


Ble bergverkenes provianthus 
brukt som butikk på 1800-tallet? 
PETTER JANSEN 

I tidligere forskning om bergverk i Norge har historikerne gått ut i fra at 

det bare var bönder og arbeidere knyttet til verkene som kunne ta ut varer 

fra provianthusene. Jeg har også tidligere tatt utgångspunkt i at det kun var 

arbeidere samt b0nder, som drev med leveranser av kull, malm eller ved, 

eller utforte annet arbeid for verket, som hadde tilgang til varer på de ulike 

provianthus. I ettertid har det blitt reist tvil om dette medf0rer riktighet. 

Motargumentet er at provianthusene ble drevet etter markedsokonomiske 

prinsipper, og at de derfor ble drevet for lonnsomhetens skyld. Jeg vil derfor 

diskutere om bergverkenes proviantlagre ble brukt som butikk, eller om de 

som tok ut varer måtte vasre knyttet til verkene. Det er ingen som tidligere 

har reist dette sp0rsmålet, og i litteratur om de ulike bergverkene i Norge tas 

det altså for gitt at det kun var arbeidere og bönder knyttet til verkene som 

kunne ta ut varer. I denne artikkelen vil jeg bruke litteratur og kilder knyttet 

til Ro ros kobberverk. 

Ro ros kobberverk ble anlagt i 1644 og den viktigste årsaken til bosetnin-

gen på Roros og i distriktene rundt, var opprettelsen av kobberverket.11 ver

kets privilegier fra 1646 går det frem at verket skal forsyne arbeiderne med 

proviant og andre nodvendighetsartikler.2 En forutsetning for verksdrift var 

at arbeiderne hadde mat og andre nodvendige varer. Varene verket kjopte inn 

var tollfrie, og de solgte dem videre med fortjeneste. Bönder som drev kjo-

ring, eller på annen måte jobbet for verket, såkalte bruksbonder, hadde også 

tilgang til provianthuset. Frem til 1816 var bondene pålagt pliktkjoring for 

verket, men mange fortsatte å kjore utöver på 1800-tallet. Årsakene til at de 

fortsatte å kjore var at de tjente penger til skatter og avgifter, og at de kunne 

1 Olav Volden, "Os i Osterdalen, Bosetning, eiendomsforhold og näringsliv inntil år 1800", 

hovedoppgave i historie. Universitetet i Trondheim (1976). 

2 Ole 0isang, Röros kobberverks historie (Trondheim 1942) s. 32. 
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kj0pe luksusvarer. En annen viktig årsak til at bondene kjorte var at de fikk 

tilgang til, og kreditt på provianthuset. 

Kort om okonomisk teori 

0konomen John Hicks skiller mellom tre hovedtyper okonomi.5 Den mest 

primitive kalles sedvaneokonomi, de mer utviklede kommandookonomi og 

markedsokonomi. Ved sedvane0konomi er produsenten styrt av normer og 

rutiner, og tar ikke sikte på å maksimere inntekten. Akt0rene produserer da 

for sj0lberging. Ved kommandookonomi blir produsenten tvunget til å pro-

dusere enkelte varer eller tjenester for et maktapparat. Et eksempel kan vasre 

at staten krever en type vare eller tjeneste betalt i penger. Et annet eksempel 

er der bondene er bosatt innenfor cirkumferensen til et bergverk, og må drive 

arbeid eller vareproduksjon for verket. Motivasjonen er da styrt av andre enn 

produsentens behov. 

I perioden fram til 1816, da b0ndene hadde leveringsplikt, var altså bon-

dene innenfor cirkumferensen tilknyttet kommandookonomi. Ved markeds-

okonomi vil prisen vasre avhengig av ettersperselen, og akt0rens mål er å få 

st0rst mulig overskudd. Akt0rene vil derfor selge de varene eller tjenestene 

som til enhver tid lonner seg best for å få st0rst profitt. Etter at cirkumferens-

pliktene ble opphevet, drev b0ndene i f0lge teorien kjering enten av sedvane, 

eller fordi de ville ha st0rst mulig overskudd. 

Provianthuset 

Som fblge av cirkumferensprivilegiene hadde kobberverket enerett på handel. 

