig, Lengde og Skabning efter Sprekkernes Leb, deels nogle
Aadster eller Been-Rader af omkomne Faar og Geeder, hvilke, nåar
de af Vanvare falde her ned, kan umuelig hielpe sig selv op igien,

og
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o^g endelig en Deel Urter , nemlig:
urlmum, (Geranium
roderrianum, oreniß bulbiß in6iviliß neHarii ladio drili^o. Or
eniß bulbi3 palmaciß ne6rarii eornu leraeeo,
tralonibuß
reptannduß) l^uduß i6cLUB, Valeriana i^lvelrri3, Vidurnum
folilß !odariß, Vieia eraeea, hvilke alle vore i stor Mengde paa
Bunden af Bierg-Sprekkerne, hvor samme ikke ere alt for dybe.
Furene derimod gaae fra Norden til Sonden paa det nedad helden
de Bierg, og lebe fra den eene Sprekke til den anden saaledes, at
de oven til ere ikkun smaae, men tåge til i Dybhed, jo meere de
nenne sig til de Sprekker, ved hvilke de endes, og synes at vere
udhuulede af Regn-Vandet. st) Uden eller Vesten for denne Deel
af Stranden begynde See Viergene at blive saa hoie, at de ei med
Magelighed kan bestiges; men alligevel bestaaer de endnu af Kalk
steen, og ere prydede med en smuk Aspe-Skov, som strekker sig lige
ned til Bierg-Foden , eller den egcntlige Strandbred. Der falder
da en meget behagelig Spadstre-Vei igiennem Skoven, med Stran
gen og Seen paa den eene Side, og de Skovrige Kalk-Bierge paa
den anden Side; og der findes, foruden de forhen benevnte, end
nu selgende Veiter : Lri^a. d!onva!laria soliiß verrieillariß.
OarTCUB foliiß ellipneo-Qvatiz,'. Doronieum. Upilobium 6>
liiß lp2ltiß lineariduß. Upilobium i()1ji8 ovariß 6encaNß. I^ra(kalium foliiß
(ieum ilore nmame. I^i
num eararrnieum. I^onieera HVX kaprifolium. ?renancheß
iioseullß c^viniß. Rota r/lvelrriß. Berapiaß dulbiß iidrotiß nee
tarii ladio odtuso iiore rudro, som paa intet andet Sted er mig
forekommen, men voz'er her i Mengde. BpirXa yvX
Vieia sepium. Hvor Marken var noget vaad, forekom
Vartlla, (FenrianeNa, Opnrxß li l^isolium, og oreKiß bulbiz
in6ivili3 ne^arii eornu seraeeo. >>) Et Stykke herfra, endnn
Mmm Z
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lengere mod Vest, og ret mod Slutningen af Stranden, ere Bier
gene ner ved Seen til Anseende rode, fordi de egentlig bestaae af
en Steen -Art, som Indbyggerne kalde Roud-Grot, det er, en
redagtig Sandsteen, som dog her befindes at vere blandet med en
blaae- og lidet gren-agtig> samt derhos meget glendsende Veegsteen.
Denne sidste viser sig meget tydelig uden paa Bierget, hvor dell deels
sidder indeltet i Form afKnuber eller ophovne Kirtler, deels ligger
indstuttet imellem de allersineste Bierg-Sprekker i Skikkelse af lange
Linier, hvilke ere saa lige og fine som Streger, der drages med
Pen efter en Lineal. Af alt dette stes da, at Naturen har her
frembragt mange Forandringer paa «et Sted, hvilke baade i Hen
seende til deres Vlarhed og Vigtighed kunde sortiene nogen neiere
Betragtning og Undersegning. Kalksteenen stal, efter nogle der
med giorte Forseg (til Brug for den af Hr. Cammer Raad Alsing
anlagte Mas-OvN i Romsdalen) vere bleven befunden ganste god
og brugbar, nåar den er brendt ; men siges dog at falde noget haard
og Qvartzagtig, og altsaa noget vanskelig og bekostelig at brende,
hvilket maastee torde forandre sig , nåar man kom dybere ned^
Veegsteenen bruges meget til Alvsteme i Smeede-Verkstederne, og
jo meere glendsende den er, jo bedre og tjenligere siges den at vere.
Sandsteenen derimod er til smaae og store Slibesteene , efter Ind
byggernes Sigende, befunden ganste uduelig.
Saaledes har jeg da kortelig betragtet alt Hvad dette Sogn eier
paa Hiidsegglandet eller Gurstoen; nu maae jeg begive mig til de
ovrige Deele af Sognet, og betragte
II.) En Part afHareidlandets Sondre Side, eller den lille
Strand, som vender lige imod Maaloe og Eegoe, og strekker sig ei
videre end fra Oursncess til Eegstmd, hvor den til Hareids Sogn
henherende Almestrand/ som udgier den sterste Deel af Hareidlandets
Sen-
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Sondre Side , tager sin Begyndelst. Denne Strimmel af Landet,
som ikkun holder iz Fierding Miil i Lengde, er da (tillige med de 2de
forbenevnte smaae Oer) henlagt til Rovde Sogn, hvorimod alt det
evrige er omtrent lige deelt imellem Ulvsteens og Hareids Sogne.
Blant de faa Gaarde, som ligge paa denne korte Strekning, kunde
iser merkes Eegsund , som er et Tingsted for Rovde Skibrede. Sam
me Gaard berer Navn af det Sund, ved hvilket den ligger; og detre
igien har faaet sit Navn af Eegoen, ligesom den hosliggende Vart
dalsfiord ofte af samme Oe kaldes Eegefiord. Ner ved Eegoe ligger
en anden og mindre Oe, kaldet Oroe eller Oxenoe, som tilhorer Vol
dens Sogn, og er i samme Sogns Vestrivelse bleven henfsrt til det ved
Voldsfiordens Munding og Rovdefiordens Ende beliggende Bygde
lav, kaldet Vceldsviig, ved hvis Grendser begynder
III.) Rovde Stranden, som holder 3 Fjerdinger i Lengde, og
endes^ved Sovdsncesset, eller ved Mundingen afSovdsfiorden, som
er en Tverfiord og Green af Rovdefiorden. Denne Strand seer me
get smuk og behagelig ud, formedelst de hoie lord-Volde etter Terrasser,
paa hvilke Gaardene ligge, og de adstillige smaae Birke-Lunde, som
sees hist og her ved Gaardene. Fra de nederste Terrasser opstige andre
lige saadanne, alt heiere og heiere op imod Fieldet, som her har en
Zanste straaeliggende Side , og i Siden adstillige Indhuulinger eller
Dale, til Anseende som Skaals, hvilke give Anledning til hefstge KasteVinde, saa ofte en Storm reiser fig af Senden og kaster sig ned paa
denne Side af Fieldet; thi da bliver Vinden i disse smaae Dale lige
som opfangen og omdreiet, og falder derfra som en Hvirvel-Vind ned
paa Stranden og Fiorden. Saa smuk som Stranden er, saa frugt
bar er den tillige, og fortiener at kaldes den beste Deel af Sognet, om
ikke af heele Kaldet. Den indbefatter i alt .13 Gaarde, blant hvilke
iser maae nevnes

1) Knar-
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l) Knardal, en meget smuk Gaard, forn efter Beboernes Sigende
stal have faaet sit Navn af et vist Skib , saa kaldet, og bygt her paa
Stedet. Men da man af Sn. Sturlesen Pag. 778. (*) maae flut
te, at det Ord Knar i gamle Dage har betydet enten et Skib i Al
mindelighed, eller et vist Slags Skibe i Serdeleshed, saa bliver
chet meere rimelige, at Knardal vil sige det samme som Skibsdal,
og at Gaarden har faaet saadant Navn af de Skibe, som her i de
eldre Tider have veret bygte ; thi ner ved Stranden stes en stor
lord-Greft, som uden Tvivl er dannet ved Konst, og fra forste
Tid indrettet til et Skibs-Hverf, eller i det mindste til et SkibsStade, og ikke langt fra Groften er for nogle Aar siden sundet et
gammelt Skibs-Anker , liggende 1 Favn dybt ned i Jorden, foruden en Deel store Skibs-Sem, som endnu ofte cmtreffes der i
Nerverelstn og under Jorden ; just ligesom forhen er meldt om den
store lord-Greft ved Gaarden Roald paa Vigereen, hvilken man
og med stor Rimelighet) kan formode at have veret et afde Steder,
hvor Forfedrene have bygget eller hensat deres Skibe.
2) Store-Rovde, som kaldes saa til Forstiel fra den Osten for belig
gende Gaard Lille Rovde, ligger ved en liden Elv omtrent midt
paa Stranden, og er merkverdig H)af sine rodagtige Soe-Bierge,
eller afden robe Farve, som sees paa Klipperne ved Strandbred
den, hvilke her uden Tvivl bestaae af en Baxum lpatotum rutum
miea niZra LinnTj. Af denne sterke Rodhed i Biergene, troer
jeg vist, det er, at Gaarden saa vel som Stranden, Fiorden og
heele Kirke-Sognet have faaet det Navn Rovde, hvilket ber udleedes

af
(*) Der findes det MandsNavn Knarrar Leif, hvilket Forfatteren selv
forklarer, og siger, at det betyder Skibe-Leif; saa at man intet andet
kan stutte, end at Knar og Knarrar vil sige det samme som Skib og
Skibe.
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af det Norste Roud 2: Red, og bliver derfor af nogle ikke alt for
rigjig skrevet og udtalt som Rodve; thi efter vort Sprogs Natur
kan Rovde og Rovde bruges vexelviis, ligesom Sovde og Sonde,
Sovre og Soure, og saa fremdeeles. fi)Af sin lille Elv, i hvis
Bund findes et Slags Sandsteen, som vel hugges ud og anvendes
til Bryner 2»: Hvedsteene, men siges dog at falde hen til Stev efter
et Aars Forlob eller to, saa fremt den bestandig ligger i frie Luft,
og ikke henlegges til Forvaring enten i Elven selv, eller i en Myr,
som er meget vaad og fugtig; hvilket giver tilkjende, at SteenArten maae vere en
taxi ex miea spawhve I^innXi, lve»
eiee Sielffraatsteen.
Af den saa kaldte Rovde-Kirke, som
staaer her paa Gaarden tet ved Elven, og er kun en liden Stav-Kir
ke, forsynet med Tagsteen, men uden Spiir eller Taarn, og uden
ser betydelige indvortes Prydelstr. Denne er den fattigste af alle
Kirker her i Provstiet, da den stet intet Jordegods eier, men blot
nogle faae Kirte-Koer, som settes ud paa Leie hos visse Forpagte
re, hvis Redelighed og Vederheftighed det vil komme an paa, om
ikke denne Indtegt for Kirken engang med Tiden reent stal ophsre;
thi af 40 Keer, som Kirken tilforn har eiet, har den nu vel neppe
den halve Deel tilbage. I evrigt tilherer den Venderne, eller
Sognemendene i Almindelighed, og felgelig vedligeholdes paa de
res Bekostning.
Hermed endes da Beskrivelsen over Herroe Prcestegield, hvis
adstillige Bygdelave med deres Gaarde, og Gaardene med deres Ma
trikel-Taxt og Beboeres Antal, tan sees af efterfelgende Tabelle.

Nnn
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Hoved-Sognet Herroe.
Gaardenes
lßeboernesAntal.

Bygde
lavenes
Navne.

PladselHuus>. mcend.

1

Anmerkninger.

HererPrcestslEnkeGaard.

See Herrse.
Her boer Pmsten.

1

1 Disse 3 Steder henhsre
'egentlig til den Ostre Si«
lde af H.iidsegglanIdet.

ne

s^_

9

s Dette udgisr dm 'rette
! Skattefrie Prcrsiegaard,
Nom nu er sorpagtet til
lßsnder.

Hovet».
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Hoved-Sognet Herroe.
Bygde
lavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

l BeboernesAntal.
Gaard- Pladse^ Huus
mcend. mcend. ! mcend.

