Afhandling
om

Nordlands We-Vahms Export
af
N. C, Friis.
af Fiffevahrene, meestSej, Rodsticer, Tran og endeel Rundfiffgaaer
vV vel til Trundhiem ved Le saa kaldede Trundhiems Borgere, hvilke i for
rige Tider har bestaaet af en Flaade Jagter mellem 20 a 30 Seylere, men har
kager saa af, ar der nu ikke er 20 i Tallet; Disse kommer Nord fra Trund«
hiem med sin hele Familie hver til sine Vorgerleyer eller Boeliger sidst in Majo,
og bliver i Landet indtil forst in Septembri, da de pakker ind, og reiser iglen ril
Trundhiem, hvor de har sine Vinterboeliger.
Den korre Tiid de ligger der Nord, bruger de ar reyse omkring Gaard fra
Gaard, og det om hinanden, uden at blive hver ved sit visse District, men
hver Borgere farer med 334 store Baader hver paa sine adstilre Steder, da
de forer med sig Tobak og Brcendeviin, Oll og Kramvahre, Ecoffer, Caiemanker, Klcrdevahrer og Silkeroyer, hvilket altsammen Landet gierne kunde
undvcere.
Det reneste derimod de forer, som kand kaldes tienligt for Laiwet, erJernverk, de kiober fra de Svenste paa det store Lepangero Marked, for Resten
bliver den mindste Deel, de forer, der som Landet var mcest tienligr, nemlig:
Kornvahre; dog, naar Misvaxt har vceret i Landet, har de vildet ansees, som
de sorde noget deraf, og det for et Syns styld, men det er en Bagatelle mod
de for Landet stadelige Wahrer de forer; Og der Lille de af stige Kornvahrer fo
rer, maa gierne betales dobbelt mod Kiobstcrds Priis; thi naar de om Foraarer
kommer Nord til, og Landet er hoylig trcrngende, forend Bergens Jagterne
kommer Nord ad igien, kand de gierne faae for 1 Tsnde Korn, hvad de vil
forlange.
I stedrn
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I steden for Den stsrste Deel af De NorD fom for LanDet unyttige Wahrer,
bringer de tilbage med sig, foruden De opregnede Fistevahrer, ogfaa af Landets
fede Wahrer, Smor, Ost, Tælle og Kiod af flagted Qvæg, som De saaledes
paa deres Omreyser samler sammen i Landet, saa de fortiener anseeligt, saavel
ved den Priis, de fætter paa sine Wahrer, De forer til LanDet, som og paa De
Wahrer, De forer fra Landet igien til Trundhiem, men De kand ey paa anden
MaaDe komme uD DermeD, Da De skal holde Huus og Gaard paa tvende Steder,
holde er stork Fartoy for sine Reifer til og fra Trundhiem, holde 8 a i o Mand
Sommeren over Der Nord at fore Fartoyet og BaaDene, som alt udfordrer
store Depenfer, foruden at De med en heel Familie stal leve vel om Sommeren
Der Nord, og om Winteren i Trundhiem; Alt Dette stal fortienes ved tre Maa»
neders Handel i Landet, og i forrige Tider bar De tillige famlet Midler, og ble
vet formuende Folk Derved, Det nu Dog i de sildigere Tider har taget mægtige»
af; Saaledes steer Davel en Export af Landets Fistevahrer til Trundhtem ved
Denne Borgerhandel, Der bringer endnu 16 a 20 Jægteladninger Derhen, som
meest bestaaer af Fiffevahrer, thi de ovrige fede Wahrer kand ey udgiore saa
sior Portion af Ladningen; Men Den rette Export steer til Bergen ved Laudets
Jægter, hvoraf mellem 1 a 200 Stykker gaaer aarlig til Bergen tvende gange.
Den forste Reyse eller Stevne, som Det Der og i Bergen kaldes, gaaer
for sig, saasnart Deere komnehiemfra Winterfisteriet, og har faaet sin Lever
smeltet ti! Tran, og Det sidst in Aprili eller forst in Majo, hvorfra De dakand
retournere sidst in Junio eller for st in Julio å l’ordinaire, undertiden kand
Reisen falde saa fatal, ar Den kand vare langt længere, sira at sidste StevnsReisen for endeel Jægter, som har hiemme paa De Norderste Steder i Trundhiems District, kand endog gaae over Styr.
*
Paa denne forste Reise bringer De til Bergen Deres tunge Wahrer af Ton«
Degods, Sild, Ravn og Tran ; men paa De Nordre Steder, hvor Sildfisterie
mangler, har gierne Jægterne meest sin Ladning af Rodstier, som er fistel
om Hosten, og af anden Fist, De fra forrige Aar har havt staaende hiemme^
Denne Reife gaae ikke saa mange Jægter til Bergen fra disse Nordre Ste
der, af Mangel paa Ladning, derimod gaaer fra De Sondre Steder, naac
Sildfisteriet har yppig staget til, og man har været forsynet med Salt, ar
giere Den til gode med desto fleere Jægter, Da De Distrikters Jægter har
ikke kündet tilstrekke, men Der maattet fragtes Jægter Det hele Land Nor
den fta, for at transportere dem dermed siden ti! Bergen, og endda har
ofte en stor Forraad maattet ligge tilbage i Landet Sommeren over indtil sidste
Reise, da Den er næt op eet Aar gammel, forend den kommer til Bergen, folgelig Fem fierding Aar, for Den kommer til De Steder i Oster soen, hvor de»
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stal affattes, og hvad Aftrak kand man da til Fordeel vente Derpaa, ja endog
den, der kommer forste Reise til Bergen? da den dog har ligget Trefierdendeel
Aar i Landet forend Udforselen steer, og imidlertid af det store St. Hybes Glas,
Salt, faa kaldet, al dens Kraft og Saft faa sortared af de indtrangde Saltparticlcr, at den er, som et tort Stykke Tra, og al Listighed borte? Dog mes
faadant stort Salt maa den nedsaltes, om den faa lang Tud Vinteren, ja endeel
af Sommeren over stal conferveres, da derimod Hollanderne har Skibe i Beredstab, der fra deres Sildebyffer strap tn aae udfore deres med flint Salt ned*
lagde Sild til de storste og fornemmeste Steder.
Den anden Reife gaaer for sig sidst in Julio, og ere da loft, naar Fisteriet lykkes, alle De Jergter, der sindes i hele Distritter, og udgior en Flaade
gierne af 200 Fart syer, som da kand retournere igien sidst in Septembr. eller
og in Oétobr., ja det kand undertiden Hande, at de Jagter, der ere langt Nor
den fra, kand blive borte paa Den Reise lige til Julen.
