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Utlendinger som besøkte Norge på 1700-tallet og 
tidligere oppholdt seg stort sett i sørlige deler av landet. 
I 1807 reiste den tyske geologen Leopold von Buch fra 
Christiania via Trondhjem til Finnmark og tilbake om 
Torneå og Stockholm. Han var tilbake i Christiania 27. 
november etter 7 måneders fravær. I 1810 utga han 
boka ”Reise durch Norwegen und Lappland”.  
 
Napoleonskrigene hindret på den tida engelskmennene i 
å reise til vårt land, men etter 1814 hadde de på ny 
adgang. Den som åpnet deres øyne for Norge som 
eksotisk reisemål var Arthur de Capell Brooke som i 1823 
ga ut boka ”Travels through Sweden, Norway and 
Finmark”. Han hadde god kjennskap til Buchs 
reisebeskrivelse, og fulgte i hovedsak hans rute. 
Brooke forlot London i midten av mai. Han reiste med 
hesteskyss til Harwich og derfra med seilskip til 
Gøteborg og videre over land til Stockholm. Der gjorde 
han forberedelser til turen videre. Til følge på turen 
ansatte han en tjener, den svenske tollbetjenten Johan 

Lundsted, som hadde vært soldat under Napoleon og sittet i krigsfangenskap i Sibir. Tjeneren fikk 
navnet ”Jean” og gjorde i tillegg til andre oppgaver tjeneste som kusk, kelner, utmerket frisør og 
ekspert i kokkekunst. Som kjøretøy valgte Brooke en russisk ”barouche”, ei firehjulsvogn for tospann 
med kuskesete framme, og to motvendte seter bak. Over det bakerste setet var det kalesje. Han 
kjøpte også ei mindre tohjuls vogn som skulle brukes av ”forbudet”, som hele vegen ble sendt i 
forvegen til skysstasjonene langs ruta for å bestille mat, overnatting og friske hester til han selv kom 
etter med sin tjener. 
 
19. juni startet de fra Stockholm utstyrt med blant annet medbrakt seng og reserveproviant i form av 
et stort antall Bolognapølser av betydelig størrelse, og en del lekkerbiskener fra Danzig, blant disse 
rå, krydra gåsebryst, som viste seg å være ekstremt feite og ikke falt i herrens smak. De kom inn i 
Norge ved Magnor og til Kongsvinger Jonsokkvelden, der de ble holdt våken natta gjennom av 
festlighetene til deres ære. Planen var derfra å legge kursen nordover, men da det viste seg umulig å 
bruke eller veksle svenske penger på Kongsvinger og andre steder undervegs, ble de nødt til å reise til 
Christiania. Ved hjelp av anbefalingsbrev ble Brooke godt mottatt av framstående borgere der, han 
nevner spesielt Bernt Anker og Mr. Collet. Sistnevnte utstyrte ham med penger for turen og inviterte 
ham til sitt landsted Ullevold. På grunn av tidsnød bestemte han seg for å utsette videre deltaking i 
selskapslivet i Christiania til tilbaketuren. Han valgte vegen gjennom Gudbrandsdalen over Dovre, og i 
boka skildrer han natur og landskap med stor begeistring. Enkelte opplevelser på skysstasjonene 
vakte ikke like stor begeistring, men skildres med humor og varme. 
 



 
 
Nidarosdomen slik den var i 1820. Illustrasjon fra boka etter Brookes egen skisse. 
 
I Trondheim ble han ved hjelp av anbefalingsbrev meget godt mottatt av handelsborgerskapet. 
Spesielt framhever han Mr. Knudtzon og hans svigersønn Mr. Johannsen. De sørget for å vise ham 
Leirfossene, Jonsvatnet og andre severdigheter, og ga ham ei innføring i naturhistorie og dyreliv i 
Norge. Særlig interessert var han i spørsmålet om de store svingningene i lemenbestanden. Brooke 
var også meget imponert over Nidarosdomen, til tross for at den var herja av flere branner og 
hovedsaklig var en ruin uten tak. Bare koret var i bruk når det ble holdt gudstjeneste. 
 