Skyld
Vog. !M >. Mk.

Herree

»?

Alchangeren.
med . Nsdse.
Holme- ' Klokkerholm.
ne. Bendtholm.
Vaulsund.

*Scmde.
Pttre-Bse.
Indre-Bse.
lTorvigen.
!Steensviig.
Frsstad.
Frsstadvaag.
Rsren.

Beeland Espesiet
og

Remee. "Indre- Leine.
Pttre-Leine.
Neroe.
Hiertholm.
Blankholm.
Petersholm.
Fngleholm.
Monsholm.
lensholm.
Remse.
iScevigene.

Mykle sFluesund.
bust-Oe.

Kaldes saa, fordi du
fast ved Her
lroe.

l

9

4i
Ii
Ij
3
3

9
6

I

3

9
15

I

Ii

9
18

Her ligger' i V. i Pd
-12 Mk. ode.

Deraf tilhsrer G.G
i V. i Pd. 2i Mk.

2
I

4
i
3

)2

2

2
I
sde.
2

12

Anmerkninger.

2
I

I
I

I

I

4
7i
4

!'8
i8
18
9
9
9

4
2
2
2

3
6
i

2
I

Et Rr«mmer'Leie.

I
i
i

l
sde.

4

2
27
I
9
2
9
Nnn 2

2
Et Krsemmer-Leie.

Hoved-
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Bygde
lavenes
Navne.

_

Hoved-Sognet Herroe.
Gaardenes
BeboernesAntal.
__^
Gaard Pladse! Huus-

Navne.

Skyld.

mcend.

mcend- ! mcend.

Anmerkninger.
Anmerkninger.

sNedre-Bierge.
Ovre-Bierge.
Krokencrss.
Nedre Fosnevaag.

Mnfs^Ov" Fosnevaag.
bnst3e^"l"es«t.
ouzr^e. Myklebust.
Igesund.
Vigene.
Eggesbse.
Flaavcer.
Koppersiad.
Qvalsund.
Teigene.
Qvals' Neerland.
Viig Oe. ' Nedre Qvalsviig.
Ovre Qvalsviig.
Qvalholm.
Skorpse.

s*Runde.

i V. i Pd. 8 Mk.
ligger ede.

Deraf tilherer G. G.
i V. i Pd. 12 Mk.

Rund- sGursr
Ve. ,
eller
Gaisere.

l
Annex°
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Annex- Sognet Sandoe.
Bygde
lavenes
Navlle.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.
Anmerkninger.

Gaard- Pladse jHuusmcend. mcend. ! m<?nd.

Skyld.
Pd. Mk.

sHnde.
Gonen.
Ovre Stokscrt.
Nedre Stokscet.
Gicere.
Sandanger.
Muren.
Rsdsitt.
Hagen, el. Hagesitt.
Z Ssvre, el. Soure.
D Indre-Houe.
A ,Vttre-Houe.
N Viig.
N
xQ
Midt-Sceter.
Pttre-Sceter.
DlMyklebust.
Sceddal.
A Holte.
Ourvold, eller
Overvold.
Scelgesyr.
Rsdffar.
Skoge.
Almestad.
Vaagen.
Knotten.
Sandviig.

2-^2,

9

2^
1

5

2

l8

I

2
I

18
1

3i

3
3
3
i
i
4
3

18

2

2
ii
3i
3
5i
ii
4

i8
i8

6
Sds.

1 Her ligger 1 V. 9M. ode,
1 Pd. 6 Mk. sde.
1 Pd. 21 Mk. sde.

I

Her ligger 2 Pd. 1 5 Mk.
ode.

Her ligger 1 V
IP.3M.ode.
zM.ode,

2

2
I

9

3
2

3

I

I
2
2
I
2

II
I

2-^

1, !

6

2

I

! Disse 7 Gaarde hen
lhere til det» saa kaldte
iGisrsviig.

6
9
i8
'8
i8

Nnn Z

'.Disse 21 Gaarde henhsre
'tilden Bugt Gursten.
I Hvoraf 1 Pd. 3 Mk.'
Ittlhsrer Kongen.

1

2
I
I
2
2
2
2

Her ligger 2 Pd. 6 Mk.
ode.

!

i

Annex-
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7O

AnnepSognet Sandoe.
Bygde
labenes
Navne.

BeboernesAntal.

Gaard.enes
Navne.

Anmerkninger.

Gaard- Pladse Huusmcend. mcend. jmcenb.

Skyld
Vog. Pd. ! Mk.

A . sNiupen , eller
Z Z Nubben.

1

1

2

9
21

d^ Indre Halde.

4^

.UA*Pttre'Halde.

4
I
4
Ij

Skare.
Kinden.
Sere-Sande, eller
KirkelSande.
Stelene.
Vorren.

Helland.

*zz
7
1^
)

i8

sI

5

Simencess, eller 1
Simonsncess.

Stolene.
Qvame, og
Qvamsbakke.
Houge, eller
Bringsvorhoug.

G. G

2
3
2
2
5
2
6
Et Kl«mmerLeie.

Sandshavn.
-

Oe.

i8
12
i8
27
9

I
1^

Vaage.
Sandsbakke.
*Nsre-Sande.

Brekke, eller
Hatlebrek.
QVams-, Myren.

3 s«Deraf tilhorer
2 Pd.
3 > 12 G.
Mk.
Deraf tilhorer
i
liPd. i2Mk.
i
3
2

Sand- "°^
"^

Disse 5 Gaarde henhsre
til Hald e-Byg den.

s _

5
i

siB

2

9

2
3

j 1^
I
1

I

I
I

li!1 '

3

2

2

!

2
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Annex-Sognet Sandoe.
Gaardenes

Bygde
lavenes
Navne.

Navne.

HoUgsholM.
'Rsnnestad.
Moldvigen.

Halse.
Sandviig.
! Holen.
Hakatle- Store- og LilleStrand. Haaberg.
lßergsncev.

Kobbeviig.
Kragstet.
Klovning.
Nye-Stsl.
Scrtreviig.
Aaram.
Aarscet.

«,
Krabbestie.
Brandbals- Svre,Lie.
Strand. N,d^^.
Branddal.
Bierlskke.

Pd. Mk.

2
6

I

5
2^

18
I

I
2

27
15

I 21

Hammeren.

I
3
2

6

2

i8
2

6

9

2
-1

18
2

I
2

i

2
I
2
I
I
sde.

Et KmmmwLeie.

3
i
2

I

1^
2i
1^

Anmerkninger.

Gaard- ! Pladse
Pladse I! Huusmcend. ! mcend. l mcend.

Skyld.
Vog.

Kalneess.
Qvams-!Ristefund.
Oe.

BeboernesAntal.

15

I
I
2
2
I
I
2

i8

2

I 21

sde.
sde.
I
2
2

i

9
27

2^
3

18

Her ligger 2 Pd. 6 Mk.
sde.

i

Tilhorer Kongen
<"

3

l.

Annex
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Annex-Sognet Rovde.
Bygdelavenes
Navne.

Gaardenes
Navne.

BeboernesAntal.
Skyld.

Vo«.

Pd.

sPttreSsvde, med
Nesset, og
Holmen.
Qvcklen.

«5 Dalen.
iR IndwSsvde
med
Breeviig.
s^l.rrvllzj.
3 'Aarviig.
Stelene, eller
Slemstsl.
Liescet.
M Thorssst.
3 Ox'eviig.
H TsddencesS.

A Skreede.
Pttre-Skreede.

i8

5

3
2

l8

I
i Pd. 12 ss Denne Guard, tillige
>m>
!med de 4 ovenstaaende,
2 lMk. ode.

3

i8

4

3

i8

i

1

hen horer til Halde

1 1

/
i

i

I

i8

iz

9
2>

5
2

1
I
l
I

6
21
2l
12
21

27

Voldn«ss.
'Gwsokbakke,

N

Gissok.
Klcrppe. ,

3
2

Z A Rsdvigen.
H^^Oren.
Lekanger-Sceter.
:--N Lekangcreßakke.
Lekanger.
Nykrem.

sDette kaldes ellers Ga
uren, med Larsnwss
i (som er «t Krceminer-lleie)
logTuteholm.
! Her liqger i log

4

Indre-Skreede.
Lsben.

Z

Mk.

Anmerkninger.

Gaard- j Pladse > Huus
mcend. mcend.! mcend.

2

6
12
12

I
I
2^
2

i8
18

2
2
I

I

s Disse 12 Gaarde hen«
U)sre egentlig til den s«a
kaldte Skreed^Strand.

sde.
sde.
sde.

I
I
I
2
2

I

I

I
I
2
1
2

I
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Annex- Sognet Rovde.
Gaardenes

Bygde
lavenes

Navne.

BeboernesAntal.

Gaard- sPladse^Huus
mcend. l mcend.! mcend.

Skyld.

z Navne.

Anmerkninger.

Vog. Pd. Mk.

2

sOurSnass.
<—^

Scelvaag.
<-^ Haavaag.

I
2

V Z Eegsund.
Og^ard.

4^
I

EeZse.
l^Sunde.

I
I

s*Korssvrre.
*Syndncess.

1^
2

*Hovden.
'Ridse.
*Einebakke.
*Vedeld, eller
"Veddelen.
Rovde- LilleMsvde.
Strand. Knardal.

Aarstoug.
Store^Rsvde.
Bsen.
Haancess.

Lysaae.
Rodt.
sSsvdsncess.

i
I
2

3
2

D « Maalse.

6

6
18
i8

1
I
2
2
I

Deraf tilhsrer G. G.
i V. i Pd. i2
Mk.

3

2i!

27

2
2

9

2

18

2
2

2

2^

5

4
Z
1j

2
2
2
I
2
2

2
2

iz

Her er Tingsted for
Rovde Skibrede.

sde.

I
. Ij
I
1 «
1

j 2

i
i

6!
6

Deraf tilhorer G. G
i V. i Pd. 12 Mk.

I
I

3 V. F. ligger «de.
I
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Tiende Lapitel.
Om

Vandelvens Prestegjeld.
«U«»»»! «»>>»> >>»>!>»M«»>»>>»»»»»»»»>»»»»«>««»»MMW»