Denne sidste Reise fores bort Den Levning af Sild paa fine Steder, famt
Den Tran, Der ved Sommerfisteriet af Sej og Brygde ister er avlet, hvilket
bruges som tungt Tsndegods til Baglast at legge i Bunden af Deres Fartoyer,
at De kand vcrre desto stivere og fastere til Sejladsen; For Resten forer De al
LanDets avleDe Ftst, efter Vinter-og Sommerfisteriet af Rundfist, Rodstieer,
Rav og Rcekling, Flynder og Sej.
For i Vog af faaDan torret Fist betales i Fragt 6 a 8 Skilling, og for
i Tonde tungt Gods, 2 Mk.a r Mk. 8 Sk., alt som Distrikterne ligger langt
Nord til, fom Jagterne ere fra, og ere der De Skippere, fom haver 2 til 3
Jagter, ligesom Districterne ere store og Fisterige til. Saadaune bliver gierne
rige Folk ved at bringe Laudets Producter til Bergen; thi jeg fattet, de Skip
pere , der haver 2 az fuldkomne Jagter, Da naar Det lykkes med Torst- og
Sildefisterie, faa de saaer tvende Jagter assted begge Stevner, kand De gierne
regne sig 400 Ndlr. aarlig i frie Penge, naar Omkostningerne til deres Far
toyer at holde vedlige, ere fraregnede, hvilket alt gior et Skaar i Den gemene
Mands Judtagts Regning, hvad Fisterie augaaer. Disse Fartoyer, fom ere
afen flaD og lav Bygning, laDDes nu paa Den Maade, at LaDningen er langt
(torre og hoyere oveu for Bygningen end under, og kaud Fistefarmen, fom man
kalder Det, vare 6 a 7 Alens Hoyde oven for Fartoyet, og gaaer langt op paa
Masten, font De bruger kun een af, og eetfvartSeyl Dertil meD4a 5Bonetter.
Denne Fistefarm, at Den ep stal sienge over Bord, stanger De for paa
begge Sider af Fartoyet med Stanger, De fatter op og need, og flaDer for
mellem Den og Fistefarmen med BraDer, Det de alt faaledes forvarer, faa Det
falder sielden ind, at Ladningen styder sig.
R r
Den,
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Den, som ellers forste gang seer en Jagt saaledes ak ligge i sin fulde Lad
ning af Fiff, maae forundre sig, at man kor med flig Ladning vove sig igiennem
Bolgerne.
Ligesom nu disse aabne Farloyer, i hvilke intet Dcrk er, da de har allene
nogle lose Flak-r, saa kaldte, der ere sammen heftede, hveraf io a 12 Breeder,
at legge over Farmen, og beda'kke den for Negn baade paa Hen-og TilbageRejsen, forer Landets Producer kil Bergen, saa og sorer derfra hvad Wahrer
Landet bchover, Salt, Malt, Byg, Ruug, Meel, Hor, Hamp, Tougverk,
og fleere Species, Snore og Angler, men i disse Tider, da Misvcrxthar verret,
bestaaer deres meste I^ecour-Ladning i Kvrnvahrer.
Tresser det nu ind, som desverre aarlig gives Exempler paa, at disse aabne
Fartsyer striker til, sterlig sidste Reise, da kand der vare omtrent 100 Mand,
fom har Deel i flig Ladning, og naar disse bliver af med fik hele Aars Avling,
reise de sig aldrig meere af den Armed, de geraader i, de bliver og af med al
deres foreskrevne Winter-Proviiion; og da der ingen Handelsplads er i Landet,
ar forsynes af igien, maae de enten tigge sig frem eller crepere af Sult; lhi der
er ingen Udvey, at faae sin Mangel igien opretked; Og ffal man vel ikke, hvor
man vi! lase i Historier eller Reifebeffrivelser, finde Exempel paa ak cl LandS
Indbyggere, som er saa bebygget og beboet, og har saa fufficente Producer,
som de Fremmede saa begierlig soge efter, maae med flige aabne Farroper reise
1 a 200 Rorffe Milers Langde, og der endeel Steder over store Havstykker 16
Miles Langde, hvor intet Land er paa den yttre Side, og fare forbi 3 Kiobftader: Trundhiem, Lhrifiiansirnd og Molde, cg komme ril den Zierde,
nemlig Bergen, hvor Fiskehandelen efter deres gamle Privilegier har sit Sade;
Og naar de"kommer der, er der for deres medbragte Wahrer fastsat en Priis
forud, der maae de lodse og ladde, og de, som staae i Debet hos dem maae ey
vide, hvad de ffal faae for sine Wahrer, de bringer, eller give for de Wahrer,
de kage derfra igien, forend med samme, de gaaer om Bord, og forrsatter
Rewur-Reisen, da de faaer sin Regning at rette sig efter; De ere da underka
stede Kiobmerndenes Discretion baade i Priis og Behandling i Henseende til
de Wahrer, de forer derhen, og derfra til sit Livs Ophold og fit Brugs Fortstrttelsr, dem de maae staae Fare for paa saa lang Reise, enten ar blive reent
af med, eller at bederves ved saa stor Qvantitet af indpakked Gods, om hin
anden i faa stort aabet Fartoy.
De, som endnu selv kommer til Bergen, og ey staaer i for stor Gield,
kand det endnu saa vidt passere med, at de kand accordere om Priis, og udsoge
gode Wahrer, at fore hiem; Men de, som sender sit GodS, og ere tillige skyl
dige, maae tage mod hvad Priis Kiobmerndem vil unde dem paa deres Wahre ;
Llgesaa
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Ligefaa mane de betale for deres Vahrer, hvad de vil forlange, og stiller endeel
bande i Priis og Bonitet mod dem, fom er tilstede og kiober der selv, da det
tresser ind, at de, som ikke selv seyler, faaer sine Kornvahrer saa simr derfra,
at neppe deres Crearurer vil spise det, og dog findes i Regningen dyre betalte.
Tilforn brugte man disse Jagter af en maadelig Storrelse til 30 a 40 Lee«
fters Drægtighed, men i Eftertiden, da Jægtffipperne vil saa meget snarere
beriges, bruger man dem nu omtrent af 60, 70 ja nogle til 80 Lasters Drægrighed, hvilke ere langt fra ikke fan beqvemme at gane igiennem de trange Ste
der mellem Skiar og Klipper paa den Vey, og derfor steer ofte saa sorgelige
Tildragelser, at de sakker til der imellem: Desuden varer de langt fra ikke saa
mange Aar, da de brekker af sin egen Tyngde, naar de tre gange om Anret,
nemlig kil Fisterier, oz begge Bergens Reiser, stal sattes op og af Land, som
meere ruinerer Skougene.
