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Fra side 701 i manuskriptkopien. 
 

Dovrefield 
 
Den 1te November var endnu en Sommerdag. Almindelig kommer Vinteren her i October, ja i Sep-
tember; dog før Octobers Midte er her sielden vedholdende Frost, og Sneen bliver næsten aldrig 
liggende førend midt i November. 

Det havde de foregaaende Dage frusset saa meget, at Orkla og andre Vande, hvor Strømmen 
ej var meget stærk, laae dekket med Iis. Men denne Dag var aldeles Sommer. Skolebørnene laae om 
Formiddagen i Græsset at læse paa deres Lectier. 

Lidt over Middag forlod jeg Provst Rønnow. Jeg havde kiørt 5/4 Miil og det gik op ad Fieldet. 
Vejen er anlagt paa den østre Fieldside langs Driva Elven, som flyder i Dybet nedenfor. Paa den anden 
side hæver sig Fieldet, nogle Steder næsten lodret tæt ved Vejen. Smaae Bække flyde allevegne ned 
over den eller ned dens Side. Her forefandt jeg Vintren. Bækkene vare frusne. Kleverne /: steile 
Steenbrinke i Vejen :/ vare belagte med Iis, speilglatte. Fremgangen blev vanskelig og farlig. Hestene 
faldt, min Kiærre veltede, det blev Nat og fuldkomment Mørke, især nede i Dybene mellem de meget 
høje Fielde. Paa Stationen fra Rise til Drivstuen, 1 1/2 Miil, tilbragte jeg fem Timer; men slap frem 
uden videre Vanheld. 

Det skal være besluttet, paa næste, om ej paa denne Station, at henlegge Vejen paa Drivaens 
vestre Side, og der hugge den saaledes ind i Fieldet, at man undgaaer som nu, allerede nogle Gange 
paa denne første, men 5 Gange endnu langt steilere og højere paa næste Station, at fare op nær 
Toppen af Fieldet flere hundrede Alen og igjen tilbage lige ned til Elvens Bredde. Denne Vejens 
henlægning til hin Side vil blive meget Kostbar, men da Reisende ville vinde storligen i Beqvemmelig-
hed, ved da ganske at slippe for den ilde berygtede Vaarstie /: mellem Drivstuen og Kongsvold :/ 
- Det værste Vejstykke paa Alfarvejen i hele Norge, siger man. Stort værre kan den da ej heller være, 
hvor der skal kunne være Færsel. – Ovenfor Rise, kun en halv Miils ej endnu meget steile Reise opad, 
er al Agerdyrkning forbi. Dybene ere dog endnu bevoxne med nogen Skov; men efterhaanden trives 
end ikke den forkryblede Fieldbirk. 

Paa samtlige Fieldgaardene Drivstuen, Kongsvold, Jerkind og Fogstuen, især paa den første 
finder man fortræffelige skiønne ogsaa temmelig store Heste. Bonden paa Drivstuen vandt for faa 
Aar siden den fra Rentekammeret udsatte Præmie for fin Hesteavl. Det er dog ej saa at forstaae, at 
Hestenes Fortreffelighed beroer paa Fieldgræssets Fortrinlighed. Manden ejer et par Gaarde nede i 
Opdals mindre ufrugtbare Bygd, hvor han deels har sit Stuterie, deels derfra henter Foder. Dog dette 
er ikke Tilfældet med de andre Fieldstuer. Hestene ere overordentlig stærke, som til Forundring 
sikkre at fare med, især paa de farligste Steder.  

I det mindste seer man, at Hesten trives godt i disse barske, vel da, eller om her og skal findes 
bygværdige Mineralier, ellers ej det til noget oeconomisk Gavn anvendbare Egne. I den kortvarige 
Sommer er her Græsmark i Overflod; og formodentligen vilde der ej heller mangle Foer af disse 
samme Græsmarke til Vinterføde for et stort Antal Heste flere end her er.  

Naar man kommer 1/4 Miil oven for Kongsvold, saa har man en uhyre lidet mod Norden 
fældende Slætte for sig i flere Miles Strækning til begge Sider, men her blot 1/2 Miil bred. Her er 
Grændsen mellem Tronhiems og Aggerhuus Stift, med den betegnende nu noget forfaldne og ilde 
udseende Port. Her er en ej meget høj i Øst og Vest løbende Aas. Den farer man over, og nu 
begynder igien Sletten som dog her har i Midten en Søe, hvorfra Folla Elven, der i Østerdalen forener 
sig med Glommen, udflyder.  

Uagtet de fire her for de Reisende anlagte, og med en liden Afgivt af Grundejerne i tilgrænds-
ende Dale understøttede saa kaldte Fieldstuer, eller Fieldgaarde, er det eeneste beboede af den 
uhyre Strækning af mere end 22 geographiske eller danske Miles Længde – fra Tønset til Romsdalen 
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– og 9 Miiles Brede fra Læssøe til Sundalen /: der kunde, som let sees paa kortet gierne regnes meget 
meere til denne Fieldørk, da den baade Nord og Syd strækker sig langt videre, ned mellem de 
midtadspredte Dale :/ altsaa i det mindste paa henimod 200 ◊ [kvadrat] Mile; saa seer Egnen her, paa 
den højeste Ryg ingenlunde vild eller ugiestfrie ud. Man seer lidt eller slet intet nøgent Graabierg, 
kun enkelte opstaaende Knolde meer eller mindre beklædte med aldrig smeltende Snee. Det er kun i 
lang Frastand, at disse fremstille Synet af et i arrig Vinter indhyllet Landskab. Alting er ellers dækket 
med Grønsvær. Denne, især hvor der paa Sletterne, her oppe intet Afløb er for Vandet, er vel for det 
meste kun den svampige Mos paa en dyndfuld tynd Torvskorpe; men en stor Deel er dog og fast og 
saavidt god Engbund, som Climatet her tilsteder Græsarternes Vegetation. Uagtet her i sær ved 
Drivstuen og paa Jerkind, er ofte forsøgt at avle korn, men med Udfald, som afgiør at derpaa ej er at 
tænke, saa trives her godt Qvæg, Heste og Faar; og da dette skeer paa de her anlagde Gaarde, saa 
kan der vel ingen Tvivl være om, at det jo og kunde have Sted paa mange flere Steder, hvor man ej 
dermed har giort Forsøg.  

Med Tiden, naar de mindre vinterlige Dale have naaet den Cultur, man dog nu allevegne 
arbeider sig op til, saa vil det falde af sig selv at den vil efterhaanden tilegne sig, hvad den kan, af 
denne vide Ørk især, de mange i dens Udkanter skiulte, siden den sorte Død i Begyndelsen af det 
fiortende Aarhundred affolkede, Strækninger, forhen, som Shiønnig i hans Reise oplyser, have været 
endog maaske meget beboede. 

Men imidlertid er der vel lidet eller intet at tænke paa anden Benyttelse af dette store 
Jordsmon, end som hidtil, da Naboegnene helre hist og her Sætre, hvor de føde deres Qvæg i den 
korte Sommers faae Uger. 

Et Skridt er her giort til den muulige Opdyrkning, det er, ordentligt Vejanlæg. Fra den søndre 
Side av Vejen hid op saa god som det er muuligt, hvor man skal nogle tusinde Alen i Vejret. Paa den 
nordre er den og hvad den kan blive, saalænge den skal ligge, hvor den ligger. Gaaer det an, at lægge 
den paa Drivaens vestre Side, saa er den ogsaa der fortræffelig. Den største Vanskelighed, der hvor 
den er, er, at der bestandig ruller Stykker ned af det løse eller søndrede, over Vejen udhængende, 
eller opstaaende Bierg, og nedslaaer baade Rækværkerne og Vejen selv. 

Det lader sig maaskee tænke som mueligt, at Botanikere, der besøge og begranske 
inhospitale Egne andensteds i Verden, finde nærende eller nyttige Planter, som tage til Takke med et 
saadant Clima.1 Det vilde være vore Dages Tænksomhed værdigt, omhyggeligen at sørge for at samle 
de derom fremkommende adspredte Efterretninger, og besørgede Forsøg anstillede som deres 
muelige Benyttelse forudsætter. –  

Er det da end chimærisk at tænke paa nogensinde at faae Dovrefieldets Ryg beklædt med 
rige Kornagre og blomstrende landsbyer; det er dog nok ej saa, i Anledning af Overskuelsen af disse 
Egne, at minde om Opmærksomheden paa Planter, som mueligen kunde komme til Nytte, om ej her, 
saa dog i de tilgrændsende allerede næsten ubeboelig eller dog lidet beboede Egne. 

Da jeg afvigte Sommer i Begyndelsen af Julii kom her, laae her endnu Snee og Iis somme-
steder i Vejen, og der havde den 2den Julii sneet temmelig stærk. I Førstningen af October, sildigere 

                                                           
1
 Der taledes i Frankrig, for Snees Aar siden, saare meget om den dit bragte feberiske Boghvede /: polyyon 

tartaricum :/ Jeg fik den Gang ved det Kongelige et Collegium bevirket, at faa forskrevne, hid et lidet Parti fra 
Rouen, jeg troer 1783. Men man havde havt den Omhu, inden Afsendelsen saaledes at tørre eller stege den, at 
den ikke kunde voxe. Salig Etatsraad Rothe fik deraf noget og der voxte nogle enkelte ej noksom fortørrede 
kiærner. Disses Væxt syntes at svare til hvad berettedes om denne Plante fra Frankerig. Men Etatsraad Rothe 
forlod sit Gods, og den saaede Boghvede kom i forglemmelse. Den noget efter paafulgte franske Revolution 
standsede reent hvad om denne for alle Climater og Jordsmonne, som foregaves, skikkede Kornartes 
Udbredelse, var der i nogle Aar handlet. Naturligt at man ej heller meget bryder sig om den i Egne, hvor man af 
andre dog bedre Kornarter kan naar man vil, stedse have en 20-30 Fold. 
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end sædvanlig /: undertiden kommer Frosten allerede i August :/ havde man Iis paa Vandet. Snee var 
her dog endnu ikke. – Det er mærkeligt, at uagtet det i Tronhiem, og i de Dage jeg opholdt mig i 
Ørkedalen, blæste ja stormede stærk og det i den seenere Tid næsten stedse var der nede i det 
mindste nogen Kulde, saa forsikkrede man mig dog at der i mange Uger havde været ligesaa blikstille, 
som det var her endnu, da her ikke var ringeste mærkelige Bevægelse i Luften, og Røgen af 
Fieldstuernes Skorsteene hævede sig i lige Linie op mod den fuldeligen skyefrie Himmel. Her skal 
overalt sielden blæse, men da og undertiden med utænkelig Voldsomhed. 

Vejene ere paa begge sider besatte med Stager i 6 Alens indbyrdes Frastand, for i paa-
kommende Snevejr at betegne den Reisende Vejen. De ere 5 Alen høje, men det hænder sig endda 
undertiden, at de somme Steder dækkes af Snee. 

Ved Fogstuen forlod jeg Landevejen og foer vester ned over Fieldet til Læssøe Præstegields 
Hovedsogn, for derfra sydefter at bereise hele Dalen. 

  
Rypejagt 

Det er Op-og Nedfarten over Fieldets ydre Sider, som allevegne er det besværligste. Ogsaa 
forekommer her, som paa Nordsiden tværbratte Fieldvægge, Strækninger af nøgen Steen, og Aaer og 
Bække, som bruse ud over Klipperne; men ogsaa begynde nu igjen Skovene, da hvad der findes af 
Træer i Fordybningerne histoppe var kun den forkuede Birk, hvis vredne Stamme er tilligemed 
Toppen ej ofte over en 5-6 Alen høj. – Her i Liden er atter Fyr og Gran af almindelig og betydelig 
Størrrelse. Her traf jeg adskillige Rypeskyttere, hvilke just nu, da denne egentligt i Fieldmoserne 
hiemmehørende Fugl, naar Vinteren begynder, tyer ned mod de lidt mildere Egne, fælde  en 
betydelig Mængde, som de forsende til Stæderne i Landet, og i sær ned til Kiøbenhavn. 

 
Bær – Mosse p.p. 

