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L
A ab ni ligs ta ä e 

den 10de Marts 1870.

Ærede Forsamling! Vi mødes idag til Fest i en 
for Kristiansunds By meget ærefuld og, jeg føier 
til, haabefuld Anledning. Kristiansunds By har 
længesiden bevist i Gjerningen, at den sætter Pris 
paa Kundskab og Aandsdannelse og baade har Evne 
og Vilje til at gjøre sine Børn delagtige i disse 
Værdier; det er mig en Trang at udtale min Aner- 
kjendelse heraf ved denne Anledning. For 7 Aar 
siden blev der bragt et stort Offer paa Kundskabens 
Alter, som skaffede Byen en lærd Skole; fra den Tid 
har Byen ikke længer behøvet at sende sine Børn 
fra sig for at søge Uddannelse; Skolen var der og 
kunde vel rustet tilbyde sin Tjeneste til at udføre 
Undervisnings-Værket. Men den havde det noget 
trangt paa sit Værksted, knapt Rum til at røre sig. 
Banen var brudt, Grundstenen var lagt, men der 
manglede paa en vis Maade Hus over Hovedet, Gg 
det kostede nye og store Offre at reise det; men 
Offret bragtes, Huset reistes, og idag aabner nu det 
nye Kundskabshjem sine Porte, som det staar der, 
smukt tiltalende, værdigt sin Bestemmelse og den 
By, som reiste det.

1*
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Denne Dag vil blive en Mærkedag og dette Aar 
et Mærkeaar i denne Byes Aarbøger. Engang vil 
Aaret 1870 i Forbindelse med Aaret 18G3 komme til 
at blive nævnt som epokegjørende i Byens Udvik
lingshistorie, dens Udvikling i Magt. Thi er der 
Noget, som er sikkert, Noget, som med Vished kan 
forudsættes at ville staa sig under alle Tidsomvex- 
linger, saa er det den Erkjendelse, at „Kundskab 
er Magt“, at Aandens Udvikling paa et godt og 
stærkt Kundskabsgrundlag er en Hovedbetingelse for 
de menneskelige Samfunds saavelsom Individers 
heldige Udvikling i Kræfter. „Kundskab er Magt“, 
baade fordi Kundskaben hjælper Mennesket til Magt 
udad over den Jord, paa hvilken det er sat til at 
leve i smaa og store Samfund, og fordi det er Kund
skaben, som giver Magt indad, og ruster Mennesket 
til at indtage den høie Rang, som er det anvist i 
Skabningernes Række. Intet i Verden er sikkrere 
end dette. Begge Sider af Kundskabens Magt kom
mer idelig tilsyne. Næsten hver ny Dag bringer jo 
Efterretninger om nye Erobringer, som Mennesket 
gjør udad hos den Natur, der omgiver det; den ene 
Seier følger efter den anden, den ene Tjeneste mere 
overraskende end den anden afnødes Naturens Kræf
ter, den ene nye Opdagelse og Opfindelse til Sam
fundets Nytte afløser den anden altid større, altid 
mærkeligere, mere forbausende.

Og hvem er det vel, som fører Kommandoen i 
denne ærefulde Kamp? Hvem er det, som tømmer 
den vilde Naturkraft til Tjeneste for Menneskesam
fundet, som spænder den for Samfundets Vogn og 
lader den trække? Det er Kundskaben — sjel
den at en blot tænksom Erfarenhed kommer over 
Noget, endnu sjeldnere Slumpetræffet — nei Kund-
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sk ab en er det, som er Anfører. Og er der saa 
dernæst Nogen, som vil se Beviser paa den anden 
Side af Kundskabens Magt, paa dens Magt til at løfte 
Mennesket op og forhjælpe det til den Rang, der til
kommer det som Menneske, da behøver han blot 
at se sig lidt omkring i Verden for at finde dem i 
Hobetal. Er det ikke et Bevis paa denne Magt, naar 
Mængden uvilkaarligt træder agtelsesfuldt tilside for 
den kundskabsrige Mand og uanseet Herkomst og 
Trin paa den selskabelige Rangstige indrømmer ham 
en Plads i Samfundet og en Indflydelse, som Uviden
heden og Vankundigheden med al ydre Magt aldrig 
er istand til at opnaa? Og er det ikke et Bevis 
paa denne Magt, uaar den, der besidder Kundska
ben, med Lethed løser og klarer Spørgsmaal, der 
ligger i hans Vei, for hvilke den Ukyndinge ikke er 
istand til at komme frem? Og er det ikke et Bevis 
paa den samme Magt og en iøjnefaldende Anerkjen- 
delse af den, naar Samtalen standser i sit raskeste 
Løb, ogalle Ansigter og Øren vender sig for at lytte 
til den Kundskabsriges Tale? Visselig, der er en 
Kundskabens Adel!------ Jeg ved vel, jeg negter 
ikke, at der er en anden høiere, en Visdommens 
Adel, som løfter Mennesket op til en endnu høi
ere Rang, en endnu lykkeligere Stilling og Stand, 
Guds Børns; men jeg lægger til, at det er eh Adel, 
som just staar i et nært Forbund med den ægte Kund
skab og er saa langtfra at forringe denne eller gjøre 
Kundskaben overflødig, at den meget mere kræver 
Kundskaben som Betingelse og Del af sig selv. Af 
alle menneskelige Værdier, af alle de Værdier, som 
kan erhverves ved menneskelig Flid, bliver dog Kund
skab den ypperste: den er den bedste Arv, som Fat
tigmand kan skjænke sine Børn, langt bedre end 
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Rigdom paa jordisk Gods, og den er for den Rige 
en Skat, uden hvilken han med al sin Rigdom er og 
bliver alle sine Dage en fattig Mand. Derfor siger 
jeg atter, at den Dag, der aabner et vel udstyret 
Undervisnings- og Kundskabshjem for Kristiansunds 
Børn, er en ligesaa haabefuld som ærefuld Dag for 
denne By.

Idag er det en saadan Dag, og vi lykønskeri 
Dog ikke saaledes, som om Seiren nu alt var vundet, 
eller som om det nu var en saa let Sag at vinde 
den Magt, vi her har for Øie. Nei Sagen er lige
saa alvorsfuld, som Dagen er haabefuld. Man hol
der ikke en Fest, der koster saa store OØre som 
denne, for Leg og Løier. Skolens Gjerning er ikke 
Leg og Løier, den er Arbeide. Og som et Arbeide, 
for fuldt Alvor maa den betragtes og tages. Skolen 
har vel sine Blomsterenge, som det er en Lyst at 
gaa ud paa: Kundskabens Blomsterenge. Men ikke 
for at ligge og døse mellem Blomster er det, vi 
fører vore Børn ud py a disse Enge, men for at de 
som flittige Bier skal samle Honning af dem og 
opbevare den i sine Celler til senere. Og Tiden 
dertil er saa kort! —-Vel har Skolen den Opgave 
at benytte den korte Tid til at fremlægge Kundska
bens Skatte saaledes, at de bliver tiltrækkende og 
kjære og vigtige for den unge Bi; men ikke er det 
Skolens Opgave at fritage for den Anstrengelse at 
samle og gjemme, at lære og lære grundigt og or
dentligt, saa at Lærlingen kan gjøre det Lærte til 
sin aandelige Eiendom og beholde og høste Frugter 
deraf. At lære er at arbeide; Aanden maa arbeide 
for at lære. Og at allerede Barnet samler og øver 
sin ilands Kræfter paa at lære, det skader ikke. 
Det er kun Overanstrængelscn og Mangelen paa Bc- 
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grændsning, som skader. Og derfor er det vel tjen
ligt, at Skolen holder sig til Kundskabsfelter, der 
har en fast afsluttet Begrændsning, men ogsaa at 
der her tages fat med fuldt indtrængende Alvor. Det 
er med Aandens Arbeide som med Legemets; den, 
der i sin Opvæxt faar Lov at tage, hvad der falder 
ham let, men gaa det Tunge og Anstrængendc forbi, 
den gaår ogsaa altfor gjerne det Tunge og Anstrengen
de forbi siden i Livet; Arbeidet smager ikke, og det er 
en stor Ulykke baade for ham selv og Andre. Anstren
gelse i Ungdommen for at samle blivende Kundskab 
smager vel ikke heller just altid saa godt, men siden, 
naar man kommer til at smage Frugterne og har 
lært at kjende Velsignelsen af at arbeide, saa tak
ker man derfor. De gamle Grækere, hvis Bekjendt- 
skab ogsaa skal gjøres i disse Sale, havde herom 
blandt mange andre smukke og dybsindige Ord ogsaa 
dette: „Kundskabens Rødder er bittre, men Frugter
ne er søde“. Og det er et sandt Ord.

Det var om Arbeidet i Skolen og dets Frug
ter, vi der hørte et Ord fra et berømt Hedninge
folk. Lad os nu tilsidst ogsaa tage frem et Ord fra 
Aabenbaringsfolkets Erfaringskreds, fra den hellige 
Skrift, om den rette Grundvold for Skolegjer- 
ningen. Ordet lyder saa: Herrens Frygt er Visdoms 
Begyndelse, eller paa et andet Sted, Begyndelse til 
Kundskab (Ps. 111, 10; Ordspr. 1, ; 9, io). Det 
er et Ord, som förekommer flere Gange, og det kan 
vel baade fortjene og behøve at høres mange Gange. 
Thi der er dog aldrig sagt et bedre og sandere Ord, 
og heller ikke et Ord, hvis Forglemmelse eller Til
sidesættelse straffer sig frygteligere. Kundskabens 
Træ uden Rod i Gudsfrygt er et Træ, som vel kan 
prange med prægtige Grene og lokke med glimreh- 
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dc Frugter; men det er Frugter til Døden, som 
hænger paa disse Grene. Eller om de giver Næring 
til et Slags Liv, saa er det dog ikke et Liv, som 
den Äand forlanger, der bor i Mennesket. Ogsaa 
den Kundskab, som ikke har nogen Rod i Guds
frygt og ikke spørger efter Gud, maa vistnok gjøre 
sin Tjeneste med at skaffe Midler til Menneskehe
dens jordiske Livsophold og gjøre det bekvemmere 
for Mennesket, bygge Jernbaner og plante Lystha
ver og forøge Menneskets Magt over Jorden; men 
dette Liv er et Liv, som forgaar, et Liv, hvis Maal 
er om en stakket Tid — at dø. Et Liv derimod, som 
Menneskeaanden forlanger at leve for at naa sin 
Længsels Havn, er et Liv, som ikke dør; og dette 
Liv fremmes ikkun ved en Kundskab, som med alle 
sine Forgreninger, i alle Ting, arbeider for detUfor- 
gjængelige og søger henimod det Evige som sit høi- 
este Maal. Men uden Sammenhæng med Ham, som 
heder „Evigheds Fader“, er det Evige et tomt Ord; 
forladt af Gud famler Kundskaben omkring i et 
ugjennemtrængeligt Mørke, naar den søger efter Men- 
neskeaandens evige Maal. Derfor er levende Guds 
Erkjendelse og Troens, inderlige Samfund med Gud, 
den levende Gudsfrygt, den Grund, hvorfra Kund
skaben aldrig maa rive sig løs, om den ikke skal 
forsnevres med sit Syn og komme paa Afveie, eller 
fortabe sig og kvæle alt Aandens Liv i Timelighe
dens Omsorger. Et gudfrygtigt Sind er Jordbunden, 
hvori Kundskaben trænger til at fæste Rødder, om 
dens Frugter skal, som den græske Vismand sagde, 
blive i Sandhed søde. Hvor det Sind fattes, søger 
Kundskaben enten sit Maal blot i sig selv, i at vide 
Meget, bliver forfængelig og selvsyg, egenraadig og 
ufrugtbar, eller den søger sit Maal i en forgjænge- 
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lig Verdenslykke og Storhed, og træder da ligesaa 
let i det Ondes som i det Godes, i Uretfærdighedens 
som i Retfærdighedens Tjeneste, ja kan, som det hyp
pigt sees, blive til den frygteligste Svøbe i Ondska
bens og Hadets Hænder. Og saavist som kun den 
er den vise Mand, der hverken bruger sin Kundskab 
til en forfængelig og ufrugtbar Forlystelse og Ny
delse, eller til Skade og Fordærv, men bruger den 
til at fremme Opnaaelsen af det Maal, der fyldest- 
gjør Mennesket som Menneske med evig Bestemmelse, 
saavist er da Guds Frygt Sjælen i den sande Vis
dom, det, der giver Visdommen sit rette Indhold, 
hvorfra den maa begynde og hvormed den maa ende, 
og uden hvilket den bliver hul og tom paa Sandhed. 
Det er netop denne Tanke, Aabenbaringsordet, Sand
hedsordet fra Gud, udtaler, naar det siger: Herrens 
Frygt er Visdoms Begyndelse eller Begyndelsen til 
Kundskab, o: til den sande Kundskab, som er Vis
dommens nødvendige Betingelse.

Altsaa: Herrens Frygt er Begyndelsen til 
Kundskab og Visdom. Ja vistnok, den er den Be
gyndelse, hvorom det med fuld Grund kan siges: 
„Vel begyndt er halv fuldendt.“ Thi paa samme 
Tid som den giver Kundskabsindsamlingen dens 
Retning mod det evige Maal, som Menneskeaanden 
søger, paa samme Tid giver den ogsaa det rette 
Sind og den rette Lyst til at samle Kundskab. Li- 
gesaavist som den dygtige og kundskabsrige Lærer, 
der frygter Gud, heri besidder en stille Magt til at 
give sin Undervisning den rette Løftning, ligesaa 
vist vil den Discipel, der frygter Gud, vise sig at 
være en flittig og sædelig Discipel, som vil gjøre sit 
Bedste og ikke let give tabt ligeoverfor det Arbeide 
øg den Anstræugclse, som Kundskabserhvervclsen 
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kræver. Det at frygte Gud, det er med det Samme at 
fiygte for at blive tilbage ikke af ussel Forfænge
lighed eller styg Avindsyge over Kammeraternes 
Fremgang, men af den Erkjendelse, der løfter og 
adler alle menneskelige Gjøremaal: Gud vil det. 
Og mon ikke det at tage fat paa denne Maade bær 
en god Forjættelse i sig om at naa frem til Maa- 
let? Er der ikke da god Grund til at anvende der- 
paa Ordet om „Vel begyndt“? Ganske vist, det er.

Her lad migisær lægge Eder dette paa Hjsrte, 
I unge Venner, som herefter skal gaa ind og ud 
paa dette Sted og indsamle Kundskab her. Der er 
et Øie, som følger Eder, hvor I gaar og staar, føl
ger Eder ogsaa da og der, hvor Faders og Moders 
og Læreres Øine ikke naar hen, og som ser paa 
Eder med Velbehag eller Mishag, eftersom I gjør 
Guds Vilje eller sætter den tilside for at gjøre Eders 
egen. Det er hans Øie, som vendte sig til Eder 
allerede, da I var ganske smaa, og tilbød sig at 
være Eder en bedre Fader end nogen paa Jorden, 
en Forløser fra alt Ondt og en Talsmand og Vei
leder til al Sandhed. Og I kan ikke undvære 
ham, den treenige Gud, om det skal gaa Eder vel 
i Tid og Evighed! Nei, thi Livet kommer fra ham, 
og i hans Haand er det, al Velsignelse hviler. Saa 
haver da ogsaa I ham for Øie, tager altid hans Vilje 
paa Raad og frygter for at foretage det Mindste, 
som ikke taaler at sees af hans Øie. Bærer i og 
udenfor Skolen hans Ord i Eders Hjærter og siger 
ligesom den gudfrygtige Josef, naar det Onde lok
ker: „Hvorledes skulde jeg gjøre denne store Ond
skab at synde imod Gud?“ I staar endnu ved Be
gyndelsen af Eders Livsbane, og Ingen af os ved, 
hvad der forestaar enhver af Eder; men begynder 
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og ender I med ham, Eders Barndoms Gud, da lad 
komme hvad der vil, med ham gaar det alletider godt, 
værer visse derpaa, han er den, som uddeler Kroner.

Saa være da det Ord, som idag indtager Høi- 
sædet herinde, den bestandige Indskrift paa dette 
nye Kundskabshjem! Herrens Frygt er Begyndelsen 
til Visdom. Just saaledes; det er Skolens rette Ind
skrift.

Hermed, ærede Forsamling, er tillige Grunden 
angivet til, at jeg, en Kirkens Tjener, er tilstede 
ved denne festlige Anledning. Thi det Ord, som 
saaledes giver Nøglen til den rette Grundvold og 
ludgangsdør, hvorigjennem Skolegjerningen maa gaa 
for at have god Fremgang og holde Maal, det Ord 
er den kristne Kirkes Arv og Odel, skjænket den 
af Vor Herre selv, saa det er med en god Forsyning 
fra Kirkens Arvegods, Skolen maa begynde, om den 
skal begynde vel og ende godt; og hermed rimer 
det sig, mener jeg, ogsaa meget godt, at Skolen, 
idet den flytter ind i sit nye Hus, for der med fuld- 
komnere Betingelser end før at tage fat paa sit, 
vigtige Hverv, ledsages derind af en af Tilsynsmæn- 
dene ved Forvaltningen af Kirkegodset.

Som saadan er det da nu, jeg erklærer dette 
linses Døre aabnede for Skolen med et varmt Øn
ske om, at Herrens sande Frygt maa altid staa 
for Styret i disse Haller saavel paa Discipelpladsene 
som paa Lærerstolene og bære og beaande den hele 
Gjerning, saa at Lærere og Disciple med Glæde maa 
gaa ud tilsammen paa Kundskabens rige Marker 
og faa Lykke til at indsamle et godt Forraad baa- 
de for Aand og Hjærte, en aandelig Kapital, som bær 
fulde Reuter for Livet. Gud Herren lade sin Vel
signelse og Fred i Jesu Navn hvile over dette Hus, 
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holde sin beskyttende Haand udbredt derover og 
give Gjerningen god og uforstyrret Fremgang! Han 
skjænke dem, der har bygget Huset, at de ogsaa 
maa have varig Nytte og Fornøielse af Bygningen, 
og dem, der sender sine Børn herind, at de ogsaa 
med Glæde og Tak maa se dem gaa ud derfra, 
fyldte med den ægte Kundskabs uforgjængelige 
Frugter!
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II.
Efterretninger om Nordmør og Kristiansund.

2.

Der er i et tidligere Program*)  givet en Oversigt 
over Distriktets Udvikling og Handelsforhold indtil 
Midten af forrige Aarhundrede og vist, hvorledes den 
frie Færsel, der foregik mellem de Fremmede og Eg
nens Indvaanere, standsedes i sin Gang til Fordel 
for Trondhjems Borgere. Skotter og Hollændere 
drog om i alle Fjorde for at indkjøbe Trælast og 
handlede med Prester, Fogder, Borgere og Bønder 
uden Forskjel. Regjeringen, som ved denne Trafik 
gik glip af Tolden, udstedte gjentagne Gange (som 
1591, 1614, 1635, 1641 og 1650) Anordninger, der 
indskrænkede eller forbød Fjordekjøbet; men baade 
de Fremmede og Almuen, som paa denne Maade 
med Lethed fik, hvad de behøvede, og ligesaa let 
afsatte sine Produkter, vare altfor vel tilfredse med 
en saadan Færsel til altid at efterkomme de ud- 
s4edte Forbud af fri Vilje, og Regjeringen magtede 
næppe at føre tilstrækkelig Kontrol eller hindre 
Fjordekjøb og Landprang. I Embedsmændene hav
de den i saa Henseende heller ingen Støtte, da disse 

*) Kristiansunds lærde og Real-Skoles Program for 1S(!S.
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selv deltog i Handelen trods kongelige Forordnin
ger (at 1552, 1570, 1607, 1614, 1662, 1670 o. s. v. 
endog 1701), og Tidens største Trælastexportører 
vare Præsterne*). Først da flere Toldsteder bleve 
oprettede til Opkrævelse af Trælasttolden omkr. 1600, 
— Nordmørs Toldsted nævnes første Gang 1611 — 
kunde der være nogen Rimelighed i at konsentrere 
Handelen, skjønt vistnok fremdeles de fremmede 
Fartøier anløb sine gamle Ladepladse inde i Fjor
dene, ligesom det ogsaa hændte, at de seilede bort 
fra Toldstedet uden at erlægge Algivten. De norske 
Kjøbsteder vare ikke stærke nok til at drage Han
delen til sig, og vare spredte over en lang Kyst
strækning, men overhang stadig Regjeringen med 
Klager over „den konfuse Tilstand“, hvori Handelen 
var kommet. Regjeringen kom dem som oftest imø- 
de ved at stadfæste og udvide deres Privilegier, og 
søgte at konsentrere Handelen i de større Byer, som 
hver fik sit særskilte, store Handelsdistrikt. Saale- 
des skulde daTrondhjem egentlig have den udeluk
kende Handel paa de 4 Sølen. Almuen besvarte 
disse Indskrænkninger med Klager over sin Forar
melse og Elendighed, hvortil de vel ikke ganske med 
Urette søgte Grunden i Trondhjems Forrettigheder. 
I en Ansøgning, rigtignok fra senere Tid, nemlig 
1733,**)  prises høit de gamle Tider, „da Skibene kom 
for hver Mands Dør og bragte rede Penge med sig 
og bøde den ene over den anden. Da var gode 
Tider, Fiskerierne fordelagtige, Skovene i god Stand“. 
Ligger der end adskillig Overdrivelse i denne Skil
dring af de gamle Tider, som altid under nærvæ-

**) Schønings Reise gj, d. nordenfjeldske Norge 2 H. S. SI.
Se nævnte Program S. 12.
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rende Pinagtighed stau i et skjønnere Lys, saa var 
det dog sandt, at Regjeringens Handelsprinsiper 
havde bragt megen Nød over Landet, og ikke mindst 
i disse Egne, hvor Afstanden til nærmeste Kjøbstad 
var saa stor. Det bevises ogsaa af Amtmand Sol- 
gaards Erklæring af 1731; han siger deri, at Amtets 
Indvaanere havde lidt mere ved de trykkende Pri
vilegier til Trondhjems Fordel end ved alle detnnge 
og store Krigsstyr, de maatte udrede under Fredrik 4,s 
langvarige Krig med Karl 12. For Hærjinger under 
Krigen vare disse Egne ellers paa Grund af sin af
sides Beliggenhed forskaanede, og det Forsøg, som 
et mindre Parti af Armfeldts Rær- gjorde i 1718 paa 
at trænge gjennem Orkedal og Meldal ind i Suren- 
dalen, blev hindret af Bønderne.