H^ettePresteHald bestaaer
nemlig Vandelven og Sovde, hvilke tilforn i lang Tid have ligget som Annexer under Naboe-Kaldet Volden, men ere omsider i Aaret i6io
derfra adstilte, og soreenede til et serdeles Prestegield, hvortil af Vol
dens MensabGods blev lagt 7 Voger Fist, som i Aaret 1741 er for
oget til ZO Voger. Det heele Kald bestaaer aleene af fast Land, og
grendser mod Sonden til Naboe-Fogderiet Nordfiord, men mod Osten
til Voldens Sogn, og mod Norden og Vesten fornemmelig til den
store Rovdefiord, som ved Stat-Landet lober ind fra Havet med en
meget stor og breed Munding, kaldet Vandelvs-Gab, og gaacr siden
videre ind igiennem Landet under 4 forstiellige Navne, nemlig Hougs
fiord, Rovdefiord, Voldsfiord og Wefiord, som allerede forhen
er anmerket. Fra de tyende forstbenevnte Deele af Hoved-Fiorden
udlobe to Tversiorde mod Sonden, af hvilke den eene kaldes Vand
elvs-Fiord, og den anden Sovdes-Fiord; og fra dem igien gaae ad
stillige smaae og store Dale op igiennem Landet, som tillige med Tver
siordenes Strand-Sider udgiore dette Kalds egentlige Strekning. Den
store Land-Tunge, som ligger imellem disse 2 Tversiorde, overstieres
omtrent i Midten afen smuk og jevn Dal, og giver derved Anledning
til en god og magelig Lande-Vei, som er de Reisende vel bekiendt un
der Navn af Sovds-Eid, da de herfra gemeenlig tåge hen til eet af de
3 Eider, som findes paa Stat-Landet, hvilket, omendstiont det
egent-
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egentlig henhorer til Nordfiords Fogdene, dog her ganste kortelig
maae bestrides.
Stat eller Stat-Landet er en meget stor Land-Tunge eller HalvGe, som paa den eene Side tager sin Begyndelse ved Vandelvs-Fior
dM, og paa den anden ved Molde-Fiorden, og er sammesteds ikkun
ell halv Miil breed ; men tiltager siden alt meere og meere i Bredde, og
strekker sig mod Nordvest over 3 Miile i Lengde hen til Staalet eller
Norder-Hnk, som er den yderste Pyntas Landet, og stoder umiddel
bar til Vester-Havet, hvilket ei alene her, men endog en halv Snees
Miile lengere hen mod Vesten og Sonden berer Navn af denne HalvOe og kaldes Stat-Havet. Fra dette Hav leber det forommeldte
Vandelvs-Gab ind paa den eene Side af Stat-Landet, og den store
Hav-Bugt, kaldet Ulf-Vaag, paa hiin Side; saa at Halv-Oen der
ved paa alle Kanter kommer til at ligge frie og udsat for Hav-Bolger«
nes Indbrud, og det saa meget meere, som her i Nerverelsen ei findes
smaae Oer, ellerHolme, der kan tiene Landet til Bedekkelse. Derimod
befindes ved disse Kyster (iser paa den korte Miils Distanee fra Staalet
til Qvitencess) en stor Hoben blinde Skier og Klipper, hvorved Far
ligheden ikke lidet foreges for de Reisende, som med stnaae Baade siel
den driste sig til at fare StabPynten forbie, iser om Vinteren, da de
gemeenlig udvelge Lande-Veien over Eidene, som ere 3 i Tallet, nem
lig: 1) Dmgs-Eidet (*), som gaacr omtrent midt over HalvHen, er
temmelig jevnt , og strekker sig l Miil i Lengde fra Gaarden Manger
hen til Drage, hvor Landingen formedelst sterk Soegang falder meget
besverlig, og soraarsager dem, som stal reise herfra, ofte nogle Dages
000 2

Op-

(*) Paa dette Sted var det, at Kong Oluf Trygveson i Aaret 996 lod
stcevne Almuen af Sondmor og begge Fiordene (nemlig Ssndsiord og
Nordfiord) til Tinge , og tvang dem til at forlade Hedenstabet og antage
den Christelige Religion?
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Ophold, saa at man ikkun sielden pleier at betiene sig af denne Alfarvei.
2) Sandviig Eidet, som ligger et godt Stykke lengere ind imod det
faste Land, gaacr i en krum Linie fra Sandvigen til Preste Gaarden
Hove (*), og er omtrent lige saa langt og jevnt, som det forstbemeldte
Eid, men derhos noget meere sumpigt, hvorfor det heller ikke meget
ofte befares. 3) Mands-Eidet ("), som er den almindeligste Lande
vei over Halv-Gen, stiont i sig selv den steileste og farligste, ligger gan
ste ner ved Sondmors Grendser, og just der, hvor Statlandet er al
lersmalest, nemlig irkun en halv Miil bredt; men bliver dog for sin
Hoides og Steilheds Skyld gemeenlig regnet for en heel Miil. Det
strekker sig fra Gaarden Kiode til Einehong, hvorfra man siden kan
reise Indensunds (som det her kaldes) lige hen til Bergen og videre,
uden at fare over noget Hav eller Eid. Dette maae vers nok om
Stat-Landet, som ved Soe-Kysten setter naturlig Grendse imellemFog
derierne Sondmor og Nordfiord, ligesom det og formodentlig i gamle
Dage har giort Skilsmisse imellem Vergens og Trondhiems Stifter,
nemlig
(*) Hove-Kirke kaldes endnu ofte i daglig Tale Sellse-Kirke, ligesom Hove-Kald heeder gemeenlig Selloe-Kald, afden lige over for Prastegaarden beliggende Oe Selloe, hvor Kirken tilforn har staaet, og hvor endnu
sees mange Levninger af det bekiendte St. Sunneve (eller rettere St>
Albani) Kloster, nemlig Taarnet i sin fulde Hside tillige med TaarnTrappen, og i Klosteret slv adffillige Munke-Kieldere og et Capell, med
Videre , som paa dette Sted maae forbiegaaes.
Ellers kaldes og HoveKirken undertiden Stat-Kirken, fordi den er en Sogne-Kirke for Statlandets Beboere.
(**) Over dette Eid tog Sal. Kong Christian den Siette Veien paa sin Norffe Reise i Aaret 1 7 z 3, da Han, og det heele Kongelige Hoft Folge,
blev deels til Hest, og deels i visse dertil indrettede Bcere Stoele, transporteret herover med stor Besvcerlighed ; hvilket alt (om jeg ellers mindeS
ret) sees forestillet i den Samling af Kobberstykker, som i Anledning af
Hsistbemocldte Konges Norffe Reise er udgiven.
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nemlig saa lenge Sondmor laae under Trondhiems Stift, hvortil det
ide eldste Tider har henhort. Dog efterdi Peder' Clausen i Norges
Bestrivelse siger, at Bergens Stift i hans Tid endtes paa denMrdlige
Side ved den Klippe Horntinde, nn kaldet Horneelen, som ligger
et godt Stykke Sonden for Statlandet; saa maae dette sidstbemeldte
Land i den Tid nodvendig have henhort til Sondmor, og siden ved en
nbekiendt Anledning vere henlagt til Nordfiord.
Nest ester Stat- Landet kommer Vandelvs Gabet i Belragt
ning, som vel er et meget stort og bredt Indlob fra Havet, saa at det i
den Henseende nok kan settes i Ligning med det forhen bestrevne BreedSund; men ligger ikke saa beleiligt til Skibs-Fart, og er heller ikke
saa beqvemt til Fistene, hvilket sidste fornemmelig maae tilskrives de
mange hoie Grunder, Skicer og Fald, som findes her og ellers over
alt ved Kysten af Soroern? (*), saa at Torsten og adstillige andre
000 3
Slags
(*) Om Sse-Bundens Bestaffenhed i Herroe Sogn ved og uden for Vandelvs-Gabet har en god Ven meddeelt mig selgende Efterretning : „ Uden
„ for Skicerene og Faldene , som ligge her i stor Memgde uden for Landet,
„ begynder den saa kaldte GarN-Bund (eller den i i. P. i. Cc.^. om„ mcrldte forste Hoved-Grundc, hvor man stmer TorffeGarn ud) som
overalt er 40 til 6 o Favne dyb, og stratter sig 1 Miil ud til Sviinsen.
„ Sonden for samme gaacr en Veite (eller Rende) indtil Landet , noget
„ dybere end den evrige Havbund, og ligeledes een ved Stat-Landet, men
„ kan i Sterrelse ikke lignes med Breedsund. Uden for Sviinsen bliver
„ Bunden meere ujavn, saa og dybere, fra 80 til ioo Favne og der„ over. Fire Miile fra Land ligger Store-Dybet , og hvor samme afta„der, kommer Udhavs-Bunden, (eller den i 1. P. 1. Cap. saa kaldte
„ anden Hoved-Grunde) som er 70 til Bc> og 1 20 Favne dyb, og
„ vedvarer saa langt som Folket nu omstunder herfra kommer paa Fiffene,
„ nemlig i 2 til 1 4 Miile fra Landet. Et Par Miile uden for ffal
„ Stor Eggen ligge, som tilforn har vceret besegl afFifferne her i Egnen,
„ men nu siet ikke.
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Slags Fiste derved hindres fra at stode ind til Landet i saadan Meng
de, som ved Breedsund og Nord-Oerne. Fisterierne her i Kaldet
ere altsaa ikkun as maadelig Betydenhed. Der holdes vel aarlig om
trent 40 smaae Baade til Torste. Fangst om Vaaren, da Fisterne i
Hoved-Sognet til deels soge hen til Vorgund-Bygdm paa StabLan
det, og de i Annezet til Oerne i Sandoe Sogn, som deres sedvanlige
Fiste Ver; men Fordeelen deraf bliver dog, nåar alle Omkostninger
fradrages, ikke meget stor. Det samme er og at sige om Fangsten af
Sild, Makreel og Lax, hvilken sidste fornemmelig antreffes i den store
Elv i Vandelvs Dalen.
Derimod drives Korn- og Qveg Avlingen her i Kaldet med saa
god Fremgang og Fordeel, at Indbyggerne nesten alene deraf kan siges
at have deres Nering ; hvilket meere maae tilstrives deres egen Fliid,
end lord-Artens Bestaffenhed, som ei er bedre her end andensteds i
Fogderiet. Dog kunde de med al den Fliid, som paa Agerdyrkningen
anvendes, ikke blive i Stand til at selgeKorn og Meel til deres Naboer,
om de ikke brugte en meget sparsommelig Oeconomie med Brod og an
dre af Meel tilladede Retter, hvoraf de ikkun spiise lidet, og nere sig
derimod meest af den saa kaldte Bue-Dmat. Denne Oeconomie
gaaer saa vidt, at man her ofte behielper sig med den halve Deel as det
Korn og Meel, som forbruges i andre Huusholduinger; ligesom man
og i den Henseende har her vedlaget adstillige Huusholdnings-Regler,
som andensteds ere ganste übekiendte. Ved denne serdeeles tarvelige
Levemaade settes Indbyggerne i Stand til, ei alene at kunde selge en
temmelig Deel Korn og Meel, men og en stor Mengde seede Varer,
og (efterdi Faare-Avlingen er her nok saa god som andensteds paa Sond
mor) tillige en god Deel Uld, som deels raae, deels forarbeidet i grove
Stromper, fores ud og afsettes med Fordeel.
Det Slags Sed,
som her fornemmelig avles, er Havre, hvilken og falder serdeles
stion
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stisn og god; men af Byg saaes kun gauste lidet, og af Rug
endnu mindre.
Folkets ovrige Drift og Handtering bestaaer i at bygge smaae og
store Baade, i at smeede og forferdige alle Slags nyttige Redstaber,
i at fabriqvere de saa kaldte Skind-Hatte saa vel til eget Brug som til
at selge, og i Almindelighed at forarbeide alt, hvad de til Kleder be
hovs. Deres Varer bringe de selv ud med egne Baade eller Tendrin
ger, deels til Romsdals Marked og deels til Bergen, paa hvilket
sidste Sted de have en sterk og idelig Fart. Det, som fornemmelig
mangler dem, er Skov, iser Fyrre -Skov, hvoraf siet intet findes,
Mdtagen noget lidet i Vandelvs- Dalen; saa at de fieeste fornodne
Materialier til Huuse- og Baade-Bygning maae kiobes og hendtes fra
Naboe Fogderierne Nordfiord og Romsdalen, ikke uden stor Vanste
lighed og Bekostning. Deraf kommer det og, at mange ellers gode
Gaarde maae ligge ode og übeboede, blot fordi^Huusene ere een Gang
forraadnede, og kan siden ikke bygges op igien uden alt for store Bekost
ninger; hvorpaa blant andet kan tiene til Beviis, at i Vandelvs
Skibrede alene befindes for nerverende Tid 14 Voge 4^ Mark ode
Gods. I ovrigt er Kaldet overalt temmelig vel beboet, og Indvaa
nernes Antal var i Aaret 1757/ da efterfslgende Fortegnelse blev tå
gen, saaledes:
i Vandelvens Sogn. i Sovde Sogn.
Gaardmend.
126
93
Huusmend.
5
5
Gamle og voxne Folk. /
396
281
Unge Folk og Born.
187
,
3<Z
Summa ;
583
4^^"
Hvilket for begge Sognene tilsammen gior et Antal af Ni hundrede fire

-og halvftmtesindstive Siele.
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Nu rester at tale om et hvert Sogn iser, og forst om HovedSognet, som er meget storre og Folkerigere end Annexet.

