
Afhandling
om

Fiskerierne i Nordlandene.
af

N. C. Friis,

Sj3et> at forfatte den Nordlandffe oeconomiae Historie, falder forst under
Betragtning det vigtigste NceringS Brug for Indbyggerne, som er Fiffe» 

rierne, og det i Henseende til de adskillige Fiffe Sorter, som meest ere at kage i 
Consideration, tilligemed Did, Stader, Nedffaber og Maader at fiffe paa.

i. Torfle-Fifferiet/
som det almindeligste og vigtigste, der srrcrkker sig til 

alle Landets Indbyggere.
Samme har tilforn været meere almindelig i Henseende til Skederne at fiffe 

paa, saa at den hele Landstrcrkm'ng igiennem har ude ved Soekanten, hvor Ser 
og Holmer ligger, varet almindelig Tilgang af Tvrfffifferie meere og mindre, 
ligesom Stederne kand have ligget beleylige for Havgabene, hvor Fiffens Ind» 
steg eller Indlob af Havet har forefaldet, saa at Folk i den Did fik Fiffen ved 
sin Stuedor saa kalM, og flap at reyse lang Vey derefter , og var dem de» 
Tiid saa meget profitablere, faa de flap at gisre stor Bekostning derpaa, men 
kunde jevnlig komme til sit Hjemsted, endeel hver Alten og andre hver LoverdagS 
Aften, og kunde da bedre benytte sig af den Guds Velsignelse, de fik baade for 
Folk og Creaturer i Huset; Nu i Eftertiden scerlig paa en Snees Aar, siden 
man har begyndt at mestre Fifferedffaberne, og reformere Manden at fiffe paa, 
har dette Slags Fifferie gaaet fra de fleeste Steder, og er nu indffrcenket kil 
nogle faa Steder, hvorhen ben fiffende Almue med stor Bekostning mna reyse 
paa den haardeste og morkeste Aarets Tiid at soge fin Naring, cg bet over store 
aabne Havstykker paa smaa Baader, hvorved aarlig gierneffeer Skade ved ind
faldende haardt Veyr, ja undertiden faa stor, at ben bliver alt for folelig;
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ex. grat, for tre Aar siden faßte tre og tredive Mand Livet til fra et Prastekald 
GiUeschaal i Salrens Fogderie paa een Dag ved flig Neyse til Fiskeriet over 
et Havstykke kaldet Moschncre,Havet otte Mile langt uden Land at have paa 
nogen af Siderne, a'lene det man forlader og det man reyser til.

Disse Fiskesteder ere adskillige: Tranen er et gammelt Fistevar i Röd-cns 
Kald i Helgelands Fogderie fem Mile over Havet fra Landet, hvor der staaer 
en liden ^nnex-Kirke, hvortil Indbyggerne paa de smaa omliggende Oer, der 
ere nesten alle Fiffere, og har lidt eller intet med Agerdyrkning, men vel med 
Grcrsning for nogle Creaturer at bestille, soger og gror en liden Meenighed, for 
hvilke holdes Tieneste eengang hver Manned, undtagen i Fastens Tiid, naar 
Fiskeriet gaaer an, og en stor Deel af Høbøe Kalds Almue ligger der, da Ca# 
pe lianen er ständig der ude for at holde Tieneste hver Sondag, for hvilket han 
fra aldgammel Tiid har en Slags Indkomst, som kaldes Skaarfist, det er et 
Spar fist eller et par Torst af hver fiskende Person, foruden at holde ham med 
Kaagnings Fist, og Brande i den Tiid , han ligger der; Dette har i forrige 
Tider varet eet af de aldste og anseeligste Fiskevarer, hvor nogle 100 Baader 
har ligget til Fisterie, og avlet stor Guds Velsignelse, saa lange Fisten kom 
faa nar under Landet, at man nogenlunde i alt Slags Veyr kunde fege den, 
og da fegte derhen fra aHe Nordlandste Districter, og kunde een Baad, Ot, 
trmg kaldet, med fire par Aarer og sire Mand paa Banden avle 30, 40 a 50 
hundrede Fist, hvert hundrede til 120 regnet, font kaldes der er stort Hundrede 
eller 6 gange 20, fom man altid bruger at beregne fin avlede Fist der i Landet; 
Nu i Eftertiden, da Fisten en kommer faa nar under Landet, Vinteren er og 
bliver alt stärkere, og vet haard--Veyr paa den Tiid alt meere har tiltager, fom 
er et Problema, der ey lette! ig fol veres, eller kand gives Raifon til, er Dette 
Steds faavelfvm andre Steders Fisserie kommet i stor Decadance, faa at in# 
gen synderlig Sogning er af Fremmede, uden af R<Sd^e Prastekaids egne Ind# 
byggere, Da deres avlede Fist af en Baad i diste Tider-kand overalt ey regnes 
hopere end 5 a 600.

Foruden dette Tranens Fistevar, fom end ikke kand vare stort at regne, 
<r Lofødeno District midt i Nordlandene det rette Fiskeriets Save for alle 
Indbyggerne Norden og Sonden fra hele Landet over, da de låner sig til strap 
tfur Nye-Aar at renfe derhen, og skider sig fammen 20 a 30 Baader for hver 
Jagt; Tre Mand bliver gierne paa hver Baad at fere Den til Stedet, da De 
Derpaa ey kand fere videre med sig end deres Fisteredstad, endeel Klaver og 
Kosthold for det forste at holde paa, indtil Farteyerne kand faae Veyr at kom# 
me frem, til hvilke at føre, sattes gierne den fierde Mand af hver Baad.

Disse
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DG Fartsyer fsrcr Resten af deres Kost med sig, som de maae vare be« 

raad paa for er fierdcndeel Aar og derover, de, som har de längste Veye der« 
hen, nemlig nogle og tredive Mile, og derfor maa saa tidlig begynde Reysen, 
hvortil gierne henleder, 2, 3 a 4 Uger, ja meger längere, ligesom Veyret fal
der; De ssm boe Fifferiestederne saa meger narmere, og have en kortere Tii- 
nodig til Reysen, som kand bestaae af 8 a ig Mile, begynde ikke Reysen foren- 
i4 Dage for Kyndelmisse, vg de, som reyse til de Steder, hvor Liinefifferier 
bruges, som ikke saa tielig gaaer for sig, som siden bliver beskrevet, reyse ikke 
Hiemme fra, forend 14 Dage efter Kyndelmisse, men alt med store Fartoyer 
og Jagter, i hvor kortVcyen er; Paa disse fores foruden Kosten, som meldt 
er, deres Brcrndchveed og Raahveed kalder, det er lange Stanger at henge de
res Fist paa at rorres, nemlig Rundfisk, sotn med en liden Vidle bindes to og 
to sammen efter Sporene, og henges over de lange smale Slanger, thi der er 
at.agu, at paa de Steder, hvor de soge Fiskeriet, ergandffeodefvrSkov, saa 
de maae fore med sig de smaa Vidier endog at sperrte og henge Fiffen efter, som 
meldt er, ligesaa nogle Hanker eller Knipper store Vidier at samle Fiffehovederne 
paa, som de forer hiem, og bruger noget af til sin egen Fsde, naar de ere tor
rede, og Resten til Creaturerne, da de koger Soetang og Fiffehoveder, og op
holder fine (Lreamrer med i Foertrangens Tiid om Foraaret, og er en herlig 
Spise for dem, som er vant dertil, hvorefter de malker meere end efter Hoe og 
Halm, og blive de fieeste Creaturer ved Ssekanten i Nordlandene meest ved 
denne Fode underholdne; men de Creature inden i Fiordene, som ikke ere vante 
dertil, ere vanskelige at faae til at fsrtcrre det, medmindre Noden gaaer desto 
stärkere paa.

Paa samme Fartsyer fores og Traer eller TonDer til Fifferavnen at falte, 
og Traer til at samle Fiskeleverne udi, som da fores ved Fiskeriets Slutning 
hiem, og brandes eller smeltes til Tran for at fores til Äcrgcn forste Stevne 
eller Marked med Jagterne Foraars Reysen, derved er at merke: De, som 
reyse til Liinesifferiets Stader, fore intet Salt og Traer med sig til Ravn at 
salte, da Ravnen, ved det samme Fifferie gaaer saa sildig til, er afUdgydnin- 
gen saa blod og bedervet, at den ikke kand saltes, og til Lever fore de heller ikke 
den halve Deel Traer med sig, som de, der fiffe med simple Haandsnorer, det 
er en enkelt Snor med Jern, Steen og en Angel eller Krog paa, da Liinefiffen 
er paa Lever og Fiff langt magrere, og kiendes strap derved ud fra den anden, 
da derimod dr, som reyse til Garnfiskeriet, som og siden ffal beskrives, fore 
334 gange saa mange Traer med sig til Lever, og 2 a 3 gange saa meget Salt 
med sig til Ravn, som de, der fiffe med Angel og Snore, da Garnfiff salver 
langt federe paa begge Deele, ligesom og paa Fiffen, saa at, naar der paa em
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Wog af Liinefiff kand gaae 30 a 32 Tall, og paa i Vog af Torsk, med enkelt 
Snore fiffet, 2$ a 26 Tall, kanv iVog afGarnfiff noyes mev omrrenk 20 Tall, 
thi deels falder den storre, deels tykkere, federe og kyngere, og naar man til 
«n Baad i Liinefifferict kun behover fire Levertræer, eg til ey Baad med Haand, 
snore 8 ai2 Traer, san behover man til en Band paa Garnfifferie, nnar det 
gaaer yppig til 40 a 50 Traer, eg af Salt og Traer til Ravn at salte i Pro
portion deraf, san at, naar en Band med Haandsnore avler 6 Tender Ravn, 
fim kand en Band med Garn avle 12 a 15 Tender, deels fordi Garnfiff have 
storre Forraad af Ravn og Lever, efterdi Fiffen cy endda haver gydet ved den 
Aarers Tiid, deels fordi Garn forskaffer eller fanger gierne et storre Qvanturn 
Fiff, saa at, naar en Baad med Snore kand een Dag avle 2 a 300, kand en 
Garnbaad een Nat avie 6 a 800 Fiff, ligesom man har mange Garn til.

De Steder i Lsfoden, hvor de vigtigste Fiskerier falde, ere Moschnces, 
Gcannsnnd og vaagen, alle tre anseelige Fiskesteder, seer Vangen, som 
bær Prisen for de andre, og er Centrum for alle Landets Indbyggere at soge 
sin Næring. Moschnces ligger længst ude ved Havet omtrent en Miil fra den 
bekiendte Malstr-m, der staaer en ^nnex-Kirke, som horer til Flagstad 
Kald, hvor Indbyggerne, og de Frenunede i Fiskeriets Tiid have sin Gudstie» 
lufte hver Sondag, saa længe Fifferiet varer, som gierne gaaer best til fra 
12 Martii til 24 April.