Nogen Hjælp for de 4 Sølen vilde vel den Konkur
ranse, Bergens Borgere i læugere Tid i ørte med Trond- 
hjems, have bragt; men den blev oftere afbrudt og til- 
sidst ganske standset. Trønderne ansaa disse Egne at 
tilhøre dem med Rette og fordrede, atingen maatte 
handle der uden de selv, og Regjeringen, der blev 
beleiret af Supplikationer fra begge Kanter, gav 
oftest den sidste Klager Ret. Forholdet minder al
deles slaaende om Privilegiekampen i Oslo*)  mel
lem Oslos Borgere og Rostockerne, med Modbrev 
paa Modbrev, hvor Kristiern 1 affinder sig, saa godt 
gjørligt er, turvis med Parterne. At opregne og 
gjennemgaa disse forskjellige Privilegier, vilde kun 
være en trættende Gjentagelse; men de vigtigste 
Træk skulle dog her meddeles. Da Kjøbstædernes 
Forhold efter Suverænitetens Indførelse toges under 

*) Lange: Bidrag til Norges Historie under Unionen S. 268
—286 i Norsk Tidsskrivt tor Videnskab og Literatur. 1 
A arg.
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Overveielse ved en nedsat Kommission, fremkom 
begge Byers Borgere med sine Rækker af Bevillin
ger, aabne Breve og Domme*).  I 1580 blev af 
Fredrik 2 udsendt 3 Kommissionærer for at holde 
Retterthing i Norge, og af dem blev besluttet, at 
Bergens Borgeres Handel skulde efter Aars og Dags 
Forløb være afskaffet, og Ingen tilstedes at handle 
og vandle udi Trondhjems Len undtagen Trondhjems 
Borgere alene. Men herimod protesterte de ber
genske Kjøbmænd og 158422/u bestemte Kongen, at 
det skulde staa Bergens Borgere frit for at handle 
der, mod at Trondhjems Borgero fik den samme 
Ret i Bergenhus Len. Dermed fandt disse sidste 
sig ikke tjent; de klagede over Tilsidesættelse og 
ved Dom af 1592 eller 1591, afsagt af Rigets Raad 
i Kristian 4,s Mindreaarighed, fastsattes, at „Bor
gerskabet i Trondhjem burde nyde, bruge og behol
de deres Frihed i Lenet, ubehindret i alle Maader, 
men være forpligtet til at forskaffe dennem udi for
nævnte Len nødtørftig Tilførsel paa, hvis de behø
vede, og at sælge dennem for et lideligt og billigt 
Kjøb, som Borgerne af Bergen kunde fly og selge dem 
det for, med mindre de dette Privilegium ville have 
forbrudt.“ Dette bekræftedes 1602**)  ved en Her- 
redagsdom. Men Trønderne kunde ikke opfylde sine 
Forpligtelser. I 1625, da flere Uaar og mislykkede 
Fiskerier havde bragt Nød over Distriktet, tillodes 
det endog fra alle Steder i Danmark og Norge at 
føre allehaande Viktualier til Sølenene. Fra Bergen 
klagedes der over, hvor slet Trønderne havde for- 

*) Cancelliindlæg for 1061 og 1662, i Rigsarkivet —Norske 
Magasin. 3 Bind S. 56—61. Norske Rigsregis tranter II. 
583 og flg.

**) I Caneelliindlæggene staar 1602: i Norske Magasin 160S.
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synet Distriktet, og paastodes, at de havde forbrudt 
sit Privilegium. Kristian 4 udnævnte da 2 kongelige 
Kommissionærer, som i Molde undersøgte Forhol
dene og paahørte Klagerne, hvoraf Følgen blev, at 
Bergen fik nye Privilegier paa Handel i Sølenene. 
Imidlertid synes disse atter være dem fratagne indtil 
1660, da de fik dem igjen for de Tjenester, som de 
havde vist under Krigen med Karl Gustav. Ved 
Freden til Roskilde 1658 var Fredrik 3 bleven nødt 
til at afstaa hele Trondhjems Len til de Svenske, 
derunder da ogsaa Nordmør, medens Romsdalen, 
der almindelig havde udgjort et Underlen, gjordes 
dem stridigt. Den svenske Kommissær Lorentz 
Creutz havde strax paalagt Skat og udskrevet Mand
skab til den svenske Hær; men allerede samme 
Aar udbrød Krigen paa ny, og norske Tropper mar- 
sjerede under Georg von Reichwein fra Østerdalen 
ind i det Trondhj emske, medens der i Bergen ud
rustedes en Styrke paa 2000 Mand under Ludvig 
Rosenkrands og Lieflænderen Reinhold von Hoven, 
Eier af Vestnæs Gaard i Romsdalen; Bergens Bor
gere havde ved den Ledighed vist stor Iver, opret
tet og udrustet et Kompagni paa 150 Mand og skaffet 
Skibe. I Slutningen af Aaret kapitulerte den svenske 
Befalingsmand Clas Stjernskøid, og Trondhjem var 
dermed befriet*).  Som Belønning for disse Tjenester 
lovede Statholderen Nils Trolle paa Lensherren Ove 
Bjelkes Anbefaling at forhjelpe Bergenserne hos Kon
gen til at erholde de samme Privilegier paa Handel 
i de 4 Sølen, som de før havde havt, og 1660 tilstod 

*) Indbydélsesskrivt for Nissens Latin- og Real-Skole 1868 
Yngr. Nielsen. De nordenfjeldske BegivenliecTér i Aarene 
1657—1660. Blandt de norske Tropper nævnet flere Gange 
Dragoner fra Sundalen, 

i
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Kongen ogsaa dette mod, at Trønderne skulde nyde 
den samme Frihed i Bergenhus Len som før. Atter 
kom der Klage fra disse, „deres By var i en meget 
maadelig Forfatning, efterat den havde udstaaet saa 
meget ved Krigen og Fiendens Besættelse; nu da 
Jæmteland var afstaaet til Sverige, og Trondhjem 
saaledes var blevet Grændsestad, var det høist for
nødent, at den kunde tiltage i Handel og Formue.“ 
Derimod, indvendte Borgerskabeti Bergen, at „Trond
hjem nok havde været forpligtet at skaffe tilbørlig 
Tilførsel: men hvorledes saadant af dennem er hol
det og efterkommet, det ved de bedst selv og hver 
ærlig Mand, som paa de Steder haver omgaaet. 
Der var af dennem gjort saa daarlig Forsjun og 
Forstrækning, at der paa adskillige Steder haver 
befundet stor Mangel paa Sædekorn og Fetalje. Nu 
bliver de meste og bedste Fedevarer opkjøbte af 
Fremmede og kommer ikke til Toldstederne, saa at 
Kongen mister sin Told. Dette fordrager T.s Bor
gere, men ville formene Bergens Borgere, som for 
ringe Kjøbmandskab bliver paadømt Konfiskation 
med Hensyn til Dommen af 1602. Deres Privilegier 
vare erhvervede for troskyldig underdanigst Tjeneste 
til Lands og Vands udi den sidste Feide og efter Nils 
Trolles gunstige Tilsagn.“ Men Trondhjem maatte 
hjælpes, og de ny erhvervede Privilegier bleve igjen 
indskrænkede for Bergenserne. (1662 og 1670). Un
der Kristian 5 var Trønderne eneraadende i Distrik
tet, især efter Trondhjems Brand 1682 (Reskripter 
og Forordninger af 1682, 1686, 1688, 1691). Under 
Fredrik 4 foregik, som tidligere fremhævet, en For
andring til det bedre; endnu 1701 haandhæves de 
gamle Prvilegier ? men 1702 fik i al Fald de 4 Sø 
len« Tndvaanere Ret at handle, hvor de vilde, enten 
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i Trondhjem eller Bergen. Imidlertid kom Borger
skabet i Bergen i Tvist med de Kontor’ke eller Ty' 
skerne, der ogsaa vilde benytte sig at denne Frihed, 
men det vilde de norske Borgere forbyde dem, og 
det kom i den Anledning til Proces, som blev afgjort 
1708, hvorved de Kontorske Fordringer tildels blev 
efterkommet. Den Iver, hvormed Alle søge at rive 
Fordelen til sig, frembyder et helt underligt Skue, 
og ikke engang Regjeringen synes at tænke paa, hvad 
der er bedst for dem, som det nærmest gjælder, Eg
nens egne Indvaanere. Den Lettelse, Lillefosen og 
Molde fik af Fredrik 4, var for Resten kortvarig; men 
“Skandsen“ paa Indlandet i Kristiansund bærer end
nu Mindet om denne Konges Fæstningsanlæg. Un
der Kristian 6 blev det værre igjen, indtil de forfær
delige Uaar1741—1743 bragte Regjeringen til at imø
dekomme Indbyggernes Ønske, og Lillefosen og Molde 
fik endelig 1742 Kjøbstadsrettigheder efter Ansøgning 
fra „Fosund“ og Molde samt Romsdalens og Nord- 
mørs Indvaanere og deres Klagemaal „over den slette 
og armelig Tilstand, de ere geraadede udi.“ Som 
Minde om Kongens Naade skulde Lillefosen bære 
Navnet Kristiansund; men i det Hele har den Kon
gerne af Navnet Kristian lidet at takke for. Endnu 
i sidste Stund søgte Stiftamtmand Nissen i Trond- 
bjem at hindre de to Steder i at faa Kjøbstadsret
tigheder, da det var at befrygte, at Beigen og Trond
hjem vilde faa stor Afbræk;*) nu nyttede imidlertid

*) Det er den samme Mand, begge Byer skylde sine smagløse 
Vaaben, for Kristiansund foreslog han et’af en høi Klippe 
kommende Vandspring, hvorimod komme springende Lax, 
eller og Neptunus; det første, som i Øvrigt ikke i mindste 
Maade passer for Stedet, blev antaget, for Molde foreslog 
nan cn Hvalfisk, som drivor cn Tønde for sig-, ellei- og
en Havfrue.

Q*



20-

ikke længere Klager fra den Kant. Der tilsto des 
de nye Kjøbstæder ingen særegne Rettigheder, men 
kun almindelige,- saa at Handelen altsaa blev fri.

De Fremmede, som handlede i disse Egne vare 
fornemmelig Skotter og Hollændere, tildels Danske, 
og i hvilket Forhold viser Toldextrakterne; saaledes 
angives i Extrakt over Kommiss arietolden (der gik 
til Krigsudrustninger) at af de 5b Skibe, som anløb 
Molde i 1647, var 21 bkotter og 15 Hollændere, des
uden 3 Danske, og nogle faa fra England og Ham
burg. Flere Steder i Amtet skal have faaet Navn 
af denne Handel; Skotterne skulle havt Ladepladser 
paa Skotteberget i Borgund og Skottehammeren ved 
Veblungsnæs, Hollænderne paa Spilkevik ved Stor
fjorden og Skibshavnen i Aure*) Efterat nye Told
steder vare oprettede, og Kjøbstadsforholdene efter 
Suverænitetens Indførelse var nærmere ordnet, op
hørte lidt efter lidt dette. Men Skotterne (og Ir
lænderne) nedsatte sig nu i Molde og Lillefosen, 
ligesom Flepsborgerne i Trondhjem; i Molde fore-

ti Til det sidstnævnte Sted knytter sig Sagnet om den over
modige Præstedatter. I Aure var der en rig Præstefa
milie, rimeligvis store Trælasthandlere, ved Navn Krabbe. 
Susanne, Datter af Præsten Laurits Krabbe omkr 1600, 
skal engang pralende af sin Rigdom have kastet sin Guld
ring i Søen med de Ord, at ligesaa lidt, som hun nogen
sinde fik denne Ring igjen, ligesaa lidt vilde hun se En
den paa sin Rigdom. Nogle Dage efter kom en Husmand 
til Præsten med Fisk, os i en af dem fandtes Ringen. 
Susanne blev i sin Alderdom saa fattig, at hun levede i 
Skibshavnen, hvorhen hun da var flyttet, af Renterne af 
en Kapital, som hendes Bedstefader, Peder Krabbe, havde 
skjænket til Sognets Fattige. Lignende Sagn fortælles 
paa forskjellige Steder Mest bekjendt er Herodots For
tælling om den mægtige græske Tyran Polykrates paa 
Samos (Fayes norske Folkesagn S. 228.) 
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kommer Navnene Cotton, Jalles, Ord og Alban, og 
i Kristiansund John Ramsay, (1737) Gordon, Smith, 
Conders (?), Miller, Leslie, Gilroy, Dail, Allan, Christie ; 
Familien Moses skal have været fra Newcastle (1745). 
Familien Christie indvandrede til Bergen, og derfra 
kom en Dessendent til Kristiansund som Embeds
mand. Baade Byen og Distriktet har for en stor 
Del Skotternes Foretagsomhed og Dygtighed at takke 
for sit Opsving og livligere Handelsrørelse i Midten 
af forrige Aarhundrede. Det skyldes dem og nær
mest John Ramsay, at Tilvirkningen af Klipfisk blev 
indført eller i al Fald almindelig i Amtet, og fra den 
Tid ligetil nu har Kristiansund været Norges vigtigste 
Exportsted for denne Vare; senere, i Slutningen af 
Aarhundredet, var ligeledes en Skotte den første, 
som gjorde Potetesdyrkningen, som dengang var al
mindelig i hans Hjemstavn, kjendt paa denne Kant. 
Skotterne, der synes at have sluttet sig sammen som 
et eget Handelsselskab, „det engelske Kompagni/1 
erhvervede sig flere af de vigtigste Fiskevær og Han- 
delspladse i hele Amtet og handlede med Bønderne 
under mere billige og fordelagtige Vilkaar for disse, 
end Landets indfødte Kjøbmænd kunde give. De 
gav Bonden fuld Kjøbstadspris for Fisken paa Væ
rene, solgte dem Kornvarer for billig Pris eller be
talte kontant, naar det forlangtes, men gav ikke Bon
den Kredit og afholdt sig ganske fra at binde ham 
til sig' paa den Maade. De andre Kjøbmænd led 
rigtignok derved, da de ikke kunde konkurrere un
der saadanne Betingelser, men Bonden stod sig godt 
paa det. Hvilke betydelige Eiendomme, de sad inde 
med, viser Auktionen efter William Gordon, der 1772 
gjorde Fallit rimeligvis paa Grund af de uheldige 
Fiskerier, og reiste tilbage til Irland. Ikke mindre 



end 26 Gaarde og Vær bleve solgte' efter Irani, 
deriblandt Bremsnæs, den største Ga ard i Fogderiet 
med 31 Husmænd og 3 Fiskevær. Bremsnæs, der i 
Øvrigt er mærkelig i antikvarisk Henseende, havde 
i sin Tid været eiet af Bonden Arnthor, der efter 
nogle gamle Ætlæg*)  var i Slægt med Kong Magnus 
Barfod. Siden hørte Gaarden til Erkebispstolens 
Gods. Den var saa en Tid Fogedgaard, I 1772 kjøb- 
tes den af William Leslie, der betydelig forskjønnede 
og udbedrede den. Imidlertid forblev ikke alle disse 
Udlændinge paa Stedet, men flyttede almindelig, naar 
de havde samlet sig nogen Formue, tilbage til Skot
land; saaledes William Leslie, der skal have erhver
vet sig en Formue af 30,000 £ St.; andre Familier 
uddøde, og her i Byen er nu kun Slægterne Christie, 
Allan og Dall tilbage. Den Overlegenhed, de skot
ske Kjøbmænd havde, fremkaldte Klager og Chi
kanerier fra de andre, og i den Anledning lod John 
Ramsay spørge Romsdals Almue paa Tinge, om den 
Fiskehandel, han havde brugt, var dem til Fordel 
eller Skade; mensamtlige svarede, at „den var dem 
til største Gavn af Aarsag, at han baade gav bedste 
Pris og rede Penge.“ Paa Grip Vær, som han eiede, 
var Opsiddern.es Kaar saa forbedrede, at de istedet- 
for at trygle sig Arbeide til i Byen for ussel Beta
ling nu vare i jævn Velstand. Ivrige Geistlige 
likte heller ikke denne Indtrængen af skotske Pres- 
byterianere, og den orthodoxe Biskop Nannestad, der 
ikke var nogen Ynder af den reformerte Kirke, kla
ger over de mange Englændere og Skotter, som give 
sig ud for at være reformerte, j,men ved sit slette 

*) Be Aarsberetning fra Foreningen til norske Fortidsmiu- 
desmærkers Bevaring for 1862 S. 13 og Samlinger til dm 
norske Folks Sprog og Historic VI. S 68 o, ilg.

Opsiddern.es


Levnet bevise, at de ikke have nogen Religion.“*)  
Ogsaa fra en anden Kant flyttede Kjøbmandsfamilier 
til Stedet. Medlemmer af de i Trondhjem bosatte 
flensborgske Faktorer tog Borgerskab i Kristiansund, 
og, fra deres oprindelige Hjem, hvormed de vedlige
holdt Forbindelsen, kom Handelsvenner og Slægtninge 
hi.dop; saaledes indvandrede den Knudtzonske og ri
meligvis den nu uddøde Kaasbøllske Slægt, i sin Tid 
Byens rigeste Familie, fra Trondhjem. Familierne 
Clausen, Walther, Volckmar kom fra Flensborgegnen.

*) L. Dnae. Trondbjcms Stifts geistlige Historie S. 1C9,

Det er tidligere omtalt, at den Masse Jordegods, 
der især ved Inddragelsen af Bispestolernes og Klo
sternes Gods var kommet i Kronens Eie, lidt efter 
lidt blev solgt, hvormed Begyndelsen gjordes af Kri
stian 4, saavidt vides, i 1624, og fortsattes i større 
Maalestok af hans Eftermænd, især Fredrik 4. Li
geledes udstykkedes efterhaanden det adelige Jorde
gods, da dermed ikke i Norge var forbundet de store 
Privileg:er som i Danmark, og det derfor var lidet 
fordelagtigt at beholde det samlet. Den eneste be
tydelige Adelsæt, som har havt sin Hovedgaard i 
Nordmør, var vel Kaneætten, hvis Gods for en stor 
Del var samlet ved Arv eiter Gante Galtung, men 
især efter Drotseten Sigurd Jonsson af Giske og hans 
tidlig afdøde Søn. Giskcættens store Gods blev 1490 
skiftet i 3 Dele, hvoraf en tilfaldt Arild Kanes Hus
tru og Svigerinde, nemlig foruden Gaarde paa Het- 
landsøerne og Nordland alt Godset i Surendalen og 
andetsteds i „Edøens Len“. Hovedgodset med Ka
nestrøm var siden i forskjellige Familiers Eie, Fa
milierne Gris, Gyldenhorn, — af Fredrik l blev det fra- 
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taget Erik Eriksen Gyldenhorn, der 1531 havde 
sluttet sig. til Kristian 2, og overdraget Nils Løkke, 
men siden tilbagegivet til hans Arvinger — Brocken- 
hus, Bj'elke og Rosenkrands. Ridder Peter’ ai Edø 
havde betydeligt Jordegods baade i Nordmør og 
Søndmør og har efter hans Titel at dømme, havt sin 
Hovedgaard her; men det har nepoe været Tilfælde 
med hans Svigersønner og Arvinger, Peter Haakons
søn og Tidemand af Lybek*).  Hvor stort Adelsgod
set har været, kan vanskelig afgjøres. Kronen eiede 
1615 af de 850 Gaurde i Nordmør, hvoraf svaredes 
Jordebogsafgivter, 329, og af dem var 263 Gaarde 
oprindelig geistligt Gods. Kommer hertil foruden 

*) Paa Gaarden Aspen i Fredø S. skal ifølge Klüwer have 
boet mægtige .Folk. „De gamle Husebygninger, som 
brændte 1804, have været opførte 1684, hvilket Aarstal 
fandtes over en Dør i en saakaldt Herrestue, hvor der 
istedetfor det nu brugelige Mose mellem Stokkene, var 
lagt fint rødt Klæde. Døraabningen, der kun var anbragt 
gjennem 3 Stokkeis Længde, var saa høi, at den høieste 
Karl kunde gaa opret derigjennem. De fladhugne Tøm
mervægge vare prydede med endel Malerier, som fore
stillede adskillige Kjæmper i deres fulde Rustning, hvil
ket altsaa tilkjendegiver, at denne Gaard baade i Oldti
den og Middelalderen har været beboet af anselige Mænd, 
fra hvilke den nuværende Eier, som er Bonde, skal ned
stamme, Ved ovennævnte Ildebrand tilintetgjordes ogsaa 
et gammelt Skrin, som gjennem alle Slægter havde iulgt 
Gaarden. Dette var fyldt med Kalveskindsbreve, som 
alle tilhørte og angik Gaarden. Kt af disse, hvis Skrivt 
næsten var uforstaaelig, skal, siges der, have oplyst, at 
den samme Familie, som endnu bor der og som bestan
dig har baaret Tilnavnet Trygve, stammer ned fra en 
Konge af samme Kavn.“ Klüwer. Norske Mindesmær
ker S. 120 Paa Sjaumælingar i Øre Sogn, Tingvold 
Pr boede omkring 1220 Bonden Andres,' som sammen 
med Øgmund af Spaanhcim gjorde ct Bjarmelandutog.
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Adelens Eiendomme Kapitel-, Kirke- og Mensalgods 
samt Kjøbstadborgernes Gaarde, og tager man des
uden i Betragtning, at ogsaa en Del af Odelsbøn
dernes Jord sandsynligvis blev bortbygslet, maa vel 
omtrent 2 Trediedele af Jordeiendommene i denne 
Tid (Begyndelsen af 17 Aarh.) være drevet af Lej- 
lændinger og kun en Trediedel af Odelsbønder; i 
Søndmør har Forholdet været langt ugunstigere, da 
endnu i Slutningen af 17 Aarh. Selveiergodset kun 
udgjorde en Syvendedel. Udstykningen af Jorden 
maatte naturligvis bidrage meget til Landets Op
komst, Velstand og Folkeformerelse. Af Schønings 
Beregninger efter Præstetienden i 1589 og 1770*)  
skulde det fremgaa, at Kornavlen i Løbet af disse 
180 Aar, inden hvilke Salget af Kronens og Adelens 
Gods foregik, har steget med det nidobbelte; men 
1589 synes at have været et misligt Aar. Tager 
man derimod til Udgangspunkt for Beregningen 1628, 
vil der i disse 140 Aar vise sig en Forøgelse i Pro
duktionen med det tredobbelte i det Høieste; det 
Aar synes igjen at have været mere end almindelig 
godt. I ethvert Fald bliver Forøgelsen betyde ig. 
Præstetienden ydedes af Bønderne efter et løst 
Overslag eller efter gammel Vedtægt, og Husmænd 
og Inderster, hvis Tal dog dengang ikke var stort, 
vare fritagne for den; man kan saaledes nok med 
Schøning antage, at den burde sættes en halv Gang 
saa høi, naar man skal lægge den til Grund for 
Beregning af Avlen. Præsternes Andel af Tienden 
udgjorde en Trediedel, og da den for hele Fogderiet 
i 1589 udgjorde 158 Tønder, skulde hele Tienden 
egentlig have været 711 Tønder, og Produktionen 
altsaa 7,110 Tdr. I 1628 var Præstetienden 593 

*) Hcrmodor, 5 Bind. 8c ogsaa nævnte Program S. 5.
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Tdr., altsaa Fogderiets liele Kornavling eftei’ samme 
Beregningsmaade omtrent 26,000 Tdr. 11770 skulde 
den da have gaaet op til 70,000 Tdr. omtrent*)  Imid
lertid var dog Leilændingsvæsenet længe herskende 
i Fogderiet, som i hele Amtet. Flere af de trond- 
hjemske Borgere, som boede omkring i Lenet, de 
saakaldte Udliggere, opkjøbte betydelig Jordegods, 
fornemmelig for Skovdrivtens Skyld, der i Begyn
delsen og i Midten af 17 Aarhundrede var Distriktets 
vigtigste Næringsvei. Især var det Tilfælde i Ting
vold og Stangvik. Saaledes nævnes som Handels- 
mænd og Jordegodseiere Jakob Mekelborg, Hans 
Byter, Michael Schive og Hans Ferner, rimeligvis den 
rigeste Mand i Fogderiet i de Dage, Jørgen og Kri
stofer Feiner, Hans Ørbek, Rasmus Teil gaard, Frants 
Bøye, Matthias Ribe o. fl.**)  Ogsaa Embedsmændene- 
eiede en Del Gaarde. Schøning bemærker***),  at end
nu omkr. 1770 tilhørte det meste Jordegods i Nord
mør Proprietærer, hvorfor de fleste Bønder der ere 
Bygselbønder. „Her, som mange andre Steder, er. 
det blevet gjængs, at formuende Bønder kjøbe og 
bruge fiere Gaarde end dem, de selv bebo, som Avls- 
gaarde, hvorved mange blive øde,“ og han vil ogsaa 
paa sm Reise have faret forbi flere udyrkede Steder 
som viste Spor til fordums Bebyggelse; men i det Store 
taget maa aabenbart Distriktet være gaaet fremad. 
Da Trælasten ophørte at være den vigtigste Udfør

*) I Thaarups Magasin, Nogle Samlinger om Tiendevæsenet 
i Norge regnes 80,000 Tdr.

