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JJen Udsigt over nordm.ørske Forhold, som her meddeles, in
deholder vistnok intet væsentligt Nyt; men jeg har troet at 
on Samling af de spredte Efterretninger, i al Fald for Kri
stiansunds Indvaanere, vilde have sin Interesse, især da de 
findes i Skrifter, som ere lidet tilgjængelige for en større Al- 
menhod. Det ct muligt, at Et og Andet, der kunde bidrage 
til Kundskaben om Fogderiets og Byens Udvikling, ikke er 
.benyttet; men paa et Sted, hvor de literære Hjælpemidler ere 
faa, og man nærmest er henvist til sit «get Bibliothek, er 
«aadantvanskeligt at undgaa. Foruden diplomatariske og andre 
Samlinger og enkelto ældre Forfattere er hovedsagelig be
nyttet: Strøms Søndmørs Beskrivelse; Krafts Beskrivelse over 
Kongeriget Norge 6 Del, Topografisk Journal 16 Hefte: F. 
W. Thues Efterretninger om Kristiansunds Kjøbstad, og af 
nyere Forfattere: J. E. Sars: Norge under Foreningen med 
Danmark, L. D. (aae): Anmeldelser af 'Ihr. Boecks Oversigt 
over Literatur, Love og Forordninger m. m. vedrørende de 
norske Fiskerier i „Norden“ 1867, og den samme Forfatters 
Anmeldelse af Thesens Romsdals Amts Beskrivelse, Illustreret 
Nyhedsblad for 1861. I flere Dele har jeg aldeles fulgt disse, 
især den sidstnævnte. Thesens Værk har ligeledes, hvad dens 
topografiske Del angaar, ydet mig adskillig Nytte.

Kristiansund 20de Juni 1868.
B. E. Bendixen.

Rettelser.
Side 2, Linie 9 f. e. for Vaager 1. i Vaager.

—• 3. — 10 f. o. ligesom det nu til Dags etc 1. idet Ud
øerne fra Midten af forrige Aarhnndre- 
de for en stor Del gik over i kristian- 
sundske Kjøbmænds Hænder.

— 12. — 17 f. o. Sager 1. bagbrug.
— 11. — 4 f. o. koncentreres 1. koncentreres paa nogle

faa Steder.
— 15. — Ha. 2000 1. 2O00O.



Efterretninger öm Nordmør og Kristiansund.

i.

^ordmoerafylke omfattede Kyststrækningen paa heg

ge Sider af Tlirondhjemsfjordens Indløb (Thrond- 
heimsmynni) og strakte sig fra Stem med den in
denfor liggende Stemshest i Syd, endnu Grænd- 
sen mod Romsdal, til Byrda (.Berø) i Fosens Fog
deri i Nord; til Nordmør henregnedes saaledes 
dengang ogsaa det nuværende Fosen Fogderi. Fyl
keskirken var rimeligvis i Thingvoid. Befolkningen 
har vel været tættest omkring Throndhj emsfjorden, 
især paa Ørlandet, hvor de bekjendte Gaarde Austrått, 
(Østeraad), Upphaug og Rein med sit Nonnekloster 
laa. Flere af Islands Nybyggere kom fra dette Fylke> 
saaledes Molda-Gnup, kaldt efter Gaarden Moldetun 
ved Imsterfjorden. I Stirendalen boede Hersen Thor- 
kel Sketaukc, hvis Søn ThorbjørnSur og Sønnesøn
ner Are, Gisle og Thorbjørn i Haakon den Godes 
Dage drog til Island; om dem fortæller Gisle Surs
søns Saga. Fylket Synes at have været delt i 2 
Sysler, ligesom det i den senere Tid deltes i 2 Len, 
(„baade Nordmøre“), Fosen, san kaldt efter Gaarden 
Stor-Fosen (Folskn) og Edø, det nuværende Nordmøre 
Fogderi. I Unionstiden bortlenedes de sammen'
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med Søndmør og Romsdal; saaledes til den rige Nils 
Henriksen Gyldenløve, Norges Riges Hofmester, og 
efter lians Død til hans Hustru Ingerd Ottesdatter 
Rømer, der med kongelig Stadfæstelse oplod eller 
overdrog sin Forlening i 1529 til Svigersønnen, Nils 
Løkke. I den følgende Tid regnedes de til Thrond- 
hjems Len. Hele det nuværende Romsdals Amt var 
Ira gammel Tid af trykket ved Leilændingsvæsenet. 
En stor Del af Jordegodset var privilegeret og til
hørte Krone, Adel eller Geistlighed, og kun en mindre 
Del var i Selveicres Hænder. For Nordmørs Ved
kommende synes det især at have været i de indre 
Egne, at de større Eiendomme laa, og hvor Gaar- 
dene dreves af Leilændinger, medens Selveiernes 
Antal rimeligvis var større ude ved Havet, et For
hold, som næppe fandt Sted i de andre Fögderier. 
Fortegnelsen over Erkestolens Jordegods tyder hen 
derpaa, og af de Eiendomme, som leilighedsvis næv
nes i de adelige Ætters Besiddelse, laa de fleste i 
Fjordene. Mere bestemt viser i samme Retning et 
Mandtal fra omtrent 1520*), der synes at gjælde en 
Tiendepengeskat og saaledes kun omfatter Folk, som 
indehavde uprivilegeret Gods. Deri opregnes om
trent 450 skattepligtige Personer og af disse et 
forholdsvis stort An* al i de ydre Thinglag, ligesom 
ogsaa Skatten for Vaager Raaskjær for Nordmør er 
større end for Romsdal, Søndmør og Fosen Len 
tilsammen, skjønt der for Søndmør alene opregnes 
omtrent 600 Skattepligtige. At Fisket i Nordmør

:i) Meddelelser fra det norske Rigsarkiv. Bidrag til Oplys
ning om Norges Folkemængde etc. (meddelt af E. Sars). 
Naar Meddeleren gjætt,er paa, at „Odlien“ skal væreEdø, 
er dette vistnok feilagtigt: der menes vel simpelthen Væ
ret Odden (Odrar).
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skulde paa den Tid have været større eller have 
udviklet sig tidligere end i de tilgrændsende Løn, 
er lidet rimeligt; men de goldere Kystegne her, hvis 
Rigdomme i ældre Dage mindre kjendtes og benyt
tedes, lodes mere upaaagtede og inddroges ikke un
der de større Eiendomme. Medens dengang Leilæn- 
dingsvæsenet trivedes i det Indre, og Udøerne be- 
boedes at Selveiere, blev ved Midten af det forrige 
Aarhundrede, da Fiskeriernes Betydning tiltog, og 
dermed Værdien af disse Eiendomme steg, snarere 
det Modsat'e Tilfældet, ligesom nu til Dags Fjord
egnene ere beboede at Selvejere, og Udøerne foren 
stor Del af Leilændinger. En betydelig Del af Jor
degodset i Nordmøre tilhørte adelige Slægter; Erling 
Vidkunssøn, Drottsete og Rigsforstander under Mag
nus Smek (f 1335), der bortbyttede sit Gods i Nord
mør og Romsdal rned Erland Serkssøn, Baronen Pe
ter Andressøn (Plytt?) omkr. 1310, Ridder Haakon 
Øgmundarssøn omkr, 1350, Peter Haakonssøn omkr. 
1360, og lians Svigerfader Ridder Peter af Edø, Drot- 
seten Sigurd Jonssøn, fra 1448 til 1450 Rigsforstan
der, rimeligvis Norges største Godseier, eiede flere 
Gaarde i Fylket, og efter Sysselmanden paa Nord- 
mør, Gante Erikssen Galtung, 1401 til 1404, arvede 
Svogeren Gunnar Kanes Børn store Eiendomme, der
iblandt Strømme i Halse Sogn, som efter denne op
rindelig brandenburgske Æt nu kaldtes Kanestrøm. 
Gunnar Kanes Ætlinger, Rigsraaderne Nicolaus omkr. 
1450, Gaute omkr. 1480 og Arild f 1498, der ogsaa 
arvede af Sigurd Jonssons Gods, eiede Gaarden, 
indtil den efter den sidstnævnte, med hvem den 
mandlige Linje af Slægten uddøde, kom til Peter 
Gris. Lensherre paa Akershus omkr. 1500; den gik 
siden over i andre adelige Familiers Eie; saaledes 