Paa hver af disse Jagter behoves nu til hver Reise 10 a 12 Mand, som
bruges saaledes hele Sommertiden for Landets Producer at transportere til
Kiobstaden, saa at man sikker kand sarte et Tal af 12 til 1500 Mand, som
saaledes drive Tiden fast unyttig hen, da til dette Werk kand allene tiene unge
og friste Folk, og det saavel til at avle, som transportere Fistevahrene; thi
gamle og svage Folk kand ingensteds komme, men mane lade sig fede og ernære
af deres Born og Tienrstefolk, saa al, naar de mister dem, maae de staae Fare
for ak crepere.
Det er derfor en stor Pest for dette Land, naar de mister sine unge Folk,
hvilke dog tildeels creperer, naar de kommer uden for sin Luft og Sphæra, og i
et Land, som dem, hvor Naringsbruget er af den vidtloftige Beskaffenhed med
Jordbrug, Fifferie og Seylads til Bergen, menget sammen i hinanden, og
hvor Gud saa ofte hiemsoger med Soeffade, burde Landet beholde sine Folk,
uden naar det i hoyeste Nods Tilfalde gaidt paa, at Hans Majestæt behsvede
dem til sin Flaade, da disse , som andre maatte giere Kongen den Tieneste, de
vare stikkede til, men naar ikke hoyeste Fornodenhed udfordrede, burde de blive
i Landet, da Kongens Tieneste har dog kun en foye Tiid Nytte af dem, i det de
crepere, naar de kommer i fremmed Clima; Dette har i forrige Tider været
en Hob ventilered, men blev i den T>d holdt utienligt for KongensTieneste paa
bemeldte Fundamente, og stadeligt for Landet, derfor kom det ey dertil, og
enhver oprigtig Patriot, der har Indsigt [Dette Lands Omstændigheder, kand
ey andet end falde paa samme Tanker i diste Tider.
Saadan er Fiffevahrenes Lxport til stor Bekostning for Landet, og storre
Skade for Wahrene med adstillige deraf flydende Infolencer; 5) er fore var det
godt, dersom Ver kunde findes Mojen, til at faae Vahrene exporterede mer
Rr i
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Skibe direéte fra Lander, som dog har sine store Vanskeligheder meest i Henseende ril der Tab Bergens Bye mod sine gamle Privilegier vilde giøre, med
mindre det kunde saa indrettes, ar de Bergenste lige fuld vare raadige over den
Nordlandste Fiskehandel, allene de holdte sir Contoir der Nord; og Udstibningen steede direkte fra Lander, saa deres Privilegier kunde allene siges ar vcrre
forstyrret og ikke ophcrvec; thi de Bergenste maarre ikke udelukkes, deels i Hen
seende ril det store Forstuv, de har staaet udi ved anseelige Crediter for Landet
(dog findes der de i Bergen, der handler saa med deres Skyldmcrnd, at efter
tiAars Handel kand de gierne miste en maadelig Capital, de har hos de Nord
landste til gdde, saa meget har de aarlig i den Tud staaret dem paa begge Slags
Vahrer, saa de har baade Rente, og noget af Capitalen hver Reise beralt;
Thi jeg vil kun scette i Mk. 8 Sk. mindre paa i Tonde Sild, Ravn og salted
Fist. 3 Mk. mindre for i Tonde Tran, 4 a 8 Sk. for i Vog Fist og i a 2 Mk.
meere for 1 Tonde Salt og Kornvahrer, end de frie Handlende faaer eller giver
ester den almindelige fastsatte Priis; Dette belober sig altsaa langt overRemen
af ben crediterede Capital af 10, 20, 30 til 50 Rdlr., saa at de efterven
Regning har ey stort at beraabe sig paa i Henseende til udstaaende Gield, dog
alle brave Kiobmcrnd undtagen) deels i Henseende til fcenConduite, de besidder
i Fiskehandelen ved at tortere og exporters dem hver til sir Sted; Saa jeg hol
der for, Fistehandelen kand ligesaa lidet undvcrre de Bergenste, som de kand
undvcrre den; Overalt var det ubilligt, at excludere dem fra faa stor Credit,
de har giert Landet, omendskiont de derfor ikke burde have noget Monopolium
ot beraabe sig paa for den Handel allene, hvorved gaves Leylighed at knibe
Prisen, og tvinge Handelen for Indbyggerne.
Dette var et Verk, som en oprigtig Patriot kand nok indste Nytten af,
men derfor paatager sig just ikke at give noget Forflag til Jverkstillelse, som
overlades andre, som kand vcrre mere kyndige og habile dertil, hvis Ergon det
egentlig er, og hvis Stand det kand vcrre gemcrs; Jeg vil allene sige: Dersom
der kunde findes Udveye til dette at verkstille! Da sparres al den Fragt for Ind
byggerne med Transport til Bergen; thi samme lob da ind i Skibsfragten,
fom vilk stille lidt eller intet paa i Henseende tit den tangere Vey, naar Skibene
vare i Soen; Overalt blev det de Fremmedes Sag, som med fine egne Skibe
afhenter nu Vahrene fra Bergen, da vore egne Skibe ligger stille, og de Frem
mede reifer af med al Fragtens Fortjeneste, som meest gaaer ti! Holland, hvad
Fisten angaaer; Men den Fragt, som nu Indbyggerne betaler af Vahrene at
transportere til Bergen, belober sig til en storre Sum , end man kand forestille
sig, som ve Fremmede selv da maatte betale, naar de hentede Vahrene diretie
fra Landet.
Derved
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Derved sparedes og Landets Skove, Ver nu ellers erealt for imget udhuggede, for at holde den store Flaade Icrgrer ved lige til dens Bergensse Trans
port, da samme glor meget til Skovens Forodelse, ved det Ve Breeder, som
bruges til samme Bygning, bliver ikke savet, men hugges tvende Stykker af et
stort Tr« af den Tykkelse, at man ved en Sav kunde save 1 a 2 Tylter Breeder
deraf, og Ver udi en L-rngde af 16 til 18 Scrllandste Alne.
Derved sparedes Indbyggerne for den Hazard, de staaer med de aabne
Farroyer, og Ve Soessader, som gierne aarlig gives Exemple paa til deres
yderste Odeleggelse, som det tresser paa.
Derved blev spared Ve mange Folk, som nu maae bruges til Transporten,
og kunde i den Sted drive paa Fifferiec og Jordbrugetat excolere, hvilket sidste
Indbyggerne nu har begyndt at blive opmerksomme til paa ve Steder, hvor
Leylighed er, men de mangler Folk; Derover, dersom de kunde beholde sine
Folk hiemme hele Sommeren igiennem, vilde det blive Lander en storre Fordeel, end man primo intuitu kand indste, og om der endog da ffulde gaae et
måleligt Antal Folk i visse fastsatte Aaringer ud til Kongens Tieneste, naar
og Kongens Tieneste var tunt dermed, kunde der ikke saa meget savnes som in
ftatu qvo.
