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Kort underretning

Om Eger Sognekald
i Aggerhuus Stift i Norge.
af

Hans
§.

8trom i.

ger er et af de sterste og folkerigeste Præstekald i Norge, fkisnr ikke der
vidtlsftiaste, da det kun indbefatter tvende Kirke-Sogne, Hoved Sognet
Eger og kct litte Annex Sogn FrskllM, fom tilsammen strcekker sig i Lcengde fra
VSV til ONO , 3i M'le, og i hpieste Brede 2 Mile.
Dcto Folkcmcrngde

er anseelig og bestred 1769 af 5678 Stale, nemlig 2672 Mandkion og 3006
Qvindekion.
Ak Antallet siden den Tid er temmelig forsget, kan stuttes af
Commumcanterne, som alkonc i Hoved-Sognet ere i de sidste 10 Aar tilvoxede
fra 26 ro til 3054, folgelig soregcde wcd 444 Stale. En stor Aarsag til Folkeriahcden er denne, at Indbyggerne paa nogle Steder for Tralast Handelen og
Gav Mollernes Skyld boe samlede i visse Dorper, saasom SSefifofieil as 550

Stale, Hougsuttd af henad 420, foruden nogle mindre.

2.
Det« Beliaaensied er midt imellem de Byer' Bvagnes og Stromsse
(tilsammen kaldte Drammen) og Bergstaden Kongsberg, af hvilke de forste
ligge 2 Mile nedenfor, og den sidste ligcsaa lungt ovenfor Hovedkirken, der
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omtrent ntzgisr Middelpuueten af det helePræstegield.
Den store Elv Dram
men, fom lober midt igiennem Hoved-Sognet, giver Indbyggerne megen Ncering, deels ved Transport til Bergstaden og Jernværkerne, Lecls ved Træekasten, fom derigiennem nedbringes tik Vejerne.
Mene af Bielker gaaer
aarlig igiennem denne Elv 12 til 16000 Tylker foruden det Tommer, som
i dette Præftegield skiæres til Vrsder, hvis Tal i det mindste udgior aarlig
535000.
Megen Jernmalm transporteres og igiennem denne Elv fra Vesterlanvet eller Christicmfand Stift, til Jernværkerne Hassel oz Eidsfoff, hvor

imod Stangjern og andet gydef Arbeide igien udskibes. Det nyelig paaGrændserne af dette Prceftegirld anlagde Koboltværk med sine 200 Arbeidere stkal og

herigienmm have stn meeste Tilforsel.

§

*
3

Situationen er her som paa de fleste Steder t kander en Afvexling af
Vlerge, Dale og Elver, allene med den Forffiek, at Dalene ere meere brede,
Elverne t fær Hoved-Elven meere stille lebende, faa man med fmaa Fartoyer fan
style 2 Mils op, og Viergene, fom paa begge Sider mdflutte dem, mindre
Hoye og steile end paa ds fleste Skeder i Landet.
Derover er dette Sted
bersmr af sin Smukhed, fom endog af fremmede og udsulaudsks beuudrcS.

Sse Pres. Fabricii Miss nach Norwegen S. 137.
§•

4-

Om Luftens Vessa ffcnhcd kan jeg ikke sige meget.

I de 2X Aar jeg

har varet her, har man haft stark Varme og Tecke om Sommeren, i sar 1781,
ra bande Korn og Hoe forbrændte.
Samme QI at indfald c ven største Varme
den 27de Junii, da den paa Fahrenh. Therm, gik tik 84 Grad, ligesom Aaret
tilforn den 9de og 12 August til 83 Grad. Kulden har ligeledes om Vinteren
været temmelig stærk, men ingen Tid ft øm end ven iste Jannari i dette Aar
1782 , da den 9if til 32 Grad nutzer Salis Ammonfø-ci Kulde, fom gisr

29Z Grad paa Reaumurs Scala, ja paa Ksngsberg steeg den paa Reaumurs
Therm, ril 32 Grad, Men denne Kulde varede kun kort, og for der meeste

•j

;
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har man i bett ne Vtuter haft mildt V?yr af V. og S.
Mcerkvttrdig er den her
saa kaldte Field-Tse om Vinteren, da Sneen oste opleer paa Fjeldene, medens
derer skarp Frost i Dalene, som dog kun varer indtil Nytaar, eller Hell. 3
Kong, ester hvilken Tid Kulden er (Tørre paa Fieldene end i Dalene.
Det

ferste synes at kunne udledes af de milde Dampe og Vinde fca Soekysterne,
der stryge over Fjeldene, men kan ikke trcenge ned i Dalene.
Til det andet
kan Solens høyere Gang paa den Tid af Aaret vcrre den største Aarfag.

