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Trykreil og Rettelser.

I Beretningen for Bratsbergs Amt:
I förste Spalte 9de Linie fra neden: „Hjerdal" lees „Hjertdal."
4	 3die	 „Skaftebjerget" Ices „Skafsebjerget."

I Beretningen for Söndre Bergenhus Amt :
42 forste Spalte 24de Linie fra neden: „1347 Spd. 1335 Spd." hes „1347 Personer 1335 Personer."
42 •—	 — 18de —	 „3728 Spd. 4020 Spd." læs „3728 Personer 4020 Personer."

I Beretningen for Romsdals Amt:
1 2den Spalte 10de Linie fra oven: „Naturens" læs ,Naboens."
2 -- 17de ---	 „6 a 700 Tdr." læs „6 a 7000 Tdr."
11 paa Tabellen over de til Markedet indförte Varer staar ,Kaal, Torsk, Tran saltet" istedetfor „Kavl, Torsk saltet, Tran."
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A.

Christiania By.

Til Kongen!
Stiftet skal herved underdanigst afgive den ved Kgl. Resolution af 23de December 1839 naadigst befalede Beretning om

Tilstanden i Christiania fra Aarene 1861 til 1865 begge inclusive.

A. Handel.
Det tilfredsstillende Standpunkt, hvorpaa Christiania Han-

del ifölge Beretningen fra Aarene 1856-1860 befandt sig ved
Femaarets Slutning, holdt den sig ogsaa paa i den förste
Halvdeel af det fölgende Femaar fra 1861 til 1865. De
Fluctuationer paa Disconto- og Valutamarkedet, der fandt Sted
i Aarene 1861-1863 saavel her som i Udlandet, vare ikke af
en saadan Beskaffenhed, at de i nogen særdeles Grad kunde
vække Tvivl om, at vore Handelsforholde jo heeltigjennem vare
sunde. 1863 Aars Forhold bragte flere indsigtsfulde Handels-
mænd til at indskrænke deres Omsætninger, og viste det föl-
gende Aar, at de heri havde gjort Ret. Efter erholdt Med-
delelse kan intet tidligere Aar opvise saamange Concurser for
Christianias Vedkommende, som hvert af de tvende Aar 1864
og 1865. Mange af Opbyderne tilhörte vistnok ikke den
handlende Stand. Men selv om disse sættes ud af Betragtning,
maa det dog siges, at disse Aar vare særdeles uheldige for
vor Byes Handelsstand. Vistnok vare de fleste Concurser in-
den den handlende Stand smaa, men paa den anden Side vare
enkelte af særdeles betydeligt Omfang. Den Krisis i vore
Handelsforhold, som begyndte med Aaret 1864, maa imidlertid
saavel med Hensyn til dens formodede Aarsager som med Hen-
syn til dens Tilsynekomst og Udstrækning betegnes som local,
idet den væsentlig indskrænkede sig til Norge og der stærkest
til Östlandet, hvor den formentlig nærmest hidrörte fra en
Omvæltning i Jordbrugenes Værdiforhold. En forholdsviis let
Adgang til Laan mod Pant i faste Ejendomme havde nemlig
de förste Aar af Femaarsperioden bragt Jordeiendommenes

Priser til at stige temmelig höit i Forhold til deres Afkastning,
hvilket Misforhold formentlig dog vilde i nogen Grad være
bleven rettet, om Laanene udelukkende vare blevne anvendte
til Jordforbedringer. Men for en meget stor Deel ere de
vistnok medgaaede til Dækkelse af ældre Forpligtelser. Begge
disse Omstændigheder, Stigningen i Jordbrugenes Priis samt
Afgjörelsen af ældre Gjceld, have sandsynligviis gjort Handels-
standen, især paa Landet, tilböielig til at overvurdere den
Tillid, der kunde skjænkes Landmanden i ökonomisk Henseende,
medens samtidig Dækningen af de gamle Forpligtelser gjorde
det muligt for Handelsmanden pa Landet i höiere Grad baade
at yde og benytte Kredit. Loven af 28de September 1857
om Handelsfriheden paa Landet aabnede derhos en Concur-
rence i Landhandelen, som maaske har nödet til en Udvidelse
af Krediten ligeoverfor Consumenterne. Alle disse Omstændig-
heder i Forbindelse med stærkere Sögning efter Kredit og
lettet Adgang til Discontering virkede igjen tilbage paa en
Deel af den Handelsstand i Byerne, hvorfra Landet tog sin
Forsyning, idet de foranledigede, at flere Handlende udvidede
sine Forretninger for stærkt, og at saaledes navnlig flere De-
tailhandlere ligeoverfor Landhandlerne optraadte som en gros
Kjöbmzend, hvortil i de fleste Tilfælde deres Evne ikke strakte
sig. Medens det forlöbne Femaar saaledes i det Hele ikke
har været heldigt for flere Grene af Christiania Handel, kunne
andre derimod siges at have gaaet sin jevne Gang, og kan der
end vanskelig paavises nogen Fremgang i Stadens Handel, er
det paa den anden Side utvivlsomt, at den i det Store har



Sammenlignet med Opgaven for Femaaret 1856-1860
viser denne Tabel en Forögelse i Indförselen af:

. 2,136 Skpd.
	  16,251

127
300

men Formindskelse i Indförselen af:
Hi3 med . .
Flesk . •	 • 4,
Meel •

36,630 Skpd.
1,194 -
912 -

Halm
Kjöd
Smör
Ost
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vundet i Soliditet, om end ikke al Usundhed er bleven fjernet.
Den med Frankrige afsluttede Handelstractat synes i betydelig
Grad at skulle udvide vore Handelsforbindelser med dette
Land, fornemlig for Importens Vedkommende, i hvilken Hen-
seende bemærkes, at Christiania har begyndt at indföre ikke
ubetydeligt Rug fra Frankrige, hvilken Artikel för saagodtsom
udelukkende hentedes fra Östersölandene.

For Skibsfarten har Tractaten hidtil  væsentlig viist sin
Virkning deri, at Trælastexporten for en langt större Deel end
för foregaar i norske Skibe.

Christianias Indförsel af de vigtige coloniale Artikler, Kaffe
og Sukker, foregaar nu for den langt overveiende Deel directe
fra de större oversöiske Handelssteder i Brasilien og Vest-
indien.

Ved den i Femaarets Slutning aabnede Jernvejsforbin-
. delse med nogle svenske Districter er Christianias Opland ble-

ven forstörret, idet disse Districter ikke blot have begyndt at
forsyne sig med de almindelige Indförselsartikler her, men og-
saa for en Deel afsætte sin Trælast til Christiania, hvilket

formentlig senere i endnu höiere Grad vil blive Tilfældet, lige-

som der ogsaa er Sandsynlighed for, at Christiania kan blive
Udförselssted for svensk Jern.

Enkelte nye Dampskibsforbindelser ere i Femaaret blevne
aabnede. Byen har derhos ved Anlæg af Stenkaier langs den
indre Havn, Oparbeidelsen af Oslo Havn m. v., hvorom mere
siden, tilveiebragt betydelig foröget Losse- og Ladeplads, hvor-
til der var absolut Trang, da Staden, foruden at were Landets
störste Indförselssted, tillige nu er det betydeligste Udförsels-
sted for Trælast.

Til nærmere Belysning af Handelsforholdene i Aarene
1861-1865 vedlægges her under No. 1 og 2*) en af den
eonst. Börscommissair udarbeidet Oversigt over de paa Chri-
stiania Börs noterede Courser paa Hamburger Banco og E Ster-
ling i bemeldte Aar med en tilhörende Profilering.

Nedenstaaende fra Stadsveieren meddeelte tabellariske Op-
gave viser, hvad der i de sidstforlöbne 5 Aar landværts, uden-
for Jernbanen, er indfört af Hö, Halm, Kjöd, Flesk, Meel,
Smör og Ost. Hvad Kornvarer, Vildt og Brænde angaar, kan
Stadsvejeren ingen Oplysning meddele, da disse Varer ikke ere
Gjenstand for Veining, ved hvilken alene Stadsveieren kan kon-
trollere Indförselen.

Tabel
over hvad der fra Landdistricterne er indført af Varer, forsaavidt disse ved Stadsveieren ere

veiede i Aarene 1861-1865.

Aar.

-

11ö.
Skpd.

Halm.
Skpd.

Kjöd.
Skpd.

Flesk.
Skpd.

Meel.
Skpd.