Derved blev der Handel og Trafique i Landet, saa at Indbyggerne i
Misvcrxl og U-Aaringer kunde aflifteres til Livs Ophold, og til deres Fisteriers
Fortstkttelst, saavel som ovrige Neerings Brug, da tvertimod mange i stige
Tider maae ligge hiemme og sulte, og ikke kand komme til Fisterie af Mangel
paa Underholdning, da den ene i Landet paa saadan Tid, som nu just indfalder
ved tvende Aars Misvcexr, ikke kand rekke den anden Haanden, helst naar
Tienden saaledes staaer feyl for TiendeTarticipantere, og ingen Kisbsterd kand
man paa Efterhostens Tiid naae til.
Derved kom Sildefiskerier, som een af Landets vigtigste Poster, i en bedre
Gang, da Salt og videre Materialier til dets Fortstetrelse var ak faae i Landet,
og den Guds Velsignelse, som Indbyggerne af dets Mangel maae lade gaae i
Soen i disse knappe Tider, kunde komme Lander og Trafiquen meere til Nytte
baade i Henseende til Meengden og Godheden; Thi Handelsmand, som da
boede i Landet, kunde deels ved sine Boeliger, deels ved at holde Folk paa den
Tud liggende ved de Steder, hvor Silden gik ti!, vcrre beraadde paa ved Salt
og Eege«Trerer, hvortil Staver fra Ostersoender, som nu i Bergen maarre forstrives, at modtage selv Silden ferst, naar den blev dem tilfort, og nedsalte
den paa den Hollandste Maade; thi dervilde blivekiendeligForstiel paaGodsets
Godhed, naar en Bonde eller Handelsmand stiv lader Silden nedsalte.
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Naar man da om Hoften, de ?lar, ae Havsild kommer ind, og dens
Tilgang steer betids, fik endeel deraf strap om Hosten exporters, i steden for
den nu ligger trefierdendeei Aar i Landet, og imidlertid tceres og forrorres af det
store St. Hybes Glas-Salt, vilde man finde en merkelig Forstiel paa dens Af
fattelse og Priis uden Lands.
Derved kunde og paa beleylig 'AaretS Tiid, naar Kulden ikke var faa
stark, fom den ellers ven stsrste Tiid af Vinteren falder, giores af de i Landet
boende Kiobmand et Forsog med at virke og nedsalte Fisten paa den Americanste Maade, og da vor Fist er i alle Maader saa god i sig selv, om tkke federe
og bedre, saa turde den komme i samme Anseelse og Priis, og vare ligesaa begierlig i Spanien, Portugal, Italien, og andre Steder lige ind til Tyrkiet,
som den, der fores fra Terre neue, og de fieere Americanffe Kyster, og hvad
Fordeel vilde ikke deraf flyde for Kongen og der hele Land?
Ligesaa Sildsalterie, da vor Sild er i alle Maader saa god af Fedme og
Smag, meere giengs begavet med Flomme end den Hollandste, der giernehar
Malk og Ravn i sig og storre, folgclig grovere i Kiodet end den Nvrsse.
Hvi ssulde ikke, naar Handelsplads var i Landet, vor Sildsalterie kunde
tildeels gaae for sig paa samme Maade, som den Hollandste? De fornemste
Reqvifita dertil ere Eege-Traer, og at have en Balle Lage fardig, hvori man
kaster omtrent soo Sild paa eengang, og der strap efter den er taget af Garnene,
at den deri stal faae en Slags Stivhed i Kiodet, og beholde sin Rist eller fine
Skicrl, og sin naturlige blankeColeur, siden naar den er ganet, som der kaldes paa
Norst, eller Qverken er taget deraf, lader de Blodet afstyile, og salter den ikke med
det store St.Hybes Salt, som vi bruger, (og er nodvendig for vor Sild, der ligger hele
Vinteren over, og maa have dec ar rare paa, men tarer sig selv op med det samme)
men med Lissabons Salt, der er finere og kniber den desto snarere; Ja vel og der
Franste, som gior Fisten meere sodsmagende, naar Silden strap spises, rhi den kand
derved eysaa lange conferveres, som hos vsVmteren over, men derhos foraarsager dels morke og leeragtige Colour, ar Silden bliver eysaa blank og anseelig;
3 det mindste ere de Engelste, Schorste og Jrdste heel forlegen for det sidste til
sine Salterier; thi man laser, de beklager, de ey karid faae deraf formedelftden
Missorstaaelse mellem de tvende Nationer.
Ville vi saaledes benytte os af Leyligheden, der gives af Skaberen ligesom
i Handcrne, og for vor Sruedor, som Franste, Engelste og Hollandste mev
saa stor Bekostning soge paa saa langt bortliggrnde Steder, og det med saa
ftor Iver, at de holder ud, hvad de tvende forste Nationer angaaer, store og
blodige Krige for ak vinde og confervere Fiskehandelen, hvilke for narvarende
Tiid har Fordeelen borte for vs Norste, ligesom i mange andre, saa og i denne
vigtige
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vigtige Handel, faa kunde samme komme til paa lenere Maade, at indbringe
os mange Millioner end Lem, som maa glore sig meere Moye.
Vi soge ester Guld i ve andre Verdens Parter, og vi har den beste Guld
mine hos os selv, som vi lade andre arbeyde udi, og reise af med Fordeelen; Jeg
vil kun navne der eene Exempel: Da Lhrisiiansund i Aaret, uden Tvivl 17'3$,
fik Kiobstads Privilegier, kom nogle Skotffe Familiar, der nu meget har for,
mcerer sig og etablered sig i de omliggende Egner af de Provincer Romsdal og
Sundmser og sarte sig ver ned, oprettede sig ver mev sanulige Contoirer en
anseelig Handel med Dild og Fiff, som da gck yppig til paa de Grandser, der
nu af disse Slags Fifferier er saa godt som gandffe forladt, og derfor har de
maarretsie sigom andre Steder efter samme Handels Fortsa'tkelse; Midlertid
medens disse Fifferier continuerede, gjorde disse Fremmede sig saa stor Fordeel
af denne Guldgrube, at den rene efterven anven efter nogle Aars Forlob gik
over igien som Capitalifter af $0 til 100000 Rdlr., og sendte andre over igien
at fortscrtte Handelen, da de selv sidder som Herremand i Schotland.