Tidlig om morgenen 11. juli forlot han Trondheim. Etter råd fra sine nye venner der etterlot han 
firehjulsvogna, senga si og storparten av bagasjen der fordi vegene videre nordover kun er egna for 
små, lette kjøretøy1. I boka finnes et bilde med tittelen ”Leaving Drontheim”, basert på hans egen 
tegning. Det viser Jean og han selv på veg ut av Trondheim gjennom morgenstille gater i den lille 
vogna, ei stolkjerre, som ”forbudet” tidligere hadde brukt. Med seg hadde de i tillegg til personlige 
eiendeler og våpen, vannflaske, et telt og noen ulltepper. I sterk varme passerte de Gevingåsen og 
Stjørdalselva. Brooke la merke til at de nå kom til et område med større og bedre hester enn det de 
hadde sett i Sverige og lenger sør i Norge. Han beskriver dette som den virkelige norske hesten, 
mørkebrun uten avtegn, med flommende faks og kjent for sin styrke og skjønnhet. Etter første 
overnatting kommer han til Levanger og lar seg imponere over landbruket og de store og velholdte 
bygningene. Levangermartnan og den omfattende handelen med Jämtland omtales, og han skildrer 
skiløperkompaniet som han ser under barmarkstrening med stor begeistring. Ved Koa skyter han 
noen storspover, men haster vider nordover gjennom Steinkjer og over ”Augndals elv” for å nå fram 
til Elda samme kveld. Om kvelden 12. juli 1820 befinner han seg i Beitstad. 
 
 
 

                                                 
1
 Det vakte oppsikt da von Buch som den første ankom Steinkjer med firehjuls vogn den 22.mai 1807. Han 

hadde problemer med teleløysing og snø, og mente det kom til å gå hundre år før det kom slik doning dit igjen. 

Videre reiste han med karjol eller kjerre, og fra Elden til Årgård den 25.mai gikk skyssen med slede.  



 
 
Brook parkerte firhjulsvogna i Trondheim. Her er han og tjeneren Johan på veg ut av byen i kjerra han 
brukte videre nordover til Namdalseid. Derfra var båtskyss eneste mulighet. Illustrasjon fra boka. 
 
Med hest og vogn gjennom Beitstad og Namdalseid sommeren 1820 
 
Vi går her inn i Brookes egen beretning på side 177 i boka. Teksten er meg bekjent ikke oversatt til 
norsk tidligere tidligere. Jeg har bevisst brukt et konservativt språk i et forsøk på å holde på stilen fra 
snart 200 år tilbake i tida.   
 
”Etter hvert ble vegen gradvis mer utydelig, og svant delvis inn til rene hjulspor; et tegn på at vi 
nærmet oss slutten på den. Min lille kjerre hadde allerede fått så hard medfart at jeg hadde alvorlige 
bekymringer for at den ikke ville holde til vi nådde overnattingsstedet vi hadde som mål for kvelden. 
Årsaken til dette var de begrensede ferdigheter til kusken Jean, som jeg noen ganger var nødt til å 
overlate tømmene til. Han hadde så ofte kjørt inn i trær og steiner at det ville ha krevd en 
konstruksjon av jern for å motstå påkjenningene. Han hadde også en uovervinnelig trang til å døse og 
sove, noe som er svært uheldig for en som kjører. Allerede mens vi var i Sverige hadde dette så ofte 
vært årsak til farlige situasjoner at jeg hadde bestemt meg for ikke å overlate tømmene til ham. Det 
er imidlertid slik når man reiser at mange beslutninger blir tatt, og mange beslutninger blir brutt. 
Da vi nærmet oss Elden2 var kvelden langt framskreden. Klokken var faktisk nesten tolv. Utmattelsen 
på grunn av reisen, varmen fra solen som nettopp hadde forlatt oss og den altomfattende stillheten 
som rådet, manet fram en søvnighet som var uimotståelig, og jeg ga etter. Jean hadde et glassaktig 
blikk, og den hyppige blunkingen avslørte at øyelokkene hans var like tunge som mine egne; ja selv 
hestene syntes å være grepet av den samme tretthet. På dette tidspunkt beveget vi oss langsomt ned 
en fjellside, det bratteste partiet hadde vi allerede passert. Nedenfor var vegen en gapende avgrunn 
rede til å motta oss om vi skulle komme for nær. Hva som skjedde vet jeg ikke, men da jeg ved en 
skjebnens tilskikkelse halvveis åpnet øynene, så jeg at vi ikke bare var på kanten, men at vognen 
faktisk var i ferd med å vippe utfor. På et øyeblikk var jeg lys våken. Et øyeblikks forsinkelse ville vært 
katastrofalt, men ved å vike hestene skarpt til høyre og at jeg samtidig lente meg så mye som mulig 