Smör.	 Ost.
Skpd.	 Skpa.

1861 .	 .	 . .	 .	 .	 . 23,958 8,997 7,041 1,207 385 987 384
1862 . .	 .	 . .	 .	 . 22,680 8,291 7,419 1,562 504 1,029 290
1863 . .	 .	 . .	 .	 . 27,836 8,778 7,783 1,702 608 1,203 361
1864 . .	 .... .	 . 33,324 10,348 10,141 2,033 741 1,192 402
1865 • • • • •	 •	 • 29,025 14,161 8,934 2,134 933 1,060 371

Totalsum 136,823 50,575 41,318 8,638 3,171 5,471 1,808	 I

Forövrigt bliver et ikke ubetydeligt Kvantum Hö og Halm
indfört fra Landet uden at veies, men dettes Störrelse kan
ikke med Bestemthed opgives.

Ifölge de fra Jernbanedirektionen erhvervede Oplysninger
har der paa Jernbanen af nedenstaaende Varer været indfört

til Byen folgende Kvanta, beregnede i Centner:

*) De her og i det følgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under : „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."
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Aar.

1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865

Breendeviin.

1,291	 1,731	 18,510	 1,581
2,917	 3,03$	 51,055	 30,952
2,248	 2,070	 35,934	 24,044
2,929	 2,342	 21,091	 21,486
4,182	 16,609	 9,186	 34,836

Kornvarer.

1,912
3,283

14,751
3,891

13,146

Trmlast,

2,244,830
2,783,240
2,827,160
3,202,250
3,014,791

Kjød.	 Slum. & Ost.	 Poteter.
•

Totalsum	 13,567 25,790 135,776 112,899 36,983 14,072,271

Sammenlignet med den lignende Opgave for Femaaret
1856 -1860 viser der sig en Forögelse  i Indförselen af föl-
gende Artikler :

Kjöd med .	 2,185 Centner.
Smör og Ost  	 7,607 -
Trælast  	 4,930,321	 -

men derimod en Formindskelse af:
Poteter med  	 104,090
Brændeviin .	 38,730
Kornvarer .	 27,801
Betrzeffende det t il van ds indförte Brænde udviser Over-

favnesætterens authoriserede Protokol, at nedenanförte Kvanta
Femaaret ere indförte

I 1861
- 1862
- 1863
- 1864
- 1865

Tilsammen 169,960 Favne
eller 9,394 Favne mere end i det nwstforegaaende Femaar
1856-1860.

Hvormeget Brænde, der la n dv ært s indföres, lader sig
derimod ikke med Bestemthed opgive. Paa Jernbanen blev
af Brænde og Baghun indbragt :

I 1861	 197,010 Centner.
- 1862	 137,280
- 1863	 137,830
- 1864	 226,100 -
- 1865	 127,391

hvilket er 4,241 Centner mere end i det næstforegaaende
Femaar.

Af S t enkul, deri indbefattet Smedekul og Cinders, er
efter vedkommende Maalers Opgave maalt til Indförsel:

I 1861
	

217,942 Tönder.
- 1862
	

197,913
- 1863
	

219,854
- 1864	 •
	 177,163

- 1865
	

202,454

Tilsammen 1,015,326 Tönder
eller 8,151 Tönder mere end i det foregaaende Femaar.

Herved maa imidlertid bemærkes, at Maalingen er fri, og
at saavel flere större Handlende og Fabrikeiere, som navnlig
Jernbanen og Gasværket, ved egne Folk lade maale, hvad de
indföre, hvorfor der vistnok er indfört et betydeligt större Kvan-
tum end ovenfor anfört, men som ikke med Nöiagtighed kan
opgives.

Af S alt er ifölge vedkommende Maalers Opgave maalt
til Indförsel:

I 1861 .	 56,738 Töncler.
- 1862 .	 51,042
- 1863 .	 49,809
- 1864 .	 49,764
- 1865 .	 54,047

Tilsammen 261,400 Tönder
eller 34,767 Tönder mere end i de foregaaende fem Aar.

	 37,134 Favne.
	  35,795
• 31,914

. 33,527

. 31,590 -

Af Kornvarer er ifölge vedkommende Maalers Opgav,e
Tilsammen 825,611	 maalt til Indförsel fölgende Kvanta :

Aar. Hvede.
'Fonder.

Rug.	 Byg,	 Erter.
'Fonder.	 'Fonder.	Tønder.

Malt.
Tonder,

Gryn.
Tønder.

Vikker.	 Havre.
Tonder.

49
681
24

1861 .
1862 .
1863 .
1.864 	
1865 . 	

15,0041-2-
15,407H-
15,7140
17,770-186-
15,30716-6-

231,136-11 207,89412. 18,22111 	 18a
183,71811 132,219	 12,141n	 192
201,5931g 136,289,8-6 11,4141-16 	86
191,333H 143,53711 13,0291f 	 73
195,5154 101,510H 5,735 ;1-6-

1,127 196 	17,498,26.
784.14	 4,059k
870k	 1,482
9121 	 l,504
713k 2,082H

1411Totalsum 79,2051 1,003,2981 721,452k 60,542; I 3691 4,409R-- I 26,6261
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Foruden de her nævnte Kornvarer er ogsaa maalt til
kndförsel mindre betydelige 'Kvanta at karve, Liinfrö, Raps og
diverse andre Sorter. Det samlede Tön.deuntal af de i Fem-
haret til In.dförsel maalte Kornvarer af alle Slags udgjör 1,896,045
inod 1,241,847 Tender i det foregaaende Femaar. Nedenstaa-
ende Tabel giver en Oversigt over Indförselen af nogle af de
Ovennævnte Artikler, sammenlignet med det næstforegaaende
Femaar. For Kjöd, Snaör, Ost, Brænde og Kornvarer er med-
taget, hvad der er indfört paa Jernbanen:

Varens Navn. 1856-60 1861-1865

H6	 .	 .	 .	 Skpd. 173,453 136,823
Halm.	 .	 . 48,439 50,575
Kjöd .	 .	 .	 - 28;624 45,518
Flesk	 .	 .	 - 12,534 14,679
Smör og Ost	 - 9,832 8,638
Mel .	 .	 .	 - 4,083 3,171
Brænde .	 .	 Favne 160,566 169,960

Do.	 .	 .	 Centner 821,370 825,671
Kornvarer	 .	 Tdr. 1,281;110 2,005,910
Salt .	 .	 - 226,633 261,400
Stenkul (deri indbe-
fattet Smedekul og
_Cinders	 Tdr. 1,022,787,, 1,0 5,326

Ifölge den under No. 3 fremlagte Tabel udgjorde Antallet
af Handelsberettigede, derunder ogsaa indbefattet Hökere, Mar-
ketentere, Værtshuusholdere og Spiseværter, Brændeviins- og
Ölhandlere, samt Personer, der i Medhold af Lov af 17de Au-
gust 1848 ere meddelte Tilladelse til at handle med Vildt og
deslige, ved Slutningen af Aaret 1865 . . 1,107
og Betjente	 . .	 786

Tilsammen ved Handelen beskjæftigede Personer . 1,893
Til at drive Næring som Veertshuusholder, Herbergerer og

Spisevært eller Restauratör udfordres ikke Borgerskab, og An-
tallet af dem, der befatte sig med saadan Næring hvilket
ikke er ubetydeligt - kan derfor ikke med Nöiagtighed op-
gives. I Almindelighed drives denne Slags Næring i Forbin-
delse med Breendeviins- og Öludskjeenkning. De i Tabellen
opförte Næringsdrivende af denne Klasse have taget Borgerskab.

Til at drive Handel i en enkelt Retning, saasom Handels-
gartneri og Fröhandel samt Modehandel, udkræves heller ikke
Borgerskab, hvorfor Antallet af saadanne Næringsdrivende heller
ikke kan opgives. Modehandlerinder, der, for at drive deres For-
retninger i större Maalestok, have erhvervet Handelsret, ere
medtagne under handelsberettigede Fruentimmer.

Antallet af M æ gle r e var ved 1865 Aars Udgang 10,
hvoraf 3 Skibsmæglere, 3 Varemæglere, 2 Vexelmæglere, 1
Vexel- og Varemægler og 1 Vexel- og Skibsmægler.

B. Skibsfart.
Ifölge den nysnævnte Tabel No. 3 havde ved Udgan-

gen af Aaret 1865, 76 Personer Borgerskab til Christiania
som Skippere, af hvilke 52 boede i Byen og 24 udenfor
samme.