Dette og meere saadant er Landets egne Indbyggere Tilffuere af, fordi
de mangler Leylighed og Anforsel til Handelens rette Etabliflement, som vi
gierne maae give saa store Larepenger for til fremmede Nationer.
Ved stig Hanvelsplads at oprette i Landet blev forekommed Russernes Jnd»
snigelfe i Landet, hvorved vel har flydt dette Gode, at Vet Ruugmeel, Ve har i
disse knappe Aaringer fort, har opholdt mange MenneffersLiv paa de Norderstr
Steder, som ellers maatter sulte ihiel, men for der forste faaer Kongen ingen
Told as denne deres Handel, som er alt for ubilligt, dernest tager de ingen andre
Vahrer igien uven Odder og Ravffind, dem ve endelig vel betaler, men kand
kun vare en Bagatelle deraf at faae, saa Veres storste Betalning steer i Con
tanter Guld og Solv, som de reiser af med til stor Skade for Kongen og
Landet. Envelig forer de nu, da Ve har merket Landet trcrnger, og de faaer
gov Priis sor hvad ve forer, Bedragerffe Vahrer, helst Ruugmeel med Sand
opblander, som gier det tungt t Vagt og uspiseligt.
Dersom derimod var en Handelsplads i Landet, holder jeg for, der kunde
paa Archangel, der ligger en maadelig Diftance fra Nordland, og kunde giores
vist een om ikke tvende Reiser derhen om Sommeren, oprettes en anseelig og
profitable Handel med Skider baade fra deres og vor Side; da manvilde finde
sin gode Regning med fra dem at faae Rung og Meel, Hamp, Liin, Huder,
Olie, Kisd, Talle, Vox, Honning, Jern, Spiger, Tiåre, Tougvark og
utallige firere for Landet tjenlige Vahrer, for meer end ordinaire godt Kiob,
endog indtil Trac-Last, naar Skov hos os selv mangler; Og de kunde igien
sage fra os, Zlojeler, Sl'iketoyer, Etoficr, Cattuner med firere stige Kram,
vahre
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vahre, samt Sukker, Caffebonner, og andre Stags Spscerier; Nok Viner
og i scer Brandeviner tillige med fleers, som ey kand opregnes, de begierlig soge
ester, og betaler gierne vel, ligesom Skindvahrene.
Dette synes kunde blive en fordeelag'ig Handel, som ville tonne Umagen,
da fik Kongen fin rigtige Told, da studsede man Wahrer med Wahrer, og de
reedbare Midler bleve i Lander, der nu gaaer ud, og det for bedragersse Wahrer, som da blev forekommed ved at salge paa Handelspladsen, og ikke som nu
omkring paa Landet; ja Landets egne Skibe kunde selv beseyle de Archangelsks
Kyster, og med gvd.Fordeel hente i ftrr Liin, Hamp, Rung, Hvede, Gryn
og Meel derfra, fom der er ringe Jndkiob paa, ex. gr. Naar Wcrxten har
varet yppig, har man der paa Grandserne af Archangel og Cola kunder under
tiden kiobe i Wog Ruugmeel for io Skill. Dansse i Ryssiss Vagt, som kun
paa tvende Skaalepund er mindre end vor Wagt; Denne Handel tigger ingen
Kiobstad i Norge faa beteylig for, som Nordland.
Dersom der blev giort Alvor med Kiobstads Anleggelse, eller Handetptad,
fers Oprettelse i Nordland cg ai dre Nationer, sar de Engelsse fik Tilladelse,
og visse Bars Friheder at satte fig ned, enten de Bergensse vilde antage der dem
gjorde forste Tilbud eller ikke, ta kroer jeg, den sterste Deel af Kiobmandene
ville antage samme, siden de fleste maae og kand ansees, kuns fom Hokere un
der De 3 a 4 Hollandske Commiflionairer i Bergen, som ere intet mindre end
Patrioter, og spiller under Dakke med Hollanderne, bederver Fiskehandelen,
og bruger de Hollandsse Penge til Forssuder for de mindre formaaende Kiob,
mand, og paa deres Principalers vegne determinerer omtrent Prisen, forend
Fissen endnu til Bergen er indkommed; Da nu de Hollandsse Skibe, som flat
afhente Fissen, ikke kand indfinde sig, forend silde paa Sommeren, mod den
Tiid Fissen kand ventes til Bergen, og naar contraire Veyr holder de Nord
landsse Jagter tilbage , maa de ofte ligge i Bergen 334 Uger, og vente der
efter; Saa i Den Tiid kunde de style dire&e Det* Nord, naar Export var af
Landet, indtage sin Ladning og vare paa Tilbagereystn iglen, forend de dog fra
Bergen kand blive expederede; Ja de kunde da saa meget lidligere foretage
Reisen, og have sin Ladning inde i Junii Maaned, da de tog Fissen lige fra
Stedet, hvor Den er fisset, som meldt, der er Centrum midt i den Nordlandsse
Province beliggende.
Naar nu Fisken er begierlig, som nu nogle Aar harcontirmered, paa det
Hollanderne kand faae den nye Fiss desto hastigere til Bergen, accorderer Kiob
mandene med endeel Jagt-Skippere: Dersom De kand giøre en Mellemreist,
og komme saa meget for til Bergen med nye Fiss, ssal deres Priis blive saa
meget storre, nemlig forend den rette Flaade af Jagter kommer sidste Reist,
deraf
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ben Infolence: Skipperne kcrppes om, ot begive sig forst paa Reisen, og Ver«
for ikke giver Fissen den fornodne Tiid al torres, kaster den halv lorrer i
Zergten.
Naar den da kommer- forst til Bergen fugtig og brderved, og t Skibet
siden meere bederves/ bliver man ved en reneste saadan Ladning præoccupat
Udenlands mod den hele Fissehandel samme Aar, tankende, den hele Fisteavlinz
er falden saa siet, og derved sattes den gode med den siette Fiss i Misrredir, som
<t par Aar efter hinanden man havde Erfarenhed af.

Dersom nu Exporten sseede direde af Landet, da sik de Udenlandsse vore
Fiffevahrer nyere, fr»ssere og bedre qvalificerede, som nu meldt er, foruden
mange andre deraf flydende Fordeele for det hele Publico, naar Handel og Irafiqve havde Sted i Landet selv; Ja da vilde samme, formedelst den begierlige
Fissehandel snart blive til en florißmt Stad, og alle de Vansseligheder, som nu
primo intuitu synes at mode, vilde snart overvindes, samt de derimod giorde
Obftacler og Ventilationer Kttelig Tolveres.