Fsrste Artikel
om

Vandelvens Sogn.
HHette Sogn, der egentlig bor ansees for Hoved-Sognet, grendstr
>^^ mod Vesten og Sonden meget ner til Statlandet og NaboeFogderiet Nordfiord, men mod Osten til Voldens og Sovde Sogne,
og mod Norden til Sandoe Sogn. Det lader sig beqvemmelig deele
i tyende Hoved-Parttr, da det nesten alene bestaaer afen stor Fiord og
en stor Dal, hvilke begge bere Navn af Sognet, og maae nu hver for
sig noget noiere betragtes.
I.) Vandelvs-Fiord, som kan kaldes en Green af HougsFiorden, tager sin Begyndelse ved den Sydligste Pynt af HMtleStranden (*), og er der ikkun en god Fierding breed over til StatLandet, men udviider sig derefter noget meere og deeler sig mod Son
den i tyende Greene, af hvilke den storste tilhorer dette Sogn alene,
men den mindste ikkun for en vis Deel, som nu sirax noiere stal be
stemmes, tillige med de evrige Strekninger og Bygder her i Fiorden,
hvilke ere selgende: i) StMNds-Bygd, som begynder ved Fiordens
Munding, eller ved
og strek
ker sig hen til SovdsEidet, indbefattende adstillige smaae Gaarde,
blant hvilke maae nevnes
Brude-Viig, som stal have. sit Navn af
en
(*) Paa Hakatle- Stranden, der egentlig tilherer Sandoe Sogn, eier
dog Vandelven de z sidste og Sydligste Gaarde; men da intet mmkvcerdigt findes hos dem, har jeg holdt det ufornsdent, at anfeye dem un«
derensardelesßubriM< x'' '^^^^
.^

MW
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en paa den hosliggende Field Side udstaaende Steen, der synes lige
som at vere festet til Bierget, og distingvere! sig fra samme baade ved
sin guulagtige Farve, og ved sin Skikkelse aset Svobelse-Barn, hvil
ket fra gammel Tid. har veret kaldet Bruden , uvist af hvad Aarsag.
B) Uttre-Strand, som er et Tingsted for Vandelvens Skibrede.
2) Sovds-Eidet er egentlig en Dal, som aabner sig ved Gaarden
Fistaae, og strekker sig i en heel Miils Lengde lige ned til Gaarden
Eidsaae i AnnepSognet, folgelig overstierer den heele Land-Tunge,
som ligger imellem Vandelvs-Fiorden og Sovds-Fiorden, og giver
derved Anledning til et saa kaldet Eid, eller Landevei imellem begge
Fiordene, som ofte besoges af de Reisende. Eidet er omtrent lige deelt
imellem Hoved-Sognet og Annef-Sognet, og paa den Vestre Kant,
som her alene kommer i Betragtning, vel beboet; saa at her i alt fin
des 5 Gaarde, blant hvilke jeg ikkun vil nevne
Stor-Eide, som er
en stor Gaard, beliggende omtrent Midtveis paa Eidet, og si) Fistaae,
som er bekiendt af.det for nogle Aar siden der optagne lem-Verk,
hvorom herefter noget meere. 3) Tunems-Vygd folger nest derpaa,
og berer Navn af den store og gamle Gaard Tunem, etter rettere,
Tunheim, som og til Slutuing noget videre stal bersres. 4) Skier
vems-Dal, saa kaldet af Gaarden Skierven eller Skiervheim, er
kun en liden og snever Dal; men har Ord for at vere en ypperlig Ha
ge- eller Sceter-Dal, det er, at vere forsynet med stionne Gresgan
ge, hvor Qveget kan gaae i Beed om Sommeren. Den ligger paa
samme Side af Fiorden , som de nest foregaaende Bygder, og ikke
langt fra 5) Sylte-Dal, som fra Fiordens Botn gaacr op ved den
Gaard Sylte, og har paa iz Fjerdings Distance adstillige deM be
boede deels ode liggende Steder, lige op til den Gaard Myklebust;
dg den siden staaer sig ud i mange smaae og übetydelige Greene, og
samler derfra Vand til en liden Soe og en Elv, som gyder sig ud i
Ppp
Fiov-
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Fiorden. 6) Ekrems-Bygd vil jeg kalde den heele Sondre StrandSide af Fiorden, fra Gaarden Ekrem ved Syltedalen at regne, og
indtil den Landpynt Slagncess, hvor begge Vandelvs -Fiordens
Greene stode sammen, og hvor en anseelig Gaard ligger, som berer
Navn af Pynten, og siges i gaKle Dage at have veret beboet af en.
Jarl eller Herse, I denne af l z Fierdings Lengde bestaaende Strek
ning findes (foruden de tvende allerede benevnte Steder) ingen Gaard
af nogen Merkverdighet), undtagen Hatlencess, som endnu har en
god Deel tilovers afden heri Egnen ellers rare Herlighed, nemlig Skov.
7) Ved Slagncesset aabner sig den anden og mindste Green af Vand
elvs-Fiorden, som gaaer ind til Mands-Eidet, og for den storste
Aeel tilhorer Hove Prestegjeld i Nordfiord; saa at her ikke kommer i
Betragtning meere, end den Wre Strand-Side, fra bemeldte Pynt
at regne og indtil Skorge-Dalen, eller rettere, til den igiennem Da
len nedfiydende Elv, forn kaldes SkorHe-Elv eller Skorgedals-Elv ;
tl)i denne setter her egentlig Grendse imellem Naboe Kaldene og NaboeFogderierne saaledes, at Gaarden Indre-Skorge, som ligger paa
Vestre Side af Elven, tilhorer Hove Sogn i Nordfiord, og Attre»
Skorge derimod paa hun Side af Elven til Vandelvs Sogn paa
Sondmor. Uden for denne Gaard ligger endnu et Par andre ved
St.and-Siden, som ere dette Sogn tilhorende; og derpaa folger ende
lig den store Vandelvs-Dal, som udgior den anden Hoved-Part af
Sognet, og stal siden for sig selv bestrides. Dette er da alt, hvad
man i Almindelighed har at merke om Vandelvs-Fiorden og dens 2de
Arme eller Greene, iser om den forste og storste Green, som tager sit
Lob mod Osten og Syd-Ost, og holdes for at vere 5 Fjerdinger lang,
fra Fiordens Munding at regne. Det eeneste , som jeg endnu veed at
tillegge, er dette: at omendstionr Fiorden formedelst Vandelvs-Ga
bet staaer i temmelig ner Foreening med der Fisterige Vester-Hav, den
dog

»
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dog hverken frembringen Torst eller anden Slags Fist i nogen betydelig
Mengde, og det for de ovenmeldte hoie Grunders Skyld, som ligge
uden for Fiorden, og hindre Fisten fra at soge hermd. Desuden
falder her som oftest en sterk Blest fra Havet, og en stridig Strom fra
Elvene; saa at Fisterne paa deres Ud- og Ind-Fart gemeenlig .have een
af Deelene imod sig, og kan derfor ikke vel betiene sig af andet end
smaae og lette Baade, med hvilke de holde sig ner og langs ved StatLandet. Til Slutning maae jeg efter Loste betragte
t) Fistaae-lernverk, saa kaldet af den ved Sovds-Eidets Vestre
Kant beliggende Daard Fistaae, som igien har faaet sit Navn af
den sammesteds nedlobende Aae, hvis hoie Bredde (eller efter Lan
' dets Sprog Elve-Bakke) seer rod ud af Okker, og giver derved
tilkjende , at den har lern-Erh i sig. Dog er det ikke her alene at
man seer Tegn til saadan Ertz; men samme viser sig endnu meere
kiendelig paa andre Steder, nemlig saa vel lengere ned ved Stran
den paa fast Qieeg eller lose Steene, som og 300 Skrit hoiere op
imod Fieldet i nogle maadelig store Klipper. Her var det at nu
verende Foged paa Sondmor, Hr. Cammer-Raad Ole Alsing,
for nogle Aar siden forste Gang foretog sig at bryde Ertz; og da sam
me Foretagende lyttedes saa vel, at man, efterat have arbeidet 3
Lagter dybt, fandr reen og god Malm, giorde Han Ansogning hos
det Nordenfieldste Berg Amt angaaende et saa kaldet MuthiygsBrev paa et her anleggende lern-Verk, hvilket Han og erholdte
under Dato 9 Maii 1757. De forste Arbeidere vare fra Meldals
Kobberverk, men siden bleve Bergfolk forstrevne fra Colln; og
for at undersoge Malmens Art og Gang desto noiere, blev Inspec
teuren ved Karl- og Gusmv-Bergs Kobberverker i lemteland i
Sverrig, Msr. Flor (som ellers er en Norst Mand) formaaet til at
gwre en Reise her ned. Da nu denne Mand i Sverrig har giort sig
Ppp 2
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fortient ved de forommeldte Bergverkers Optagelse og Drift, og er
ellers bekiendt af sin Kyndighed i Berg Videnfiaberne, saa tenker
jeg at kunde give Leseren det allerbeste Begreb om dette lern-Verks
Bestaffenhed, ved at anfore den af ham derover forfattede striftlige
Beretning, der lyder i Bergmands Stii! saaledes: „ Mandagen
„d. 17 April 1758. var jeg med Hr. Cammer-Raad Alsing , og
„ efter Hans Anmodning, ved Vandelven, sydligst paa Sondmor
„ beliggende , for at eftersee og give Min Betenkning over den af
„ Ham sammesteds muttede lern-Malms Anledning , hvilken jeg
„ ester nogle Dages Blottende og Minering forefandt af folgende
„ Tilstand og Storelse, nemlig 1) i Dag-SkorpM (som bestod af
„ lost Berg og Gruus, med en stor Deel Dag-Malm udi af god og
„mg Halt) breed 14 Alne og 9 Tommer, 2) Lengden af denne
„Romning i9Alne 7 Tom., derfra afsenket 3) 6 Alne 9 Tom.
„4) Bredden af denlle Ort 7 Alne 17 Tommer. Udi denne Af
„ scenkning er vundet en riig haltig Malm imellem en glindsende
„ Skimmer-Spath, som mestendeels alle Bierg Arter her omkring
„ bestaae af. Oven om bemeldte Ort er forfeldt inddreven 2a 3
„ Alne under Tag; men saa lenge denne Malm endnu continuerer
„ saa sterkt i sille Dag-Klofter, fta vel for Fceldt som iHomgende
„og Liggende i forommeldte Berg-Arter, kan jeg ei melde noget
„om Gangens indvortes Bestaffenhed, forend man har avanceret
„ igiennem Malmens Dag-Klofter saa vel for Dyb som for Fceldt.
„ Ellers synes det «seilbart, atMalm Artens Strygende stulle ville
„ gaae fra Syder til Nord, og dens Faldende fra Oster til Vester.
„ Angaaende Lceget eller Situationen af denne Malm-Anledning,
„da er samme serdeles behagelig og onstelig, bestaaende i en liden
„ Hoi, som har Aftob paa alle Kanter, og hvor der paa alle Sider
„ gives (paa nogle Bosse-Skud ner) ikke andet end ganste jevn og