Nedenstaaende Tabel viser, hvorledes Skibsfarten paa Christiania samt Christiania Skibsrhederi er tiltaget i de
10 Aar endende med Aaret 1865.

Aar.

Ankomne Fartøjer Afgaaede F artøier. Fartøier hjemmehø-
rende i Christiania Told
district ved Udgangen

af de anførte Aar.
I det Hele. Heraf med Ladning. I det Hele. Heraf med Ladning.

Antal.
I

Com..:Laas . Antal. Corn -Læst Antal. Corn Læst Antal. Com.-L. Antal. I Corn Læst

1861 1 , 557 75,541 1,327 52,577 1,087 57,051 722 44,156 206 17,306
1862 1 , 321 68,806 1,057 44,332 964 58,897 802 50,757 207 17,503
1863 1 ,421 70,648 1,052 40,436 1,134 64,054 962 58,198 187 18,991
1864 1 , 449 79,314 1,056 45,577 1,187 75,453 1,027 71,709 185 18,651
1865 1 , 368 84,654 1,050 53,535 1,210 80,477 1,089 77,890 167 19,698

i, Gjennem-
snit 1.

1861-65 1,423 75,793 1,108 47,291 1,116 67,186 920 60,542 190 18,430
1856-60 1,032 52,694 859 37,215, 803 45,911 643 37,542 1 175 . 14,239

C. Skibsbyggeri.
Vet ældre Skibsl*ggen	 ,Kranen" - er fremdeles i	 mermænd og 4 Smede. Et andet i Femaaret anlagt Skibs-

-Virksemlied g. -beskjatigecle i 1865 : -2 •-Mestere, 50 Tiám- • \værft beskjaeftigede i 1865 omtrent 40 Arbeidere.



Fartöiets Seilföring.
Kvase
Jagt
Jagt
Skonnert
Dampskib
Jagt
Skib
Dampskib
Dampskib

Fartöiets Navn.
Ellida.
Anna.
Sleipner.
Maagen.
Oscar.
Freden.
Oslo.
Pluggen.
Vikingen.

Fartöiets Drægtighed.
141
IQI

1512
4

12
8-3-

175
271-
341

Tilsammen 17 Fartöier 700 Commercelxster.

A. Christiania By.	 C. No. 2.	 5

Ifölge Opgave fra Christiania Toldkammer er der i de
sidste 5 Aar inden Tolddistrictet bygget folgende nye Skibe:
Fartöiets Seilföring. 	 Fartöiets Navn.	 Fartöiets Drægtighed.

Jagt	 Ellida.	 14 Commercelæster.
Skib	 Andreas.	 189
Dwksbaad	 Hippokrates	 3
Dæksbaad	 Speculationen. 	 31
Jagt	 Pröven.
Jagt	 Antoinette. 	 15i
Jagt	 Svanen.	 7
Brig	 Spes & Fides. 1531

D. Haandværksdrift.
Haandværksdriften gjör stadige Fremskridt, hvilket navn-

lig gjelder Skomagerne, Snedkerne, Skrædderne, Hattemagerne,
Bagerne, Kurvemagerne, Guldsmedene, Juvelererne, Vognmagerne,
Sadelmagerne, Bogbinderne, Malerne, Forgylderne og Instru-
mentmagerne.

Af Haandværk, som ikke för have været drevne som sær-
skilt Profession, er tilkommet en Gummigaloschemager, en Kjex-
bager og en Gibs- og Stukkaturmager.

Den under No. 3 fremlagte Tabel viser, at der i Chri-
stiania ved Udgangen af 1865 var:
a) Laugsmestere 298 med 955 Svende og Drenge.
b) Andre med Borgerskab forsynede Mestere 555 med 1608

Svende og Drenge .

Tilsammen: 853 Mestere med 2,563 Svende og Drenge,
eller i det Hele 3,416 Individer, som udelukkende beskjæfti-
gede sig med Haandværksarbeide.

Sammenlignet med det foregaaende Femaar viser det en
Forögelse af 865 Individer.

For det foregaaende Femaar var desuden opfört et Antal

p

af 376 Personer, der beskjæftigede sig med Haandværksarbeide
uden at have Borgerskab derpaa. Hvormange af disse —
hvis langt overveiende Antal henhörer til saadanne Arbeidere,
der i Medhold af Loven om Christiania Byes Udvidelse af 5te
August 1857 § 7 have meldt sig for Magistraten som dem,
der agte at fortsætte deres hidtil udövede Haandværksdrift,

det derefter forlöbne Tidsrum ere bortflyttede fra Byen, eller
afgaaede ved Döden, har man ikke kunnet erholde nogen paa-
lidelig Oplysning om, og deres nuværende Antal kan derfor
heller ikke opgives. Forövrigt have disse Haandværkere kun en
indskrænket Arbeidsfrihed, og have i Almindelighed heller ikke
bragt det synderligt vidt i deres Profession.

Egentlige Frimestere findes ikke.
Af, Byens fem Laug er i Femaaret intet indgaaet.
Den ved Lov af 18de Mai 1860 for Fruentimmer aabnede

Adgang til udvidet Haandværksdrift er hidtil kun benyttet i
liden Udstrækning.

Af Bogtrykkere og Faktorer fandtes ved Femaarets Ud-
gang 20, hos hvilke 120 Personer  arbejdede.

E. Fabrikker.
Forsaavidt muligt at erholde fuldstændige og paalidelige

Oplysninger om den her i Byen værende Fabrikdrift har Ma-
gistraten tilstillet samtlige Fabrikeiere Blanketter med Anmod-
ning om at meddele de i samme begjærte Oplysninger.

Ligesom tidligere har været Tilfældet, have imidlertid
Flere, og deriblandt nogle af de vigtigere Fabrikeiere, heller
ikke nu, uagtet gjentagne Paamindelser, fundet sig foranledi-
gede til at efterkomme denne Opfordring, og man har derfor
maattet affatte den under No. 4 fremlagte Tabel efter de
Materialier, som have været erholdelige. Denne Tabel giver
tillige Oplysning om, fra hvilke Fabrikeiere man ikke har kun-
net skaffe nogen Opgave.

I Femaaret er fra Nyt oprettet :

1 Tobaksfabrik, 1 Garveri, 1 Hægtefabrik, 1 Destinations-
fabrik, 1 Korkefabrik, 1 Vognfabrik, 1 Kridtpibefabrik, 1 Spil-
lekortfabrik, 1 Blanksværtefabrik, 2 Tapetfabrikker, 1 Maskin-
bageri, 1 Dampbageri, 1 Hövlemaskinfabrik, 1 Haandvæveri og
2 Pianofortefabrikker. Akerselvens Klwdesfabrik er efter flere
Aars Standsning igjen sat i Drift.

Et af et Interessentskab oprettet Dampbageri er efter et
Par Aars Virksomhed nedlagt.

Fölgende Fabrikanlmg ere nedlagte : 2 Potölbryggerier, 3
Garverier, 2 Teglværker, 1 Pottemageri, 3 Sæbefabrikker,
Korkefabrik, 2 Fyrstikfabrikker, 1 Blanksværtefabrik, 1 Destil-
lationsfabrik og 'I Beenmölle.
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F. Vei-, Gade-, Vand- samt  Kloakvæsenet.
Ifölge Stadsingeniörens Opgave er i de sidste fem Aar

udfört folgende Arbeider:

1. Vei- og Brolægningsvæsenet.
Længden af Byens brolagte Gader, der ved forrige

Femaars Slutning udgjorde 17,800 Alen, udgjör nu 19,264
Alen.

Længden af Byens med Hjulredskab fremkommelige Veie,
der ved Udgangen af 1860 udgjorde 70,800 Alen, udgjör nu
73,849 Alen. Hertil kommer ny udlagte, men endnu ikke op-
arbejdede Veie med en Længde af 7,870 Alen samt större
Gangstier og private V eie, der ere aabne for den almindelige
Færdsel med en Længde af 4,295 Alen.

Samtlige Byens Gader og Veie havde saaledes ved Ud-
gangen af 1865 en Længde af 105,278 Alen mod 88,600 Alen
ved forrige Femaars Udgang. Deres Længde udgjör omtrent

Miil.
Der haves i det Hele ni Broer, hvoraf 4 af Steen og de

övrige af Træ med Landkar af Steen. 2 mindre Broer ere i
Femaaret slöifede, medens en större Bro over Akerselven, der
tidligere var privat Eiendom, er overtagen af Communen.