**) L. Kraft. Topografisk-statistisk Beskrivelse over Konge
riget Norge 5 Del.

**•) Reise gjennem en Dal af Norge 1773, 1774 og 1775. 2 
Hefte : — Saml, til det norske Folks Sprog og Historie 
4 Bd. S- 33.
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selsvare, og Fiskerierne tiltog i Betydning,søgte Bor
gerne mere at erhverve sig Vær end Gaarde, og det 
er allerede omtalt, hvilke Eiendomme de kristian- 
snndske Kjøbmænd kunde besidde. Alt fra gammel 
Tid var Værene tildels i Kronens, Kirkens eller Ade
lens Eie; Grip, det største, var undertiden eget Len, 
og i 1550 omtales en Trætte mellem Erik Rosenkrands 
og Nils Gyldenløves Enke, den bekj endte Fru Ingerd, 
om et Fiskerleie paa Nordmør*)  — I 1728 lod 
Fredrik 4 sælge det „til Militsen assignerede Gods“ 
i Trondhjems Stift, og deriblandt Grip og Vejen, som 
begge kjøbtes af HansHornemann, Raadmanl i Trond- 
hjem, hvorved Kongens Gjæld til ham for den af hans 
Fader gjorte Forstrækning til den kongelige Kasse 
b!ev likvideret. Grip har fra gammel Tid af ligesom 
flere andre Vær havt særskilt Kirke; paa Vejen og 
Odden er disse nedlagte; men Grip er fremdeles eget 
Sogn, det mindste i hele Landet baade i Udstrækning 
og Folketal. Længden af den eneste beboede 0 er 
ikke mere end 900 Fod, og Folketallet har vexlet fra 
50 til omtrent 350 Mennesker; Kjøbesummen for hele 
dette Sogn udgjorde 336 Rdr. d. Courant! Horne
mann solgte de to Vær, der i længere Tid var for- 
pagtet af Jakob Femmer til John Mathewmann, og 
han igjen til John Ramsay (1737—1753), hvorfra Grip 
senere kom til John Moses og John Ord, George 
Moses, William Leslie o. s. v,**)

*) Norske Rigsregistranter I. S. 125. Se forøvrigt Pro
grammet for 1868 S. 6.

**) John Matthewmann betalte 1000 Rdr. C. for begge Vær 
dm samme Sum gav Ramsay; John Moses og John Ord 
betalte for Grip alene 800 Rd 1753 I 1764 ansattes Grip 
til en Værdi af 1600 Rdr.; 1803 til omtrent i3,000 Rdlr.

Skovbruget havde givet de n første Anledning til 
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de Fremmedes Handel i disse Egne; men det var 
drevet paa en saa ødelæggende Maade her, som over 
alt paa hele Kysten, at den snart blev indskrænket. 
Søndmørs Skove var tidligt udhuggede, omkring 1660 
var det samme næsten Tilfældet med Romsdals, og 
ikke fuldt 100 Aar efter var i Nordmør kun enkelte 
Bygder istand til at levere noget Tømmer til Udskib, 
ning, nemlig Aure, Surendal, Tingvold og Stang
vik.*)  De sydligste og ytre Bygder var rent ud
huggede; og de mange Fururødder, som fandtes 
overalt og tildels endnu findes, viste Ødelæggelsens 
Spor. Lillelosens Trælastudførsel var i 1669 steget 
til henimod Million Bord foruden en 800 Tdr- 
Tjære; men fra det nævnte Aar gaar den stadig 
nedad, idet Skovene udtømmes og Fiskeribedrivten 
samtidig vinder i Betydning, og 1741 var Udskibnin
gen gaaet ned til det laveste, 60,000 St. Bord foru
den Tjære, Bjælker m. m. Tjæreudførselen var derimod 
i jævn Stigen; ti Bønderne udvandt den allesteds af 
de gjenstaaende Rödder, saa at næsten alle Gaarde 
i forrige Aarhundrede afsatte nogle Tønder Tjære 
aarlig til Kristiansund. Værst medtagne var de be
neficerte Skove, som bortforpagtedes og da dreves 
paa Rov; den, der bøgslede et saadant Gods og 
havde Sagbrug der, holdt sig berettiget til alt det 
Tømmer, som kunde tilveiebringes i de omliggende 
beneficerte Gaardes og Almindingers Skove ; enkelte 
Kjøbmænd blev dog tiltalte for ulovlig Hugst. Præ
sterne havde tidligere paa samme Maade tiltaget 
sig fuld Raadighed over sine tilliggende Mensal- 
gaarde.**)  I alle Bygdebeskrivelser fra forrige Aar- 

*) Amtmand Tønders haandskrevne „Beskriv, over Romsdals, 
Nordmørs og Sundmørs Situation og Beskaffenhed“ 1774.

**) Indberetning fra Fogden Wedege.
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hundrede gjentager sig den samme Klage over Sko
venes Ødelæggelse, fremkal It al ulovlig og ufornuf
tig Hugst, og især kastes Skylden paa Forpagterne 
af det beneficerte Gods. Saale des lortæller, for at 
tage et Exempel blandt mange, Præsten From i Aure*}  
(1757—1774): „I Auredalen var fordum god Skov; 
men nu er den udhugget, da Sagen/ed Præstegaar- 
den blev forpagtet. Forpagterne kunde hugge 60 ä 
70 Tylvier Sagtømmer aarlig alene i Præstegaardens 
Skov, foruden hvad der huggedes i de beneficerte 
Skove, som alle ere ruinerte; Præstegaardens er saa 
ødelagt, at Præsten maa hente Ved langveis fra. 
Saaledes er det overalt. En Mensalgaai’d forpagte- 
des paa 15 Aar, paa den Maade, at hvert Aar maatte 
hugges 15 å 16 Tylvter Sagtømmer (hvilket i 15 Aar 
vil udgjøre 1440 Træer), og det paa et liden Stræk
ning. Furen voxer langsomt og behøver 30 Aar el
ler længere for at give en skikkelig Sagstok. Stang
vik Prestegaards Skov blev forpagtet for 3 eller 5 
Aar; men den blev saa ilde medtaget, at Ingen 
vilde have den, endog den udbødes for saa godt 
som intet.“ 1 1641 var der i Nordmøre 69 Sage. 
Amtmand Tønder anfører i Midten af forrige Aar- 
hundrede 91 Sage, hvoraf de fleste rigtignok var 
meget smaa; enkelte skar kun 50 Bord om Aaret, 
den største 2000. I Romsdal opregnes 32, i Sønd- 
mør kun 8. I 1773 i Stangvik 31 Sage. I 1816 var 
der i hele Nordmør 64. Regjeringen var vistnok 
begyndt at tage sig af Skovbruget, men nærmest for 
det søndenfjeldskes Vedkommende. Det i 1739 op
rettede Géneralforstamt ophævedes allerede 1746. —- 
Eft;rat Lillefosen havde faaet Kjøbstadsrettigheder, 
tiltog Træln studførselen noget, — den var mellem 

*) Topografisk Journal 19 Hefte.
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1751 og 55 omtr. 100,000 St. Bord, mellem 1756 og 
60 - 136,000 — og den nordamerikanske Friheds
kamp, da Indførselen af det kanadiske Tømmer til 
England hindredes ved Krigen, gav Handelen ad
skillig Opsving, om end langtfra saa stort, som i de 
søndenfjeldske Byer. (1782 lidt over 200,000, omkr. 
1800 - 250,000 St. Bord.) I Begyndelsen afAarhun- 
dredet var den steget til henimod 600,000 Bord. I 
Krigsaarene var Trælasten saa godt som den eneste 
Udførselsartikkel fra Kristiansund; England var frem
deles, uagtet det laa i Krig med den danske Stat, 
det vigtigste Marked. Det trængte nemlig til den 
norske Trælast og for at skaffe denne tilveie, ud
stedte den engelske Regjeringde saakaldte Licen
ser, hvorefter norske Fartøier fik Frihed til at ind
føre Varer i de britiske Havne. Ovenpaa den almin
delige Standsning i Handelen, som var en Følge af 
Fredsbrudet i 1807, fulgte derpaa en livlig, men kort
varig Færsel, og de norske Produkter opnaaede uhørt 
høie Priser. Den danske Regjering havde tidligere 
forbudt al Forbindelse med England under Livsstraf, 
men saa nu gjennem Fingre med den, uden dog at 
hæve Forbudet, som den vel indsaa var fuldt saa 
skadeligt for Norge som for England. Saasnart man 
imidlertid var nogenlunde forsynet der, indskræn
kedes Farten paa flere Maader, Licenserne bleve 
sparsommere, og Priserne sank; men de norske 
Kjøbmænd vedblev alligevel med Udskibningen og 
var nødt dertil, da al anden Handel laa stille. I 
denne Tid led Skovene betydeligt; ti det var dem 
alene, man havde at holde sig til, og de høie Priser, 
man fik i Begyndelsen, lokkede til at hugge alt, hvad 
der kunde afsættes. Engelske Skibe kom ikke til 
Landet, og for at besørge Udførselen maatte mau 
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bygge en god DelFartøier; saaledes byggedes i Kri
stiansunds Tolddistrikt i Aai'ene 1810 til 1814 det 
efter den Tids Forhold store Antal af 16 Skibe med 
460 C.-Læsters Drægtighed. I de beneficerte Skove 
i Aure og Stangvik hug man desuden Tømmer til 
Bygning al Kanonbaade, af Land- og Flaadebatte- 
rier. Allerværst var det i Trængselsaarene 1812 til 
1814. De, som havde Skove til siue Gaarde, vare 
nødte til at levere Kristiansunds Kjøbmænd Bord 
for Korn. Fiskerierne vare mislige, og Fisken stod 
i liden Pris. Kornet strakte ikke til, og Folket 
maatte i sin Nød afflaa Furubarken, hvorved Træ
erne døde ud, for at lave det usle Barkebrød.

Men idet Skovdrivten aftog i Slutningen af det 
17 Aarh., gik Agerbruget fremad, i al Fald i de indre 
Bygder. Det er før bemærket, i hvilken Grad Korn
avlen havde tiltaget fra 1q89 til 1770; dertil havde 
vistnok for største Delen Jordens Overgang fraLei- 
lændingsgods til Odelsgods bidraget, men ogsaa Ud
tømmelsen af den Næringsvei, som hidtil havde bragt 
Egnen stor Fordel. I de ytre Bygder maatte det 
naturligvis være anderledes; her blev Fiskeriet den 
vigtigste Bedrivt, og det og Jordbruget har sjælden 
trivtes i Forening. Paa flere Steder var Fællesska
bet til Hinder for kraftigere Dyrkning, paa andre, 
især i Kværnæs, den naturlige Beskaffenhed, da Jor
den for en stor Del bestaar af flade Myrer, omgivne 
af Aasrygge. Pløieredskaberne vare høist mangel
fulde; skulde ny Jord brydes, brugte man mest 
Spade og Hakke; Gjødningen var utilstrækkelig, og 
paa Smølen f. Ex. kastede man Gjødselen paa Søen 
som en unyttig Ting. Det var først i Krigsaarene, 
at man ved Søkysten lagde Vind paa en bedre 
Dyrkning, da de uhyre Kornpriser, de kostbare Fi
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skeredskaber og dertil mislykkede Fiskerier lærte 
Bonden Nødvendigheden af at stelle anderledes med 
sin Ager. En Ting havde man dog lagt sig efter, 
Dyrkningen af Potetes. Omkring 1770 solgte Eng
lænderne og Skotterne hele Ladninger af denne 
Frugt, som man nordenfjelds ikke kjendte før Krigs
folkets Tilbagekomst fra Holsten 1762; men alt om
kring 1780 var Avlen deraf almindelig paa flere 
S.teder, som paa Hitteren. Det var de saakaldte 
„Distingverte“ (vore Tiders „Konditionerte“), som 
foregik med Exemplet; saaledes paa sidstnævnte 
Sted Præsten P. Bang. Ved Kristiansund var Dyrk
ningen begyndt tidligere, formodentlig af William 
Leslie, der indførte den paa Bremsnæs, som han 
opdyrkede og beplantede paa en storartet Maa- 
de; han forbedrede Faareavlen ved Dyr af skotsk 
Race, og lod plante 14000 Træer, hvoraf 400 Frugt
træer, som ligeledes for største Delen førtes over 
fra hans Hjemstavn. Præsterne Lorentz Angell og 
Hans Grøn Bull vare ligeledes kjendte som dygtige 
Jordbrugere. — Langt tidligere var Kornavlen steget 
i de indre Bygder. Surendal var i det 18Aarh. den 
vigtigste Kornbygd og sagtens det mest velhavende 
Præstegjæld i Fogderiet. Der var Jordbruget virke
lig blevet den vigtigste Næringsvei. Humleavlen dre
ves i større Udstrækning end noget andet Sted nor
denfjelds, og Produktet stod i næsten lige saa stort 
Ry som den brunsvigske. Af Lin og Hamp dyrke
des ligeledes betydeligt. Husfliden var stor og S uren
dalens vævede Lerreder vare bekjendte. Til Have
dyrkning havde Præsten Søren Hagerup opmuntret 
og foregaaet med Exemplet. Fra gammel Tid af havde 
Bygden stor Fædrift; Slagtekvæg førtes lige til Trond- 
hjem, og Heste solgtes til forskjellige Kanter. I
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1G20 opkjøbte Lensherren, Tage Thott, endog Heste 
lier for at forø til Danmark. Imidlertid klages dog 
over, at Kreaturholdet var stort og Husholdningen 
temmelig daarlig; meget Korn gik med til Hesteop- 
drætningen. Ligeledes dreves betydeligt Jægte- og 
Baadbyggeri. I Aure stod Jordbruget tilbage for 
Fiskeriet, men i Tingvold og Stangvik var det gaaet 
betydelig frem. I det sidste Præstegjæld var den 
drivtige Hans Tausan Præst fra 1660 til 1697. Han 
anlagde en stor Have og forsøgte sig paa flere in
dustrielle Foretagender, byggede et Feltberederi ved 
Rimstad Elven, Teglbrænderier, foretog Saltvirkning. 
Desuden byggede han et Observatorium og prydede 
den gamle Fylkeskirke med Altertavle og Epitafium. 
Men hans mangeartede Virksomhed bragte ham liden 
Fordel, ti han skal have efterladt en Gjæld af 10,00D 
Rdlr. Fogden Henn. Wedeke paa Sandviken i Ting
vold nævnes ogsaa som en dygtig Jordbruger.*)  I 
Sundalen lagde man sig mest efter Fædrivt; det var 
og er fremdeles, hvad Pontoppidan kalder det, „Kri
stiansunds Spisekammer.“ Men Dalen var alt langt 
op i Tiden i høi Grad udsat for Sneskred, der ogsaa 
har ødelagt to af dens Kirker, Løkens i Hovedsog
net, og Musgjerds i Romfog. I Kommission s-Rc_ 
lationen at 1661 anføres, at Sundalen er for hø it 
lagt i Landskyld og Leding, og at Gaardene der 
burde sættes lavere paa Grund al „den trange Fjeld
bygd og idelige Fjeldskred.“ — I Erklæringen af 16G2

*) Foruden Kraft og Scliøning i anf. Skr.: Beskrivelse af 
Aure Gjæld af Præs'en From Topografisk Journal 19 H.

— Noget om Kvernnæs og Grip, og om Edø Præstegjæld 
af H G. Bull. Topografisk-statitiske Samlinger 2 Bel. — 
Beskrivelse over ælterens Præstegjæld af Præsten Bang . 
Budstikken for 1315 '.G Airgang.)

3
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sattes i Nordnaør og Fosens Fögderier tillands som 
Taxt for en fuld Skattegaard 2Va Spand, i Romsda
len, Nordmør og Fosen tilsøs 3 Spand, men af Megs 
og Smølens Tinglag paa Nordmør, Hitteren, Aafjord 
og Bjørnør 3’/2 Spand.*)

*) Meddelelser fra det norske Rigsarkiv S. 314. Forøvrigt 
se d, Skr. 237,274 og flg Samlinger til d. norske Folks Sprog 
og Historie 4 Bind S. 26, 31 og 32. Ved Sammenligning 
mellem de paa disse Steder trykte Skattelister og de utrykte 
Regnskaber 1548-49, 1622-23,1630 -34 i Rigsarkivet har jeg 
ikke kunnet ko nme til noget besterntere Resultat med Hen
syn til Distriktets Forhold øg Udvikling.

Fogderiet har ofte været hjemsøgt af Uaar, men 
har tildels havt Erstatning i et saa mege*  rigere Fi
ske. Schønning har givet en Fortegnelse over saa- 
danne Aar for det nordenfjeldske Norge, og bemær
ker, at der gjærne komme 3 i Rad, saaledes 1600, 
1601, (det store dyre Aar) og 1602 — 1632, 33 og 
34, (i 1635 raste saa voldsomme Storme, at 116 
Skibe skal være strandet paa den norske Kyst) — 
1673, 74 og 75 — 1685, 86 og 87 — 1691. 92 og 
93 — 1695, 96 og 97 — 1740, 41 og 42. Det skulde 
tillige vise sig. at naar Kornet slog feil, indtraf rigt 
Sildfiske; men Regelen er ikke uden Undtagelse og 
i Aarrækken 1632-34 og 1691-93 var det misligt baade 
tillands og tilvands. Ofte var Tilførselen saa rigelig, 
at Mangelen blev let afhjulpen som i 1686 og 1695. 
Rige Aar, som 1670 og 1684, var ofte ledsaget af en 
overordentlig streng Vinterkulde 1 1670 kunde man 
kjøre paa Isen fra Stangvik til Tingvold, fra Bynæs
set til Børsen, fra Inderøen til Beitstaden. I 1684 
skal 2000 Mennesker være frosset ihjel paa Fisker- 
leierne nordenfjelds. Undertiden nævnes en lignende 
Række af gode Aar, saaledes 1670, 71 og 72 — 1676, 



77 og 78 — 1688, 89 6g 90 — 1698,99 og 1700. Det 
lader sig iøvrigt vanskeligt sige, hvorledes Tilstan
den specielt har været i disse Egne. Om Aarene 
1740—42 er tidligere talt*). 1 1770 var her stort 
Uaar, ligesaa 1784, 1802 og 18U3, da Kornindtørse- 
len gik op til 10,000 Tdr., og atter 1808—1809 og 
1812, ledsaget af Sygdom og stor Dødelighed, især 
i Edø, Aure og Stangvik.**)  En Hjælp vilde det 
have været for Distriktet, om det var bedre forsy
net med Bygdemagasiner, hvis Oprettelse først var 
bragt i Forslag af Schøning 1761 og senere al Oe
der; men dengang blev det med Tanken. 1778 blev 
det første Bygdemägazin stiftet i Landet, nemlig 
Frons; men ved Aar 1800 havde Trondhjems Stift 
endnu kun et, i Klæbo, uagtet Stiftamtmand Fjeld
sted i 1792 havde indgivet bestemt Foislag derom, 
nærmest paa Foranledning afMisvæxten i 1784, som 
dengang endda ikke var forvundet. For at frem
kalde Tarvelighed og en bedre Husholdning blev 
der i Krigsaarene oprettet egne Foreninger og Sog
neselskaber; saaledés havde der ogsaa dannet sig 
et i Kristiansund, som ved Præmier søgte at op-

**) Schøning: Kort Beretning om endel Uaar og Misvext 
særdeles i Trondhjems Stift: i det throndhjemsko Sel
skabs Skrivter 1 Del 1761 I 1591 skal der have været 
slig Hunger og Mandedød, at efter Sagnet kun 3 Skorstene 
røg mellem Dovre og Trondhjem (det store sorte Aar.) 
Kraft. Beskr over Norge 5 Del.

Se n, Program S, 24 og flg. — I 1741 Andragende fra 
Stiftsbefalingmand Nissen om, at Sessionerne ikke maatte 
afholdes for følgende Aar paa Grund af den ynkelige 
Tilstand i Stiftet. Bønderne havde ikke til Sædekorn, 2 
Skibe med Kornvarer vare forliste, og det befrygtes öm 
flere; der var Intet at erholde, hvor Sessionerne skulde 
holdes Søenruleringssessionen var alt indstillet. 
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hjælpo Agerdyrkningen; men heller ikke dette kunde 
være til nogen væsentlig Nytte.