§-

5-

Jordarten er meget
de, Rug, Byg og Havre.

beqvem at frembringe alle Slags Korn-Sorter afHves
Dog faaes og avles meeft af sidste Slags af Man
gel paa ©iøbning; thi da man for den idelige Kiørftl til Biergvoerkerne, maa
holde mange Heste og følgelig et desto mindre Antal Kiser, nsdes man meeft at
at b ettene sig af den Soed, som rager ril Takke med den mavreste Jord.
Det
synes derfor, at Skovhugsten fsrst maatte ophore, og Biergvcerkerne nedlegges,
naar Landet fkulde blive saalcdes dyrket, fom det fortiener.
Imidlertid er dog
Agerdyrkningen her som andensteds i Tilvaxt og Forbedring.
Humle- eg
Frugt-Haver haves vel mangesteds, men med det første Slags gier man sig
dog ikke ncer den Flid, som i Oplandene, Hvor Humle-Avlingen er bragt i den

Stand, at mange Aar lidet eller intet indføres deraf til Drammens store Told
sted; Og med Frugt-Haver er Naboe-KaldetLier ulige bedre forsynet.
Klok
ken-Urter ere derimod desto meere i Brug, saa der er neppe nogen, som jo
har en Kaal- og Urte-Have ved sine Huuse.
Hamp og Hor saaes og tilFornsdenhed og eget Brug.

§.

6.

Paa Steenarter og Mineraiier ere faa Steder i Landet saa rige som dette.
Det overste af Biergene bestaaer af den grove Granit, hvori Qvarh, Feldespath og Gltmmerdelene ere meget tydelig adskilcte; en Steenart, som mig ikke

er forekommen Nordenfielvs, hvor man i den Sted ikkun har det sædvanlige
Grander g eller HvNlberg saavel i Heyden, som i det Lave.
Graniten er her
me.st rod, men og hvid og graa.
Af den sidste Sort har MonC Paul fen
Dddd s

her
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Her forfcerdiget ffisnne store Mslkesteene, faavel til sin Oljenwlle, fom til Koboltvcrrket.
Efter Graniten folger Kalkfleelt, hvoraf det inderste af Bierge
ne og de fleste Klipper i det lave bestaacr.
I Kalksteenen fees mangfoldige Petrifacter af Nautilus re&us eller de faa kaldte Orthoceratiter, paa langs

og paa tverts, ofte ogfaa Crystall-Wbler (runde Kloder, fom indeholde SparhCrystaller), item de af Linné fa akald te Valvulæ echini (
),
*
fom altsam

men ankre ffes her paa famme Maade, som i Kalksteenen paa Aland, hvorom

kan efterlcefts Linnés Alandffa Refa, S. 41,136 og 147»
Kalksteenen benyt
ter man sig her ikke meget af til Kalkbrcrnderie, hvorimod man i AfferSogn 3 til 4 Mile herfra, broender desto meere deraf og giør dette til en besyn
derlig NceringSvey.
Paa nogle Steder fees neden for Granit- og Kalkbjer
gene Porphyr og Trap i Mcengde.
Den første rsdgraa med bleegredt Feldrfpalh,og den anden rsd, lignende en Jaspis, men dog blødere og følgelig en Jaspis
artig og markialff Leer.
Schieffersteen udgior, ligesom Kalksteenen, mange
lave Biergstrcekninger i Dalene.
Paa mange Steder er den kun en grov >
haard og jernschnffig lapis cotaceus, fom fonderkiles eg bruges med Nytte
til Steen-Gicrrder.
Paa andre Steder er den af blödere Art og tienlig til
Hvedsteene.
Hist og her er den en Schiftus fcriptura atra som kunde
her ligesom i Sverrig søndermaleS til Sværte, men bruges dog ikke dertil.
Paa mange Steder ved de alfare Veye er den meget les og fthieffrig og kan

let hakkes ud.
Denne Art kaldes Skallbeeg og bruges til at opfylde og for
bedre Veyene , hvortil den er meget tienlig.
Ved Christiania t hvor den lige
ledes falder i Mcengde, ffal den endog føres paa Agrene, hvor derved at
fmulne, forvandles til ffisn Agermuld.
I Schieffersteenen fees ellers ad.
ffillige Aftryk af Jnfeeler, Pectiniter og andre Ski«l, fom jeg her ikke vil op
holde

