LITT OM PERLEFISKERIENE I NORGE
A v Kjerstin Gaarder.
Perlefisket var i Norge et regale til 1845.
Forst for dronningen, siden for statskassen med fogder som mellommenn.
Det ferste offentlige dokument som omtaler det norske perlefisket er fra 1637, et
brev fra Christian IV, tillensmannen over
Agdersiden. Det heter at bendene selger
perler til fremmede , men kongen vil at
disse skal sendes til ham.
Den dansk-norske regjering hadde vanskeligheter med a gjere sine administrative
foran stalt ninger effektive i Norge , og i
1665 innsatt e Frederik 1lI den forste
perleinspekteren. Bendene som solgte til
fremmede skulle straffes med »best illings,
godses og boeslos fortabelse».
Perlefisket ble aldri lukrativt for kongehuset. Dog vet man, at noen av de senere
inspekterene dede som velhavende menn ,
til tross for moderat offentlig inntekt .
1 1683 foreerte Christian V sin dronning
Charlotte Amalie inntektene av de norske
perlefisker iene . Gjennom en ivrig og tro
oppsynsmann later det til , at det na noen
ar ble sendt en del gode perler til dronningen. Syv ar etter kom den ferste
kungelige forordning om perlefiskeriene i
Norge. Noe forkortet gikk den ut pa , at
ingen rna fiske perler uten dronningens,
overinspekterens eller hans underinspekterers tillatelse og tilstedevrerelse .
Ulovlig fisking ble straffet ferste gang
med 100 riksdalers bot , andre gang med
Bremerholm (tukt hus).
Angivelsen av slike straffbare forhold ble
belonnet med en gave, og var det en
bonde , skulle dessuten hans sonn eller
bror veere forskanet for utskrivning. (Den
gang tjenestegjorde en nasjonal soldat i
9 ar).
Ogsa perlefiskerne ble forskanet for utskrivning , men forpliktet seg til a drive
med fiske like lenge.
Gjennom plakater ble det bekjentgjort at
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aile perler pa urette hender skulle selges
til betrodde for halvparten av sin verdi,
med pafelgende trussel om straff.
En prisliste fulgte med . Perlene ble malt
etter hvor mange det gar pa en tomme.
8 - 12 perler pa I tomme, 1 skilling pr .
stk . 7 perler pa 1 tomme , 3 skilling pr.
stk. ,o .s.v.
5 perler pa 2 tommer kom opp i 2 - 3 riksdaler . Til sammenligning kan nevnes at en
inspektor ble lennet med 200 rdr . arlig.
I arene som fulgte har antagelig utgiftene
til administrasjon av oppkjep og kontroll
langt oversteget inntektene . Til tider var
den sterste inntektskilden til kongehuset
betene som ble ilagt dem som bedrev ulovlig fiske.
Omsetningen av perler var allikevel stor.
Det foregikk en livlig handel med utenlandske skip.
Etterhvert ble elvene fattige . Muslinger
var drept i tusentall . Tilveksten var langt
mindre enn beskatningen . En musling er
ikke kjennsmoden fer den er om lag 20
ar , den kan leve til den er 80 . Perlene vo kser sakte. Pa 12 ar blir perlen pa storrelse
med en ert. Senere , da man fant ut at en
ikke behevde drepe dyrene for a undersek e dem , ble muslingene anbefalt apnet
hvert 7. ar .
1 1800 mistet perlefiskerne sine rettig heter. Elvene ble erkleert for oppfiskede .
Hvor store mengder perler som ble tatt
opp i arenes 10P er det vanskelig a gjere
seg noen formening om.
En undersekelse foretatt i Bayern i 1831
- 32 viste at man matte apne 2 700 muslinger for a finne en god perle , 2 200 muslinger for a finne en middels god perle ,
103 muslinger for a finne en darlig perle .
I 1840 fikk fisket igjen et oppsving . Bestanden hadde eket , Etter adskillelsen fra
Danmark fikk staten retten til all inntekt
av dette fisket.

I 1845 gikk retten over til grunneierne
selv , i hap om at de i egen interesse ville
vern e om bestanden.
Norske perler var i kommersielt bruk langt
inn i vart arhundre, inntil kulturperlen utkonkurrerte den prismessig.
I dag er norske perler mest for spesielt
interesserte. De rikeste fiskeplassene har

til alle tider veert pa Jreren . Disse elvene
er oppgitt som srerdeles gode : Aroselven ,
Sigdalselven , Numedalslagen, Oselven ved
Bergen , Berbyelven ved Halden , i Hallevannet ved Larvik, Akerselven , Hob01elven ved Moss.
Navnet Berlevag er antagelig i betydningen
perleelv.
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Smykkestener og steinsliping.
av gemolog Sam Casie Chetty.
En fagbok for alle 80m er interessert
steiner .
A slipe smykkesteiner er en stor hobby
over hele verden .
Mange finner selv sine rastener ute i naturen , andre kjeper dem o
A arbeide frem en gnistrende skjennhet
av et grovt stykke stein er et event yr. For
a fa et godt resultat gjelder det a ha kunnskap om de forskjellige steners egenskaper og behandle dem pa riktig mate .
Forfatteren redegjer her utferlig om et
stort antall smykkesteners fysiske og optiske egenskaper og beskriver i detalj
hvordan man sliper myke cabochoner eller
lysbrytende fasetter, hvilke hjelpemidler
man trenger og hvordan de brukes.
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