Denne Jagt er i de sildigere Aaringer bleven betydelig for Daleboerne, da Prisen er stegen fra 
2 S, hvilket er det omtrent samme, som de havde intet Værd, til 16, 18 ja 24 S Stykket. De kostede 
forhen saalidet, fordi Almuen i disse Egne selv spiser lige saalidt dette, som andet fersk Kiød, og det 
aldrig er anseet som værdt at tænke paa at betiene sig deraf som virkeligt Fødemiddel. Ogsaa ere 
Ryperne med Hierper, Uhrhøns og Tiur, samt, dog i ubetydelige Partier, Tyttebær og Multebær 
 /: hvoraf Fieldsletterne frembringe de første hvert Aar, de sidste kun især i enkelte Aaringer, 
overmaade stor Mængde :/ næsten alt hvad der af Fieldenes Frembringelser kommer Naboedalenes 
Indbyggere til Nytte, da og Græsningen i Sætrene, og hvad deraf som Høe føres om Vinteren ned i 
Dalene, ogsaa en Art Steenmos, hvoraf ligeledes en Deel indsamles og bruges til Qvægforing, samt 
nogle Græs-og Mosarter, som i ringe Qvantitet bruges hiemme til Farvning, undtagen. 
 Hvor Fieldets Steenmasse er blottet og staaer nogenlunde vertical, sees den ogsaa i de 
indlandske Fieldegne hist og her pletvis bevoxne med Farvemosen /:lichen tartar.:/ Jeg vedlægger 
her noget lidt, som jeg i Forbifarende selv aftog paa Klippesiden i Vaarstien. Den voxer her ofte i 
tykkere og større Kager, end jeg saae den nogensteds ved Soekanten, hvor den formeentes 
fornemmeligen om ej eene  at findes. – Dog jeg kom ikke i de Egne, hvor man meest og hidtil eene 
har samlet den. Den syntes her ikke at være i den Mængde, at den kunde sankes for 7 1/2 Mark 
Vaagen, som den ved den sydvestre Kyst i Mængde er sanket for. 
 

------------------------------------------- 
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Guldbrandsdalen 

Den 2den Novbr. kom jeg til Jærkind, den høiest beliggende Fieldgaard. Denne er Sønden for 
Grændseporten, jeg var altsaa nu omsider igien i Aggerhuus Stift, og næste dag den 3die Novbr. kom 
jeg ned til Læssøebygden i Guldbrandsdalen.  

 Over denne Provinds haves en Beskrivelse af Provst Hiorthøy fra Aaret 1785, som vel ikke er 
af stort Værd, men indeholder dog brugbare Efterretninger, saasom om Gaardernes og Oppsiddernes 
Antal, og et Situationskort. Men Amtmand Hr Sommerfeldt har i Topographiske Journal Hefte i Aaret 
1795 givet fortræffelige Efterretninger om sit /:Christians:/ Amt, hvorunder Guldbrandsdalen 
henhører, hvor de vigtigste af de Spørgsmaale, der kan gjøres af den oeconomiske Reisende, med 
megen Sag- og Stedkundskab, Lyst og fortreffeligen findes besvarede. Da disse Efterretninger maae 
have ulige mere Værd, end de jeg paa en Reise, især i den til oeconomiske Iagttagelser ei længre 
meget skikkede Aarstid, gjennem Egne, som skiønt jeg der var født, dog, da jeg siden min tidlige 
Ungdom ei var der, vare mig aldeles fremmede, kunde indhente, saa holdt jeg for, at jeg saa meget 
mindre kunde tillade mig noget Langt Ophold her, men antagede, hvad jeg i Forbifarende fandt at 
antegne, henvise til de af den, med saamegen hæder, bekiendte Amtmand allerede meddeelte 
Efterretninger, overladende Collegii Afgiørelse, om Samme maatte befale, at jeg siden, naar jeg i 
Følge den Kongelige Befaling skal fortsætte de indenlandske Reiser, paa en beqvemmere Aarstid, her, 
som flere Steder i Landet, skal anvende den fornødne Længere Tid til at indhente nøjere Kundskab, 
angaaende de af Hr. Hiorthøy, indicerede Gienstande, da de allerede af dem givne Efterretninger ville 
blive en fortreffelig Ledetraad for den Reisende til at skaffe Kundskaber om denne saare vigtige 
Provinds, en Fuldstændighed, som i det mindste paa den første Giennemreise aldrig ellers paa langt 
nær kunde vindes. 

_______________________________ 

 Guldbrandsdalen er en viid Sprække eller Aabning i de Fielde, som paa begge sider omgiver 
den. Denne Sprække naaer lige fra Havet i Romsdalens Skiærgaard til Miøsen eller Hedemarken, hvor 
den siden fortsætter, men falder ind mod de andre paa Hedemarken og længre syd hinanden 
krydsende Fordybninger. 

Læssøe   Landvæsen 

Det, som af denne store Fieldsprække hører til Guldbrandsdalen, begynder med Læssøes 
Præstegield. Den betydelige Flod Lougen, der 20 norske /: 30 danske:/ Mile sydligere udbreder sig, og 
kaldes der Miøsen, falder  siden atter, under navn af Vormen, og omsider i Forening med Glommen, 
ved Frederiksstad endnu en 24 norske Mile sønden for Guldbrandsdalen i Havet, har der sit Udspring. 
Da Vandet paa denne lange Vei bestandig faller, saa viser dette noksom, at den Egn, hvor denne 
Falden begynder, maae være meget opløftet over havet, og ligge i Luftens øvre Regioner ei langt fra 
Snelinien. Hvor denne forresten er, er det vanskeligt at bestemme, da man seer her overalt høje 
Bierge uden sne, medens den dækker de øjensynlig lavere. Koldt er her i Læssøebygden og det hele 
Præstegield, saa Vegetationen er misligere her end i de fleste andre af Norges beboede Egne. 
Kornavlen er her oppe meget usikker. Man har efter erfaringen antaget hvert fierde Aar som at blive 
Frostaar, men af disse komme undertiden flere i Rad. Man saaer lidt Rug, fornemmeligen Byg; men 
Havre, som er længre om at modnes, ikke. Man saaer stundom lidt Høe, men Frøet modnes ikke, og 
dens Avl er befunden ej at lønne sig. Man saaer derimod saa meget Hamp, saa man avler hvad der til 
Touge og øvrige Gaardsbrug behøves i Bygden. Jeg henviser i Almindelighed, hvad Agerdyrkningen 
angaaer, til Amtmand Sommerfeldts topographiske Journal hefte Side 35 og 97 seq. 
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I den hans Efterretninger vedføjede meget interessante Tabel /: hvoraf jeg til  
Beqvemmelighed i Bilag har ladet afskrive hvad Guldbrandsdalen vedkommer :/ sees, at Avlen 
angives overhoved til ikke fuldt 4 Fold. Men Forfatteren bemerker selv, at den, skjønt samlet ved 
indhentede Efterretninger, er ringere end det virkelige. Flere kyndige, forstandige og troværde 
Mænd af Bygden underrettede mig om, at de af Byg avlede, naar det ei bortfrøs, 10 til 12 Fold, af Rug 
endnu mere. Kan man fæste Lid til, at Udsæden er rigtigere anmeldt, saa avles her i gode Aaringer 60 
til 72 Td. Rug, og 12.500 til 13.700 Td. Byg, men Amtmanden anmærker, at ogsaa Udsæden er 
feilagtigen angiven. Almindeligen er da ei heller Afgrøden 10-12 Fold eller mer. Jeg vedføjer 
Slutningen, af hvad jeg om Guldbrandsdalen har at melde, en anden Tabel, hvor jeg anfører, 
præstegieldsviis, hvad jeg troer at nærme sig Sandheden, i Henseende til disse Bygders Udsæd, 
Fæeavl og Besætning. Blandkornets Avl er her ubetydeiig. Man avler Kartofler, men endnu ei 
almindeligen. 

 1802 frøs Kornet paa Læssøe, Vaage og Lom saa aldeles bort, at der slet intet ble at høste. 
Ganske enkelte Gaarde fik kun et eller andet Hiørne af en Ager noget lidet forskaanet. 1803 var 
Væxten bedre, dog ingenlunde overflødig, saa meget mindre, som mange, forarmede ved forrige 
Aars Misvæxt, havde intet at saae. 1804 var i hele Guldbrandsdalen et af de rigeste Aar, der kan 
erindres. Alene Lom, hvis Avl er almindeligen baade rig og sikker, høstede i aar middelmaadigen.  

 Qvægavlen er her et væsentligere stykke af Landbruget, mindre /:  dermed dog ei ikke :/ 
Uaarenes ødelæggelse underkastet. I Tabellen findes Læssøe anført for 3721 Stk. Fæe.  Her er kun 93 
¾ matrikulerede fulde Gaarde, men 200 Opsiddere. Lehnsmanden Berg, en kyndig og oplyst 
Landmand, der kiender enhver Vraae i Tinglaget, bemærkede, at hver af de gode Gaardes Opsiddere 
holdt rigtig nok en 40-50 Kiør, de mindre derimod indtil kun en 4-5. Et Antal af 15, antaget som 
Middeltal, troede han at udgiøre det sande, med Tillæg af et Par som hver af de 200 Husmænd, der 
have Jord til deres Huse. Dette blev da 4300 Kiør foruden Ungqvæg og Kalve. Dette stemmer da paa 
679 nær med Tabellen, som Amtmanden erkiender for lavt ansat. Regnes kun hver tredie kalv paasat 
til at opfødes, og denne først efter 3 Aars Forløb at blive slagthøved, saa har Bygden 477 Stykker 
Slagt aarlig at udføre foruden Produktet af Ost og Smør.    

 Faaeravlen er her betydelig, endskiønt Faarenes Antal kun angives til 4603. Lehnsmand Berg 
anslog hver Gaardopsidder i Giennemsnit til at holde 30; dette vilde udgiøre 7800 stk., dertil lagt 4 
for hver Huusmand 800 Stk., blev 8600 stk.  Racen er Landets almindelige. 2 maaskee 3 lpd Uld er alt 
hvad der er at regne for hvert Faar. Den opbruges ved Egnens Landl. Industrie. 

 Af Svin holder hver Bonde almindeligen her kun eet, nogle dog flere. Dette udgiør over 
Præstegieldet 260 Stk, men i Tabellen findes kun 75. 

 Giedavlen indskrænkes efterhaanden som Agerbruget giør Fremgang. Berg meente der 
holdtes tre Gange saa mange Faar som Gieder; der er da af disse 2600 foruden at Huusmændene dog 
og har nogle. Der staaer i den af Amtmanden som ringere end det sande ansatte Tabel kun 591. 

    Læssøe    Industrie 

 Efter disse og de flere Veiledninger jeg nærmere melder om, forandrer jeg det almindelige Overslag i 
en ny Tabel, som jeg haaber saaledes tør komme Sandheden meget nærmere. 
Landmanufactureringen frembringer vel det meste af det Linned, Almuen forbruger, men det af en i 
Almindelighed til Utrolighed grovt og hæsligt Slags. Paa denne Linned-Industrie passer sig alt det ikke 
anbefalende, jeg oven, hvor jeg handlede om det nordenfieldske Linnearbeid, har anført. Her kiøber 



A-00095 Christen Henriksen Pram 
 

 

 

 
 Opplandsarkivet avd. Maihaugen, Maihaugvn. 1, 2609 Lillehammer  
 www.opam.no – oppark@maihaugen.no  
   6 
 

man Materialet; man kiøber da og af en Art, hvoraf der maae forbruges en stor Mængde til et 
afskyeligt Manufactur. Vistnok forarbeides der her endeel bedre, især i de faa honoratiorium Huse. 
Jeg saae saaledes ret vakkert Huusfliids Product for den ommeldte Lehnsmand Berg. Men mængden 
kluddrer en forfærdelig Art af Linned sammen. Denne Industrie er forbunden med den ei uvigtige 
Ulempe: da det aldrig kan ret bleges, saa seer det heller aldrig reent ud. Derved ledes Menneskene til 
en Ureenlighed, som for deres oeconomiske som hele physiske Væsen er høist ufordeelagtig. Deraf 
kunde det komme, at disse Dalboere, stærke indtil Kiempemæssighed af Bygning, raske, kraftfulde og 
ædle af Udseende, have dog ikke almindeligen den Sundhedens Farve, eller den Skiønhed af Træk, 
som den rene Fieldluft, den haardførhed, den høje grad af Tarvelighed, den virkelige Sæders og 
Tænkemaades Reenhed, som man ellers forefinder, skulde lade formode; deraf vel og at Fnat sees her 
til Utrolighed almindeligt. I Sandhed det er en Velgierning  som her er stræng Trang til, at sørge for, 
paa enhver anvendelig Maade at faae disse Mennesker bragte til at bære bedre Linned, og derfor at 
forarbeide Hørret bedre. Jeg beraaber mig paa hvad jeg oven i denne henseende har anført. 