Man har Exempel i Christianfund der havde den allerfletteste Situation,
nogen Sted i Verden kand have, bestaaende af 3 adssilte torre Klipper, der ey
vopce saa meget Grcrs paa, at en Koe kunde fodes, og fandtes ey Skov til
Bygning og Brernde ncermere end 5 a 6 Mile, ikke desmmdrr da denfikKiobstcrds Privilegier, blev den dog i en foye Tiid saa bebygget formedelst sin Ve«
leylighed til Handel, at der fattedes Land til Pakboeder og Huser at opscrrte,
og der blev ved de SchotffedolonittersAnforsel saa vigtig Handel, farlig med
Fissevahrer, at Trundhiem kunde langt fra ikke komme op derimod; Kunde
nu Vansselighederne saa vel og hastig lade sig der bestride, saa har man Aarsag
at veme det ikke mindre paa saa meget baade beleyligere og behageligere Steder,
som Nordland kand producere.
Det er ellers at undre over, at den Norsse Fissehandel bliver i disse Tider
saa gandsse sadt til Side, da Opmerksomhed ellers i saa mange andre Ting udi
delte Seculo mcrgtig har taget kil; I den Sted vor eurieute Verden bruger
Tiden til andre Studia, saa benytter andre Natroner sig af Tiden til del Oeconomisse Studium at befordre. Handelen at udvide, og Fiskerierne baade paa
sine, og vore Srromme at giore alt storre Fremgang udi.

Hollam
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Hollcenderne emplojerer 3000 Seylere udi alle Slag^Syefijkerier oa deres Transporter, saaiedes tiltager de aarlig deri.
Engeland nesten lige saa mange, uagtet de har hverken Rhein, Moses, eller
sieere saadanne navigable Stromme af mange 100 Miles Lcengde, som nesten
commenderer hele Tydfflands Negotie.
Frankerige emplojerer ligesaa nogle 1000 Skiber til samme Handel og
Negotie.

Sverrig tager og oyensynlig til aarlig udi Commercie, Folkemængde,
Manufacturer, Agerdyrkning og Skibbyggerier, som nu, strrlig nogle Aar,
har mcrgtig tiltaget, og har sin Udspring af deres florerende Fiskerier og sammes gode Foranstaltning, hvilket alt vi bliver siddende som foleslose Tilskuere
af, uden at gribe ind i vore egne Barme, og fole Manglerne hos vs, der nok
burde drive os til al Arbeydfomhed med disse andre Nationer.

I dette Stykke of Oeconomien, nemlig Fiskehandelen, har viden storste
Fordert og Beleylighed frem for alle andre Nationer, da vi har inden vort eget
Land omtrent zco Miles Diftance giennem hele Norges Soekyst, hvor Fiske«
riet gives os ligesom i Hcrnderne, som meldt er, og hvor saa mange Indbyg
gere lever nesten allene deraf, men i steden for, at delte ffulde drive os ril Op,
merksomhed i Handelen ved al udbrede den, og anlegge den paa beleyligere Ste
der, lader vi det hellere blive ved den gamle Slenlrian ex. gr. der har saa rit
vcrrek ventilered om Handels og Kiobstceds Anleggelse i Nordland, hvoraf
Fordeelen for Kongen, Landet og den hele vigtige Fiskehandel er saa haandgribeli'g, at den falder enhver i Synene, da vore Fiffevahrer, som meldt er, al
drig i Henseende til Priis og Anseelse kand komme i Ligning med andre Natio
ners, saa lange de ikke ved Handels Folk i Landet bliver paa andre Maader
virket og saltet, samt i rette Tiid af Laudet nye og friff udforre; Men samme
vigtige Foretagende er stedse blever contrecarered, og kuldkastet ved det gamle
Monopolium og Privilegier de Bergenske har beraabt sig paa, saa at et heelt
Land maa stedse blive ved at lide for en eeneste Bye at confervere, i ben Sted
man kunde faae baadeBergen og en lige stor Bye til inden kortTiid begge at florere.

Det var nok vcrrd at tage i Conflderation Tiden og Conjunéturerne,
da.Bergen blev raadig fyrst for Alvor over Fissehandele»/ form have sit Sade
just
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just i Bergen, da var for Det forste Nordland kun lidt eller intet bebygget/ imod
hvad Landet nu befindes at vcrre; Jeg tcrnker, de fleeste Indbyggere, Nord,
land i De Tider havde, vare ve! Finner og Lapper, der forst har vpryddet og
beboet Landet, som Tid ester anden af Nordmandene ere bortjagede, og deres
Boeliger indtaget, siuttelig var Landet de Tider ikke stor Umage vard, og Fifferiet ikke af saa stor Confideration, som siden.

Derneft var Det paa Den Tud, at Hanfestcrderne forte Regimente over
Soen og Handelen, og oprettede sit Concoir i Bergen for den Nordenfieldffe
Fiffehandel.
Hvad angaaer Bergens Byes forste Anleg og Begyndelse, Davar nok
ikke lang Tiid mellem de tvendeKiobstader Bergen og Vaagen i Nordland deres
Anlcrg, thi Bergen blev forst anlagt afKongOlluf Kyrrs, i Aaret 1069 og forste
Anlag til Vaagens Kiobstcrd, (som er Det beskrevne Sted i Lofoden, hvor der
store Fifferie nu er) blev giort af Kong
Mlagnusen ved at bygge en
Kirke og legge meget Gods dertil, som er ffeet, enten i Slutningen nf Det 11 te,
eller Begyndelsen af Det 12te Seculo, hvilket Da siden gav Anledning til, en
Kiobstad der at anlegge; Hvad Aar samme egentlig er bleven til en Handels
plads , kand man ey saa vist determinere; Men Dette finder man, at samme
fik i Aaret 1384 af Kong Olluf Hagenfen Kiobstceds Privilegier, at De af
Finmarken og Helgeland, Det erafheleNordlandene ffulde handlepaa Vaagen,
nemlig Kiobstcrden Waagen i Lofoden, ikke som een alt for meget Patriotisk
Autor har vildet forklare Det til Bergens Vaag eller Vtig, som er urimelig,
og strider med De gamle Norffe Skribenteres Pofitioner, ligesom og selve Pri
vilegiets exprefle Ord, som endnu findes Extraét af i en gammel Kirkestöel
Vaagens Kirke tilhorende, som jeg selv har havt i Hcender: De af Numedal
ffulde soge til Trundhiem: De af Romsdalen ffulde soge til Veddoen, som var
en gammel Kiobftced i Det Diftriét, hvor nu Molde er, og De af Sundmoer
ffulle fege til Bergen.