Fiskeriets Betydning og dets Udvikling i det 
17 og 18 Aarh. er behandlet paa et andet Sted.*) 
Hvor korte og fragmentariske end Efterretningerne 
fra ældre Tid ere, vise de dog, at der ogsaa den
gang var hele Perioder, hvor Fiskeriet slog feil. 
Havde man en nøiere Angivelse af Befolkningen 
paa de større Vær, vilde dette vise sig tydeligst. 
Ti Folketallet paa Væreno kan betragtes som en 
Gradmaaler for Fiskets Betydning. Paa Grip, det 
største af dem, nævnes i Skattemandtal fra omkr. 
1520 — 48 Opsiddere, i et lignende fra 1548 opreg
nes 43 og i den saakaldte Trondhjems Reformats 
fra 1589 — 46, altsaa for alle disse Aar en Folke
mængde af henimod 250 Mennesker. I 1631 angi
ves i en Klage fra Grip den hele Befolkning til 350. 
Men i 1634 meldes det, at „Fiskeriet var ganske 
fraslagen“, hvorfor de der ikke kunde som før skatte 
lige med dem tillands; i Forbindelse hermed var det 
vel ogsaa, at Aaret efter, 1635, fik Præsten Peder 
Stabel, som hidtil havde boet paa Øen, Tilladelse 
til at flytte derfra. I 1701 nævnes paa Grip 72 
Personer afMandkjøn over 1 Aar, altsaa en Befolk
ning af kun omkring 150 Mennesker. I Midten af Aar- 
hundredet steg Folketallet igjen paa Grund af de 
heldige Fiskerier, der begyndte 1736, og den lettere 
Afsætning, men naaede ikke samme Høide som i det 
foregaaende Aarhundrede. 1795 begyndte atter en 
uheldig Periode, der varede til 1814, og hvis Efter
virkninger ikke vare forvundne før i 1820. Fisket 
slog feil, og det lidet, man fik, stod især i den sid
ste Del af Perioden i lav Pris; hertil kom desuden

S. n. Program S. 6 og flg. S. 20 og flg.
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Ulykker af mere lokal Virkning, da voldsom Søgang 
i 1796 og 1804 gjorde stor Skade paa den lave 0; 
den første, vai' rent en Stormflod, der ikke alene 
bortrev Huse, Brygger og Baade, men ogsaa kræ
vede Menneskeliv, og Folkene maatte ty sammen i 
Kirken, der ligger paa det høieste Punkt. I 1801 
var Indbyggertallet endnu 167; i 1815 var det gaaot 
ned til 59 Mennesker, alle fattige og i den usleste 
Forfatning. Siden er det igjen steget langsomtj 
I 1825 udgjorde det 104, nu 208*).  Folkemængden 
var altsaa for henimod halvtrediehundrede Aar siden 
næsten dobbelt saa stor, som den nu er under de 
gunstige Vilkaar, som gode Fiskerier og en let Af
sætning byder. Men en saa tæt Befolkning paa en 
liden 0 (450 Alen i Længde og 400 i Bredde), der 
ikke har det mindste dyrkbare Jordsmon og ligger 
saa lavt, at Husene for ikke at bortskylles ere satte 
i Klynge omkring Kirken, vidner ikke alene om, at 
Fiskerierne har været betydelige, men ogsaa at Fi
skeprodukterne have spillet en langt større Rolle i 
Folkets Husholdning end nu, at dettes Levevis har 
været anderledes, Jordbruget ringere i Forhold lil 
Fiskeriet, og Skreien for en stor Del har tjent 
istedetfor Brød. Afsætningen af Fisk til Udlandet 
var dengang liden og i al Fald ikke stor nok til 
at fremkalde en saa tæt Befolkning; derimod dre
ves rigtignok en livlig Tuskhandel med de indre 

*) Skattemandtal Ira 1520 i „Meddelelser fra det nor
ske Rigsarkiv“. — Skattemandtal fra 1548 og fra 1634, — 
Mandtal over alle Personer at Mandkjøn i Norge over 
1 Aar 1701 samtlige i Rigsarkivet. — Noget om Kvcrn- 
næs og Grip af H. G. Bull i Topografisk stat. Samlinger 
2 Del.
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Egne*).  — En lignende Vexling i Befolkningen kan 
Qgsaa paavises ved Odden, Vejen og Bratvær. I 
1520 havde disse 3 Vær tilsammen 53 Opsiddere og 
i 1548: 54, altsaa en Befolkning af omkring 270 
Mennesker, i 1664—66 var der paa disse Øer 72 
Mandspersoner over 1 Aar, altsaa omtrent 150 Men
nesker. 1701 var Tallet steget til 280, og i 1825 
atter det samme Tal. Fra forrige Aarhundrede har 
man tilstrækkelige Vidnesbyrd om denne lunefulde 
Bedrivts idelige Vexlen. Vaarsilden, som indtil 1740 
kun af og til eller i ringere Mængde var fisket ved 
de romsdalske Kyster, kom fra nævnte Aar til 1757 
i store Masser ind under Land; men i dette Aar 
forsvandt den saagodtsom og viste sig kun en og 
a,nden Gang senere, som i 1780 ved Bitteren, hvor 
dens Forekomst tidligere var aldeles ukjendt. I 
1754 var Kristiansunds Sildeudførsel gaaet op til 
over 64,000 TJr. og i 1755 og 56 til 67,000 Tdr. 
foruden det, som gik til indenrigske Steder, i det 
Hele omtrent 75,0o0 Tdr., men 1757 gik den ned til 
15,000 og i 1758 blev der næppe udskibet 2,000 Tdr. 
Sild. Som bekjendt var Vaarsilden borte fra hele 
Vestkysten mellem Aarene 1784 og 1814. — Storsild 
blev fisket nogle Aar i Rad paa enkelte Steder, og 

*) Norske Rigsregistranter I, S. 30. — Det almindelige Om- 
sætmngssted var Sundalsøren, dog ogsaa d Trondhjem- 
ske I Rigsarkivet findes en Ansøgning fra Almuen paa 
Grip, Odden, Bratvær og Vejen om at maattc nyde sine 
gamle Privilegier og drage ind tillndh erred der at kjøbe Mel 
og Korn til Husets Fornødenheder, „at kjøbe sig en Skat- 
te-Daller paa fremmede Skibe, som hertil ankommer, for 
at kunne give i Skat,“ og at maatte kjøbe paa samme 
fremmede Skibe til deres Huse Fornødenheder, som de 
tilforn have gjort, efter som det ellers cr umuligt at blive 
lioend« i Landet.



forsvandt saa igjen. — Noget lignende viser sig med 
Skreien. Af og til gik den ind i de indre Fjorde; 
men man bemærkede, at især i de senere Aar havde 
den holdt sig ude paa Dybet. Det synes i det Hele, 
at den tidligere har gaaet nærmere mod Land un
der Gydningen og efterhaanden fjernet sig, saa at 
Fiskerne har mattet søge den længere og længere 
ude. For Søndmør, beretter Strøm, var Fisket saa 
slet i 1714 og 1715, at de fleste Bønder solgte sine 
Redskaber for ganske at holde op med den Næ
ringsvei. Fra 1718 til 1733 var det igjen godt, 
1733—35 atter slet, men med 1736 begynder for 
hele Amtet en Række go de Aar indtil 1770, de ri
geste Fiskeaar, Distriktet har havt, saavidt den sikre 
historiske Kundskab gaar; den mere almindelige 
Brug af Torskegarn bidrog sit til, at Udbyttet blev 
saa stort. De romsdalske Fiskerier ansaaes den
gang for ikke at staa langt under Lofotens. Ogsaa 
fra andre Egne har man lidt mere detalj erte Efterretnin
ger, saaledes fiskedes i Romsdals Fogderi godt fra 
1731, og paa Bitteren, hvor Skrei ikke var forekom
met i flere Aar, viste den sig igjen i den sidste 
Halvdel af Aarhu idredet. Omkring og efter 1770 
klagedes der stærkt over Fiskets Aftagelse i de indre 
Egne, og almindelig tilskrev man dette Garnbruget: 
Indgangen til Sundene spærredes af Garnene, hvor
ved Fisken hindredes fra at naa ind paa sine gamle 
Gydepladse; kom Storm paa, sank ofte Garnene 
med hele Fangsten, der raadnedc o o og fordærvede 
Grunden, saa Fisken skyede den. De fattigere Bøn
der, som ikke kunde anskaffe sig et saa kostbart 
Redskub, ivrede stærkt mod denne nye Indretning, 
der fra Søndmør af udbredte sig langs hele Vest
kysten, men først efter den ihærdigste Modstand; 
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paa flere Steder, som Grip og Bitteren, kom de forst 
i Brug i Slutningen af Aarhundredet. I Nordland 
stred man endnu 1790 om Gavnliglieden af Torske
garnet, og paa en lang Strækning var det en Tid 
forbudt at bruge det. Der var en hel Røre blandt 
Kystbefolkningen angaaende denne Sag, der gav sig 
Luft ikke alene i Klager, men ogsaa i voldsomme 
Optrin og Smaatrefninger mellem Garnfiskere og 
Snørefiskere. Undertiden blev Fiskerne med Magt 
hindret fra at sætte sine Garn, og det hændte, at 
man stenede Folk, der vilde sætte Sildenot, bort fra 
Stranden. Men Fordelene ved det var altfor store til, 
at det ikke skulde vinde Indpas trods al Modstand, 
og trods det, at Fiskets Gang syntes at give Mod
standerne Ret. Det var nemlig ikke alene i de in
dre Egne, at Fisket tog af. Paa hele Vestkysten 
dreves dengang Skreifiske; men 1790 begyndte det 
at slaa feil, 1793 var det forbi ved Skudesnæs og 
og fra 1795 af var det misligt ved de i. msdalske 
Kyster: 1807 tog det af i Lofoten — Grundene der
til søgtes ogsaa paa andre Hold med større eller 
mindre Grad af Rimelighed eller Urimelighed. Saa- 
ledes hørte man udtale den Tro, at Vaksinationen 
skulde være Skyld i det. I Nordmør lagde man dog 
især Tangaskebrændingen til Last, at Fisken skyede 
Kysten. Tangens Brænding til Potaske hørte til de 
mangfoldige Ting, hvorpaa Fabrikselskabet „det 
sorte Kompagni“, der skulde forvandle og forædle 
Alt, hvad der fandtes mellem Fjeld og Fjære, fik 
Privilegium i 1739 og 1741*). I 1750 var flere saa-

”'j Alt i 1C61 havde Anders Madsen, Borgermester i Tøns
berg, og Stamfader for Familien Tønsberg, samt Oluf 
Caldevin faaet kongelig Bevilling paa Tilvirkning af Pol- 
aske, 
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danne Brænderier oprettet i Bergens og Trondhjems 
Stift og i 1757 udførtes for første Gang Tangaske 
fra Kristiansund. Især var Byfogden, General-Audi
tør P F.Koren ivrig for denne Næringsvei, og det lyk
kedes ham i 1762 og 1763 at sætte den i Gang paa 
Smølen. Produktet afsattes for en stor Del til Kri
stiania, men mest til Newcastle og Liverpool og Ud
førselen steg fra 400,000 li til 2,300,000 (ned en 
Værdi at 25,000 Rdlr.). Men snart lød der Klager, 
baade fra Jordbrugeren og især Ira Fiskeren. Man 
paastod, at Røgen laa saa tæt, at den skadede Jor
den, og at Lugten skræmmede Fisken bort, at Røgen 
skjulte alle Med og Mærker for Fiskereu, og mere; 
større Rimelighed laa der vel i den Mening, at naar 
Tangen, som gav Yngelen baade Ly og Føde, opre
ves i saa stor Udstrækning, maatte Yngelen gaa 
tilgrunde. I Kveinnæs og Bod ophørte derfor Bræn
dingen og hindredes endog med Magt i 1797; men 
da Smøleværingerne vedblev med den, drog i 1804 
store Flokke af Bønder fra Grip og Kvernnæs derop, 
ødelagde Gruberne og kastede Asken og den opsam- 
lede Tang i Havet. De Skadelidte søgte sin Ret 
ved Domstolene, men kunde ingen Erstatning faa; 
tværtimod indskrænkedes Brændingen ved én Can- 
celliresclution; men paa Smølen standsede man al
ligevel ikke, og i de følgende Aar udførtes endnu 
noget. — De uheldige Fiskerier i Distriktet bragte 
Kristiansunds Kjøbmænd til at se sig om efter andre 
Steder for Indkjøb af Fisk, og fra 1793 af udsend
tes Expeditioner til Lofoten. I sit eget Distrikt 
havde de maattet bestaa nogen, skjønt ikke betyde
lig Konkurranse med Trønderne; i de Par sidste 
Decennier af Aarh. anløb de bergenske Fartøier de 
romsdalske Kyster og opkjøbte Fisken til høiere 
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Pris, end sædvanligt gaves. — Den mindre heldige 
Maade, hvorpaa Fiskevarerne ofte tilberedtes, og Kla
ger derom fra Udlandet, bevirkede, at der efter 
Bergensernes Anmodning blev nedsat en Kommis
sion („den søndmørske Kommission") for at under
søge Tilvirkningen og give Regler for den. Efterat 
man havde indhentet Betænkninger fra de Hand
lende i Bergen, Trondhjem, Kristiansund cg Lfolde 
udkom Forordningen af 13/9 1753 om Fiskeriet nor
denfjelds, hvorved det blev forbudt at virke Rund
fisk søndenfor Nordmør. Den da begyndte Klipfisk- 
tilvirkning fik derved en videre Anvendelse. 1 dtil 
1756 udskibedes Fisken mest som Tørfisk fra Kri
stiansund; efter den Tid er Klipfisken det overvei
ende. Første Gang udførtes *ra  Molde et ubetyde
ligt Kvantum i 1G86; fra Lillefosen udførtes i 1797 
omtrent 2000 Voger, og med Undtagelse af den Tid, 
da Byens Handel indskrænkedes af Kristian 6, var 
Udførselen i jevn Stigen, indtil den omkring 1800 
naaede et Beløb af 85,000 Voger. Af Tørfisk ud
førte Lillefosen i 1699 henved 10,000 Voger, omkr. 
1753 steo Udførselen til 25,000 V., men senere sank 
den igjen og beløb sig i Almindelighed til 12—14,000 
V. Til disse Artikler kom saltet Torsk, Rogn og 
Tran; af Rogn udførtes indtil 1350 Tdr. (omkr. 1790) 
og af Tran 1750 (i sm. Aar). Værdien af Kristian
sunds Udførsel mellem 1791—95 ansloges til: 100 
—110,000 Rdlr. for Fisk, 19—20,000 for Tran, 25,000 
for Trælast. Mellem 1808 og 1814 udførtes kun 
ubetydeligt. Indtil Slutningen af Aarhundredet er 
Kristiansund det vigtigste Exportsted for Klipfisken; 
men da faar Bergen Forspranget.*)  Ved Smølcn 

*) Mollem Aarene 1664 og 66 var Udførelsen af Tørfisk kun 
1—20110 V., 1680—90 henvcd 1000: i 1681 gik den op til
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dreves et ikke ubetydeligt Brygdefiskeri; paa Grip 
sattes det i Gang 1781 af Knud D.miiolm, Borger 
i Kristiansund.

Af og til har der i Fogderiet været drevet Bjerg
værksdrivt, men ganske ubetydeligt. I Rindal og 
Surendal skal der findes Spor af Malmsmeltning fra 
gamle Dage. Ved Skjelberg paa Smølon blev mel
lem 1717 og 1723 orevet et Kobberverk af Nils Ju- 
stesen, Borger i Skien, der ogsaa optog Guldnæs 
Verk i Telemarken; 1721 fik han Tilladelse til at 
udskibe 1000 Tdr. usmeltet Ers derfra. Forskjellige 
Omstændigheder, daarlig Havn, Vanskeligheden ved 
at faa Brænde, Uenighed mellem Interessenterne, 
ledede imidlertid snart til Nedlæggelsen af Verket. 
Sølvers skal ligeledes være fundet paa Smølen; 1647 
fik Lensherren i Trondhjem, Fredrik Urne, af Kri
stian 4 Befaling til at indhente nærmere Oplysning 
derom; men man kjender ikke Resultatet. I Boda
len paa Averøen forsøgte et Interessentskab i 1806 
at drive et Kobberværk, men Forsøget blev snart

6000. 1699: 10,000 V. 1731 kim 5000 V. foruden 300 V. 
Klipfisk. Mellem 1750 og 55 udførtes 25,000 V- Tørfisk, 
11,000 V. Klipfisk, 958 Tdr Tran, 1126 Tdr. Rogn. 1756— 
60: 20,000 V Tørfisk, 36,000V Klipfisk ete. 1776: 12oOO 
V. Tørfisk, 30,000 V. Klipfisk. 1786-92: 14 OOO V Tør
fisk, 56,oOo V Klipfisk. 1793 -1802: 77,000 V. Klipfisk, 
14,000 V Tørfisk, mellem 1798 og 1800: 85,000 V. Klip
fisk 1804: 54,000 V. Klipfisk, 8000 V Tørfisk, mellem 
1808 og 14 nogle faa tusind V. af begge Slags samt nogle 
hundrede Tønder Sild og Tran — Fra Bergen udførtes 
i 1751: omtr. 1,21'0 V Klipfisk, fra Kristiansund, sm. Aar: 
18,000 V, 17(12—66 fraBergen 21,1)00 V, fra Kristiausund 
henved 35,000 V, 178(1- 88 Bergen derimod omtr 100,000 
Kristiansund 56,000, 1792—94 Bergen omtr. 180,000, og i 

1798—1800: 110,000, Kristiansund 85,000 V. 
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opgivet. Det er senere et Par Gange blevet optaget 
paa nyt.

Ifølge de Mandtalslister, som i Aarene 1664 og 
1666 efter kongelig Befaling bleve udfærdigede af 
Præsterne og Fogderne i Landet og tilstedte den 
kongelige Kommissionær Titus Bülche, maa Folke
mængden i Nordmøre ved nævnte Aar have udgjort 
omtrent 13,000 Mennesker.*)  I det Hele opregne 
Listerne for Fogderiet 5871 Mandspersoner; regnes 
8 pCt. i Tillæg for udeladte eller glemte samt for 
Embedsmænd og deres Undergivne, som ikke er 
medregnet, vil der udkomme et Tal af 6330, og til
lægges 107 pCt. for Kvindekjønnet, fremkommer 
13,183 eller med et rundt Tal 13,000 Mennesker. 
Fra 1701 haves en Optælling over alt Mandkjøn over 
1 Aar,**)  hvorefter Nordmør skulde have en Befolk
ning af omtrent 15,000 Mennesker; der opregnes 
nemlig 6718 Mandspersoner, og gjør man det sam
me Tillæg som ovenfor og desuden af Børn under 
1 Aar, bliver Tallet snarere over end under 15,000. 
Sammenligner man Antallet af Gaardmænd med 
Sønner og Tjenere paa den ene Side med Antallet 
af Husmænd og Strandsiddere med Sønner paa den 
anden, bliver Forholdstallet for begge Aar omtrent 
det samme. I 1664—G6 er under første Rubrik op
regnet 4900 Personer i Fogderiet, under anden 971, 
i 1701: 5550 eller naar Lilléfosens Befolkning træk
kes fra, 5284 mod 1168, i begge Tilfælde omtrent 
som 5 mod 1, dog er Antallet af Strandsiddere og 

*) T H. Aschehoug: Om Norges Folkemængde i Aarenc 
1664 og 1666. Langes Tidsskrift for Videnskab og Lite
ratur 2 Aar^ang I det følgende er denne Forfatters 
Beregningsmaade af Folketallet overalt fulgt,

**) Utrykt i Rigsarkivet
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llnsmænd forholdsvis noget større i det sidste Aar.*)  
Ved den første omfattende Folketælling i 1769 havde 
Nordmøre 15,087 Indv anere; 1801 var Folkemæng
den 20,050, i 1815 kun 18,9-19, i 1825: 22,123 og ved 
sidste Folketælling 34,094.**)  Mellem 1701 og 1769 
var der ingen Tilvæxt i Befolkningen, mellem 1801 
og 1815 en bestemt Tilbagegang. Aarsagen til det 
første maa ligge dels i de trykkende Privilegier, 
hvorunder Distriktet led, dels i Uaarene 1740—42, 
Aarsagen til Befolkningens Aftagen i Begyndelsen 
af dette Aarhundrede i Uaar, mislykkede Fiskerier, 
den langvarige og trykkende Krig og den derved 
fremkaldte Hungersnød og Sygdom. Mellem 1664 og 
1801 havde Rigets Folkemængde omtrent fordoblet 
sig; men den stærke Tilvæxt falder fornemmelig paa 
de indre, kornproducerende og trælastvirkende Eg
ne, — fra 109 til 227 pCt. — , medens Amterne langs 
Vestkysten kun havde forøget sit Folketal med 39 
til 83 pCt.; nederst staar Lister og Mandals Amt 
med 39 pCt., dernæst de egentlige Fiskedistrikter, 
Stavanger Amt med 60 pCt., Romsdals med 61 og 
nordre Bergenhus med 62 pCt. Grunden dertil lig
ger dels i de høiere Priser paa Trælasten, dels i 
Agerbrugets Opsving, medens Fiskevarerne ikke for 
Landet selv havde den Betydning som før, og Pri
serne stode lavere, da Produktionsomkostningerne 
ved Indførelsen af fuldkomnera Redskaber var ble- 

*9 Mandtallet er for Resten saaledes fordelt paa de forskjel
lige Tinglag: Surendals Tinglag 73“, Broske 55(i, Sundal 
638, Gangnad ß07, Gimnæs 894, Halse 853, Vig9l0, Meeg 
784, Smølen til Vands 32.», Vejen 74, Bratvær 35, Odden 
3l, Bymrend med Sønner og Tjenere over hele Smølen 
3b, Grip 7 2, Lillefosen 260.

**) Ifølge Schøning var der i Halse og Stangvik ved Aar 
1590 kun t)5 Familier; i 1773 derimod 400 Familier.
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vet inindre. Hvad der saaledes gj (elder i det store 
taget om det hele Land, gjaéldér ogöaa i det min
dre for det enkelte Distrikt. Saaledes har Folke
mængder i de indre Bygder i Nordmør, Sundalen og 
Suréndalen, hvor Fædrivt og Agerbrug var de vig
tigste Næringsveie, tiltaget i langt større Grad end 
i de ytre. Følgende Tabel vil visé Forskjellen.
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og Edø i 17 Aarh.Da A ure endnu udgjorde et
Præstegjeld tilsammen, kan man ikke se Forskjellen 
for hvert enkelts Vedkommende; men rimeligvis har 



Aures Befolkning tiltaget mere end Edøs. I 1801 
havde Aure 2,220, Edø 1,917. Hertil Vinje Sogn af 
Hevne med 384 Indb. Endnu i 1825 havde Edø kun 
1,983 Indbyggere, Aure 2,276, altsaa en ubetydelig 
Forøgelse fra 1801, Kvernnes kun 3,349, altsaa en 
Tilbagegang fra 1801, medens Folkemængden i de 
øvrige Præstegjæld har tiltaget med 12-24 pCt.

Paa en stærkere Befolknmg i Fortiden i de ytre 
Bygder viser ogsaa den saakaldte „trondhjemske Re
formats“ af 1589, der indeholder en Fortegnelse over 
Kirkerne, Menighedernes Størrelse, Præsternes Antal 
in. m. og Oplysninger om Almuens Tilstand. Nord
mør var dengang delt i 5 Præstegjeld; under Kver- 
næs med 4 Kirker hørte 198 Bønder, under Tingvold 
med 3 Kirker 140, under Stangvik med 6 Kirker 185, 
under Sundal med 4 Kirker 102, og under Aure med 
5 Kirker 277*). Selve Kirkernes Antal var i ældre 
Tid, ligesom næsten overalt i Landet, noget større 
end nu. I den kaiholske Tid nævnes 24 Kirker**); nu 
er der 22 foruden en Kjøbstadskirke; i 1589 nævnes 
22. Løken Kirke i Sundalen var da ødelagt ved Sne
skred og er ikke opbygget igjen; ligeledes var Strøms 
Kirke i Tingvold nedlagt. Odden Kirke forfaldt i for
rige Aarh. og er ikke opbygget, Vejens er flyttet til 
Hopen.***) Hvert af de 5 Kald betjentes af 2 Præ
ster, og Grip desuden af en residerende Kapellan.

Det kongelige norske Videnskaberselskabs fekrivter i det 
ly Aårhundrede. 1 Bind.
P. A. Munch. Historisk-geografisk Beskrivelse over 
Kongeriget Norge i Middelalderen S 87 - 88.