 Uldne Tøjer derimod giør man ofte modsat til Forandring smukke. Det Vadmel eller Klæde, 
som udgiør næsten alene begge kiøns hele Dragt, alt af deres eget Arbeid, er langt over hvad jeg 
anden steds i Landet saae. De fortære dertil deres Uld, de spinde den paa den almindelige Rok, og 
forsnoe den ofte, dog ikke som ellers er det almindelige. De væve selv Tøjet, farve, valke, præsse og 
appretere det, saa det til Slutning, uden at nogen almindelig Dugmagerkunst derpaa er anvendt, 
uden Kradsning og Overskiæring faae en jevn, glat Overflade, hvorved det kommer til ganske meget 
at ligne det paa almindelig Maade behandlede Klæde eller Kassimir. Jeg saae neppe nogen, uden 
maaskee Tieneste-Tyendet og de fattigste i deres egentlige Hverdagsdragt, klædte uden i meget 
vakkre uldne Tøjer. Mandfolkenes Dragt er enkelte Trøjer af Lysgraat saadant Vadmel, nemlig Uld af 
sorte Faar og hvid Uld vel blandet. Fruentimret er for det allermeste klædt i saadant eller endnu 
tyndere og lettere blaat. Mandfolket har dog ogsaa stribede, tærnede eller drejelsmynstrede 
Brystduge, tildeels, men dog ei hyppigen, af halv linnede Tøjer. De farve selv for det meste deres 
Tøjer. Med Hundslæng /: Cicuta:/ farve de det smukt grønt, ogsaa med Birkeløv. Med Tæger                
/: galium verum :/ farve de rødt, som skal være ret brav, skiønt den eneste Prøve deraf man med 
Haanden at faae, duer ikke. Jamne /: lycopodium complanatum :/ bruge de til Beitzning  for at 
præparere til adskillige Farver. – De kiende og bruge ogsaa Farvemossen /: lichen tartareus :/ til 
violet og rødt, og forstaae med Urin dertil at beqvemgiøre den. Adskillige andre Mosarter anvende 
de og til Farvning. Med Ellebark farve de gult; og beitze med Hakkematte eller gediegent Allun, 
istedenfor det med Konsten educerede. - Men for en stor Deel sende de og deres Tøjer til Christiania 
eller Tronhiem at farves, og tilstaae, at Hiemmefarvningen, især naar Materialet dertil skal hentes fra 
Kiøbstaden, koster mere end Farvernes, og duer oftest ikke. Af Jamne og Tæger modtog jeg Prøver. 
Tægere, som Farveurt, er ei ubekiendt. Rafn har beskrevet den i hans Flora. 

Uagtet denne Manufacturering, hvortil dog fordres mange Kunstgreb og Reglers Iagttagelse, 
drives hele Guldbrandsdalen over, saa er her dog saare liden Handel med eller Udførsel af 
Manufacturer, noget grovt Vadmel undtagen, den bringes til Romsdalens Marked, /: Devolds 
Marked:/, eller et Bygdemarked, der holdes paa Sel og kaldes Purkeskinds-Markedet. De bruges alle 
her hiemme, endog lidt fremmed, især svensk, til. Det er Daleboernes Qvinders vigtigste Luxus at 
have en stor Garderobe, og især meget og skiønt Tøi af eget Arbeid at fremvise. 

Dølenes almindelige Hendighed er bekiendt. Deres ei mangfoldige Huusgeraad er yderst ret 
bearbeidet. Skabe. Kister, Dørre alt vidner om duelige Snedkere. Man forefinder Mængde nydeligt 
Pillerie, Træskere, River, Mangletræer, Jaaorve /:Leeskafte:/ o.m.m. Man seer og meget fortræffeligt 
Smeedarbeid, fortræffelige Tælgeknive, kundstige Laase, ogsaa ofte skiøn Politur. Der er enkelte 
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ypperlige Børsesmede, Gørtlere, Knapmagere, endog Guldsmede, for det allermæste mennesker som 
aldrig have været i ordentlig eller professionsmæssig Lære. Kommer her en saadan, eller er en eller 
anden af Dølene, efter i Christiania, Tronhiem eller Kiøbenhavn at have lært en Profession, kommen 
hiem igjen, saa lære Landmændene ham ret snart Professionen af, om ei overgaae ham. Dog er alt, 
hvad her forarbeides, blot til Forbrugning hiemme; kun lidet deraf afsætter de vel og paa Devolds 
/:Romsdals:/ eller paa Grundsets Marked.  

Jeg besøgte paa Læssøe Siver Johansen Ølstad, en meget duelig Uhrmager. Hans Stue-Uhre 
berømmes af dem, der have dem, for varig god Gang. Politur og alt Udvortes er af fuldendt Skiønhed. 
Han faaer for dem 19 rd Stykket uden Kasse. Denne Mand har bygget sig en Vindmølle med 
horizontal løbende Vinger. De voldsomme Vinde, som her nemlig ofte falde, skal gjøre det umuligt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
her at anbringe de almindelige verticale Møller, som præsentere Vinde paa een Gang alle fire Vingres 
hele Flade. Denne har holdt Prøve.  

Fig. 1.a er en af de horizontal løbende Møllevinger. Den er 4 Alen lang, yderst 1 Alen bred. 
Den bestaaer af en paa Armen A befæstet, og faststaaende Ramme, uden paa hvilken en løs Ramme 
er befæstet. Fig. 2, der ved Hængsler i Midten aa bb, kan foldes sammen, og er derved hæftet til 
Vingens Arm. Udenpaa denne sammenfoldelige Ramme er Seilet udspilet, men i Midten fastbundet 
paa Armen A. Saaledes ere alle fire Armene indrettede. Naar nu Vinden blæser lige paa Armen, saa 
udfolder sig den løse Ramme og Seilet, og drejer Møllen saa en anden Arm kommer i dens Sted i 
Vinden. Naar Armen A imidlertid er kommen forbi Axelen eller Punctet b, saa sammenfolder den der 
mødende Vind den Løse Ramme og Seilet, saa det ingen Flade eller Modstand længre modsætter 
dens Paavirkning. Armen B. har imidlertid ei, førend den mod høire Side passerede forbi Axelen eller 
Punktet b, præsenteret Vinden andet end den aabne Ramme og bag Armen det sammenfoldede Seil, 
indtil dette, naar Armen kommer paa høire Side i As Sted, igien udfolder sig o.s.v. C er et Kamhiul af 2 
Alens Diameter. Det Drev, hvis Axels nedre Ende fører Møllestenen, hvis Radius var 21 Tommer. 

Fig. 3 viser kun hvorledes den Vinge seer ud, som er ude af Vinden, C er Enden af Armen;       
a den paa Armen faststaaende Ramme, b.b. den tilligemed Seilet sammenfoldede løse Ramme. 
Hvorledes den Vinge, der er i Vinden, seer ud fra Enden, viser Fig. 1.c.d. 

Denne horizontale Veirmølles Brugbarhed sees best deraf, at den har staaet i svære Storme, 
hvor den staaer i et par Aar, og gaaer ogsaa ved jevn eller maadelig Vind. Den giør megen Nytte, da 
man her om Vinteren ei kan male paa Vandqværnene, fordi alt Vand er frosset; og ofte ikke om 
Sommerne, fordi Flommen saa tit bortskyller de smaae Qværne ved Bækkene, som oftest i Som-
merens Begyndelse svulmer forfærdelig op. 

Jeg indestaaer ikke for Dimensionernes Rigtighed, da Tegningen er blot for at give et 
beskuleligt Begreb om Indretningen, udkastet løselig paa Stedet. 

Siver Hansen Vigenstadvolden er en god Metal-Knapmager. Bønderne i Dalen ei alene 
Knappe deres graa Trøjer med meget store hvide Metalknapper af Størrelse som 1/3 Deel Species 
Daler; men har mange saadanne paa Trøjens meget store Tasker. Han giør og ziirligen de meget 
svære Metalspænder, hvormed de spænde deres Skoe. Der er i hver Bøygd een eller flere, som drive 
denne Profession. De forstaae at give det hvite Metal megen Liighed med Sølv. Her bragtes engang 
Knapper af en af disse Metalarbeideres Fabrikat hid til Staden, til Officerernes Uniformer. 
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Torsten Knudsen Brekke er Knivmager. Han giør især Foldeknive, som de vi kiøbe  her i 
Issenboderne af tydsk Fabrikat med Skafte af støbt Kobber eller Metal. En følger til Prøve, den 
kostede /: som jeg dog har glemt bestemt at antegne:/ jeg troer 16 Skilling. 

Ingebrect Bellem er en god Sølvarbeider. Han giør smukke halsknapper, som udgiøre noget af 
Daleboernes Luxe. En saadan Knap med Filegran-Arbeide koster fra 1 til 2 rd. Enhver af begge Kiøn 
maa hægte sin Skiorte med en saadan.  

Bygdens Handel bestaaer i at skaffe det Korn, der ikke uden enkelte Aaringer frembringer til 
deres Behov, saavelsom nogle Fiskevarer, især suursaltet sild, samt Jern, andre Metaller, og hvad lidt 
Klædeluxen behøver; og afsætte deres Hiordes Product, Smør, Ost, Talg og Slagtefæe, Stude, Faar, 
Bukke, samt Bukkeskind, noget garvet Læder – raat sælges ikke – endeel Kommen /: som i 1802 
betaltes med 10 rd Tønden:/ og Fieldenes Fuglevildt. Det vilde koste megen dog nok spildt Møje at 
komme til en rimelig Gietning paa hvad hver af disse Artikler udgiør, og hvorledes det staaer med 
Balancen, mere i det mindste end jeg har Data til. De Data, jeg har, anfører jeg, saa got jeg kan, hver 
paa sit Sted. 

Den Bemærkning hører jeg overalt i Dalens gientages: Førend den skrækkelige Over-
svømmelse eller Vands-Nød, som 1789 overgik især Guldbrandsdalen /: Der staaer i Minerva for 
Septbr. 1791 en af officielle Indberetninger uddragen tabellarisk Liste over de ved denne 
Oversvømmelse skeete Ulykker. Af denne medføjer jeg det, som vedkommer Guldbrandsdalen:/ var 
Agerdyrkningen der meget forsømt. Nøden drev Indbyggerne da til med Anstrængelse at opdyrke 
hvad der var igjen at dyrke. Det lykkedes, og nu var der kommen Landboeflid ind blandt Egnens 
Mennesker. Drivtigheden har varet ved, der dyrkes nu meget mere Jord end før Ulykken; den dyrkes 
bedre og Velstanden skal være kiendeligen tiltagende, de mellemkomne slette Aar uagtet. 

Man roser som en af dem, der gav Exemplet paa Flid og derved saadant Held i 
Agerdyrkningen, at det blev til Opmuntrende Mønster, Hans Holager, som selv derved blev en 
formuende Mand. Han optog megen Jord, behandlede den fortrinligen vel, forøgede sin Hiord i 
Forhold som han udvidede Agerland. Han var tillige hædret som en synderlig retskaffen Mand, og 
døde som Forligscommissar 1801.  

Morten Haavog og Hans Joensen Hattrem roses begge som udmærkede Landmænd. Den 
sidste er tilligemed Præsten, nu Forligscommisar. Hvad Folketallet var 1801 viser hosføjede Liste. 
Dersom den Angivelse, som findes hos Bing, er rigtig, saa er det siden 1774 tiltaget med 939 
Personer, thi det skal da have været 3242 og befandtes nu 4181. Amtmand Sommerfeldt anfører 
endnu kun 3251. Man seer dog ei hvad Aar dette er befundet at være Tallet. Frostaarenes hyppighed 
uagtet er Velstand ei heller her ualmindelig. Almisselemmernes Antal sees at være meget ringe, kun 
46 af den hele Bygd, det er een af 91. 

Her er en heel Mængde af de saa kaldte Handelskarle eller Prangere. Disse opkiøbe hvad 
Bygden og Nabobygderne have at afhænde, bringe det til Stederne eller Markederne, især 
Romsdalens, og bringe derfra tilbage, hvad udenfra behøves. Paa denne Maade forsynes hele 
Guldbrandsdalen endog Hedemarken og flere de sydligere Egne med fornødne Fiskevarer. Fra disse 
sydligere Egne hente de igjen det Korn her behøves. Der er en heel Deel af disse Handelsmænd ogsaa 
i de andre Bygder, men Naboskabet med Romsdalen, som og dette Præstegields større Trang i det 
mindste til Korn har vel foranlediget, at her er fleest af dem. Da deres Mængde er saa stor, at de af 
for liden Omsætning maae tage den Fordeel de maae have selv at leve af, og derved fristes ja nødes 
til at sælge for dyrt, og kiøbe saa lavt muligt, da disse fra det vagabonde Liv hiembringe liden 
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Velstand og slette Sæder, og de den forhaabede Fordeel og den ubundne Levemaade forfører saa 
mange til at vælge denne Næringsvei; saa er dette nok for at forstandige Folk ønskede Foranstaltning 
til at indskrænke deres Antal. En af de mest ønskede Foranstaltninger var, at Molde maatte 
forlægges til et Sted, som Landmanden kunde selv besøge, istedenfor at denne Bye, fattig og slet 
forsynet, ligger ude mod Havet, see oven Side. Der nævnes Ondalsnæsset i Romsdalen, som den 
beqvemme Kiøbstædsplads. 

Læssøe Jernværk har i nogle Aar ganske været standset, og længe kun drevet svageligen. Her 
er ingen tilstrækkelige Skove til dets Drivt. Det er imidlertid nylig kommet i en ny Ejers Hænder, som 
skal agte at drive det med Kraft. Man frygter derved for den liden tilbagværene Skovs Ødelæggelse. 
Jernet fra dette Værk var forhen bekiendt som fortrinligen got. Jeg tillod mig ikke at giøre den Omvei 
og det Ophold, som det lidet nyttige Besøg op i denne Fieldkrog, der indeholder kun 542 Mennesker, 
vilde fordre. End mindre troede jeg at burde giøre den endda længere Omvei til Foldalen, som 
næsten ene for det der værende Kobberværks Skyld er bebygget. Mærkeligt er det, at medens 
Climatets Strenghed giør, som meldt, Kornavlen her saa meget uvis, er her dog nogle Gaarde, hvilke 
som alleroftest ere fritagne for frostens Ødelæggelse paa deres Agre. 