Af Torve og offentlige Pladse findes 10 med et samlet
Areal af 102,899 [1] Alen, af hvilke 3 ere fuldstændig og 1
tildeels brolagt, 1 makadamiseret, 2 beplantede og 3 nye ud-
lagte og endnu ikke istandsatte.

Af ovennævnte Gader og Veie er i Femaaret 1,464 Alen
forandrede fra makadamiserede til brolagte. 31,761 ri Favne
ere forsynede med ny Brolægning eller omsatte.

Langs Gader og Veie er i Femaaret anlagt 22,162 Alen
Grusfortoug. Ved forrige Femaars Udgang fandtes 29,500
Alen ; den samlede Længde er altsaa ved 1865 Aars Udgang
51,662 Alen eller omtrent 2-t- Miil.

Langs Gader og Veie er omlagt eller fra nyt af anlagt
13,070 Alen brolagt Fortoug med Heller og Bordursteen,
samt brolagt Rendesteen.

Omtrent 2,500 Alen af de nye udlagte Veie ere tildeels
fundamenterede.

2. Vandforsyningen.
Byens Vandforsyning skeer igjennem 3 forskjellige Led-

ninger, nemlig det gamle og det nye Vandværk samt en Led-
ning i Oslo, der overtoges af Byen i 1857.

a) Det ældre Vandværk forsynede för 1858 58 offentlige og
262i private Spring. Ved 1865 Aars Udgang vare samt-
lige offentlige Vandposter slöifede og af de private kun
821 tilbage. Af de 5 Hovedlinier vare ligeledes kun to
tilbage til Forsyning af de resterende private Spring.
Ledningernes samlede Længde er omtrent 19,000 Alen.

b) Det nye Vandværk, der blev paabegyndt i 1858 og blev
fuldfört i Femaarets Begyndelse, har siden, næsten hvert
Aar, været udvidet. 	 Det har 2 Hovedlinier, en paa
hver Side af Akerselven. Paa Grund af den större Tryk-

höide og Rörenes större Dimensioner kan Vandet fra dette
Vandværk ledes op i Husenes övre Etager og tappes efter
Behovet, ligesom Arbeidet ved "Ids Slukning derved bety-
delig lettes. Længden af det nye Vandværks Ledninger
udgjorde ved Femaarets Slutning tilsammen 68,269 Alen,
og fandtes der anbragt paa dem 291 Brandkummer. Led-
ningerne forsyne 41 offentlige Vandposter og Fontainer
samt 1,460 Eiendomme. Indtægten af dette  Vandværk
var i Budgettet for 1865 opfört med 14,000 Spd., og
er i Budgettet for 1866 anslaaet til 15,000 Spd.

c) Den tredie Ledning i Oslo, der har sit Indtag ved Jordals
Teglværk, bestaar af en enkelt Træledning til Forsyning
af 5 offentlige Vandposter, hvoraf de 4 i Löbet af Fem-
aaret ere slöifede. Den ene tilbageværende tilhörer Jern-
banen, som derfor ogsaa har maattet overtage Ledningens
Vedligeholdelse.

3. Kloakvæsenet.
Anbringelsen af Kloaker og Rendesteensafstikkere har

stadig været fortsat. I Almindelighed ere de construerede af
glasserede Leerrör.. Paa enkelte Steder, saasom i Universitets-

gaden, Lakkegaden o. fl„ hvor Kloakerne tillige tjene til at

optage Bækkelöb eller Vand fra större Strækninger af Byen,
har man været nödt til at give dem saa store Dimensioner, at
de maatte mures. Den samlede Længde af Kloaker udgjorde
ved Femaarets Slutning 59,1781 Alen, hvoraf 46,4501 Alen
Rörkloak og 12,7271- Alen muret.

4. Brandvæsenet.
Efterat Anlægget af det nye Vandværk var fuldendt, ind-

traadte en ny Organisation af Byens Brandvæsen fra Begyndel-

sen af Aaret 1861, idet der oprettedes et fast lönnet Brand-
korps, hvis Anvendelse er baseret paa Benyttelsen af det nye
Vandværk som directe Spröiteapparat, med det ældre udskrevne
Brandkorps som Reserve i Tilfælde af betydeligere Edsvaade.

Brandvæsenet bestaar saaledes af Branddirektören og 3

Assistenter.

1. Det faste Brandkorps:

1 Overbrandmester,
2 Underbrandmestere,
8 Formænd,
25 Mandskaber.

2. Det udskrevne Brandkorps:

3 Capitainer,
2 Adjutanter,
17 Premierlieutenanter,
16 Secondlieutenanter,
83 Underofficerer,
1178 Straalemestere og Numermænd.

Det væsentligste af Materiellet er:
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4 Slangevogne,
1 Redskabsvogn med Stiger, Öxer, Spader, Hager, Brand-

seil, Redningsapparat og Skjerm.
1 Chefsvogn,
1 Mandskabsvogn,
22 större og mindre Spröiter,
3 smaa Haandspröiter,
2 Seilvogne med uldne Brandseil og Tilbehör,
2 Brovogne med Slangebroer,
2 Spandvogne med Brandspande.
6 fritstaaende Brandstiger paa Hjul.
Med Hensyn til Brandvæsenet er Byen deelt i 3 Distrieter,

hvert med sin Brandstation, hvor der holdes stadig Vagt og
det nödvendige Materiel forefindes, nemlig:

1) Den ældre 1:0 eel med Hovedvagten, hvor Overbrandme-
steren boer, og hvor 7 Mand med 6 Heste ere statio-
nerede.

2) Grönl an d med Bolig for en Underbrandmester, og hvor
2 Mand med 2 Heste have Vagt.

3) Sagene med 2 Mand og 2 Heste.
De övrige	 af de faste Mandskaber benyttes til Arbeide

fornemmelig i de i Hovedvagten indrettede Værksteder.
Materiellet er anbragt deels paa Stationerne, deels i 5

Spröitehuse og deels i offentlige Bygninger.
For hurtig at kunne sammenkalde Brandfolkene og det

nödvendige Politipersonale ere samtlige Stationer, Hovedvag-
tens Kaserne, Direktörens Bolig, Politikammeret og Fæstningen
forbundne med en Telegraphtraad.

G. Havnevæsenet
Hösten 1860 besluttede Christiania Communebestyrelse

gjennemgribende Forbedringer og Udvidelsesarbeider vedkom-
mende Christiania Havn, paa Grund af det ved den stedse sti-
gende Rörelse sig stadig forögede Krav paa större Skibsrum
og Bryggeplads.

Som Folge heraf ere folgende Arbeider og Foranstaltnin-
ger iværksatte i Femaaret :

Ved Bunden af Björvigen er en lang Strandstrækning
indkjöbt for 40,000 Spd., og er her anlagt en omtrent 550
Alen lang sammenhængende Bryggestrækning af hugget Granit,
i Forbindelse med og som Fortsættelse af den för bestaaende
saakaldte Palæbrygge, hvorhos endeel af den Palæet tilhö-
rende Hauge erhvervedes udlagt til offentlig Benyttelse i For-
bindelse med Bryggerne, der desuden sattes i direete Forbin-
delse med Jernbanetorvet ved et nyt Gadeanlæg.

Oslo Havn, der var tilgrundet og ubenyttelig for Skibe,
gjordes tilgjængelig og opmuddredes, saaledes at nu haves
Plads dersteds for mange store Skibe. Denne Havn forsyne-
des med de fornödne Fortöiningsapparater og Moringer.

Samtidig anlagoles af Jernbanebestyrelsen og for dennes
Regning en 500 Alen lang Brygge, over og ved hvilken nu en
större Deel af Christiania Trælastexport skeer.

Akerselvens nedre Parti nedenfor Vaterlandsbro oprense-
des og muddredes, samt forbedredes dens Forbindelse med
den indre Havn.

Bryggerne i og ved Pipervigen, der befandt sig i en daar-
lig og ufuldendt Tilstand, ombyggedes og fuldendtes for den.
allerstörste Deel, ligesom den östre Kai om Bassinet ved Fi-
skebryggen er forandret fra Bolværk til Stenkai.

Större Partier af den indre Havn (Björvigen) og af
Havnen i Pipervigen uddybedes og rensedes ved Muddring.