•**; Præstegjeldenes Antal er nu 11, Surendal skiltes fra 
Stangvik 1704, Edø fra Aure 1749, Kristiansunds Kald 
med Fredø og Grip oprettedes 1827, Øxendal skiltes fra 
Sundai 1853, Rindal fra Surendal 1857 og Halse fra Stang
vik 1860.
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De to største Kald, Aure og Kvernnæs, vare Kannike- 
gjæld, det vil sige, de var blandt de 24 Præstegjeld, 
som Kannikerue ved Trondhjems Kapitel havde. De 
bestyredes imidlertid misligt, da de, som fik Kaldene, 
oftest opholdt sig i Trondhjem og lod sine præstelige 
Forretninger varetage af Leiepræster, indtil det 1601 
fastsattes, at Indehaverne af disse Sognekald skulde 
„residere hos Bønderne/ hvorved de blev virkelige 
Sognepræster I 1609 afgjordes en Trætte om Kalds
retten til Almuens Fordel og 1619 blev de 17 Kald, 
deriblandt Kvemnes og Aure, satte i samme Stilling 
som almindelige Præstekald, kun skulde Sogne
præsten svare en liden Afgivt til de 7 Kanniker i 
Trondhjem.*)

*) So horom: L. Daae: Trondhjems Stifts geistlige Historie 
S. 63—61 og Schøning: Beskrivelse over Domkirken i‘ 
Trondhjem S, 123 Ug. og 28« flg. *

De Aarhr., som gik nærmest forud for Suveræ
nitetens Indførelse 1660, er vel den mest trykkende 
Tid, den norske Bonde har havt. Tunge og over
drevne Skatter tog Frugten af hans Arbeide ogMøie, 
egennyttige og voldsomme Lensherrer og Fogder- 
plagede ham med utilbørlige Paalæg. Skatternes 
Fordeling var, hvis man kan tro Bøndernes Fore
stillinger, som næppe altid er paalidelige, yderst 
hensynsløs. 1632 reiste Kansleren Jens Bjélke og 
■Pros Knutsøn til Nørholm som kongelige Kommis
særer rundt for at undersøge Landets Tilstand, og 
til dem klagede Nordmørs Almue over den ulige Skat, 
da de, der eiede Gaarde til 1 Spand Leie, maatte 
give lige Skat med dem, der havde Gaarde til 2 
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e’ler 4 Spand.*)  Deres Foged, Baltsev Karre, synes 
at have været en Bondeplager af den rette Art. 
Hele Almuen indgav til Kommissærerne ea Supplik 
om at faa en anden Foged, da Karre plagede dem 
rent utaaleligt. De vilde gjærne forære Hans Maje*  
stæt, hvad der ulovlig var dem frataget, hvis de 
kunde blive ham kvit; Suppliken blev særskilt un*  
derskrevet for hvert Tinglag og for hvert af de 4 
Vær. Fremdeles klagede Bønderne over de trykken
de Skatter og den store Bygsel, de maatte udrede, 
at de ikke fik kjøbe, hvad de behøvede, paa frem
mede Skibe, men at Fogden opkjøbte Varerne m. 
m. Fra Grip klages over, at de der havde større 
Skat, end de, som boede tillands. Sundalens Almue 
besværer sig over den lange og ulovlige Skyds, der 
paalagdes dem. Fogden vilde aldrig reise med min- 

*) Denne og de følgende Klager findes i Kommissionens 
Papirer i Rigsarkivet. De datere sigalle fra 1632, Klagen 
over Skattens Fordeling fra 26de Juni, Klagen over Fog
den fra 27de Juni, og ere overleverte Kommissionen, da 
den paa sin Tur kom herop. Den tidligere, S. 17, omtalte 
Kommission paa Molde er vel den samme som denne. 
Klagen fra Almuen paa de 4 Vær over, at de ikke faa 
handle paa fremmede Skibe og ikke drage til Indherred 
for at skaffe sig Korn og Mél, er dateret 1ste Juli 1631 
og er vel blevet indleveret paa Herredagen i Bergen dette 
Aar. Klagen eller Ansøgningen skulde overrækkes af 12 
Mand paa Almuens Vegne. Den indeholder, foruden det 
før omtalte, Begjæring om, at „denne Nathold, som gives 
til Fogderne, dermed maatte forholdes som fra gammel 
Tid været haver“, og bede sig, „fri for Bergens Føring 
at udgive,“ — Smig, hermed: Fem Dokumenter til Op
lysning om Afgivternes Beløb i det 17 Aarhundrede, med
delt af L Kr. Daae i Samlinger til det norske Folks 
Sprog og Historie 5 Bind; S. 4S9—91, hvor der findes 
en Klage fil de satnme Kommissærer fra Almuen i Sønd- 
fi ord.

4



5U

dre end 12 Karie, ofte maatte de drage indtil 13 
Mil med ham, baade tillands og tilvands, og paa 
sin Fod gaa tilbage, ligetil B’/j Mil. Ligeledes er 
der Klager fra flere Personer over, at Karre havde 
drevet dem fra deres Jorder. Klagerne angaa netop 
Lillefosen, dengang en Gaard i Gimnæs Tinglag.*)  
En Kvinde var blevet uddreven af Gaarden Hendes 
afdøde Mand havde 1630 bygslet Lillefosen af Karre 
selv, og hendes Forældre havde havt den i hele sin 
Levetid og opbygget den fra Grunden af. Karre vilde 
imidlertid tage den til Avlsgaard og formodentlig og- 
saa til Fogedgaard, da den laa bekvem for ham. Hun 
blev da uddrevet, Bygselbrevet taget fra hende og re
vet itu; et Hus, som hendes Forældre havde bygget, 
bortgav Karre til en anden. Hvis hun kunde faa 
Bygselen igjen, tilbød hun sig med de andre Strand- 
siddere paa samme Gaards Grund at betale dobbelt 
Landskyld. Følgen blev, at hun fik Lensherren, Olaf 
Parsbergs, Løvte om Gaarden, første Tid den blev le
dig. En Strandsidder havde med Samtykke af Bon
den paa Gaarden og den forrige Foged, Oluf Mechel- 
borgs, Forlov bygget Huse der; men Fogden havde 
sagsøgt ham til at rydde Pladsen, hvortil han ogsaa 
blev dømt af Sorenskriveren, Laurits Wandall. Kla
gerne toges ad referendum; hvad Udfaldet er blevet, 
kjendis ikke nøiere; men rimeligvis har man efter
kommet Almuens Ønske. I det følgende A ar, 1633, 
nævnes nemlig baade en anden Foged og en anden 
Sorenskriver.**)

*) Gaarden skal havo ligget ved Indløbet til Indre Vaagen 
der, hvor nu Konsul Allans Eiendom ligger.

'*) I det S. 20 Anm. omtalte Legat af Præsten Peder Laurit
sen Krabbe i Aure, underskrevet af hans Svogre, Jakob 
Jensen, Foged over Nordmørs Len, og Eiler Laurit-
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Ikke lidet plagende for Almuen var de Privile
gier af enhver Art, som Regjeringen i Almindelighed 
var saa villig til at udstede. Saaledes havde en Hans 
Troisen omkring 1660 taaet Bevillingsbrev paa Bord
handelen i Trondhjems Len; enhver skulde sælge sine 
Bord efter den Taxt, han og Sagbrugseierne satte. 
I Almindelighed var det sat en „lidelig“ Taxt; men 
paa et Par Steder, fornemmelig Nordmør, var- den 
vilkaarlig sat lavere. Ved Landskommissionens Sam
mentræde i Kristiania 1661 blev der indleveret en 
Supplik om, at man maatte blive fri for ham; slige 
Bordhandlere var mere skadelige end nyttige. Bøn
derne kunde faa sælge sin Last bedre, end han gjorde 
det; heller ikke formaaede han afskaffe dem Afsæt
ning; de, som boede mere fjærnt fra Ladepladsene, 
maatte lade sin Last ligge Aaret rundt og raadne. 
I 1662 blev da paa Grund af den vilkaarlige og ulige 
Taxt Privilegiet taget fra ham.*)

sen, Sorenskriver’ sammesteds. Nicolaisens norske Stif
telser.

*) Den samme Mand søgte senere, 1672, om Inspektion over 
ulovlige Sagbrug og ulovlig Tømmerhugst i Norge mod 
at faa en vis Andel i det Konfiskerte, eller ogsaa vildo 
han og hans Participant give aarlig 800 Rdlr. i Forpagt
ning af Agershus, Trondhjems og Borgens Stifter. An
dragendet blev imidlertid kort affærdiget, rimeligvis efter 
Griffenfeldts Bestemmelse, med de Ord: „det synes vel 
at være nogle brødløse Kunster igjen; naar Amtmænd 
og Fogder gjøre deres Bestillinger, da gjøres ei saadanne 
Fiskaler fornøden.“ (Nyrnps nye Samlinger til den dan
ske Historie. 1 Bind.)

I forr. Aarh. gav Tiendoinddrivelsen og Tiende
forpagtningen Anledning til Uroligheder. Fisketien
den var ligesom Landslodden blevet nærmere be
stemt ved Forordninger af 1636, (for.Trondhjems og 

4*
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Bergens Len af 2 Mars, for Stavanger af 5 Mars). 
Biskopen i Trondhjem, Hans Mogenssøn havde 1594 
indgivet Andragende om, at Præsterne i Trondhjems 
Stift maatte faa Fisketienden, hvilket først 45 Aar 
efter blev bevilget, i 1641. Ved Forordningen 23/« 
1710 blev Erlæggelsesmaaden og Delingen bestemt, 
og 1756 blev paabudt Tiende a: Sild som af anden 
Fisk. Ved Forordn, af 1710 var det bestemt, at den 
Del, som tilkom Kirken, skulde bortforpagtes ved 
Auktion, hvilket ogsaa var Tilfældet med Kongens 
Part, baade af Korntiende og Fisketiende. Erlæg
gelsen af den sidste var overmaade vanskelig at 
kontrollere, og der blev begaaet betydelig Under
slæb med den. Omkring 1750 havde en dimiteret 
Kaptein, Lossius (enten Nils Lossius til Vestad i 
Veø eller Kristoffer Lossius til Holten i Hevne) for- 
pagtet Kongetienden for 1100 Rdlr., skjønt den vist
nok gik op til 3 eller 4 Gange saa meget. Hans 
Haardhed med at inddrive den vakte saa stærk For
bitrelse blandt Bønderne, at det kom til Opløb og 
Uroligheder paa Tingstederne. Tilsldst slog Bøn
derne sig sammen og forpagtede selv Tienden for 
1100 Rdlr. og uagtet Lossius bød noget mere, fik 
de Tilslaget. Præsterne lod sig imidlertid ikke nøie 
med en saa liden Forpagtningssum, men fordrede 
omtrent det tredobbelte.*)

*) Nogle Samlinger om Tiendevæsenot i Norge af Taarups 
Magasin 1 Bind (forfattet rim. 1761 af en Unævnt). — De 
der opstillede Beregninger er aabenbart for høie, og Af
handlingen er skrevet i en skarp og heftig Tone.

Er det allerede vanskeligt at danne sig en be
stemt Forestilling om det enkelte Distrikts materi
elle Fremskridt i en fjærnere Tid, bl:ver det saa- 
meget mere vanskeligt, naar det gjælder Almuens



53

Oplysning og Sædelighedstilstand. Det mørke Bil
lede, som Forfatteren af „den norske So“ og Peder 
Dass giver af Nordlands Fiskerbefolkning, passer 
neppe ganske paa Romsdals Almue. Saa ynkelig 
kan dog ikke Folket her have været stTlet, skjønt 
Tilstanden i det 16 og 17 Aarhundrede har været 
mislig nok. Hele Landet rundt var Vankundighe
den stor. Den lutherske Lære var kommen uforbe
redt og blev indført ved et Magtsprog. Størstedelen 
af Folket hang ved ved den gamle Lære, og ligetil 
Kristian 4,s Tid blev der lidet gjort for at skaffe 
det kristelig Oplysning. Der fattedes duelige Præ- 
steemner, de Præster, som ansattes, blev betragtet 
med Uvilje og Mistro, og altfor ofte var deres Lev
net til aabenbar Forargelse, saa de nedbrød baade 
Agtelsen for Mg selv og Tilliden til den Lære, de 
forkyndte. Et skarpt og skjærende Lys over Til
standen kaster den Fremstilling, som de syv Præ
ster i Nordmør og Romsdal, almindelig kaldt „Syv- 
stjernen“, gav i 1714. De vare Thomas von We
sten, Finmarkens Apostel, dengang Sognepræst til 
Veø, Jens Jul, Sognepræst til Tingvold og Provst 
over Nordmør, Amund Barhow, Sognepræst til Kvern- 
næs, Eiler Hagerup, personel Kapellan sammesteds, 
senere Biskop i Trondhjem, Ments Ascanms, resi
derende Kapellan til Aure, Nicolaus Engelhardt, 
Vicepastor til Næsset, og Peder Strøm, residerende 
Kapellan til Bod. Disse nidkjære og ivrige Geist
lige, der ane var paavirkede af den pietistiske Be
vægelse, havde sluttet sig sammen til en Forening, 
hvori Thomas von Westen var den ledende. Sine 
Møder holdt de almindelig paa Kvernnæs Præstegaard, 
og derfra sendte de sin første Supplik til Kongen 
med Klager over Menighedens Tilstand. „Zions 
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Veie“, heder dei deri, „ligge ganske øde i Norge; 
der er ingen Kirkedisiplin mere, Kirkens Bindenø- 
gel er ganske nedgraven, den løsendeNøgel ganske 
misbrugt, Prædikestolen mestendels frugtesløs, Skrif
testolen mere til Satans Riges Befordring end til 
Synders Afskaffelse; Horeri har taget saa Overhaand, 
at Herrens Profeter med Graad hvert Øieblik maa 
frygte for Ild over dette Sodoma; Drukkenskab er 
ikke Synd mere, Trætte og Avind bleven en Mode, 
falsk Vægt og Maal anSeet for en lovlig Profit, Van- 
kundighed udi sin Saligheds Sag holdt for en god 
Tro, Bander og Eder et almindeligt Tungemaal, Sab
batens skjændige Prydelse for et Adiaforum; Nattc- 
hold, Duner (Dugnader), Samlag, Søndags Reiser har 
taget ganske Overhaand til Guds Ords og deres Ma
jestæts Lovs største Foragt; alle gode baade guddom
melige og kongelige Anstalter angaaende Kristendom
mens Befordringer ere aldeles uden Afsky overtraadte, 
sjælden blive groveSynder paadømte, og naar paa
dømte, da Dommene som oftest aldrig exsekverede. 
Naar faa Guds Børn undtages, da skiller Intet paa os 
og vore hedenske Forfædre, end at vi kaldes Kristne.“ 
En „Demonstration“ over de Klager, som de her 
havde fremsat, afsendte de siden fra Tingvold. Der 
foreslaaes en Skjærpelse af Kirkedisiplinen og Op
rettelsen af en Kirkeret, bestaaende af Præsten og 
hans Medhjælpere; Præsten skulde flittig katekisere 
og foretage Husbesøg; men derhos forlange de den 
verdslige Lovs Hjælp med forskjellige Strafle. Fol
kets Uvidenhed maa især have været stor, „i Me
nigheder af 5 til 6000 Sjælo fandtes næppe en Bi
bel og to, tre Salmebøger; at læse udi en Bog var 
halv Hexeri, idet mindste Under.“ De opkjøbte 
derfor Bibler, Salmebøger og religiøse Skrivter, søm 
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de udbredte blandt Almuen, og søgte ved hyppige 
Katekisationer at bibringe den Kundskab i dens 
Saligheds Sag. Baade verdslig og geistlig Øvrighed 
saa skjævt til deres Virksomhed, hverken Amtmand 
Nobel eller Biskop Krogh yndede en saa alvorlig 
Reformiver, deres Embedsbrødre følte sig stødt og 
var bange for at forstyrres i sin vante Ro, og Al
muen blev forbitret. Den tilskrev Thomas von 
Westen Skylden for Misvext og uheldigt Fiske og 
klagede over ham til Bispen. Men til Slut lønned es 
dog deres Iver, og Uviljen svandt for Agtelse og 
Kjærlighed. Her er imidlertid ikke Stedet at gaa 
nærmere ind paa Følgerne af deres Virksomhed, da 
den vanskelig kan efterspores for det enkelte Sted, 
men mere viser sig som en almindeligere stærk Be
vægelse i Tiden, der 20 Aar efter faar sit fulde Ud
brud i Regjeringens Foranstaltninger for at fremme 
det religiøse Liv.*)

*) I. Coucheron: Svv trondhjemske Præsters Bønskrivter 
til Kirkestyrelsen om Skjærpelse i Kirketugten og Opret
telse af en Kirkeret i Theol ogisk, Tidsskrivt 3 og 4 Bind 
— L. Daae: Trondhjems Stifts geistlige Historie S. 13G 
tig. — Hammonds Missionshistorie. — Erlandsens: Bio. 
grafiske Efterretninger om Gejstligheden i Trondlij'-ins 
hü ft.

Et bedre Vidnesbyrd giver Amtmand Tønder 
Romsdals Almue (1744), hvad enten nu han ser 
Forholdene mindre skarpt, eller de nævnte Præsters 
Virken har fremkaldt en betydelig Forandring. Han 
roser Folket for at være flittigt, arbeidsomt og me

nget sparsommeligt, men det holder ved det Gamle 
og skjøtter ikke om at lære noget nyt. Mange har 
mekaniske Anlæg og skjære godt i Ben og Træ; 
flere er ypperlige Jern- og Messing-Smede. De er 
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ikke stortalende, men har adskillig hemmelig Am
bition. Der hersker liden Drukkenskab blandt dem, 
og der er i al Fald ikke flere Leiermaal her end 
andre Steder, Istedetfcr at slaaes stevne de til 
Tinge, hvilket Amtmanden finder er et mærkeligt 
Tegn paa et melankolsk Naturel. Den samme Pro
cessyge finder for Resten Pontoppidan hos den nor
ske Borde i Almindelighed, og flere af de nævnte 
Egenskaber hører vel til Almuen i hele Landet. Det 
samme Vidnesbyrd med Hensyn til Arbeidsomhed og 
Ædruelighed faar Folket ogsaa i senere Tid, og 
Aure Almue roses særskilt for sin Ærbarhed.*)  •

*) Se de allerede flere Gange eiterte Bygdebeskrivclser.

Nordmør s Historie er fattig paa fremtrædende 
Begivenheder; den er kun den simple, upaaagtede 
His :orie om en taalmodig og stræbsom Almues uaf
brudte Kamp med en haard og lunefuld Natur, som 
vel har sine Skatte, men fordrer Kraft og Snarraa- 
dighed, Møie og Fare for at lukke op for dem. Nord
mør griber kun lidet ind i Landets almindelige Hi
storie og har ikke havt stor Betydning for dets Ud
vikling. Kun engang har den nordmørske Bonde 
traadt djærvere frem, dengang han med den gjæve 
Eigil Ullsærk paa Rastarkalf mandigt verged e Haa
kon den Godes Rige mod Eiriks sønnernes og Da
nernes Angreb. Leilændingsvæsenet har trykket, 
men ikke sløvet ham. Styrelsen har vanskjøttet 
ham, daarlige Privilegier og Monopoler plaget og 
sat ham tilbage i Velstand; men han har aldrig tabt 
Følelsen af sin Ret eller savnet Mod og Evne til 
at kræve den. I lysere Tider vil han igjen hævde 
sin Plads og Distriktet laae den Betydning, hvortil 
dets Hjælpekilder henviser det.
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Nordmørs Toldstation synes t Begyndelsen at 
være flyttet om paa forskjellige Steder i de søndre 
Fjorde; saaledes boede den tidligst nævnte Tolder 
Jens Kjempé paa Blakstad ved Batnefjorden. 11643 
fik det egen Toldbod. 1645 ansattes ved Siden af 
Tcideren en Toldskriver, og omkring 1650 nævnes 
som boende paa Fosen Tolderen Baltser Karre, maa- 
ske den samme, der ovenfor er nævnt som Foged. 
Handelen var livlig, naar den ikke, indskrænkedes af 
Regjeringen og foregik mest med skotske, hollandske 
og danske Fartøjer. I 1685 var af 23 Skibe, som 
anløb Lillefosen, 12 skotske, 9 hollandske og 2 dan
ske. I 1731 gik 52 Skibe til Havne i Storbritanieu 
og Irland, 5 til holl ndske og 10 til danske Havne.

1732, Aaret elter at Stedet for sidste Gang var 
trykket tilbage af de trondhjemske Privilegier, havde 
det et kongeligt Besøg, idet Kristian 6, som 10 Aar 

;efter gav det Kjøbstadsrettigheder og Navn, paa sin 
Rundreise i Landet kom derhen. Fra Trondhjem 
drog Kongen, Dronningen og hansSvigermoder, Mark
grevinden af Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth med 
Følge sydover langs Kysten og kom den 29 Juli til 
Lillefosen. Stedets Indvaauere gjorde, hvad de kunde 
for at hædre de høie Gjæster; men for sine Klager 
fandt de ingen villige Øren. Da det sagtens kan 
have lidt Interesse, skal vi omtale Besøget efter de 
omstændelige Reisejournaler. Den temmelig store 
Eskadre af Sjaluper og Jægter kom ind paa Havnen 
under Salut af 9 Kanonskud fra Toldboden; det høie 
Herskab gik strax i Land og tog Aftensmaaltid og 
Nattelager hos Jakob Angell paa Indlandet. Huset, 
som endnu staar uforandret, var- for Anledningen pry
det med en Tavle, hvorpaa var malet Emblemer og 
Figurer samt følgende pompøse .Hilsen:
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En Dag for andre, da Kong Christian den sjette 
TilNordske Klippe kom og Romsdals Amt indtrædte, 
Indprentes skal i Steen og læses udaf Stil, 
Mens NordmøersFyrtræ groer, og Romdalshorn er til. 
Velkommen Konge bold, faer frem i Pragt og Glæde, 
Nu Bjerge bøyer Ryg, og dybe Dalers Sæde 
Ophøyet bahner Vey, nu grøne Fyrre-Træers Top 
Dybt hilser udaf Skye og Krandse bærer op. 
Det Nordske Biergefolk, som andre ej vil vige 
I Troeskab, Heltem o ed, for Kongen og hans Rige, 
Sig ydmygst stiller frem, og kysser Kongens F o ed, 
Tilbyder Hiertet godt, dernæst hver Draabe Blod.