„stet
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„ siet Eng; saa at nåar MalmGangen' fremdeles stulle samles inden
„om behagelige Sahlband og Harnist, har man ei at befrygte,
„at den paa tusinde Favne ner stulla blive Fortrykninger underka
„ stet. Fra denne Malm Anledning er en Stoll anlagt, som be
„ staaer i Bredde af 2til 2z Alen, i Hoide 2 til 2^ Alen a 3 Alne,
„og i Lengde af 44^ Alen, for at afiede Våndet fra Skierpnin
„ gen ; og i Stollen er et Langholl stagen omtrent af 4 Alnes Leng
„de, hvorigiennem Våndet leedes fra Skierpningen. Fra Stol
„len afer en lordßomning aabnet til s?j Alen, hvor udißuu
„ den er anlagt en Vand-Tromme, som bestaaer i Qvadrat af 5
„ til 6 Qvarteer, for derved end videre at bortleede Vanbet. Om«
„ trent 8 Bosse-Skud Syder ud nermere til Soen ere 5 Skierpnin
„ ger blottede i en liden Hoi, hvor Malmen forefindes udi sorbe
„ meldte Berg-Arter af lige saa god Bestaffenhed, som den ovenmeldte.
„ I disse Skierpninger synes Malmens Strygende at gaae fra Sy
„der tii Nord i den eene, og i de ovrige fra Oster til Vester, udi
„ en Opscetnings Berg-Lob af forbemeldte glindstnde Skimmer
„Spath, og herudaf vuudet ved deres Afsenkning god Malm.
„Lige ud fra disse Steder nest ved i Soen (eller ner ved Stranden)
„ ligger en liden Holme, hvor Malmen springer op for Dagen af
„ lige Ponitet med forommeldte; ligesom der og langs ved Strand
„ Kanten findes adstillige lose Steene, bestaaende af puur, reen og
„ edel Malm. Denne ommeldte Holme er ligesom af Gud og Na
„ turen dannet til en Forstandsning for legte og Baade imod Vind
„ og Soegang, da de imellem den og Landet kan i haardt Veir ligge
„uden Fare med let Fortoining, og med en ringe Bekostning paa
„ en liden Brygges (eller Tree-Broes) Forferdigelfe foies tet ne
„den for samme, for at modtage Malmen; hvilken Naturens Fsie
„ lighed saaledes faciliterer Transporten, at saa vel Umage som Be-
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„ kostning blive nesten «kiendelig. Endelig kan tilsidst erindres, at
„ forbemeldte Hoiers (eller Bakkers) faste Bierg paa Landet er un
„ der en dyb Dam-lord beliggende. „ Saa vidt bemeldte Hr.
Inspecteur Flors Beretning. Siden den Tid er Arbeidet videre
fortsat, og en stor Deel Malm opbrudt, hvis Strygende man rigtig
har befundet at gaae fra Sonden til Norden, og dens Faldende fra
Osten til Vesten, ligesom Hr. Inspecteuren forud giettede; ja man
har ei alene en halv Miil derfra i Vest (nemlig ved den Gaard Flue
vaag paa Hakatle-StMNden) sundet Steene i Stranden og Som,
som, da de bleve reensede fra det vedhengende Tang og Soe-Gres,
befandtes at bestaae af puur lern-Malm, men og en heel Miil der
fra i Nord<nemligi et ved Gaarden Brandal beliggende Field paa
Bwndals-Stranden) antroffet lige saadan god Ertz, hvoraf maae
stuttes, at Malm Gangen stryger denne heele Land-Tunge igiennem
baade i Lengde og Bredde. Ertzen i sig selv er ester alles Tilstaaelse
saa god, som den nogensteds kan findes, og i Alminde<!ghed af94
til 96 pro d^nw. Noget Solv paastaaer Guldsmedeu Msr. Ber«
ling at have sundet deri ; og at den virkelig indeholder noget Guld,
derom har oftbemeldte Msr. Flor villet forsikkre mig. Kort at sige ;
dette Verk har de beste Merker og alle Slags Beleiligheder, undta
gen Skov, som mangler her ganste, og findes ei nermere end i
Romsdalen, hvor Entrepreneuren paa et Sted kaldet Osen, 13
Miile fra Verket beliggende, har begyndt at anlegge en Mas-OvN,
og allerede transporteret en Hoben Malm derhen for at smeltes (*).

Der
(*) Efterat dette var strevet, har Hr. Cammer-Raad Alsing begyndt at bryde lern-Ertz paa sit eget Godsei Romsdalen, hvor Han har Skoven og
Mas-Ovnen i Ncervcerelsen ; og dersom dette Anlceg ret vil lykkes, er det
troeligt , at Fistaae-lernverk inden kort Tid vil blive forlade.
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Der saa vel som andensteds i bemeldte Romsdals Fogdene falder vel
en Deel ypperlige Fyrre Skove, hvilke nu for den storste Deel hore
Entrepreneuren (Hr. Cammer-Raad Alsing) selv til, siden Han er
bleven Eier af det store Vestncess-Gods; men da baade Fogderiets
egne Indbyggere og deres Naboer derfra stal forsynes med Tommer
og Bredder , og dette nys anlagte Jernverk vil udkreve en stor
Mengde Kull til Smeltning , med videre , saa har man Aarsag at
frygte for, at endog disse Skove med Tiden vil forodes, eller idet
mindste blive tynde. I ovrigt var det meget onsteligt, om her Nor
denfields blev anlagt et godt Jernverk, saasom man hidindtil intet
af det Slags har havt, undtagen Mostadmarkens Jernverk ved
Trondhiem, hvilket dog ei, saa vidt jeg har hort, vil komme ret fort.
Det meeste Jern, som her forbruges, konzmer ellers fra Lessie-Verk
/ i Guldbrands-Dalen, eller og fra Bergen.
2) Tunem eller Tunhiem er en stor og god Gaard, beliggende strax
rnden for Fistaae, og adstilt fra samme ved et stiont Stykke Udmark
af z Miils Lengde og adstillig Bredde, hvilket med liden Umage
kunde ryddes op og ernere en Deel Familier. Ved denne Gaard
ligge tyende merkverdige Fielde, nemlig a) Sukker-Toppen, som
i Skabning aldeles ligner en Sukker-Top, nåar det betragtes noget
langtfra, besonderlig fra Stat-Landet, og kommer deri overeens
med en Klint af samme Navn , som ligger paa Hessoen i Borgunds
Sogn straz' inden for Brecdsund. <S) Ring-Fieldet, som stal ha
ve faaet sit Navn afen Nesse-Konge Ring, der siges at have boet
her paa Gaarden i gamle Dage, og at ligge begraven paa den overste Ryg af dette Field, hvortil man paa en Vei, som er nogenlunde
arnlertid har man dog hidindtil brudt Ertz saa vel paa Fistaae, som paa den
nyellg omnmldte Gaard Bierge, beliggende paa Myklebust-Gen i Herree Sogn.

v
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magelig men 3 Fierdinger lang, kan komme op endog til Hest. Saa
meget er vist, at man paa det overste af Fieldet endnu sinder en stor
Graaesteen, kaldet luttel-Hcelden, og dannet omtrent i Form af
en Liigsteen, da den i Tykkelse holder 1 Alen, i Lengde 3 Favne,
og i Bredde 4 Alne ved den eene Ende, men ikkun 1^ Alen ved den
anken; men om en Kong Ring, eller noget andet Menneste, lig
ger derunder begravet, er uvist at sige, allerhelst da man ikke (saa
vidt jeg erindrer) har noget Efempel i Historien, at vore Forfedre
have begravet deres Dsde paa saa usedvanlig hoie Steder, men
vel i mandelige Bakker og Hoie. Imidlertid maae endnu agtes,
at uden paa Liigsteenen sees intet Tegn til Paastrifter eller Figurer;
men derimod ved begge Ender en fiad udgaaende Kant medetHaand
greeb, ligesom paa et Trug, hvilket synes at vere giort til Beqvem
melighed for dem , der stulle loste eller bere Steenen, Hvad FieldRyggen angaaer, da er den temmelig jevn, og ei bedekket med saa
danne lose Steene, som findes paa en Deel andre ved Soe-Kanten
liggende hoie Fielde hos os; men derhos paa visse Steder sterk besat
med Granater, og bestaaende af en Steen-Art, som er Baxum
micacemn tillile cinereum Frgnuli'B ArgnarimZ
I^innXi. Fra denne hoie Field-Top maae jeg fore Leseren ned i
den store Dal, som endnu staaer tilbage at betragte, og udgior den
anden Hoved-Part af Sognet, nemlig
II.) Vandelvs-Dal, som fra den lille Bugt Torvigen gaacr
forst op iS. O. under Navn af Aaheims-Bygd og Gusdal, med
tyende übeboede Tver-Dale paa hoire Haaud, nemlig Aaheimsdal og
Saurdal; men deeler sig siden (strax oven for det store GusdalsVatn) i tyende andre Dale-Strekninger, af hvilke den eene lsber mod
S.V. og kaldes Sund-Dal, men den anden mod N.O. og kaldes
Almklov Dal, af Yen Gaard Almklov, som igien berer Navn af en

vis
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vis Klovning eller Field Kloft. Den fsrste har 5 smaae Gaarde lig
gende ved og omkring de 2 smaae ferste Vande, Grupse- og GryneVatn ; men hoiere op er den übeboet, og tiener ikkun til en Seter Dal,
og Alfar Vei ned til Levdal i Nordfiord, ligesom den jevnsides liggende
og forhen ommeldte Samdal stoder hen til Mnrstaddalen i benevnte
Naboe-Fogderie. Den sidste Dale-Strekning, nemlig Almklov-Dal,
er heller ikke videre beboet end op til den Gaard Almklovboe, som hol
des for at ligge 1 Miil op fra Stranden eller Bugten Torviig; men
derfra strekker den fig endnu 1 Miil i Lengde hen til Dalsfiorden i
Voldens Sogn, hvor Hoved-Elven har sit Udspring, og hvor den ta
ger til sig mangfoldige smaae Tver Elve eller Aaer, som alle have deres
Oprindelse af smaae Field-Vande, hvilke, tillige med de i alle forbe
nevnte Dale-Strekninger beliggende smaae og store Vande, siges at
udgiore 54 i Tallet, og derhos at have givet den heele Dal Navn af
Vandelvs-Dat, det er, en paa ferste Vande og Elve riig Dal (*).
Saa stor Overfiodighed denne Dal har paa Vand, saa godt Forraad
har den og paa adstillige Steen- og lord-Arter; og veed jeg intet Sted
hos os, som i den Henseende meere kunde sortiene at befares og nsie
underla) At VandelvsDalens Navn ber udleedes af Vand og Elv , er vel ikke
saa ganffe afgiort, fornemmelig i Henseende til det fsrste Ord Vand, som
paa Norff altid kaldes Vatn, og, nåar det i Sammensoettelse med andre Ord staaer foran, gemeenlig udtales som Vass; saa at denne Dal
ester Norff Udtale, og i vore Venders Mund, burde, saa fremt Derivationev var rigtig, egentlig heede Vatn Elvs-Dal eller Vass-ElvsDal , hvilket dog aldrig ffeer , da Venderne bestandig kalde Dalen
Vandelbs-Dal, eller rettere Vanolvs-Dal, og Sognet Vanelva ek
ler Vanolva. Etymologien afdet Navn Vandelven er derfor endnu
lige saa uvis, som af det forhen ommceldte Sokelven, som er et Aunex
under Orstoug.
Qqq