Til Christiania Havnevæsens Udgifter medgik i Tidsrum-
met fölgende Summer:

Faste Lönninger omtrent	 .	 • • , •	 7,500 Spd.
Fyrudgifter ved Christianias Havnevæsens 3

Fyre .  	 2,500 —
Havnearbeider, Anlæg og Grundindkjöb  	 120,000 —
Muddringen . . 	 50,000 —

Tilsammen 180,000 Spd.
eller gjennemsnitlig aarlig 36,000 Spd.

Den anvendte Arbeidsstyrke har gjennemsnitlig været 50
a 60 Mand.

Jordbrug.
Det dyrkbare Areal indskrænkes stadig ved Byens tilta-

gende Bebyggelse. Forövrigt benyttes Lökkerne paa Byens
Territorium, ligesom hidtil, i Almindelighed til England og Po-
tetesavling. Af Korn avles derimod knus mindeire Kvantiteter
af Byg og Rug.

Med Hensyn paa Træplantninger gjælder fremdeles, hvad
der tidligere har været bemærket, at Fremgangen i de forlöbne
Aar ikke har været betydelig. Derimod viser der sig större
Fremskridt ved Dyrkningen af Grönsager, hvoraf den störste
Deel udsælges fra de for Byens Regning opförte Gröntboder.

Allgaaende Tilstanden i Almindelighed bemærkes:
Af hoslagte Tabel No. 5 vil det erfares, at Totalsummen I og at af samme Slags Iheftelser er aflæst 2,789,196 Spd. 85 Skill.

af thinglceste Pante- og andre Hæftelser i faste Eiendomme
Femaaret udgjorde . . . . . . 4,389,764 Spd. 89 Skill.

Rentegjælden er altsaa i Femaaret
foröget med . 	  1,600,568 — 4
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hvilken Forögelse er omtrent 312,000 Spd. mindre, end For-
ögelsen i Femaaret 1856-1860 og i det Hele adskilligt min-
dre, end Forögelsen i de nærmest liggende 3 Qvinqvennier.
Efter samme Tabel er i det nys forlöbne Femaar afhændet
995 faste Eiendomme for et Belöb af 2,874,672 Spd. 70 Skill.,
altsaa for et Belöb, der er omtrent 800,000 Spd. lavere, end
Belöbet af de lignende Omsætninger i Femaaret 1856-1860.
Forsaavidt det er sandsynligt, at Pantegjældens Forögelse til-
deels har sin Grund i Kjöb og Salg af faste Ejendomme, viser
der sig saaledes dog i det sidste Femaar neppe noget fordeel-
agtigere Forhold, end i det nwstforegaaende Femaar.

Vedlagte Tabel No. 6 viser Antallet og. Belöbet af de i
Femaaret afholdte Tvangsauctioner. Disses Antal er tilsammen
2,537, og deres Belöb i det Hele 1,039,626 Spd. 101 Skill..
Efter denne Tabel er der en betydelig Forskjel mellem Tvangs-
auctionernes Antal og Belöb i det förste og i det sidste af
Aarene i Terminen, nemlig 403 mod 694, og 128,292 Spd.
41 Skill. mod 287,403 Spd. 35 Skill. ; ogsaa de mellem-
liggende Aar vise en betydelig om end ikke saa iöinefaldende
Tilvæxt.

Efter hosfölgende Tabel No. 7 har Executionsforretnin-
gernes Antal i Femaaret udgjort 2,570 og den exeqverede
Gjoalds Belöb 414,128 Spd. 16 Skill.; Antallet af Udpantnings-
Forretninger oplöber til 46,640 og det udpantede Belöb til
665,126 Spd. 45 Skill. At den ved Tvangsmidler inddrevne
Gjæld i Femaaret betydelig overstiger, hvad der saaledes er
inddrevet i Femaaret 1856—.1860, er sikkert, men nogen nöi-
agtigere Sammenligning kan ikke anstilles, da det er sandsyn-
ligt, at den i sin Tid for det sidstnævnte Femaar Stiftet med-
deelte Opgave over Udpantnings-Forretningernes Antal og Be-
löb har været meget ufuldstændig.

Stadens Bebyggelse skrider saavidt rask fremad, som den
synes at holde Skridt med Folkemængdens Tilvæxt; der er
ialtfald ingen mærkelig Forandring foregaaet med Hensyn til
Huusleien.

Huusfliden indskrænker sig fremdeles hovedsagelig til Sy-
arbeider, Strikning og nogen Vævning.

Priserne paa Livets Fornödenheder have ogsaa i dette
Femaar holdt sig paa samme Höide, som i de foregaaende Aar.

Den i min forrige Femaarsberetning omhandlede Bespis-

nings-Anstalt har ogsaa i de forlöbne 5 Aar været i Virksom-
hed og viist sin store Nytte.

En ved en Privatmands Liberalitet Byen skjænket Vadske-
og Bade-Anstalt havde i Femaaret en ikke ringe Sögning.

I Aarene 1851, 1857, 1861 og 1862 blev af et Actie-
selskab i Christiania opfört 4 Arbeiderboliger, som ved Udgan-
gen af Aaret 1865 indeholdt tilsammen 166 Leiligheder, hver
i Regelen bestaaende af Værelse med eget Kjökken, Kjælder
og Loftsrum. Bygningerne, der have kostet 67,000 Spd., have
givet en aarlig Huusleie af 5,676 Spd. 60 Skill., altsaa gjen-
nemsnitlig 34 Spd. 20 Skill. for hver Leilighed. Ved Folke-
tællingen den 31te December 1865 boetle i disse Arbeider-
boliger omtrent 900 Personer, altsaa 5,45 Personer pr. Lei-
lighed. Efter Statuterne skal Bygningernes Afkastning efter
Fradrag af Administrations- og Vedligeholdelses-Omkostninger
samt 5 pCt. Udbytte til Actieeierne udelukkende anvendes til
Opförelse af • nye Arbeiderboliger, forsaavidt saadanne kunne
ansees nödvendige. Siden 1862 har Selskabet i Regelen havt
et Overskud af omtrent 800 Spd. aarlig.

Den aarlige Lön for en Tjenestedreng varierer mellem 30
og 70 Spd., og for en Tjenestepige mellem 12 og 30 Spd.,
undtagelsesviis ogsaa noget mere, foruden Kost og frit Huus.

Dagarbeidslönnen er forskjellig efter Aarstiden og de for-
skjellige Arbeider, samt de arbeidende Personers forskjellige
Duelighed. Som Middelpriis kan den antages ved forrige Aars
Udgang at have været:

For en almindelig Arbeidsmand
om Vinteren fra . .   40 til 48 Skill.
og om Sommeren fra . .	 44 til 60 —

For et voxent Fruentimmer
Vinter og Sommer foruden Kost . 	  20 Skill.
For Gutter • 20 —

Den oeconomiske Tilstand i Staden antages ved Udgan-
gen af Aaret 1865 overhoved at være god, om end nogen
mærkelig Fremgang ikke synes at have viist sig i Femaaret.

Antallet af de herfra Byen til Amerika udvandrede Per-
soner, som hörte hjemme i Christiania, kan, efterat Forpligtel-
sen til at löse Reisepas er hævet, ikke opt ives.

Christiania og Akers Sparebankers samt Spareskillings-
bankens Status vil erfares af nedenstaaende Tabeller:

Christiania Sparebanks Status ved Udgangen af hvert af de nævnte Aar:

Aar.
Sparebankens Fond.

Indskydernes
Eiendom. Tilsammen. Overskud for

hvert Aar.
Indskydernes

Antal.

Administra-
tionsomkost-

finger.Dens Eien-
dom.

Dens øvrige
Fond.

1861	 .....	 .	 .	 . 158,000 1,338,532 1,497,213 15,944 9,433 8,545
1862	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 161,965 1,505,026 1,666,991 14,175 9,688 8,459
1863	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 173,001 1,660,567 1,833,568 14,785 10,057 8424
1864	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 . 181,370 1,875,952 2,057,322 21,718 10,412 8,460
1865	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 190,590 2,100,982 2,291,572 18,220 10,839 8,250



•

64,508
	

874,118	 938,626	 18,994	 3,684	 2,919
75,954
	

925,104	 1,001,058	 23,446	 3,631	 3,157
74,060
	

1,003,796	 1,077,856	 23,106	 3,879	 3,313
78,257
	

1,118,518	 1,196,775	 20,196	 3,976	 3,541

•80,784
	

1,094,468	 1,175,252	 7,978	 3,966	 3,402

1861 	
1862

L63:1 .
1864 	
1865 	

Sparebankens Fond,

Dens øvrige
Fond.