1*
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tik Norges Riges Kantsler, Jens Bjelke til Østerraad 
den 1610 ved sit Giftermaal med Sophie Brocken- 
hus. I Begyndelsen af det 18de Aarhundrede gik 
den over i Upriviligeredes Hænder. Disse Eiendom
me kunde dog næppe paa langt nær maale sig 
med de store Besiddelser, som Giskeætten samlede 
paa Søndmør og i Romsdal, og næppe nogen af 
de nævnte Ætter havde sin Hovedbesiddelser her. 
Af langt større Betydning og Udstrækning var det 
Gods, som Geistligheden og Erkebispestolen erhver
vede i Distriktet. Den Fortegnelse over Erkebiskop- 
stolens Jordegods, som Aslak Bolt (f 1449 eller 1450) 
lod optage, viser, at den eiede over 300 Gaarde paa 
Nordmøre, hvoraf dog endel laa øde. Det vidtløftige 
Gods var samlet ved fromme Gaver og Testamenter, 
ved Kjøb eller givet i Bod for Brud paa Kirkens Love; 
her paa Nordmøre fik saaledes Erkebisp Askel, As
laks Forgjænger, flere Gaarde af Holt Jonssøn. Fru 
Gyrid Andresdatter paa Aakavik i Halse testamen
terte det Meste af Talgyl til Chorsbrødrene i Nida
ros og desuden Jordegods for Sjælemesse. Syssel
manden Sigurd gav det Meste, hans Hustru havde 
tilført ham i Medgivt, for Gravsted og Bønnehold, 
og Erkebiskop Olaf Throndson (f 1474) gav sinFæ- 
drearv til St. Olafs Domkirke. Ved Retormationens 
Indførelse inddroges Bispestolernes og Klostrenes 
Eiendomme under Kronen og i Begyndelsen af det 
17de Aarhundrede eiede Staten af saadant konfiske
ret Gods i Nordmøre 263 Gaarde, mere end den 
eiede i de fleste af Landets Fögderier. Foruden 
dette eiede Kronen 66 Gaarde, som vel for største 
Delen tilhørte den fra tidligere Tid, og dertil kom
me! Kirkers eg Kapitler i Eiendomme og Præste- 
bordsgaarde. En større Del af Jordeiendommene 
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dreves saaledes af Leilændinger, om end Forholdet 
mellem Selveiere og Leilændinger ikke stiller sig saa 
ugunstigt, som paa Søndmør. Men heri foregik i 
det 17 Aarhundrodc en stor Forandring. Kristian 
den 4’s ulykkelige Krige og store Pengemangel, nødtc 
ham til at pantsætte Kronens Gods, der dengang 
udgjorde omtrent en Fjerdedel af det hele Land; 
Sønnen Fredrik 3 solgte eller overdreg derimod en 
Mængde Jordegods. foren stor Del til fremmede Han
delshuse, til hvem Staten stod i Gjæld, og Salget fort
sattes under Kristian 5, og især under Fredrik i. 
Regjeringen fulgte en ganske anden Fremgangsmaade 
i Norge end i Danmark; medens den der forøgede 
Massen af det priviligerede Jord igods, søgte den her 
at formindske det for derved at skaffe Kronen større 
Skatteindkomster. Den udvidede Skattefrihed op
hævedes; Landskylden bestemtes til, „hvad den fra 
gammel Tid havde været“, og med de stigende Pri
ser- paa Jordeiendommene kunde det ikke længere 
lønne sig at beholde dem samlede; Hoveriet blev 
indskrænket og vanskeliggjordes desuden ved den 
spredte Beliggenhed af Gaarden e. Kjøberne af Kron
godserne bortsolgte derfor snarest muligt til Bøn
derne. Enevoldsregjeringens Indførelse 1660 dan
ner saaledes et Vendepunkt. Odelsgodset, som da 
var 2 Femtedele af det Hele, forøgedes hurtigt og 
Velstanden steg stadigt. Schøning opgiver Tieu- 
den i Aure og Edø for 1590 til 24 Tdr., for 1770 i 
Aure alene til 90-100 Tdy.; i Thingvoid 1590 til 27 
Tdr., 1770 til 250; i Stangvig 1589 til 42 Tdr., 1770 
i det fra Stangvik adskilte Sure ndal alene til 280— 
300 Tdr.

Befolkningens vigtigste Næringsvei var oprinde
lig Fædrivten, hvad allerede den gamle Skyldsætning
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i Spand og ikke i Vaager Fisk viser. Ved Siden af 
den maa der dog tidlig være drevet Fiskeri, skjønt 
det i den ældre Tid paa langt nær ikke spillede den 
Rolle i Distriktets Erhvervskilder, som det senere fik. 
Den tidlige Bebyggelse af Udøer og Vær, somBrjøt- 
ver (Bratvær), Veidin (Veien), Odrar (Odden) og 
Gripar (Grip) og de gamle Kap el bygninger paa disse 
Steder tyder hen paa, at Fiskeriet her har samlet 
en Befolkning, som uden dette næppe vilde have 
nedsat sig paa disse smaa og af Naturen »aa tarve
ligt udstyrede Øer. Aslak Bolts Jordebog angiver 
allerede for enkelte Gaarde Landskylden sat i Fisk, 
Vaager Raaskjær og i Tran, og bemærker om nogle 
faa Steder paa Smølen og paa Averøen, at de laa 
bekvemt for Udror, hvorved der vel tænkes paa Skrei
fisket. Grip nævnes 1524*) som fra gammel Tid af 
liggende frit med al kongelig Rente under Erkebi- 
skopstolen i Throndhjem, altsaa som Fortoning, og 
blandt de Len, hvorfor Vincents Lunge i 1525 aflagde 
Regnskab, nævnes ligeledes Grip. Skreien traadtø 
vel i en tidligere Tid, da Kornavlen var lidet bety
delig, for en Del istedetfor Brød, som nu til Dags 
Tilfældet er paa Island og Færøerne, og det fiskede 
Kvantum gik vel derfor væsentlig med til Distriktets 
egen Forsyning. Mellem de indre og ydre Bygder 
fandt rimeligvis en vigtig Omsætning af Produkterne 
Sted. Ganske betegnende er i saa Henseende et 
Kongebrev af 1531, i Anledning af Klager fra Al
muen over, at „de, der bo indtil Lands, føre mang
foldig Kjøbmandskab med Seilads og anden Dele, 
saa at do som bo tilVærs og ved Søsiden, ikke kun
ne faa Slagt, Korn, Mel og andet til Livets Berg- 
ning, som de pleie at fange, dem som bo til Lands 
.*) .Samlinger til det narske Folks. Sprog og Historie 1 S. i ir
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selv til stor Skade, idet Jorderne derover gjengroes 
med Skove og forsømmes. Kongen vil, at der skal 
gjøres en redelig Ordning og Skikkelse, saa at Al
muen kan blive ved Bergning paa alle Sider." Imid
lertid opstod der ingen Handelspladse i Nordmør, 
som Borgund paa Søndmør og Veø i Ilomsdalen; 
Nordmøringerne blev det befalet ved Olaf Haakons - 
søns Forordning af 1385 at holde sig til Nidaros 
som til sit Kjøbstævne. Den fangede Skrei blev 
ogsaa fra gammel Tid af ført til Throndhjem eller vel 
til Bergen; fra hele Romsdals Amt afsattes Fisk og 
Salt til Oplandene, og Peder Claussøn fortæller, at 
Gudbrandsdølerne droge ned til Romsdals Marked, 
stundom ogsaa ud paa Nordmør og Søndmør for at 
kjøbe Fisk, saa at Bergefisk oppe i Landet var at 
faa for bedre Kjøb end i Bergen. Arent Berntsen 
(omkr. 1660) omtaler ligeledes Torskefiskerierne i 
Throndhjems Len, uden dog at skjænke dem nogen 
nærmere Omtale. Skreifisket dreves vel i det lede 
og 16de Aarhundrede langs den hele Vestkyst; men 
det kan ikke sees, at de for Konisdals Amts Ved
kommende have været rigere end for andre Kanter 
af Landet; Absalon Pedersen (1567) omtaler saale;- 
des i Thrøndelagen Laxefiske og Sildefiske, men 
kjender ikke Skreifisket, og først i Slutningen af 
det 17de Aarhundrede faar Fisket her en større Be
tydning paa Grund af flere sammenstødende Om
stændigheder, omtrent samtidigt med Lillelosens Op
komst, der imidlertid ikke skyldes Skreifisket, men 
nærmest Trælastexporten. Det kunde synes, som 
om ved den Bevilling, Ridder William Shyrinctonog 
Johan Orvil al England 1551 fik til hvor med 3 Skibe 
at ligge paa Doggeri (eller Bankfiske) under Norges 
Kyst, saaledes at de skulde faa norske Folk til at
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hjælpe sig, og disse kunde lære, hvorledes saadant 
Fiskeri forcgaar, nærmest var tænkt paa det Norden
fjeldske, da den er stilet til Claus Galle, Befa
lingsmand paa Stensvigsholm ; hvad Resultatet har 
været heraf, kjer des ikke, og lignende Bevillinger, 
hvoraf en omtrent samtidig, ere ganske enkeltstaaende. 
Naar Fisket paa de nuværende Fiskepladse er begyndt, 
og hvilke Omstændigheder der have ledet til Forsøg 
og Fund, er ukjendt; kun for Søndmørs Vedkommen
de, hvorom man ved bedre Besked end om de andre 
Distrikter, opgives det, at en Bonde, Thomas Lang
vid, i Midten af det 17 Aarhundrede skal i Taage 
være kommet nd af sin Kurs og tilfældig have fun
det Storeggrnnden.

