
FREDAGSPOSTEN UKE 29 -2021 

Fredagsposten for uke 27 siterer Kristian Hunskaar 

på følgende vurdering av skiftebrevet av 1786: 

«Våre forfedre må ha vært ekstremt utsatt for uår 

og feilslåtte avlinger.»                                                          

Han illustrerer dette med følgende:                                                 

I 1807 raste napoleonskrigene, og den britiske 

blokaden av forbindelsen mellom Danmark og 

Norge førte raskt til mangel på korn og andre viktige 

varer i Norge. I Norge ble det utnevnt en 

regjeringskommisjon som skulle styre på kongens 

vegne, og i denne kommisjonens arkiv finnes bl.a. 

rapporter om utsæden i de enkelte kirkesoknene. 

Sokneprest Wrigths rapporter fra 1809 for soknene 

Hedrum, Kvelde og Hvarnes er digitaliserte og finnes 

på nettstedet digitalarkivet.no. 

 
Av rapportene ser vi at det var stor mangel på 
såkorn. Havre var det dominerende kornslaget, og i 
de tre soknene i Hedrum prestegjeld hadde utsæden 
i 1809 samlet falt med 35 % fra sedvanlig 1746 
tønner til 1133 tønner. Kornmangelen ble noe 
kompensert av at det ble satt mer poteter enn 
vanlig. I prestegjeldet hadde utsæden i 1809 samlet 
økt med 160 % fra sedvanlig 91 tønner til 236 
tønner. 
 
Mest interessante er likevel Wrights anmerkninger i 
rapportene. På spørsmål om hvor stor hjelp som 
kunne ventes fra nabosokn og fra kjøpstedene, 
svarte han: «Neppe kand noget Naboe Sogn hiælpe 
sig selv i denne Tiid, mindre kand det hiælpe andre 
eller dette Sogn. Og da de mest trængende med 
reede Pænge i haanden i den senere Tiid, ikke har 
kundet erholde korn vahre hos Købmændene i 
Lauervigen, saa kand man intet haab giøre sig om 
nogen hiælp derfra.» 
 
Videre bemerker han: «Da Trang og Mangel lærer 
Folk at forsøge alt, og disse Forsøge giver ofte den 
beste Oplysning om Trangen selv, anseer 
Comissionen det sin Pligt her at anmærke hvilke 
Drøyelses Midler som Almuen i dette Præstegield 
har brugt for at spare Korn og afvende 
Hungersnød.» Deretter følger en tabell som viser at 
det fra høsten 1808 til våren 1809 var benyttet store 
mengder eikenøtter, samt i mindre grad malte 
einebær og barkemel. I Hvarnes sokn spilte også 
islandsk mosemel (mel av islandslav) en rolle.» 
 
Gamle Hedrum kan også ha hatt sin Terje Vigen. 

 

 

 

I Gundas stuer holdes middager etc. for betalende 

gjester og lukkede selskaper! 

Historielagets samlinger er store, - for store. Derfor 

må det saneres, vi kan ikke ha for mange dubletter 

hvis det beste skal bli synlig i en helhetlig utstilling. 

Dette arbeidet gir fysiske, praktiske og faglige 

utfordringer. Hvis du har lyst til å delta med rydding 

og organisering av utstillinger i skolestue, land-

handel og på loft (husholdningsutstyr), - vi begynner 

etter «ferien» onsdag 4. aug. i 10-tiden. Noe av det 

som det ikke er plass til i utstillingene, selges eller 

auksjoneres utover høsten. Asbjørg Holt Samuelsen 

har påtatt seg å lede arbeidet. Første auksjon fant sted 

på lørdag 3. juli. Det er utrolig hva folk «trenger»!  

Sikkerhet for mennesker og materiell er viktig i 

alle virksomheter. Styret har vektet opp «Sikkerhet» 

som tema, det er et tydelig gruppeansvar, særlig for 

Tunet. Der arbeides jevnlig med dette, men de to 

siste årene har Corona gitt en ekstra dimensjon til 

arbeidet. Avstand og god kontakt samtidig er ikke 

alltid mulig. Det vil påvirke hva vi kan få til, og hva 

vi bør arbeide for. 

Lesernes tips, ros og ris til reidarbh@outlook.com er 

ønsket!  

 

God helg                               Med hilsen Redaktøren 
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