(*) Disse fan dvg efter min Meening ikke vart Valvula echini eller Stykker cif Kraft
bolden (Echinus marinus) fom Linné meener, men blive nok eqentkige Dyr
af det SkaqS Prof. Briinnik kalder Trilobiter.
See Nye Samling af
Kiob- Selskab. Skrifter iste Deel famt Afbildningen til 392 Side, hvor
ten nederste Tegning ligner disse nasten i alle Ting.
See og Tegningen
i Linnés Aandssa Steffl Sidt 147.
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holde mig med.
Hviid Qvartz-K'iesel haves her god Forraad af, og af saw'
we benytter man sig nit til Koboltens, ligesom tilforn (da Glaspusieriet var i
Gang) til Glassets Smeltning.
Andre ringere Steenarter gaaes her med

Flid forbie.

§.

7-

I Henseende ril Erher og Mineralier fortiener ak anmcerkes, at Her
gives Guld og Sold i Ven her i Kaldet beliggende SkaraGrube, som horer
til Kongöberg.
Den drives vel egentlig paa Selv, men faa ofte Spath«
Gangene, som indeholde Solvet, igiennemstkicereS eller medes af O.varhen,
er Selvet gyldig, faa at i Mark Erh gemeenlig indeholder rv Lod Guld og 6
Lod Selv.
De Staffer jeg selv har derfra, viise dette tydelig.
I Holte«
Fields har ligeledes vceret rige Solvgruber, men de ere for neervarende Tid
indstillede.
Af Kaaber-Ertz gives her og Prover,men hvoraf Centneret ikkun
giver 5 Lod Kaabec og 2 Qvintin Solv.
Om det Kaaber- og Blye. haltige
Iarlsbergfke Solvvark vil jeg her intet melde, men kun sige faa meget, at
dette Kald indsiuttes af tvende Biergstrakninger, der ere meget rige paa Sslv

og Kaaber, og hvoraf den nordre hsrcr til det Kongsbergffe, men den sondre
til det Iarlsbergfke Bergvcrrks District.
Paa samme Sondre Side ned til
Stromsoe Bye, cr den hele Fieldstrakning faa opfyldt med Jern, at de Kreature, som der gaae i Beed faae Buglob deraf.
I det mindste er det en ved
tagen Meening blank dette Steds Beboere, at Sygdommen kommer asGrasset
paa denne jernagtige Grund, og den megen Iern-Ocher, som legger sig paa
Bladene deraf.
Her ligger Narverud og hoyere op Saasen-JermGruber,

hvor Erhen brakkes i Kalk og er meget let flydende.
Den fores derfra til
Dikkemark- Hassel- og Eidsfoss- Jernværker.
I Nord derfra og hcnved
overst Ende af Kaldet ligger Hassel-Iernvcerk med sine Gruber, hvor Jernet

salder kaltbruchigt, og maae forsattes med Vefterlands - Malm (Malm fra
Christianfand-Skift) og fra Saasen Gruben.
Paa forommeldte Sondre Side
af Sognet ligge endnu trende Gruber: i) Magnet-Gruben, som vel nu
omstunder ikke drives ordentlig, men hvoraf Naboerne deromkring dog tag«
mange fkisnne Magnetsteene, som de i sier til de Seefarendeö Tieneste vide at
sorfardige.
2) En Vlye-Grube ncer derved, som ikke heller er i Brug,

D d d d 3

siden

574

5. Kort Underretning

siden detJarlsbergskeKaaber- ogVlye-haltige Sslv-V«rk blev nedlagt.

Man

ge ere dog af den Meening, ot dette Vcerk burde optages iglen, og ot man
hidindtil ikke har forstaaet den rette Maade at skille Kaaberer fra Selvet og
Vlyct.
3) En Kobolt-Grube, som for blev drevet paa Jern og siden for

ladt, fordi Kobolten, som man den Tid ikke kiendte, hindrede Jernets Smelt
ning, men drives nu paa Kobolt, og er belagt wed en Snees Arbeydere fra
Kobolt-Vcrrket, som ligger omtrent 3 Mile -derfra i Modmn Praftegield.
AlltN-Schieffer gives i M«ngde, faavek i dette, som Modmn Kald. Den sam
me er af lige Art og Godhed med den, der sindes ved Christiania / hvor AlnnVarket er, men er hidindtil ikke bleven bearbeydet.