Ved Siden al Skreifisket var Sælveide, Laxefangst 
og Sildfiske Næringsveje i Distriktet; Sælvær, Laxe- 
varp og Elvefiskeri omtales som Herligheder ved 
flere af de Gaarde, som opregnes i Aslak Bolts Jor- 
debog. Om Sildfisket haves kun faa Efterretninger. 
Absalon Pedersen nævner det, som ovenfor paape
get, under Thrøndelagen, og Kongebreve af 1591 og 
1595 tillade en Borger i Odense og en i Landskrone 
at sende Skibe „til Sildefiskende udi Nordmøre og 
Søndmøre Lene, efterat Gud allermægtigste nu igjen 
lader sine Gaver af Sild tilgaa sammesteds," og af 
en kongelig Anordning af 1608 sees, at Kjøbenhavns 
Borgere drevo tildefiske i Throndhjems Len. Oluf 
Parsberg, Befalingsmand over Lenet, gav 1639 nogle 
Artikler til Skik og Orden ved Sildefisket, hvilke 
Kongen bekræftede Aaret efter, og Arent Berntsen 
nævner i sin „Danmarckis og Noriges fructbare Her
lighed* (1656) Sildefisket i Bjugn i Fosen som meget 
betydeligt, det eneste Fiskeri, han specielt nævner i 
(Tisse Egne, Rimeligvis gjældo alle disse Efterret
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ninger Somnicrsilden, ligesom man ved, at der i Slut
ningen af 17 Aarhundrede fangedes adskillig Som
mersild i Romsdals Amt, livad Toldbøgerne fra Lil- 
lefosen udvise. Landskylden gik imidlertid for 
Kysternes Vedkommende i Løbet af det 17 Aarhun- 
drede mere og mere over til Vaager Fisk, hvad der 
dog ikke bestemt udtaler Fiskeriets Opkomst netop 
da; den gamle Skyldsætning kunde holde sig længe, 
efterat Forholdene væsentlig vare forandrede, og en 
ny Næringsvei var traadt op ved Siden af den gamle. 
De rige naturlige Hjælpemidler vare tagne i Beslag; 
men for ai udvikle og drive dem op tiltrængtes di
rekte Forbindelser med Udlandet, Udskibningssted 
inden Distriktet og en driftig Handelsstand. Forbin
delsen med Udlandet begyndte paa disse Kanter i det 
1G Aarhundrede. Foruden de hanseatiske Steder, som 
med Vold og Magt stræbte at strække sit Handels
herredømme over Norden, besøgtes tidligt Norge 
af engelske og skotske, senere ogsaa af hollandske 
Fartøier; Hanseaterne bleve de overmægtige, og 
skjønt de aldrig ganske eller for længere Tid kunde 
fortrænge sine Konkurrenter, bragte de dog den stør
ste Del af Handelen, især Fiskehandelen over i sine 
Hænder.

I det 15 Aarhundrede var Norges Handel saa- 
godt som koncentreret i Bergen, hvad Regjeringen 
ogsaa gjærne saa, da Tolden derved blev lettere , at 
indkræve. Hanseaterne havde der sikkert Fodfæste 
og vidste efterhaanden at bringe hele den vigtige 
Handel paa Nordland og Finmarken over i sine Hæn
der, især ved de vidtstrakte Privilegier, som den fra 
hanseatisk Standpunkt „milde og naadige“ Kristian 
den første gav dem. Englænderne gave tabt lige- 
overfor deres faste og hensynsløse Handelspolitik; 
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anen hvormeget end Hollændernes og Skotternes 
Handel indskrænkedes, og hvormange Voldsomheder 
de maatte taale, synes de ikke ganske at have ladet 
sig fordrive. Begge Folk trængte altformeget til 
Norges Trælast, og Kristian den anden begunstigede 
dem paa Tydskernes Bekostning, medens Fredrik den 
første maatte for den Hjælp, Lybekkerne havde skjæn- 
ket ham til hans Brodersøns Fordrivelse, igjen stad
fæste Privilegierne for Kontoret i Bergen. Men ef
ter Grevens Feide var deres Magt svækket, og deres 
Rettigheder indskrænkedes mere og mere. Danske 
Fartøier begyndte at indføre de Varer, hvormed de 
tydske Stæder hidtil saagodt som ene havde forsy
net Landet, Korn, Mel og Malt. — Norges vigtigste 
Udførselsartiklcr i ældre Tid var fornemmelig Fæ- 
drivtens og Fiskeriets Produkter, Smør og Skrei af
sattes tidlig i større Mængde til Udlandet, medens 
man først i det 14 Aarhundrede finder Spor til Ud
førsel af Tiælast. Store Masser af Brændeved gik 
med til Saltkogning, som dreves endog paa Steder, 
hvor Vandet var yderst brakt, og Tjærebrænding var 
almindelig. Skotter og Hollændere for omkring i 
Fjordene og kjøbte af Bønderne, hvor de vilde, og 
hvad de trængte til, og Hanseaterne huggede Ved 
og Tømmer langs Kysten uden at bryde sig om Ei
erne, og det til Trods for gjentagne kongelige For
bud. Hele Vestlandet var dengang bevoxet med fro
dige Skove, Adgangen let og Tømmeret stod i lav 
Pris; men for at skaffe Udvci til de ofte trykkende 
Skatter, greb Bonden til Hugst, som dreves paa cn 
Skoven aldeles ødelæggende og udtømmende Maade. 
Klagerne herover begynde ogsaa meget tidlig at kom
me frem. Regjeringen søgte ligesaa tidlig at hemme 
den overdrevne Hugst ved Paabud, som ikke førte til 
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stort. Eiendommene ødelagdes, medens Bonden af 
de fremmede Skippere, der havde Priserne næsten 
ganske i sin Haand, kun fik en daarlig Betaling og 
var omtrent nødt at sælge for den Pris, man vilde 
give ham.