En saadan Gaard er Hielle i Læssøe Hovedsogn, men denne Gaards Jorder, skiønt temmelig 
høit oppe paa Dovrefiældets Side, ere noget i Læe ved en fremragende Klippe for den fra Havegnen 
fremrullende fugtige Vestenvind; men en anden, ogsaa, som det hedder, aarvis Gaard er Gaarden 
Eenebo, der er den i hele Bygden allerhøjest beliggende, næsten paa selve Fieldaasen, med 
Dovrefieldets sneeklædte Isser umiddelbar i Norden bag sig, og ligesom det endnu ublidere 
udseende Lorafield, men ogsaa udsat for den vestlige Vinds umiddelbare Stød. Denne især er i Mands 
Minde skaanet af frosten, medens den har ødelagt al Avl for resten i hele Bygden.  

Uagtet det oppe paa Fieldaasen ei ofte stormer, saa er Læssøebygdens Dalstrøg bekiendt for 
at der nede i Dybet er næsten uafladelig Storm. Da den giør, at den faldende Snee aldrig af sig selv 
bliver der liggende paa Marken, men Sneen er nødvendig til Skiul over Agrene; saasom Frosten ellers 
ødelægger eller dog skader Vegitationen i det mindste giør Tælen eller den frosne Jordskiorpe saa 
tyk, at den ei om Foraaret optøer tidsnok for at blive pløjet og tilbørligen behandlet; saa har dette 
foranlediget, at man her seer al Agerjord besat med høje Giærder eller Skigaarde, som sættes der i 
en Afstand af ikkun nogle Alen. Disse bryde Vindens Voldsomhed, og Sneen bliver imellem dem 
liggende Vinteren igiennem. Det skal paa nogle Gaarde nær i Vaages og Loms tilgrændsende Bygder, 
være det eneste Sted i Landet, hvor man betiener sig af dette selsomme Slags Værn for Agrene mod 
Kulden. Det medtager en uhyre Mængde Træ, da man hele Dalen op seer utallige deslige Giærder, til 
sammen af mange Miles Længde. 

For endeel er Jordbunden her det bekiendte Qvikleer, som giør det næsten umuligt at reise 
her om Foraaret, naar Frosten er forbi, men Vandet ei endnu har faaet Tid at rinde bort.  Dette meer 
end almindeligen ublandede Leer opløses til en flydende Suppe, og store Strækninger ere som en 
Hængedyng, indtil det opløsende Vand neden under rinder bort, eller uddunster for oven. 

Tofte Skiftet, hvor Overfarten over Fieldet begynder, ejes af en Bonde, hvis Formue ansees 
for mere end 60,000rd. Denne Mand skal være i Besiddelse af Brevskaber, som oplyse ham at 
nedkomme fra Norges gamle Kongeslægt. Dette er Tilfældet med flere Bønderfamilier i Dalen, og 
paastaaer man, at disse Adelsmænd søge at bevise deres Byrd ei blot ved at holde Familien fri for 
Beblandelse med Uadelige, men ved at holde den med Oldtids ridderlig Strænghed, fri for 
Besmittelse med nogen vandærende Handling, og bevare en exemplarisk sand Hæderlighed. Denne 
Mand Knud Tofte, som de øvrige af de gamle Familier, er i intet for Resten særskilt fra de øvrige 
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Bønder, være sig i Dragt, i anden Luxe eller i noget udvortes. De deltage i Standens almindelige Sysler 
og Arbeider, og paa Besvogringen nær udgiøre de eet med den øvrige Almue. 

Se Tabell Storofsen 1789 i eget dokument. 

-------------------------------- 

Den 5te Novbr. fortsatte jeg Reisen. Hvor en Miil sønden for Dovre Kirke, Fieldet paa den 
nordre Side bliver betydeligen brattere end nordenfor, seer man skrækkelige Spor af Ødelæggelsen 
1789. Biergsiden var skiult med et tykt Jordlag, som var bevoxet med Skov, og paa de smaae Slætter 
eller Hukke, hvor det for Skraahedens Skyld var muligt, laae her Bønderboliger langs opefter. Den fra 
Fieldet nedsivende Væde havde opblødt det underste af dette Jordlag, og nu gled det i Striber af 
nogle faae indtil maaskee hundrede Favnes Brede ned, naturligviis med alt hvad der var paa, i den i 
Dybet frembrusende Strøm. Fieldliden, især i omtrent en Miils Strækning paa N.O. Siden, staaer der 
endnu, som pløjet med uhyre Furer, flere Favne brede og dybe, indtil Fieldet, hvis hvidgraae Steen 
staar der glat og bar, medens de endnu fasthængende Jordstriber endnu bære deres Granskov. Men 
den hele Lid eller Biergskraaning er derved nu ikke eller kun høist vanskeligen tilgiængelig. 

Vejen langs giennem Guldbrandsdalen, overalt i liden Afstand fra Elven, men oftest lige ved 
dens Bred, er af Naturen yderst besværlig, da man næsten stedse har en steil Brink opstaaende paa 
den ene og en ligesaa steil nedefter til Elven paa den anden Side, stedse Vejen lidet udhældende til 
denne sidste, og da man ydermere ofte har Klever eller udstaaende ofte meget høje og steile 
Fieldklinter at fare over. Jeg fandt den imidlertid, faa Steder undtagen, saa god, som den under 
saadanne Omstændigheder kan være. 

 

Selsrusten 

er en af de besværligste og farligste af disse Klever. Vejen gaaer her over et flere hundrede Alen høit 
Bierg, der endda bestaaer af blot løse Stene og Jord, og er giennemskaaret af Elven, fra hvilken det 
staaer nærved Lodret op. I Kanten heraf er Vejen, meget lignende Vaarstien, mindre steil end den, 
men dog steil; og her varer den stærk faldende Nedfart en halv Miil, nogle Steder afskaaren med 
tvert over dens Løb nedstrømmende Aaer og Bække. Det løse Biergs Udstyrtning er saa got skee 
kunde afværget, der er gode Broer over Aaerne og Kløfterne, Rækværke paa udsiden og al den 
Betryggelse, der vel kan ønskes, men det ligger i Tingens Natur, at Vejen endda er baade besværlig og 
farlig. Begge Dele især, naar den, som nu var Tilfældet, for det mæste er speilglat af Iis fra det 
nedsivende Vand, som den frosne Jord, og de med Iis allerede tilstoppede Render ei længer kan 
modtage. 

 Man er nu i Sels-Bygden, Annex til Vaage, hvor Oversvømmelsen 1789 ødelagde 1082 Huse, 
beskadigede 208, druknede 24 Mennesker o.s.v. Deraf sees og her endnu uudslettelige Spor.  

 Sel var en temmelig stor Flade midt nede mellem meget høje og ligesaa bratte Klippevægge. 
Oversvømmelsen borttog alt hvad der var paa denne Slette. Elven tog nyt Løb, og da det gamle ei 
opfyldtes, mindre blev dyrkbart Land, saa er det hele nu en Søe eller en under Vand staaende Flade, 
hvor kun nogle fremragende Holme ere igien nogenledes blevne dyrkbare. Bygden er for resten kun 
bebygget omkring paa den bratte Fieldkant, som her har kun en smal Strimmel dyrkbar Jord med lidt 
Skov oppe imellem Klinterne. 
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 Agerdyrkningen paa den Jord, her er tilbage, er langt sikkrere end oppe i det højere 
beliggende, for Frosten og især for den fra Havkanten indstyrtende fugtige Vind mere udsatte 
Læssøe; dog fryser Avlen ogsaa her endnu ei sielden bort. Man er ei her i den Nødvendighed at sætte 
Gierder paa Agrene for at standse Sneen. Her avles endnu fornemmelig Byg, ei engang Blandkorn og 
slet ingen Havre, men dog nogen Rug, til hvilken man giøder, og avler derfor meget got. 12-14 Fold er 
intet usædvanligt. I den sommerfeldske medføjede Tabel sees angivet 7 Fold, men, som erindret, 
Sommerfeldt erkiender selv Angivelsen for ringe. 

 I hele Vaage Sogn, hvoraf Sel er en Deel er der efter Sommerfeldt vel kun 104 ¾ hele Gaarde 
men efter Hiorthøys Guldbrandsdalske Beskrivelse 2den Deel Side 61, - 248 Opsiddere foruden 257 
Huusmænd.  Disse, anseete som indbefattede under gaarderne, saae der kun 5 Tønder paa hver 
Gaard, da Præstegieldets hele Udsæd kun skulde være 1241 ½ Td. Dette er ringere end det virkelige, 
kun at der efter Ødelæggelsen er paa Sel flere Gaarde, hvor lidt eller ingen Jord er tilbage at saae i. 
Avlen anslaaes i det hele for lidt over 6 Fold. Det var lykkeligt, om det allevegne som her med Føje 
kunde paastaaes, at dette var for lidet. 

 Qvægavlen, som her er i det mindste ei ringere end paa Læssøe, angives til 4011, eller 
Huusmændene uberegnede , til 16 paa hver Gaard. Beregnet paa samme Maade, som oven for 
Læssøe er her 

248 Gaarde á 15 Stq. Qvæg…………………………….. 3720 

298 Husmænd á 2  ”      ”    …………………………….   596 

 4316 

hvilket nærmer sig Angivelsen; men i Selsbygden især vil formodentligen denne Beregningsmaade 
være for lav. Man har her i Fieldhukkene ypperlige Græsgange af Høslotmarker ; og Jordebrugets 
Indskrænkning har vel og nødt Indbyggerne til desmere at dyrke Qvægavlen. 

 Faareavlen er her paa Samme Sted som paa 
Læssøe, og hele Dalen nedefter. Beregnet som oven for Læssøe, dog da den her skal være noget 
ringere, kun 24 Stq. paa hver Gaard, saa udgiør den paa de  

248 Gaarde a 24 stq…………………………… 5952  

 298 Huusmænd á 48 stq…………………….  1192 
  7150 
 
som er 1351 mere end Sommerfeldts Tabel.  Man holder her allerede færre Gieder end paa Læssøe, 
ligesom man overalt indskrænker Avlen af dette Slags Kreature i Forhold som Agerdyrkningen gaaer 
frem og er sikker. Ved blot at anslaae 8 for hver Gaard /: nogle holde mange flere, faae ingen :/ og 2 
for hver Huusmand, udkommer  et Tal, som er meget større end det i Sommerfeldts Tabel opgivne, 
nemlig 2580 i stedet for blot 352. Men af Svin holder man, endog efter Opgaven i hin Tabel, her flere 
end paa Læssøe. 
 
 Med Landmanufactureringen er det her af samme Beskaffenhed som paa Læssøe. Jeg 
besøgede her en for sin udmærkede Færdighed heri navnkundig Bondekone Ragnhild Schena. 
Unægteligen havde hun forarbeidet meget smukke Tøjer, som Prøverne ville udvise. Endmere var det 
at see af hendes Garderobe, som indeholdt en Snees Klædninger af eget Manufactur, men ogsaa har 
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hendes Arbeid en sielden Fuldkommenhed, desuagtet arbeider verken hun eller andre til Salg. 
Farvningen, især af det vanskelige blaae, er imidlertid kostbar og slet. – Hun havde, hvad her er 
sieldnere end taaleligt Uld manufact, ret smukke Linnede Sager, Lærred og Drejel, som hun selv 
havde vevet. Jeg forestillede hende, hvormeget hendes Flid i Hør-Arbeidet var fortrinligt frem for det 
bedste hun af Ulden kunde frembringe; men det at man faaer et Stykke især grovt uldent  Tøi 
saameget hurtigere færdigt, som og den Vanskelighed, man har med at faae god og velhæglet Hør, 
bestemmer  naturligviis helst for den første. Hør avler man endnu her ei ret sikkert, da Frøet ofte her 
ei naaer Modenheden. Siden nu Uldmanufactureringen her dog er saa meget i Gang, saa var det, for 
at bringe den i Orden, at ønske, om man end her ei let kunde foranledige et ordentligt Klæde eller 
Tøimager-Manufactur, dog at faae en saadan Mand, som Westgaard paa Hedemarken, etableret, der 
kunde farve og appretere deres Tøjer, og med Anvisning give dem Begreb om den rigtige Fremgangs-
maade, hvortil da især hørte Skotrokken, som og nødvendigen forsnore Ulden. 

 Med lidt Understøttelse kunde man lade et Par duelige Subjecter af Bygden komme herned 
at hente Underviisning ved en af vore gode Manufacturer. Dette er et Forslag, som jeg underkaster 
Collegii Bedømmelse, tilbydende mig, med mine Bekiendtskaber i Provindsen, at sørge for hensigts-
mæssigt Valg af de dertil bestemte Individer. 