Indskyder-
nes Eien-

dom.
Overskud for
hvert Aar,

Indskyder-
nes Antal.

Administra-
tionsomkost-

ninger.
Aar. Tilsammen.

Dens Eien-
dom.

Aar.

450
518
529'
733
771

	

33,600
	

342

	

40,423
	

660

	

50,725
	

625

	

59,849
	

660

	

70,719
	

793

1861 .
1862	 •
1863
1864 .
1865	 • • 

2,810
3,465
4,090
4,751
5,542

30,791
36,958
46,635
55,098
65,177    

3,289
3,557
4,110
4,821
5,420

Dens Fond, Indskydernes Eien-
dom.

Overskud for hvert
Aar.

Indskydernes An-
tal.

Administrations-
omkostninger.Tilsammen.

A. Christiania By.	 C. No. 2.
Akers Sparebanks Status ved hvert af de nannte Aars Udgang:

Spareskillingsbankew status ved Udgangen af hvert af de nævnte Aar:

Til Oplysning om Byens Comniuneudgifter meddeles fölgende Uddrag af Byens Budgetter for hvert af Aarene 1861-1865 :

A. Bykassen.

	,drimemmo,■1041.1••■•••••10.1.,	

1861.
Spd.

1865.
Spd.

1862.
Spd.

1863.
Spd.

1864.
Spd.

16,600
11,200
5,400

36,800
9,800

46,200
7,400

27,988
177,500
61,500
58,000
58,000

	

17,500	 17,600

	

9,810	 10,000

	

7,500	 7,100

45,290 • 46,750

	

10,159	 10,542

	

18,000	 . 18,800

	

6;959	 9,459

	

29,527	 30,434

	

179,000	 182,000

	

73,000	 76,000

	

53,000	 53,000

	

530300	 53,000

Justits- og Politivæsenet . . 	 16,560
Brandvæsenet og det nye Vandværk  

	
12,000

Gadebelysning 
	

5,150
Vei-, Vand- og Brolægningsvæsenet (derunder Kloakvæsenet

indbefattet) . . • •	 33,990
Aárligt Bidrag til Landets almindelige Veivmsen

	
9,756

Almnegkolevæsenet
	

16,485
Kirkelige Anliggender . .	 2,700
Afdrag og Renter af Byens Gjæld

	
35,665

Samlet Udgift	 .	 172,000
Samlet Indtægt	 .	 • .	 •	 53,000
Den Deel af 'Byskatten, der udlignes paa Formue og Næring

	
59,500

Den anden Halvdeel, der udlignes paa Grundene	 .•	 59,500.

16,800
11,200

5,600

•
45,400
9,800

15,600
9,900

29,538
175,000
85,000
15,000
45,000
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B. Fattigkassen.

1861.
Spd.

1862.
Spd.

1863.
Spd.

1864.
Spd.

1865.
Spd.

Aarlige Lönninger	 .	 .	 .	 .	 .	 . 5,682 7,802 7,902 8,098 8,818
Udtællinger gjennem Fattigforstanderen . 38,000 35,500 34,500 39,050 40,900
Arbeidsanstalten	 ..	 .	 •	 •	 •	 • 2,500 4,000 4,300 27,860'1) 29,800
Syges Knur og Pleie . 	 .	 .	 .	 . 	 15,000 17,500 17 , 500 7,500 *) 9,000
Sindssyges Forpleining 	 7,200 6,000 5 , 500 200 *) 250
Renter og Afdrag af Gjceld	 .	 .	 . 	 4,948 6,500 6 ,400 6,700 7,400
Refusion til fremmede Communer for her

bjemmehörende Fattige 	 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800
Samlet Udgift	 .	 .	 .	 .	 ..	 . 	 98,000 92,000 86,200 126,800 139,500
Samlet Indtægt 	 17,000 18,500 18,500 54,800 52,500
Udlignet Fattigskat 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 81,000 73,500 67,700 72,000 87,000

Til Slutning folge under:
No. 1. Oversigt over Christiania almindelige Brandforsikrings-

selskabs Virksomhed i Femaaret 1861 til 1865.
- 2. Oversigt over Christiania Söforsikringsselskabs Status

i Tidsrummet fra 1861 til 1865.

No. 3. Opgjör for Livsforsikrings - Selskabet Idun den 31te
December 1865.

- 4. Christiania Bank- og Creditcasses Ballancekonto i Aarene
1861-1865.

- 5. Den norske Creditbanks13allancekonto iAarene1861-1865.

1. Oversigt
over Christiania almindelige Brandforsikrings-Selskabs Virksomhed i Femaaret 1861 til og med 1865.

1861. 1862. 1863. 1864. 1865.

Indtægt. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk.
Forsikringsprwmier 	 .	 .	 .	 .	 . 56,298 83 62,901 91 70,304 69 69,096 88 67,642 111
Renter	 .	 .	 .	 • 15,685 112 17,605 87 19,241 101 21,914 57 19,924 6
Aktieoverdragelser	 .	 .	 .	 .	 . 50 - 74 60 17 60 51 60 15 -
Aktieomskrivninger	 .	 .	 .	 .	 . 3 - 6 90 2 30 3 - 3 60
Forskjellige Indtægter	 .	 .	 .	 . 700 2 70 - - - - - 381 117
Afsat foregaaende Aar .	 .	 .	 . .. - 7,300 92 10,659 19 22,329 15 32,047 39

72,737 77 87,959 60 100,225 39 113,394 100 120,014 93

Udgift:
Reassurancer	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 457 3 3,392 104 9,152 89 9,389 61 8,962 70
Skadeserstatninger 	 .	 .	 .	 . 6,139 52 16,223 105 10170 105 6,700 2 11,579 20
Lönninger •	 .	 •	 .	 •	 .	 •	 . 3,692 96 3,768 - 4,422 - 4,553 - 4,664 -
Provision til Agenterne .	 .	 .	 . 4,284 - 4,177 64 4,459 79 4,552 100 4,470 3
Inventariesager	 .	 .	 .	 .	 .	 . 57 27 616 63 69 54 63 95 183 66
Forskjellige Udgifter	 .	 .	 .	 . 1,964 41 1,121 65 1,192 4 1,517 96 1,164 8

16,594 99 29,300 41 29,466 91 26,776 114 31,023 47

Overskud	 •	 •	 .	 .	 •	 •	 •	 • 56 142, 98 58,659 19 70,758 68 86,617 106 88,991 46
hvoraf tillagt Reservefondet 	 .	 . 24,842 6 24,000 - 24,429 53 27,570 67 30,616 88
som udgjorde") 	 31,000 - 55,000 - 34,429 53 32,000 - 62,616 88
Aktieudbytte	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 • 24,000 - 24,000 - 24,000 - 27,000 - 30,000 -
der for hver Aktie var: Iste Række 6 80 5 40 5 40 5 - 5 -

2den - 1 40 2 80 2 80 4 - 5 -
og afsat til næste Aarsopgjör. .	 . 7,300 92 10,659 19 22,329 15 32,047 39 28,374 78
Antal Forsikringer i Aaret var	 . 13,011 - 16,155 - 18,550 - 18,546 - 19,676 -
Löbende Risico ved Aarets Udgang 9,568,384 - 10,258,712 - 11,052,988 - 10,871,098 - 12,053,399 -
hvoraf reassureret 	 .	 -,........	 143,500 - 1,160,300 - 1,391,295 - 1259,360__- 1,356,770 -

*) Fra Aaret 1864 af er der indfort en ny Posteringsmaade for disse 3 Poster.
**) Af Reservefondet er i 1863 & 1864 tilskrevet Aktierne af 2den Række respektive 45,000 Bpd. og 30,000 Spd., hvorved disse ere

blevne lige store med iste Rækkes Aktier, hvorpaa er indbetalt paa hver 50 Spd.



Risicobelöb .
Indtægt af:

Assurancepræmie 	
Discontoprxmie 	
Aktietransportgebyhr 	

Afsatte Summer for foregaaende Aar
Udgift af:

Betalte Havarier .
Betalt Ristorno • .
Kontorudgifter og Provision	 . .

Aktieudbytte . 	
Do. pr. Aktie	 • • •

Afsatte Summer :
Reservefond . 	
Til Dækkelse af anmeldt Skade
For uoptjent Præmie • . .

