etteWiges Mrekmng, Weffaf-

ftnhcd oz Deeling udi »isse Lchn, Bistopsdommer, Provstier, Pmstegield, Laugdommer, Zogderier, Tinglaug zc.
Saavelsom

Indbyggernes Vtlftand og Uaring,
Tillige med
Adffillige paa et eller andet Sted forefaldne

Merkvcrrdigheder samt forefundne I^lonumenrer forestilles,
Og
Dl Slutning er hosfojet en Fortegnelse paa Dyr,
Zttgle, Zissc, Teser og Urter som findes i Norrige,
Sammenskrevet

MK

K^lv5,

^

Fordum Soc^ne-prcest ril Norderhougs tNeenighed
paa Ringerige udi Christian:« Grifr.

KJSBENHAVN,
Trykt udi H, R.Majsis. og Nniv. Bogtrykkerie/ afI. J.Hepffner,

i Christiania Stift.
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4. Feet Gield har 2 Kirker: Feet Hoved-Kirke / Rellings
5. Serums Gield har 2 Kirker: Ssrum (fordum Sudreim) Hoved-Kirke/ Frogner ^nnex j Gutoen/for
dum Frauuer.
Idette Ssrums Gield paa den Gaard Skira staaer et
ældgammel Huus gandste mork, hvor tvende Trce-Billeder
findes udi, som synes vcrre en k.e>iqvie af de Hedenske Of
fer-Huuse , bruges nu af Bonderne til Halm og Hse at
forvare.
6. Skedsmo Gield har 4 Kirker: Wold Hoved, Kirke,
Nittedals ^vuex, Lorenffouvs ^-nnex, Hakedals
^nnex.
Verdslig ^uri86iKic)n anlnngendt/ dn befatter Nedre
Romerige disse Tinglaug: Ssrum / Krstouv, Holand, Ene
bak, Feet, Skedsmo.
Paa Nedre Romerige er godt Kornland med Rug, Byg,
Torebyg og Havre, der voxer ogoversisdigKarve eller Dansk
Kummen, som bringes til Christiania og nedffibes til Dan
mark. Der er og nogen Ncering af Tommer -Drift, som
kommer oven af Solloer igiennem Glaamen Elv ned tilden
store Lcrnse iBingen, hvorfra det flaades ud igiennem det
Vand, Hjern, og siden ned igiennem Sarpen til Fridrichstad.
Der sindes paaRomerige adffillig flags ferst Vands Fist,
Giedder, Brasen, Giors eller Sandarter, Aborr, Kullebars, Rofierding, Lake eller Qvabber, :c.

Zz

Svre

i Trvndhiems Stift.

2? z

tr et Kirke-Sogn, og paa begge disse Ser er klippigt Land
og ond Lcrndning.
^ ^
Fra Veroen og til det Bierg Helseggen paa Lofoden
er enMiil Vejs, hvorimellem flyder den store og forfcerdeli'
ge Strom, som kaldes Mossoe Strom af den L>e Moskoen,
som ligger midti Strsmmen med de andre Aer, nemlig Ambaaren, som ligger en halvfierding Vejs iNorden fra Moss
oen , item Jflesen , Hojholm, Kieldholm, Svarven og
Bnholm. Ara Mossoe i Sonder til Vcrroe er en halv Fierding Vej, og derimellem ligger disse smaa Aer: Otterholm,
Flimen, Sandflesen, Skarholm. Imellem Lofoden og
Mossoen er Vandet z6 og til 40 Favner dybt, men paa den
anden Side imod Veroe er det ikke saa dybt, at noget Skib
kand vel fare der igiennem, uden at det sonderflaaes imod
Klipperne,hvilketendoghenderi detstillesteVeyr. Naardet
er flod og Vandet voxer, da lober Strommen stride ind imod
Landet imellem Lofoden ogMossoen, og, naar Vandet falder
eller sicrrcr, lsber Strommen paa samme Sted saa stride ud
igien modHavet, som den forfærdeligste og meest brusendeFoS
eller Vandfald imellem Klipperne kand giore; hvilken Bru«
sen inan kand hore nogle Miile Veys derfra, og ere Vorci.
ces cller Strom' Hullene saa dybe og store, at om der kom«
mer noget Skib udi, da maa det nedsynke og undergaae, og
bliver af Strommen neddraget til Bunden, og af de ssarpe
Klipper i Stykker flagen, og kommer op igien i smaa Styk«
ker, naar Vandet stilles og giver fra sig igien. Oa er Strom
men aldrig stille, uden saa ofte Vandet er i hojeste Flod, el
ler og det er lageste Vand og stille Veyr; dog varer det ikke
lenger end fierde Parten af en Time, forend det vender sig
igien. Naar Strommen er stridest, og i stor Storm, maa
man ikke komme der n<rr paa en Miil Veys; thi der bliver
Gg
ofte
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ofte Folk borte,paa Baade, Skibe eller Jagter, som toger sig
ikke vare forend Strommen har fattet dem. Det ffeer og
ofte/ at naar store Hvale kommer Strommen for ncrr, og
Strommen bliver dem for sterk,atde ikke ere god for at stri
de derimod/ da broler de og straaler forfærdelig naar dc trek
kes under/ ligesaa er det hendet med en Biorn, som fra Lofoden ville svomme over til Mossoen til de mange Faar, som
der ginge paa Aen; thi der han kom paa Fiorden, fattede
Strommen hannem, at han maatte under med stor Vraal
og Skraalen, hvilket Folkene / som stode paa Landet / kunde
see og hore; Naar store Fyrre-Tm og Gråne-Tm drives
ned i Strommen / komme de op igicn saa forflidte / og sondergnavec, som de vare laadne/ hvoraf kand sluttes at der
ere starpe Klipper paa Bunden, som de drives imellem. El
lers lemper og stikker sig denne Strom efter Ebbe og Flod,
det er hojt Vand og lagt Vand udi hver 6 Timers Tiid.
>645.paa denSondag
, varder saadanforfær
delig Bulder og Brusen om Morgenen tilig, at Steenene
af Huusene paa Mostoen stilde ned i Grund.
Lofoden, som begynder fraMoEencrs og strekkcr sig til
Vaage imod Nord-Ost, er 9 Miile lang og nogle Miile breed, bestaaendes af Ser, imellem hvilke flyder FangStrom, Gyltestrom og Gimsoe-Strom, hvor Norden fore
ligger Vesteraalen.
Ellers deeles Lofoden i fireFierdinger, somere:GimsseFierding, Borge Fierding, Hoels Fierding, og Flagstads
Fierding, hvorunder ligger Rost og Vcrroer.
i. Lofodens Gield med Rost og Vcrroe, har 6 Kirker: Buxencrs Hoved-Kirke, Hoels Kirke, Flagstad Kirke,
Borgen Kirke, som betienes af en L^e^n,
ren-