 Her sees Levningerne af et Kobberværk, hvis hytte var nær Sels Kirke ved et fortreffeligt 
Vandfald af Ulaelven. Det er nedlagt fordi Malmen skal have været for fattig. 1787 begyndte 
Forstanderen for Foldalsværket imidlertid at udsmelte Kobber af de tilbageliggende Skakter /: 
Sommerfeldts Beretning Side 45 :/ hvilket synes at vidne om, at de dog ei maae have været saa 
fattige. dette Arbeid ophørede, da Flommen 1789 standsede Komunicationen. 

Her er hele Bierge af Kobbersteen eller som den hedder nordenfields, Grydsteen. Man hugger Potter 
og Kar, og Kakkelovne, af et, der ligger nærmest ved Vejen og Transporten, men man har, siger man, 
renere og bedre Klæber, lidt mere afsides. Jeg har oven nævnt, at Jemterne indføre Mængde nette 
Kakkelovne nordenfields af selvsamme Stenart. Overalt i Dalen bruges kun af denne Steen istedenfor 
Leertøi. Jeg kiøbede her en af Huggerne, som boede lige ved Vejen, hosfølgende Potte, det eneste 
Stykke, han havde færdigt, for 5 Skl.  Man seer af Prisen, at den maae koste liden Bearbeidning. Den 
tiene som Prøve paa Steenarten. Der brydes bedre Klæber ved Talleraas i Dovrebygden her længer 
op i Fieldet og mange flere Steder. 

-------------------------------------------------- 
 I et særskilt Dalstrøg eller i en Sidegren af Hoveddalen ligger Vaage Hovedbygd og Lom med 
dets Annexer. Jeg giorde ikke noget sidesving did, da det paa denne Aarstid, at de glatte Fieldveje, 
som ei endnu vare belagte med Sne, og Isen paa Elve og Søer ei heller endnu kunde bære, vilde have 
megen Besværlighed, og kostet megen Tid til forholdsmæssig ringe underviisning. 
 
 Paa somme Gaarde paa Vaage og Lom skal man betiene sig af den Læssøeske Maade, med 
Gierder at holde Sneen paa Agrene; men den ogsaa paa Læssøe Brugelige Maade at vande Agrene, 
hører hiemme paa Lom, og har derfra udbredt sig. Den beskrives temmelig utydeligen af Hiorthhøy 
1te Deel Side 107-108, men er simpel og forstaaelig nok. Vanskeligheden bestaaer i at skaffe Vand at 
vande med. Det ledes i Render fra Bækken langs hen ad Ageren, og paagydes med Huulskuffen. 
Vandledningerne skal ved somme Gaarde paa Lom have kostet besidderne mellem 1000 og 2000 rd. 
Arbeidet er besværligt, thi, engang begyndt, har Erfaringen viist, at man dermed maae vedblive, saa 
Ageren, uden Ophold, er stedse vaad. – Men det lønner sig rigeligen, da man derved just de Aar, da 
vedholdende Soelhede ellers havde forstegt den hele Avl og tilintetgjort den, faaer i en utrolig 
Hurtighed rigest Høst. Jeg saae Vandledningerne og Apparatet i Sommer paa Tofte paa Dovre. 



A-00095 Christen Henriksen Pram 
 

 

 

 
 Opplandsarkivet avd. Maihaugen, Maihaugvn. 1, 2609 Lillehammer  
 www.opam.no – oppark@maihaugen.no  
   13 
 

 
  Froen  Monument. Landvæsen. 
 
Den 6te Novbr. kom jeg til Qvams Annex til Froen.2 
Jeg opholdt mig her en dag over hos en forstandig og erfaren Landmand, som ei er Bonde. 
Dalen er smal og trang, Fieldsiderne overordentlig høje og bratte, mangesteds lodrette eller 
fremhængende. Min Vert har dog fundet meget rydde [!] og forædle ved Kultur. Han avler 
almindeligen 7-8 Fold Byg, 16-20 Fold Rug, og af Hvede har han faaet 12-16 Fold, alt af skiønneste 
art. Her modnes Hørfrøet; jeg saae Hør af hans Avl der var meget skiøn. Den blev i Aar 36 Tommer 
høi. Hamp saaes og til fornødenhed, som overalt i Dalen. Man anvender dertil kun et ganske lidet 
Jordstykke. I Almindelighed lykkes her alle disse Sædarter. Man holder mange Kreature, og er derved, 
foruden at lønnes med Hiordens umiddelbare Product, i Stand til at giøde vel sine Jorder.  
 Rugen saaes ei her som Nordenfields tilligemed Byg, eller som Kapsæd, men bar. Den lægges 
i Julii. Bliver den ved mild og varig Høst, inden Vinteren, for høi, saa hugger man den, og den bliver 
derefter kun desfrodigere, men sætter den Ax an, saa er dens Væxt forbi med vinteren. Den lægges i 
hvilet og giødslet Sandjord.  
 
 Kartoflerne /: som og kiendes og begynder  at udbrede sig pa Landet mellem Bøndene ogsaa 
noget i de øvre Præstegielde, dog ei som i de norden fieldske Dale :/ trives her ret godt, og give vel 
en 16-20 Fold. 
 Haveurter har man her og til Fuldkommenhed. - Kun paa frugttræernes slette Hold mærker 
man at man er i en nordlig Fielddal.  
 Han har en Hiord af 50 Kiør. Qvægracen er tvivsom, men liden. Ingen vidste at sige mig 
Vægten af et Slagthøved. Den er neppe større end den nordenfieldske almindelige. Ei heller kunde 
jeg komme efter hvad man ansaae for den almindelige Product af en Ko. Det Antal her holdes er 
Dalen ned igiennem, sagde man mig, omtrent som paa Læssøe. 
 Her var en Faarehiord af 100 stk. af forædlet, det er engelsk Blandings-Art, dog mindre end 
de fleste forædlede jeg fandt nordenfields.  24-30 pd Vægt var det almindelige af et Slagtfaar. Men 

                                                           
2
 Dette er i Bredenbygden nær Kringom /:Krogene:/ hvor Dalebønderne eller de Gamle af dem, som vare 

blevne hiemme, medens de Unge vare i Feldten 1612 mod de Svenske under Carl IX og Gustaf Adolf, 
massacrerede et overlegent skotsk Hielpe-Corps. Jeg beder om Tilgivelse for denne ene ikke oeconomiske 
Bemærkning, at det, til Erindring af denne mine Landsmænds Heltedaad, ved Landevejen, just der hvor 
Massacren gik for sig, satte Monument er i hvert henseende uanstendigt. Saa ret, skiønt og nyttigt det er at 
vække Sindelavene til ædel Daad ved at hædre Mindet af Forfædrenes berømmelige Handlinger, saa ilde er 
det, at der haves saa liden Ærbødighed for saadanne deres Handlinger, at man ei værdiger dem andet 
Mindesmærke end en Træpæl med en Tavle, Fuldmalet med saadanne Riim, som: 
 

Et velbevæbnet Corps af nogle Hundred Skotter 
Her bleve knusede fast ligesom Leerpotter 

 
i stedet for en Støtte af Fieldets Steen, der kunde opfordre Dølene til i Tilfælde at ligne deres Fædre, hvis Mod 
1612 reddede Dalene fra Fiendens Vold, fældede her en overlegen Magt, og bidrog til at bevirke Fædrelandet 
en hæderfuld Fred. Dølen føler med den Pæl, som staaer, intet. Virker den noget, saa er det ikke Aands 
Opløftelse og Forædling. Den fremmede Reisende troer her kun at see Smagløshed og Vanagt for Landsmænds 
Daad, ei den Støtte: 

Som Norges Uvenner monne true 
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ogsaa holdtes de, efter Egnens og, desværre, alle vore Egnes almindelige Skik, i tætte, meget varme, 
alt for smaae og lave Huse, og have ingen Krybber. De ere 2skiærige, og bære 3-3 1/2 pd Uld. 
 Men her var og en Giedeflok paa 100 stk. Sandt, Egnen har Skov i Mængde. Om Vinteren er 
Giedens meste Føde Talbeit; om Sommeren holdes den i Fieldet. Man regner at den koster intet 
uden Umagen at fælde unge Træplanter for den. Dens Melk med den gode Mysuost, dens Kiød, dens 
Skind, som betales saavel, og dens Rag har man for intet; thi man regner for intet den Skov, som først 
om et Snees Aar kunde nyttes. Alting syntes tvivsomt i denne trange Fieldbygd. Man har og en 
temmelig god Svinerace. 
 Saaledes saae nu vel ikke alting ud hos Bønderne i Almindelighed, eller rettere hos ingen af 
dem. Dog det er en Bemærkning, jeg ofte har havt Leilighed at gientage: det er fra de Jordbrugere, 
der ikke ere Bønder, at den bedre Landhuusholdning gaaer ud. 
 Ingen Velgierning kunde være for Landoeconomien af større Vigtighed, end at de 
Hædersmænd, som blive Embedsmænd, især Præster, i Provindserne, maatte see et nødvendigt 
Reqvisit for deres Qualification til deslige Embeder, godtgiøre at besidde theoretisk og practisk 
Kundskab i Landhuusholdningen, - at de i det mindste maatte giøre Rede for et Cursus af 
Professorernes Olufsens eller Begtrups Underviisning – og at de ei med for svære Udredninger ved 
Embedernes Tiltrædelse berøvedes Evnen til den Capitals Tilvejebringelse, uden hvilken en 
Landhuusholdning ikke kan begyndes. 
 Her er gode Landhuusholdere; men, som dertil ingen Kundskab udfordredes eller var 
anvendelig. – Beregne sin Fordeel er hvad saa saare faa forstaae, og ukyndige om andet i 
Landvæsenet end hvad de lære af den paa Stedet fæstede Avlskarl, følge de dette stundom med 
Forstand; men komme ei let noget Skridt ud hvad Aarhundredes Brug har hævdet, uden saavidt 
Tilfældet dertil sættes paa Spor. Min Vert, en forstandig og brav Mand, dyrker sin Jord bedre end vel 
nogen Bonde i Dalen, paa den Maade, som Erfaring har vist ham at være den meest indbringende. 
Han avler derefter udmærket got, og hans hele Avl tiener til Mønster for Naboerne, som see klarligen 
Fordelen af omhyggelig og betimelig at forrette alting tilgavns. 
 Hans Qvæg-Faar-Giede- og Svineflok ere de bedste, fordi der lægges gode og sunde Dyr til, 
de foeres og holdes derfor, og trives og afkaste godt. Alt dette er Fordele, nyttige for ham, og til 
nyttigt Exempel for Egnen, Fordele, som grunde sig paa at han, ingen Almuesmand, passer paa alt 
med forstandig Opmærksomhed, vel og antager, hvad han i Egnen eller andre Steder i Landet, hvor 
han, ei Almuesmanden, stundom kommer og er kiendt, seer og finder der erfaret og nyttig befundet, 
ogsaa vel deraf, at han uden ene at leve af sin Jord, kan udholde at være et Forsøg, og sættes ved et 
eller et Par Aars Vanhold ei ud af Stand til igien at arbeide paa at oprette Rabat, og drive sin Gaard 
med uformindsket Kraft. Havde denne brave Mand imidlertid Kundskab om at han ved Theorie 
begrandskede, ved erfaring befæstede Grundsætninger, eller de af den abstraherede Sandheder, i 
Henseende til Jordblanding, Giødning, Sædvæxling, de forskiellige Sædarters forskiellige Behandling, 
Jordbunds og Climates forstandigste Benyttelse – forstod  han ved et lidet besværligt men 
uundværligen nødvendigt Bogholderie at iagttage og beregne enhver Sæds, enhver Kreaturarts, 
ethvert Products Værd, hvad det koster, hvad det indbringer, var han, kort sagt; en noget lidt 
studerende Landmand, hvis egen Erfaring havde Fasthed, og kunde forøges med ogsaa andres 
Erfaring, saa maatte baade hans egen Fordeel, og Egnens ved hans Exempel blive ulige større, og den 
almindelige Fremgang hurtigere og sikkrere. 
 Nede ved Qvams Kirke er en Slette i Form af en Halvcircel, af 1/8 Miils 2000 Alen Radius, der 
altsaa indeholder over 300 Td. Land, som siden Revolutionen 1789 ligger der bedækket med et 
ubortryddeligt Lag af den af Fieldet nedstyrtede eller ved Oversvømmelsen did henrullede 
Klippestykker. Overalt sees fra Sted til andet Striber af Fieldstriber, blottede derved, at Jordlaget med 
alt hvad derpaa var, da gled bort, og overfyllede det neden for liggende Land. Imellem disse Ruin-
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Dynger, som overalt paa og neden for Fieldsiderne, hvor Ødelæggelsen ikke naaede, er den 
smukkeste og rigeste Afveksling af Ager, Enge og Skove.  
 Jeg saae, da jeg i Sommer paa Opreisen giennemfoer disse Egne, næsten intet udyrket, som 
syntes med Rimelighed dyrkeligt. – Jeg underrettedes nu om, at Dyrkingen er Dalen ned igiennem 
med ringe Forskiel saadan som i det ovenommeldte af dens Strækning. 
 Jo længer man kommer syd, og altsaa jo dybere /: thi Elven holder i den hele Strækning i 
saadan Heldning, at den bruser meget tydeligere, og altsaa maae den paa en Vei af 7-8 Miile fra 
Rusten til Ringeboe nødvendigen nu flyde i en meget lavere Region :/ jo kiendeligere tiltage alle 
Frugtbarhedens Kiendemærker. Overalt var kun enkelte Stykker af Biergene her blotte, de undtagen, 
som Fieldskridene have afklædt. De ere forresten til nær ved Toppen beklædte med Jord, dyrkede 
eller dækkede med Skove. 
 Agerdyrkningen har i Froens Hovedbygd saaledes bemægtiget sig alt, at, paa gandske lidet 
nær, al den Skov, der var, er borthuggen og Jorden ryddet til Agerland. Deraf er allerede fulgt, at den 
store og vigtige Nødvendighed i disse Egne Træe ei blot til de her, som i hele Norge alene brugelige 
Træehuse, men end og til Brændsel, begynder allerede saaledes at mangle, at det maae hentes fra 
andre Bygder, ad de her, skiønt i og for sig gode, men, i Følge Beliggenheden, høist besværlige Veje. 
Ogsaa klager man, at den saavidt drevne Rydning til Ager indskrænker Qvægavlen, saa deraf ei 
holdes hvad Jordens Frugtbarheds Vedligeholdning med fornøden Giødsel udfordrer. 
 JordEjendommenes Udstykning i alt for smaae Lodder, hvis Opsiddere, for at giøre det muligt 
at leve, maae dyrke enhver Plet, er, siger man, herefor en mægtig Deel Skylden. – Men med den i 
Følge deraf overdrevne Dyrkning udmavres Jorden saaledes, at den omsider ingen kommende 
Afgrøde kunne give deres forarmede Opsiddere. 
 