Sraunstmd horer under Buxnces Kald fire Mile derfra, Tiden ril Fiffe» 
riet er der den samme omtrænt font paa Moschnæs; mellem begge disse Steder 
er paa den hele Strækning adskillige smaa Pladser, hvor Fifferiet paa samme 
Tiid soaes saavel af Indbyggerne som Fremmede, men samme bliver regnede 
under disse tvende Hoversteder, hvor de Fremmede meest soge til. Deres Fiffe» 
redffab er nu Liner allene, som er en lang Strækning af Snore ct par tusinde 
Favne for hver Baad; denne lange Snor er paa hver halvanden Favn beknyk» 
tet met) Angler, som henger paa et smalere Snore, Z Qvart. lang, hvormed 
de ere fæstede paa Hovedsnoren; disse Angeler fatter de Ang eller Mading paa 
enten af Fifferavnen eller en liden smal Strimmel af Fiffebugen, saa at Line, 
fiffen kiendes gierne derpaa, at der af Bugen er ffaaret cn saadan Strimmel til 
Agn; disse Redffaber have de Fiskende gierne en dobbelt Portion af, faa at, 
naar de kage den eene Part vp med Fiff paa, sætte de den anden altid ud igien, 
og kand de ofte med saadan Sætning tage tvende Baads Ladninger, nemlig 
4 a 600 Torsk, faa at, naar de fiskende ere ret lykkelige, kand de i 6 a 8 Dage 
og Nætter giore sit hele Fifferie, og avle 20, 30 ja 40 Hundrede. Men det 
hender sig ofte, at, naar de have fadt sine Liner ud, kand de i nogle Dage for, 
medelst Haardt Myr ikke faae fee til dem, og staaer imidlertid hoy Fare for ar
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miste fine Redskab. I forrige Tider have de og brugt at fiske med Snore og 
Angel, men nu aldrig uden med Line, da der Slags Fiskeredskab har den Art, 
nr hvor man haver begyndt at bruge den, der maa man aldrig tanke siden at 
faae en Fiff med Haandsnore. Samme Beffaffenhed har det og med Garn, 

* fiskeriet, at, hvor Garn er brugt et Aar, der maa man aldrig tanke at faae en 
Fiff med Snore Aaret efter.

Dm ringe Deel Lever, som avles af denne Linefiff, giver ikke faa meget 
Tran af sig, som den anden, da der i Almindelighed gager ey meere end 2 Ton- 
der Lever paa i Tonde Tran, men af Linefiff maa man nok regne zTdr. Lever 
paa i Tonde Tran.

Af Baader kand der nu roe med Indbyggere og Fremmede 400, deres 
Fiffeavling kand belobe sig af hver Baad prater proprer 16 a 20 Hundrede, 
undtagen dette sidste Aar, da Fisteriet der, som andensteds er mislingende.

Det storste og anseeligste Fiffested er Vangen, hvor den gamle Nord- 
landffe Kiobstad var, der havde Privilegium, at alle af Nordland og Find« 
marken ffulle handle derpaa og ikke paa Bergen; samme bestaaer af adffillige 
Fiffesteder, alle Vangens Prcrstekald tilhorende, nemlig Hennings Veer, fem 
grandfer sig til de andre Steder, hvor Linefifferiet bruges, og derfor har man der 
nogle Aar drevet paa samme Brug; men da det befindes heel ffadeligt for det 
almindelige Fifferie med Snore, siden man paa de Steder, hvor Linerne have 
varet brugte i Circumferencen af famine Fiffevcrr, er kommet i Erfaring om 
den Skade, som derved tilfoyesldet almindelige Snorefifferie, saa bliver samme 
Redskab nok der afskaffet, faa aten liden Holm, kaldet Vnlbergs plcessen bor 
vare Skillerum imellem Lme og Haandsuorebruget; dersom Linier kommer der 
Osten for, bliver det alt for stor Skade for Vangene store Snorefifferie som 
det almindeligste famt mindst bekostelige og hazarderlig for den gemene Mand, 
hvis fattige Omstcendigheder man i saa Fald nicest bor rette sig efter i flig Na
rings Brug.

As Linebrugets Ophavelse paa dette Sted vil nok flyde, at dette Steds 
Fiskene bliver nogle Aar i Decadence, inden Fiffene vannes til at bide paa 
Haandsnorel, men samme er ikke at regne, mod at det Almindelige ffulde lide 
derved.

Der andet notable Fiffested under Vangen paa Nordre Side er 2\at# 
funder, hvor man for nogle Aar siden havde der beste Fifferie med Haandsnore, 
men siden man begyndte nogle faa Aar at bruge Garn, har der ikke varet en 
Fiff at faae med Haandsnoret, og nu sidste gang var lige faa flet med Torffe- 
garnene, faa de, som havde givrt faa stor Bekostning derpaa, maatte reyfe 
tomhandede hicm, altsag har Garnbruget der stimme Skiebne, som allede andre 

Z 3 Steder 



i82________________ Mandling____________________
Skeder i Norge, hvor Garnfiskeris have vceret brugte, da man har alk for stor 
Erfakenhed af, ar, hvor de nogle Aar have vceret brugte, har alt Fiffene siden 
forladt de Steder, saa at Folk i Efkeniden sidder og creperer, heraf kunde op# 
regnes alt for mange og sorgelige Exmipler langs ved Norriges hele Soekyft; 
Er derfor ar onffe denne Maade ak fiffe paa maakke blive indffrcrnket, og ikke 
rage videre Overhaand i det uffatreerlige Vaagrns Fiffevcer, der opholder hele 
Nordland, og bringer nogleTender Guld afsig om Aarer, fleere og fcerre, li
gesom Fifferiet og Prisen er kil; ffulde Fifferiec i Vaagen ophore, da maakke 
Nordland blive til en Steenhob, alle Indbyggerne erepere, fa hele Lergens 
Bye tillige med en Part af Trundhiem, som har Deel i den Nordlandffe 
Fiskehandel; Syntes derfor hoyst nodig, alder ved en Kongelig Refolution blev 
fadt sikre Gramdser for, hvorvidt Linebruget paa den Vestre, og Garnfifferiet 
paa den Nordre Side af Vaagens store Fiffevcrr ffulie strcrkke sig.

Garnfifferiet har den Beskaffenhed: Man bruger paa een Baad i6 a 20 
Garn, et hvert 40 Favne langt; Et saadanr Redskab med Banden kand koste 
henved 100 Rdlr., som en fattig Mand ikke er i Stand kil at bekoste eller hazar- 
dere, da en ulykkelig Hendelse forste Nat man sirtter den ud, kunde lettelig 
spilde det dele Fifferie, da enten et stort Havdyr kand reyse af dermed, eller 
haardt Veyr drive dem bort, eller og for stor Mcengde af Fiff gaae derpaa, 
da de ey kand taale den store Tyngde, og har gaaet til Bunds med Fiff cg alt, 
naar man have villet trcekke dem op, som alt har vceret mange Exempler paa, 
i den Sted et Haandsnore koster ey rotere end 1 Rdlr. i det hoyeste, som enhver 
Fattig kand baade bekoste og hazardere, saa at, naar det var tilladt at bruge 
Garn overalt i Vaagen, som roan har nok arbeydet paa, roaatte ten storfte 
Deel af Almuen, som ikke var i Stand dertil, blive uden for alt Fifferie, da 
de ikke kunde skaffe sig Garn, og kunde intet faae siden med Haandsnore, og 
over alt vilde det kun vare nogle faa Aar der, som alle andre Steder, og siden 
intet Fifferie paa nogen Slags Maade.

Det vilde blive en herlig Regning for Publico, vniendffiont nogle faa Fa
milier i Landet kunde ved et rügt Garnfifferie berige sig de faa Aar, Fifferier 
var ved Magr; Naar nu nogle hundrede eller et tusinde Baader ffulie samles t 
XXrogcn med saa stort Garnredffab, nurotte man gierne sporge; hvor alk Dette 
ffulde faae Rum; Deler langtfra, nt Vaagene Circumference funDe rom# 
roe saa stort Brug, med mindre man fogte 6 a*8 Mile ud i Det bundlsse Hav, 
fom var baade Livs og Velfcrrds Spilde, og hvad Synd og Ugudelighed, Bam 
Den og Skianden, ja SlagSmaai maakke ikke flyve deraf, naar deres Redffab 
bleve indviklede i hinanden, eller Den ene satte sine Garn over den andens.

Det
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Det lader sig lettelig demonftrere, at del yppige Garnfifferie varer kun 

nogle Aar, hvorefter baade Garn og Angelfisserie siden ophorer, i det mindste 
en rum Tüd derfra at regne, da der kommer an paa Guds synderlige Forsyn, 
om Fistemcrngden, som man der kalder Filkebergck, meere tager sin Tour ved 
saadan Kyst, som den eengang er blever afssrekket og afvant fra; delte har man 
havt saa tydelig Erfaring afpaa saa mange Steder, at ingen oprigtig Patriot 
kand eller bor forsvare Garnbruget; Jeg vil til Beviis nævne de fornemste: 
GundmHer var for 12 a 16 Aar siden bekiendt for sit store Fifkerie ved Garn
brug, saa del var ey at beskrive, derefter kom Stands deri, saa Fiskeriet blev 
i mange Aar alt for flet, indtil for et par Aar siden, der faldt ind et temmelig 
anseelig Fisserie paa sine visse Steder, i disse sildigere Aar har det og saa vidt 
passeret, men ey saa almindelig som i de forrige Tider, og i steden for den store 
Velstand tilforn finder man nu Meihed og Fattigdom blant Indbyggerne; Lige, 
saa er det gaaet deres Naboer i Remsdalen og Nordm-icr, hvor der fraerld- 
gamle Tider har veerer yppig Torskfifferie, indtil Garn kom der i Brug for 20 
a 30 Aar siden, der, efter nogle Aars Forlob, standsede Fisseriet, og i disse sil
digere Tider lidt eller intet har villet yure sig, saa der nu er den uselste Tilstand. 
Deres Naboefifferie igien er Hirreren, hvor Garnbruget har giort samme Skade, 
saa at deres forrige overflodige Fisserie har mange Aar standset, nu i et par 
Aars Tud har det ligesom tegnet sig lidt iglen til Oprettelse, men ikke af synderlig 
Belang eller Betydenhed, nelst mod forrige Tider al regne; Dernest kommer 
de angrcrndsende trenbe Prcrstekalb i Storfosens Fogderne Orelandcr, Aafisr, 
den og Bieimöer, hvor der formedelst Garnbrugets Jndforsel er saa stor For
stiel paa Fisseriets Tilgang, at vedkommende Tiende-Participanters har nu, i 
dr tvende sidste Aar i scrr, i Tiende ikke kundet obtinere 1 pro Cento, mod 
hvad de har fanet i den forrige Tiid, saa at Stedets Prcrst, der har den tredie 
Part af T'enden, i steden for nogle ico Voger, samme i forrige Tiid kunde 
belobe, og var da hans fornemste Indkomst, har afvigte Aar naaed halvanden 
Wog sor sin Deel, og de andre tvende Participantere lige Deel derimod, som 
alt bliver tilregnet Garnenes Jndforsel, saa der er nu paa de Steder den jam
merligste Hunger og Sult, saa mange Mennesker paa diste Steder i afvigte 
tvende A ar have derover creperede, siden Kornavlingen tillige flog saa gandste 
seil, og gemene Folkes sot nemste Spise eg Ophold har verret Brod af malet 
Fyrrebark, som de endog paa de Grcvndftr have kun lidet Forraad af; Saa 
gandste har Fisseriet forladt bisse Grernwer, at Gud veed, naar Det igien vil 
yttre sig, hvorover Folk i Mangde forlader de Steder, og flytter andre Ste
der hen.