§.

8.

Paa jernhaltige, eller egentlig faa kaldte SuurbköNd-Vande er her in

gen Mangel, desuagtet er ingen af dem hidindtil fert i Brug.
Paa min
Prcrstegaard udkommer i en Strikning af et Bessernd en halv Sneeg Vandaarer af dette Slags, udrindende af en tor Sandbakke, og jeg har allerede
ved Prsver befundet samme Vand gandske fundt og godt, ffiont endnu ikke
chymisk undersogr det.
Dog kommer det meget oveceens med de SuurbrsndVaude jeg har fundet Nordenfields i Bergens Stift, hvor jeg fsr boede, og
som af mig i en anden Afhandling ere beskrevne.
Nyelig har jeg fundet en
Saltvands-Kilde, hvis Salt efter alle de Prover, jeg har kunder anstille, ikke i
noget vcrftntligt er adskilt fra andre bittre Saltvande, saasom Eger og Seidliher-Vande i Böhmen, og felgelig kan bruges med samme Nytte.
Prsver
af dette Vand tornker jeg ot indsende tilLandhuueholdnings Selffabet for neycre

ar underssges og bedommes.

§-

9-

Af Jord- og Leerarter har jeg hidindtil inker besynderligt observeret, tt

Slags graaet og pibet Leer undtage»,, som er afen kiendrlig salt Smag, fkisnt
Meere uden paa end inden i.
Det samme flikkco begicerkig af Kreaturene o«des meget af de vilde Duer, fom sammesteds opholde sig i M«ngde.
Dette
er og Aarsagen, hvorfor den lille Dal, som imellem disse Leer-Bakker formee-

res,
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ns, kaldes Due Dalen.
Sand og Leer ere ellers de almindeligste Jordarter
her paa Skeder, hvorimod Muld-Jorden er meere rar.
Aarfagen dertil er
nok ingen anden end denne, at hvor Elven nu har sit Leb har før været en
Fiord eller Arm af Havet, fom da har bragt denne Sand og Leer med sig.
Til Bcviis vil jeg kun anføre dette, at Sand-Jorden heele 2 Mile op fra El
vens nuværende Udløb er opfyldt af mangfoldige Havffiel, faafom: Myti
lus edulis , Mytilus barbatus, Anomia pacelliformis, Cardium
edule , Mya truncata, Venus cafina, Nerita marina, Turbo
littoreus , Buccinum undatum , foruden mangfoldige Tubi verrniculares og store Stykker af Madrepora per tufa, hvorved dette er mær
keligt, at just disse antreffes alle meget hyppig ved Søekysten i Bergens Stift,
hvor jeg fer boede, hvorimod jeg ikke veed, om de falde ved Ssekysterne her
i Stiftet (*), da jeg ey har haftAnledn'mg at underfege det.
§.

10.

Skoven er i dette Præstegield for det meeste udreddet, eller i det mindste
meget medtaget, ved Anledning af den stærke Udferftk af Træelast, samt den
megen Veed og Kul, fom bringes til Værkerne.
Men ligkfom Skoven har
aftaget, saa er igien Jorden tU Ager og Eugbund opreddet.
Nogen Fyrreog Gran-Skov har man vel endnu, men det meeste fom Her igiennem udskibes
og paa Sav-Mollerne ffiæres, kommer dog fra Oplandene.
Af Lov-Skoven
betiener man sig, deels til Veed og Kul-Brænden, deels at famle Lovet af til
Foder for Kreaturene.
§.

II.

De mærkværdigste Urter ere Acorus calmus , Acroffichum il
ven fe & feptentrionale, hvilken sidste bruges med Nytte mod Beenbrud, Alisma plantago, Anchufa officinalis , Aquilegis vulga
ris , Aftragalus alpinus , Bidens tripartita, Carvi i stor Mængde,
fom

(*)

Ditte er

dog troeligk,

og ftadfcestes desuden

Reise igiennem Avre-Teklemarken S-

afj Hr, Etat-raad

ai.

