
TIL INDUSTRIENS HISTORIE I KRISTIANIA
AF CHRISTEN PRAMS lAGTTAGELSER 1804-05

Meddelt ved Edv. Bull

Den bekjendte digter og socialøkonomiske forfatter Christen HenriksenPram (1756—1821) gjorde som embedsmand i økonomi* og kommerce*
kollegiet i aarene omkring 1800 forskjellige reiser i det dansk*norske

monarki for at studere økonomiske forhold. De vigtigste er de han i aarene
1804—06 gjorde til Norge og som bl. a. satte frugt i en vældig reiseberetning
paa ikke mindre end 10 bind, i virkeligheten ved siden av Jens Krafts store
topografisk*statistiske beskrivelse den bedste og fuldstændigste fremstilling av
Norges næringsliv og øvrige økonomiske forhold for 100 aar siden. Det er
derfor en nærliggende og paatrængende opgave aa faa utgit dette store ar*
beide som endnu ligger i manuskript i universitetsbiblioteket i Kjøbenhavn.
Vistnok har det været benyttet av adskillige forfattere, og kildeskriftkommis*
sionen har latt ta en nogenlunde fuldstændig avskrift som findes paa uni*
versitetsbiblioteket i Kristiania; men Prams verk er allikevel ikke tilnærmelses*

vis saa kjendt eller saa brukt som det burde være, og da det kanske kan ha
lange utsigter med en publikation av det hele, trykker vi her de avsnit som
er av særlig interesse for Kristiania.

Til Christiania kom jeg om Aftenen den 24de f. M. 1 Da
det var bestemt at vi kun skulde opholde os her een Dag, saa
tog jeg ei mine Messurer til her at indhente Materie til nogen

1 3; 24de juni 1804. Brevet til økonomi* og kommercekollegiet som
dette avsnit er tat tra, er dateret Trondhjem 17A 1804.
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Bemerkning. De 372 Dag jeg blev her, blev mig desaarsag ikke
saa nyttige, som jeg havde ønsket.

Beliggenheden ved Foden av steile og bratte Fjelde, hvor
Naturen seiv har gjort god eller dog let Vej umueligt, og at den
lange og bugtede Fjord skal være vanskelig at indseile, er uden
Tvivl væsentlige Aarsager til at denne Norges Hovedstad ej er
langt betydeligere end den er, og at Udhavnene og de nærmere
ved Havet liggende Stæder dele saameget den Omsætning, der
her concentreret vilde give Staden, dens Handel og Virksomhed
en langt skjønnere Flor. De uforholdsmæssigen usle store For*
stæder vidne om en for stor Mængde fattige Indbyggere, og
Mangel paa Rørelse til at redde dem fra Fattigdommen. Byen
seiv har nogle skjønne, men altfor mange ikke skjønne Byg*
ninger, til at den kan tiltroes overhovedet at være velhavende.

Des skjønnere er det deilige Opland, som i en Halvcirkel af
omtrent en Miil, vel og længer udfolder sig. De mange præg*
tige Landstæder, hvis Marker vidne om meget høy Grad af
Cultur, vise at Byen de høre til, har rige Indbyggere.

Et i særdeleshed saavel for den der agter paa det pitoresk, som
for den der har Øie for det oekonomisk Skjønne deiligt Syn er
Akerselven og dens Bredde- Denne Elv som i en Strækning
af 3/j Miil falder i idelige Fosser, er i sit hele Løb benyttet til
at sætte uden Tvivl mer end 100 Hjul i Bevægelse. De fleste
drive Tømmersave, dog drive 3 Papirmøller, een en Oliemølle,
og mange Kornmøller.