Derfra
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Derfra kommer man til Nummedalens District, som det Norderste Sted 

af Trundhiems 5Itut egentlig men ikke Stift; Der har man og for nogle Aar 
siden begyndt at indfors Garnbruget over alt, endog til det der liggende aller- 
ældste Fiffevcrr, som bekandt er fra de ældgamle Tider Greslingen kaldet, hvor 
i forrige Tider mange ioo Baade har ligget til Fisserie, som den bekandte Provst 
paa Foesncrs Hr. Peder Hersleb (act lang Tiid har modstaaet, men har ikke 
kundet drive det igiennem, at jo øvrigheds Refolutioner har bevilgetGarnbru# 
get, hvorover Fisseriet, som paa de Steder over alt var giengs tilforn, saa en 
stor Deel af Indbyggerne kunde fisse for sin Stuedsr saa kaldet, har nu faa 
gandsse forladt de Grændser, saa der paa de andre Steder af samme District 
er intet at faae, naar man undtager Gieolingen, hvor Garnbruget i de sildi
gere Tider blev indfort, folgelig er der endnu Levninger tilbage af det forrige 
yppige Fisserie, som dog med Tiden ved Garnenes Brug vil reent forlade dette 
fom de andre Steder; Ligesaa er det gaaet paa det Norderste Sted af Helge- 
land,som det forste Fogderie af Nordlandene Mæl-ene Kirkesogn kaldet, og 
detangrcrndsende Sonderste Præstekald af Salrens Fogderie kaldet GiUeschaab, 
hvor der paa begge Steder har tilforn varet almindelig Fisserie, saaatdefieeste 
have fisset hiemme for sin Stuedor, og ikke behovet at soge Fisseriet andensteds, 
indtil man ved Garnbrugets Jndforsel har bragt det dertil, at Fisseriet gandsse 
har forladt de Grerndser, saa at Indbyggerne der, som de andre Steder i 
Nordlandene, maae soge Fisseriet i Lofoden.

Heraf vises da, at Garnbruget har spildt dette Slags Fifferie paa saa 
mange Steder nesten lige fra Bergen og til ©alren i Nordlandene, og vilde 
man efterforsse det i de Sondre Distrikter fra GundMjSer tilLindesnces, faa 
vilde man have det samme Klagemaai over Torssegarnenes Brug, som paa disse 
reciterede Steder paa den Nordre Deel af Norge.

Det Norderste og sidste Sted af Nordlandene, hvor Torssegarn har giort 
Skade, er det ommeldke Sted af Vangens District kaldet Rafsunder, hvor 
man, fom meldt, har forst ruinered Haandsnore-Fisseriet, som der tilforn var 
i fuld og fordelagtig Drist, og siden ester nogle Aars yppige Garnfifferie ruine
red det Slags Fisserie tillige, saa at de fieeste Garnfissere i afvigte Liar fik ikke 
io Tall Fiff i den hele Tiid, og maarte reyse hicm med uforrerted DLrende, ef
terår de havde forsogt at trænge fig ind i de andre Districter af Vangen med 
sit Garnbrug, men blev af de andre med Snore fiskende t en ordentlig Combat 
bestaaende af nogle ioo Mand paa begge Sider drevne tilbage, og disse for# 
muende Garnfissere, som har lagt sigtil en stor Redskab deraf, ere de, som 
drive paa Garnbrugets Zndforftl i de andre Vangene Districter, hvilket om 
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maatte faae Fremgang, vilde den gemene Mand, der ikke havde Garn, og derfra 
udelukkes, og Fifferiet der om nogle Aar tigesaa veere ruinered.

Hvad som egentlig kand foraarsage FifferietS Fragang paa de Steder, 
hvor Garn nogle Aar have varet brugte, bliver ikke alrsaa let at udfinde til 
noget cathegorifk deri at ftatuere; Saavidt Hypothetica i saa Fald kand 
strikke sig, bliver forsi en grundig Aarfag derfor, at man ved Totssegarn ar 
sixtte saa tidlig for Fiffen, medens den endnu er i sit Jndsieg, saa kaldet, eller 
paa sin Reyse, gior Fiffen Indpas i sit Sieg eller Fart, gior Diversion i denS 
die^Tour, da den indvikles af flige Garnlcrnker over alt og excluderes fra de 
Steder, hvor hans Repse-Delleins er, for at flette sig fast ved Bundenat gyde 
sin Ravn, og fuldfore sine naturlige Operationer: Dernerst naar den og er 
kontmed til sine sKdvanlige Steder ved Bunden at staae, da i steden for den ud
fordrede Roelighed for Fiffen, Han og Huir at parre sig, og samle sin Melk og 
Ravn sammen paa naturlig Maade efter deres Art til Fiffeavling; thi det er en 
bekandt oa afgiort Sag paa de Steder: at Fiffen, flra lcrnge den har saadansin 
naturlige Leeg og Operationer for sig, lader den sig ikke af nogen Ting diftra- 
here, thi mat, kand i den Tiid, n.aar man lader Fissesnoret lobe til Bunde, 
kiende, hvorledes Jernstenen paa Snoren stoder an paa Fiffene i Mængde, og 
om man har det begierligste Fiffeagn paa Angelen, ffal man den hele Dag neppe 
flide sig til 2 a z Torff, som bider paa Krogen, men ved det Snoren lober op 
og ned giennem saa stort Fiffeberg, hender det oftere, at Krogen lober an 
i Fissens Bug hvorved den da bliver hængende fast ved Snoren, og saaledes 
fanges.

Denne Stilstand kand gierne vare 2 a z Uger, efter at den er kommedind 
af Havet, i den Tiid er han paa det fedesie, og saa lange hans naturlige Ope-. 

. rationer varer, tarer paa Huldet, uden at bekymre sig om hvad Madding eller 
Agn, der forekommer ham paa Fiffekrogen, forrud den, ester fit haveexpede- 
red sig ved Havbunden, giver sig op i Soen, og siden daglig bliver alt graa- 
digere at soge efter Agnet, som paa Fiffekrogen præsenteres ham, hvilket 
Fifferne kalde, at Fiffen giver Beite; thi den lille Remse af Fiffebugen, som 
man fletter til Agn paa Krogen kaldes Beite, og jo yppigere Fiffen bider paa, 
jo firere Beiter eller Agn giver den, og jo skiffere Agn, jo begierligere for Fiffe» 
at soges.

I steden siger jeg, for den udfordrede Roelighed paa Bunden at nyde, 
foruroeliges den ved Omspcrndelse af Garn paa alle Sider, saa den kand ikke 
snoe eller vende sig, uden at indvikles i Garnene, hvorover den maa ffye Bun
den, og give sig op i Soen, hvor den ikke kand fuldfore sine naturlige Opera
tioner, folgelig maa Fisseavlmgen. misiinge, og Fiffen, som foruroeliges i sit 
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Deflein, og jages fra sine bestemte Steder, sogeud igien til Havet for dens 
bestemte Tud, ognaar saadan hans Foruroeligelse nogle Aar haver continue- 
red, kand del vare naturligt, at Fissen ssyer de Steder, og kager en anden lour 
til andre Steder, hvor den finder det roeligere for sig:

De mast kand man og tage som en grundig Raifon for Fissens Fragang, 
ar, naar saadan Mangde af Garnloenker, der ikke kaaler saa stor tyngde, som 
en Mangde Fiss giver af sig, synker ned, og bliver med sin hele Fisseavling lig
gende paa Bunden, og alt tilhobe bliver til en maden og stinkende Materie, da 
er ikke at undre, der Frssehoben ssyer de Steder i det mindste for en Did forme
delst den deraf kommende onde Stank, foruden at samme stinkende Materie for« 
aarsager en stor Samling af Uhyre, nemlig store Rovfisse, bcsiaaende af 
Brygde, Springere, Haae eller Haj, Haabrand, Haakiering, Haamarrc., 
for hvilke alle stige Aadfler er den storste Delice at gaae efter, og opholde sig 
ved.

Nu siger det sig selv forud, hvor en Mangde af flige Rovfisse opholde sig, 
de Steder maae endelig de andre mindre Fissearter ssye for;

Saavidt finder man Raifon for Fissepiets Aftagelse paa de Steder forme
delst Garnbruger; Videre kand man ey grandsse i stige Fisserigets Hemmelig, 
heder, men maa overlade det den Allerhoyestes Providence, der styrer alt til 
Menneskenes Beste, tager fra er Sted cg legger til et andet alt ester hans evige 
WiisdomS Raad.

Her maa jeg afbede min DigreflTon, der maatte falde Laseren kiedsomme- 
lig, dersom ikke hoyeste Fornedenhed drev mig til ved denne Leylighed at give 
Den rette Oplysning out Garnfisseriet.

Ru jeg- kominer til Vaagcn i sig selv igien, da ere de derunder forterende 
Fissepladse, som tillige med de tvende forbcmcldte Steder, gior et stort Kirke, 
Sogn, nemlig Brcrresims, Helle, Osten«« fiordcn, Svolvcer, Schrs» 
ven, Aabelrog, Grorvszen, Ors„«s og ballen, paa alle disse Steder 
ligger fremmede Fissende foruden Indbyggerne, og kand udgisre et Antal i Fisse- 
riets Tiid 2 4 til 5000 Wenn esser.

Paa all« disse Steder bruger man intet andet Fisseredssab endHaandjnsre> 
hvormed der dog paa en Baad med 4 Mand kand, naar Fisseriet gaaer til, 
avles 20 a 30 Hundrede, ligesom Fisseriet kand vare yppig ogVeyret fsyelig, 
thi de kand ofte blive liggende paa Land 1 22 Uger, og naar faa tresser ind i 
Forstningen af Fisseriet nemlig saa lange PebruariiMaaned varer, kanddet ikke 
faa stort ssade, da Fiss riet endda ikke er af den Belang elbrBetydenhed; men 
falder det ind i Martii Manned, da Fissen allerede begynder at give Beite, som 
for er meldt, Der continuerer til 14 Aprili det längste, da gior en Uges Land

leye
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leye alt for stor Skade, end sige fleere, og gierne falder paa den Tiid haardeste 
og uroeligste Veyr der i Lander, og er der derfor ey ar beffrive, hvad Ondt den 
gemme Mand lider, og hvor yderlig Ve vove sit Liv for den smule Fist, de stal 
avle ril deres Ncrrmg og Ophold, da Landmanden har sit paa der Torre, uden 
ar vove saa yderlig enten sir Liv eller Helbred for Foden at fortiene, og naar de 
nu har bragt en liden Fisteavling til Veye, hender der ofte , ar samme ved Far« 
royer enten fra Fisteriet ril Hremftedet, eller paa Reyfen til Bergm bliver borte 
for dem, og naar saadan Ulykke ind tresser, kommer Ve Folk, som lider Skade, 
saaledes paa Knceeriie, at de aldrig reift sig nteere.

Fisteagn bruger de intet andet end bemeldte Bette af Fistebugen, thi det 
biver straffed som et stort Crimen, at nogen stulde bruge andet Agn ex. gr. 
Sild eller Blekfprur, som Fisten er saa begierlig efter, hvorved ve faa, som 
saadanr Agn kunde overkomme, fffamte ud eller fordervede Fisteriet for den al
mindelige Hob, der havde kun det Sædvanlige og Tilladelige.

Een af Ve storste Perialer, man staaer for Fisteriets Mislingelft, der dog 
vfte indrreffer, er, naar der kommer Sild, Bliksprut eller enliven Fist kaldet 
Lodde blant Torsteberger, og forvilder dem fra fine rette Steder formedelst 
dens store Begierlighev efter diste Sorter, som dens delicatefte Fode, helst Ve 
tvende sidste, som Torsten er saa graadig ester, at den undgaaer aldrig Meede- 
krogen, dersom man har en Smule af Visse tvende Slags Fist at fatte derpaa, 
hvorfor disse tvende Slags alvrig sees inde ved Landsiden, uden den har et stort 
Fisteberg i Folge med sig enten af Sild eller Torst.

Lodden har meest sit Scede i Findmarken, hvor den i stor Meengde kom
mer ind af Haver, og bringer med sig en stor Mcrngde af Torst, _der kiender sig 
ud fra anden Vaarfist ved dens overflodige Fedme paa Lever og Fist tillige.