Da Veiret var vel haardt om Formiddagen, op
sattes Reisen noget, og „Herskaberne maatte samme 
Middag behjelpe sig med, hvad som lidet der kunde 
tilveiebringes“. Ud paa Eftermiddagen drog de af
sted til Smørholmen, hvor de imidlertid maatte lægge 
op for haardt Veir. 1 August passertes Hustadvigen» 
som formedelst Stormen var kommen i en fast „utro
lig Rulling, hvilken foraarsagede de ei desmere Sø
vante ikke ringe Inkommodation“. I Aalesund laa 
de høie Herskaber veirfast i 8 Dage, hvorfor Kongen 
omdøbte Stedet til Taalesund. Den 7 August feire
de han der sin Formælingsdag, „hvorved Overhof- 
marskalken, von Witzleben, presenterte Pokalen og 
Doktor Grothusen lod allerunderdanigst ved Taffe
let indlevere nogle paa Dagen, Tiden og Stedet i en 
Hast forfærdigede Strofer, saa at Enhvers Vilje var 
god, mens Evnen var ringe“. Endelig kom de der
fra d. 8 August; men de havde faaet nok „Inkom
modation“ paa Hustadviken, saa at de ikke vovede 
sig om Stat, men tog over et af Eiderne/)
,*) Kjeruffs Journal ovar Kristian 6,s Reise i Norge 1733. — 

Reisejournal over de Hoye Kgl. Herskabers saaveJsom
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I Stiftamtmand Nissens Erklæring af 1742 siges, 
at der i Lillefosen kun var 10 og paa Molde kun 
5 bosatte Mænd, som havde taget Borgerskab i 
Trondhjem, disse ombyttede dette nu med Borger
skab i de respektive Byer. De 10 første Borgere i 
Kristiansund var formodentlig: Jakob Messel, Johan 
Vinding, Jens Kaasbøl, Markus Nissen Angell, Wil
liam Gordon (Eier af Bremsnæs), John Ramsay (Ei
er af Grip), Mechelborg, Holch, Henrich Schubart og 
Prosch; dertil kom 6 Borgere, som boede paa Smø- 
len og Øerne deromkring, Ribe paa Edø, Danielsen 
i Bratvær, Conders og Jørgensen paa Smølen, Borch 
paa Havnen og Jakob Nissen. — I 1745 berettes 
ved Ydelse af Extraskatter, at Karosser, Heste og 
Lystbaade ikke fandtes i Byen, saa Forholdene har 
været tarvelige nok. Formue- og Brugsskatten var 
udlignet paa 56 Personer. Høiest ansat var John 
Ramsay og Jakob Nissens Enke, hver med en For
mue af 4,000 Rdlr. — 1746 blev Retten præsideret 
af Stiftsbefalingsmand Christian de Stochfieth. Det 
fremkom da, at der intet Raadhus og Arresthus var 
i Byen, ingen Brandsprøite eller andet Brandredskab. 
Der var kun en Skole, som holdtes af Klokkeren 
Peder Brynildsen, „men han kunde ei informere 1 
andet end : Børnenes Kristendom“. Endel al Indbyg
gerne beklagede sig over, at det faldt dem vanske
ligt at føre sine Børn over Søen til Skolen og øn-

i Journalerne. Indskrivten findes i Thues Beskrivelse 
over Kristiansund, og Tavlen selv cv fortiden i Bergens 
Musæuiu,

Hds. Durchl. Fru Margrevindens etc. Reise (af en Unævnt. 
Haandskrivt i Videnskabsselskabets Bibliothek i Trond- 
hjem.)— Alle Æresporte, Lykøuskningsdigtc o. 1. omtales 
med den pinligste Nøiagtighed; men Tavlen i Lillefosen 
har vel været for ubetydelig, den har ingen Plads faaet 
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skede derfor, at der paa ethvert Land kunde holdes 
en Skole. De Stockfleth anbefalede derfor Opret
telsen af flere og bedre Skoler. Der var intet be
stemt til Fattigvæsenet, hvorfor der udiagdes en Bog, 
hvori Enhver kunde antegne, hvad han godvillig vilde 
give for Aaret. Intet var gjort 'il Byens Forsvar; 
i den Henseende paalagdes det enhver Borger at 
anskaffe sig en dygtig Karl med Bøsse. Da der in
gen Prokurator var paa Stedet, ansattes som saa- 
dan Daniel Bahle. Byens Grund eiedes dengang af 
Oberstløitnant Thams og Kapt. Myhlenphort; men om 
Grundeleiens Størrelse førtes Proces. Som Byfoged 
fungerte Sorenskriver i Nordmør Nils Lange; men. 
ved hans Død 1757 blev en egen Byfoged ansat; den 
første var Peter Fredrik K oren. — Apothek fandtes 
tidligere; det var oprettet i 1722. Læge fik Byen 
først 1793, da et Kirurgikat blev oprettet, og S. Hoff
mann blev udnævnt til Statskirurg. — Kirken var byg
get 1709, men afbrændte ved Lynild allerede 1724*)  og 
reistes paanyt 1725. Sognepræst var dengang Amund 
Barhow, før omtalt som en af „Syvstjernen“. Kri
stiansund vedblev at være et Annex til Kvernnæs 
ligetil 1827; men i Midten af forrige Aarhundrede 
blev der gjort c’en besynderlige Foranstaltning, at 
den residerende Kapellan til Kvernnæs tillige skulde 
være Sognepræst paa Grip og bo i Kristiansund. 
Postkontor havde Byen ikke før i 1772, da Byfogden 
J. K. Christie blev første Postmester.

*) Den samme J'kjæbno har flere af Nordmørs Kirker havt. 
Saaledes opbrændte Frædø Kirke ved Lynild 1766, Brcms- 
næs 1770 og Stangviks vakre og mærkelige Stavekirke 
1783.

For at skaffe et bedre Skolevæsen, blev der 1750 
ansat en Kateke', der tillige skulde være Skolehol- 
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der; men man blev snart nødt til at oprette en Skole 
ogsaa p»a Nordlandet, da en Mand ikke kimde over
tage Undervisningen for alle tre Øer, og senere 
en Skole paa Indlandet; disse to sloges sammen. 
Ved Forordningen al 1800 fik da Skolevæsenet sin 
endelige Ordning. Imidlertid gav disse Skoler kun 
den daværende Almuskoles tarvelige Undervisning. 
Skulde Børnene have en større Uddannelse, maatte 
de sendes bort. 1794 indbød Overveier og Cancel- 
liraad Hans Brodtkorb Byens Indvaanere til at sub
skribere for Oprettelsen af en Borgerskole; Subskrip
tionen havde god Fremgang og 1795 blev Skolen 
sat i Gang under Navn af „Bernstorfs Stiftelse“. 
Det er feilagtigt, naar Thesen beretter, at Skolen 
fik sit .avn, fordi Statsministeren, Grev Andreas 
Peter von Bernstorf, bidrog til dens Oprett Ise. 
Tvertimod, det var kun et Udtryk lor den Beundring 
og Taknemmelighed, man her som overalt i Riget 
nærte for den kloge og kraftige Minister, der havde 
hævdet Rigets Neutralitet under den almindelige 
Krig og urokkelig forsvaret Folkerettens Grundsæt
ninger; en hidtil ukjendt Velstand og en udbredt 
Handel var Følgen af hans Styrelse.*)  Skolens 
Aarsdag var 28 August, Bernstorfs Fødselsdag. Den 
første Lærer ved den bernstorfske Stiftelse var en 
dansk Seminarist, Purup.

*) I. Aalborg oprettedes et Legat til hans Minde 1797, samme 
Aar hän døde, i Bergen ligeledes et i 1794.

Lillefosen havde i 1664—66 en Befolkning af 
noget over 200 Mennesker, 1701 var der 266 Mands
personer over 1 Aar paa Stedet, altsaa mellem 550 
og 600 Mennesker. 1769 var Indbyggertallet i 
i Kristiansund gaaet op til 1,151, i 1794 til 1,460 og 
1801 til 1,624. Befolkningen har siden tiltaget jævnt; 
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i 1815 var den 1,883, i 1825: 2,121, ved sidste Fol
ketælling 5,709. De ældste Ministrialbøger fremvise 
en tildels overordentlig stor Dødelighed; saaledes 
oversteg Antallet af de døde Antallet af de fødte 
i 1741, 1742 og 1745; men især er Forskjellen stor 
i 1750, 1751, 1762 og senere i 1784. I det første 
Aar, 1750, fødtes 52 og døde 100, i det andet fødtes 
45 og døde 143; i 1762, var der 49 fødte mod 124 
døde, og 1734 var Antallet 42 mod 89. I de to 
nærmeste Aartier, efter at Byen havde faaet Kjøb- 
stadsrettigheder, synes Folketallet næsten at have 
staaet stille eller kun at være tiltaget ved Indflyt
ning. Den store Dødelighed er nærmest at tilkrive 
Børnekopperne, der ligetil vort Aarhundrede, da 
endelig Vaksinationen var blevet almindelig og Folks 
Fordom lidt efter lidt udryddedes, var en frygtelig 
Plage.

Stedets Handel hævede sig rask i Midten af Aar- 
hundredet. I 1728 var Tolden steget til 5,000 Rdlr. 
men sank i Trediverne ned til knap 2,000. 1742 
hævede den sig igjen til henimod 4,000 og 5 Aar 
efter til 6,000 Rdlr. Den betydelige Si}deudførsel 
gav Handelen et saa stort Opsving, at Toldintrader
ne i 1751—55 beløb sig til 22,000 Rdlr. men da 
den ophørte, sank de ned til 8,000. Derfra hæver 
de sig igjen jævnt opover, indtil de i Aaret 1806 
naa en Størrelse af 32,000 Rdlr. I 1808, efter Kri
gens Udbrud var de nede i 5,500; men i 1810, da 
de engelske Lisenser gav Anledning til Udskibning, 
og Indførelsen var overmaade stor, steg de til det 
tidobbelte, 55,000. I den sidste Fjerdepart af forrige 
Aarhundrede havde Byeji omtrent de samme Marke
der for sin Udskibning som nu; Klipfisk og Tørfisk 
gik fornemmelig til Spanien (Bilbao). Rogn til Frank- 
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rig (St. Martin paa Øen Ré), Silden til Danmark 
(næsten alene til Kjøbenhavn) og til Østersøen, Tra
nen til Holland og Hamburg, Trælast og Tjære som 
før til britiske Havne*)  — Værdien af de udførte 
Fiskevarer gik op til 100 å 110,000 Rdlr ogvarsaa- 
ledes tidlig større end Trondhjems Fiskeudførsel. 
Denne sattes omkring 1760 til en Værdi af 80 å 
90,000, Moldes til 40,000, Bergens mindst til 300,000, 
snarere '/a Mill. Rdlr. — Handelen var længe drevet 
med fremmede Skibe. Trælasten blev forskrevet af 
engelske Huse og blev afhentet af engelske og irske 
Fartøier. Nogen egentlig Handelsflaade fik Byen 
først ved 1780. Endnu i 1779 havde den kun 1 
eneste større Skib, paa 50 C.L., men i de nærmeste 
Aar tiltog Skibsantallet temmelig hurtigt. I 1780 
havde Byen 3 Fartøier, tilsammen med en Drægtig
hed af 131 C. L., 1782: 10 med 403 C. L., 1792: 
8 med 421 C. L., 1801: 17 med 427 C. L., 1806: 16 
med 533 C. L. foruden 54 Jægter. Skibene gik mest 
paa Spanien, Frankrig, Kjøbenhavn og Østersøen. 
Den nordamerikanskeFrihedskamp, hvori alle større 
Sømagter, England, Frankrig, Holland og Spanien, 
vare indviklede, dannede Begyndelsen til en over- 

*) I 1782 gik til Bilbao 10 Skibs paa 439 C. L. med Klip
fisk, saltet Lax, Sundmager og Tørfisk, til Havne i Eng
land og Irland 37 Ladninger med Trælast, i alt 2,279 
Trælastlæster og 8 Ladninger med Tjære, 2044 C. L., til 
Frankrig 3 Skibe paa 95J C. L. med Rogn, til Holland 
4 Skibe paa 108 C. L, med Tran, Tjære, Tørfisk og Lan
ger, til Danmark 13 Skibe paa 535J C. L. med Sild, Klip
fisk, Tørfisk, saltet Torsk, til Hamburg 1 paa 27 C. L. 
med Sild og Tran, til Østersøen 1 paa 244 C. L. med 
Sild. — 1786—92 indkom tilstedet 17indenlandske Skibe 
paa 7f>0 C. L. og 55 udenlandske paa, 2,930 C. L.
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maade heldig Periode for den dansk-norske Stat, 
og Perioden vedblev under Englands og Koalitioner
nes Krige mod den franske Republic og Keiserdøm
me De faa neutrale Stater drev i denne Tid en 
særdeles lønnende Fragtfart. Norges Produkter, 
fornemmelig Trælasten, fik let Afsætning til høie 
Priser og udførtes nu mest i norske Fartøier; Hol
lands Søfart var næsten standset, og Englands i al 
Fald hemmet af Kapere, især i Nordsøen. Saaledes 
ankom i 1797 til Kristiansund kun Halvparten af de 
dertil bestemte engelske Skibe; Resten var taget af 
franske Kapere. Under saadanne Omstændigheder 
blev det endog en Nødvendighed for de norske Ud- 
skibere at anskaffe sig Fartøier. I 1797 lossede og 
ladede saaledes i Kristiansund £>8 indenlandske og 
kun 32 udenlandske Skibe. Velstanden var almin
delig i Byerne; men der voxte samtidig op en Over- 
daadighed og Luxus, som før var ukjendt, og som 
ofte stod i en grel Modsætning til Stedets øvrige 
Forhold. Hvad der var let erhvervet, blev ofte li- 
gesaa let forødet, og Traditionen ved endnu at for
tælle om den lystige Tid, som gik forud for Træng- 
selsaarene. Fra 1800 har man nogle Bemærkninger 
om Kristiansunds sociale Forhold af en fransk Rei
sende, Latocknaye.*)  I sin Skildring klager han 
over Surende lens havesyge Befolkning; overalt har 
man Tvist om Drikkepenge, og man maa betale end
og for et Glas Vand. „Men det er paa lidt nær al
mindeligt overalt; thi Havets Naboskab indvirker i 
alle Lande grusomt paa Indbyggernes Sæder“. Han 
roser de rigere Kjøbmænd i Kristiansund for de 
betydelige Opofrelser, de havde gjort, for at forbe-

*) Promenade d’tin Fran$aif en Silede et Norveæe. 1801.
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dre Terrænet.*)  Man levedo moget selskabelig der, 
„spiste godt ok drak taaleligt“. En Egenhed qm- 
taler han særskilt. Damerne vare banlyste fra Sel
skaber, de maatte forblive hjemme og passe Hushold
ningen, noget, der ikke bidrog til at løfte denfinere 
Selskabelighed. Medens Mændene reiste udenlands, 
tjente paa Kontorer eller optoges paa Handelsinsti
tuter i Udlandet, og saaledes fik en langt bedre Ud
dannelse, end Byens egue tarvelige bkoler kunde give, 
maatte Kvinderne nøie sig med den, Stedet selv gav, 
Latocknaye bemærker ogsaa, at Damerne ikke havde 
faaet synderlig Opdragelse, og anstiller Betragtninger 
over, hvilken uheldig Indflydelse dette maatte have 
i enhver Retning.

*) Thue omtaler ogsaa saadanne Bestræbelser; Mægleren 
Frants Tvedt og Bageren Svend Wold bleve endog i den 
Anledning belønnet med Medaljer af det kongelige 
danske Landhusholdningsselskab, — Ifølge Fabricius, 
Reise nach Norwegen, 1779, som et Par Steder her 
er benyttet, var der ingen Gader i Byen, og kun øde 
Klipper omkring den, denga ag han var der. — I Moes 
„Tidsskrivt for den norske Personalhistorie“ findes i For
tællingen om oohan Kristofer Wessel (f 1793), der blev 
adlet med Farbroderens den berømte Admirals Navn, 
Tordenskjold, var Krigskommissair i det bergenhusisae 
Distrikt og bosat i Kristiansund, forskjellige Træk af 
Livet her; men da de mere angaa dog enkelto Person, 
henvises kun til det nævnte Skriv,t.

Skibsfarten standsede med Krigens Udbrud 1807, 
og det Opsving, den igjen tog ved Lisenseme, var 
kort. Korn blev tildels hentet fra Arkangel i disse 
Aar; men Reisen var lang og besværlig, og engelske 
Kapere tog flere Skibe; andre bleve liggende biokerte i 
fremmede Havne ligetil Fredsslutningen. Der blev 
udstedt ForbudmodUdførsel af Fødevarer, fpr at ikke 
Landet skulde lide Mangel, og kun efter særskilt Til
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ladelse fra Stiftet kunde enkelte Ladninger udskibes. 
Senere blev det forandret dertil, at Skibe, som ind
til s/3 af sin Drægtighed havde tilført Landet Korn, 
eller som havde erholdt Assuranse til Kornhandel 
paa Danmark og stillede Sikkerhed for inden 3 Maa- 
neder at indføre Korn, kunde udføre Fødemidler. 
Vaarsild kunde fremdeles udføres efter Stiftets Til
ladelse, .‘ingaaende Udførsel af tørrede eller saltede 
Fiskevarer maatte Statholderskabet ansøges. Ved dis* 
se Anordninger var Fiskeexporten saagodtsom ødelagt.

Det var i denne Tid ikke sj uldent at se Ka
pere og Orlogsskibe paa Havnen, og et Par engelske 
Priser bleve opbragte og solgte her. I 179b indkom 
2 engelske Fartøier, som var tagne i aaben Sø af en 
fransk Kaper, men fratagne det franske Prise
mandskab af to andre engelske Koffardifartøier, mens 
de laa i Havn i Harøen, 8 Mil fra Kristiansund. Ved 
Ankomsten hertil blev Skibene beslaglagte og det 
franske Mandskab sat paa fri Fod, da det var over
rumplet i norsk Havn. Men disse stadige Besøg af 
fremmede Krigsskibe viste Nødvendigheden af, at Ste
det fik en Garnison, og efter Andragende af de eli- 
gerte Mænd rykkede en Afdeling Landeværn da ind 
i Byen, men blev beordret tilbage igjen allerede ef
ter nogle Maaneders Forløb. I 1801 fik Byen en 
en større Besætning paa 270 Mand, og 5 Batterier 
blev anlagt for at beskytte Indløbene, 2 ved Sørsun- 
det, Kronprindsens og Prins Karl af Hessens, 1 paa 
Holmen i Nordsundet, General von Kroghs, og læn
gere inde i Havnen 2, Tønders og Kaasbølls, som 
bestrøg alle tre Indløb. 1807 blev disse Batterier 
udvidede og forstærkede, 1 Flaadebatteri bygget, og 
foruden Kystværnet blev der oprettet et borgerligt 
Jægerkorps og et borgerligt Artillerikorps, .Tægerne 
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mand C. Marstrands Kommando. Den hele Besæt
ning, Militære og Borgere, kommandertes af Major 
von Brun. Stemningen i Byen var imidlertid meget 
trykket; man var bange for Angreb af Englænderne, 
flere Familier flyttede ind i Fjordene, og Varebehold
ningerne bragtes i Sikkerhed.

Den 21 Juni 1808 om Morgenen bemærkede 
Vagten paa Varden et stort Skib for Indgaaende. 
Det viste sig at være en Fregat under hollandsk Flag; 
men da den saa mistænkelig ud, blev den hilset med 
Skarpt ira Kronprindsens Batteri. Gudstjenesten 
skulde netop begynde i Byen, da Allarmtrommen gik 
og kaldte Mandskabet til Batterierne. Ved det 3 
Skud heiste Fregatten engelsk Flag og gav samtidig 
det glatte Lag. Skydningen varede henimod en halv 
Time; da stod Fregatten tilses igjen. Det borger
lige Artilleri, som særlig roses, og 1 Landeværnsdivi
sion havde været i Ilden, men intet Tab havt, lige
som Byen heller intet havde lidt; derimod skulde 
Fregatten faaet flere Skud og under Udseilingen ar
beidet stærkt med Pumperne. Dette Held hævede 
Stemningen, og man ønskede bare, at Fienden skulde 
komme igjen for ret at tugte ham. Ønsket blev 
snart opfyldt. Den 7 Juli viste sig 2 fientlige Fre
gatter udenfor Byen; men istedetfor at angribe Bat
terierne ved Sørsundet, gik de, veiledede af en norsk 
Lods, de havde opsnappet, nordenom Øerne og ned- 
gjennem Omsundet mellem Nordlandet og Fredøen. 
Om Natten marsjerte endel af Kystværnet under 
Kapt. von Wulfi og Sektiousfører, Kjøbmand N. H. 
Knudtzon til det yderste af Nordlandet, da det hed, 
at de Engelske havde gjort Landgang der. Skibene 
laa imidlertid stille, men om Morgenen bugsertesde. 
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med en Slup, som de havde taget i Sundet, mellem 
sig nedover mod Markussundet, hvor der ingen faste 
Batterier var, men Flaadebatteriet nu blev henlagt. 
Under Bugseringen vilde Kystværnsmandskabet fyre 
paa Baadene, hvortil der var god Anledning i det 
smale Sund; man kunde let liste sig ned til Søep, 
og havde man bortpillet de bugserende Matroser, 
vilde Skibene rimeligvis komme paa Grund; men 
Kommandoen skal have forbudt at „irritere Fien
den“. Kystværnet trak sig da tilbage. Den 8 om 
Formiddagen sendte den engelske Sjef et Brev til 
Byen med Opfordring til Overgivelse; Byen vilde 
blive skaanet, hed det, hvis man udleverte alt Ma
terial og de Fartøier, som laa i Havnen. Men Bu
det kom saa sent irem, at Kampen allerede var be
gyndt, idet de engelske Fregatter, saa snart de kom 
udenfor Markussundet, bleve beskudte af Flaadebat
teriet paa 10 Kanoner, der kommanderte - af Maa- 
nedslieutenant Brechan. Det understøttedes af Kaas- 
bølls Batteri paa Gomatlandet. Brechan maatte 
efter at have bortskudt al sin Ammution hale til 
Land for at forsynes paa nyt, men lagde snart ud 
igjen og optog Kampen. Imidlertid havde Tønders 
Batteri paa Hammeren, omtrent midt i Havnen, be
skudt Fienden. Kampen havde varet i 2 Timer, da 
et af de engelske Skibe heiste hvidt Flag paa Stor
toppen; Skydningen ophørte derfor, og en engelsk 
Parlementær ankom og fordrede atter alle Skibe ud
leverte; men man svarte ham, at saalænge der fand
tes Nordmænd, Kugler og Krudt i Kristiansund, var 
der ikke Tale om nogenOvergivelse. Man ventede nu, at 
Kanonaden vilde begynde igjen; men Fienden sendte 
atter en Parlementær ind i Byen med den Besked, 
at da man havde bragt i Erfaring, at de Fartøier, som 
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laa i Havnen, var af mindre Betydning, vilde man 
drage bort og ikke fyre, med mindre Batterierne op
tog Skydningen; samtidig satte Fregatterne Seil til, 
og Ankerne kappedes. Af Kommandanten sendtes 
da Sektionsføreren, N. H. Knudtzon, ombord, og ef
ter nogen Underhandling tilbageleverte Englænderne 
den tagne Slup med Mandskab og Ladning. Man 
fik ira vide, at de fiendtlige Fartøier var Fregatterne 
the Signate, Kapt. Dickson, den samme, som for 14 
Dage siden havde gjort et Forsøg paa at trænge ind 
i Havnen, og the Tartare paa 48 Kanoner, Kapr, 
Baker; den sidste havde tidligere paa Åaret havt 
en Trefning med Roflotillen i Bergen. Englænderne 
havde lidt endel paa Skrog og Takkelage; og det 
lod til, at de havde noget Tab af Mandskab, 
da Knudtzon bemærkede megen Bevægelse i 
Sygerummet, hvortil han for Resten ikke fik Ad
gang. Kl. 4 om Eftermiddagen gik de under Seil 
og styrte sydover. I Byen var et Par Huse noget 
ramponerte; paa Tønders Batteri, som knap hav
de skudt 20 Skud, faldt en Menig af Landværnet, 
en Husmand; en Officer blev let saaret. Det var 
det hele Tab. Alle var enig i at berømme Bre- 
chans Mod og Standh aitighed; men om enkelte af 
de egentlige Militære talte man ikke videre godt. 
Den Faldne blev begravet med stor Høitidelighed, 
og hans Enke fik en betydelig Understøttelse*).  En 
Maaneds Tid efter blev et Par Kanonbaade af den 
trondhjemske Roflotille stationeret her; men siden 

*) Rapporter og Skrivelser om disse Trefninger tindes i Bud
stikken for 1808. Man har, heder det i nævnte Tids- 
ekrivt, “i Kristiansund med ægte Nordmands Aand hono
reret den Vexel. som vor kjækko Troppers Mod har truk
ket paa Norges samtlige Sønner “•
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var Byen ikke udsat for Angreb af de fiendtlige 
Krydsere.