Provianthuset ble drevet av verket og solgte blant annet rug, bygg, havre, er-

ter, t0rrfisk, småsei, saltet og t0rket kjott, sild, sm0r, salt og tobakk. Proviant

huset var etter loven forpliktet til å ha bestemte kvanta av forskjellige varer. 

Varene ble solgt til bestemte priser, og prisene ble fastsatt for ett år avgangen.4 

På provianthuset var det mulig å få kreditt, og det benyttet mange seg av. I 

uår og i perioder hvor bondene hadde det trängt ekonomisk, ble provianten 

ofte solgt til priser som var lavere enn innkj0pspris, noe som kan ses på som 

3 Kåre Lunden, "Norsk bonde0konomi i 'förindustriell tid'", i Heimen 3 (1996). 
4 H. Dahle, Raros kobberverk 1644-1894 (Trondheim 1894), s. 102. 
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et paternalistisk trekk. Det ble også gitt forskudd eller såkalte forstrekninger.5 

Verkenes enerett på handelen vårte fram til 1801, og på 1700- og 1800-tallet 

var det mange arbeidere og bruksbonder som var avhengige av varer derfra. 

Ofte fikk de deler av eller hele lonna ut i proviant. I tillegg var det relativt 

mange som tok ut varer på kreditt. "En del av varene på provianthuset ble tatt 

ut på kreditt, dermed ble midler frigjort til bruk utenom provianthuset, der 

en kanskje var n0dt til å betale kontant."6 Det er flere årsaker til at arbeidere 

og bönder tok ut varer fra provianthuset. I tillegg til at bondene kunne få 

kreditt, var provianthuset en relativt sikker leverandor av livsnodvendigheter, 

og verket solgte, i flere perioder i löpet av 1800-tallet, provianten billigere enn 

det de kjopte den inn for. Dette skjedde blant annet i 1802, 1811, 1821, 1836, 

1847 °g 11856—57-71 disse årene var det svaert vanskelig å få tak i korn, og pri-

sene var derfor svasrt hoye. Å vaere knyttet til verket og provianthuset må på 

denne bakgrunn kunne vurderes som en viktig tilleggsressurs, en ressurs som 

må ha hjulpet til å holde forbruket oppe i dårlige tider, selv om den skapte 

gjeld. "Kreditten virket stabiliserende i en tid hvor stabile priser, inntekter og 

matvareforsyninger var uvanlige."8 

Proviantskriveren var personlig ansvarlig for provianten som ble gitt ut på 

kreditt, og ga i normalår ikke kreditt utöver det som bondene leverte for, eller 

skulle levere kull eller malm for året etter. Likevel hendte det at proviantskri

veren ga bondene större kreditter. Dette skjedde under uårene i 1743 og i 1793. 

For store kreditter forte til at "Flere proviantskrivere måtte slutte, fordi det 

var uorden i regnskapene og underbalanse".9 Fordi proviantskriveren person

lig var ansvarlig for de kredittene som ble gitt, er det tvilsomt at han ville gi 

kreditter til bönder som ikke var knyttet til verket. Proviantskriveren hadde 

dessuten fast lonn og ikke provisjon av salget, så å gi kreditt til utenforstående 

ville vaere et stort risikoprosjekt som ikke ga noen personlig okonomisk ge-

vinst. Hvis bönder som ikke var knyttet til verket kunne handle på proviant

huset, er det altså lite trolig at de fikk kreditt. Dersom bondene kunne bruke 

5 Dahle (1894), s. 105. 
6 Finn Berger Larsen, "R0rosarbeidernes levestandard 1720—1807", hovedfagsoppgave i histo-

rie, Universitetet i Trondheim (1981), s. in. 

7 Dahle (1894), s. 345; 0isang (1942), s. 213. 

8 Larsen (1981), s. 113. 

9 Gunnar Brun Nissen, Röros kobberverk 1644-1974 (Trondheim 1976), s. 84. 
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provianthuset som butikk, må de ha betalt kontant. I folge kildematerialet fra 

Roros kobberverk er det ikke noen kilder som belyser slik handel, noe som 

betyr at hvis slik handel har forekommet, så er den ikke registrert noe sted. 