                                                 
2
 I originalen stavet ”Eilden” 



over til samme side, ble vi reddet. Hvis jeg i stedet hadde hoppet ut, ville det ført til at vognen hadde 
rast utfor, og Jean var ikke tilstrekkelig våken til å innse den fare han var i. Denne hendelsen viser 
betydningen av å ha en pålitelig og forsiktig kusk for den reisende i Norge, fordi han så ofte må betro 
sitt liv i kjørekarens hender. 
 
Takknemmelige for å ha kommet fra denne farefulle situasjon med livet i behold nådde vi omsider 
Elden, hvor vi skulle overnatte. Etter som det sto dårlig til med forsyningene, tilberedte Jean, som for 
å yte ham rettferdighet var en utmerket kokk, i løpet av kort tid de storspovene jeg hadde skutt, og 
det ble et herlig måltid. Størrelsen, som når de var i lufta ut fra vingespennet virket meget stor, var 
betydelig redusert etter at de var tilberedt. Både av størrelse og smak var de imidlertid bedre enn de 
jeg har spist i England, der de som regel smaker av fisk. 
 
Vi nærmet oss nå raskt enden på vår reise til lands, og jeg så med stor forventning fram til at vi skulle 
nå Overgård3, som lå bare noen engelske mil fra Elden. Tilstanden på vegene fra Trondheim, og 
landskapets karakter, hadde gjort det å reise i en hjulgående doning trettende eller endog smertefull, 
og de stadige sammenstøt på ulike vertshus mellom bøndene og min svenske ledsager gjorde det 
enda mer ubehagelig. Sistnevnte var av den oppfatning at han hadde å gjøre med en helt annen rase 
enn den i Sverige. Den overflod av skjellsord han øste over de norske bøndene hadde imidlertid ingen 
som helst effekt. De syntes å vøre det like lite som susingen fra nordavinden. Den norske bonde er 
faktisk en meget sta skapning, men han synes å besitte en ånd så fri, så fast og så uavhengig at det 
ikke kan annet enn imponere en som selv er født i et fritt land. Bare den omstendighet at tjeneren 
min var svensk kan godt være årsak til at krangel ofte forekom. Jeg hadde riktignok observert en 
tendens til utsuging etter at vi kom til Norge, men jeg er tilbøyelig til å tro at dette kunne ha 
sammenheng med førstnevnte forhold, og at disputten senere oppsto omkring prisene. 
Etter som avstanden til Overgård var liten regnet vi med å være framme tidlig på  dagen, slik at vi 
kunne gjøre forberedelser til turen videre nordover. Like etter at vi forlot Elden inntraff imidlertid en 
hendelse som viser hvilken hengivenhet og omsorg bøndene har for hestene sine. Etter som vi ønsket 
å komme fram i god tid, hadde jeg holdt hestene i et skarpt trav en stund, tydeligvis raskere enn det 
bonden som ledsaget oss syntes var passende. Han ikke bare protesterte i temmelig klar tale, man 
sprang endog opp på siden av hestene for å begrense farten ved å ta tak i bisselet. Han fant ut at 
dette ikke førte fram, og da vi passerte en låve der flere bønder var i gang med treskingen, løp han 
inn, og et øyeblikk etter var vi forfulgt av et halvt dusin menn væpnet med sliuler4 og klubber. De 
sprang så fort at de snart innhentet oss, og da jeg først ikke forstod årsaken til angrepet forberedte 
jeg meg på å motta dem med en pistol i hver hand. Dette synet stoppet deres framrykning, og det 
lyktes oss å komme unna. Bonden som hadde satt det hele i gang syntes å være svært krenket over 
utfallet, og sa ikke et ord under resten av turen. Hestene var virkelig fine dyr, fyrige og fulle av 
pågangsmot. 
 