Denne Lodde standser ikke gierne fangere end 8 a 12 Dage paa hvert Sted, 
i hvilken Tud Indbyggerne og en stor Deel af Nordlandene, som soger Fisteriet 
paa Den Tud i Findmatken, kand let ved Landet, naar Veyret og Havets Op- 
rorelft tillader at faae deres Baader as Land, treekke Baaden tvende gange om 
Dagen synkfulde, saa fort de kand treekke og kaste paa Land, og i saa korr Tiid 
giøre sit fulde Fisterie, naar saadam Slags Fisterie indfalder og Veyret ikke 
spilder Det; Siden stryger Denne Lodde frem langs ved den Fmdmarkiste Kyst, 
og opholder sig en foye Tiid, paa sine visse Steder, inDril den kommer forbi 
Vardehuus, Der stikker den iglen til Havs med sit folgende Fisteberg mellem 
de Norste og Ryssiste Grckndftr, dog har Den ikke alle Aar sin samme Tour, 
vmendstiont Den kommer under Landet; kand og undertiden lade sig see i Nord
land men heel sielden.

Aa 2 Blikfprut
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Bliksprur derimod har sit Serbe i Nordlandene, der ere mange Aar mel» 

lem, at den viser sig i nogen Mcrngde, men naar det steer, da er den af saadan 
Mcrngde, som nu just afvigte Aar, at alle Fiorder, Viigerog Bugter ere op» 
syldede deraf, saa man kand sinde den i Dyngetal drevet op paa Land, og brim 
ger ben da med sig et stort Fisteberg af S?ld, Sej eller Torst, og undertiden af 
alle 3 Sorter, alt af fedeste Slags.

Til dette Vangens Fisterie soger og en Mcrngde af Lauders Finder, hvilke 
ere gierne lykkelige i Fisteriet, og mange af dem gaae Bondersolkcc enhoy Gang 
over i deres Fisteavling; men de fleeste bringe ikke stort Hiem af Forttenesten, 
som de gierne tillige med maugeandreaf Bsjdefolket, som erhengivedtÜBrcrm 
Deviin, legger igien efter sig, og fortårer i Brcrnbeviin, som der paa Stederne 
i den Trid er ingen Mangel paa saa at rnange Drikfcrldige helst fra Helgclands 
Fogderie, ligesom Finderne, dog ikke alle, reyser fattigere fra end til Fisteriet, 
i det de drikke op ey allene deres Fisteavling, men sin Baad vgFisterebstab med 
Klceberneaf Kroppen, jaer Erempel paa, at de derved har forstarhet sit Liv 
tillige, ved hvilken der graderende BrcZndevnns Handel al Slags Synd og 
Forargelse begaaes, saa ar dersom samme ikke bliver Hemmer, er det at befrygtt 
GUD maa tage sin Velsignelse bort fra Steder og der hele Land.

Naar de nu har fuldfort sit Fisterie, som gierne af bisse Fistende sluttes ved 
Paastekiid, stiont endeel kand ligge til 14 April, om Fisteriet har gaaec sildig 
for sig, og derfor undertiden til den Tiid kand continuere, saa bringer Jagter- 
ne hiem den Ravn, Lever og Fistehoveder, dehaveavler, ethvmsaabantFartoy 
for sine Baader.

Den avlede Fist, som alt erRundfistpaa ben Aarcls Tud (thi Rodstier eller 
siagt Fist giores ikke paa den Tud, men endeel Klipfist kand undertiden fabri- 
queres, og endeel salt Fist virkes i Krigs Tider, ellers ikke af Belang) bliver 
hengende igien ril sidst in Majo eller forsi in Junio der bliver tor, da maae De 
samme Jagter reyse ud over at hente den.

Naar samme da kommer diem, bliver den blant samtlige Eyere bytter, da 
Skipperen faaer sin Fragt, fom er den femtende Part af al bei, avlede Fist, 
hvilket af saa mange Baader kand belobe sig til en Sum, naar godt Fisterie og 
god Pciis tillige indfalder; Videre er ey om Tvrstefisteriet paa ben Tud at 
melde.

Om Sommeren og Hosten fistes og andre smaa Torst, som de fleeste trcrk- 
ker hiemme hos sig selv, nemlig de, som boer ved Soekanlen, og de, fom boer 
inde i Fiordenr, og ikke har Fisterie hos sig selv (da der ere adstillige Fiorder, 
hvor man om Sommeren og Hosten har lige godt Fisterie som ved Havsiden, 
hvori sårdeles diftingverer fig d« tvende Fiorder S-erfvldrn og Norbfclden, 
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samt Vfsdens, Tpoftordens og Vejerens Fiorder, alle i Salrens Fogderie, 
hvor fast alle Slags af Landets Fist ere paa de Aarets Tider at faae, i forrige 
Tider har Vinterfiskeriet tillige gaart for sig paa disse Steder, men i der sidste 
halve Seculo, da Fiskeriet i Vaagen og de andre Skeder i Lofoden har ufor
anderlig nogenledes havt sit Seede, har det sielden indfaldet med Vinterfisse- 
riet at gaae til i Fjordene, dog er del pafl'ered nogle gange saa alternative i 
disse Fjorder i en Tiid afzo Aar, jeg har boet der i-Lanbet) soge ud til Fisse- 
vaerene paa visse Tider, naar dehave LeylighedforsitLandarbeyde, ellermellem 
deres Lergens Reysrr, for at benytte sig as Sommertiden til Fisserie. Hvad 
smaa Tvrff, de i al den ovrige Tiid af Aaret trcrkker, gisr de Rodskier af, i 
det de flekker den, og henger den efter Sporen over lange finale Stanger for ar 
wrres, undtagen de, som fra Nordlandene o tn Foraaret soger Fiskeriet i Find- 
marken, hvilke legge sin flekkede, saa kalde fede Lvddefiss ud over Bjergene al 
torres, thi de kand ey til det ode Land for Skov med deres Jagter bringe meere 
af de smale Stanger med sig, end de kand benytte sig af til sin fede Helleflynder 
at torres, som de der gierne saae Mcengde af, og holder sig blant Torffebierger, 
der folger Lodden; Samme ssiar de op til Strimler af den saa kaldede fine 
Rav og Skaarfia'g, som er et Slags Rakling af den tykke Fisk, men bredere 
ssaaret end den rette Sort deraf, som og er gandske flette Strimler, og 2 a 3 
Finger tykke, men denne Sort er gierne halvanden og to Hinder breed, og Fisken 
er lige indtil Skindet ssaaret tverts over af 1 a 2 Fingers Tykkelse, saa at naar 
den^r torret, henger den overssaarne Fisk langs ned efter Skindet, der kand 
verre 1 a 2 Alne lang, som Fissen i sig selv har verret stor til, ligesom Lag om 
Lag, saa den haren underlig Udseende, dog giver den ikke den beste Rcrkling 
efter i Smag, naar den har truffet god Torke; Denne Sort maatte af sin Fedme 
bederves, dersom den blev lagt ned at torres, da den maa vindes, og Luften 
stedse maa blcrse derpaa, om den in Junio og Julio, naar dette Fjsserie gaaer 
an, stal for Utoi) conferveres, derfor maa den henges og torrespaa Strenger; 
Samme bruges messt i Landets Huusholdninger af de Fissende selv og andre, som 
den scrlges til, dog naar Fifferiet haver vceret yppig, og god Torke, bringer 
de og endeel deraf til Bergen, hvor dr faae 637 Mark for Vogen ligesom Bo
niteten er.

Hvad ellers Rodssierfisserict angaaer, da er samme ikke af saa stor Belang 
t Nordlandene, undtagen i Lo fodens og VesteraalensDistricter, hvor de der 
boende Indbyggere har ingen synderlig Kvmavling at drive paa om Sommeren, 
allene Grcrsning sov sine faa Creaturer, Ver dog lever meest af Fifferiet, som 
meldt er, ikke heller har Sildefiskeriet om Hosten at opholde sig ved, da der 
paa disse Steder er ravt, at synderlig Sildefangst skeer, fag de gierne maae 
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soge andre Slever hen ar fiste eller kiobe Slid ril fin Huusholdning, helst naar 
Hellcstynderfisseriet ikke desbedre lykkes for Dem, ven Ve veels salter, Veels hen* 
ger op ar rsrres paa samme Maade, som for er nyelig meldt, for ar bruges til 
Spegemav i Huset, og derfor bruger den ineeste Did afAaret, somALnder og 
LEderfugle ac ligge paa Vandet, samme Beskaffenhed har der og i disse Poster 
med Indbyggerne af der Norderste, og med Findmarken grandsende District 
Tremsen kaldet, hvor ve har-ingen Forhindringer fra Fiskerier den hele Som
mer og Host igiennem, og derfor soger ständig Fisseriec baade hiemme og i Find- 
marken , saa der fra disse opregnede Steder kand bringes til Bergen nogle Jagt* 
ladninger Rodssier foruden en anseelig Deel, som Trundhiems"Borgere reyser 
af nrev ril Trundhiem hver Host.

2. Sild-Nssenet.
Nest Torffefisseriet, som Vet almindeligste paa de Nvrdlandsse Stromme, 

bliver Sildfisserier der vigtigste og fordeelagrigste sor Landet, helst i forrige Did, 
da den holdte sin Priis, og man i Bergen kunde faar g a 4 Rdlr. for enTonde, 
ligesom ven iaae, uforhoyet og uvraget, da bragte den stor Vrlfard af sig for 
det Nvrdlandsse Publico, men t Eftertiden, sceriig paa 10 a 12 Aar, har dette 
Fisserie ey stor Fordeel indbragt Landet, da det Svendsse Sildfisserie har gaaek 
saa yppig for sig, og de kand spille prævenire for os ved Exporten til Oster
isen, hvor de kand faae den henbragt samme Host, den er fistec, nemlig endeel 
vg Resten saa tidlig om Foraarer formedelst SrederiteS nar Beleylighed, lange 
fsrend den Nordlandsse Sild, som om Hosten er fisser er rort ved at fores med 
deres Jagter til Bergen, allerhelst de dog salter ned i Eege-og Bsgetraer endeel 
af sin Sild, som satter den i en Slags Egalire for saavidt med den Hollandske, 
og gior den strap begierligere end den Nordlandsse, der dog i sig selv er langt fe
dere og finere i Kiodet, hvori den endog overgaaer den Hollandsse, naar man 
faaer af den retreste Havsild, ligesom og deri, ar den holder sig langt bedre og 
längere end den Hollandsse, men bliver ikke i andre Derer^nedsalted, end hvad 
Bonden kand bringe til Veye der i Landet af Gran og Fyrre, der udenlands 
strax giver den Mispriis, besynderlig har den Nordlandsse Sild varet ringe 
agtet fra den Tiid af, da de Bergensse Kiobmand for endeel Aar siden, efterår 
endog der Svendsse Fifferie var kommed i fuld Drift, og Silden nogle Aar 
gik yppig ril paa de Bcrgenffe Kyster tillige baade Norden og Sonden for 
Byen, lod i Byen optage Sildladninger af deres brugelige Bomseyl-Jagker af 
10, 12 til 15 Lasters DragtigheD, som var farer 10 a 12 ja firere Mile, fra 
de Sreder, den var fisser, varet undertiden 8 Dage ja längere under Veys for
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medelst Modvinds faa man kand tanke, hvad Tilstand saadan Sild fandtes 
uüt; Men siden Silden var saa vidt i PriiS, og man kom let til saadan Sild 
atkiebe, blev dog Silden salret til KiobmandS Gods, og sendt Udenlands til 
Asfteming, men hvad ffeer? Silden befandces saa fler, ac den blev fort fra et 
Sted til andet alt til desto storre Bekostning, og tilsidst fik den ft or fte Deel Sted 
i Rakkerkulen, fra hvilken Tiid af vor Nordske Sild i Priis og Anseelse ey er 
kommed sig, som er ar tilskrive de Bergenske, der ey aliene tabte hele Capita- 
len med Renter og alle Omkostninger, men cg tillige gjorde det hele Publico 
stor Skade i den Slags borges Produét; Ligesom vore Naboer heller ikke for 
nogle Aar siden spandt Silke ved samme Feylgreb i deres Silds Virkning og 
Handel, der sadte deres Sildhandel i Decadence, der endnu ikke saa ganbske 
har reist sig, hvorfor« der udkom famme Tiid et Kongelig Forbud mod flig Feyl
greb i Sildens Virkning, hvori blev fastsat, hvvr lang Diftance fra Stederne 
eller Byerne det var tilladt at fore los, fersk og v faltet) Sild, for af Kieb- 
mandene at saltes og virkes til Kiebmands Gods at udfores til fremmede 
Steder.