Ved samme Privilegium blev og stadfæstet Det, som af Kong OllufKyrre
og hans Sonne-Svn Kong Magnus for var bevilget Bergens Bye, nemlig
med deres egne Fartoyer at beseyle Nordland, simtelig ikke at handle med Al
muen, som var forbunden at fore sine Vahrer ttl Vaagen, men medKiobmerndene i Vaagen i Anledning af Fiffehandelen, hvilken Bergen, hvor eet af De
fire Hansesterdernes Contoirer var, paa den Tiid bestyrede over hele Norge;
Ss 2
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Detttförholdt sig saaledes, al den Grund Vangen var ved Magt, atdehand#
lede med samme Steds Borgere, og siumlig er del, ar de som Hvkere under
Bergenffe, bleve ved denne Bergenffe Handel ruinerede.
Da nu Vangen havde faaet sit Banesaar, bleve de ligefuldt ved at be
styk Nordland, og have fra Almuen selv Landets Vahrer, paa forste Haand
for let Priis; Zal man finder og, at Tydsse, Hollandsse, Engelffe, Schorsse
og Jrffe, sluttelig saa mange, som siode i Correfpondence med det Bergenffe
Tydffe Contoir, alt dependerende af den Hansestedffe Fiffehandel paa de
Steder, begyndte at beseyle Nordland, og handle direöle derpaa, fordi de
fandt sin Regning med ar have Vahrene fra forste Haand, tuen bleve Did efter
anden ved Kongelig Forbud excluderede.
Saaledes cominuerede de Bergenffe selv at bestyk Nordland, indtil 1539;
da Bergen var af de Vitalianers Udplyndring saa udarmer, ar de ikke for#
manede längere selv ar bestyk Landet, men fik der siden paa den Fod, ar de
Nordlandffe selv med Jcegrer maarre fore deres Vahrer til Bergen, og hente
sine derfra, hvilket erden samme forderveligeHandelsmaadesorNordland, som
endnu continuerer.
Hvad Did Hanfesicederne havde sin Oprindelse er uvist ar fastsatte; Derom
ere adssillige Gisninger, nogle gior den aldre, andre yngre, folgelig kandheller
ikke fastsattes, hvad Tiid de Bergenffe, som der sidste af de fire Hansestadernes
Contoirer bito funderet og fik forsi fine Privilegier; Men delte er en afgiort
Sag, ar Bergen har fra den Tiid af varet raadlg over Norges Fiffehandel,
og taget sig alt meere Leylighed esterhaanden ar lrakke den Nordlandffe tillige
under sig, da de anmasser sig nu en Slags Monopolium derover, saa at rore
ved den, er ligesom ar rore deres Oyesteen. Paa den Did var den Nordlandffe
sandel, siden Landet var da ikke saa pepleured, ey af stor Berydenhed, som
Weldr er, deels kunde denne Handel efter da varende Conjundhirer, maaffee
ikke vare Landet til faa stor Skade som nu, da dr Bergenffe stode selv for
Transporten, og Fiskehandelen var den Tiid i en anden Circul; Da var der,
at samme Magter vare de eeneste, som i den nordlige Deel af Europa drev no#
gen ©ee Commercie, og havde Handels«Hujer overalt i Europæiske Lande,
allsaa kunde dette paaraabre Monopolium paa den Tiid ey saa meget præjudi
cere Landet og Fiskehandelen, da Vet er siuktelig, ar som de vare de eeneste
Handlende, og i Norge nesien der eeneste Merk, saa er der rimeligt, arVnhrene
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rene bleve vel betalte, thi Contorerne havve den Did ingen Rivaler i den Han
del der samme Tiid var Norges nesten reneste Solvmine.

Hele Europa var (dem undtagen) i samme Uvidenhed om Ssehandelens
Nytte, og laae svr den Did i Dvale, ligesom vi endnu.
Dronning Elifabeth gav deres Privilegier sidste Stod i Engesand, den
hun ansaae hoyst stadelig for Handelens Opkomst; Frugterne deraf indhostede
hun inden kort Did, og den iLngelsse Negocie og Ssemagt gjorde en Utroelig
Fremgang; Hun og hendes Minifterium Cromvel, Carl den Anden, og de
res Minifteria ere blevne udodeligr udi Historierne formedelst Commerdens
Forbedring og Bestyrtelse.
Der stiller da en Hoben mellem de Dder, da Bergen tilvendte sig Mo
nopolium over Fiskehandelen og disse nu varende; Og dersom vi i Tide havde
fulgt Engelands Exempel med Handelen saaledes at befordre, og kigr de andre
i',Handel florerende Narioner ind i Kortet, havde Dannemark paa nogle hun
drede tusinde arbeydfomme Indbyggere og mange Millioner Rigsdaler vcere ri
gere i Henseende til Landets Velstand, end det nu er.

Jeg maae gaae lidt tilbage og ansore dette ene Exemple paa Nordlands
fordervedr Handel, som just n«rvcrrende Tiid giver Anledning til: Srrax efter
sidste Krig mellem Engeland og Frankerig blev componered, blev Frankerig
, saa begierlig efter vor Norsse Ravnhandel, at den nu nogle Aar har verret i
hoy Priis; Dette hargiort Normcrndene jaagraadig efter Gevinst, ar mani
Fisseriets Tiid har saltet flig bedarvet Ravn, som man ellers tilforne har kaster
bort som uduelig, nemlig: Sidst i Fiskerier ar salte den udgydede Ravn der er
blod som en Suppe, og rager ey imod nogen Knibning og Fastighed afSalr, hvor
meget man vil fpendere derpaa, thi de beste og fasteste Parcider og Ravnkorn
ere udgydede ti! sit naturlige Brug, og alt der blode og uhumste Vasen, fom
en Sliimagtig og opleft Materie, er allene tilbage som til intet kand tiene, og
burde kastes bort, i steden for Kiobmcrndene i Bergen ved flig bedragerst Gods
ar forefinde hos sine Handlende, burde strap angiver Bedrageriet for Stadens
Politic, ar Vedkommende kunde tilborlig bleven afstraffer; Saa Harde stukket
under Sroel dermed og modtager flige bevragerste Vahrer, udstiber dem igien,
og bedrager fremmede Udlcrndinge dermed til Spor og Skieendsel for vor Land
»g Nation, samt saadan for Norge confiderable Handel ar bestadige, som
Ss 3
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hverken vi eller Efterkommere vil finde os vel ved, nu er Det og dette sidste Aar
kommet dertil, at denne Ravnhandel er <i!De!e6 i Decadence, saa at de sidste
Ravn-Ladninger var ncer ved at blive arreftered i Frankerig, kunde ikke afsat
tes, men blev et Qvantum af 4000 Tonder oplagt, hvorpaa ikke allene Commifiionarierne i Bergen, men og Stedets Stift-Amtmand stal vare tilssrevet
i denne Materie, at dersom ikke Nordmand ville legge sig efter bedre Gods al
lave, maatte "Frankerig gandsse abandonere den Handel.