Muller

i
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fem dog ikke herfra udføres i denMcrngde, fem fra Oplandene , Cichorium
intybus , Clinopodium , Convallaris (igill. Salom. Chryfofplenium alternif. Cynogloffum officinale , Daphne mezereum ,
Echium vulgare , Eryfimum barbarea , Geum urbanum , fom
man nyelig har giort saa ffienne Forsøg med i Dannemark , Humulus, dm
vildvoxende falder her i temmelig Mængde og hsldes for meget ypperlig.
Im
patiens noli tangere, Iris paluftris, Lithofpermum officinale, efter
Flor. Nor veg. rar i Norge, Lyfimachia vulgaris og thyrfiflora ,
Matricaria chamomilla , Ononis non Ip in ofa f mitis , fom herlig
bepryder Engene, Pifum arvenfe, Prenanthes murale , Rhamnus
catharticus , Sedum telephium , Setinum paluftre , Solanum
dulcamara , Spiræa filipendula, Verbafcum thapfus & nigrum ,

den sidste bruges her ligesom NordenfiskdS v»ed Nyrke mod Hoste og Lunar-Sot
hos Kreaturene.
Af GraSarter ere disse meest berømt?: Anthoxanthum

odoratum , kalder Trydsee Ther, fordi den af nogle drikkes fom en B yst«
og Mavestyrkende Tbee.
Fefhica o vina kaldet Smolve eller Smillie,
voxer her overalt paa Fjeldene, og fltør Kreaturene overmaade fede; den prusts
derfor af alle fom den beste Gasart, ikke allene for Faar, men for Heste, Kisev
og alle Slags Kreakure.
D 't fnnme stadfcrster og Gmelin i sin Flora Si

berica.
MllfcTlS Iflandicus vorer her paa Fjeldene i Mcengde, og efter
tn nyelig givet Opmuntring fra det Kongel. Cancellie, arbeyder man nu paa, at
giere dm meere b kiendt for Almuen, fom ct facra anchora i HungersNed
at hensiye til, i Steden for den for brugelige stkiont meget ringere Fyrre.Bark.

§.

12.

Af Fiirefoddede Dyr vil jeg kun neme Cervus Alces,Elsdyret, som
sees her undertiden: LeM(kN, Mus Lem mus , fom uaqtet den st cerke Varme
i7gE, opholdt sig her den heele Sommer i Mængde.
Den Mus terreflris

som og kaldes Muldvarp, er her ligefaa skadelig i Haverne, fom deu egentlige
Muldvarp, hvilken sidste dog ikke opholder sig her; maa!?ee ikke heller nogen
andensteds i Norge.
I dens Rede eller Hull r har man fundet en Mcengde
Carvi'Rsdder, fom den famler til Vint r-Forraad.
Alle Sl igs tamme Krea-

fure holdes her fom andensteds, i feer ssisnne Heste.

I Hestestalden har matt
gierne

em Eger Sognekald.
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Disse Kres--

ture komme ellers meget vel overmens, og dct er fornoyeligt at see, hvorledes de
kan lege med hinanden.
Dog saa vidt Kongsberg-Bergvcrrks District ganer,
maae Geder og Bukke ikke holdes for den Skade de gior paa Skoven.
Til

Faarcavl er dette Sted gandsse beqvemt.
I feer trives Faarene meget vel paa
Leerjord, og kun blive ugemeen fecde, endog paa de mavreste Leer-Ekrer (igien«
lagde Agre), hvor neppe et Grcrsstraa er at fee undtagen en anden liden Mym
the (Mentha arvenfis) som er dem sar behagelig og narsom.
Ordentlige
Schafferier veed man her ikke af, dog har Hr. Capitain Xolfnyelig begyndt

Ellers haves cn temmelig god Art af Faar, hvoraf man forsynes
vred Uld til egen Fornodenhed.

dermed.

§•

13-

Af Fugle vil jeg ligeledes kun opregne nogle faa, fa a fo tn Slag-Arnen,
aldeles liig den Beskrivelse man har over deniNorsseSlssab. Skrifter 4Deel,
Side 420. hvor den ansees som en Artforandring af Falco Chry fa et: Li 11næi.