Hvad egentlig det Nordlandfke Sildefifferie angaaer, da alternerer detvel 
mellem Stederne og Districkerne, saa at Silden kand gaae til et Prersiekald as 
Fvgderiet i eet Aar, vg Aaret efter igien i et andet; Men nest ETumebalen, 
fbm er det Norderste af Trundhicms Amt narmefl ved V7ordland, hvvr i 
forrige Tider Sildefifferiet har nesten aarltg varet giengs, men har nu nogle 
Aar tilligemedTorffefifferiet, som foran melder, gandffeforladt de Grandser, 
saa Indbyggerne har maartct fege ester den Slags Naring längere Nord efter, 
er -Helgklands og Galrens Fogderier, (nemlig paa der forste Sted i alle Prasie- 
kaldene meere og mindre paa sine Steder, ligesom densReyse-lour falder, dog 
meeft indtil Fjordene i disse sidste Tider, og det paa adskillige Steder, hvor man 
aldrig for har vicst af Sild uden i de aldgamle Tider, og paa det sidste Stev 
meeft iden Sonderste DeelafFvgderiet i Gülcschaals, Bsd-ens og Foldens 
Prastekald for disse TPer at regne) de Steder, hvor jævnlig nesten alle Aar ind- 
tresser Siidfangst, i det mindste nogle Steder; Vel fender sig og, at Sild, 
fangst falder ind Norderst i Salten, far i Ofodcns eg T'ssfisrdeno Fiorder, 
ja og længere Nord i Gcnjen og Tromsin, men samme er ikke just aarvist saa 
kaldet, dog har den i bisse sildigere Tider begyndt at vise sig faa langt Nord, 
endog i Findmarken meere end tilforn. Men da Folk paa de Steder ikke er be, 
raad paa videre enten Redstab eller Salk, end de kand salte til sit Husets For, 
nedenhed, saa kand Fifferiet ikke blive af nogen Belang, ikkesordi der mangler 
Sild, som kand staae der hele Hosten og Vinteren under Isen, men Salt, 
ex, gr. i Rejens Fiord i TrsnrjLn har nu nogle Aar jævnlig varet Mængde af 
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Sild, som har staaet Hosten og Vinteren igiennem, og har været et godt Op
hold for de omkringboende, da de have hugget Hul paa Isen, cg med et par 
Garn taget saa meget Sild, de vilde have; Men paa de ommeldte Sondre Ske
der har Sildfifferiet været meere jævn i tg og i stor Confideration.

Nu i disse sildigere Aar har Sildefangsten meget aftager, ikke fordi Sil
den nrangler, men Saltet ar virke den mev; ex. gr. i der Sonderste District 
as Galtens og det Norderste af Helgolands Fogderier var denne Host kom- 
med en stor Mængde Sild, faa ar naar det idelige denne Host faldende ufæd- 
vanlige haarde Veyr gav lidt ester, kunde de med nogle faa Garn fiffe meere 
end de kunde modtage, og det af allerbeste og fineste Sild, der var kommed lige 
ind af Havet; Men jeg er vis paa, at Fangsten blev kun gandffe liden tilKiob- 
mands Gods at udfore, da den gemene Mand manglede i Almindelighed Salt 
til sin Fornodenhed end sige til Kiobmands Godning ak virke, havde der saa 
vist været en complet Handelsmand eller Handelsplads i Nærværelsen, som 
havde Forraad paa Salt og Træer at modtage Silden med, naar den blev dem 
tilfort, da havde ikke manglet saa stor Forraad af den fedeste vg beste8orrSild 
at faae for en Bagatelle kiobt, som de ville forlange, og den Guds Velsignelse 
af Sild, som Guds Providence tilbod, havde da blevet til storre Nytte for 
Publico, end som nu ffeede, da Indbyggerne maatte være Tilffuere deraf, og 
havde intet Salt at giere den til Gode med; thi ved det Kornavlingm, der har 
tvende Aar ester hinanden gandffe mislinger 176$. af Kuld og 1766. af for stor 
Varme og Skin, Fifferier har og dette sidste Aar siaget feil, saa har den ge
mene Mand maanet anvende sin ringe Formue paa Korn at faae fra Bergen 
til sit Ophold, og har ikke havt mindste Leylighed enten at kiobe Salt eller faae 
det Nordbragt, da alle Jægter gik synk ladde med Korn, og kunde derfor intet 
Salt bringe Nord; desuden falder Modet hos den gemene Mand til saadan de
res Nærings Brug at fortsætte, da flige mislige Aaringer indfalde, og Con- 
tributerne, hvortil al deres Sveed og Arbeyde gaaer, blive de samme.

Tiden, naar dette Sildfifferie gaaer an, er baade tidligere og sildigere, . 
ligesom Jndsieget af Havet ffeer, naar de Aaringer er, at oprigtig Havsild 
kommer ind, thi der kand være et og andet Aar imellem, at samme udebliver 
saa, men faaer allene af den saa kaldede Landstaaede Sild, det erden, som 
Aaret forud har kommed ind, og været fiffet af, og naar den har staaed sin rette 
Tiid ved Landet til de Fistendes Nytte, begiver den sig i Dybet, naar ffarpeste 
Vinterkuld yttrer sig, og Detenten paa Fiorder, sour ere uendelige dybe, hvor 
den kand staae i Roe baade for Fiffere og Rovfiffe, særlig Hvalfiff og Sprin
gere, der og er som Hvalen en mignature, som dens fornemste Efterstræbere, 
og er at anser som Jægere, der driver den til og fra Landet, ligesaa naar Den et 
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irwkomnm, fra Sted rit ander; dier og den kand giøre en Reyse til Havs, og 
synke sig ned et Stykke ud fra Landet, hvor dybe Huler og Daler findes, at 
den der kand overvintre, og staaei Dybetat fedes op igien, hvorefter den mod 
Hosten, diet sidst paa af Sommeren paa sin bestemte T"d soger Landet og de 
sædvanlige Grunde igien. .

Skeer der nu, ar paa samme Tiid kommer ind den rette Slags Havsild, 
vg samler sig med denne, da bliver der gierne et stort og langvarigt Fiffene, 
men bliver denne Sort samme Aar kun allene, da er den ikke saa stadig i sinTil- 
Hang, rit den jo 'ffyver sig fra Sted til andet, og opholdet sig nogle Dage paa 
en Bugt eller Viig inde ved Landsiderne, og nogle Dage efter maa soges paa 
manden, helstsaasnart Nattekulde om Hosten yttrer sig, da den ffistet sine 
Opholdssteder, som nu meldt en Tud af Hosten, og naar Kuld og Snee viser 
sig for Alvor, reyftt gierne af til det bundlose Hav igien, hvor den var kommev 
fra, følgelig kand Fangsten deraf ey blive saa anseelig.

Denne Slags Sild kand og vare seed nok og fuld af Blomme, men aldrig 
saa fiin vg sodsmagende i Kiodet, fom den rette Havsild, der kiender sig ud 
baade i Skikkelse ved ar verre fortete og bredere med langt mindre Hovedet end 
den anden, saa og i Fiinhed og Bonitet, og Hat man enbnu det sikketste Kien- 
betegn, naat man koger begge Slags, enten fetff eller saltsprengt, da Blom
men ffillet dem ad, thi af den Landstaaende Sild refolveres Blommen, og 
Fedmen deraf rinder bort i Kaagevandek, faa at man i den finder intet igien 
uden Mavepiben, og de magerste Trevlet af Blommen, som med det fede Ister 
saa kalder har oæret omringet, dog kand den i Kiød udi sig selv være gandffe god 
og feed.

Derimod findet man i den kogte Havsild af retteste 8ott Blommen lige heel 
og holden liggende i Silden, som den kom i Vandet.

De fieeste Aaringet kommet dog gierne i det mindste paa nogle af de op
regnede Stedet oprigtig Havsild ind, og det undertiden i Hundedagene sidst in 
Julio eller forst in Åugufto, da den er saa overmande feed, at den taaler ikke 
det mindste at ligge, før den bliver salted, og er detsor heel vanffelig at be
handle, hvorfor den gemene Mand ikke gierne faa tidlig vil fiffe, fordi den da 
behovet meere Salr, og er særdeles vanffelig at faae til Kiobmands Godning, 
saa og fordi deres Lands Brug og Zndhostning giver dem da ikke Tiid at passe 
Fiskeriet; Men det fornemste Sildfifferie gaaer for sig sidst in Augufto og con- 
tinuererin Sepcembr. og0<Iobt.Maaneder, jasammeAarligetilJulen, men 
formedelst indfaldende stærk Kuld, som faldet der i Landet i Novembr. og De
cembris Maaneder, hvorved Sild sttax fryser stiv, er den vanffelig tit omgaaeS 
med, og bliver heller aldrig saa god til Kiobmands Gods, da Kiodet gierne 
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gaaer fra Beenene, siden den har ligger faa lange frossen i Tsnden, forend den 
kand knibes af Saltet, hvilket og gisr den rod og uanseelig i Kisder, og" burde 
der vare Forbud paa, og paalidrlig Opsyn over, ar ikke frossen Sild blev fairer 
ril Kiobmands Gvdnmg-, men vel ril Bo nd eg od s ar forbruges i Lander, og om 
nogen var tilovers da ar bringes ril Trundhiem, og. forbruges ved Verkerne, 
samr salges paa det store Levangers Marked inden for Trundhicm, hvor 
aarlig nogle ioo, ja undertiden mellein i a 2000 Jamrer kommer over at kiobe 
Sild og rorret Graasey, som de kusser med deres Jernkram og videre, os tten* 
lige Wahrer, de bringer herover; Men hvad font ffulde fores ril Bergen som 
Kiobmands GodS, burde oære feleél, thi nogle Tonder sier virket Sild, som 
kommer udenlands blank den gode, gi or strap Diverfion, og stener Godser i 
Mispriis. War derfor bedre, at et mindre Qvantum af godt GodS blev virket 
af Kiobmands Gods, da den holdte sin Priis, og var stsrre Fordeel for de 
Fistende og Handlende tillige; Men saa lange ingen anden Handel er i Lauder, 
end at Bonden allene stal bestyre Sildsaltningen, er saadant meere at onffe end 
haabe.

Redffaber at fiffe den med, og Maaden at fange den paa, er ikke som paa 
de Sondre Steder ar stange med cn lang Sildnved eller Wodd af 100 til 120 
Favner over en Vaag eller Bugt, hvor Silden er kommed ind, saa den bliver 
staaende inden for Roeden, og naar der er en maadelig korrion inden for, rræk# 
ker de Silden deri tit Landet, men da faaer man smaa og store Sild tilsammen, 
som alt ikke bliver til noget anseelig Kiobmands Gvdnmg, men.naar der er et 
stort Sildberg saa kalder inden for, bruger man mindre Vodver af 10 a 12 
Favner ar drage en vis Portion deraf til Lands om Gangen, men alt sier Gods 
i Henseende saa stor en Mcrngde sammendynges, og kommer til Lander paa ten* 
gang, og saa stor Mcrngde kand ikke saa hastig komme i Salt, at jo noget for# 
fares, faa cndeei af Godser kand ey ander, end blive sier virker, foruden arSil# 
den ikke er feleä i sig selv.