Den 8de kom jeg til Ringeboe 
 

 Her og Resten af Dalen sydefter ned i Faaberg Præstegield er den meget trang, og den 
dyrkbare Jord ligger i meget steil Skraaning op ad Fieldsiden. Ved Soelstraalernes Paavirkning 
saaledes i nogenlunde ret Vinkel, bliver Sommervarmen overordentlig stærk, og al Vegetation derved 
fremdreven med stor Kraft. Almindeligen forlader Sneen Jordene tidlig om Foraaret, saa man har 
inden Aprils Udgang, endog midt i April, lagt Vaarsæden. For Frost er man her sikkrere end noget 
længere nord, og den Misvext, som 1807 hiemsøgte nordre Guldbrandsdalen, Froen didregnet, 
naaede ikke hid. Da imidlertid den dyrkede Jord har saadan Rætning, at nogle Gaarde ligger flere 
hundrede Alen højere og nærmere den kolde region, end andre, saa er Clima og Avl paa saa 
forskiellige, skiønt i horizontal Linie meget nær hinanden beliggende Steder, meget forskiellig. den 
østre Side, som kaldes Soelsiden, er hele Dalen ned igiennem mere end dobbelt saa tæt bebygget 
som den vestlige, der deels er steile Klipper og mindre dyrkbart Jordsmon, deels er i Skygge for 
Eftermiddags Solen, som giennem den allerede om Formiddagen opvarmede Luft virker kraftigst. 
 Avl og Husholdningsvæsen i eet og alt er her som oven ommeldt, med ikkun den Forandring 
som Egnens afgiort større Mildhed medfører. Man avler ei alene det Korn, man behøver, men kan 
almindeligen afsætte en heel Mængde. Avler man end ikke overhoved flere Fold end i Norddalen, saa 
maae man fradrage hvad der ved de ideligere Frostaar deroppe tabes. – Kartoffelavlen lykkes og 
drives; men saavidt jeg kunde mærke, dog endnu her ingenlunde saa almindelig som hin side 
Dovrefield. 
 Man avler den Humle man bruger – men man bruger ikke meget; thi Øl er endnu i 
Guldbrandsdalen ikke Hverdagsdrik. Bedre Humle avles der paa Soløer, hvor Humleavlen skal være i 
fortrinlig drivt. Den soløerske koster 3 – 5 Rd. /Bismerpund = 24-40/Pundet, den guldbranddalske 
holder med den førstnævnte af disse Priser. Brunsvigsk eller engelsk, som bedre end begge Slags, 
kommer her lidet af. 
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 Froen ansees for en bedre Kornbygd end Ringeboe og Øjer, hvis Jorder for en saa stor Deel 
ogsaa ligger saa meget høit og derfor mere misligt end Froens for en større Deel fladere Marker. Men 
det dyrkbare Areal er og paa Froen meget større end i disse to, ja i enhver af de øvrige Bygder. 
 Amtmand Sommerfeldt erklærer selv Opgaverne i hans Tabel som uefterrettelige, da de ere 
for ringe. I den særskilte Tabel /: Bilag litr A:/ har jeg samlet hvad man sagde mig rimeligviis at kunne 
beregne overhoved for Udsæd, Avl og Besætning af Kreature paa enhver Gaard i de forskiellige 
Bygder i Giennemsnit ligesom og paa Huusmandspladsene. 
 
4 tabeller i manuskriptet: 

Se” Tabell Statistikk” i et eget dokument 
Se ”Tabell Sommerfelds etterretninger” i eget dokument. 
Se ”Tabell utsæd, høsting og kreatur” i eget dokument. 
Se ”Tabell verdi av utsæd, avl og besetning” i eget dokument. 
 

Guldbrandsdalen. 

Jeg har anført Gaardenes Opsidderes Antal efter Fortegnelsen i Hiorthøys Beskrivelse, og 
Huusmandspladsene efter Sommerfeldts /: b.cit:/ og med noget Hensyn paa den forkære Angivelse i 
Sommerfeldts Tabel, beregnet en ny, efter de Fold man avler, og den Besætning der siges at være 
paa hver Gaard og ved hvert Huus overhoved. Saaledes er Tabellen Lits. D bleven til. Eragtet 
Resultatet er den overhoved betydeligen større end det hos Amtmand Sommerfeldt /: som det efter 
hans egen Bemærkning da og skulde være :/ saa troer jeg det temmelig indlysende, at det endda er 
for ringe. 

 Hvad Kornproductene angaaer, saa seer den til sammen at udgiøre ca. 62000 Rd. og udgiør i 
gode Aaringer vist meget mere, skiønt i slette Aaringer vel og mindre. 

 Qvægets Antal af 28 000 er uden Tvivl og meget for ringe; saa maatte det i det mindste 
synes, naar man seer de store Hiorde saa ideligen græsse i Fieldsiderne hele Dalen op. Der er virkelig 
mangen Bonde, som holder mere end 15, ja tre Gange 15 Kiør; men ogsaa er der mange, som have 
langt færre. Valget af et Middeltal er her saa saare vilkaarligt. 

 Med Faarenes Antal er det vel ei stort annerledes bevendt. Dog vil der vistnok Ulden af i det 
mindste saa mange for det meste maadelige Faar til, for at give Materialet til al den Uldmanufactu-
rering her hersker; - og er her end ikke over 14 282 Gieder i denne Dal, saa er dette nok til at 
ødelægge en forfærdelig Hob Skov, som vilde ellers voxe op til Nytte for den næste og de følgende 
Generationer, der øjensynligen saa meget mere ville komme til at savne den, som Savnet allerede er 
føleligt. 

 3192 Svin er et Antal, som uden Tvivl uden Fornærmelse for Sandheden meget kunde 
forøges. 

 Et længre Ophold og nøjere Bekiendtskab paa flere end de faa Steder, jeg kunde standse, 
vilde giøre dette Arbeid paalideligere og nøjagtigere, men uden nogenlunde efterrettelig Kundskab 
om de Daties, det skulde indeholde – og vistnok flere – kan man dog ikke sige at kiende en Provinds 
eller en Egn i oeconomisk Forstand. Ved langsom Korrespondence eller officielle Opgaver naaes den 
ikke /: som Erfaringen lærde den forstandige Amtmand Sommerfeldt :/ og statistisk literarisk 
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Beregning bliver endnu mindre efterretteligt Gietterie. Det her er maae ei ansees for andet end et 
Forsøg til med Approximation at naae et ei alt for usandsynligt Minimuma. 

 Saa meget sees, at er ei Faareavlen alt for vildfarende beregnet, saa er det en ei ubetydelig 
Vinding, om man ved at skaffe, om ei en ædlere Faarestamme – skiønt og derfor kunde giøres noget 
med Nytte – saa dog en forstandigere Faarerygt; om endog kun herved 40 000 Faar, der nu kun bære 
en 80, høist 100 000 pd. Uld /: 2 Pund hvert eller lidt mere :/ derved bragtes til at bære 2 til 3 Gange 
saa meget, og sundere og stærkere afgave herved dobbelt saa meget Kiød, som nok vilde skee, naar 
de blot ei holdtes i den sædvanlige Badstuhede . – End større vilde Vindingen om Vinteren blive, naar 
den bibragtes dem, der anvende al den Flid, alt det Arbeid paa Uldens Bearbeidning, Veiledning og 
Middel til dens mulige bedre Benyttelse. 

 Jeg har intet i Tabellen opført som Høravl, thi den drives saa lidt, at der er i Almindelighed 
intet om dem[!] at opføre. Der avles lidt Hør af en og anden; men man anseer denne Avl ikke 
fordeelagtig, og forstaaer den nok ikke. I de kolde nordre Dale vil man, som nævnt, at Frøet ei skal 
kunne modnes. Det meste af hvad man bruger, avler man dog, og kiøber kun lidet; men ganske 
forferdeligt seer det Tøi ud, som man deraf giør. Den Roes, som Uldmanufactureringen i det ringeste 
for den derpaa anvendte Flid fortiener, tilkommer den Fliden i Linned-Arbeidet ei det mindste af, thi 
hvad den enkelte faa, der ei høre til Almuen, selv mest med egne Hænder forrette, kommer her ikke i 
Betragtning, især naar det ei har dets eneste agtværdige Virkning, at tiene som Mønster for den 
arbeidende Klasse, og paa den at forplantes. 

Provst Anker. 

 Jeg henviser til hvad jeg oven udførligere herom har handlet. Ingenlunde bør jeg forbigaae, 
inden jeg ender det, jeg har at melde om Guldbrandsdalen, med hæder at nævne den meget værdige 
Provst Bern Anker i Ringeboe. Denne retskafne Præst dyrker saaledes sin Præstegaards Jorder, fører 
saaledes sin hele Landoeconomie, at han derved er sin Menighed og sin hele Omegn en sand 
velgiørende Lærer og Lysende Mønster, saa meget mere, som han med sin Character, sin Forstandig-
hed og hele sit Forhold har bragt det til, at alle ansee det som baade trygt, gavnligt og ærefuldt at 
følge dette Mønster. Det er, som jeg hører almindeligen bevidnet, ham særdeles at tilskrive, at 
Agerdyrkning og alle Landhuusholdningens Dele ere i de heldigere Tider ogsaa her i Opkomst og 
virkelig Fremgang til det bedre, da man lærer af ham at behandle sine Jorder med Klogskab, Flid og 
Omtanke. 

 Forøget Agerprodukt, trivsomme Qvægflokke, sundere, ædlere og mere Lønnende Faareavl, 
fornuftig Standsning i Fordommen om Gieddernes Fordeelagtighed, lære de af denne retskafne 
Landmand, som de i hans Huus see Exempel paa en Huusflid, der ei gaaer ud paa at forbruge en 
Mængde Materiale, uden til et Manufact, som er baade Materialet og den derpaa anvendte Flid 
værd, og som kun mangler Hielpemiddel ved Farvning og Appretur for aldeles at retfærdiggiøre 
Huusmanufactureringen. – Dog det er som Jordedyrker især at denne Mand er en fortient 
Hædersmand. – Hans Havedyrkning er, i denne meget vildt udseende Fieldegn, til Forundring. Avlen 
af Træfrugter, Kirsebær undtagen, vil vel ei lykkes; men allehaande Legumer og Rodfrugter naae her 
en synderlig Fortrinlighed. Endog Meloner drives her uden Drivhuus, paa blot en Mistbænk, ganske 
tidlig paa Sommeren. 

 At Havedyrkning, som Nydelsen af alle Slags Legumer er her blandt Almuen aldeles 
ubekiendt, er hvad Guldbrandsdalen har fælles med det hele øvrige Norge – det meste af Danmark 
med. –  
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_______________________________ 

 I det mindste i Øyer og en Deel af Ringeboe, men uden Tvivl ligeledes den hele Dal igiennem 
ere Gaardene eller Grundejendommene her en stor Deel saaledes udbidlede, at Opsidderne, al mulig 
Flid uagtet, ikke kunne leve af det deres Jord frembringer, kunne det saa meget mindre som de, 
fattige, ingen Anstrængelse kunne anvende, intet Forskud tilvejebringe, intet Uheld forvinde. 
Landvæsenet besørges slet af en forarmet Opsidder.  