De Fremmede bragte imidlertid Bønderne lige
for deres Dør, hvad de behøvede, og det er ikke at 
undres paa, at de siden klagede over, at dette Fjor- 
dekjøb blev forbudt, da Kjøbstæderne vare faa og laa 
langt borte, og Regjeringen ifølge de gjældende Han- 
delstheorier søgte at koncentrere ilandelen i enkelte 
Byer og hindrede Opkomsten at de flere Smaastæ- 
der, der i Løbet af det 16 og 17 Aarhundrede be
gyndte at hæve sig. Fra det 16 Aarhundrede skri
ver sig nærmest Trælasthandelens største Udvikling. 
Sagkværner blev først bekjendt i Norge i 1530 eftei 
Ariid Hvitfeldts Vidnesbyrd, og Regjeringen paalagde 
omtrent paa denne Tid Trælasttiende (1545) og Træ
lasttold. Udførselen til Holland kom i god Gang, og 
da Skovene i Bergenhus Len snart bleve for medtagne, 
til at kunne afgive tilstrækkeligt til Behovet, søgte 
man længere nordpaa, og vel samtidig begyndte Ud
førselen fra de af Østlandets Havne, som ved Elvene 
havde let forsyning fra det Indre af Landet. Hvor me
get Vestlandets Skove maatte lide, er let at see; 
Skatterne, som især under Kristian 4 og Fredrik 3 
paa Grund af Krigen var overmaade haarde, nødte 
Bonden at gribe til Skoven; men Markedet over
fyldtes, og Prisen holdt sig lavt. Bergen og Sta
vanger udførte i denne Tid adskillig Trælast. De 
fremmede Handlende søgte at undgaa Tolden ved 
at seile om i Fjordene, hvor de ofte, som Skotterne paa 
Søndmør vare berygtede for sin Voldsomhed og de Øde
læggelser, de gjorde, saa at Almuen undertiden nødtes 
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til at jage dem bort. Sagnene have vistnok i høi 
Grad overdrevet den Skade, Bygderne led af dem; 
men nogen Sandhed ligger vel til Grund. Det raa 
Havklima og de skarpe Vinde hindrede Skovens 
Opkomst, hvor den engang var udhugget, og de 
store Rødder, mah endnu overalt udgraver paa Vest
landets Øer, viser det bestemt nok. Peder Clausøn 
roser Søndmør for dets „skjønne Fyrreskove og gode 
Træer,“ men i det 18 Aarhundrede var Fogderiet 
aldeles skovbart, som det er den Dag i Dag. Roms- 
dalen blev ligeledes stærkt udtømt; og i en Be
tænkning, afgiven af den i 1661 nedsatte Kom
mission, hedder det, at Skovene der var ganske 
udhugne, „som deres Bord af en Ilaandsbred ud
viser, og mange allerede klager for Mangel af Byg
ningstømmer til deres Gaarde at holde ' vedlige,“ 
hvorfor Kommissionen indstiller, at alle Sager der 
maatte forbydes og al Handel paa Udhavne fore
kommes. I Nordmør synes det ikke at have været 
saa ilde, siden ingen specielle Klager derfra høres, 
skjønt Søegnen ogsaa der blottedes for Træer. Paa 
Landet kom Handelen ofte over i Embeds- og Be- 
stillingsmændenes Hænder, og i det Hele til Inde
haverne af det benificerede Gods; disse bleve faste 
Leverandører, og høist betegnende er, hvad Schø- 
ning fortæller, at Hollænderne, der paa sine Karter 
med stor Nøiagtighed afsatte Indløbet til de Fjorde 
og Havne, hvor der vai’ let Adgang til Tømmerex- 
port, opførte som Stedsbenævnelser Præsterne Hr. Kri
sten opAure(omtr. 1620)og Hr. Mikkel op Hevne(1590). 
Imidlertid bidrog Tømmerhandelen til Byernes Op
komst indirekte ved Skibsfartens Udvikling, og 
Forordningen af 1662, hvorved den indskrænkedes til 
Byerne, g v Stødet til et kraftigere Opsving al 
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disse. Trælasthandelen gav ogsaa Anledning til, at 
egne Toldstæder oprettedes i Romsdal og Nordmøre, 
først i Romsdal og i Slutningen af det 16 eller Be
gyndelsen af det 17 i det sidste Distrikt, som mart- 
ske besøgtes senere og mindre hyppigt paa Grund 
af den vanskelige og farlige Fart over Hustaviken. 
Den ansatte Toldbetjent omtales som boende paa 
Bremsnæs, ved Batnefjorden og næppe før i Midten 
af 17 Aarliundrede var Toldstedet fast i Strand ste
det Lilletosen, der paa denne Tid med Bestemthed 
nævnes. Stedet kaldes for Resten senere ogsaa 
snart Nordmørs Toldsted, snart Lillefosens Toldsted, 
Paa det nuværende Kirkeland, hørende under Gim- 
næs Thinglag, laa vod Indløbet til indre Vaagen 
Gaarden Folskn litla (Lillefosen), kaldet saa i Mod
sætning til Storfosen (Folskn) ved Throndhjems
fjorden.

Stedethavde en gunstig Beliggenhed, Havnen med 
sine 3 Indløb mellem de tre Smaaøer, Fosna (Folskn 
litla, nu Kirkelandet), Auma (Oma eller Nordlandet) 
og Heinsa (Hensøen eller Indlandet) var ypperlig, og 
den lette Adgang til Fiskeri samlede her en Befolk
ning af Strandsiddere og Fiskere, hvortil vel ogsaa 
snart kom enkelte Udliggere og Borgere fra Thrond- 
hjem, der eftersom Trælasthandelen tiltog, nedsatte 
sig omkring i Lenene, Efter de ældste omfattende 
Folketællingslister for Landet, de nemlig, som i 1664 
og 1666 affattedes paa Foranstaltning af den konge
lige Commissarius, Titus Bidche, boede da paa Fo
sens Strandsted 100 Individer af Mandkjøn. Det 
Opsving, Fiskeriet ved denne Tid synes at have ta
get og den Udvidelse, som en bedre Fangstmaade 
og en bedre Benyttelse af Produkterne, gav det, vil- ’ 
de strax have virket til Stedets Udvikling, hvis ikke 