Saadan Ro ed kand staae i Soen 233 Uger, ja längere undertiden, 
imidlertid de salrer og fiffer inden for, ofte er der og saa stor Mcrngde Sild 
deri, ar de rilsidst maa optage Roden og flippe Silden ud, af hvilken Fiffe, 
maade der flyder store Infolencer, hvorfore og samme pan de Sondre Steder 
mægtig har aftaget, i der mindste er der mange Aar mellem, at Silden ey 
ymer sig paa flige Steder, thi meget af den Sild, fom kommer ril Lands, Mt# 
ver liggende Dyngevns paa Lander og raadner, naar Mcrngdener uvvertagelig, 
af Silden, naar den staaer faa længe mvstcrnger, qvæles en utroelig Hob, som 
biiver liggende paa Bunden, og giver Afffye for Fifferiers Tilgangen anden 
Tiid, cg een storste Deel, kand man rænke, ar den Sild, som stippes ud af 
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Fangster / hvori den faa lange haver varer indflmcet, uden at have sin fri Gang 
og Luft, creperer Dog paa Udreysen, saa at den mindste Deel deraf vpnaaer 
Skaberens Syemerke, og kommer Menneskene til Nytte.

Men i Nordlandene fanges Silden allene med Garn / som valger Silden, 
ligesom Masserne eller Baandene i Garnene ere store eller smaa ril, og derfor 
«r man gierne forsynet med Garn af storre og mindre Masser al bruge, ligesom 
Silden kand falde til i sine visse Aaringer. Disse Garn bruges enten paa Sak, 
ning, som man kalder det, da Garnene 6 i Tallet, og hvert Garn regnet til 
12 Favner, bindes med nogle Favner Toug ud fra Landet, vg sattes hen i Dy
bet, naar man merker, Silden staaer nar ved Landet, saadant kaldes at kage 
Silden paa Landsatning, og af saadan Garnfatninger har gierne hver Baad 
tvende ar sarte paa adssillige Steder: Eller og man bruger-dem paa Drivning, 
det er: Man legger sig med en Baad om Aftenen ude paa en Fiord, hvor man 
af Maagens visse Kienderegn om Dagen ved dens Flugt og Udraab, som Fi- 
fferne er kyndig paa, merker ak Silden holder sig, og har en Garnlanke af ir 
til io Stykker stabende ester Baaden, der driver ud efter Soen, ligesom Vin, 
den blaser, eller i stille Veyr, ligesom Strommen gaaer, da flig Garnlanke 
opfanger hvad Sild, som kommer den i Veyen.

I morkere og tykkere Luft for begge Slags Fifferie, jo bedre Fangst, og 
naar Luften er klar, og stark Maanens Skin, stikkerSilden sig ned, og derfor 
maae de alt lade Garnene synke paa den Tiid saa meget dybere ned i Vandet, 
at dr kand naae derned, hvor Silden staaer, dette merker de deels paa Strand, 
maagens Flugt hoyt eller lavtom Dagen, deels har man inventeredet 
garn saa kaldet, det er et langt smalt Garn a 40 til 60 Favne, som man ester 
sin Loengde lader sirtte lige ned igiennem Soen, naar man da tager det op, seer 
man strap af den derpaa staaende Sild, hvor dybt Fiffen staaer, son, man da 
tager Favnemaalet as, og derefter passer, hvor dybt man ssal synke sine Garn, 
redssab saavrl ved Satning som Drivning.

De, som benytte sig af dette Kunstgreb, kand paa sine Garn faae Sild 
nok, og de andre panden Tiid flet intet, forend Maanssinner giver efter, og 
Luften bliver tykkere, da den giver sig op i Soen iglen.

Vanffeiigst erden ar opsoge og fange, naar just Luften og Veyret foran, 
drer sig fra tyk til klar Luft, fra stille Veyr til Storm og vice verfa, da den 
og forandrer sin Gang og Opholdssted, dog den Landstaaende Sild meere end 
den rette Havsild, som foran meldt.

Da der nu paa saadan Stlvfiord stedse gierne opholde sig Springhvaler 
med andre store Hvaler og firere Slags Rovstsse, der jager Silden ind i Gar, 
nene, saa regner de Assere, der ligge paa Fiorden med Drivegarn sig det for 
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en Slags Lykke, ar de om Narren horer den store Hvalfisk er noer ved deres 
Garnlamke, vg ffyder sig fra og tik, ja springer er Stykke op af Soen, og la, 
der sig falde ned igien midt i Sildberget, rhi siden Silden styer for ham ind i 
Garnene, saa venter de sig derved god Fangst ffionr dette undertiden ndfalder ril 
en Tragoedis; i der Hvalen har kommet Garnene for ncrr, og naar de stal 
indtage sine Garn, befinder de, ar der halve ja undertiden der hele Redffab er 
dem beroved.

Hender sig og, at Hvalen naar den ffyder sig op over Vander for at 
rrcekke Luft, driver op for sig over Vander, endeel Sild, som er folgaqtig med 
den Soe, han spruder for sig, saa ar der oppe i Veyrer staaer ligesom er Seyl, 
og har ved stig Leylighed ofte Silden falden ned i de omliggende Baader, ligesom 
den kom directe ned af Luften.

Med saadan Garnredffab paa Scetning eller Drivm'ng kand, naar Fiffe, 
riet gaarr ril, faaes en halv eller heel Tonde Sild paa hvert Garn, undertiden 
meere, men undertiden igien kun nogle Stykker Sild, naar Fiskerier er flet.

Best regner man dette Fifferie ar vcere, naar Middelveyen sviges, og man 
kand faae en halv Tonde omtrent paa hvert Garn, thi Ce» Portion er overta- 
gelig ar faae i Salt, for den bliver liggende vg bederves, derved fpoleres 
vg mindst deres Garnredffab, som er den gemene Mand en Hoben om at 
confervere.

3. Graasey-Wmet.
Seyfifferitt er og et af Lauders vigtige Fifferier, thi foruden ar der ffeer 

rn stor Export deraf tit Trundhimr, som ganer til Vårkerne og Oplander, 
 famc salges paa LevanFers Marked til de Svendffe, og til Bergen , som veels 

fortåres i de BerZenste Oplande, deels udfores til fremmede Steder, dog dm 
storste Deel Ssndenfields hen, ligesom og den store Hob Tran, som deraf pro
duceres, vg fsres ril Trundhiem og Bergen, og har farlig nu i nogle Aar, 
ved den anseelige PriiS samme har vcrret udi, givet Indbyggerne god Fordeel, 
saa er Landet i sig selv best tient med dette Fifferie, thi dette er den Slags Fist, 
Indbyggerne hele Vinteren nytter i sin Huusholdning, ved at bruge Tran i 
fine Lamper, vg Fiffen at giere ril Lrmdfiff og Spise, fordi den er mindst i Prns 
i Kiobstaderne, og derfor den letteste Fode, de kand komme af med.

Af denne Slags Fiff er 4 Sorter i Henseende til Storrelfen, der er Geyufs 
kalder, lignende ^en Lap baade i Srvrrelfe vg Styrke; der er Nsedsey noget 
mindre som en ffikke.1g Torff, vg Dorgsty atter noget mindre, og endnu dek 
fierde Slags kaldet Smgasty, derer ikke stsrr« end den smag Kiobenhavnffe
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Torst, dog er de alle af famme Skabning og Coleur paa Skindet, samt med 
feed Lever vei forsyner, naar den fanges paa retle Did; Thi det er at merke, 
ar al anden Fisk kommer gierne feed ind af Havet, og magres, naar den har 
staaed sin Tiid inde ved Landsiden, maa derfor soge Dybet igien for at fedes op; 
Men denne Slags er gierne mager paa Lever, naar den forst kommer ind af 
Haver, rvernmvd fedes op efterhaanden inde ved Landsiden, ogdetvedetSlagS 
Soe-Inleök kaldet Reiaar, som er deres delicaretts Spise, den Fiffen er fim 
begierlig efter, at den render selv op paa Land efter den, faa der ofre er pafle- 
red, at den ved flig Leylighed i Strommen er fanget med Hcrnderne, naar no
gen har været nærværende, og passet paa, ligesom man og oste fterdcm i mange 
tusinde Tal gaae i flige Stromme med hele Hoveder oven over Soen, ogKiæf- 
ren gandste aaben for at siuge denne lille Soe-InkeLi (der faa snart den kommer 
af Soen paa Landet rinder op som lutter Fedme) der jeg selv oste har været Te- 
ftis ocularis kil, og jo længere Fisten da ganer i denne Fode ud paa Somme
ren, jo storre Fedme og Lever famler den; alle fire Sorter virkes ligesom Rod
stier af Torsk, i der den stækkes og henges over lange Stænger at torres.

Dette Fiskene begynder gierne forst in May, og continuerer til Augufti 
Maaneds Udgang, da mani Hundedagene, naar stærk Varme indfalder, staaer 
Fare for, at Fisten forderves af Utoy, undtagen Fangsten steer paa vindige Steder 
hvor den bedre conferveres; Naar denne Fist kommer ind af Havet, standser den 
stsrste Deel, og tager fit Sæde paa Grunder og Banker ude ved Havgabene, hvor
hen Indbyggerne i Mængde fager dette Fiffene, og dette oste faa lang Vey fra, at de 
maae bruge store Fartoyer derhen, for der, ligesom til Torskefiskerier, at frembringe 
deres fornodne Dug, og siden bringe Fiffeavlingen hiem derfra igien; Der 
Redffab, de der bruge til Fiffen ar fange, er et Synkenoed, man kalder, som 
en fiirkanred Vod, 12 Favne i hver Kant med 16 til 20 Favne Tvug paa hvert 
Hiorne; Med dette Redffab reyser de ud om Astenen paa de Grunder, deter: 
Ovhoyede Banker i Soen, hvor Grundtvande er, hvor de tvende storsteSorter 
af Seyen meest holde sig, faa synke de saadan Noed temmelig dybt ned, og hver 
Baad beholder sit Hiornetvug, hvorefter de ligger gandste stille, indtil de for
nemme, der er saa stor Portion <Sep inde paaVodden, at den er værd at trække, 
da gives et vift Signal, faa alle fire Bandene trækker op paa eengang, og der 
faa gandste tillige , at ikke Fiffen paa nogen Kant maa faae Leylighed at und
vige, og da kand de med et saadant Kast faae nogle tusinde, naar de ere ret 
lykkelige, og fylde ey allene de fire Baader, men meere end fire Baader til.

En mindre Deel af denne fra Havet indkommende Sevfiff lober længere 
ind til Fiordene, og tager sit Opholdssted Sommeren over i stærke og brusende 
Stromme, ex. gr. i den vidt bekiendte Malstrom har jeg selv paa en Reyse for 
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mange Aar siven opholdt mig en Times Did, og i den Did med ftorste Plaifir 
krakket 150 store Sey, og der saa fort jeg kunde faae Angel med Snoren ned, 
og krakke Fiffen ind; Den Maade man ellers i flige Stromme bruger ak fiffe 
den paa, er enken Dragvodder 12 a r? Favner lang, som man sakker for Sey- 
bierger, naar man feer den staaer ved Landet, derved behoves kun 3 Mand, 
fom da krakke Kastenocden i Land, da de i el Kast ofte kand fylde r a z smaa 
Baader, eller og de bruger med en liden Baav ak roe omkring i Strommen 
med en udhengende Snor af nogle faa Favner med en Messing Streng og en 
liden Angel i Enden, hvorpaa mange i skeden for Aan bruger blanke Tin, stobt 
paa Angelen; Naar man da roer med Baaden maadelig fort, og Snoren med 
Angelen flyder oven paa strap ester Baaden, lober Seyen i Hobetal bag efter, 
og ligesom vil spille sig med den blanke Angel, saa de kappes om at komme forst 
til Krogen, og bide i.