Dette Exemple kand tiene til Bevits paa, hvad siibrig Fod den Nordlandsse Fissehandel staaer.

Til Slutning maa jeg anfore denne Anmerkm'ng, som er vard at tages i
Confideration: Det, som ellers meest har ruineret Nordlands Indbyggere,
er deels den vidtloftige Brandeviins Handel, som der, frem for mange andre
Stader florerer, formedelst Jagternes Fart paa Bergen vgTrondhiem, hvor
fra i store Qvanticeter og Lastetall fores Brandeviin, til Indbyggernes For»
forelfe, saavel ellers, som i sar, naar de soger sit Narings Brug ved Fisserie,
da mange Drikfaldige kommer hjem fattigere end de reifer derhen; Det ssade,
ligste er endnu: Landets Ungdom, naar de er 10 a 12 Aar gammel, kiober de
sig ved Foraldrenes Samtykke, fra Kiobstaden en Eortion Brandeviin aarlig,
for at salge ud og profitere paa; Men derved steer, at mange fra sine unge
Aar vanner sig til Drikfaldighed, og dette holder jeg for, at vare en stor Aarfag
ot den Last her i Landet er saa giangs, deels den Handel af bemeldte Trvnhiems
Borgere, ved at reise om de z Maaneder, som fra Apriii^tiD har varet brugt,
fra Gaard til Gaard med deres Kramkister, da ved saa.dan Borger-Baads
Ankomst, Folket paa Gaarden, helst de Unge, stiimer dertil, hvorved Bor
gerne selv, eller hans Kone, Son eller Datter; thi de reiser omkring hver i fit
adskilt Diftrict og paa sin adskilte Baad, aabner sine Kramkister og foreviser
dem alle sine Kramvahrer, som glimrer de Unge strap i Syene og gier dem begierlige efter stige ufornodne Narrerier, hvortil de meere annimeres ved saadan
smigrende Forestillinger; naar de Kiobende beklager sin Pengemangel; bliver
de strap foulagered med den Trost, at de stal faae Credit, som er dem til stor
Opmuntring, fim de tager ftist ud hvad de har Lyst paa, uden at tanke paa, hvor
fra Betalingen stal komme; Dette er nu Borgernes forste Reise strap efter de
er komne til Landet da tilhandler de sig hvad som er at faae hos den gemene Mand
af Fist og Skmdvahrer som kand verre avlet otn Efterhosten og Vinteren.
Nogen
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Nogen Tlld for de vil skibe ind og pakke af iglen til Tronhjem, glor de
den anden Reife om Landet for at indsamle af Landets feede Wahrer, Smor,
Ost og anden liden Formad som kand vcere samlet den korte Tiid af Sommeren,
og derforuden at samle Slagter af stort og smaat Fere, som de da ved Hiemkomsten ncdsiagker og salter need at bringe med sig til Tronhjem til Vmter-Provi lion for sig selv og andre, og har stedse saadan Pro vi (ion, de har medbragt,
varet god Hielp for Tronhjems Indbyggere, saavel for dem selv, som Vårker
ne, med stige Vahrer at fbu nieres, midlertid flyder den Infolence deraf; Eft
terat de har tillukket sine Sommerboeliger og pakket af, og Kuld indfalder , som
gior Skade paa Kornavlingen, er der ey allene ved deres Affiftence if fe een
Tonde Korn at faae til Soutenue for Tramgende; Men de har og stroget af
med Bondernes Sommeravung og Slagter, som de har tilforhandlet sig for
deres til Landet bragte Wahrer af Tobak, Brcrndeviin, Naaler, Baand og
andre Slags Kramvahrer, som Landet har iglen, i sieden for de burde have
sin Sommeravling til at leve af i stig Trangs Tiid, og salge til andre i Landet,
som tranger dertil, og kunde give'Korn iglen; Ved denne anden Reise er det,
de indsoger Betalingen for den giorde Credit forrige Reise, naar nu hverken
Gamle eller Unge har at contentere med, fom de just heller ikke ffiotter om ae
tage mod Contain, saa maae Landets Producer af Fiff, Slagter og fede
Vahrer dertil bruges, som da hos disse Gielvbundne tages for hvad Priis den
Handlende finder for got; Den stsrste Insolence heraf flyder, er at Almuen
fra Ungdom af vannes til Dovenhed i at fabriqvere selv af Landets Producer
sine Klaver, som de ey kand klage over Mangel paa Macerialier til, i Henseende
til at een af dette Lands vigtigste Fordeele er Schaferier af Faar, som fleeste
Steder holdes og gaaer ude Vinter og Sommer paa Oer, ligesom de Engelske
Producer og temmelig god af Grode; thi ved det der tilbydes dem for deres
Gtuedor stige Kramvahrer, saa er det blevet til en almindelig Skik: Saa snare
Ungdom «t io a i2 Aar gamle, maae Drenger ey klcrdes i andet end Klcrdes
Klcrder, og Piger i Colcmankis, Cartun og Stoffes Klceder, og enhver, som
vil kige ind i Landets oeconomiffe Sager, seer nok at stig Extravagence i Klcrder er langt almindeligere og ft em Ruine for Nordlands Indbyggere, end den
scrdvanlige Hengivenhed til Brcrndeviin og stcetk Drik, saa jeg holder for, at
flig Handel as bemeldte Tronhjems Borgere har^sied.'e vcrret storsie Pest for
Nordlandene. Denne Handel har stedse havt sit Scrde i disse viUricier, ©ab
ten Jlofobm, Vesteraalen, Senjen og Tromstn, jo lcrngere Nord, jo fordeelagtigere er Handelen, og Borgerne rigere; Derimod paa Helgoland er der
Bossasie Borgere, som aldrig flytter, men har derfra sin Handel ^paa Bergen
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og Tronhjem, hvis Handel er ey ffadelig men heller gavnlig for Landet, da Al,
muen kand nyde Afllftence i Trangs Tud af fornsdne Vahrer til Underhold
ning og sit Narings Brug at fortsatte.

Denne Materie funDe langt vidtlsftigere udfores, ogdensveäuÄionmevigtige Argumenter stadfcrstes, men Forfatterens Hensigt, ved den over Fiffehandelens nu vcerende Export og Trafique givne Underretning, samt de faa
Stropher, som til en Prove ere anforte om, hvorledes samme kunde sattespaa
en bedre Fod for Kongen og Landet, gaaer allene derud paa, at vise sig en rett
staffen Patriot,

Afhandling