u

de gjentagne Indskrænkninger i Handelen til Fordel 
for Throndhjem havde virket trykkende og hem
mende. Man søgte at gjøre den Theori gjældende, 
at Handelen skulde koncentreres, hvad der vilde være 
til stor Lettelse ved Toldens Opkrævning ; og i de 
norske Kjøbstaddeputeredes Erklæring af 1662 an- 
droges endog om, at Throndhjem, Bergen, Christian- 
sand og Christiania skulde være Stapelsteder frem
for de andre. At gjøre en enkelt By til Stapel
stad for Norge, saaledes som Kjøbcnhavn blev det 
for Danmark, var naturligvis umuligt; men Regje
ringen gav efter for disse Anmodninger, der stemte 
med dens egne Anskuelser. Ryfylkes og Agders La
desteder, der ligesom andre norske Byer fra Fiskeri eier 
og Markcdspladse efterhaanden hævede sig til Byer 
tilsidesattes og trykkeddes ved kongelige Paabud for 
at det begunstigede Christiansand kunde faa den 
forønskede Udvidelse; det Samme gjælder flere afSmaa- 
byerne omkring Kristianiafjorden, og Lillefosen og 
Molde skulde gjøres til Ladesteder under Thrond
hjem. Regjeringen vilde endog især efter Enevolds- 
regjeringens Indførelse tildele hver By et vist Han
delsdistrikt, hvor Indbyggerne ikke maatte handlemed 
andre Kjøbstadboere end dem, under hvem de saa
ledes bleve henlagte. Der blev fastsat en Grændse 
mellem Landbonæring og Kjøbstadnæring, som kun 
lidet passede for Norge, og en Indskrænkning af 
Handelen, fornemmelig derhen, at de mindre Stæder 
kun fik Tilladelse til at udføre Trælast. Allerede i 
1614 forbødes det Strandstederne i Thrøndelagen at 
udføre andet end Bord og Tjære, alle andre Varer 
skulde føres tilThrondhjem, og dette Paabud indskjær- 
pedes gjentagne Gange (1635, 1641 og 1650) 
Bergenserne klagede over, at fremmede Skibe 
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under Paaskud af at lade med Trælast handlede 
og opkjøbte Fiskevarer nordenfor Stadt, og Trøn
derne over, at Fremmede laa Aaret igjennem 
omkring i Fjordene og ved sine Udsalg gjorde dem 
stort Afbræk. Dette indskrænkedes først til, at de kun 
uiaatte drive Kjøbmandskab i April og Oktober. 
Hollænderne havde Ret til at handle to Maaneder 
om Vaarcn og to om Høsten, ligesom Flensborgerne 
og enkelte Englændere laa og negocierte overalt i 
denne Tid. De almindelige Kjøbstadprivilegier af 
1662 og Throndhjems særskilte af 1670 hindrede 
dette; det ældgamle Fjordekjøb forbødes, saa vidt 
det ikke stred mod Traktater, og Handelen ind
skrænkedes saaledes til Toldstederne, hvor Hollæn
dere og Skottere fremdeles dreve en livlig Handel. 
De fleusborgske Kjøbmænds Factorer nedsatte sig i 
Throndhjem og grundede der betydelige Handelshuse. 
I 1661 havde den nedsatte Kommission andraget om. 
at Fisk og Fødevarer strengelig skulde befales „ef
ter Loven og Privilegierne at føres til Kjøbstaden, 
og Trælast inden Agdenæs at føres til Thrond
hjem, og de udenfor Agdenæs at føre deres Bord 
og Last til Lillefosen, hvis ikke til Throndhjem; 
desligeste al Trælast at føres til Toldstedet,“ hvilket 
Andragende blev bevilget. Den samme Kommission 
ansætter Tolden ved Nordmørs Toldsted efter Over
slag af tre Aars Regnskab til 8000 RdL, bety
delig mere, end den var i Slutningen af Aar- 
hundredet og Begyndelsen, af det følgende; sam
tidig anslaaes Tolden i Throndhjem til henimod 
2000 Rdr. og ved Romsdals Toldsted til noget 
over 4000 Rd., og i 1669 udførtes fra Lillefosen 
henimod % Million Bord, den største Trælastndfør- 
sel Stedot har havt ligetil dette Aarhundrede; men
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i de paafølgende Aar aftog Trælastudførselen sam
tidig med. at Fiskcexporten trods Privilegierne tiltog; 
Thi'ondkjcms Trælasthandel var paa denne Tid næppe 
meget betydeligere end Lillefosens. Imidlertid over
holdtes Privilegierne, der stred altfor meget mod 
den naturlige Udvikling og Distriktets Tarv, kun 
slet; ligesom det heller ikke kunde ligge i de thrond- 
hjemske Udliggeres Interesse at føre Varerne til 
denne By fra de Havne, hvor de havde opkjøbt dem. 
I det Hele fandt her en Privilegiekrig Sted mellem 
Throndhjem paa den ene Side og Bønderne, Bade
stederne og tildels Bergens Borgere paa den anden, 
hvorved Regjeringen saa vidt muligt støttede dc 
første, en Kamp, som først afsluttedes med, at Lille- 
ibsen og Holde fik Kjobstadrettigheder. Det var 
saaledes i 1660 tilstedet Bergens Borgere fælles Han
del med Throndhjem i de 4 Sølen, Romsdal, Nord- 
mør, Fosen og Namdalen; men denne Tilladelse blev 
taget tilbage ved et Rescript 22de Juni 1662, hvor
efter kun Throndhjems Indvaanere skulde nyde Han
del og Seilads i de 4 Sølen; men i 1GG3 fik Ber
genserne Lov til enten selv eller ved udskikkede 
Folk at lade besøge Sildefisket overalt i det Norden
fjeldske, dog at de ikke handle ulovligt mod Privi
legierne. Bordhandelen i Throndhjems Len med 
Undtagelse af Romsdal var endog en Tid overdraget 
en enkelt Mand, Hans Troisen. 1664 fik Bønderne 
i de 4 Sølen ifølge Klager over, at de maatte fø
re sine Varer til Throndhjem, uden der at kunne 
iaa hvad de tiltrængte, Ret til til at seile om og 
„forvexle“ paa Landet, dog at dc rette sig efter de 
Throndhjem givne Benaadninger. Allerværst blev 
det 1682, da Throndhjem skulde ophjælpes efter en 
ødelæggende Brand. De, som brugte borgerlig Næ-
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ring i Smaastederne og Havnene paalagdes det inden 
et A ar at flytte til Throndhjem eller bygge Hus 
der, og da Losning og Ladning kun burde ske paa 
de rette Toldsteder, havde Beboerne af disse Steder 
at flytte ind til Byen. Fedevarer skulde føres til 
Throndhjem, ikke til Nordmørs og Romsdals Told
steder, ligesom naturligvis holler ikke til Udhav- 
nene. Udlosning af Salt, Malt og andre Kornvarer, 
Vin, Brændevin, Tobak og Specerier og alt andet 
Kræmeri blev forbudt. Ligeledes ophævedes derved 
det gamle Marked p;,a Sundalsøren, der ligesom 
Ilomsdalsmarkedet havde været Omsætningssted for 
Oplandets -og Søegnens Varer. At efter dette Næ
ringen vedblev paa disse Steder, er næsten forun
derligt; synke maatte den naturligvis, og 1635 besøgtes 
saaleiles Lillefosen kun af 23 Skibe, medens det i 
1681 var bsøgt af 52 fremmede og 7 norske Skibe. 
Throndhjems Privilegier indskjærpedes ved Reskript 
af 1686 og 1688, ved hvilket sidste de udenbys Bor
gere og Udliggere atter paalagdes at flytte ind til 
Throndhjem. Dette formilded.es igjen noget ved 
ToldforørJning af 21 Marts 1691, hvorved det til
lodes, at der ved Nordmørs og Romsdals Toldsteder 
lossedes og fortoldedes Kornvarer fra Danmark, og 
udførtes Trælast, men ingen andre Varer, uden de, 
som gik fra og til Kjøbstederne i Riget Men alle 
Paabud kunde lidet hjælpe, og Throndhjems Borgere 
bidrog selv til Overtrædelse deraf, da de ikke kunde 
opfylde de Pligter, som bleve dem paalagte, og for
syne de 4 Sølens Beboere mod alt, hvad de behøve
de. Et Rescript af 7 Juni 17ül hævder fremdeles 
Thrøndernes Rettigheder og gjentager det oftere 
indskjærpede Forbud til Fogder, Præster, Skrivere, 
Tiendeforpagtere cg andre Betjente om ikke at have 
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borgerligBrug og Næring, men paalægger derhos Bor
gerskabet i hvert Fogderi at holde et Kræmmerleie 
edler „Nederlag“, hvor Landmanden kunde tilkjøbe 
sig Korn, Salt, Fiske-Redskab og andet, hun uund- 
gjængelig behøver, for at han ikke skal blive nød
saget til med stor Bekostning at hente dem fra 
Throndhjem. Men kort efter løsnedes disse tryk
kende Baand. I Forbedring af Bergens Privilegier 
af 1702 tillodos det Indbyggere i de 4 Sølen at føre 
sine Varer enten til Bergen eller til Throndhjem; 
dog maatte ikke Bergens Borgere selv fare derhen 
eller oprette noget Kræmmerleie der. Fredrik 4 havde 
selv været i Distriktet og seet Forholdene paa nær
mere Hold, og 1704 tillodes det Lillefosen og Molde 
at indføre Kornvarer fra Udlandet, ikke alene fra 
Danmark, og udføre indenlands avlede Produkter, 
hvorefter Handelen, der allerede i det foregaaende 
Deccenium var steget, yderligere tiltog; Tilladelsen 
gjentoges 1709. Fredrik 4 skal endog have havt den 
Plan at anlægge en Fæstning ved Lillefosen og an
vendte endel Penge dertil; men Arbeidet maa i et
hvert Fald være standset snart. Den Lettelse som 
Ladestedets Handel nød under denne Konge, virrede 
imidlertid ikke ret længe; ti under hans Eftermand, 
Kristian 6, tilbagetoges de givne Indrømmelser. 
Thrøndernc klagede til Kongen over „den konfuse 
Tilstand og Uorden, hvori Handelen og Negotien var 
forfalden,“ og fik ogsaa udvirket nye Indskrænknin
ger i Handelen paa Ladestederne, i det Hele Gjen
tagelser af de ældre Privilegier fra 1682, hvilke nu 
50 Aar efter under 5 Februar 1732 stadfæstedes ifølge 
et Forslag, som var indleveret af en i Throndhjem 
nedsat Kommission med Stiftsbefalingsmanden J. 
Bcntzon i Spidsen. Rigtignok tillodes det de Hund- 
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men de forpligtedes til at tage sit Borgerskab i 
Throndhjem og svare Skatter til denne By; ved 
Romsdals og Nordmørs Ladesteder maatte ingen 
Losning ske uden af Kornvarer fra det egentlige 
Danmark, og ikke engang fra Slesvig og Holsten; 
Ladestederne skulde ku>n udføre Trælast og Tjære; 
Fedevarer, Skind, Fisk og Sild skulde bringes til 
Throndhjem og udskibes derfra; Bergensernes Han
del i de 4 Sølen blev forbudt, og Paabudet om Ned
læggelsen af Sundalens Marked gjentaget. Disse nye 
Indskrænkninger maatte være endnu mere hæmmende 
end cie tidligere givne, som desuden ikke synes at 
have været nøie overholdte. Forholdene havde væ
sentlig forandret sig i Mellemtiden; Forbudene ram
mede vistnok den samme Udførsel; men denne havde 
nu en ganske anden'Betydning end før. Det, som Ind
skrænkningerne overlod til Stedet, indtog tidligere 
den fornemste Plads i Stedets Næring, men ikke nu 
længere. Trælasthandelen havde tabt i Betydning, 
■medens Fiskeexporten var tiltaget og netop var i 
sin bedste Opkomst, saa at Gjentagelsen af de gamle 
throndhjemske Privilegier blev mere end en blot og 
bar Skjærpelse, Tolden var steget mellem Aarenc 
171-1 og 1728 fra 3000 Rdlr. til 5000 Ildir., men sank 
strax betydeligt, og selv Trælasthandelen led under 
disse Forhold. Lillefosen blev i 1731 besøgt al 77 
Skibe, hvoraf 52 gik til engelske, skotske og irske 
Havne; dette Antal aftog stærkt i de følgende Aar. 
Imidlertid haabede Indbyggerne at skulle ved Kon
gens personlige Nærværelse opnaa nogen Formil- 
de'se i de strenge Bestemmelser, Kristian G reiste 
nemlig gjennem Norge i 1733 og kom ogsat fra 
Throndhjem til Lillefosen, hvor han opholdt sig et 
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Par Dago. Indbyggerne henvendte sig da til ham 
med sine Klager; mon den ovennævnteBentzon, som 
fulgte Kongen, arbeidede imod dem, og det blev ved 
det Bestaaende. Amtmand Solgaards Forestilling og 
nye Klager, som de indsendte 1736 frugtede ligesaa 
lidt. Da kom de forfærdelige Uaar fra 17-10 til 1743, 
og under disse bekvemmede Regjeringen sig endelig 
til at give Lillcfosen og Molde lidde Kjøbstadsret- 
tigheder. Derved var der da blevet en Ende paa 
Regjeringens Vaklen og stadige Indgriben forThrond- 
hjems Interesser, eller hvad der blev anseet derfor ; 
nogen virkelig Fordel kunde denne urimelige Tilsi
desættelse ikke bringe Byen. Distriktets Udvikling 
kom niere i sin naturlige Gang, efterat den lands- 
faderlige Regulering var ophørt, og Anledning til 
Gjentagelse af de gamle Forbud afskaaret.