Jeg besaae en af Papirmøllerne. Der er to Hollændere, to
Formekar, Mekanismen i Værket er yderst simpel og lidet kost*
bar. Man presser med Træskruer og Haandspil. Conisk
Drev veed man intet af ved denne eller nogen anden af de
herværende Mølleværker. Man har Vand nok og bratte Fald
nok, men man har ogsaa meget tungladent Apparat. Værket
er lidet og i den koldeste Vinter maa man lade alting staae.
Her gjøres i Alt henved 6000 Riis Papir, men, som vil sees,
naar jeg ved min Tilbagekomst foreviser de medtagne Prøver,
meget godt Papir. Dog gjøres her en stor Deel at den ringere
Slags, fordi man ej har Muelighed til at skaffe Klude nok til de
bedre. Her gjøres en Deel Papir som bruges til Skibes For*
hudning med Kobber, til Underlag; det gjøres af plukket Toug*
værk; der sysselsættes 26 til 28 Mennesker, som fortjene circa
1800 Rdr. Arbeidsløn. Kludene koste 2500 Rdr., øvrige
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Ved Beierbroen; anlagt 1736.
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Materialier 1800 Rigsdaler. Det var Fabrikøren Glads 1 ; de
andre ere omtrent af samme Beskaffenhed. I Magazin, i Fabrik,
og i Entrepreneurens Comptoir, viste alting nøiagtigste og skjøn?
neste Orden, og idetmindste for mig var intet forbeholdent eller
hemmeligt. Det er i Norge endnu vanskeligere end i Dan?
mark at faa Klude til Papir. Almindelige Folk af begge Kjøn
gaae for det meste i saa grovt Linned, at Kludene ikke vilde
due uden til de sletteste Papirsorter, og Senge? og Bord?Linned
bruges, som bekjendt, slet ikke her af Almuen uden til Stads.
De fleste Klude faae de fra Holsteen, men uagtet disse Papir?
magere betale deres Klude med den samme Priis, som skal være
den almindelige Hollænderne, eller Lubeckerne for den betale,
6—3 og 1 Ski. Pundet, saa have de Liibske Opkjøbere dog
ved at betale med Galanterievarer og Byttekram stedse Fortrinnet.
Da Kludes Udførsel er jeg veed ikke förbudet eller be?
lagt med svær Told, saa naar Nordmændene forskrive et Quan?
tum f. Ex. af 500 (S>, fordrer man den Quittance for dobbelt saa
meget eller 1000 tf. Det andet Halve kan derved udføres til
Liibeck da Quittancen gjælder som Riickattest. Det var maaske
ikke ilde om General Toldkammeret underrettedes om dette Be?
dragerie for at være betænkt paa Midler derimod.

Jeg saae Oliemøllen som tilhører Grosserer John Colletr
Den har to Løbere eller paa Kandt rullende Knusestene, af 10
Fods Diameter og 20 Tommers Tykkelse, og tre Stamper som
med Kiler udpresse Olien. Der presses saa længe Møllen gaaer
circa 100 Potter Olie om Dagen af 9 Tønder Frøe. Det hele
Maschinerie er i et Træehuus som er circa 9 Alen i Quadrat,
her som Allevegne ere Tapper, Drev, alt af blot Træe; man har
nemlig Kraft nok. Værket staar for Kuldens Skyld fra No*
vember til April. Man bruger næsten blot Hørfrøe, og har
kun i Mangel deraf presset noget lidet Rapfrøe. Det beskjæf?
tiger kun faae Mennesker, og skal lønne sig meget godt.

Jeg saae Alunværket som ogsaa tilhører Collet. 3 Det meget
høye Egebjerg, som ligger lige for Staden paa den modsatte
Side af Fjorden, og bestaaer af en med Svovlkiis stærk blandet