Löbende Elsie° ved Aarets Udgang
Reservefondets Störrelse . .

1861.

Spd.
3,224,907

34,892
7,096

3
30,553

18,347
1,103
3,010
8,000

4

2,000
31,256

8,276
206,339

14,278

1862.

Spd.
3,331,762

37,031
7,076

7
37,662

21,264
832

3,954
4,200

2 60

500
43,207

7,269
199,020

14,778

1833.

Spd.
3,643,376

40,254
7,466

11
50,472

39,874
950

4,389
6,000

3

500
39,489

6,452
181,325

15,278

1864.

39,385
7,490

2
45,990

32,407
1,453
4,570
9,000

60

4,000
33,967

6,719
247,478

19,278

1865.

Spd.
4,070,623

41,882
7,576

8
40,686

21,409
1,091
5,582

12,000
6

7,000
37,947
4,510

193,117
26,278

Spd.
3,916,273

Sp d. Skill.
	. 100,000

• 3,885	 98
	  4,063 76

• 3,800
. 124,046

19,242

	

. .

•	

50

78
110

fl
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2. Christiania Søforsikringsselskab

blev oprettet den 24de Februar 1847 med et Grundfond af 200,000 Spd. fordelt paa 2,000 Aktier a 100 Spd., hvorpaa er
indbetalt 35 Sp d. pr. Aktie eller tilsammen 70,000 Spd. Nedenstaaende Uddrag viser Selskabets Status ved Udgangen af 1861
samt af de efterfölgende Aar indtil 1865 inclusive:

3. Livsforsikringsselskabet Idun.

Indtægt i 1865.	 Sp d. Skill.
Oppebaarne Renter . . . . 	  16,150	 34

-	 Præmier for Livsforsikringer .   20,695 33
Tilgodehavende	 Do.	 . .  	 156	 99
Indskud for Livsforsikringer	 . .	 .	 11,870 104
Kursavance .	 . . .  	 37	 60

Tilsammen 48,910 90

Udgift i 1865.	 Spd. Skill.
Bentekonto . .	 . 10,520 93
Erstatningsliönto for 3 Livsforsikringer 	 6,000	 „
Reassuraneekonto .. 	 3,014 109
Administrations- & Kontorudgifter . . .

•	

2,446 40
Af Oterskuddet ifölge Lovens  S 13 afsat For-.

skjellen mellem Værdien af Selskabets For-
pligtelser (124,046 Spd. 78 Skill.) og de
fremtidige Præmiers Værdi (104,803 Spd.
88 Skill  ) 19,242 110

Afsat til Reservefondet . . . . 	

•	

.	 3,885	 98
Aktieudbytte . .	 .	 3,800	 „

Tilsammen 48,910 90

Activa:
Aktiehavernes Konto . .
Hypo thekb ankobligations-Konto .
Vexel- & Obligations-Konto .
Kassa-Konto	 • • • • • • •
Kapitaliserede Præmiers Konto .
Konto til Dækkelse af Selskabets Forpligtelser
Tilgodehavende Præmiers Konto 	 • • •
Skandias Konto ... 	

•	

• • •
1 personlig Konto .

Tilsammen 255,089	 2

Passiva:
Grundfondets Konto .
Reservefondets Konto , .
Aktiehavernes Rentekonto .
Aktieudbytte-Konto	 .	 . . . 	
Kapitaliserede Forsikringers Konto
Selskabets Forpligtelsers Konto 	
1 personlig Konto .	 . . . • •

Tilsammen 255,089
2*

Sp d. Skill.
9,970

15,802 60
103,570

	

1,175	 92
104,803 88
19,242 110

156 99

	

367	 3
30



1,000
$3,025 ' 61

109,831 110

' 3478,309 -41

12
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4. Christiania Bank og Creditkasses
• ",1 	 •

1865.1862.1861 1864.1863.

3,478,311 18

	40,603 36	 43,861 111	 44,027 • 85
-

	

5,746 101	 *3,226 161	 3,538 58

	

639 36	 4'00	 „
300

8,052	 3	 7,400 45
720 54

3,713,356. 111 .

1,000. 	„
95,043, 42
85,531 61

Spd.	 Sk.

24,160

156,145 40

156,184

52,658 30

7,400 45
17,055 55

A ctiva,
Generalkonto for Aktieejerne (den

ikke indbetalte Del af Aktie-
kapitalen) . •

Obligations -Konto (Forskrivelser
mod Deposito)	 .

Afdelingen i Bergen
Afdelingen i Hamar .
Forskudsvirksomhedens Konto
Kassa-Konto 	
Norges Banks Konti . .
Konto for fremmed Mynt . .
Omsætningskonto for Hypothek-

bankobligationer 	
Konto for disconterede Vexier 	
Konto for disconterede Vexelobli-

gationer	 .
Konto for disconterede Vexelobli-

gationer mod Hypothekbankobli-
gationer . .

Konto for disconterede Deposito-
vexler

Konto for disconterede egne Ak-
cepter 	

Konto for Hypothekbankobligatio-
ner (det faste Fond)	 . •

Konto for Christianssands Kom-
munelaan 	

Faste Eiendommes Konti
Indkjöbte Panter	 .
Indkjöbte Panteobligationer
Inv entarie-Konto . .
Konto for Kontorfornödenheder .
lIecambio-Konto (den ældre fra

1858)	 . •
Recambio-Konto (ny) ,
Cambio-Konto	 • • • • • •

•

Konto for Akkreditiver fra Vereins-
bank	 .

Hovedsædet 1 CriAsiiania 	
Konto pro Diverse 	

Tiftdriiiiten

Spd.	 Sk.

519,975

341,972 107

49,956 64
3,643 90

. 84,443 68
93,540 34
9,210 86

58,168 95
1,200,409 17

264,617

92,828

	

64,595	 „

	

289,793	 "

45,201

5,376
27,800
1,721 55
6,049 53

930
550

8,052

119,912 52
1,406 69

3,290,152 73

Spd.	 Sk.

320,000

187,704 54
6,087 55

37,727 73
••••••••••

119,131 68
240,181 9
80,228 57

4,718 90
1,988,119 55

487,007

13,024 100

271,683 15

98,407

50,370 90

45,145 67

	3208 , 	 107

	

6,338	 4
23,187 101
14,294 115

1,000
* 136,015 78
245,377 24

-4,378,959 85

Spd.	 Sk.

461,580

265,835 22

52,911 100
3,577 94

	

64,344	 1

	

137,202	 7

	

8,383	 1

1,471,762 74

327,799

113,920 86

81,2 7 5

203,128

47,214

••••■••1.

149,942 47
33,373 76

Spd.	 Sk.

398,530

202,132 13

48,552 19
3,417 25

109,977 9
119,687 60
19,095 83

1,712,653 83

487,100 119

63,687 ,

119,137

147,996

44,926 60

1,627,819 71

427,483 48

336,595

209,995 66

54,093 100
3,462 39

77,753 20
80,529 104
5,549 39
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Ballan.cekonto i Aarene 1861-1b65.

Passiva.

1861. 1862. 1863. 1864. 1865.

Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk.

Grundfondets Konto .	 .	 .	 .	 . 800,000 ,, 800,000 ,, 800,000 ,, 800,000 „ 800,000 ,,

Reservefondets Konto	 .	 .	 .	 . 36,180 „ 41,600 ,, 48,000 „ 48,000, ,, 48,000 ,,

Dividende-Konto 	 15,195 106 29,416 70 35,685 110 42,068 78 48,345 22

• Afdelingen i Bergen	 •	 •	 • 118,033 7 148,072 90 15,514 71 3,336 45 -

Konto for egne Akcepter, udstedte

imod Depositolaan	 -	 .	 . 289,793 ,, 199,628 „ 147,996 „ 156,184 „ 98,407

Interimskonto .	 .	 .	 .	 . 1,080 79 1,449 31 1,403 21 1,480 36 1,474 ,,

Konto for Indlaan paa Sparebank-

vilkaar	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 • 930,007 27 1,280,096 81 1,747,271 34 1,681,884 9 2,343,358 66

Konto for Indlaan paa bestemt Tid 463,664 63 481,199 55 348,324 83 305,277 42 348,998 31

-	 -	 Opsigelse . 97,950 29 162,777 43 259,348 2 127,588 36 238,847 25

-	 -	 Kassefolier. 194,307 108 223,828 19 201,879 67 163,561 23 333,404 88

-	 -	 Anfordring. _____ ___ - - ...... 2,850 ,, 700 77

Akcept-Konto .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 250 71 485 ,, 3,320 " 18,480 92 2,350 "

Pantekreditorer i Eiendommene i

Christiania og Bergen	 .	 .	 . 1174O 10,560 „ 10,280 " 10,000 " 9,720
Pantekreditorer	 i	 Eiendommene

Gjælstad og Thinghaugen	 .	 . ____. ..._ 9,040 „ 8,800 „ 8,560 " 8,320 „
Pantekreditorer i	 Gaarden	 No.