Tsælastudskibningen i Lillefosen var, som oven
for nævnt, i 1669 henimod ’/2 Million Bord, men 
sank i Slutningen af Aarhundredet til omtrent70,000 
og hævede sig i den første Halvdel af det 17 Aar- 
hundrede ikke stort derover. Skovdrivtcn aftog, sam
tidig med at en anden Næringsvei, Fiskeriet, tog et 
større Opsving.*) I 1669 udførtes kun 1300 Vanger 
Tørnsk og 100 Tønder Saltfisk; 1661 udførtes hen
imod 6000 Vanger, og i det sidste Femaar af Aar- 
hundredet henimod .10,000 Vanger, hvortil kom Tran, 
Sild, Lax og to nye Udførselsartikler, Klipfisk og 
Rogn. Aarsagen til den forøgede Export og den 
større Betydning, Fiskeriet fik i hele Amtet, er nær
mest at søge i et Sammentræf af heldige Omstæn
digheder. Bedre Fiskeredskaber indførtes ved denne 
Tid, om det end tildels varede længe før de blevo
■'0 Smig. Illustreret Nyhedsblad for 18G1. Romsdals Amts 

Beskrivelse af Thesen, anmeldt af L D.. 
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almindelige. Efter Strøms Beretning var Bonden 
Rasmus Arnesen Moldnæs Ira Vigerøen paa Sønd- 
mør, der levede i Slutningen af 17 Aarliundrede, den 
første, som langede Skrei paa Line, og lian fandt 
snart heri mange Efterfølgere, da Hensigtsmæssig
heden af dette Redsksb var let at so. Langsom
mere gik det med Benyttelsen af Torskegarn, som 
en Handelsmand Claus Nielsen paa Slindingen i Bor
gund først anvendte 1G85. De øvrige Handelsmænd 
i Borgund fulgte hans Exem cl, og skjøndt Bønder
ne i Begyndelsen satte sig heftig derimod som et 
skadeligt Paafund, der vilde skræmme al Fisk bort, 
udbredte Brugen deraf sig efterhaanden, og det var 
i Midten af det 18 Aarliundrede almindeligt i Ber
gens Stift og hele Romsdal, senest i Nordmør; i 
Fosen og Nordland blev det indskrænket ved For
ordning. Efterretningerne herom gjældo ganske vist 
kun de nævnte Landsdele, og i al Fald omtales Tor
skegarn tidligere paa andre Kanter af Landet og 
var der udsat for de samme Fordomme. 1 Stavan
ger Byes Vedtægter tor 1641*)  forbydes Brugen af 
al usædvanligt Fiskeredskab, som Torskegarn, fordi 
det „foraarsager megen Vantro og Guds Fortørnelse.“ 
— Ligeledes begyndte man i Midten af 17 Aarhuu- 
dredc at virke de Biprodukter, som nu have saa 
megen Betydning ved Skreifisket, Tran -og Rogn. 
Tilvirkningen af Tran (Lysi) er rigtignok ældgam
mel og nævnes blandt Landets tidligste Udførsels- 
artikler; men man anvendte ikke dertil Torskele
veren, som ofte bortkastedes**),  derimod dels Spæk 
af Ilval og Sælhund, dels Lever af Brygde og Haa. 
Rognen („Rafn“) er som Handelsvare af meget yngre 

*) Meddelelser fra Rigsarkivet 1, S. 293.
**) P. Clausen, Norriges Beskrivelse, trykt 1727. P Ild.
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©pritidelsc og nævnes første Gang i Lensregnskabet 
for Bergenhus 1577—1578 som udført til Tyskland. 
Men i Midten af det 17 A århundrede kom Hande
len med- Rogn og- Torskelever ret i Gang, og efter 
Tidens Skik ved Privilegier. Dette- skyldes nærmest 
den driftige Preben von-Almen Denne Mand hørte 
til en pommersk Slægt, som indvandrede- i Danmark 
under Kristian 4; lian blev 1-646' forlenet meet Nord
land og fik der 1658 udvirket Privilegier før et In
teressentskab, hvori li-an selv var Deltager^ paa at 
tilvirke og udføre Fiske-rogn. 11663 erhvervede han 
Privilegium paa Hvalfangst i Nordland og Finmar
ken, og. i 1664 et nyt Priviltegium paa 10 Aar for 
sig og Medinteressenter til Hvalfangst samt Lever- og 
Rognhandel sammesteds. Ligeledes i 1664. hik et 
andet Inseressentskab et lignende Privilegium for 
de 4 Sølen (Romsdal, Nordmør, Fosen og Namdal), 
Preben von Ahnen blev siden Amtmand i Br^tsborgy. 
hvor-lian lagde sig-efter Jernproduktionen; Sønnen, 
Iver von Almen var Amtmand i Romsdal 1691—1700 
og Stiftamtmand! Throndhjem 1700-1722. Den større 
Anvendelse af Rognen har vel- ledet til, at Torske- 
toveren benyttedes, og, efter Privilegiets Ophør blev 
rimeligvis Tilvirkningen mere almindelig-, hvorfor og- 
saa Udførselen af disse Varer i de- nærmest følgen
de Aar var temmelig betydelig fra Lillefosen og 
Molde. — Endelig lærte man at virke Fisken paa 
en mere fordelagtig Maade. I tidligere Tid virke
des den til Tørfisk og Rundfisk; sonore begyndte man 
at salto den i Tønder (Laberdan). I Slutningen af 
det 17de Aarhtmdredc forekommer Klipfisk nævnt 
med et ubetydeligt Kvantum udført fra Bergen. En 
større Anvendelse fik denne Tilvirkningsmaade først 
ved de engelske og skotske Kjøbmæud, som hand,. 
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lede i Lillefosen og paa Molde. Klimatet pai disse 
Kyster er fordelagtig for den, og den udbredte sig 
temmelig snart. Lillefosen var fra først af Hoved- 
exportstedet for denne Vare og udførte allerede i 
1G97 omtrent 2000 Voger Klipfisk, medens Bergen 
først halvhundrede Aar efter udførte et lignende Be
løb. Det var ikke alene Skrei, men snart ogsaa 
Brosme og Lange, man anvendte paa denne Maade. 
Særskilt nævnes John Ramsay (efter Navnet at slutte 
en Skotlænderj, en af de første Borge.c i Kristian
sund og Kier af Grip Vær (1743), som Befordrer af 
denne Bedrift. Fra Nordmør af kom den til Sønd- 
mør, hvor Commercéraad Hans Holtermann satte 
den i Gang, og fra 1756 af er Klipfiskudførselen i 
Kristiansund overveiende over Tørfiskudførselen.