? Ved Bjølsen; anlagt 1712 av Gerh. Treschow og Mads Wiel
3 Ved foten av Ekeberg; anlagt 1737.
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Leerskifer, leverer Materialet. Rostbrændselet har man af den
Mængde Baghoon eller det Yderste der afslaaes af Granstokkene
for at danne dem til Bj eiker eller udsave dem til Bræder og
Planker, i Mængde og for ringe Priis. Jordsmonnet er Ud#
ludningsoperationen særdeles gunstigt, da man ej behøver at
pompe eller øse Luden fra Kar til Andet. Værket syssel#
sætter omtrent 50 Mennesker Aaret om. Productet er circa 800
Tønder Alun , og saa godt, at i Frankrig og Tydskland anbefale
de, som handle med denne Vare, det de handle med ved at
give deres Alun ud for Christiania Alun. Mesteren, er svensk,
fra Andrarum i Skaane, tilstaaer at Andrarums Alun en betyde#
lig ringere, skjøndt alting ved dette svenske Alunværk dreves
langt mere i det store. Den her frembragte Alun er meget reen
og klar og skyder i uhyre store Crystaller. Ejeren skal have
et Par Tusinde Rigsdaler i reen Fordel, uagtet han forsømmer
at benytte den Mængde jernholdige Jord, som Sagkyndige mene
med ringe Bekostning kunde endnu blive meget indbringende,
men her bortkastes saavelsom den, som man paastaaer, ej heller
nær nok afbenyttede Moderluud.

Ilden under Afdampningskjedlerne er af den unge Bergmester
Baumann nylig indrettet paa en meget besparende Maade. Der
bruges nu kun Vs Deel af den Brændsel, der til for eet Aar
siden medgik.

Schandorfs' Mosfarvefabrik saae jeg og. Den er i sin Be*
gyndelse, men denne Begyndelse lover meget godt. I en liden
dertil indrettet Gaard er der, uden mindste pralende Overdaad,
anbragt Destillering for Urinen, et stort Urinreservoir og et
stort Værelse med Reoler til Digestionskarrene, hvoraf der er
nogle hundrede paa deres Plads. Dette, Tørringsapparatet, og
Plads for den raa Mos og den færdige Farve udgjør hele Fa#
briken. Han har først nylig faaet Destilleringsapparatet færdig,
men nu er dette en Kjedel af Tin indrettet meget nær,
som en almindelig Brændeviinskjedel, kun med en Hals at 6
Tommers Diameter, istedetfor de almindelige Piber i fuld
Gang. Om nogle Maaneder vil der begyndes med at levere færdige
Mosfarver. Det fortrinlige Rygte, som han staaer i for Indsigt,

1 J. Chr. Schandorft var utdannet som farmaceut og endte som byraa*
chef i medicinalkontoret (f 1842); han gjorde flere forsøk paa at utnytte
kemiens resultater til teknisk og industrielt bruk.
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Forstandighed, Paapasselighed og Retskaffenhed i eet og alt,
vil den, der ogsaa ikke forstaaer det mindste af det her for#
handles, troe at finde bekræftet ved at see den Orden og Sim#
pelhed, hvormed Alting her er anlagt, og agte paa den Sindighed
og den megen sunde Sands, der er umiskjendelig i alle hans
Ytringer. Jeg kom ej denne Gang til at see Indretningen af
hans Æddikefabrik, men alle her forsikkre, den drives fortrin#
ligen og dens Product søges med stor Begjærlighed.

Jeg saa Præsten Ole Pihls 1 Teglværk, XU Miil fra Christiania.
Leeret er der saaledes af Naturen tilberedet, at næsten al Rens#
ning er overflødig, som og al Tilsætning af Sand, som ellers
næsten overalt er nødvendig. Det lader sig let ælte, let forme,
giver tørret, hverken ved Lufttørringen eller Ilden nogen
Sprække, har ingen overflødig Mængde Jern, faaer derved kun
liden Rødme, og opløses ikke let af Luft eller Væde, indeholder
ingen Kalk eller Mergel, og kan saaledes uden at smelte eller
blive skjør i Brændingen udholde god Hede,

Ved 6 Mennesker og ved 2 Fleste skaffer han om Ugen
42000 Steen tilveje. Alle rose dem. Glasuren, paa de Tagsten
han glasserer, skaller aldrig af. fFan undersælger Hollænderne.

Til Brændingen har han, da Brændeprisen ogsaa her stiger,
begyndt at betjene sig af Tørv. Jeg lovede at skaffe ham
Model til den Tørreæltnings#Maschine, som Major Lange ved
Kjøbenhavn har paafundet, og bruker med Fordeel.