Verket var ansvarlig for å holde en viss mengde varer på provianthuset 

slik at arbeiderne og bruksbondene ikke led n0d. Å fremskaffe disse varene 

var i enkelte år vanskelig og kostbart. For det f0rste hendte det at bondene 

var lite villige til å frakte proviant, og de som kj0rte spiste ofte av lasset. De 

helte eksempelvis vann på kjottet for at vekttapet ikke skulle bli så stort.10 For 

det andre var det i enkelte år svaert vanskelig å skaffe nok korn. I nedsårene 

på begynnelsen av 1800-tallet, på 1820-tallet og på 1840- og 1850-tallet hadde 

verket store problemer med å skaffe korn til arbeiderne og bruksbondene. 

I tillegg til at det var lite korn og at kornet var dyrt, solgte verket kornet til 

arbeiderne og bruksbendene til långt under innkj0pspris. Det er derfor lite 

trolig at b0nder som ikke arbeidet eller drev kjoring for verket fikk kjope 

korn eller andre matvarer på provianthuset disse årene. 

Provianthusets mål var som nevnt å skaffe arbeiderne og bruksbondene 

nodvendighetsvarer, men også å selge varene med fortjeneste. Siden målet var 

å selge med profitt, vil det vaere naturlig å tenke seg at de ville selge til alle, 

enten de var knyttet til verket eller ikke. En folge av napoleonskrigene var at 

det ble dyrtid og i 1811 ser vi at "Provianttakstene ble nedsatt for arbeiderne 

og forselsbondene til 16 rd pr tonne rug, 15 rd pr tonne malt og 14 rd pr t0nne 

bygg. De bönder som ikke forrettet kjorsel, skulle betale etter den ureduserte 

takst og uten å få kreditt".11 Det går ikke frem hva markedsprisen på en tonne 

rug var i 1811, men i 1813 kostet det 84 rd og i 1814 222 rd. Hvor mye en riksda

ler var verd er vanskelig å måle, men en kuverdi var på cirka åtte riksdaler. 

Det går altså fram at bönder som ikke var knyttet til verket i 1811 kunne 

bruke provianthuset som butikk. Det er trolig at dette var et statlig direktiv, 

og må henge sammen med at det i disse årene var så godt som umulig for 

bondene å få skaffet seg mat fra andre steder enn ved provianthuset. De som 

ikke var knyttet til verket måtte altså betale markedspris, og når prisene på 

korn i 1813 og 1814 var mellom ti og tretti kuverdier, må innkj0p av korn ha 

vasrt så godt som umulig for dem som ikke kjorte. 

10 0isang (1942), s. 213. 

11 Nissen (1976), s. 140. 
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Som nevnt hadde bondene pliktkjoring fram til 1816. Til tross for dette 

nektet b0ndene ved flere anledninger å levere malm og kull. Den vanligste 

årsaken var at de syntes l©nna var for lav. Et eksempel på dette er fra 1795. Da 

hadde b0ndene i Singsås og Holtdålen hatt et kronår. Det forte til at de folte 

seg uavhengige av verket, og nektet å kjore hvis de ikke fikk bedre betalt. Ver

ket truet med straff, men det hjälp ikke. Först da bondene ble truet med at de 

som ikke lej or te heller ikke fikk tilgang til proviantlageret ble konflikten los t.12 

Å true bondene med utestengelse fra provianthuset var altså den beste måten 

for å få dem til å kjore, og det betyr at provianthuset ikke var åpent for alle. 

Til tross for at verket i enkelte år solgte varene fra provianthuset med tap, 

var det overordnede målet profitt. 11863 var overskuddet, etter over to hundre 

år med handel, på 58000 spd., og "Overskuddet viser at provianthandelen 

også til sine tider kunne vasre en ganske florisant forretning for verket".13 En 

av årsakene til at provianthuset hadde et stort overskudd må henge sammen 

med innstramminger av kreditten utöver på 1800-tallet, og at det var mange 

arbeidere og bruksbonder som tok ut varer der, selv om prisene i enkelte 

perioder var noe hoyere enn på det frie markedet. 