I 1664 havde Lillefosen en Befolkning af om
trent 200 Mennesker, hele Nordmør at omtrent 12000. 
I 1707 angives Lillefosens Befolkning af Stedets egne 
Indvaanere til 4 å 500 Mennesker, eg i 1725 boede 
der 700 Mennesker paa Stedet. I 1707 indsendtes 
nemlig en Ansøgning fra „fattige Borgere og sampt- 
lige Indvaanere her i Lillciosen ved Nordmørs Told
sted“ om Tilladelse til at opbygge en Kirke al sine 
egne Midler og „formedelst adskillige gudfrygtige 
søfarende Folks allerede gjordte forskud og Løfter.“ 
De klage over den besværlige Kirkevei til Bremsnæs, 
som de ofte med Livsfare maatte søge, og hvorved 
de hindres fra at komme i Guds Hus. Efter Anbe
faling af Stiftsbefalingsmanden, den ovenfor nævnte 
Iver von Ahnen og Biskop Dr. Beder Krogh bevil
gede Kongen Andragendet under 6 Januar 1708, og 
1709 blev Kirken indviet af Biskopen. Allerede 172-1 
afbrændte den ved Lynild; men det folgende Aar 
begyndte man paa Opførelsen af en ny Kirke.
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I Midten af det 18 Aarhundrcde hjemsøgtes næsten 
hele Nordeuropa af en Række forfærdelige Uaar. 
1739 var Høsten daarlig; men de følgende Aar 1740r 
1741 og 1742 var der almindelig Misvæxt. Norge 
led frygtelig i denne Tid. Efter en yderst streng 
Vinter 1739-1740 kom en mild Vaar, der fremkaldte 
voldsomme Oversvømmelser; men den følgende Som
mer var kold. Sygdom og Dødelighed tiltog i høi 
Grad, og Dødsfaldenes Antal oversteg allerede 1740 
Fødslerne. Allerværst var det i 1742, For de to 
Aar 1741 o,g 1742 var der endog. 3R43G- flere Døde 
end Fødte, og dc-t af en Befolkning paa omtrent. 
700,000 Mennesker. Skoven stod daarlig, Sæde-n 
blev ikke moden; paa flere- Steder fortærtes den af 
Orme, og Nattefrost ødelagde, hvad der var levnet,, 
de Fattigere havde ikke engang nogen Udsæd. Hø- 
avlen slog feil, saa at Kvæget og især Hestene kre
perte af Mangel paa Foder; man tog sin Tilflugt til 
Mask, Bark, Rødder og Blade lor at friste Livet, 
flere døde af Hunger, endnu flere af smitsomme Syg
domme, især Blodsot, og ingen Lægehjælp var at 
faa. De indre Egne, hvorhen Korntransporten var 
vanskelig, lede mes*,  og som for at forværre Elendig
heden trykkede et sørgeligt Privilegium hele det 
Søndenfjeldske. Regjeringen havde i høi Grad mis 
brugt sin Magt ved at udstede Forordningen af 16 
September 1735, (som først ophævedes 1788), hvor
ved det forbødes at indføre Korn til Akershus og 
Kristiansands Stifter uden fra Danmark, uagtet dette 
endog i almindelige Aar næppe producerte nok til 
at forsyne de nævnte Distrikter. Privilegiet blev 
staaende; men man søgte at hjælpe ved en Kollekt 
i Danmark og ved at skaffe Korn til Salg for billig. 
Pris. Kollekten var aldeles utilstrækkelig; den ind
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bragte kun 14000 Daler, deraf gik efter Biskop Ilers- 
lebs Raad Halvparten til Akershus Stift, en Fjerde- 
part til Throndhjems, og Bergens og Kristiansands 
fik hver en Ottendepart. Af større Vigtighed var 
Kornforsendelscn,. og den bidrog ikke lidet til at 
afhjælpe den almindelige Nød. Det følgende Aar 
1743 var derimod et godt, tildels rigt Aar, og der
med endte MisvextcnA)

Sødistrikterne led mindre end Oplandene. Re
gjeringen udstedte 7 Juli 1741 Plakat, hvorved Tol
den paa fremmed Korn nedsattes til mellemrigsk Told 
(d. e. Told paa Korn indført fra Danmark), og Al
muen fik Tilladelse til at kjøbe fra Skibsrummene; 
dette maatte være en ikke ubetydelig Lettelse for 
Vestlandet. Regjeringen sendte dog ogsaaKorn derhen. 
Af en Toldfortcgnelsc sees, at til Nordmørs Fogderi 
blev 1743 afsendt Gl l Tdr. Byg og 3055 Tdr. Havre, 
til Romsdal 500 Tdr. Byg og 2504 Tdr. Havre og til 
tøndmør ligesaa meget. Throndhjem, hvorfra de 
fremmede Kornvarer alene skulde hentes, var under 
Omstændigheder som disse ude af Stand til at hjælpe1 
de fjernere liggende Egne, og skulde den Letteis & 
Regjeringen tilstod, have nogen Betydning, matte 
liandelsretten udvides der. Ved Forordningen af 20 
Juni 1742 fik Molde og Lillefosen eller, som det den
gang ved Matrikulfeil kaldtes, Lillef osund, **)  fulde 
Kjøbstadsrettigheder, saaledes, at der kunde lades og 
losses alle'Slags Varer paa disse Steder, oglndbyggernc 
fik Ret til at handle og negociere med Indenlandske og 
Fremmede, som de bedst og tjenligst maatte linde; der

*) Aftenbladet for 13G3 No. 25. Uaar og Hungersnød i Norge 
1740-1748 (af Universitets-Stipendiat L. Daae).
Kimeligvis vod en Misforstaaelse af det fejlagtige Navn 
Lillefosund har Byen laaet sit underlige Vaaben, en Dos- 
med springende Laxe, idet man. har læst Lillefos-sund 
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imod tilstodes dem ikke særegne Privilegier paa Han
del i deres respektive Distrikter. Toldnedsættelsen 
tilbagetoges allerede 1743, da man fandt, at Landet 
var nogenlunde vel forsynet, og det saa ud til et 
godt Aar. Ogsaa paa disse Kanter vare mange døde 
af Blodsot, især paa Søndmør*), og Ministerialbøgerne 
for Kristiansund vise i de Par første Aar et Overskud 
af Døde, skjønt langtfra saa stort som i enkelte Aar 
senere især 1750 og 1751.

Men mere end alle Regjeringens Foranstaltninger 
bidroge de overordentlig rige Fiskerier, som samtidig 
med Uaarene slog til langs Vestkysten, at formindske 
Trangen. Aldrig have, siger en ældre Statistiker,**) 
Fiskerierne været saa overflødige og saa mange Slags 
som i Aarene 1740 til 1745; men disse Aar var og
saa de haardeste og ufrugtbarestc, Norge har havt. 
Fisket havde paa disse Kanter i Begyndelsen af Aar- 
hundredet været temmelig ujævnt; fra 1736 af vär
det godt, og ikke alene af Torsk, men ogsaa af Vaar- 
sild, som tidligere kun gik til Kysterne af Romsdals 
Amt i ringe Mængde, fiskedes betydeligt. Men da 
Uaarene begyndte, slog saavel Torskefisket som Vaar- 
sildefisket til i en Udstrækning, der før var aldeles 
u'- jendt. En ubeskrivelig Mængde Hval ogVaarsild 
saa man, siger Strøm, komme ind fra Havet og op
fylde alle Fjorde og Havbugter; det var ganske nyt 
og usædvanligt at se Silden i saa stor Overflødighed 
og i Følgeskab med saa mange Hvale, hvorfor ogsaa 
nogle af de første Aar gik bort, inden m. n herte ret 
at fange den og at virke dentil Kjøbmandsgods, dog 

Amtmand Tønders Imandskrevuc Beskrivelse over llonis" 
dals Amt 17-14.

*’) Tliaarup udførlige Veiledning til det danske Monarkis Sta
tistik. 2 Del, S. 7G1.
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tjente den mangfoldige Mennesker baade her og an
detsteds til Føde og„Underhol'lning i de seneste dyre 
Aaringer, saa at Gud, lægger lian til, ret øiensynlig 
aabnede et Spisekammer i Havet, me lens han. til
lukkede et andet paa Landet. Sild og Seiufs dreves 
endog af Hvalen op paa Land. Ved Rakvaag i Akerø 
i Ilomsdal, fortæller Amtmand Tønder, netop som 
Bønderne reiste til sit Hjem fra Kirken Nytaarsdag 
1743, var Vaagen fuld af Hval og Springere,, som 
jog Silden ind gjennem et trangt Sund næppe 20 
Alen bredt og ind i en liden Vaag, ’4 Mil i Omkreds ; 
der samlede- sig strax Fiskere, og' ligefra Nytaar til 
Paaske blev her fisket af mange hundrede, ja tu
sinde Baade. Torsk eg Sei gife i Masse1 ind i alle- 
Viger, oftere blev den fanget med Vod1, ligesom den 
ogsaa blev usædvanlig længe staaende i Fjorden; 1745 
nævnes som det rigeste Aar for dette Fiske. Vaar- 
sildfisket gav et rigeligt Udbytte ligetil 1756, men 
efter det nævnte Aar indfandt Silden sig i mindre 
og mindre Mængde skjønt den fiskedes søndenfor li
getil 1784, og Kristiansund, som i 1756 havde udført 
omtrent 70,000 Tdr., kunde 1757 blot udføre 15,000, 
og 1758 endog ikke mere end l,6oO. Disse rige Fi- 
skeaar bidrog naturligvis ogsaa i høi Grad til de nys 
oprettede Kjøbstæders Udvikling. Sorenskriveren i 
Nordmør, der dengang tillige var Byfoged i Kristian
sund, berettede 1743, at der kun fandtes 12 Borgere 
paa Stedet, som alle tidligere havde taget jBorger- 
skah i Throndhjem; men i de paafølgende Aar flyt
tede mange dertil, og Handelen, blomstrede hurtig 
op. Størst Betydning hav6c Indflytningen af endel 
engelske eller vel rettere skotske Kjøbmænd, (det 
engelske Kompagni), som nedsatte sig i Molde og 
Kristiansund 1746,.. og. hvis Handel strakte sig over 
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hele Amtet. Ved Midten og den anden Halvpart af 
forrige Aarhundrede kom der foiholdsvis mange frem
mede Handelsm end til Stedet; den ene Del var Skot
ter og Englændere, den anden tyske Slesvigere, af hvil
ke den første, der rimeligvis nedstammede fra en af 
de ovenfor nævnte i Trondhjem bosatte flensborgske 
Faktorer; kom fra denne By. Handelen var længe 
passiv, Englændere, Skotter, Irer og Danske hentede 
selv Fisk og Trælast, og først efter 1780 begyndte 
Byen at faa nogen egentlig Handelsflaade.