Rullen (8colopax rulfrcola) her meget almindelig, vt den enten

overvintrer eller sildig flyver herfra maae sluttes deraf, at jeg har seek den skudt
Midt i November.
Noddessngeu (Corvus cariocatoEles) gicmmer Ned«

der i Jorden og viser deri et Slags Skionsomhed, at den samler de allerbeste,
hvilket forsikres af dem som have fundet dem.
De Sangfugle, som her gemeenlig holdes i Buur ere, Alauda arvenf Fringilla cælebs & (pintis,
Loxia Enucleator &c.
Paa Fuglevildt af Tetrao Urogallus, Te-

trix , Lagopus & Bonafia , cr her ikke gierne nogen Mangel.

Gran-

gaasen (Anfer ferus) sees hvert Aar fsrst i Maji i store Flokke at flyve hec
forbi mod Nord.
Turdi pilaris, Emberizæ nivalis & citrinellæ

Ankomst til Husene, betyder Snee.

§♦

14‘

Med atlehaande Fisse og Fisserier er dette Sted ve! forsynet.

Dcu

midt igiennem Pecestegicldet lobende Drams Elv giver dertil de,» beste 9(nleD
*
ning, og gier 2 Mile op et Vandfald, hvor Laxen, som tdelig soger at springe
derover, bliver paa cn kt og behændig Maade fangen. See Fabricii Reyse

Nxe Saml. II.
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S. 141.
Den Lax som paa Venne og andre Maader fanges indbringer aarlig
omtrent 3000 Ndlr. Eger Lux er og meget berømt of sin Godhed. I fær er
Axingen (Salmo Trutta) som ganer til om Høsten meget tender og Micat.
De øvrige Fiffe ere Abor (Perea fluvial.), Brasen (Cyprinus Brama),
Rodfittrittg (Cypr. Idbarus), Priik eller Blikker (Cyprinus Albur
nus) , Mort (Cyprinus rutilus) , HErflmg Cypr. Dobda, Giedde
(Lucius), Flynder (PleuroneEt. Flefus), den samme som de Nigffe Byt
ter, men smaa og maver,
^cuenaugen (Petrömyzon fluviatilis) som
dog ikke spises her, og neppe nogen andensteds i Norge.
Slik (Salmo La
vare tu s) , Ared (Salmo lacmlris), Forell (Salmo Fario), og endelig
Tommerdrager fimilis Salmoni Fario , fed maxilla fuperiore lon
giore , maculis novem lateralibus quadratis fulcis, punEtis ru
bris minimis fupra & in ipfa linea laterali retta , Cauda bifurca,
Radii pinnæ dorfal. primæ 13. fecunda adipof-a , Pecb 12.
Ventr. 9, lateribus minime albæ , Ani 9. Vente bræ >9. ad 60.
Squamæ vix ullæ.
Accipenfer Sturio og Yboca vitulina gaae un
dertiden hoyt op i Elven og blive der fangne.

§.

15.

Insecter og Orme vil jeg for Vidtløftigheds Skyld ey opregne, men kun
i Korthed anmærke, ot Larva Cantharidis fufcæ sees her undertiden paa
Sneen om Hosten, naar den forste Snee er optøet) og nye Snee har fulgt derpaa, hvilket ligeledes er observeret i Ungarn og Sverrig. See Schwedische
Ac adem. Abhandl. 1749. S. 79.
De Orme som i de haarde Aaringer 1741 og
42- lode sig i disse Egne see paa Sneen i Mangfoldighed, have efter Rimelig
hed, og saa vidt man af Tegningen i Norg. Nat. Hist, kan slutte, været Larva
Lbalænæ Noel, fuliginoße^ siden jeg 2 gange har feet samme Nordenfields
i Mængde paa Sneen om Foraarct, hvorpaa har fuldt kolde og ufrugtbare
Somre.
Cimex baccarum holdes her ffadcNg for Sæden i fær Bygget,
som den med sit Sueror ffnl igiennemstinge og æde Marven af.
Formica
Cefpitum (varietas) holder her til i Skorsteens^Piber eller Kakkelovns Rør,
hvori sielden kommer Varme.
I Julii og Augusti Maaneder kommer Han og
Hun udflyvende af Kakkelovnen og opfylder Huset.
Af Orme eller Snoge har

jeg

om Eger Sognekald.
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jeg kun stet Anguis fragilis og Cciluber natrix , hvilken sidste her ofte

opholder sig i Elve og fsrske Vande.
Land-Snegle med og uden Huse fore
kommer kun sielden. Endog Limax ater og Helix Pomatia sees kun lidet.
I Elven har jeg ster Mya Margaritif. Mytilus anatinus og den liNe
Teliina Amnica Müller Zoolog. Dan.
Af Mollufca vil jeg kun
ncevne Gordius filum, som her antrcffes splittet eller klyfket i den eene Ende,
som Hr. Muller og har observeret i hans Hi ft. verm. og en uden Tvivl nye
Fafciola tentaculis quatuor glo bo fis fpinofis retradilibus, som jez
Nordenstclds har fundet i Afello virefe. men her i Laxen.