Dette at roe saaledes efter Seyen steer helst paa de Skeder, hvor Skrom- 
mene er starkest og farligst, og Seyen meest opholder sig, saa ak de store Hvirvler 
i Strommen, kand snor Baaden mange gange om, ak den af Aarene ey kand 
regieres, og ofte kanlrer Baaden derover, saa ak derved gierne aarlig i de stcrrke 
Stromme steer saadan Soeffade paa Folk, som derved omkommer; Thi naar 
Strommen paa flige Steder ved nye og fuld Maane, samt indfaldende tillige 
stark Storm i Flodens Did er paa det stcerkeste, er den i Stand kil i sine dybe 
Hvirvler eller Vorticibus at nedtrakke de storste Fartsyer, i det mindste at 
giore dem uregierlige, saa de maae drives hen paa Klipperne og knuses, ja! 
de store Hvalfiste maae give sig tabte uden at trange sig igiennem, naarStrom- 
men er paa der starkeste, der har ofte varet Exempel paa i Salrens Strom en 
halv Miil fra Bodelen: At Hvalen har arbeydet faa lange mod Strommen, 
at den paa det sidste har sprudet det klare Blod fra sig, og man har kundet fra 
Landet af, som er nar derved, hore hans Brolen, samlet med StrommenS 
Susen og Brusen, og har dog omsider maatket dankse tilbage efter Strommen 
gandffe udmattet, saa den har staaet Fare for at drives i Land, og man suppo
nerer deraf, at ved at flide noget lost indvortes, hvoraf Bloder strommer, maa 
den dog omsider rage sin Dod deraf, stionr saa lang Tiid efter, og faa langt 
borte, ar den ikke kand blive de hoSgrandsende til Nykke; Saa stark lober denne 
Strom iniellemstunder, at man paa Landet ligesom synes at kiende et Slags 
Jordstielv under Fodderne; Paa flige Steder holder Seyen sig meest, dsg 
ikke paa den Tiid, da den kunde ikke regiere sig, men naar Hvirvlerne giver 
lidt efter, og da vove de smaa Baade sig alt for yderlig, og derfor oste maa 
fatte kil.

Saa
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Saa farljge^ftradanne Steder ere, saa Fifferige tillige, hvor ey allene 

Sey, men alle Slags Fiffe opholde sig, hvilke frekventere De Nordffe Strom
me, strrlig Salrens Strom er el stort Spisekammer for mange, saa det er stor 
Skade for de Steders Publico, naar Fifferiel feiler paa flige Steder, som nu 
et par Aars Ti id har indfaldet ved Galtens Strom, da der hverken af Sey 
eller andel Slags Fiff har varet noget at faae, forenddekte sidste Aar, da Fiffe- 
riet, scerlig af Sey, har igien ymet sig.

Aarsagen er: at Der paa dette Fifferige Sted har opholdt sig en Deel glu
bende Dyr af store Salhunde, som man der i Landet kalder Ermer, faa store 
i Huden, som Hestshuder; Disse har i den Tiid fortared alk Slags Levende, 
og giort Stedet ode for Fiff, saa at man i den Tiid kunde see Mangde af Fiffe- 
hoveder, fom det reneste af Fiffene, de har levnet, endog indtil de store Helle
flyndere, og de saa kaldte store Sleenbider, drevet op paa Land, eller liggende 
paa Sandbreddene der i Narvarelsen, hvorhen Strommen har samlet disse Lev
ninger, som man i klart Veyr kunde see af Baadene.

4. Helle-Flynder og Fly.nder-Fifleriet.
Disse kand just ikke regnes for Landets almindelige og confiderable Fiffe

rier i Henseende til stor Udforsel deraf at giere, men for det forste tiene dissSor
ter til almindelig Bordhvld om Sommeren over hele Landet, dernest bliver 
disse, og i Henseende til Udforsel regnet for confiderable paa visse Steder hvor 
dette Fifferie har fornemmelig sir S «de, og af Indbyggerne Drives fast paa det 
hele Aar igiennem; Helleflynder-Fifferiec er giengs om Sommer-og Hostetidm 
det hele Land igiennem ved Soekanten, og i en Deel Fiorder tillige, men ey er 
af videre Belang, end den saltes, eller der giores Nav og Rcekling af, som 
rorres ligesom Den Findmarkiffe, og bruges af enhver i Huuöholdningen, den 
saltede hiemme fom SpcrgemaD i steden for Sild, og holdes delicatere, den 
törrede bruges ar legge i deres Magaziner paa DereS Reyser ril Fifferierne, 
og ander Ncrrings Brug, alt, som den fra Findmarken forud beffrevrn.

Disse falder temmelig fede, store og smaa om hinanden, somme kand fylde 
i Qvarter, somme en halv Tonde, og endeel saa store, ar deraf kand saltes 
i Tonde, halvanden Tonder, ja 2 Tonder af De allerstorste; Til halvanden 
Tender at salte har jeg selv adskillige gange havt Erfarenhed af; Undertiden hen- 
der og, ar Fifferne kommer over et Slags crldgammel Fiff af denne Sort, sag 
Skicrl er voret paa dens Skind, ligesom paa Hval, dog Skiallene langt min
dre, og kaldes af den gemene Mand Trold-Erveite; Den er alligevel ey endda 
saa overmande stor som seed, ikke med Kiod, men allene med Spcrk bekladed;

Samme
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Sani me kand ey vel af Psbelen fpifts uden af Finderne, thi den fmager heel 
traned; Naar flige Fiste blive rec gamle, og formeger fede, flyder de i Hunde
dagene op af sig felv paa Seen, og kand for Fedme ikke holde sig paa Bunden; 
Deraf har jeg selv paa min Reyse funden een saa qvalificered, fom nu er be- 
strevet, men ingen kunde spise den for bens tranede Smag; Saadanne bliver 
ellers Rovfugl«, helst den faa kaldede Fisteorn til Fode, da den ikke kand giore 
den Modstand, som andre store Helleflynder der ofre reyser af til Havs med saa- 
van Ørn?, som har flaget sine Kloer fast deri, ja undertiden til Bunds, og da 
horer man det ynkeligste Skraal, naar Fuglen maa saaledes reyse af mev det 
sogre Rov, og blive samme til Bytte; Der er undertiden fistec saadan Helle
flynder, i hvis Kiod, der har ftaaer Ørnekloer, fluttelig har Kroppen efter« 
haanden forraadner, og enten falder af, eller ved Fisten selv paa Stenene L 
Grunden afstubber; Den brugelige Maade over hele Landet ar fiste Helleflyn
derne paa, er at fatte lange Liner fra Lander, hvortil bruges Toug i stede« for 
Snor ril Torstelinerne, og fire gange saa store Angler, hvorpaa fattes en heel 
af de smaa Seytorst eller Kolle til Madding; Saadan Line, der dog ikke gierne 
er längere end ioo Favne, og 30 Angler staaer ude er heelr Dogn, da man 
optager der, og atter med nyt Agn forsyner, og satter den ud iglen paa er an
det Rum, den kaldes Gangvad, og giores god Fangst med, naar den Slags 
Fist er ved Landet i nogen Mangde, og det vil lykkes, som dog Aarne glor For« 
(fiel udi; Best gaaer det for sig i de varme Sommere, da Fisten seger meest 
Grunden inde ved Landet, men i de koldeste Sommere erfarer man den Fist fast 
ikke uden een og anden i Dybet, hvor man da med disse Redstaber maa soge hen, 
i steden for at soge Grunden dermed i de varme Sommere.

Den anden Maade man bruger ar fange denne Fist paa, helst ved hedeste 
Sommers Tud, naar Varmen er i Luften, da den legger sig op paa den lyse 
Sandbund, og ligesom recreerer og spiller sig af Solens Skin, og det ligesaa« 
vel Natten som Dagen, da Solen, ude ved Soekanten i Lofoden og Vester- 
aalen i sar har sin Gang over Horizonten, saa man kand fte hel« Solens 
Lorpus oven for Havet, er ar stange eller pigge den, da man med en Stang 
334 Favne lang med en los Jernpigge, og en Ring med er Toug udi fadt paa 
Enden af Stangen, ftanger Fisten; Naar Fisten er fanget, flyder Stangen 
op, og man lader Fisten, naar den er ftor og vanffelig at faae Livet af, lobe 
efter Touger, som er fast i Piggen, og flabe Baaden ester sig, indtil den krat
res, saa den beqvemmelig kand rages op i Baaden; Eller og, man i steden for 
Stang bruger et tungt Blyelod med en Jernpigge midt i, som man forst rager 
Grundmaaler med, for ar vide, hvor lang Touger, som der er fastedi, stal 
gaae ud, siden rrakker man der op, og holder det midt over Zisten, lader det
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faa mcd Force lobe ned, da Piggen tobet ind i Fiffen og fanget den, og et det 
mroeligt, hvor store Fiff man paa den Maade kand fange, og faae Livet af, 
naar man bruget forsigtig Omgang dermed; thi derfvm man strap med Force 
vilde bringe Ben op til Baaden, uden forst at lade den lobe Forcen af sig, 
ffulde den lettelig telte Baaden om; Samme Maade maa og iagttages, naar 
man fiffet det Slags store Fissmed Gangvad ellet Haandsnore, at man forst 
ladet den lobe Forcen af sig, forend man trakker den til Baaden; Den famine 
Maade at stange Fiff bruges og med den Fiff kaldet Steenbid, font og holder 
sig paa famme Aarets Tud paa lys Sandbund, men ligger gierne dybt, faa at 
Biycloddet, fom man kand pigge en Flynder med paa io Favne Vand, er meest 
beqvemt dertil, og har man ofte Exempler paa, at, naar man har kundetallene 
firåre Ben, og ikke faaet den i det famine, har den lobet op efter Loddet, bidt 
sia fast i Piggen, og fulgt med lige op under Baaden, da den hat fluppet, 
gaaet ned iglen, og lagt sig paa famine Sted, faa den gemeenligen Bog siden 
maa fonte Livet til, faa at paa den kand sikkert passe sig, det en vis Scribent 
hat ftatuered om Helleflynderen, at den er hevngierig, fem og videre vises 
deraf: Naar Ben er kornmod op i Baaden, bider Ben alt det Tret i Stykker, 
fem den kand faae fat paa, ja endog bider Stykker af Steen, om dm findes i 
Baaden, hvoraf Ben og just har sir Ravn, faa Fifferne maae vel vogte sine 
Fodder, thi hvad den faaer fat, flipper Ben ikke, forend det er kmsset, derfor 
tnaa Fiskeren strax flaae Ben ihiel; Denne Digreffion om Steenbiden er giort 
i Anledning af Fiffemoaden, som de Rorffe kalder at gtøcre, det er, at staae 
og stirre og fee efter Fiffen paa Bunden.

Nu kommer vi til det relteste Helleflynder-Fifferie, som har sit Seede i 
Geniens Fogdetie, hvor visse Indbyggere drive derpaa Vinteren, Vaaren og 
Hosten, og træffer Ben med Haandsnore.

Dette Fiffetie fand famine Aat være considerable, men i disse sildigere 
Tider, erdet kommedet Slags Rovfiff, fom man kalder Hvalhugger, og er 
fom fmaa Springer, der huggermed sine store Tænder Stykkerne ud af Hvalen, 
ja henger sig efter Tænderne fast i Hvalen i hundrede Tal, og oste jager dem 
paa Land; Ligesåa hugger Ben af Helleflynderen store Stykker, som man feet 
komme op, og ligger flydende paa Havet.

Paa disse Grændser ffiæres Fiffen op allene til Rav og Rækling, og Der# 
fra fommer Ben delicatefte Sort Betaf, som et bekiendt over hele Europa, og 
sendes allene uB som en Prefent fra Bergen, men Benne salder allene paa Ben 
eene SteB Sandsele, hvor Bet er et lidet"Kirkesogn, fom driver meest paa Bette 
Fisserie, og er det synderligt, at fra Naboekaldene ere der og adskillige, som 
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fiffer paa samme Hav med dem, men faae den aldrig saa delicat, maa komme 
af den Lust, der falder at tem den udi.