Utöver på 1860-tallet gikk verket gradvis over til koks noe som forte til at 

kullbrenningen og kulltransporten ble sterkt redusert, noe som igjen forte til 

en omleggingsprosess for kullkjorerne. En omleggingsprosess ble det også i 

varehandelen. På slutten av 1860-tallet ble det flere handelsmenn og konkur-

ransen i varemarkedet ble hardere noe som forte til lavere priser. I 1868 fikk 

Roros også sin förste forbruksforening, noe som styrket konkurransen ytterli-

gere. Utöver på 1860-tallet ble det fasrre transportörer noe som forte til at det 

var faerre som hadde tilgang på provianthuset. I tillegg hadde bondene flere 

muligheter til å skaffe seg varer. 11871 ble varebeholdningen på provianthuset 

redusert og det kom flere gånger forslag fra eierne om å legge det ned. 11877, 

samtidig som jernbanen ble anlagt og tok over det meste av malm- og koks

transporten, ble proviantlageret lagt ned.14 "Verkets eldgamle proviantforsy-

ning hadde overlevet seg selv".15 

12 Petter Jansen, "Fra kull og malm til fedrift", masteroppgave i historie. Universitetet i Oslo 

(2006), s. 46. 

13 0isang (1942), s. 230. 

14 Dahle (1894), s. 464. 
15 0isang (1942), s. 259. 
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Annen handelsvirksomhet 

Verket hadde enerett på all handel på Roros fram til 1801, men mange b0nder 

dro til markedet på Grundset eller handiet på markedet i Tolga der varene var 

billigere. Det var også en mulighet til å handle direkte av leverand0rene som 

leverte varer til provianthuset, så lenge handelen foregikk rett utenfor provi-

anthuset. Roros ble et knutepunkt for handel selv om byen aldri fikk kjops-

stadsrettigheter, og den ulovlige handelen florerte. "Roros trakk til seg tusk-

handlere som fluepapir".lé Handelsmennene kom fra ulike deler av Norge, 

men det kom også mange handelsmenn fra Herjedalen, Dalane og Falun.17 

Fordelen med denne handelsvirksomheten var at b0ndene kunne få kjo-

pe varene billigere enn på provianthuset. Ulempen var at man måtte betale 

med kontanter eller drive byttehandel. 11801 falt verkets handelsmonopol, og 

Mörten Leigh fikk handelsprivilegium. I 1818 ble det i tillegg utdelt to andre 

handelsprivilegier. "Lovbestemmelsen om at folk som ville drive landhandle-

rier måtte ha kongelig privilegium, ble gradvis fjerna på midten av 1800-tallet. 

Etter lovendringer i 1857 og 1866 kunne alle som hadde plettfri vandel starte 

butikk".18 Dette f0rte til at antallet handelsmenn 0kte både på R0ros og i 

distriktene rundt. I de f0rste tiårene av 1800-tallet går det ikke fram hvilket 

prisnivå handelsmennene hadde på varene sine, men senere på 1800-tallet 

klagde folk på at handelsmennene hadde alt for h0ye priser. 

Det ble foreslått at handelsmenn fra Trondheim måtte fa lov til å drive 

handel på R0ros slik at konkurransen ble st0rre. "Henvendelsen ble avslått og 

de fortsatt hoye priser forte til åtskillig smughandel."19 Denne ulovlige smug-

handelen forte til konkurranse, noe de etablerte handelsmennene klagde på. 

Midt på 1800-tallet ser det altså ut til at det var proviantlageret som hadde de 

lavest prisene, og det må ha vasrt en bevist strategi fra verkets side. Etter at 

cirkumferenspliktene forsvant, kunne bondene velge om de ville kjore eller 

ikke. Verkets takster for kj oringen var lave og ble i liten grad styrt av tilbud 

og ettersporsel. 11850- årene var det vanskelig for verket å skaffe transportörer, 

16 Johannes Sundt, Rullan går! Martna i 155 år (Roros 2003), s. 28. 

17 Sundt (2003), s. 52. 

18 Bjarn Baekkelund & Stig Johan Kalvatn (red.), Folldal verks historie ca 1745-1993 (Folldal 

1998), s. 77. 
19 0isang (1942), s. 213. 
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dette fordi leveransetakstene var lave, men også fordi mange hadde prioritert 

annet arbeid. I flere år ble det derfor satt opp bonuser for de som kjorte mye, 

og det var mange som fikk denne bonusen.20 

Verket kunne ha satt opp prisene til markedspris for å sikre seg trans-

port0rer, men valgte heller å sette opp en bonus. En takstokning opp mot 

markedspris ville fort til flere kjorere, men det ville også fort til at overskud-

det ved verket ville krympet betydelig. Verkets strategi var altså å gi transpor-

t0rene en bonus i form av penger, men den viktigste bonusen ved å kjore for 

verket var å få tilgang til provianthuset, og denne fordelen veide tydeligvis 

tungt for bondene. 