§•

16.

Indbyderne ere smukke og anseelige Folk, men ey saa hcrndige font an
densteds i Norge, ikke heller saa arbeydsomme i at forfærdige alle Ting selv,
men kiobe del meeste de behove for rede Penge.
Formedelst Folkerigheden og
den starke Penge-Roullance ved Nærheden af Solvvcerket, ere Fodevahre og

Arbeydslon i hsyere PriiS end andensteds paa Landet i Norge.
Af samme
Aarsager har Pppigheden saa steerkt tiltaget, at der neppe er nogen Bonde og
Bondekarl, som jo har sine Manchesters Beenklcrder samt een eller flere KlcrdcS
Klædninger, gemeenlig med Sslvknapper i.
O-vindfolket har ligeledes deres
Skiorter, Troyer og Kaaber af Damask eller andet Silketoy.
Dog ere de deri

at rose, at de selv vo:ve og forfcerdige ey allene deres daglige Klceder af Vadmel,
grove Stoffer og Linnet, men og smukke Forklceder, knyttede Troyer og virkelige
Klcedesvahre til Heders.
For et Snees Aar siden kiobte ncesten enhver Pige
en rod knyttet Engels Troye, som hos Kisbmanden kostede 3 a 4 Rdlr. hvor
imod de nu alle forfcerdige dem felo, ligefaa gode, og enten farve dem selv eller
lade dem farve hos Farverne, ligeledes fabriqveres nu i de fleste Bonderhufe
virkelige Klcrdevahre til eget Brug, hvilke de lade valke i en her indrettet
Valkemolle, samt overfFirere og farve i Kiobstcederne.
Lige det samme skeer
og af fornemme eller conditionerte Folk, skiont de dog ikke have bragt det saavidt deri, som paa Toten Hedemarken, Guldbrandsdalen 0. s. v. hvor man
fabriqverer og salger adskillige Slags vcrvede Toyer, som her og flere Skeder
passere for Mesterstykker.
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5. Kort Underretning om Eger Sognekald.

§.

17-

Fabriqver og Manufacturer her paa Stedet, ere foruden de forbencevnte
4 ssisnne Gryn- og Sigtemoller ester Hollandsk Facon, i Oljemosfe, som
for en stor Deel forsynes med Herfrse fra dette og flere Steder i Oplandene,
i Sabefyderie, r Spigcrfadriqve, i Valke- og Stampemolle, 2 Kalk
brænderier , 2 Teglbrcrnderier, 44 Savmoller, 2 Stangjernhammer.
Mange Kakkelovne stobcs paa Der her vcerende Hassel-Iernvcerk, hvor tillige et
Smedene cr anlagt for Iernplader.
Er stork Glaspttsterie har og vcerer her,
men er nu andensteds for styrter, for ar spare paa Skoven.
Dog staae Byg«
uingerne endnu, og del kan hende, at Varrket om en kort Tid bliver igien
herhid forflyttet.

§.

18-

Til Alderdommens Levninger kan henregnes den store Grundmurede og
med Blye bedcekre Hovedkirke kaldet St. Perri Kirke; negle gamle Forssandsninger opbygke af löse Steen?, men tin forfaldne, hvor og er funden i Jorden
en Ringbrynje (en Brynge sammenlankec af smaa Jernringe) gamle Kicrmpe«
Sverd, 0. s. v.
Paa PrcrstegaardenS Grund fandtes for et Snees Aar siden
en stor Guldring og nogle Solvpenge.
Paa et andet Sted har man ligeledes

i Jorden fundet endeel Romerske Selvmsnter, 2 af Keyser Gordiano og 1 af
Keyser Claudio, hvilke jeg selv har hast i Hrender.
Endelig kan og hertil hen?
regnes visse gamle Herregaarde, i dette Kald, som endnu have enLevning til

bage af deres gamle Privilegier.

Lorents
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