Den lille vognen vi begge satt i var ikke lenger i stand til å tåle de harde påkjenningene, og til slutt 
brøt den rett og slett sammen i det vi kjørte ned en bakke. Hele innholdet inkludert Jean, meg selv og 
bagasjen ble spredd i alle retninger. Dette var meget uheldig. Heldigvis var ingen skadd, men 
avstanden til nærmeste bebyggelse ville trolig føre til en betydelig forsinkelse. Det var imidlertid ikke 
annet å gjøre enn å smøre seg med tålmodighet, og vi trasket tilbake til den nærmeste smie vi kunne 
finne for å få hjelp av en smed. Med noe besvær lyktes vi i å oppdrive en, og etter noen timer var 
vognen i stand til å fortsette, dog langsomt og med større varsomhet enn tidligere. Slik nådde vi til 
slutt til vår store glede Overgård om ettermiddagen og kjørte opp til det eneste huset. Det tilhørte 
Hans Barlien, vertshusholder, fisker, handelsmann, båtutleier og bonde. Han var en framstående 
skikkelse som bodde på bredden av den brede Øyensåen5. Huset hans må virkelig sies å være berømt 

                                                 
3
 I tillegget med oversikt over skysstasjoner og avstander brukes også navnet ”Aargaard”. 

4
 Treskeredskap, trøndersk ”sluu”, ”sluggu” 

5
 Brooke kaller elva vekselvis ”the river Oy”, altså Øyensåa, og ”the Overgaard river” 



ut fra den omstendighet at alle veger i Norge ender ved hans dør. Likevel er det fortsatt fra Overgård 
til Nordkapp en distanse på minst 700 engelske mil. Den eneste måten å komme dit på er å bruke 
båt, først nedover Overgårdselven, og når en nærmer seg havet må en sno seg fram mellom myriader 
av øyer som er spredd langs kysten av Norge og Lappland helt til Nordkapp. Disse, og de utstrakte 
fjordene som skjærer seg tretti eller førti engelske mil inn i hjertet av landet, ville i seg selv gjøre 
veger ubrukbare, og ut fra den økende høyden av fjellene ville det neppe heller være gjennomførbart 
å bygge dem. Selv om den reisende er kjent med forholdene i Sør-Norge vil han bli slått av undring 
når han fortsetter nordover og ser fjell stablet på fjell, og skimter høyt over sitt hode, de kneisende 
toppene dekket med eldgammel snø, høyere enn de dristige ørner våger seg på sine vinger, mens 
han sitter i et nøtteskall av en båt som langsomt kryper langs foten av disse kjempene. 
 
Hans Barlien var en statelig mann omkring førti år gammel. Hans framtoning viste ingen tegn til dårlig 
levesett, og hans kvasse og spørrende blikk viste at når det gjaldt forretninger var han ikke enkel å 
bryne seg på. Han ønsket oss velkommen, og da jeg informerte ham om at vi skulle fortsette 
nordover, ga han ordre om at en båt og seks roere skulle være klare ved daggry, da tidevannet ville 
være gunstig for vår avgang. Da dette var besørget var middag vår neste bekymring. Som vanlig var 
det lite annet å oppdrive enn laks. Det gjensto fortsatt å fange denne, og for moro skyld fulgte jeg 
min vert og hans to vakre døtre et stykke oppover elven. Der ble garnene raskt satt og gjentatte 
ganger halt inn. Våre anstrengelser var imidlertid kronet med lite hell, ikke en eneste ble fanget, og vi 
vendte hjem med dårlige utsikter til middag, og den ble også meget enkel. Ikke desto mindre er fisket 
er fisket både omfattende og innbringende. Laks sendes i store mengder vannvegen til Trondheim, 
Nordland og ulike steder der den benyttes som erstatning for kjøtt. Den tilberedes ved røyking slik 
som det gjøres i Skottland, og kan på grunn av den rikelige forekomsten langs kysten kjøpes til en 
ekstremt lav pris. 
 