490

Sondmors Bestrivelse, 11. Parts X. Capitel,

undersoges af kyndige Folk, end dette , hvor i) Biergene paa begge
Sider afDalen bestaae, nesten op til Midten, aspumSand-Steen,
der uden paa falder rodbrun og glendsende som aset Slags Kies, men
inden til blaaeagtig, og befindes iser ved Gaarden Scetemces at vere
meget god og brugbar, ligesom den og der med liden Umage kan brydes,
da Bierget har mange Sprekker, som let lader sig kiile ud. Desuden
sildes her og meget af den saa kaldte Muria saxi ex mtca lpatOHve
LlnnXl, eller den lose Sandsteen-Art, som i frie Luft falder hen til
Stov og Smul , hvoraf Veiene her i Dalen ere fulde. 2) Paa man
ge Steder forekommer Granat- Steen, siddende deels indeltet i en
Leeragtig ch Astefarvet BiergArt, deels i en lernblaae og glendsende
Steen, af hvilke jeg holder den forste for at vere Laxuin micaceum
6liile cmereum
lFrgnariniz czvart^otiß(^V6 LinnXl, og den
anden for Baxum micaceo-c^vllrt^olum impalpadile feri-eum
N8reiermm e)Uß6em. 3) Paa andre Steder sidder i SandsteenBiergene en guul- rod- og gren -glendsende Steen-Art, og det i stor
Mengde, hvilken jeg holder for at vere en Ovgre^um ImAum Lin
nXi, efterdi den under et Hammer -Slag giver sterk Ild fra sig og
springer i mange Stykker. Alle disse Steen-Arter forekomme fornem
melig i Almklovdalen ved de tyende Gaarde Duestol og Lien, hvor
man og 4) sinder Cristaller, som ere ret klare og smukke, item
5) Svovel-Kies i fiirkantede Stykker, ?xli'reß cMMsIMB l^exge
-6ncuß ex Hva6ranAuliß I^innXi. 6) Ved Gaarden Aahoug i sam
me Dal, og ved den Gaard Halsen i Sunddalen, findes en stion og
brugbar Veeg Steen, som vel er af den almindeligste Art, nemlig en
l^aloum particnliß aceroliß spgriiß opaciß , men dog meere lyseblaae,
fim og Sebe-agtig at fole til, end den sedvanlige.
7) AmiantStem forekommer hist og her, men meest ved Gaarden Bierge, et
Stykke oven for Gusdals-Vandet beliggende, hvorfra jeg har nogle
Pro-
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Prover af graae Farve, med parallele og ltt ahstillelige, men derhos
temmelig Steenagtige og sprode Trevler. 8) Fra Gaarden Aaheim
kan jeg fremvise Prover af meget fim Asbest-Steen, som ingen syn
lige Fliser eller Trevler har, melt lader sig stiere ligesom Tree, og har*
en guul Ledsragtig Farve, undtagen paa visse Steder, hvor den fal
der blaaeagtig som en Hvedsteen. 9) Ved den forommeldte Gaard
Lien, item paa Veien derfra hen til Sunddalen, sees en Hoben BlaaeLeer, og mange af samme Leer bestaaende haarde Steene; saa at, hvad
I^innXUß i BM.
siger om
arenacea labulolaHve, nem-^
lig at den er Nupimn Bilxcrumhve Marnx, sylles og at kunde paffe
sig paa dette Slags Leer. 1 O) Fra andre Steder her i Dalen har jeg
faaet et Slags guult Leer, som er meget fiint og ssit, item 1 1) et gan
ste hviidt og fiint Elve-Leer, som bruges i Steden fyr Kride til at male
Figurer paa Veggene i Bondernes Stuer, og endelig 12) rodbrun
Okker, som forekommer allevegne, og findes undertiden saa reen, at
den uden at renses er bleven brugt til Malning, stiont den som oftest
falder ureen, og iser sterkt blandet med Sand og Smul af SandstemBiergene. Dette maae vere nok om Steen- og lord-Arterne i denne
store og vidtloftige Dal, som har overalt stionne og vel dyrkede Koru
lorder, temmelig gode Skove endog af Fyrre, og Herlighet) af Fi
ssene saa vel i Våndene som Elvene. Den soder i alt omtrent 240
Personer, hvoraf de 40 ere Gaardmend, og indbefatter 25 smaae
Gaarde, blant hvilke de 2 folgende ere de merkverdigste.
i)Torviig (eller maastee rettere Thorsviig) som er Prestegaarden
heri Kaldet, berer egentlig Navn afden Bugt, hvori den ligger,
og kaldes i Matrikelen Store-Torviig til Forstiel fra Avls-Gaar
den Lille-Torviig, som tillige med en Holme, kaldet Thorholm,
nligger ner ved og under Prestegaarden. Denne Gaard siges i garle Dage at have veret en Odels- og Eiendoms-Gaard; men da dens
Qqq 2
sidste
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sidste Eier blev domt til Baalet og brendt for Hexerie, stal den vere
lagt under Kronen, og siden derfra stien ket til en Prestegaard for
Vandelvens Kald (*). Midt paa Thorholmen sees endnu en stor
Dynge af Kampe Steene, med Skillerum imellem, som giver den
Anseende af 2 Gravsteder, hvor nogle meene at tyende Kiemper lig
ge begravne; men andre sige, at en vis Thor i Torvigen (maastee
den forommeldte Odels Eier) blev brendt der paa Stedet, og siden
overhyllet med Steen. Paa Prestegaarden findes ellers en smuk,
og af Sognepresten Hr. Peter Angel vel indrettet Have, hvor
man foruden Cypress og Lavendel, samt Akeleyer, Negliker,
Tulipaner og Tusindsryder af mangfoldige Varieteter og Farver,
kan finde: (Ha!en6ula gfrieana; <I!alen6nla Lure pleno; (Hnr^
lamdemum ilore Imeo s^ pleno, item Kore albo; (^onvolvo
luß minor Kore 2!bo L^ eXruleo ; I^x^^ntnuß r2eemotu3 eXru»
leuß minor; ?108 25rie2nu3 'M2)or
minor; I?l08 260ni8;
nonens; oeuluß l^nritti ; c^c. Den vilde Urt Dennis
l^lvettriL iloribuß 6ioieiß stod her plantet, og faae ud som dobbelte
Negliker. Som Ukrud voxebe her blant Blomsterne QnapKalium
<^vo6 Btoeengß citrina og
soliiß oppoliti3 ovsti'B 6en.
tariß, hvilket kom mig underligt for. Lonieera 5 d^vritolium
beprydede og srmlkt en Deel af Haven. Blant de paa Marken vild
vofende Urter anmerkedes oreniß dnldiß in6ivieiß neLliarii labio
laneeolato som den almindeligste, og Viola 2rdoreseenß op under

Fiell^*) For denne og steene Anmcerkniuger, Vandelvens Kald angaaende, har
jeg at taske Velcervcerdige Hr. Hans Vlingaard, Sogneprcest til Indre-Holmedal i Sendfiord , som ved fine meddeelte gode Efterretninger
om Vandelvens Prcestegield, hvor han er opdragen, har givet mig Anledning til at snffe, at han ville meddeele Publico en Bestrivelse over det
Fogdene eller Provstie, hvor han nu boer.
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Fieldet. I Anledning af disse Urter falder det mig ind, at man
her i Kaldet (og maastee paa fieere Steder) bruger i Mangel af
Brende, ei alene Torv og Lyng, men og undertiden Blom eller
Mix ) hvilket og er brugelig paa sine Steder i Engelland.
2) Aaheim, hvoraf Hoved-Dalens nederste Part kaldes AaheiMsBygd og den nest hos liggende Tver-Dal Aaheims-Dal, ligger
ikke langt fra Prestegaarden, paa hiin Side af Elven. Her sees
«^) ner ved Stranden en. Deel lord-Grofter, som endnu i denne
Dag kaldes Nostt-Vigene, til Beviis, at de i gamle Dage maae
have tient til Noster eller Skibs-Stader, ligesom og deres Indret
ning viser, at de ei ere dannede af Naturen , men ved Konst,
st) Hoiere op, paa et vist Stykke af Marken, findes under Jorden
saa stor en Mengde af Fyrre-Stammer og Fyrre-Rodder stablede el
ler dyngede paa hinanden, at de umuelig kan vere avlede paa Ste
det, hvor de ligge; men maae formodentlig ved Snee- og SteenHkreed vere nedbragte fra det i Nerheden beliggende Field, tillige
med den Gruus og Jord, hvorunder de nu ligge begravne. Paa
denne Gaards Grund staaer og
3) Vandelvs-Kirke, som er HovedKirken i Kardet, bygti Cathol
ste Tider, og opfort af Kampesteen, med meget store og jevnhug
gede Grundsteene. Den holder omtrent 30 Skrit i Lengde tillige
med Choret, som fra Kirken er adstilt ved en tyk Muur, med en hoi
men meget trang Dor eller Indgang. Paa Vestre Kant har den i
de feenere Tider faaet en Ti'bygning afTree, bekostet af Statlan
dets nermeste Beboere, hvilke ei altid kan komme over paa hiin Si
de af Landet til deres egen Sogne-Kirke, og maae derfor ofte soge
Buds-Tienesten her. Indvendig har den ingen betydelige Zirater,
men dog tt Par Antiqvitetep, nemlig: <^) Et saa kaldet oieul2to.
rimn eller Pax-Spiald, bestaaende asen fim hviid og rodspettet
Qqq 3
Mar-

1118

Sondmors Bestrivelse, 11. Parts x. Capitel,

Marmorsteen, der holder i z Qvarteer baade i Lengde og Bredde, og
er saa vel i Midten som i alle 4 Hiornet tegnet med et Kors. <3) Et
under Predikestolen staaende gammelt Trcee-Billede uden Hender,
som er 7 Qvarteer hoit, og hvidt anstrogen, samt forestillet i en halv
siddende Positure, med brunt Håar og Skieg, med en lang Kiole og
en Hue paa Hovedet, item med et Belte om Livet, hvis Ender rekke
ned til Kneerne. Dette Billede kaldes St. letmund, og forestil
ler altsaa en hos os ellers «bekiendt Helgen, som dog uden Tvivl
maae vere den i Engelland bekiendte Helgen og Konge, letmund
eller
som ommeldesi Sn. Sturlestns Kronike Pag.
118., og befindes ogsaa at have veret dyrket i Norge; da ei alene
det gamle letmunds-Gilde i Vergen har havt ham til Skyts-Hel
gen, som kan sees afHr. Baron Holbergs Berg. Bestr. Pag. 56.,
men og ved Dom Capitelet i Trondhiem har veret et Prcebmde,
kaldet ?lXden62 Br.
hvorom Veledle Hr. Professor
Schoning har forsikret mig. Dette bliver da vel den rimeligste og
rigtigste Meening om denne Helgen; men alligevel kan jeg ikke und
lade at anfore, hvad Indbyggerne her i Egnen berette om ham, nem
lig: at da Vandelv-Kirkes Opbyggelse ofte havde veret foretager,
men aldrig til Ende bragt, tog denne letmund sig Arbeidet paa, og
giorde til den Ende ell Reise herhid fra Nordfiord igiennem AaheimsDalen, hvor han paa et vist Sted, kaldet letmunds-Leite, som lig
ger lidt over en halv Miil hoit op i Dalen, fik Gaarden Aaheim
(eller det Sted, hvor Kirken stulle bygges) forst i Sigte. Der faldt
han da strax paa sine Knee, og giorde en Bon til Gud om Hielp og
Biestand til Kirkens Opbyggelse, og lagde sig derpå til at sove, ester
den i gamle Dage brugelige Skik, at tåge sig en Sovn der, hvor man
agtede at opfore en Bygning, eller og, forst at felde et Tree, og der
paa at legge sig til at sove, da man, ifald Sovnen blev roelig, tog
deraf
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derafAnledning til at spaae sig et lykkelige Udfald. Derefter foretog
han sig da. Kirkens Bygning, og som han tillige bragte den vel og lykkelig i Stand, stal han derfor vere bleven anstet forn en hellig Mand,
og efter sin Dod dyrket som en Helgen. Saaledes lyder Bondernes
Beretning om denne Helgen, som i Folge deraf synes at stulle have
veret en Norst Mand, og Vandelvs-Kirkes Bygmester; hvilket
jeg dog stet ikke tor forsikkre, men maae overlade til Leseren at demme
derom, hvad han behager. Imidlertid er det vist, at VandelvsKirke har ide eldre Tider baaret Navn af denne Helgen , og veret
kaldet St. letMUNds Kirke, saa og, at det her i Kaldet saa meget
gengse og brugelige Dobe-Navn letmund uden Tvivl har sin Op
rindelse af ham, hvad enten han nu har veret en fremmed eller ind
fodt Person. Det Jordegods, som Kirken eier, bestaaer kun af 4
Voge i Pd. 8 Mk. Fist, hvis Afgifter anvendes til Kirkens Vedlige
holdelse, s^a vidt de kan tilstrekke; da det ovrige maae tilstydes af
Sognemendene, der selv eie deres Kirke.