Ved Fredsslutningen var Handelen ødelagt, Kri
gen og St tsbankerotten havde ruineret de, gamle 
Formuer, og Byen skulde igjen arbeide sig op ti 
Rørelse og Velstand. Det gik langsomt; Distriktet 
var fattigt, og først omkring 1840 udviklede der sig 
atter en betydelig Drivt. Nu er Kristiansund, skjønt 
i Folkemængde først den 11 i Rækken af Norges 
Byer, med Hensyn til Værdien af dets Udførsel den 
5, og med samlet Ind- og Udførsel den 6 ; i Klip- 
fiskeudførselen er den, som i forrige Aarhundrede, 
den første.

- ■
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III.
Fortegnelse

over de i Kristiansund og nærmeste Omegn*)  vox- 
ende Karplanter (med Undtagelse af Mosserne) 

ved F. Larsen og H. Greve.

*) Hertil er regnet Kirkelands-, Nordlands- og Indlandsøen, 
Fredø, Grip samt Bremeuæslaudet indtil Kværnæe,

Anm. Hvor inte< Forfatternavn er tilføiet, er samme Linné. 
)■ foran vn Planteart betegner dyrkede Planter. 
Slægterne ere stillede i alfabetisk Orden.

Acer 
fplatanoides 
pPseudoplatanus.

Achillea 
Millefolium.

Ægopodium 
Podagraria.

Æsculus 
fHippocastanum.

Agrostis 
stolonifera 
vulgaris With.

Aira 
cæspitosa

flexuosa.
Ajuga 

pyramidalis.
Alchemilla 

alpina 
vulgaris.

Allium 
oleraceum.

Alnus 
glutinosa W. 
incana W.

Alopecurus 
geniculatus 
prateusis.



Andromeda 
polifolia.

Anemone
nemorosa.

Angelica 
litoralis Fr. 
sylvestris.

Antennaria 
dioica Gærtn.

Anthoxaiithum 
odoratuih.

Aquilegia 
vulgaris.

Arabis 
Thaliana,

Arctostaphylos 
alpina Spr. 
officinalis W. & Gr.

Arenaria 
serpyllifolia 
trinervia.

Armeria 
maritima W.

Artemisia 
vulgaris.

Asperula 
odorata.

Aspidium
angulare Kit. (Sørddlen

& Møst paa, Fredø.)
Lonchitis Sw. (FréikoU).

Asplenium
Adiantum nigrum

(Brents naiskoll, Kirk- Bötrychium

landet).
Filix femina Beruh.
Ruta muraria 
septentrionale Hoffm. 
Trichomanes.

Aster
Tripolium.

Atriplex 
hastata 
pätüla.

Avénä 
élatior.

Azalea 
procumbens.

B.
Baldingera 

arundinacea Dum.
Barbarea 

vulgaris Br.
Bartsia 

alpin ä.
Batrachium

sceleratum Th.Fi'.(Ör»p)
Bellis 

perennis.
Berberis 

f vulgaris.
Betula 

alpestris Fr. 
nana 
verrucosa Ehrh.

Blechnum 
Spicäut Roth.



73

Lunaria Sw. flava
Brassica incurva Lightf.

Napus. irrigua Sm.
Bromus juncella Fr.

mollis leporina
secalinus (Ugras). Oederi Ehrh.

Bunium pallescens
flexuosom With. (Fredö). pauicea

C. pauciflora Lightf.
Calamagrostis pilulifera

Halleriana DC. pulicaris
Callitriche salina Wg.

verna. stellulata Schreb.
Calliina vulgaris Fr.

vülgaHs Sak Carum
Caltlia Carvi.

palustris. Cerastiuhi
Campanula alpinum

lati folia vulgatum.
rotundifolia. Öérefoliuih

Capsella sylvestre Béss.
Bui sa pastoris Møhch. sativum Besä. (Ufries)

Cardamine Chamænerion
hirsuta angustifolium Scop.
pratensid Chenopodium
sylvatica Linck. album.

Carduus Circæa
crispus. alpinä.

Carex Cirsium
ampullacéa Gödd. heterophyllum Åll.
binervis Sin. lanceolatum Scop.
canescens palustrolSdÖp.
digitata Clinopodium
dioica vulgare (Ødegard).



Cochlearia 
officinalis.

Comarum 
palustre.

Convallaria 
majalis 
verticillata.

Corallorhiza 
innata Br.

Cornus 
suesica.

Corylus 
Avellana.

Cratægus 
Oxyacautha.

Crocus
vernus All. (forvildetMa- Euphorbia

damhaugen).
Cynosurus 

cristatus (Ugræs; 
timesterhaven).

Cystopteris 
fragilis Beruh.

D.
Dactylis 

glomerata.
Digitalis 

purpurea (Fredø, 
landet).

Drosera 
longifolia 
rotundifolia.

E. ‘
Elymus

Kirk-

arenarius.
Empetrum 

nigrum.
Epilobium 

alpinum 
montanum 
palustre.

Equisetum 
arvense 
palustre 
sylvaticum.

Erica 
Tetralix.

Eriophorum 
angustifolium Roth, 
vaginatum.

Helioscopia. 
Euphrasia 

Poli- officinalis.
F.

Fagus 
f sylva tic a.

Festuca 
duriuscula Fr. 
elatior 
ovina 
rubra.

Ficaria 
raunculoides Mønch.

Fragaria
vesca.

Fraxinus 
fexcelsior.
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*) Flere fundne Arter af denue Slægt har man endnn ikke 
kunnet bestemme,

Fumaiia albida Rich.
officinalis. conopseaBr.^möer^ct)

G. H.
Galeopsis Halianthus

Tetrahit pep] oides Fr.
versicolor Curt. Haloscias

Galium scoticum Fr.
Aparine Heleocharis
boreale palustris Br.
palustre Herminium
uliginosum. Monorchis Br.

Geranium Hieracium*)
pusillum Auricula
Robertianum crocatum Fr.
sylvaticum. murorum

Geum paludosum
rivale Pilosella
urbanum. umbellatum

Glaux vulgatum Fr.
maritima. Hippuris

Glyceria vulgaris.
distans Wg. Holcus
fluitans Br. lanatus
maritima Wahlb. mollis.
procumbens (Grip; be Humulus
stemt af Konservator Axel tLupulus.
Ktytt\ Hypericum

Gnaphalium pulchrum
supinum quadrangulum.
sylvaticum. I.

Gymnadenia Ilex
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Aqui t o li um (Ömsa).
Juiréiis 

articulatus 
bufonius 
comprossus Jacq. 
conglomeratus 
effusus 
filiformis 
squarrosus 
supinus Mønch. *

Juniperus 
communis.

L.
Lactuca 

muralis Don.
Lamium 

album 
purpureuin.

Lappa 
tomentosa Lam.

Lapsana 
communis.

Lathyrus 
pratensis

Leontodon 
autumnalis.

Lepigonum 
marinum Wählb.

Linnæa 
borealis.

Linum 
catharticum.

Listera 
cordata Br. (Freikoll).

ovata Br. (Fred^jBremv- 
næs).

Lobelia
Dortinanna (Rensvic^ 

vand).
Lolium 

perenno.
Lonicera 

fPenclymenum.
Lotus 

corniculatus.
Luzula 

campestris DC. 
maxima Desv. 
pilosa W.

Lychnis 
Flos cuculi.

Lycium 
fbarbarum.

Lycopodium 
alpinum 
annotinum 
clavatum 
Selago.

Lycöpus 
etttopæus.

M.
Maianthemum 

bifolium DC. (Fred#)- 
Melampyrum 

pratense 
sylvaticum.

Melandrium 
sylvestro R.
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Melica 
nutans.

Mentha 
arvensis.

Menyanthes 
trifoliata.

Molinia 
coerulea

Montia
fontana.

Myosotis
arvensis Hufim.
palustris.

Myrica 
Gale.

Myriophyllum 
alternifolium DC-

Myrtillus 
nigra Gil. 
uliginosa Drej.

N.
Narcissus

poeticus(forvildet.^remS' 
næs).

Nardus
stricta.

Narthecium 
ossifragum Huds.

Nymphæa 
alba.

O.
Orchis 

maculata.
OrobuB

niger.
Oxalis 

Acetosella.
Oxycoccus 

palustris Pers.
Oxy ri a 

digyn a Campd.
P.

Parnassia 
palustris.

Pedicularis 
palustris 
sylvatica.

Phalaris 
canariensis (Ugræs).

Phleum 
piatense.

Phragmites 
communis Trin, 

vigvand).
Phyllodoce 

coerulea Sal.
Pimpinella 

Saxifraga.
Pinguicula 

vulgaris.
Pinus 

fAbies 
fLarix 
sylvestris.

Plantago 
lanceolata 
major 
maritima.
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Platanthera 
bifolia Rich.

Poa
annua 
nem oralis 
pratensis 
trivialis.

Polygala 
vulgaris.

Polygonum 
aviculare 
viviparum.

Polyp odium 
Dryopteris 
Phegopteris 
vulgare.

Polystichum
Filix mas Roth.-
Oreopteris DC. (Sørda- 

len, Foden afFreikoll, 
Vaagen).

spinulosum DC.
Populus 

tremula.
Potamogeton 

marinus 
natans.

Potentilla
Anserina
Tormentilia Scop.

Primula 
acaulis Jacq.

Prunella 
vulgaris.

Prunus 
fCerasus 
Padus

P teris 
aquilina.

Pyrola 
minor 
rotundifolia 
secunda 
uniflora.

Pyrus 
Malus.

Q.
Quercus 
fRobur.

R.
Ranunculus 

acris 
auncomus 
Flammula 
repens. ■

Rhin an thus 
minor Ehrh.

Rhodiola 
rosea.

Rhyncospora 
alba Vahl.

Ribes 
fGrossularia 
fnigrum 
frubrum.

Rosa 
canina 
tomentosa Sm.
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Rubus 
Chamæmorus 
idæus 
saxatilis 

Rumex
Acetosa 
Acetosella 
acutus 
crispus 
domesticus Hn.

S.
Sagina 

procumbens 
subulata Presl.

Salix 
f amygdalin a 
caprea 
fragilis 
glauca 
hastata 
berbacea 
■fpentandra 
versifolia Wg.

Sambucus 
fnigra 

Sanicula
europæa (Bremsnæs, 

Bolgen)

Cotyledon 
stellaris.

Scirpus 
pauciflorus Lightf 
rufus Schrad.

Scrophularia 
nodosa

Scutellaria
galericulata

Sedum
acre
anglicum Huds.
annuum.

Selaginella 
spinulosa Al. Br.

Senecio 
vulgaris.

Sibbaldia 
procumbens (Freikoll)

Silene
inflata Sm. 
maritim a With, 
rupestris.

Sin apis 
arveusis.

Solidago
Virgaurea.

Sonchus
Saussurea arvensis

alpina DC. (Bale paa asper Vill.
Nordlandet, engang oleraceus.
funden ved Ødegaard). Sorbus

Saxifraga Aria Crantz.
aizoides (Bremsnæs) Auenparia



80

hybrida.
Sparganium 

minimum Fr. 
natans.

Spergula 
arvensis.

Spiræa 
•{•salicifolia 
Ulmaria.

Stellaria
Friesiana Ser.
graminea 
media With, 
nemorum 
uliginosa Murr.

Stenhammaria 
maritima Reich (Dale).

Succisa 
pratensis Mønch.

Syringa 
•j-vulgaris.

T.
Tanacetum 

vulgare.
Taraxacum 

officinale Web.
Taxus 

fbaccata.
Thalictrum 

alpinum.
Thlaspi 

arvense.
Tilia 

fparvifolia Ehrh.

fvulgaris Hayn.
Tofield'a

borealis Wg.
Trichera

arvensis Schrad.
Trichophorum 

cæspitosum Hn.
Trientalis

europæa.
Trifolium

pratense
repens

Triglochin 
maritimum 
palustre.

Triodia
decumbens P. B. 

Tripleurospermum 
inodorum Sch. 
maritimum Hn. 

Triticum
repens.

U.
Ulmus

fmontana Sm.
Urtica

dioica
uren«.

Utricularia
? intermedia Hay. 

V.
Vaccinium

Vitis idæa. 
Valeriana
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sambucifolia Mik.
Verbascum 

nigrum (Fredø).
Veronica 

arvensis 
Beccabunga 
Chamædrys 
officinalis 
scutellata 
serpyllifolia.

Viburnum
Opulus (Omsa, Kirklan-

det).
Vicia

Cracca 
sepium 
sylvatica,

Viola 
canina 
pain stris 
tricolor.

Z.
Zostera 

marina.

Fortegnelse
over Planter, som ere fundne i indført Ballastjord, 
fornemlig paa Gomatlandets Kirkegaard og i Vaa- 

gebakken.
Alopecurus sylvestris Wallr.

agrestis. Cardamine
Anagalli s ? parviflora.

arvensis. Carduus
Anthemis teuuiflorus Curt.

arvensis. 
tinctori^.

Antirrhinum
Orontium. 

B.
Beta 

maritima.
Brassica 

campestris.
C, 

Camelina

Ceutaurea 
Cyanug.

Cerastium 
arvense 
viscosum.

Chenopodium 
? ambrosioides 
Vulvaria.

C hry s anthe mum 
Leucanthemum 
segetum,



Cirsium 
arvense Scop.

Convolvolus 
arvensis.

Coriandrum 
sativum.

Crepis 
tectorum.

D.
Daucus

Carota.
Diplotaxis 

tenuifolia DC.
E.

Echium 
vulgare.

Epilobium 
parvifiorum Schreb.

Erodium
cicutarium L’Her,

Erucastrum
Pollichii Sch/ & Sp.

Ervum
hirsutum 
tetraspermum.

Erysimum 
cheirantoides.

Erythræa 
litoralis Fr.

Euphorbia 
Cyparissias 
exigua
Bephis

F.
Fagopyrum 

esculéntum Gærtn.
Filago 

germanica.
Fumaria

Vaillantii Loxs.
G.

Gerananium 
dissectum 
viscidulum Fr.

H.
Helminthia 

echioides Gærtn.
Hypochæris 
o glabra.

L.
Lathyrus 

Aphaca.
Lepidium 

ruderale.
Lepigonum 

salinum Fr.
Linaria

Elatine Desf. 
minor Mill, 
striata DC. 
vulgaris Mill.

Lithospermum 
arvense.

Lotus 
tenuifolius * Reich.

Lycopsis 
arvensis,
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M.
Malva 

rotundifolia
Matricaria 

Chamömilla
Medicago 

apiculata W. 
lupulina.

Melanosinapis 
communis Spenn.

Melilotus 
alba Lam. 
coerulea Lam. 
officinalis Willd.

Mercurialis 
annua.

Moricandia 
? arvensis D C.

N.
Nasturtium 

anceps Wg.
P.

Papaver 
dubium.

Parietaria 
diffusa Koch.

Polygonum 
Convolvolus 
lapathifolium

Poten tilla 
reptans.

R.
Raphanus 

Raphanistrum.

Rumex
glomeratus Schreb. 
obtusifolius 
sanguineus.

S.
Scandix

Pecten.
Schedonorus 

sterilis Fr. 
tectorum Fr.

Scleranthus
annuus 
perennis.

Scrophularia 
alata Gil.

Senibiera
Coronopus Poir.
didyma Pers.

Senecio
aquaticus Murr, 
Jacobæa.

Sherardia 
arvensis.

Sisymbrium
Irio
officinale Scop.
Sophia.

Solanum 
nigrum.

T.
Thesium 

Linophyllum 
Trifolium

arvense.
c*



filiforme 
fragiferum 
hybridum 
ptocumbens.

Tussilago 
Farfara.

V.
Valerian ella.

dentata Poll.
Veronica 

agreetis.
Vicia

angustiiolia Roth, 
lathyroides 
sativa.
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IV.
Efterretninger for Skoleaaret

Naar disse Efterretninger dennegang leveres i 
al Korthed ganske i Modsætning til forrige Aars 
Program med dets fuldstændige Meddelelser om Sko
len og alle dens Forhold, har dette sin naturlige 
Forklaring. En Skoles Virksomhed og indre Liv er 
og maa være det ene Aar væsentlig soul det andet. 
Det synes derfor ikke alene unødvendigt men endog 
mindre hensigtsmæssigt to Aar etter hinanden at 
levere Skole efterretninger med lige stor Udførlighed. 
Gjentagelser og atter Gjentagelser vilde deraf blive 
en uundgaaelig Følge. Men er der noget, som vir
ker sløvende paa en Læserkreds — og en Skoles 
Programmer har ogsaa en saadan — saa er det at 
gjøre den Erfaring, at man allerede paa Forhaand 
ved Besked om, hvad endnu ikke er læst. Det er 
derfor vist ogsaa med god Grund, naar flere .ældre 
Skoler i vort Land indskrænker sig til at levere 
Skoleefterretninger med et Mellemrum af 2—3 Aar. 
Hertil kommer, at skjønt vor Skole kun fra 1864 
har været i Virksomhed, har den dog efter sin nu
værende Indretning allerede næsten udspillet sin Rolle. 
Fra næste Skoleaar befinder den sig under Omorgani
sation efter Lov af 17de Juni 1869, idet dens lavere 
Klasser omdannes efter den nye Middelskoles Plan, 
og en Overgangstilstand opfordrer mere til at rette
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Blikket tremad end til at dvæle ved et Forhold, 
som allerede er bestemt til snarest muligt at vige 
Fladsen for en ny Tingenes Orden. Derfor er hel
ler ingen Oversigt over, hvad der dette Skoleaar i 
de forskjellige Klasser er læ,st og gjennemgaaet, ne
denfor optaget; en saadan vilde heller ikke længer 
give Forældre, som ønsker sine Børn optagne i Sko
len, nogen Vejledning. Hvad der i de efterfølgende 
Blade omhandles, gjælder derfor væsentlig blot Til
stande og Forhold, der er ejendommelige for inde
værende Skoleaar, og som saalede? ikke tidligere 
har været omtalte..

A. Skolens Bestyrer og Lærere, 
deres Fag og ugentlige Undervisningstimer.

1. Rektor J. Elster Bødtker (Ordinarius i 3L 
og 2L).

Latin i 3L...................... 6 Timer.
— i 2L...................... 7 —
— -i 3L og 2L . . . . 2 —

Historie i 1L R & . . . . 3
’ 18 Timer.

2. Overlærer O. L. Boye (Ordinarius i 2R).
Latin i 1L&.......................7 Timer.

— i lL&oglLa . . 1 —
Græsk i 2La...................... 5 —
Norsk i 3L............................2 —

— i 2L&R .... 2 —
— i 2R ...... 1 —

Franski 3L ...... 2 —
— i 2L&R . ... 2 —
— i 2R ...... 1 —

Fransk eller Norsk i 3L . 1- —
--------- 24 ’pinjer.
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3. Adjunkt Henr. Greve, tillige Kateket. (Ordi-
narius i 2F og 1F).

Religion i 3L . . . . . 2 Timer.
— i 2L&R . . . 2 —
— i 1LRJ> . . . . 2 —
— i 1LRa . . . . 2 —
— i 2F . . . . . 3 —
— i 1F . . . . . 3 —

Tysk i 3L . . . . . 1 —
— i 2L&R . . . . 2 —
■ ■' i 2R . . . . . 1 —

Norsk i1LR&. . . . 3 —
— i 1 L R a . . . . 4 . —

(Botanik i 2R om Sommeren 2 —)
‘ ‘ ' 25(27)Timer.

4. Adjunkt F. Larsen (Ordinarius i 1LR&).
Mathematik i 3L . . . 3 Timer.

—• i 2L&R 4 —
— i1LR&. . 5 —

i ILRa . . 4 —
Regning i 2R . . . 2 —
Naturlære i 2R . . . 3 -
Fransk i1LR& . 4 —
(Naturhistoriei 2 R om Vinter. 2 —) 

------------ 25(27)Timer.
5. Adjunkt B. E. Bendixen (Ordinarius i 1LR«, 

Tillige Skolens Kasserer).
Græsk i 3L ..... 5 Timer.

— i 2Lh.......................5 —
Historie i 3L ..... 3 —

— i 2L&R .... 3 —
Geografi i 3L . . » . . 1 —

— i 2L&R . . . . 1 —
— i IL R& .... 2 —
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Tysk i1LR6 . . . . 3 Timer.
— i 1 LRa . . . . 4 —. —-—- g? Tjmer.

6. Timelærer cand. theol. Georg Sandberg.
Engelsk i 3L ... 2 Timer.

— i 2R . . . 2 —
— i1R& . . . 2 —
— ilRa ... 4 —

Naturhistorie i 1R6 . . . 2 —
— i 1R a og 2 F . 2 —
— i 1F . . . 2 —

Tysk i 2F ... 5 —
Norsk i 2F ... 5 —
Latin i iLa ... 2 —

------------ 28 Timer.
Desuden har Hr. Sandberg fra Begyndelsen af 

Skoleaaret indtil 18de Oktbr. undervist i Exercitie 
i de for Sangøvelser bestemte 4 Timer.

At paatage sig Sangundervisningen, som fra først 
af var hans Tanke, dristede han sig derimod ikke til, 
hvorfor denne heller ikke kom i ordentlig Gang før 
senere (hvorom nedenfor). Efterat Gymnastiklæreren 
d. 21de Mai reiste paa Exercitie, har endvidere Hr. 
Sandberg indtil Skoleaarets Ende ledet Skolens Exer- 
cerøvelser 6 Timer ugentlig.

Den i forrige Program omhandlede nyoprettede 
Timelærerpost var altsaa under 22de Juni f. A. af 
Kirkedepartementet bleven endelig besat med Kan
didat Sandberg fra 1ste August samme Aar at regne. 
Ligesom tidligere i 1ste Program om de øvrige Læ
rere, saaledes her om denne nogle korte biografiske 
Meddelelser.

Kandidat Sandberg, født i Arendal d. 30te Juni 
1842 af Forældrene Postmester Jørgen Flood Sand- 
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berg og Hustru Laurenze Frederikke i. Wille, gjen- 
nemgik Middelskolen dersteds, fortsatte som Priva
tist sine Studier i Kristiania og dimitteredes 1861 til 
Universitetet, bestod Exam, artium med Karakteren 
Haud illaudabilis, Andenexamer. med Laudabilis, un
derkastede sig Examen ved Instruktionsskolen for 
Officerer uden fast Løn, ansattes derefter i Armeen 
som Reservebitnant, tilbragte 172 Aar som Huslæ
rer hos Direktør Dahl ved Aas høiere Landbrugs
skole, paabegyndte 1866 det theol. Embedsstudium, 
tog 1868 theol. Embedsexamen med Karakteren 
Haud illaudab., derefter lappisk Examen med Lau
dabilis og ansattes 1869 som Timelærer ved Kristi
ansunds lærde- og Realskole.
7. Timelærer cand, philos. J. Skjoldborg.