 Hvor mange Opsidderer ere i nærværende Øjeblik veed jeg ikke. De i Tabellen angivne ere 
saamange, som efter Hiorthøys Opgave fandtes 1781. 

 Antallet er sandsynligen i de siden forløbne 24 Aar voxet. Matriccel Nummerne betyde vel 
Antallet den Gang da Matriccelen blev sat. Forskiellen er mærkelig. 

Efter Matriccelen er der paa Læssøe 93 ¾ fulde Gaarde; de 1781 værende Opsidderes Antal var 260     

     Lom  113 1/8   234  
   Vaage  104 5/8   248 
   Froen  129 3/8   256  
   Ringeboe   84 1/4    168 
   Øyer   67 1/8   176   
   Faaberg   90 1/2   173 
   Gusdal   66 1/2   211 
  Matr. 748 1/2   Opsidderer    1726                        
 
  
Lad være, at Gaardene og for en Deel vare saa betydelige, at der ret vel kunde leve flere Familier  
paa een, det vilde skee alligevel, om Gaarden aldrig blev deelt. Der lever nu paa dette Antal af  
Matriccel Nummerene foruden de 1726 Opsiddere 

endnu    1664 Huusmænd 
                3490 Familier 

                  
Det vilde leve flere Huusmænd, dersom Gaardene vare mindre kløvede. Kløvningen er nu uden 
Grændser. Der maae dog være et Minimuum, som ei kan overskrides, uden at Stykkerne blive hvert 
for sig for smaae til en Families Underholdning, end sige til nogen Formues eller Velstands Vedlige-
holdelse. Men var der nogen passelig Skranke for Udstykningen, saa var der dog sørget for at nogle 
Agerdyrkere ei kunne hensmuldre Muligheden til at de og Efterkommerne kunde leve af deres 
Jordlod, og et Antal var dog nogenledes betrygget for sit Udkomme, for Evnen til noget, lidt vigtigt, 
foretagende, Evnen til at komme den fattige Opsidder af en Plads i Nøds-Tilfælde til hjelp. 
 Det fortiener nok høiligen at tages til Eftertanke hvad den sindige Amtmand Sommerfeldt 
desangaaende saare overbevisende har andraget.3 
 Hvorvidt det saa forholder sig, som dog ogsaa Amtmand Sommerfeldt anfører4 at Velfærds-
tilstanden er i Aftagende, veed jeg ikke. Det forekommer mig ikke som om Forfatningen var Slet. 
Tvertimod syntes jeg allevegne at spore, at man havde det, som efter de her levende Menneskers 
saare tarvelige Begreber om Fornødenhed hører dertil, eller at Begrebene ere rettede efter hvad den 
her kiendte Mulighed til at erhverve tillader at kalde Fornødenhed. Jeg traf ingen eller saa got som 

                                                           
3
 Beretning angaaende Christian Amt Side 150-164 

4
 L. 8. 144 [?] 
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ingen Betlere; ingen eller meget enkelte, hvis Kaar tilkiendegav Armod; Husene vare i Almindelighed 
temmelig net og vel vedligeholdede, jeg var i adskillige Bønder- eller Huusmænds Boliger, og fandt, 
hvad man finder i Fieldbondens Bolig, ingen Overflods Sager, men intet, der mindede om Prang. Det 
kan uden at forkynde almindelig Armod vel neppe være andet, end at der, efter saadanne Aaringer 
som 1802, ogsaa 1803, og desuden flere nær foregaaende lignende Aaringer, er restance hos Fogden 
paa de imidlertid vel endog tiltagne, i Forhold til Erhvervelsen og Omsetningen der ei ubetydelige, 
Afgivter. 
  De ogsaa her giængse Rydnings og andre Jordarbeider, Jordernes stigende Priser, at hyppige 
Kiøb og nye Etablissementer formedelst Jordeiendommenes Udstykning maae have modtaget de 
circulerende Kapitaler, og foranledige hyppigere Panteforskrivninger, for større Summer end før, 
uden at alt dette, efter mit Skiønnende, vidner om Fattigdom. Men om ei denne maae vorde Jord-
udstykningens uudeblivelige Følge, dersom de, hvilket jeg hører alle sindige Folk deroppe bekræfte, 
den allerede er, bliver drevne for vidt - dette indstiller jeg til det Kongelige Collegii Overvejelse, som 
en, uden al Tvivl middelbar, om ei – i henseende til de Foranstaltninger, der i saa Fald maatte være at 
føje, eller de Skridt der skulde tages, - umiddelbar, General Land Oeconomie-Collegium høiligen 
vedkommende Sag, hvorved jeg troer mig det Pligt ydmygst at bede Sammes Opmærksomhed 
henvendt paa Amtmand Sommerfeldts i denne Betragtning saare vigtige Skrivt. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Den 10de Novbr. forlod jeg Guldbrandsdalen. Jeg fulgde Landevejen og bereiste altsaa ikke 
Sidedalen Gusdal eller det der liggende af Faabergs Præstegield, af samme Aarsag, som jeg troede ei 
at burde tillade mig Sidesving til Lom, Hedalen, Qvikne eller de nordligere Sidedale, dog saae jeg 
endnu Glasværket i Faaberg ved Dalens søndre Grændse, paa hin side Miøsen.  

Allerede naar man kommer did, hvor Gusdals Elv forener sig med Lougen eller Dalens 
Hovedelv, seer man, der Fieldet, skiønt endnu høit omtrent som før, nu falder i en noget mindre brat 
Skraaning, et langt mere dyrkbart som og langt mere dyrket Landskab, end norden for. Her ligger 
Bøndergaarde ovenfor hinanden i mange Etager, uden at noget gaaer bort formedelst fremragende 
nøgne Biergknolde eller alt for steile Brinke. Ogsaa ere her begge Dalens Sider næsten eens beboede. 
Mellem Mængde almindelige Bønderhuse seer man nu flere elegantere, og alting forkynder, om ei en 
frugtbarere, saa dog en for Opdyrkning mere skikket Egn. Dette vedvarer heel[t?] ned giennem 
Ringsager, indtil det egentligen slet ikke mere fieldlige Vang og Leuten paa Hedemarken. 

Miøsen, som er længe intet andet end en blot Fortsættelse af Dalelven eller Lougen, lidet 
bredere end den for det meste er, men dyb, og uden stærk strøm eller Fald, saa den er seilbar, 
begynder ved Lillehammer Kirke. 

Medens Landevejen her, paa begge Miøsens Sider, som ovenfor i Dalen er saa god, som i et 
Fieldland muligt, er det uventet her at forefinde den ei behagelige Synderlighed, at her aldeles ingen 
Anstalt er til at transportere en reisende oven fra den ene Side af det her neppe et Par Tusiende 
Ahlen brede Vand. Jeg fik en ved Bredden boende Huusmand til at sætte mig og en min egen Person 
over i en af de smaae fladbundede Fiskerbaaade, som her kaldes Aafløyer; men til at faae min Reise-
Kiærre eller mit Tøi med, var der ingen Mulighed. En Miil højere oppe i Elven er der et Færgested, 
Faabergesund, der er bekiendt som farligt af de der ofte med den voldsom hvirvlende Strøm 
indtrufne Ulykker. 

Paa Faaberg eller Jevne Glasværk blæses blot Vindveglas af den finere Slags, det saakaldte 
Tafelglas, ved en Ovn, der indeholder 4 Diegler Smeltepotter. Værket var i Gang. Jeg saae 
Blæsningen. Forpagteren, der selv er Mester og Forstander, er Tydsker fra Bayern, Glaspuster af 
Profession, ved navn Landgraf, viiste mig alt. Han sagde mig, at der ved Værket forbruges 15000 
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Favne Granbrænde af dobbelt, det er 3 Alens Længde, som flaades ned fra Gudbrandsdalen, og 
betales i første Indkiøb med 72 Skj Favnen, men koster i Transport og Landing i alt 1 rd 16 s. Kirselen 
fantes paa Stange paa Hedemarken en 6-7 Mile men til Vands. Den Stampes paa Lillehammer ved et 
der til denne Ende anlagt Mølleværk.  Leeret til dieglerne, som man giør her paa Stedet, forskrives fra 
Engeland. Om at der paa Bornholm er ildfaste Leere, som bruges paa Porcelainfabrikken i 
Kiøbenhavn, syntes Hr. Landgraf at være aldeles uvidende, men vel at være overbeviist om, at hvad 
der fandtes, ikke var nogen Undersøgelse værd. Man stamper denne ildfaste Potteleer paa et paa 
Miøsens anden side ved Barsengstuen anlagt Stampeværk, men former og brænder Potterne her. 
Her sysselsættes i alt 20-30 Mennesker, og forarbeides Glas, efter Hr. Landgrafs Opgave, for 60-
70,000 rd aarlig. 

Disse Opgaver erfarer jeg siden at være grundfalske, og tiene kun til Exempel paa hvad en 
hurtig og ei instrueret Reisende stundom faar for Efterretninger at fare med. – 

Af Hr. Forvalter Wexelsen her i Staden Underrettes jeg om, at hele Glastilvirkningen ved det 
faabergske Glaspusterie beløber til imellem 12 og 21,000 rd om Aaret, og at der altsaa ei kan 
forbruges 15000 Favne Brænde, der alene kostede 17,500 rd. Fra 1797 til 1803 har Tilvirkningen 
været 

1797 for 12,183 rd. 
1798  20,323  
1799  13,470 
1800  19,075 
1801  16,503 
1802  21,338 
1803  14,795   

             117,687 rd.       
i Giennemsnit 16,812 Rd. aarlig. 
 
 Der forarbeides intet andet end det saakaldte Tafelglas eller reent smukt Vindveglas. 
Dertil bruges Kiesel fra Stange, og Potaske, som laages af Bønderne i Omegnen, og betales med  
12-14 rd pr. 100 pd. Der forbruges en 350 – 400 Centner 
 Diegelleret er ei engelsk men coblenzer, der koster ved Værket 2 rd Centneret. 
Brændeforbrugningen kan være en 7-8000 Favner af 5/4 Alens Længde. De egentlige Pustere ere 8te, 
de øvrige ere Bipersoner og Haandlangere. Pusterne ere Tydskere fra Pommern og Bøhmen,  
Hr. Landgraf meente, at Nordmanden ikke duer til hertil at oplæres; dog havde man nu taget nogle 
norske til Naade. Jeg saae en 14ten aarig Dræng puste sin Tafelglas Sylinder, og svinge den, 3 
Tommer Fod Lang, 10-12 Tommer i Giennemsnitt paa det 2 1/4 Alen lange Jernrør, og fuldende den, 
ligemed de tydske Pustere. 
 Man skulde ansee dette Arbeid for meget helbredødende; men den Afvexling, af en 
Hede, som de for den aabne Ovn, hvor Glasset holdes flydende, kun i den bare Skiorte kunne 
udholde, med en Temperatur, som udenfor ei sielden naaer nogle og tyve Grader, i hvilken de 
imellem kiøle sig af, skal kun hærde dem. Mortaliteten skal mellem dem ei være større end den 
almindelige, og ei faae Glaspustere opnaae en høi Alder. – En duelig Mand skal ved dette Værk 
fortiene indtil 30 rd maanedlig. 
 Forpagter Berggraf skal være en duelig Glaspuster, og det Glas, han har leveret, 
meget got Glas; men alligevel siges der, at han balancerer heel maadeligen.     
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 Endnu samme Dag kom jeg til Glasværket paa Biri, een Miil fra det faabergske. Ogsaa 
dette fandt jeg i fuldt Arbeid. Man blæser her kun Flasker og grovt Glas, ved en Ovn, som indeholder 
6 Diegler. – Forpagteren Kauffeldt ere ei til stede, man foreviiste mig ligefuldt alting med 
forekommende Beredvillighed, men Underretning om hvor mange Mennesker her sysselsættes, eller 
Kundskab om Værkets Forfatning ere videre ei her at hente. 
 Jeg erfoer siden, at her forarbeides blot ordinair Vindveglas, en 1000 til 1100 Kister af 
Værdie 13000 rd, og for 20,000 rd Flasker. – Her sysselsættes 8te Vindveglasmagere og 8te 
Flaskepustere, men i alt er 50 Personer. Jeg saae adskillige temmelig smaae Børn sysselsatte i Hytten 
som Haandlangere. -   
 Der bringes did aarlig en 6-800 Tdr. Sand fra Kiøbenhavn. – Der forbruges endeel 
Træaske, 5-600 Tdr. Den af Løvtræer betales med 88 af Naaletræer med 56 Sk. Tønden. Potaske 
bruges ikke. Dieglerne giøres ogsaa her af coblenzer Leer, men Ovnen er sat med tydsk Sandsteen. 
Engelsk og fransk ansees ei ildfast nok. Jeg veed ikke om man har forsøgt nogen indenlandsk 
Brudsteen. Biri Hytten har produceret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1797 for 31,426 rd 
1798   30,219 
1799  34,001 
1800  40,206  
1801  33,761 
1802  31,145 
1803  21,437 
             222,195 rd 
i Giennemsnit for 31,742 rd. Glas. 
 