Efter den skriftlige Prøves Tilendebringelse be
gynder indeværende Aars offentlige Examen her ved 
Skolen Fredag d. ote Juli og afholdes i den Orden, 
som nedenfor er angivet.

Onsdag d. 15de Juli Kl. 9 Formiddag holdes 
Optagelsesprøve med de indmeldte Gutter.

Den ved Ferierne afbrudte Undervisning fort
sættes igjen Mandag den 17de August, da samtlige 
Disciple møder paa Skolen KL 11 Formiddag. 
Samme Dag Kl. 10 Formiddag prøves de udenbyes 
Gutter, som maatte være bievne indmcldto i Skolen 
og ikke har kunnet deltage i Optagelsesprøven d. 
15de Juli.

Disciplenes Forældre og Foresatte samt enhver 
anden, der interesserer sig forSkolen og dens Ung
dom, indbydes til at overvære Examen og Bekjendt- 
gjørelsen af sammes Udfald.

Kristiansund d. 15do Juni 18(58.

.5. Eister Budiker.



ÆSxam enstabeL

Anm. Under denne (den skriftlige) Del af Examen, der begynder Kl 8, fortsættes Undervisningen som sæd
vanlig i Timerne 8—12 i de 2 Fællesklasser, og tillige i IL &R. (aogb) de Dage, paa hvilke 
de ikke har nogen skriftlig Frøve. Som Inspektører fungerer Lærerne turvis i de Klasser, hvori de 
.efter Timeplanen skulde have Læsetimer, idet Mellemtimen sløjfes..

Dage. Formiddag. Eftermiddag.

Lørdag 
(1. 27 de Juni.

3L. Norsk skriftlig No. 1.
2L&R. Fransk —
1L&R«. Norsk —

Mandag 
d. 29de Juni.

3L-2L-1L&. Latinsk Stil.
2R-1R&. Tysk skriftlig.

Tirsdag 
d. 30te Juni.

3L-2L. Latinsk Oversættelse.
2R. Engelsk skriftlig.
1L&R&. Norsk —

Onsdag 
d. 1ste Juli.

3L. Norsk skriftlig No. 2.
2L&R — —
IL«. Latinsk Stil.
IRq. Tysk skriftlig._____________



Dage. Formiddag. j Eftermiddag.

Torsdag 
o. 2den Juli.

3L Latin (i 2L) Lektor.
2L&R Religion Greve.
1L&R6 Tysk Bendixen.
IR« Naturhistorie Larsen.
2F Norsk Diktat Werring.

IL&Rb Historie (i 2R) Rektor.
iLa Norsk (i 2L) Greve.
1F Norsk Diktat Guttormsen.

Fredag 
d. 3die Juli.

2L Norsk Boye.
2R Tysk Rektor.
iRb Engelsk Werring.
IRa Religion Greve.
2F Geografi Guttormsen.

I fremlægger ved sine Vice- 
1 L&R& . duxer Skrivebøgerne til Be- 
iL&Ral dømmelse al DHerr.Boye, 

'Skjoldborg og Guttormsen. 
ILa Religion (i 2L) Greve.

Lørdag 
d. 4de Juli.

2L Geometri Larsen.
2R Norsk Boye.
IL&RZ' Religion Greve.
IRa ' Historie Rektor.
2F Tysk Werring.
1F Historie Guttormsen.

iL&Rb Norsk Greve.
fremlægger ved Klassernes 

„ ) Duxer og Viceduxer sine 
l Skrivebøgertil Bedømmelse 
i af DHeir. Boye, Skjoldborg 
) og Guttormsen.

Mandag 
cl. 6te Juli.

3L Arithm. og Geom.(i2L) Larsen.
2L Græsk (i 1L6) Bendixen &

Boye.
2R Botanik Greve.
IL&R& Geografi (i IRa) Guttormsen.
2F Norsk Werring.



Dage. 1 Formiddag. j Eftermiddag.

Tirsdag 
d. 7de Juli.

2L Historie ogGeograü Bendixen.
2R Geometri Larsen.
IL« Historie (i 1LÖ) Rektor.
IRa Norsk Greve.
1F Naturhistorie Werring.

2F Religion Greve.

Onsdag 
d. Sde Juli.

3L Fransk,TyskogEngelsk(i2L) Boye, Greve 
& Werring.

2L (Kl. 10) Fransk Boye.
2R ( - 10) Engelsk IV erring.
IRa Arithmetik Larsen.
IF Norsk Guttormsen.

1R&
IF

Regning (i 2L) Larsen.
Religion Greve.

Torsdag 
d. 9de Juli.

3L Religion (i 2L)
2L Tysk (i IRa)
2R Fransk
1L& Latin

2F Naturhistorie

Greve.
Rektor.
Boye.
Bendixen & 
Skjoldborg. 
Larsen.

1R&
IF

Naturhist. (i2L) Larsen.
Regning Guttormsen.

Fredag 
d. 10de Juli.

2L Latin
2R Naturlære
ILa Tysk (i 1L&)
IRa Engelsk
2F Regning

Boye&Rektor. 
Larsen.
Bendixen.
Werring. 
Guttormsen.

2R I
1R&}
IRa 1

fremlægger sineTegnebøger 
ved Klassernes Viceduxer 
til Bedømmelse af DHerr. 
Boye, Bendixen og Skjold
borg.



Anin. Den mundtlige Examen begynder om Formiddagen Kl. 8, om Eftermiddagen Kl. 4. hrtar en Klasse 
maa benytte et andet Værelse end sit sædvanlige, er det angivet. Da Gymnastiklæreren Sergeant 
Nielsen er kommanderet til Exercitie, bortfalder Prøven i Gymnastik og Svømning, hvorimod Pro
ven i Vaabenøvelser foregaar Mandag d. 6te Juli Kl, 12 under Dimittenden M. Lossius’s Kommando,

Dage. Formiddag. ’ Eftermiddag.

Lørdag 
d. Ilte Juli.

3L Græsk (i 2L) Bendixen.
1L&RZ» Arithmetik Larsen.
ILa Latin (i 2111 Skjoldborg&Werring.
IF Geografi Guttormsen.

Mandag 
■d. 13de Juli.

2R Historie og Geografi(i2L) Bendixen.
1 LitlM Geometri Larsen.
IR« Regning Werring.
IF Geografi Guttormsen.

2L Arithmetik Larsen.
2R Regning Werring.
1 La Geografi(ilLb) Guttormsen.
IRa Tysk Bendixen.

Tirsdag 
d. 14de jul:.

3L Historie og Geografifi2L) Bendixen.
2R Arithmetik Larsen.
1L&R& Fiansk Bove.
2F Historie Guttormsen.
IF Tysk Skjoldborg.

2F 
IF

f rem lægger sineTe gn eb øg er 
ved KlassernesDuxerog Vi- 

, ceduxer til Bedømmelse af
DHerr. Boye, Bendixen og
Skjoldborg.

Onsdag 
d. 15de Juli.

Kl. 8 Generalprøve paa Sangene til Skolefesten i det nye Retslokale.
Kl. 9 prøves de til Optagelse anmeldte Gutter.
Kl. 10 Discipelbibliotheket aabent til Udlaan for Ferierne — Kl. 4 Censur.

Torsdag 
d. 10de Juli.

Kl. 9 aflægges Prøve i Sang og Deklamation, hvorefter Karakterpreklama
tion og Dimissjon.