Anden Artikel
om

S 0 V d e Sogn.
Sogn grendser mod 3^orden egentlig til Herroe Kald, eller
til dets tyende Mnnez-er Rovde og Sandoe; men ligger i
ovrigt ganste indstnttet imellem Voldens Sogn og Vandelven, hvor
til det henhorer som et Annex, og hvormed det i de steeste saa vel natur
lige som oeconomiste Omstendigheder kommer meget overeens^ Det
bestaaer alene affast Land, og iser afen fra Rovde-FiordM indlobende
Tverfiord, kaldet Sovds-Fiord, samt trende derfra opgaaende Dale,
nemlig Rovds-Dal med Sordal og Nordal, hvilke, nåar de legges

Sam-

1120

Sondmors Bestrivelse, 11. Parts x. Capitel,

sammen og betragtes under eet, kan tillige med Fiorden siges at udgiore
dette Sogns 2de Hoved-Parter. Korn-Avlingen falder her i Alminde
lighed ikke saa god som i Hoved-Sognet; men derimod er Qveg-Avlin
gen noget storre og bedre, formedelst de ypperlige Gresgange, som her
findes, og siges neppe at havr deres lige i Fogderiet. Ved dette NeringsMiddel iser, og ved Hielp af den yderligste Sparsommelighed, er Folkets
Tilstand her nok saa god som i Hoved-Sognet, og folgellg nok saa god
som paa de fleste andre Steder i Fogderiet; i det mindste bor den Vel
stand, som grunder sig paa Korn- og Qveg-Avling, og paa en sparsom
melig Oeconomie, udeu Tvivl ansees for den bestandigste. Ligesom
Folket i Henseende til deres tarvelige Levemaade meget synes at ligne
vore gamle Forfedre, saa have de og, frem for alle deres Naboer, meget
lenge beholdt Forfedrenes Sprog, Seder, Klededragt og Overtroeste
Meninger, efter velbemeldte Hr. Viingaards Beretning (*), og iser
havt et ondt Rygte paa sig for Troldom og Hexerie, hvilket man ei kan
negte at have gaaet i Svang iblant dem, endog sidst i forrige Seculo,
efterdi
(*) Af denne Beretning vil jeg anfere i) nogle faae gamle Norffe Ord, som
hidindtil ei have vceret mig bekiendte, nemlig: Aalakke, beklikke, bagtale,
sime Lak og Lyde paa nogen. Banne etler Bane, at dmbe, M<n^.hvoraf det endnu brugelige Ord Banemand har sin Oprindelse.
Fud
eller Fudda ,
/?Uckw^ A^a?.
Hyming, Tusmsrke.
Kanne
eller Kande, at talle smaae Qvceg, «ltm^a^^elttck/ .- bruges ei om andet.
Qvambel, Samtale, He^mocmatio.
Qvambleide, snaksom, Fa?^U/«t/,
ckca^.
Qvambelsmand, en Talsmand, som bcerer Ordet for en Frier.
2) En vis forunderlig Skik, som endog for 50 Aar siden ffal have vceret
brugelig iblant nogle faa Forsagtere af de gamle Vedtcegter, nemlig: at en
og anden Huus Fader paa Mikkelsdag efter gammel Stiil (thi denne stod
pem bedre an end den nye) flagtede et Faar, og aad det (kogt eller steegt
veed jeg ikke) med sine Huus Folk i al Stilhed, uden at ville lade sig marke
med Hensigten deraf. Alt dette anfsres paa Velcervcerdige Hr. Viiugaards
Credit og Troevardighed, om hvilken jeg ikke har mindste Aarsag at tvivle.
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efterdi man endnu sinder Beviis nok derpaa i Tingsvidner og offentlige
Domme, hvorved adstillige for saadanne Aarsagers Skyld ere domte til
Baal og Brand (*). Men nu omstunder var det übilligt at bestylde
dem meere end andre for Koglerier eller Troldoms Konster, som tillige
med de fordommelige HexeProcesser ere, til stor Lykke for det Menneske
lige Kion, «ddoede baade her og andensteds i Europa; stiont jeg dog
ikke vil negte, at i denne og andre saadanne afsides liggende Bygder
endnu maastee kan herste nogen meere end sedvanlig Overtroe, besynder(*) Herpaa kunde anfsres adffillige Exempler; men jeg vil lade det beroe med
et eeneste, som er uddraget asen gammel Doms-Forrelning , dateret 1639
d. 2 April, da der af Fogden Peder Lauritson Kierulf var berammet et
Ting eller Mode paa Gaarden Lekanger i Rsvde-Skibrede, angaaende
nogle Troldoms Sager, og til samme fornemmelig indstavnst, samt derefter
til Baal og Brand hendsmt, en gammel Bottde Karl ved Navn Ingebrigt,
med det Ogenavn Lefse-Biorn, som egentlig var fsdt i Naboe-Fogderiet
Nordfiord, men havde dog lange opholdt sig her i Sognet.
I dette Document anfsres Karlens egen Bekiendelse for Retten saaledes: at Sathan
fsrste Gang havde msdt ham paa hans Reise til Bergen, .og fsrt ham z
Gange baglcends omkring Bremanger-Kirkegaard, hvor han forsvor sin
Daab og Christendom, og del med saadanne gruelige Ord, som ikke uden
Anstsd og Forargelse kan navnes; hvorpaa han siden tienede Sathan som
Trommestager paa Dovre-Field, og brugte 2de Kalve-Rumper i Steden
for Tromme-Stikker, besynderlig ved de z store Heltider, luute- Paaffeog Pintse-Festen.
Nogle, som han tilforn af Ondffab havde angivet for
Hexerie, friekiendte han nu ganffe, og tilstod at have digtet dem saadant paa;
men derimod dulgte han intet med sig selv, og paa Spersmaal, om han ikke
. imidlertid havde gaaet til Guds Bord? bekiendte han, at han vel havde varet der, men altid stukket Oblaten hos sig, for dermed at forgive Qvaget.
Alt dette ville jeg ikke have anfert, dersom bemaldte Forretning ei havde viist,
at det var Trold-Karlens egen frievillige Bekiendelse, og at han blev staaende ved samme lige til sin Ded.

Rrr
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derlig blant gamle Folk. Men jeg maae vende mig nermere til Sog
nets Bestrivelse og betragte
I.) Sovds- eller Sovde-Fiordsn, som gaacr ud fra Rovde-Fwr
dens Sondre Side, og lober ind imellem Rovde- og Brandals-Stram
den, tagende sin Vegyndelse paa den eene Side ved Sovdsncefstt, og
paa den anden ved Koppemcrsset, og strekkende sig derfra i i Miils
Lengde mod Sonden.
Denne Fiord er (tvertimod det sedvanlige)
meere smal ved Mundingen end ved Botnen, hvor den breeder sig saa
viidt ud, at 3 adstilte og temmelig store Dale have Rum nok at aabne
sig, den eene ner ved og efter den anden; hvilket ellers ikke sees i nogen
anden Fiord hos os. Paa begge Sider, iser den Ostre, har Fiorden
meget bratte Fielde, saa at de paa mange Steder henge ganste ud over
Stranden, og ligesom bedekke de sammesteds liggende Gaarde, hvilke af
den Aarsag sielden kan sees eller bemerkes fra FieldToppene; og forn
de derhos ikke ere sammenhengende, men overstieres af en Hoben smaae
og fra Stranden lobende TvevDale, saa see de ikke anderledes ud, end
som mange hoie og i Rad staaende Pyramider. Med alt dette er dog
Fiorden paa begge Sider temmelig vel beboet, og har adstillige smaae
Bygdelave, blant hvilke jeg ikkun vil nevne Tagsstt- og Losott-Bygden
paa Vestre Strand-Side, og Skaar- med Sceter-Bygdm paa den A
stre. Desuden findes her et Pax smaae Dale, som kortelig maae bero
pes, nemlig i) Sovds-Eidet, som vel allerede,:' nest foregaaende Artikel
er bestredet, men kan dog hsr ei ganste forhiegaaes, efterdi Gaarden
Eidsaae, der ligger paa Eidets Ostre Kant, vender hid til Fiorden, og
folgelig henhorer til Sovde Sogn. Oven for denne Gaard befindes
Eidet at vere «beboet, lige op til Gaarden Stor-Eide i Vandelvens
Sogn, men dog paa visse Steder' indhegnet og dyrket, saa vel til Korns
Hm Nccpers eller Roers Avling; saa at man her (til Exempel for an
dre) forer sig endog den vilde MM vel til Nytte. 2) Grot-Aal, en
liden
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liden og übeboet Dal, som paa Ostre Strand-Side gaacr op imellem de
2de Gaarde Opssil (*) og Veddslsb, og er stet ikke merkverdig, und
tagen af sin Elv, som kaldes Grotdals-Elv, af de mcmgj Grot- eller
Sand-Steene, som deri findes liggende, til Deels saa store som smaae
Bierge. Samme Steen Art siges at vere tienlig nok til Hvedsteene,
men derhos afden Egenstab, at den falder hen nl Stov, nåar den ligger
lenge i frie Luft, hvorimod den bestandig stal kunde vedligeholdes og
bruges, nåar man jevnlig lader den ligge i Vand. Meere behoves ikke
at anmerke ved Fiorden selv; men fra dens Botn opgaae 3 Dale, som
nu under eet noget notere maae betragtes.
II.) Rovds- eller Rovde-Dalen, som egentlig udgior den anden
Hoved-Part af Sognec; gaacr op midt i Sovds-Fiordens Botn, og
midt imellem 2 andre Dale, nemlig Sordal og Nordal, af hvilke den
ne aabner sig paa Wre og hiin paa Vestre Side. Disse 3 Dale have
hver sine Strekninger, og ligge vel altsaa ganste adstilte fta hinanden;
men gaae dog alle op fra Botnen afen og samme Fiord, og grendse hin
anden saa ner paa, at de gierne kan foies sammen under een Hoved-Ru<
briqve. 1) Rovds-Dal, som af andre kaldes Rips- eller Ribs-Dal,
staaer sig strax i Vegyndelsen «d i 2de lange og smale Greene, af hvilke
den eene heder Store-Rovdsdas den andenMle Rovdsdal. <») Den
forste, som egentlig udgior Hoved-Dalens Strekning, tager sit Lob mod
Sonden hen til Dalsfiowens Grendser i Voldens Sogn, og siges at
vere 2 Miile lang, men derhos saa fuld af Skreeder og Steen-Uurer,
at den ei kan tiene til andet end Gresning, som dog her falder meget god
og Ypperlig, Blant andre Urter, som Dalen frembringer, findes her
Rrr 2
iser
(*) Det er markeligt, at det Navn Opsal eller (efter vore Venders Udtale) Upsal, som er et bekiendt Universitets Navn i Sverrig, tillagges ei alene denne,
men og 2de andre Gaarde hos os, af hvilke den eene ligger paaFyrrestratD
den i Orffougs Sogn, og den anden i Orstefiorden i Orstens Sogn.
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iser en stor Mengde Qvanne (^n^elica grcKemAelicg) for vis Skyld
Indbyggerne i denne Egn, aarlig ved Sigtesok eller Marie Besogelses
Tid, forsamle sig herhid fra alle Kanter, og giore ofte 2 til 3 Mules
Reiser, blot for at ede Stammen af bemeldte Urt, som kaldes 1011, og
holdes for en stor Delicatesse; men Roden bruger man at tygge paa
forn Tobak eller at sette paa Brendeviin, og derved holder man sig da
saa lystig, som ved det storste Giestebud (*). st) Den anden Dale Strek
ning, nemlig Lille-Rovdsdal, der bor ansees for en Green afden forste,
tager sit Lob mod Norden, og gaacr lige op til Grendstrne af RovdeStranden, som formodentlig har givet denne heele Dal sit Navn; thi
at den, som nogle' meene, i Steden for Rovds-Dal bor kaldes RibsDal, af de mange der vildvoxende Ribs (Kidcß rubrum) det er efter
mine Tanker urigtigt. Imellem denne Dal og den jevnsides liggende
Nordal tober en lang og hoi Bierg Rekke, med mangfoldige Topper el
ler Field-Tinder, samt med en Hoben Snee-Brceer; og derfra, saa
vel som fra de ovrige Fielde paa hiin Side, samles da Vand nok til en
Elv, som giennemstierer Dalen sra overst til nederst, og er vel ikke meget
stor, men kan dog, ved indfaldende Regn- og Toe-Veir, i en Hast voxe til
den Hoide, at den ganste overstemmer de laveste Marke, iser den nederste
Part af Dalen , hvor den falder ud i Fiorden med mange Greene.
Scheuchzer og andre Naturkyndige have lenge siden indseet og erkiendt
Soernes (eller de ferste Vandes) store Fornodenhed og Nytte til at
standse Elvenes Fart og hindre deres Oversvemmelse; og derpaa seer
man ogsaa her et tydeligt Beviis. Thi da Dalen er meget trang, og
derhos temmelig lang, samt paa begge Sider indssuttet af hoie Fielde,
hvor(*) Mon dette ikke ffutls vars en Levning af den gamle Hedenffe Fest i Norden,
kaldet Jol, om hvilken ?o?/am/ malder i /M. M?^. />. //. /?«F. 2 1 5>>
og siger, at den siden blev forandret til den christelige Fest, som vi nu, med
en liden Forandring i Navnet, kalde Juul?
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hvorfra Regn- og Snee-Vandet idelig rinder ned, men her tillige stet in
gen Soe findes, som kan modtage en Deel af alt dette Vand; saa bli
ver Elven i et paakommende sterkt Toe-Veir saa overmaade opfyldt,
at den stiger over sine Bredder, og foraarsager stor Skade ved Over
svemmelse, iser nåar den ved losrevne Treer, Steene og Jord forst
demmer til for sig, og siden bryder ud igien, da store Steene sees at styde
i Våndet som Tree, og, nåar de i Nedlobet mode hinanden, at give Ild
fra sig forn Flint; saa at Oviclii Bestrivelse over 3 adstilte Floder i ?onw
kan passe sig paa denne eene, nåar han j ?ontio. IH. 4. Lp. ic>. siger:
L^/>^)/H^Ho^ 07//^e 7)^5.
Z ovrigt er denne Dale-^Strekning, ligesom den forste, ganste ode og
übeboet, og tiener ikkun som en Seter-Dal til Gresning for en Hoben
Qveg om Sommeren. Det er altsaa ikkun den nederste, og nest ved
Elve Munden beliggende, Part af Rovds-Dalm alene, som kan siges
at vere dyrket og beboet; og endda findes der ikkun en eeneste Gaard,
ved Navn Myklebust, som dog er een af de storste og anseeligste Gaarde
i heele Fogderiet, og stal herefter noget videre ommeldcs. 2) SorDal, som aabner sig paa Vestre Side af Rovds-Dalen, er kun en mid
delmaadig Dal, omtrent af en halv Miils Lengde, og lober mod Sonden
og Vesten hen til Hoved-Sognets Grendser. Den ligger indstuttet
imellem saa hoie og mod hinanden heldende Field-Sider, at man (f. Ef.
pga Gaarden Sordal) stal igiennem Lioren (det er Tag-Hullet paa
Rog Stuerne) kunde see dem hengende ud over, fra hvilken Side af
Stuen man kaster Sinene op; hvoraf man dog ingen anden Uleilighed
har, end heftige Kaste Vinde. Den indbefatter i alt 4 middelmaadige
Gaarde, forudeu et lidet ferst Vand og en Elv, som har saa jevnt og
stille Lob, at Laz^en kan gaae lige op til det overste afDalen, hvor den og
bliver fangen. 3) Nord-Dal, som aabner sig strax Osten for Rovds-