Dette Glasværk ligger tæt ved Giæstgiveriet Svendnæs, hvor Giæstgiveren er en her vidt bekiendt 
Lehnsmand Anders Lysgaard, en Bondesøn fra Faabergs Præstegield, Tømmermærker for det 
Ankerske Huus, eller for afgangne Hr. Anker. Denne Bondes Huus og hans hele Gaards Indretning 
tildrager sig med Føje Opmærksomhed.  
 I en net men ikke udvortes kostbar Stuebygning finder man en Mængde elegante og prægtig 
meublerede Værelser, smukke Betræk, prægtige Lysekroner, Silkegardiner for Vindverne og om 
Sengene, silkebetrukne Stole, alt i moderne Smag; man opvartes med Thee og Kaffe af Sølvmaskiner 
og Kander, beværtes paa fiint Porcallain, har valget mellem de bedste Vine etc. – og det af  
Bønderfolk, en Kone med en Silkehue paa Hovedet, og som taler Bygdens Dialect, men røber for 
Resten i alt Fortrolighed Maal med den finere Verdens Tone uden gaucherie. – Naturligviis hører man 
dette Huus omtale som Exempel paa den Extravagance, hvortil Folk henfalde, som faae imellem 
Hænder en for den Menneskeclasse, til hvilken de tilhøre, usædvanlig Formue.  
 Imidlertid foreviser denne Bonde den Reisende, der besøger hans Huus, og røber Interesse 
for Landvæsen, en Avlsgaard, som man nok maatte ønske den store Pluralitet af Landets Avlsgaarde. 
Hans vigtigste Oeconomie-Bygning, anlagt som næsten allevegne her til Lands, endog hvor man har 
en Flade at bygge paa, i en skraae Bakke, har tre Etager. den underste er en Stald for 60 Kiør og halv 
saamange finuldede Faar; egentligen en af Kampesteen opført 18 Alen bred 6 Alen høi Kielderetage; 
derover en Stald for 20 Heste, og ved siden deraf en Kornlade og Træskeloe; i tredie Etage Foerlade. 
Fra den høires Side af Bakken er her Indkiørsel i alle tre etager. Indretningen er saadan, at den her til 
Lands, det er hvor Jordsmonnet tillader saadan Bygningsmaade, uden Tvivl kan tiene til Mønster; og 
nogen Oeconomie-Bygning, som forener flere Fordele og Beqvemmeligheder, vidner om 
forstandigere Overlæg, klogere Hensyn paa alle Fordeles Forbindelse og Benyttelse, har Norge neppe 
at fremvise, det skulde da være paa Ullevold, Kiøbmand John Collets fortrinlige Avlsgaard ved 
Christiania, eller paa Rotvold, Græv Schmettaus ved Tronhiem. 
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 Man forefinder i Kostalden, mellem de Colloner, som udgjøre Spiltougene, Kiør af usædvanlig 
god Race, som almindelig give hver 8te Potter Melk om Dagen fra April til Octbr; det er 14 á 1500 
Potter Melk om Aaret, nogle indtil det dobbelte – medens man paa de danske Mejerier hielper sig 
med en Trediedeel mindre.  
 Faarene afgive 4-4 1/2 lpd god Uld. Hestene ere ogsaa langt over det almindelige; saaledes 
alt. Man seer hans Avlsredskaber, Færselsanstalter, alt i den fortrinligste Orden, og erfarer, at hans 
avl er saadan, som den med fortrinlig Dyrkning maae være. Jorderne ere her i Egnen maadelige, 
meget sandblandede, indeholdende megen rød Our. Anders Lysgaard har med Jordblanding, 
Giødning og Sædvexling forbedret den. Han avler 10-12 Fold Hvede, som han giver Fortrin for Rugen, 
den giver kun 8-12 Fold. Han har 60 Tdr Land, som han saaledes dyrker med Hvede, Rug, byg, Erter, 
vel og noget Blandkorn og Havre. Han dyrker Kartofler, Turneps, Kløver, Høe, Hamp. Han røber 
Bekiendtskab med den nyere agriculteriske Literatur, taler derom med Skiønsomhed uden Pralerier, 
og har giort Forsøg med en heel Deel af hvad nogenledes for ham synes anvendeligt. Han 
sysselsætter Egnens fattige Qvindfolk med at lade dem spinde og væve, især ualmindelig smukt 
Linned. 

Saa enige som alle syntes i at finde den Luxe, der vistnok hærsker i Mandens Huus, latterlig, 
ligesaa enige erfarer jeg alle i at rose hans Agerdyrkning og Landhuusholdningsvæsen i eet og alt. Han 
er yderst virksom; han driver alt med Fordeel, men saa det falder i Øinene, og opfordrer til 
Efterlignelse. 

Langtfra saa prægtigt, som jeg fandt alt hos Anders Lysgaard, fandt jeg det hos de mange 
flere Bønder, jeg, ikke her paa Biri, men siden paa Hedemarken besøgte; dog fandt jeg mange Steder 
en Art af Vellevnet, som man ikke venter hos Bønder. De fleste Gaarde ere net og vel elegant bygde, 
adskillige net møblerede Værelser. Beværtning med Kaffe, Thee, Punsj, Biskop /: her almindelig hos 
alle uden for Almuen :/ finder man hos mange af Bønderne i disse Egne. Jeg var flere Steder 
formeligen buden til Giæst hos Bønder, og modtoges som ofte velaflagte Embedsmænd ei formaae 
at modtage deres Giæster   
 Men ingenlunde mærkes det, at denne Luxe har været forarmende; tvertimod vil man 
bemærke, at de formuendes Antal som og de før velhavendes Formue skal være i kiendelig 
Fremvæxt. – Efter blot een Dags Ophold paa Biri reiste jeg den 12te Novbr. tilbage til Miøsens østre 
Side, til Hedemarken. Som oppe i Guldbrandsdalen er endnu her nede den vestre Side af Dalen 
mindre opdyrket og frugtbar end den østre. Biri er ei i Frugtbarhed ganske hvad Hedemarken er, 
hvorvel Kultur som Anders Lysgaards udbreder sig; men der fryser ageren dog stundom. 
Kløvermarken vil ei ganske lønne hans Flid, Høavlen endnu mindre. Hans Bestræbelse for 
Havevæsenet uagtet, faaer han dog sielden andre Frugter modne end Kirsebær, og i det 
 
Manuskriptet slutter her på side 838. Videre er det kopier fra side 962 til side 970 om Toten, og side 
970-972 om Christiania 

Toten 

Den 21de Novbr. forlod jeg Vang, efter gjentagne Excursioner i de 10 Dage, jeg der havde 
opholdt mig, til Nabobygdene Stange og Leuten. Jeg reiste til Storhammer, hvor jeg endnu besøgde 
Ejeren Hr Borchgreving, og derfra over Miøsen, forbi Næs til Toten. 

Eragtet jeg der opholdt mig to Dage fornemmeligen i den berømte Amtmand Sommerfeldts 
lærerige Selskab, saa var denne Tid for kort til at jeg om denne, ligesaa meget som Hedemarken 
mærkværdige Egn kunde personligen giøre andre Iagttagelser, samle og forsøge at verificere dem, 
med saadanne almindelige , som deels passe sig overhoved paa disse Egne, og saaledes allerede ere 
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anførte, eller og som fortreffeligen findes udførte i bemeldte hr. Amtmandens ofte ovenciterede 
Efterretninger om Christians Amt. 

Det falder af sig selv, at Naboegne, som have en temmelig lignende Jordbund, og kun med en 
Indsøe, eller egentligen en for en Miils Vei bred eller endnu meget smalere Flod, ere skildte fra 
hinanden, maae i eet og alt have meget tilfælles. Her er nemlig et kun noget mindre fladt og jevnt 
men overalt med Flid dyrket Land, som paa Hedemarken; her er frugtbart omtrent som der; 
Jordfrugterne og hele Landbruget er her næsten det samme som der; Bygden er beboet af et meget 
vindskibeligt Folk her som der; dog altsammen, som man siger mig, kun omtrent, eller næsten, eller 
nogenlunde eens, ei ganske. Der hører uden Tvivl meget mere end et Par Dages, var det end et Par 
Ugers Ophold der, helst, som det nu var bleven, i den dybe Vinter, for, til nogen Efterrettelighed, at 
kune yttre sig om Forskiellen. – Jeg tør imidlertid haabe Frifindelse for at have spildt det Par her 
henlevede Dage, da jeg i det mindste der fik Leilighed med en saa i Almindelighed indsigtsfuld som 
stedkyndig Mand at overlægge, rette og verificere det jeg om og paa Hedemarken havde antegnet, 
og samlet; og hvad Toten selv angaaer, saa troer jeg nok dette korte Ophold, om det end ei gav mig 
Materiale til nogen Beretning for det Kongelige Collegium om denne Bygd især, dog at have banet 
mig Vei til ved et gientaget Besøg der lettere og tryggere at kunne indhente de locale Under-
retninger, som kunne svare til hvad det Kongelige Collegium er berettiget at fordre af sin udsendte 
Reisende. Dersom og Samme skulde fordre det, saa har jeg nu skaffet mig eller fornyet 
Bekiendtskaber paa Stedet, hvorved jeg endog uden nærmere Besøg, privat vil blive i Stand til at 
meddele Kundskaber ogsaa om denne Egn, hvilke officialiter ei let lade sig indhente, og som jeg ved 
dette korte Besøg dog bedre end den, der slet ikke har opholdt sig her, vil være i Stand til at forstaae, 
samle og meddele. 

Dette sidste vil være Tilfældet med mange og de fleste af de Egne jeg har bereist og 
meddeelt reisebemærkninger om, og bliver det end mere, hvad de Egne angaar, som jeg nu 
fremdeles midt i Vinteren bereiste. Jeg vil af den Aarsag om de for Fremtiden paa min Reise 
forekommende Egne være meget kortere end om de hidtil bereiste, tilbydende mig saa villigen som 
pligtskyldigen, saa godt og nøje som det er eller vorder i min Evne, ogsaa om dem at meddele al den 
Underretning, jeg paa denne Reise i det mindste har forberedet mig Muligheden til at indhente – en 
Fordeel, hvilken jeg stedse har anseet for ingenlunde den mindste rigtige af en Reise, som den mig 
befalede. 

Jeg modtog her, ved det Kongelige Collegii særdeles bevaagen Skrivelse af 17de Novbr, den 
hidtil ei uden ængstende Forlængsel savnede Forvisning om Dets Tilfredshed med de Beretninger, jeg 
havde indsendt, og hvorved jeg havde stræbet at bevise den Alvorlighed, hvorved jeg af yderste Evne 
arbeidede paa at opfylde hvad der ved min Udsendelse var givet mig til Pligt – en Tilfredshed, som 
jeg, ved uforandret fortsat lige Stræben, sikkerligen vil findes ved det af min reise, hvorom 
nærværende min Indberetning giver Oplysning, ligesaa fuldeligen at have fortient, som ved det, 
hvorom de forrige Indberetninger handle, dersom denne min Stræben ei har været aldeles ulykkelig 
og forfeilet. – Jeg fik tillige den af mig selv underdanigen foreslagne Befaling til inden jeg kom hiem at 
besøge Drammen, Kongsberg og stederne i Grævskaberne. 

 
_________________________________ 
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  Den 24de Novbr. reiste jeg herfra over Hurdalen, hvor jeg ikke opholdt mig for at see 
Glasværket, efter at have seet de paa Biri og i Faaberg; og ankom den 26de til  

Christiania 

 I min ærbødige Beretning af 17de Julii f.A., hvorved jeg aflagde Regnskab for hvad jeg paa 
Opreisen blev i Stand til at besee og bemærke, har jeg allerede givet Underretninger angaaende 
Christiania, til hvilke jeg henviser. Uagtet jeg kun opholdt mig der den Gang 3 1/2 Dag fra 24de til 
28de Juni, og ventede derfor betydeligen nu at kunne forøge det jeg da fandt at meddele det 
Kongelige Collegium denne Stad angaaende, saa blev det jeg her fandt Mulighed til at indsamle ei 
nær hvad jeg haabede – til dels af den Aarsag, at de Gienstande, om hvilke der er meget at melde, ei 
ere mange flere end de, om hvilke det lyktedes mig paa mit første korte Ophold, efter da at have 
beseet dem, at melde det væsentligste; tildeels fordi jeg var saa uheldig, at de fleste, af hvilke jeg 
kunde vente undervisende Veiledning, vare borte. 
 Jeg benyttede, saa godt jeg kunde, de 9 Dage fra 27de Novbr. til 6te Decbr., i hvilke jeg for 
denne Gangopholdt mig. Resultatet af det Indsamlede er følgende. 
 Uagtet Christianias Folkemængde er, som medføjede Udtag 

 
Se tabell ”Befolkningen i Christiania 1801” i eget dokument 

Dette avslutter kopiene av dokumentet. Siste sidetall er 972 