Det rentefri Laan som han har forlangt ved Collegium, vil
han, efter hvad almindeligen lyder om hans Formuesforfatning,
og da dette Anlæg allerede er i fuld meget fordelagtig Drift
nok neppe behøve, eller qualificere sig til. Men om han ej,
efter hvad der er bevidnet om hans Anlæg, og da han har der#
til den Fortjeneste, at have givet Publicum en meget brugbar
og af Sagkyndige roest Underretning om Teglværkers Anlæg,
kunde qualificere sig, som engang var under Ventilation, til en
Hædersmedaille, det indstiller jeg ærbødigst til Collegii Over#
vejelse.

' Titulær professor, prest og tilslut kjøbmand Ole Pihl var en virksom,
urolig og überegnelig mand av adskillig duelighet, men uten synderlig tillid
som prest. Teglverket var paa Hasle i Østre Aker.
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Ærbødigst
Pram.

Det kongelige General Land Oeconomi
og Commerce Collegium.

Trondhjem 24. Juli 1804.
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Tiden tillod mig ikke at skaffe mig Underretning om meere
af hvad der i Christiania burde tildraget sig min Opmærksom*
hed, dersom jeg havde derpaa kunnet anvende flere Dage, eller
forud vide, at jeg engang havde disse dertil. Jeg gjentager
det er kun løse i en Hast samlede Bemærkninger jeg har kunnet
gjøre. Jeg smigrer mig med, at det imidlertid ej vil være CoL
legio übehageligt i Mangel af noget nøyagtigere og bedre ved
dette lidet at faae Anledning til at vende Opmærksomheden paa
Gjenstande, som det ellers var liden eller ingen Leilighed til at
tænke paa, idetmindste at jeg herved har viist, at jeg gjerne
vilde bruge den mig givne Leilighed saameget som Omstændig*
hederne gjorde mig det mueligt.

Jeg kan idag ej faae mere nedskrevet. Saavel om hvad lidet
jeg fra Christiania har.faaet Leilighed til at bemærke, som om
hvad jeg omsider her forefinder, især de Lysholmske Anlæg,
skal jeg med næste Post aflægge Regnskab saa godt jeg dertil
bliver istand.

Til det Kongelige Gen. Land. Oeconomi
og Commerce Collegium.

Den med sidste Post afsendte Stykke af min Beretning
endtes med hvad lidet jeg fik bemærke i Christiania. At kun
lidet af det, som billigen burde være Gjenstand for min Op*
mærksomhed, ikke blev det, har jeg, haaber jeg, i det forrige
retfærdiggjort, som og at det jeg saae, blev seet med altfor
flygtigt Øye.

Seiv de i Følge deraf flygtige Bemærkninger torde imidlertid
dog ej blive ganske übenyttede. Resultatet af en Reise, som

4 «St. Hallvard». 1916
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den jeg gjør, kunde dog ingen omstændelig Chorographie 1 blive
vel ej engang nogen omstændelig Beskrivelse over mange en*
kelte at de Gjenstande jeg kunde tæste Opmærksomheden paa.
Jeg tør vente, at erkjendes at have opfyldt hvad der kunde
gjøres mig til Pligt, dersom jeg har været i Stand til at give et
nogenledes lysnende Begreb om Gjenstande, der vedkomme mit
Øyemed, som Chorographierne lidt eller intet tale om, eller
hefte paa dem den ellers der mueligen manglende Opmærksom*
hed. Jeg vedbliver saaledes at opregne fremdeles det lidet jeg
paa Reisen videre fik Muelighed til at agte paa, tryg om Over*
bærelse ej blot over Manglerne, men endog med Feilene, idet
jeg meddeler saa godt jeg efter Omstændighederne kan. Inden
jeg ganske forlader det jeg har at melde ved Christiania, maa
jeg endnu dertil føye:

Den blotte Beskuelse af den skjønne Egn omkring denne
Stad, de mange skjønne, deels og prægtige Landstæder, eller, som
det er, enkelte Bøndergaarde (af hvilke dog faae eller ingen
længer dyrkes af Bønderne) disse Markers udmærket skjønne
Opdyrkning og den øvrige Vext, som der allevegne smiler Be*
skueren imøde, denne Egns fortræffelige fede leerblandede Jord*
bund, og dens endnu fortræffeligere Beliggenhed, i en, kun enkelte
Steder lidet for brat, men for det meste jevn Hældning, gjen*
nemskaaren med uendeligen mange smaae Bække foruden den
store Akerselv, alt dette mod Norden skjærmet ved en høy for
det meeste med Skov begroet Bjergkjæde; med Nærheden
af den dybe Fjord og trygge Havn, og Nærheden, hiin Side
Bjergkjæden, af et stort og frugtbart Skov og folkerigt Opland,
synes tydeligen at vise, denne selvsamme Egn at være den for*
trinligste og mest indbydende for næsten alle tænkelige, kun ej
mod Climatet alt for meget stridende Industrieanlæg, saa rneget
mere som det, her er, viser at Staden og Egnen har Individer
i Mængde, der baade have Formue og Aand til at fremme hvad
der skulde være af oeconomisk Vigtighed.

Ved disse er Agerdyrkningen her dreven til en Høyde, som
Mennesker fra de mildere Climater uden Tvivl vanskeligen
vilde kunne fatte Mueligheden af for et Land saa langt oppe i
Nord, der bestaaer af en eeneste, for det meste nøgen og al
Muelighed til Cultur trodsende Klippe. Jeg saae saaledes f. Ex.

1 Korografi, beskrivelse av et større landomraade, i motsætning ti! topo*
grafien som beskriver den enkelte egn.
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paa Kjøbmand John Collets Gaard Ullevold næsten alle mig
bekjendte Kornarter i den allerfortrinligste Væxt, og paa hans
ikke liden Jordlod neppe nogen Fodbred Jord som ej saaledes
var benyttet, og i Forbindelse dermed et staldfodret Mejerie paa
nogle og tredive Kjøer, hvis Indretning og alt nok kunde tjene
til Mønster. Skjøndt, ej som paa Ullevold, saae jeg ogsaa
de fleeste om ej alle de omliggende Jorder vidnende om god
Drivt. Ogsaa Havedyrkningen saaes paa denne Hr. Collets
Gaard dreven til en her aldeles uformodet Høyde, men overalt
dog Trævæxterne ikkun paa faae Steder, uagtet Ullevold og
flere Steder vise, at her ligesaavel kan avles endog fine Træ?
frugter, som her avles Artiskokker, Meloner og Ananas.

Men til Fabrik og Manufakturanlæg benyttes ikke Egnens
almindelige Fortrin, uden forsaavidt de ovennævnte og vel
nogle faa flere angaaer. Den Kraft som Akerselven til?
byder i saadan riig Overflod, anvendes saagodtsom eene til
at drive de mange Savblade en enkelt ved hvert Hjul, som
da ej heller har mere end 3—4 Fod Tvermaal, og slet intet videre
Hjulværk, da Krumtappen sidder umiddelbar paa Vandhjulets
Axel.