Rrr 3
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Dalen, gaacr jevnsides med Lille-Rovdsdal, og altsaa forst modßsten,
men siden mod Nord, hvoraf den og har faaet sit Navn, til Forstiel fra
Sor-Dal, der egentlig lsber mod Sonden. Saa vidt denne Dal er
beboet, holder den 2^ Fierding Miil i Lengde, og deeles efter Lengden af
en nedlobends Elv> i 2de saa lige Parter, at der netop ligger l 8 Mellag
Jord paa hver Side.
Paa et vist Sted, hen ved Gaarden Brude
vold (*), falder Elven ud over en hoi Klippe, og gior der et Vandfald
eller en Foss, kaldet Sarp-Foss, som vel er meget stor, men dog formo
dentlig ikke at ligne med den bekiendte Foss af samme Navn ved Fride
rikstad i Aggershuus Stift, hvor de storste Misdedere i gamle Dage
fandt deres Rettersted og Grav. Paa samme Sted er Dalen saa over
maade trang og indkneben, at der neppe kan vere over IO Alnes Bredde
imellem begge Field-Sidernb, hvilke her befindes saa bratte som HuusVegge, og holde ester blot Oiesyn omtrent 12 Favne i perpendiculair
Hoide. I den overste Part af Dalen ligger en Bygd, bestaaende af 4
serskilte Gaarde, somi Matrikelen ere alle anstagne under een Taxt, og
indbefattede under det eene Navn Nordal, hvilket egentlig tilkommer
den eene af bemeldte 4 Gaarde iser; men tillegges dernest heelc Byg
den, og endelig den heele Dal i Almindelighed. Denne Bygd har end
nu en temmelig Deel Skov, saa og godt Korn-Land; men da den ligger
noget
(*) Dette Navn, som og er tilfalles for fleere Gaarde hos os, er formodentlig
sammenfat af det gamle Norffe Ord Braut, et steilt og afbruor Sted, og
Vold, en javn og grasriig Slåtte. Den nyelig ommaldte Gaard Brudeviig i Vandelvsfiorden har felgelig vel og sin Oprindelse af Braut og
Viig ; og om saa er, kan man let fatte Betydningen as det Navn Bruden,
som sammesteds tillagges en vis Steen i Fieldet. ?o?/^ siger vel i
M^. I^. /.
Z9
2 . at Braut betyder en Vei, i^m ,- men af Sammenhangen med det Foregaaende sees tydelig nok, at det maae vare en steil
og übanet Vei, hvilket og Ordet selv giver lilkiende, da det uden Tvivl kolm
mer af at Bryde.
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noget hoit, tager den undertiden Skade paa Seden ved for tidlig ind
faldende Kulde. FlZruden de allerede ommeldte Gaarde findes her end
nu en Deel steere, og blant dem iser Gaarden Viig, som nest Mykle
bust er den storste Gaard i Sognet, og maae nu tilligemed den i Kort
hed betragtes.
i ) Viig er den nederste Gaard i Nordalen, beliggende ved Elve-Mun
den i en liden Viig eller Bugt, af hvilken den berer Navn, og bestaaen
de af 9 Voge Fist, som ere deelte imellem 1 1 Gaardmend. Denne
Gaard bor da ansees for een af vore store Landsbyer her i Fogderiet;
men (efter Velerverdige Hr. Viingaards Anmerkning) stal den
baade i Bye og Mark vere omtrent indrettet som en Dcmst BondeBye, og folgelig have alle dens Feil, bestaaende fornemmelig deri:
ftt Gaardmendene boe alle samlede paa eet Sted, tet ved hinanden, og
have altsta for lang Vei til deres yderste Indengierds-Marksr, som
af den Aarsag ikke til Gavns kan dyrkes; og dernest, at de have alt
for mange smaae Ager- og Eng-Stykker liggende om hinanden i et
Slags Felledsstab, der ligeledes gior Hinder i lordsns tilborlige
Dyrkning, og foraarfager, at samtlige Gaardens Beboere stalikkun
vere i maadelig Tilstand, og langt fra ikke staae sig saa vel, som Na
boerne paa Gaarden Myklebust, der have sine Huuse meere adspred
te, og siye Marker bedre inddeelte. At de Danste Landsbyer i Al
mindelighed virkelig have foranforte Feil i deres Indretning, maae
jeg stutte af visse i de feenere Tider udkomne Danste Oeconomiste
Skrifter; og at samme Feil ligeledes findes her, bor jeg troe paa vel
' bemeldte Hr. Viingaards Ord.
2) Myklebust eller Myklebost (*), hvis blotte Navn giver en stor
Gaard tilkiende, berer Prisen i Storrelft frem for alle andre
Gaarde afsamme Navn, ja endog frem for alle andre Gaarde idet
heele Fogdene; hvilket dog ei er at forstaae i Henseende til MatrikelTaxten (thi den er hoiere paa adstillige andre Gaarde, fornemmelig i
NordOerne) men i Henseende til Beboernes Antal, da her i alt boe
'7
Dette er den i0
Gacird her i Fogderiet, som kaldes saa; og kan Navnets
Oprindelse eftersees i denne 2. P. i. Cap. Pag. i 6, hvor Sendmers To?
pographiffe Beffrinlfe begynder med den Gaard Myklebust paa Harsen,
ligesom den her endes med en Gaard af selv samme Navn.
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17 Gaardmend (*) og 2 Huusmend, som med deres Born og Tyen
de udgior 70 til 8c) Siele. Gaarden ligger i den nederste Part af
Rovds-Dalen(som i ovrigt er ganste übeboet) og ner ved Elve Mon
den, hvor Markerne falde sandige og torre, da de mestendeels bestaae
af det saa kaldte Elve-Skodt, detergrovSand og Steen, som Elven
Tid efter anden har studt fra sig, og som den idelig forandrer ved Ind
brud, Tilsetninger og Oversvemmelser, af hvilke sidste denne Gaard
ofte hiemsoges, og settes undertiden saa dybt under Vand, at Bebo
erne maae forlade deres Huuse. Derimod har deune Gaard vidt
loftige og ypperlige Gresgange, saa og stionHerlighed afßirke-Skov
og Vildt, iser afHiorter, som opholde sig her heele Sommeren igien
nem, men begive sig mod Vinteren nermere ud til Havet, fornemmelig
til Statlandet, undertiden og ti! Gurstoen, da de, for at komme til
det sidstbenevnte Sted, maae svemme over Rovdefiorden. Paa
denne Gaards Grund staaer
3) Sovde-Kirke, en liden, gammel og «anseelig Stav-Kirke, som hver
ken ud- eller indvendig har noget merkverdigt at fremvise, undtagen
en gammeldags Alter-Tavle, inprettet omtrent som et Skab med dob
belte Dore, og med et malet Billede «den paa hver Dor ; da det eene
forestiller lomfrue Maria, men det andet St. Ole, tredende paa
en kronet Slange, samt holdende i den eene Haand en Kalk, og i den
anden et Sverd, med denne Underskrift : BanluB Olaug. Kirken
vedligeholdes paa Sogne Folkets Bekostning, og eier et Jordegods,
bestaaende af 1 l Voge 2 Pd. iz Mk. Fist.
Saaledes har jeg da endet Bestrivelsen over Vandelvens Preste
gjeld, og med samme Bestrivelsen over heele Sondmor; saa at nu intet
videre staaer tilbage, end at tilfoie en Fortegnelse paa alle Bygder og Gaar
de i fornevnte Kald, tillige med deres Matrikel-Taxt og Beboeres Antal.
Vand(*) Den Gaard Syness paa Vigersen ffylder 1 6 Voge Fiff, og har kun 1 5
Gaardmand. Blindern paa samme Oe ffylder 1 8 Voge Fiff, og har
kun 12 Opsiddere. Godoe i Borgunds Sogn, som har den heieste Tart
i Sendmers Matrikel, ffylder heele 2 4 Voge Fiff, men har dog kun 1 1
Gaardmand og 1 Huusmand. Disse og fisere paa Nord-Oerne beliggende Gaarde ere, formedelst Herligheden af Fisterierne, satte langt heiere
op i Taxten, end de i Grunden kan giere Skiel for.
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