Latin iiLa.... 5 Timer.
Tysk i1F . . . . 4 —
Norsk i 1F . . . . 5 —
Tegning i 2R .... 2 —

i 1 Rb.... 2 —
— i 1 Ra og 2F 2 —

i 1F . . . . 2 —
Skrivning i ILRa . . . 1 —

— i 2F . . . . 3 -
— i 1F . . . . 3 —

29 Timer.
8. Timelærer Seminarist L. Guttormsen.

Regning i IRb . . . . 2 Timer.
i ILRa. . . . 2 —

— i 2F . . . . . 4 —
— i 1F . . . . . 4 -

Historie i ILRa. . . . 3 -
—_ i 2F . . . . . 3 —

i 1F . . . . . 3 —
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Geografi i 1LR« . . . 2 —
— i 2F.................3 —
—. i IF.................2 —

■------------ 28 Timer.
Desuden fra Februar 1870 Sang med de neder 

sie Klasser................................ 2 Timer
9. Kommandersergeant E. Nielsen, Lærer i Gymna

stik, Exercitie og Svømning (i alle Klasser, delt*
i 2 Partier) om Sommeren .... 6 Timer 

om Vinteren.......................8 —
10. Toldbetjent Harald Brinckmann, fra Februar 187C 

Lærer i Sang for de øverste Klasser . 2 Timer.

Skolens forrige Sanglærer Seminarist L. S v e n ds- 
g aard fratraadte efter eget Ønske sin Post, som 
saadan ved Udgangen af forrige Skoleaar for ganske 
udelt at ofre sig for sit Privatinstitut.

Skolens Gjerning har forøvrigt kunnet drives det’ 
hele Skoleaar uden Afbrydelser ved nogen Lærer? 
Sygdomsforfald. Alene Rektor nødtes i Februar al 
et langvarigt afkræftende Ildebefindende til at efter
komme Lægens bestemte Forlangende om at foretage 
en Rejse paa en 14 Dages Tid. I hans Timer sys
selsattes imidlertid Disciplene med forud bestemte 
skriftlige Arbejder paa Skolen og Repetitionslæsning 
hjemme i hans Fag.

B. Discipeltal. Friplads«.
Disciplenes Antal var ved Udgangen af Skoleaaret 

18^9 ifølge forrige Program 72 (deraf i Latinklas
serne 22, i Realkl. 27 og i Fælleski. 23).

Af disse udgik før Skolens Begyndelse i det nye Sko
leaar 1 fra iRb for at anbringes ved Handelen og 1 fra 3 K
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for at gaa tilsøes, ligesom 6 (1 i hver af Klaserne 2L, 2R, 
IRa og 2F samt 2 i IRb) formentes Adgang til Skolen fra 
det nye Skoleaars Begyndelse formedelst skyldige Skolepenge.

Derimod optoges 14 nye Disciple (1 i 1R a, 2 i 2F 
og Resten i 1F). Skoleaaret begyndte saale- 
des med 77 Disciple og ender efter den Forklaring, 
som nedenfor skal gives, med 70, fordelte igjennem
Skolens Klasser paa følgende Maade:

gaa tilsøes, de øvrige til Handelen) hvorimod 1, som før havde

Klasser. Begynd. Ende.
3L . . 5 Disciple . . 5 Disciple
2L) . . 6 — . 5 —
2R) . . 13 — . 10 —
1 L&l . 8 — . 7 —
IR?»* . 10 — . 8 . —
ILa) . 4 — . 4 —
1R a) 5 — . 5 —
2F . . 13 — . 12 —
1F . . 13 — . 14 —

77 — . 70 Disciple.
Altsaa i Latinafd. . 23 — . 21 —

- Realafd.. . 28 — . 23 —
- Fællesklas. 26 — . 26 —

I Løbet af Skoleaaret udgik 4 af 2 R og laf IRb (1 forat

været udelukket formedelst skyldige Skolepenge, efter disses 
Erlæggelse atter fik sin Plads igjen i 2R. 3 Disciple (iresp. 
2L, ILb og 1F) overflyttedes paa Grund af Faderens Be
fordring til Lillehammers Skole. 1 (i IRb) bortfjernedes paa 
Grund af slet Opførsel, 1 (i 2F) formentes Adgang forme
delst skyldige Skolepenge, ligesom 2 optoges i 1F ved en 
Embedsmands Tilflyttelse til Byen.

Skolens Fripladse er for indeværende Skole- 
aar besatte med følgende Disciple (af følgende Klas
ser) og andrager til følgende Beløb:
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1. Lorentz Angell (3L ) halv Friplads — 16 Spd.
2. Eilert Juul • . (— ) do. — — 16 —
3. Poul Solem. . (2L ) hel — — 32 —
4. Henrik Heyde . (— ) halv — — 16 —
5. Poul Brun . . (ILa) do. — — 16 —
6. Johannes Devoid (2R ) hel — — 24 —
7. Jakob Boye. . (lRb) halv — — 12 —
8. Hans Bech . . (IRa) do. — — 12 —

---------- 144 Spd.

C. Undervisningstiden. Examina.
Den daglige Undervisningstid har fremdeles 

været fra Kl. 8 til 2 for samtlige Klasser undtagen 
for 1ste Fællesklasse Onsdag og Lørdag fra Kl. 8—1. 
Gymnastik eller Sang hver Dag i Mellemtimen 11—12. 
Den mørkeste Tid af Aaret indskrænkedes Skoleti
den til Kl. 8'/2—2 (fra 22de Novbr. til og med 5te 
Febr.).

Ved den Andagt, hvormed Ugens Gjerning sta
dig indledes, har, efterat Gjennemgaaelsen af Filip- 
penserbrevet var tilendebragt, Brevene til de Thes- 
salonikér og 15de Kap. af første Korinthierbrev dette 
Skole aar været lagte til Grund.

H alvaarsexamen begyndte d. Ilte Decbr. og 
sluttede 21de s. M. Censurmødet holdtes samme 
Dags Eftermiddag Kl. 4; ved dette fik ikke en ene
ste af Skolens Disciple under 2 i „Opførsel“. Den 
følgende Dag Kl. 10 Formidd. samledes istedenfor 
Skolefest dennegang til en Forandring Ordinarierne 
med sine Klasser og overrakte hver sin Klasses Dis
ciple Karaktersedlerne med Tilføjende af, hvad Ex
amens Udfald, den forestaaende Højtid m. v. kunde 
give Anledning til at lægge paa Hjerte. Juleferierne 
vadede til 7de Januar Kl. 11 Form.
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D. Disciplinen.
1. Da det altid kan have sin Interesse at følge 

en Discipels Skolegang fra Begyndelse til Ende, og 
Karakterbogen med sine specielle Anmærkninger og 
maanedlige Hovedkarakterer i de forskjellige Fag 
opigjennem de forskjellige Klasser er vel skikket 
til at kaste et Lys over denne, bliver Karakter
bogen, naar den er udskreven og maa erstattes af 
en ny, af Ordinarius overleveret Rektor til Opbeva
ring, indtil Gutten forlader Skolen. (Lærerm. Ilte 
Juni 1869).

2. Foi’ at fremme Orden ved Gymnastikunder
visningen og navnlig hindre enkelte Disciple i uden 
gyldig Grund at unddrage sig disse Øvelser, er det 
vedtaget, at ingen Discipel uden sin Ordinarius’s 
Tilladelse maa for kortere eller længere Tid ude
blive derfra, ligesom Rektor hvert Aar underretter 
Ordinarierne om, hvilke Disciple der paa Grund af 
Legemsfejl ikke dertil har Adgang. (Lærerm. d. 21de 
Decbr. 1869).

3. Under 3die Febr. 1870 er følgende Skri
velse tilsendt Skolens Forstanderskab

„Fra
Den Kongelige Norslæ Regjerings

Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet.
Departementet skal herved under Henvisning til 

§ 35 i Lov af 17 de Juni f. A. om offentlige Skoler 
for den højere Almendannelse, der gjentager den ældre 
Lovgivnings Bestemmelse om, at Skolepengene skulle 
ertlægges forskudsvis for hvert Kvartal, ■— meddele til 
Efterretning og videre Bekjendtgjørélse for Skolernes 
Kasserere, at de have samme Fligicr og samme An
svar med Hensyn til Skolepengenes Indkrævning som 
tidligere, idet de, naar Skolepengene for et Kvartal 
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ilike maatie være erlagte inden Kvartalets Slutning, 
derom skulle skriftligen underrette Skolens Rektor, 
som vil have at forbyde angjældende Discipel Adgang 
til Undervisningen, indtil han foreviser Kassererens 
Kvittering for, at de skyldige Skolepenge ere betalte. 
For Restancer, der opstaa derved, at Kassereren har 
forsømt at gjøre saadan Anmeldelse, eller Rektor und
ladt at negte Discipelen Adgang til Skolen, vil An
svaret paahvile efter Omstændighederne' Rektoren eller 
Kassereren“

E. 1 Éxtrakt
a) af Sko 1 en s Hove dr egn hk äb for A ar et 

1869.
Indtægt.

S^d, “Skill.
1. Beholdning fra 1868 Aars Regnskab:

a, Udestaaende Kapital .. 8,500 Spd. „ f>
b. Restancer.................... 43 — 87 -
c. Kontant i Kassa . . 1 — 4J -

-----------------------— 8544. 91».
2. Skolepenge (med Lys-, Brænde- og Ind

skrivningspenge, efter Fradrag’ af de 5 Fri- 
pladse)....................................................... 1556. 109».

3. Testimonium ............................................... 8.
4. Bykassens Bidrag.............................................. ' 1200.
5. Statskassens Tilskud ......... 1130.
6. Tilskud af Oplysningsvæseiiets Fond . . 32, -
7. Renter af Skolens Kapital. ....... 425.
8. Forskjellige Indtægter ......... 1. 90.
9. Decisjohsansvar. ........... 1. 42.

12839. 93.

Udgift. \ . v , 
1. Lønninger til Lærerne . . . . . . . , hV02. 60. 
2. Pedellens Løn . ................... .... 72. ' -
3. Kasserei’éns Procenter........ St3. 70.
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4, Timeundervisning..................... 47. 12.
5. Reparationer ........... 14. 87.
6. Lys og Brænde ........................................... 128. 110.
7. Inventarium............................  3. 30.
8. Gymnastikapparater ...................................... 29. 96.
9. ' Forskjellige Udgifter .............................. 76. 71,

’O.1' Eftergivne Skolepenge................ 17. 24.

1 F. Skolelokalet.
Här der herom før været lidet eller intet at 

sige — det skulde da være om dets store 'Mangler 
—, saa er der nu desmére godt og glædeligt at for-

11. Bibliotheket.................................. 40.
32. Bibliothekets Kasse tilgode af Skolekassen 3. 1O3.
13. Beholdning:

a. Udestaaende Kapital . 8500 Spd. - tø.
b. Restancer........................ 121 — 72. -
m Kontant i Kassa . . 58 — 78. -

------ ------------------- 8680. 30,

12899. 93.

b) af Bibliothekets Regnskab for* 1869. 
Indtægt.

1. Beholdning fra forrige Aar:
a. Kontant i Kassa ... 12 Spd. 33 tø.
b. Tilgode hos Skolekassen 3 — 103 -

■----------------------  16. 16.
2. Bibliothekets Annuum ......... 40.
3. Bidrag af Statskassen til Bibl.s Grundlæggelse 80.
4. Renter af disse 80 Spd. ........ 3. ^14.

139. 30.

Udgift.
1. Bøger og Bogbinderarbeide........................... 16. 100.
2. Beholdning .........................................  122. 50.

139. 30. 
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tælle. Medens Skolen før har været holdt i to Byg
ninger (foruden den forrige Borgerskole ogsaa i et 
Par lejede Værelser udenfor samme), Rektors Be
kvemmelighed har været i en tredie, Pedelboligen 
i en fjerde og Gymnastiklokalet i en femte, og Le
gepladsen ude paa Gaden, har vi fra 10de Marts 
faaet alt samlet paa en Plads i to Bygninger, hvor
af en større med Skolelokale i nederste og en Del 
af øverste Stokværk, og Rektorbolig i Resten af 
samme, — og bagenfor (nordenforj en mindre Byg
ning med Gymnastiklokale og under dette Pedelbo
lig, ligesom en rummelig Legeplads er indhegnet 
udenfor Hovedbygningens Facade.

I Skolens 2det Program for 1866 er gjort Rede 
for de Forhandlinger, som gik forud for disse Sko
lebygningers Opførelse. Vaaren 1867 paabegyndtes 
Mineringsarbejdet til Fundamenteringen, og ved Ud
gangen af 1869 var det hele Byggearbejde saavidt 
fuldendt, at man kunde tænke paa efter forudgaa- 
ende Indvielse at tage den lyse, venlige, fritbelig- 
gende, solbeskinnede, særdeles smukke nye Skole- 
gaard i Brug.

Paa Foranledning fra Skolens Forstanderskab 
indbød derfor Magistrat og Formandskab Trond- 
hjems Biskop til at indvie de nye Skolebygninger, og 
da denne Anmodning beredvilligen blev imødekom
met, indbød Kommunebestyrelsen ogsaa Romsdals 
Amtmand, Hr. Arveschoug, til at overvære denne 
Festlighed. Indvielsesakten bestemtes derpaa til 
10de Marts Kl. 12 Middag.

Kl. lU/a den nævnte Dag samledes i og uden
for den gamle Skolebygning og forrige Rektorgaard 
en talrig Forsamling, der under almindelig Flagning 
i Processjon tre og tre begav sig op til de nye Sko-
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lebygningers med Flag, Krandse in. v. smagfuldt de
korerede, til Festsal omdannede Gymnastiklokale i 
følgende Ordea:

1. Skolens Disciple under Gymnastiklærerens Le
delse under sin Fane.

2. Skolens Lærere.
3. Biskop og Amtmand.
4. Magistrat, Politimester og Ordfører.
5. De andre Medlemmer af Formandskabet, By

ens Repræsentantskab, Skolens Forstander
skab, Bygningskommissjonen og Entreprenø
ren.

6. Byens øvrige Borgere, Kjøbmænd, Haandvær- 
kere o. s. v. under sine særskilte Faner.

Elterat Processjonen af Festkomiteen var skik
ket til Sæde i Salen, hvor de af Byens Damer, der 
ønskede at overvære Akten, allerede havde indfundet 
sig og taget Plads, afsang Skolens Disciple i tre
stemmigt Kor Salmen „Lover den Herre, den mæg
tige Konge med Ære“, hvorpaa H. H. Biskop Gri
melund besteg Kathedret og holdt den Tale, som 
vi ovenfor har haft den Glæde at kunne meddele.

Da denne var tilende, afsang Discipelskaren til 
Slutning Salmen „Sørg, o kjære Fader, du!“ efter 
L. Lindemanns Melodi.

Til Festmiddagen, som samme Dag gavea i Rek
tors smukke Familjelejlighed i den nye Skolegaard, 
var foruden Byens høje Gjæster Biskopen og Amtman
den samtlige Autoriteter indbudne, Magistrat og 
Formandskab, Skolens Lærerkorps ogForstanderskab, 
Bygningskommissjonen og Entreprenøren, samtlige 
Byens øvrige Embedsmænd tilligemed saa mange 
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andre, som Lokalet kunde rumme, deriblandt nogle 
specielt i denne Anledning tilrejsende. I Anledning 
af Dagen indløb Telegrammer fra Molde Skoles Læ
rerkorps og den gamle Skoleven Provst Bødtker i 
Støren.

Om Aftenen var Skolebygningens Facade og 
Fløje illuminerede.

For at forstærke Indtrykket af, at der i disse 
Dage fejredes en i Sandhed betydningsfuld Fest i 
Anledning af en for Skolens Trivsel epokegjørende 
Begivenhed, havde Rektor desuden indbudt samtlige 
Disciple til Bal den følgende Dags Eftermiddag. 
Denne glade Barnefesf samlede med smaat og stort 
af begge Kjøn et Antal af over 140 Deltagere.

Skolen havde i denne Tid 3 Dages Ferie fra 
Torsdag til Lørdag, hvorved det ogsaa blev muligt 
at vinde Tid til at ordne alt fornødent i Anledning 
af Flytningen, saa at den atter kunde begynde med 
fuld Kraft i den nye Skolegaard den derpaa følgende 
Mandag. Imidlertid holdtes sammesteds Lærermøde 
Fredag Formiddag Kl. 11—2V2, ligesom Rektor hav
de tilsagt samtlige Disciple til Møde der Lørdag Kl. 
11 for foreløbig at orientere dem i de nye og uvante 
Forhold, for at vise dem, hvad der frembød svage 
Sider ved det nye Inventarium, og som deres Æres
følelse derfor tilsagde dem at behandle med fornø
dent Hensyn, for at minde dem om, hvad de skyldte 
en Kommune, der saa liberalt havde skaffet det til
veje, som kunde gjøre dem Skolegangen behagelig 
og tiltrækkende, kort for at stille dem for Øj e, hvad 
man nu forlangte af dem til Gjengjæld for, hvad der 
var blevet forlangt og ydet af andre.
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Indeværende Aars offentlige Examen begynder 
her ved Skolen Lørdag den 2den Juli og afholdes 
efter vedfølgende Plan.

Fredag den 15de Juli Kl. 9 Formiddag holdes 
Optagelsesprøve med de indmeldte Gutter, som da 
møder i Skolegaarden med de Bøger, Tavler, Stile
bøger o. s. v., som de før har benyttet.

Den ved Ferierne afbrudte Undervisning fort
sættes igjen Onsdag den 17de August, da samtlige 
Disciple møder paa Skolen Kl. 4 Eftermiddag. Sam
me Dag Kl. 5 Eftermiddag prøves de ude nby es 
Gutter, som i rette Tid maatte være bievne ind
meldte i Skolen uden at have kunnet deltage i Op
tagelsesprøven d. 15de Juli.

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

Kristiansund d. 18de Juni 1870.
J. Elster JJødtkcr-



Plan for Hoteilexamen

Dag og Formiddag KI. 9 (8). Eftermiddag Kl. 4.
Datum. Klasse. Fag. Examinator. Klasse. Fag. Examinator.

Lørdag 
2den Juli.

3L Historie og Geografi Bendixen.
2L Geometri Larsen.
2 R Fransk Boye.
ILb Historie Rektor.
lRb Naturhistorie Sandberg.
lLRa Religion Greve.
2F Geografi Guttormsen.
IF Morsk Skjoldborg.

3L og (Kl. 5)2L Tysk (i VII) Greve.
2R Naturlære Larsen.
IRb Geografi Bendixen. , ,
IRa Engelsk Sandberg. c

Mandag 
Ide Juli.

SL Latin Rektor.
2L Historie og Geografi Bendixen.
2R Religion Greve.
lLRb Norsk skriftl. (Skjoldborg).
ILRa — — (Buye).
2F Tysk Sandberg.
IF Historie Guttormsen.

Tirsdag 
5 te Juli.

3L Norsk skriftl. No. 1 (Skjoldborg).
2LR — — (Boye).
IRb Historie Rektor.
2F * Religion Greve.
1F Regning Guttormsen.

3Log2L Lat. Stil (i Vil) (Rektor).
ILboglLa — —• (il) (Skjoldborg).
2R Engelsk skriftl. (Sandberg).
IRb og IRa Tysk skriftl. (i VI) (Bendixen).
1F Religion Greve.



Onsdag 
6te Juli.

3L og 2L Lat. Oversæt. (Rektor,Kl.UGuttormsen).
2R Tysk skriftl. (Skjoldborg).
lLbog(Kl.llj)lRb Norsk Greve.
ILRa Arithmetik Larsen.
2F Norsk Sandberg.

2R Tysk Greve.
ILb Fransk Larsen.
l'Rb Engelsk Sandberg.

Torsdag 
7de Juli.

3L og (Kl. 10|) 2L Religion (i VII) Greve.
2R Arithmetik Larsen.
ILb Geografi Bendixen.
ILa (Kl. 11) Latin Skjoldborg og Sandberg.
2F Norsk skrift], Sandberg.

3L Engelsk Sandberg.
2R Regning Larsen.
ILb Religion Greve.

Fredag 
8de Juli.

3L Norsk skr.No.2 (Skjoldborg,Kl .11 Guttormsen).
2L Latin Rektor.
2R Engelsk Sandberg.
IRb Fransk Larsen.
ILRa Norsk Greve.

2R Botanik Greve.
1F Naturhistorie Sandberg.

Lørdag 
9de Juli.

3L Græsk Bendixen.
2LR Fransk skriftlig (Boye).
ILb Geometri Larsen.
IRb Religion Greve.
1R aog(K1.10)2 F N aturhistorie Sandberg.

2F) fremlægger sine Skrivebøger for DHerr. 
IFj Larsen, Skjoldborg og Guttormsen.

Mandag 
Ilte Juli.

3 L Geometri Larsen.
2L Græsk Bendixen og Boye.
ILRa Historie Guttormsen.

op 1
1 UbHlem^æ^er sine Tegnebøger for DHerr.
IRaj ß°ye> Bendixen og Skjoldborg.
ILb Arithmetik Larsen.
1F Geografi Guttormsen.

Tirsdag 
12te Juli.

3 L og (Kl. 10) 2 L Fransk (i VII) Boye.
2R Historie og Gdografi Bendixen,
IRb Geometri Larsen,
2F Historie Guttormsen.
IF Norsk skriftlig Skjoldborg.

OP 1
1T?L ( fremlægger sine Skrivebøger for DHerr. 
ILRa' barsen, Skjoldborg og Guttormsen.



Onsdag 
13de Juli.

3L og(K1.10))2LNorsk (i VII) Boye.
2R Geometri Larsen.
IRb Tysk Bendixen.
lLRa Geografi Guttormsen.

2L Arithmetik Larsen.
lLRa Regning Guttormsen.
2F1 fremlægger sine Tegnebøger for DHerr.
1F) Boye, Bendixen og Skjoldborg.

Torsdag 
14de Juli.

3 L Arithmetik Larsen.2R Norsk Boye.
ILb Tysk Bendixen.
IRb Regning Guttormsen.
IF Tysk Skjoldborg.

IRb Arithmetik Larsen.
lLRa Tysk Bendixen.
2F Regning Guttormsen.

Fredag 
lode Juli.

Kl. 8 Generalprøve paa Sangene til Skolefesten 
i Skolens Festsal.

Kl. 9 prøves de til Optagelse anmeldte Gutter.
Kl. 10 Discipelbibliotheket aabent til Udlaan for

1 F erierne.

Kl. 4 Censur.

i ørdag 
16de Juli._ Kl. 9 aflægges Prøve i Sang og Deklamation, hvorefter Udfaldet af Examen bekjendtgjøres. 10

Anm. Den skriftlige Examen begynder om Formiddagen Kl. 8, den mundtlige derimod Kl. 9, — om Efter
middagen bestandig Kl. 4. Naar en Klasse maa benytte et andet Værelse end sit sædvanlige, er 
dets No. anmærket. Da Sergeant Nielsen er kommanderet paa Exercitie, bortfalder Prøven i. 
Legemsøvelser.



Rettelser.
S, 47 L. f. n. 3 udgaar: „og Halse etc.
8. 60 L. f. o. 16 for 1733 læs 1756.