Neste morgen, da alt var klart for vår avreise, tok jeg min vert til side, viste ham min lille vogn og ba 
ham innstendig ta godt vare på den for meg. Jeg fortalte ham at jeg var på veg til Nordkapp, hvorfra 
jeg snart skulle vende tilbake. Da han hørte mitt bestemmelsessted så han på meg med et listig 
uttrykk øynene og sa at den skulle være i fullstendig sikkerhet hos ham. Han forutså uten tvil at jeg 
ikke kom til å avlegge ham et nytt besøk, og betraktet den allerede som sin egen. 
 
Båten vi gikk om bord i var bygd av tynne bord av bartre, smal, og rundt tretti fot lang. Den hadde et 
mannskap på fem, og måten de rodde på var eiendommelig. Den sjette mannen som satt lengst bak 
satt motsatt veg, med ansiktet mot de øvrige fem, og mens han rodde hadde han samtidig oppgaven 
med å styre uten bruk av ror. Dette var imidlertid tilfelle bare for en kortere strekning. I deler av 
elven nær Overgård var leden mellom steinene så trang og kroket at det ikke var rom til å svinge 
båten rundt. I slike tilfelle var det av og til nødvendig å ro båten baklengs, og da ville roret ha vært en 
hindring. Da vi kom lenger ned i elven ble roret satt på, og styrmannen som blir kalt høvedsmann, 
styrte med ei hand mens han rodde med den andre. Dette er meget vanlig i Norden, og norske 
fiskere bruker årene like godt begge veger, enten de ror eller hamler.  
 
Scenen var nå fullstendig endret. I stedet for hjulenes rumling og skrangling henover vegens 
ujevnheter og bøndenes kjekling lyste strålene fra det som ikke var langt fra midnattssolen ned på 
oss, der vi fulgte strømmen nedover den rommelige Øyensåen. De første svake strålene tittet akkurat 
over kanten av de anselige fjellene som reiste seg nesten loddrett fra foten. Mens en glitrende strøm 
av lys danset henover vannstrømmen, var enda fjellskrenten på vår høyre side fremdeles innhyllet i 
dunkel skygge, og kontrasten gjorde det eiendommelig vakkert. Skogliene med mørk grønn furu som 
morgenvinden forsiktig tok til å røre på viftet over hodene våre, og kvitringen fra tallrike småfugler i 
skogens skygge ønsket oss velkommen. Hele flokker av sjøfugl med unger svømte på den blanke 
overflaten uforstyrret av at vi nærmet oss, uten lenger å betrakte mennesket som en fiende. Det var i 
det øyeblikk en ny og hittil ukjent glede overmannet meg. Enhver bekymring og engstelse var 
opphørt, og en herlig døsighet sløret sansene der jeg lente meg tilbake i båten og naturens panorama 



beveget seg langsomt foran mine øyne. Noen ganger moret jeg meg med å tegne skisser av utsikten 
vi passerte, eller så ned i dypet for å iaktta storlaksen som beveget seg langsomt oppover den 
krystallklare strømmen. Vi passerte uten frykt tett inntil store steiner, broket av moser i mange 
farger, som stakk opp midt ute i elva. Elven er i sannhet av en nesten utrolig dybde, og noen steder 
der den utvider seg før den når sjøen, forsikret de meg om at den var mer enn to hundre favner. 
Dette er jeg tilbøyelig til å godta i betraktning av elvene i Norge, som andre fjelland, er meget dype, 
og at et anslag over dybden kan gjøres ut fra utseendet på de omkringliggende høyder. 
Snøen lå fortsatt på toppene, selv om den sterke heten fra solen hadde redusert mengden de siste 
dagene. Den forsvinner sjelden før i august, og på de høyeste som Dovrefjell og Snøhetta ligger den 
året rundt. Etter som du kommer nordover, spesielt i Nordland, fører den lange og strenge vinteren, 
og høyden på fjellene, til at det danner seg breer som blir liggende i lange tider, og som kanskje er 
nesten like gamle som verden.  
 