Den, de virker om Vaaren og Hosten, bliver gierne sey, og ikke synderlig 
at spise, men den deraf, som holdes for en Delice inden og udenlands, falder 
om Vinteren, da den fryser, og bliver derved moer og tendre, just fordi der 
falder kun lidt af den delicateile , og alle Folk tre begieruge derefter^ saa er 
den og i anseelig Priis, og koster gierne i Bergen 4a s Rdlr. Vogen, nem# 
lig Rerkling, som er udsogt, thi Råven er mindre baade begierlig og kostbar.

Flynderfifferiet er og giengs over alt vedSoekysten, saavel som i Fjordene 
vedat glokkederefter om Sommertiden, saa tit der indfalder Havblik og stille 
Veyr med Soelffin, da Fiffen er helst oppe paa Sandgrunden, hvor mankand 
feeden ligge og spille sig i Solen, da Fifferne bruger at tage et Sjekar Tran 
med sig i Baaden , hvoraf de siipper en liden Portion ud paa Soen af gangen, 
som har den Virkning, at der bliver stille nogleMinurer^paa den Sted, Baa# 
Den er, om der ellers er lidt Vind paa Soen; Dette F'.fferie er ep af videre 
Belang end det kand give et dagligt Bordhold, paa diste Steder, naar Veyret 
er stille, men paa sine Steder i Lofoden, farlig i Gims§e og Slaotstads Kirke# 
sogner, oves ftorre Drist i dette Flfltrie, da en Hoben torrede Flunder expor- 
teres derfra til Bergen, hvilke legges en Nattes Tild i Lage, og siden knyttes 
232 sammen, og ophenges paa Stanger ot torres og præfereres for bekltndke 
Sundm^ero Flynder, som bliver snarere harff. Paa de Steder falder den Fist 
meget feed, og fanges deels ved at pigges, som meldt er, deels og ved Liner at 
fatte udi Dybet efter den; Nok bruges Haandsnoret tillige at trakke Flynderen 
med af Dybet, og den Sort er gierne den fedeste og delicatefte.

5. Brygde-Fisscritt.
Dette Slags Fifferie har man der i Landet aldrig vidst af for 30 Aar siden, 

men fra den Tiid har det alt tneere tiltaget, og er ellers over hele Norge ube# 
kankl, uden hvad Hr. Ström i sin Sundm^ers Bcffriveise iste Tomo lidt 
melder derom, nemlig en Brugde, der kom ind paa en Seynod, og ester at 
den med Gelastenhed haver ladet sig bete be sin Lever, kom sig igien, og reyste 
af et langt Stykke Vey bort med det hele Selffab, hvilket viser, at dette Fiffe
ne, endog paa dette Sted, fom ellers er rug paa alle Slags Fifferier, har 
varet ubekandt, da denne saa vel sortiente Mand har deri ftin referered relata, 
thi dennes, som anden Leverfiffes Liv, bestaaer i Leveren, saa at Lever og Liv 
folges stedse ad, og, efter at have mistet Leveren, gier den ingen Reyse, men 
synker strap til Bunds, da den derimod flyder paa Soen dod, saa lange den
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har Leveren i sig, oger i Henseende li! der Indvendige/ ulædered, saaatde, svin 
i Nordland fanger den, kand roe Den efter Banden hcngende, nogle Mile fra 
Haver af, hvor den feetter Livet ti!/ til Landet, hvor den ssiæres op/ og dens 
Lever udlages/ hvorefter Fissen kastes bort, der i sig selv er mager, og uden 
Sperr, saa denne Fiss er nærmere af Hay end Hvalarten. Finnerne og de 
meest fattige Folk bruger dog at ssiære den op i lange Remser, som en Slags 
Ræklmg, hvilken de forst udvander i Soen for at trække Stramheden derfra, og 
siden henger den op ar torres.

Dens Storrelse kand være almindelig 10 a 12 Alens Længde, Bredden 
og Tykheden i Proportion, ligesom den er seed og har stor Lever til.

De, som ere blaae.graae paa Skindet, holdes for de fedeste, og samme 
ere af middelmaadig Storrelse, men giver dog ofte fleere Tonder Lever af sig, 
end de storste, der ere magrere, og besindes des Aarfage langt stærkere, saa man 
har storre Move med at faae Livet af de magre, omendssionl ikke de storste, da 
de ere meere difpos og spræke, som man kalder det.

Den har i steden for Been allene Brusse i sig, hvilket, om ikke var, blev 
det umueligt med saa smaa Baader at faae den dræbt; Thi hadde saa stor Fist 
faste Been i sig, folgelig af saa meget storre Styrke, da vilde den snart ffille 
Selssabet, naar den fik det storste Sting.

Leveren kand fylde en Læst Tonder, meere og mindre, ligesom den er feed 
og stor til, men 8 a 10 Tonder Lever er den almindeligste Fangst af saadan Fiss, 
deraf faner man gierne ved Brændingen De tvende Paner Tran til viste, da 
denne Lever falder langt federe, end anden Fisselever. Saadan Lever kand oppe 
ved Hovedet, hvor al Lever er stedse tykkest, være saa tyk, som en Kippertonde.

Dette Fisserie gaaer for sig i Sommermaanederne, og lykkes gierne best in 
Julio ved Hundedagenes Begyndelse, helst i De varme Sommere, da Den hak 
best sin Gang af Havet ind under Landet, da den dog holder sig meest ude ved 
Havsiden, paa stige Steder, hvor Scysisseriet med Synkenodder gaaer for sig, 
da Den holder sig meest op iblant Den Fiss, og soger begierlig efter Den samme 
forud bessrevne smaa SoelnfteA, som Seyen.

I Begyndelsen af Dette Fisserie vovede man sig ikke dertil udelt med store 
Baader, kaldet Femboringer af De; par Aarer, man derpaa bruger, af i a 2 
Læsters Drægtighed, hvilke Slags Baader man kalder ellers Finmarks Baader, 
Da De, som fra Nordlandene soger om Vinteren Det Finmarksse Fisserie, for 
forst at bruge Vnnerfisseriet, der gaaer for sig samme Tiid, som i Lofoden, 
og dernest at passe paa Det bessrevne Lvddefisserie om Foraaret, fom cr dem med 
Helleflynder-Fisseriet Det betydeligste, og lemner vel Umagen og Omkostningerne, 
naar det staaer ind, bruger paa Denne lange og farlige Vey stedse stige BaaDex, 

C c 2 ' Da



204_______________ Afhandling
Da sirr Makro reyftr paa Byraden, og Den ferme af hver Baad kommer efter om 
Foraarer meD Vet store Fartsy at heme Deres Fiffeavling hiem, men t de sildigere 
Tider, da man er bieven meere vanr dermed, bruger man genmnlig de tilforn 
beffrevne Ottringer, ja undertiden ©erringet’, Det er smaa Baader med tre par 
Aarer, med hvilke det adskillige gange har indtruffet, ar Brygde er drerbt, dog 
ikke udeit stor Fare.

Dette Fifferie kand ikke gaae for sig uden i stille Havblik eller Solstin, da 
Fiffen er oppe, og fornoyer sig af Solskinnet, og svemmer overst i Vandet, faa 
at noget af Vens Krop er oven for, hvilket Fifferne af Hovene paa Landet, hvor 
de ligger med deres Kikkerter sier langt fra, Derpaa strax forfoyer sig i sin Baad, 
og roer derhen, thi den gaaer saaledes lang Tiid oven paa Vander, da de har 
en Harpun, siddende paa Enden af en Trcrstang, og en Line, af heglet Hamp 
staget en Tomme tyk, og 3 3 400 lang, fasted i Jernet.

Saa snart Fiffen er stukket, flyder Stangen op, og Linen maa her, lige
som vev Hvalfangsten, ligge parat at lebe, da Fiffen dermed soger Bunden, 
hvor Den er, derfor maa man vcere forsynet med saa lang Line, om Fisten stalde 
stikke paa saa dybt Vand; thi om noget da stalde feste, medens Fiffen er i sin 
bejle-Fore®", maatte man strap vare fardig at afkappe Linen, om Folk ogBaad 
bulle reddes. Saa dybt som der da er, hvor Den forst stikkes, saa Dybt stikker 
Den, uden at gaar tabere, og uden at Fiskerne skulle behove längere Line, om 
Den eg kommer paa dybere Vand siden i sur Fart at gaae, thi saa snart den har 
naaed Brmden, revser Den af til Havs i fuld Lob, og Det negle Mile ud, da 
Vanden stabes efter, og Det med en Fart, som Den i sicerkoste Blast gik for fuld 
Seyl. Naar Brygven da har gaart nogle Mile ud, fnoer dm gierne om, og 
gaaer under Landet iglen, men alt taber Den meere og meere af sin Force og 
Fart, Da begynder man at hale dm med Linen noget op i Soen, men flipper 
Den ud iglen esterhaanden, indtil man kiender, Den har tabt saa meget af sin 
Force, at man kand hale den op under Banden, da man bruger et Lansejern 
ligesom vrd Hvalfisken, og giver Den noZie Snit deraf, faa Blodet forlober, 
sg den flyder Vod op; Endeel taber sin Tiid og hele Arbeyde hele Sommer-' 
riden over, ved flet ingen Fist at faae, og Da er en Hoben tabt i Henseende til 
Dm beste Aarets Tiid at ipendere, og andet Fifferie ar forsomme, men endeel 
Baader kand terre saa lykkelig, og faae 2, 3. til 4 Fiffe, Da DegivrAvdFordeel 
Dermed, helft naar Trannen er i god Priks.

Disse ere nu De fornemste L7ordlando Fifferier, Resten bestaaer af Fiff til 
Daglig Bordhold, smaa Grnndkorff eller Tarervrff/ saaledes farvet og kaldet af 
Den store rode Tars eller Soegevaxt med store brede Blader, ssm den stedse hol
der sig iblant, og derved best ffiuler sig for Rovdyr i Soen, Kvlle, Hvillinger, 

Brosme,
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Bcosme, Langer og Rodfist eller Uer, hvilke er den almindeligste Fiff der i 
Lander ril Bordhold, som ikke gierne mangler, om der flaaer feil med De andre 
Slags; den holder sig i Dybet og trækkes ey gierne paa mindre end iroFavne; 
Samme har Den Art i sig, ak om den folger Krogen nridt op i Soen, og flip, 
per i det samme, flyder den dog op ret ved Baaden, og bliver faakedes ofte af 
Fifferne rager med Hcenderne, og er lidet Liv Deri; thi de» maa ikke kunde lev- 
uden i Dybet, som hans Element.

Ved Den foran beskrevne farlige Galrens Strom avles Rodfiff, der et 
saa seed som Lax, hvilker Slags Fifferie er ey synderlig giengs i Nordlandene, 
forend man kommer ril Fininarken; Denne Slags Rodfiff fanges sielden paa 
Krog, men naar der falder stormende Veyr indpaadenTi'id, naarStrommen 
er paa Det starkeste, forstyrres den af Den, og drives fra fin Boelig op i Soen, 
saa man finder Den flydende dod paa Vandet, eller opdrevet paa Stranden. 
Samme er saa feed, at Den ep vel kand spises friff, men saltspr enget er Det en 
Delice. Ude ved Havsiden paa endeel Steder falder og en Sort stor Rodfiff 
kaldet, der kand vare 5 Qvarter lange, i steden for den ordinaire er ikke meere 
end en halv Ale», Den samme er grov i Kiodet, og saa seed, ak Den er fast 
uspiselig.
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