Hvorvidt den, som det synes, grændseløse og udelukkende
Ærbødighed, der bæres for alt Industrieproduct, som er Brit?
tisk, Mistvivl om at naae i noget Arbeid den Fuldkommenhed
som Britterne ere eller troes at være i Besiddelse af, og det
Haan, hvormed de ej sjelden hidkommende Britters National?
stolthed seer ned paa alt, hvad der ej tilhører deres Øe, ere
Hindringer, som modsætte sig eller afskrække fra Benyttelsen
af hine Anledninger til indenlandsk Vindskibelighed, og om ej
det, der af denne udelukkende Agtelse for alt brittisk er
Fordom, kan haabes at ville bortfalde, naar Danske Klæde?
manufacturers Arbeide, som allerede vort Snedkerarbeid, og
maaskee etterhaanden flere af vore indenlandske Vindskibeligheds
Producter faae klarligen beviist, at ogsaa andre end hiine Øeboere
kunne arbeide til Fuldkommenhed, det er hvad maaskee først
Fiden vil oplyse. Vistnok kunde Agerselvens og flere Vand?
talde, i disse saa indbydende Egne, blandt et Folk, som op?
viser saa mange for Kunstfliden herligt organiserede Hoveder
og Hænder, hvor Nøisomhed og Behjelpning med Lidt er et
saa almeent Træk i National Characteren, benyttes til Hammer?
værker og Slibeværker for Metaller, Steene og Glasse, til Karde?
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møller og Spindemøller, til kort sagt, at forsyne ej alene os
seiv, men flere Nationer med Mængde af Isenkram, Galanterie#
varer, Klædevarer, Tarvelighedens og Luxens almindelige Be#
hov, naar vore Formuende vilde dertil anvende deres Kapitaler,
vore technisk kyndige deres Indsigter, men især naar Almeen#
aanden vilde understøtte de begyndende Arbeidere med deres
Bifald kun naar de fortjente det, og ej gjøre dem modløse ved
evindelig Lovsang over det fremmed, som uopnaaeligt, og som
det var latterligt af os at efterligne det. Men did kommer
neppe Almeenaanden uden den dertil stemmes ved vor vel#
gjørende Regjerings opmuntrende Bifald for vore Forsøg, og
deres sande Opmuntring.

Den 28de Januar forlod jeg Christiania. Henved 2 Mile
fra Staden seer man Indsøen Øyeren, til hvilken jeg allerede i
Sverig erfoer at der, ved nogle af dem, der havde havt med
Kanalarbeidet ved Troldhætta at gjøre, er i Aar anstillet Under#
søgelse om Mueligheden til en Canals Anlæg eller Opseiling
gjennem Sluser fra Christianiafjorden. 1 Jeg var ikke saa heldig
i Christiania ej heller siden at træffe paa Nogen, som
kunde meddele mig nogen fyldestgj ørende Efterretning om
denne Undersøgelse, enten ved hvem den var foranstaltet, eller
med hvad Udfald. Dog sagdes det, at Udfaldet var afskræk#
kende, og at det var befundet, at denne Opseiling ej kunde
komme i Stand med mindre Bekostning end 15—16 Tønder
Guld. Man bemærkede derhos, at mange forudsaae, at dette
vilde blive Resultatet, naar man til Undersøgelsen brugte Sven#
ske, uden at give dem bestemt Haab om ogsaa at bruges ved
Arbeidets Udførelse. Man troede, at det, hvor megen Ærbødig#
hed man end skylder de hæderlige Svenske, som udførte det
herlige Arbeide ved Troldhætta, var aldeles overflødigt at be#
nytte dem til denne Undersøgelse, at der er indenlandske
Mænd nok, som, især naar man kun lod dem beskue det, der
er gjort ved Troldhætta, lige saa godt som hiine, og mere efter#
retteligen kunde anstille denne Undersøgelse, ja og udføre Ar#
beidet, naar det fandtes udførbart. Vist er det, at dersom
dette Arbeid kom i Stand, vilde det ved at gjøre Glommen

Om dette kanalprojektet se især Budstikken VI (1825) nr. 31—38 og
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seilbar til op i Østerdalen, og gjennem Vormen hele Mjøsen
indtil Gudbrandsdalen være af überegnelig Nytte for Oplandet,
som nu ad høyst besværlige Veje hverken kan skille sig ved
de Producter, de ikke seiv fortære, eller forsynes med dem de
behøve andetstedsfra. Skulde end Opseilingen fra Christiania*
fjorden være förbunden med for megen Besvær, saa er dog Sarpen
neppe saa høy som Troldhætten eller dens Sider vanskeligere
for Anlægget af en Opseilings Kanal om og Glommens andet
Udløb ved Isebrofossen har dertil for lang en Strøm.
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