Kj oring i Os 

Os er en kommune som grenser til Ro ros. Os lå innenfor cirkumferensen, 

noe som betydde at alle bondene hadde leveringsplikt fram til 1816. En över

sikt over hvor mange Os-bonder som drev kjoring for verket på 1800-tallet, 

viser at antallet sank gradvis.21 En av årsakene til at bondene sluttet å kjore for 

verket var at det var mange som satset på fedrift i stedet for malmkj oring. En 

annen grunn var at mange valgte å drive annen type kj oring som var bedre 

betalt. I 1826 var det 88 % av oppsitterne som var knyttet til verket, i 1858 var 

det 52 % mens det i 1868 kun var 14 % som var knyttet til verket.22 At det var 

få som prioriterte kjoring for verket i 1868, må ha sammenheng med at det 

da var större konkurranse i varehandelen og at prisene var lavere. Det er også 

trolig at konkurransen på varemarkedet forte til at også de private handels-

mennene ga bondene kreditt. 

Av de som fortsatte å kjore for verket, var det mange som kjorte hvert år, 

men det var også mange som kjorte uregelmessig. Ut fra proviantlistene går 

det fram at de som kjorte uregelmessig også tok ut proviant, og en av årsakene 

til at bondene bare valgte å kjore enkelte år var tilgangen til provianthuset.23 

20 Jansen (2006), s. 102. 

21 Jansen (2006), s. 68. 

22 Jansen (2006), s. 63. 

23 Statsarkivet i Trondheim PA211 R.0ros kobberverks arkiver: 12.62.56-12.62.57 Proviantregn-

skap 1825-1826; 12.76.78—12.76.80 Proviantvesenets vedkommende 1847-1849, 12.80.89-

12.80.93 Proviantregnskap 1858-1862; 12.81.94-12.81.95 Proviantregnskap 1863-1868. 
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Både i 1848 og 1858 tok Os-bondene ut proviant for mer enn tre gånger så mye 

som de leverte for, så det kan ikke vaere tvil om at tilgangen til proviantlageret 

var viktig.24 

At det ble tatt ut mye proviant i 1848 og 1858, skyldes at det i årene 1847 

og 1857 hadde vasrt uår. Det er derfor trolig at mange trengte ekstra mye 

proviant de påfolgende vintrene. De stadig tilbakevendende uårene kan også 

ha fort til at enkelte bönder fortsatte å kjore slik at de hadde muligheter til 

kreditt på provianthuset. En annen mulighet til at de kjorte kan vasre at de 

trengte betalingen de fikk for arbeidet, men svsert mange av de som kjorte, 

leverte lite malm eller kull. I uår var det ikke bare menneskeligfode som var 

mangelvare, men også for til dyrene. Trekkdyr trenger betydelig mer för enn 

dyr som står på stallen eller i fjöset, og en årsak til at de kjorte lite kan skyldes 

mangel på för. 

En annen årsak til at de kjorte lite kan vasre at de heller prioriterte an

nen kjoring fordi lonna for malm- og kullkjoring var lav.25 Bondene kjorte 

altså ikke av sedvane, for da ville de fleste fortsatt med kjoringen også utöver 

1800-tallet. For dem som fortsatte å kjore var nok sikkerheten, altså tilgangen 

til provianthuset vesentlig. Likevel må ekstrainntekten fra kj oringen ha vasrt 

viktig, og enkelte tjente relativt store summer på leveransene. Det kan derfor 

se ut til at bondene drev etter markedsokonomiske prinsipper. 