Ved Halsøen utvidet elven seg betraktelig og vannet var brakt. Vi nærmet oss sjøen, og landskapet 
var fortryllende. Ved hver strekning som kom til syne åpnet det seg en ny og stadig mer romantisk 
utsikt. Bergene som var tynt besatt med furu, ble mer ujevne og antok tusen fantastiske former. De 
bar vitnesbyrd om den store omkastningen som har knust og forandret deres former. Øyensåen 
renner ut i Lyngenfjorden og får der en ny form. De rullende bølgene minner deg om at dens klare og 
rolige vanne nå ligger langt bak deg”. 
 
Om turen videre, Brooks heimreise og Hans Barliens skjebne. 
 
Turen gikk nå videre nordover i båt, og Brooke ble imponert over storslått natur og gjestfrie 
innbyggere. Malstrømmer og observasjoner av sjøormer ble grundig beskrevet og han besøkte og 
avbildet Torghatten som han hadde lest om i Pontoppidans ”Forsøg til Norges beskrivelse”, men som 
for øvrig var lite kjent på den tida. I midten av august var han framme i Hammerfest, og besøkte 
Nordkapp. I stedet for å returnere langs kysten som planlagt, lot han seg overtale til å bli i 
Hammerfest og følge handelsmennene derfra på handelsferd over vidda med reinskyss om vinteren 
og reise sørover gjennom Sverige til Stockholm.  
 
I et tillegg bakerst i boka finnes en tabell over skysstasjoner langs ruta Brooke fulgte, og avstanden 
mellom dem. For enkelte har han gitt karakter for standarden, og Steinkjer og Elden kommer dårlig 
ut. Han gir også råd for andre reisende basert på egne erfaringer. Det går veg til Årgård og det er 
mulig å kjøre dit med vogn, men vegen er så dårlig at det er bedre å sette den igjen i Trondheim og 
dra derfra i en av de små kjerrene som brukes utover landet. Mellom Trondheim og Årgård er også 
standarden på skysstasjonene generelt meget dårlig. Fra Årgård går turen videre med båt, og du kan 
sette igjen doningen der til du eventuelt kommer tilbake. I alle tilfelle vil gjestgiveren, Hans Barlien, 
ta hånd om den. Det siste er nok det engelskmennene kaller ”understatement”, eller en ironisk 
kommentar med tanke på den doningen han sjøl satte igjen på Årgård, og som han aldri så igjen. I 
virkeligheten var det nok ingen grunn til å mistenke Barlien for uedle hensikter, verken i denne eller 
andre sammenhenger, sjøl om han stadig var forfulgt av rettssaker. Etter at han talte bøndenes sak 
og utfordra embetsstanden som stortingsmann i 1815, ble han senere stadig holdt under tiltale for å 
hindre at han ble valgt til stortinget på nytt. Samme år som Brooke møtte ham på Årgård ble han 
tiltalt for injurier mot prokurator Chr. Andersen på Bråholmen (Namsos), som var en uthaler av 
verste sort. Barlien ble i underretten dømt til ”tremarksmann” (æreløs) og tukthusstraff på livstid for 
å ha sagt sin oppriktige mening om prokuratorens framferd mot fattigfolk. Han anket til overetten 
som fant at det var grunnlag for Barliens uttalelser om Andersen, og at de var framsatt i rettferdig 
harme. Retten opphevet dommen, men Barlien måtte likevel ut med store summer til motpartens 
advokat og Namdalseid fattigkasse. I 1837, 65 år gammel og lei av forfølgelser, emigrerte Barlien til 
Amerika. Han grunnla en norsk koloni i Sugar Creek, Iowa, og døde der 31. oktober 1842.  
 
Hvor det ble av Brookes kjerre er ukjent.  