På 1850-tallet ser man av kildene at det er relativt mange som tok ut pro

viant uten å drive kjoring det aktuelle året. Ved å granske kildematerialet, 

kan man se at de fleste av disse kjorte året for eller året etter.26 Årsaken til at 

enkelte fikk kreditt uten å levere kull eller malm, kan henge sammen med at 

verket til tider hadde problemer med å skaffe transportörer, og at lofter om 

leveranser kan ha fort til kreditt. Fra grenda Narjord i Os ble det hovedsake-

lig levert kull, og H. Dahle hevder at kullbondene sto i en sasrstilling når 

det gjaldt kreditter, og at "Alle, men isaer Kulbonderne fik jevnlig Forskud, 

24 Jansen (2006), s. 95. 

25 Jansen (2006), s. 46. 

26 Statsarkivet i Trondheim PA211 Rjztros kobberverks arkiver: 12.62.56-12.62.57 Proviantregn-

skap 1825-1826; 12.76.78-12.76.80 Proviantvesenets vedkommende 1847—1849, 12.80.89— 

12.80.93 Proviantregnskap 1858-1862; 12.81.94-12.81.95 Proviantregnskap 1863-1868; 8.13.36 

Material og månedsavlenningsregister 1826; 8.13.60 Leveranse og a vi© nnin gs regi s te r 1848; 

8.13.70 Leveranse og avlonningsregister 1858; 8.36.38.3 Seddelboker over leveranse av kull, ved 

og malm 1826; 8.in Leveransebok 1848-1852; 8.113 Leveransebok 1858-1863. 
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eller som det kaldes Forstraskninger".27 Dette ble gitt både i kontanter og i 

proviant. Ofte fikk de mer enn det de kunne levere for, og ble derfor skyldig 

proviantskriveren penger. Dette kan ha vaert en bevisst strategi fra verket. For 

det förste måtte de som skyldte penger levere kull for å få betalt provianten, 

og på den måten var verket sikret leveranse. For det andre var det vanskeligere 

for kullkjorerne å kreve mer i lönn når de skyldte proviantskriveren penger. 

Oppsummering 

Provianthuset ble drevet for å gi arbeiderne og bruksbondene nodvendighets-

varer slik at malmproduksjonen ikke skulle stanse, men provianthuset ble 

også drevet for å gi verket profitt. Hvis bruksbondene nektet å kjore malm 

eller kull, ble de truet med utestengelse fra provianthuset. Dette betyr at 

tilgang til provianthuset var svaert viktig, og en av årsakene til at bondene 

fortsatte å kjore utöver på 1800-tallet, var at de ville ha muligheten til å ta ut 

proviant. Kobberverket trengte transportörer, og for å få bondene til å kjore 

var lokkemidlet at de kunne ta ut proviant på kreditt. Proviantskriveren var 

personlig ansvarlig for kreditten, og hadde ikke provisjon av salget, og han 

ga kun kreditt til dem som jobbet for verket. De som ikke var knyttet til 

verket og eventuelt ville handle på provianthuset, måtte ha betalt kontant 

samtidig som varene i enkelte år var dyrere der enn andre steder. Hvis verket 

åpnet proviantlageret og lot bönder og andre handle der, er det merkelig at 

det ikke finnes noe kildemateriale over dette, da alt annet kildemateriale fra 

Roros kobberverk er svaert omstendelig. At hvem som helst kunne handle på 

provianthuset i 1811, og altså bruke provianthuset som butikk, er et unntak. 

De som ville ta ut varer på provianthuset måtte på en eller annen måte vaere 

knyttet til kobberverket. 

Argumentet om at provianthusene ble drevet etter markedsokonomiske 

prinsipper, og at de derfor ble drevet for lonnsomhetens skyld er nok delvis 

riktig. Provianthusets mål var å tjene penger, men det som var mest lonnsomt 

for verket var at de hadde stabile leveranser av kull og malm slik at de kunne 

produsere kobber. Stabile leverandorer kunne de skaffe seg ved at bondene 

27 Dahle (1894), s. 53. 
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fikk tilgang på proviant og på kreditt. Denne kreditten var det vanskelig å 

betale på annen måte enn ved kjoring, og verket kunne på den måten skaffe 

seg transportörer ved å gi bondene et frynsegode som var en eksklusiv tilgang 

på provianthuset. Til tross for at bonden e kunne tjene mer penger på å drive 

med annet arbeid enn malm og kullkjoring, var bondenes motivasjon for å 

kjere for verket knyttet til markeds0konomi. Dette fordi det lonte seg best å 

vaere knyttet til verket og dermed ha tilgang til provianthuset. 
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