43 i Moss . - 970 " 940 ,5
910 7, 910 ,,

Afsat til Dækkelse	 af befrygtede

Tab i 1858	 . 	 10,526 109 10,086 5 10,018 75 9,756 104 9,756 104
Konto for afsatte Summer.	 .	 . 1,318 " 6,167 81 11,317 87 23,971 26 32,177 18
Konto for afsatte Renter af Indlaan 12,298 118 14,896 54 9,149 111 10,599 44 9,772 117
Konto for afsatte Renter af dis-

conterede Papirer. 	.	 .	 .	 . 1,726 15 2,158 58 2,408 103 2,384 19 3,636 114
Konto for afsatte Renter af Kas-

sefolier	 .	 .	 .	 -	 -	 .	 - 132 109 .196 27 ___ _.... ....., ....._ ..._ .........

Konto for Laanet ved I. P. Suhr
& Sön i Kjöbenhavn	 .	 .	 . 200,000  ..... ...._ - ___. ..___ ........ _____

Konto for Hypothekbankobligatio-
ner,	 afkjöbte Hypothekbanken 828 77 - .._._ ....._ _..._. ...._ - -

Tantiême	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . (._..... ....... 2,771 24 3,146 48 3,087 31 3,045 53
Hovedsædet i Christiania	 •	 •	 • 49,098 79 52,911 100 48,552 19 57,719 20 37,735 47
Konto pro Diverse 	 56,020 64 - ___. ......... 610 36 ....... _.

Tilsammen 3,290,152 73 3,478,311 18 3,713,356 111 3,478,309 41 4,378,959 85
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5. Den norske Creditbanks Bal-

Activ a.

1861. 1862. 1863. 1864.

Spd. Sk.

1865.

Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk.
Disconterede Vexlers Konto	 .	 . 1,312,704 100 1,724,366 6 2,001,596 58 1,273,416 70 1,089,040 93
Vexelobligations-Konto .	 .	 .	 . 571,538 88 817,149 „ 767,005 ,, 811,103 ,, 554,823 19
Uberigtigede	 Vexelobligationers

Konto	 .	 .	 .. 	 - ....._ ....... ....._ _ - 250,259 109
Lombard-Konto	 .	 .	 .	 .	 .	 . 152,190 60 196,795 „ 196,583 ,, 261,214 58 299,383 90
Konto for Vexelcredit	 .	 .	 .	 . 12,042 25 11,917 46 6,383 71 7,471 6 8,413 65
Fremmede Mynter	 .	 .	 .	 .	 . 3,884 73 1,817 99 1,102 41 1,360 2 2,957 113
Cambio-Konto 46,317 79 120,831 8 212,163 98 184,697 32 166,477 96
Recambio-Konto	 .	 .	 .	 .	 .	 . 11,963 83 9,030 25 6,000 ,, 47,085 6 127,274 58
Gaardens Konto	 .	 .	 .	 .	 .	 . 34,927 63 33,548 55 32,391 57 31,219 17 30,547 91
2 Debitorer til Gaarden	 .	 .	 . 1,832 35 1,612 50 1,465 100 ____ ......._ _....

Hypothekbank-Obligationers Konto 54,305 30 260,590 ,, 167,141 „ 159,942 „ 203,146 „
Preference-Actier i Jernbanen	 . 58,427 10 58,427 10 58,427 10 58,427 10 60,300 „
Jernbane-Obligationers Konto . 	 . - ....... ....._ - - 39,788 ,, 31 752, 1)
Drammens & Frederiksstads Corn-.

muners Obligationers-Conto 	 . 28,200 ,, 23,800 ,, 12,200 „ 9,900 „ 8,000
Pantobligationers Konto 	 .	 .	 . - - - - .._. __,. 23,632 30 49,841 33
Norges Bank  	 . 90,643 70 57,721 32 120,559 61 100,389 44 231,345 60
Kassa-Konto	 .	 . 	 24,110 81 37,697 67 36,364 40 35,756 79 51,483 26
Diverse	 personlige Konti til De-

bet (for 1864 og 1865 med
Tillæg	 af	 faste	 Eiendommes
Konti) 	 44,716 22 175,145 20 174,988 43 230,003 68 380,713 26

Tilsammen 2,447.804 99 3,530,448 58 3,794,371 99 3,275,405 62	 3,545,760 39



1865.1862. 1863. 1864.

Passiva.
Aktionærernes Konto
Kassefoliers Konto .
Indlaans-Konto • .
Almindelig Opsigelses-Konto .
3 Maaneders
Incassations-Konto . .
Hypothekbanken som Pantecredi-

tor i Gaarden . .
Interesse-Konto 	
Afsat for Tab paa Vexelobliga-

tioner	 . .
Reservefondet . .
Dividende-Konto for Regnskabs-

aaret
Dividende - Konto for tidligere

Aar .
Directionens Tantiéme . .
Diverse personlige Conti til

Credit 	
Deleredere-Konto 	.
Tab- & Gevinst-Konto, Saldo til

næste Aar . 	

Tilsammen

Spd.	 Sk.
808,210
282,845 105
242,592 89
572,600 49

1,631,816	 5
2,515

5,411 60
32,150 34

70,000

80,000

2,678 108
7,715 32

31,409 19
12,858 79

11,567 119

3,794,371 99

Spd.	 Sk.
809,590
185,956 88
238,052 4
415,314 98

1,350,341 105
958 83

5,174 60
20,541 119

6,100
80,000

80,000

2,222 96
6,164

45,085 48
9,645 18

20,257 63

3,275,405 62

Spd.	 Sk.
810 , 300
156 , 670 76
212 , 522 39
710 , 508 57

1,591 125 104
964 10

4,937 60
12,648 112

••••■•••

••••■••••■•

20,000

2,169 108

23,545 118
366 75

3,545,760 39

1861.

Spd.	 Sk.
699,630	 „
214,032 71
184,479 110
564,626 55
646,482 101

412	 8

2,447,804 99

10,974 107

	

5,885 60	 5,767

	

24,802 22	 31,742 40

	

30,000	 ,,	 50,000	 ,,

	

54,000	 „	 70,000

	

1,678 108	 1,841 108

	

4,524 17	 6,140	 5

	

6,275 40	 9,741 91

3,530,448 58

Spd.	 Sk.
800,865
238,289	 8
280,369 114
617,089 52

1,403,385 39
227 53

14,989 28

A. Christiania By.	 C. N .2.

laneekonto i Aarene 1861-65.

Christiania Stift, 21de October 1867.

Underdanigst

K. Arntzen.





i 1865 i 1855nemlig

(med Fors tcedr.

i Aker og Folio Fogderi : 31,717 39,749.)
i NedreRomeriges - 29,248
i Ovre Romeriges - 35,608

(med Fors ta,dr.

26,344 36,703.)
25,758
31,021

tilsammen 96,573 83,123

C. No. 2.

B.

Akershus Amt.

Underdanigst Beretiling
om Akershus Amts oekonomiske Tilstand m. v. i Femaaret fra 1861-1865.

Folkemængde.
Efter Folketællingen i 1855 var Folkemængden i Amtets

Landdistrict og Byer . 96,055,
hvoraf i Kjöbstaden Dröbak, og Ladestederne Soon,

Hölen og Hvidsten .. 	 2,573.

	

Af de övrige . .	 93,482
overgik som Fölge af Lov af Ste August 1857 om

Udvidelse af Christiania Byes Grændser fra  I ste Ja-
nuar 1859 til Christiania . . . . 9,551,

hvorhos der paa de Strækninger omkring
Christiania, hvor der efter de  gamle For-
stæders Indlemmelse i Byen har dannet sig
nye Forstæder, i 1855 boede . .	 808.

tilsammen

Folkemængden i det virkelige Landdistrict udgjorde

	

derefter 	
Ved Folketællingen i 1865 fandtes Folkemæng-

den i Amtets Landdistrict og Byer at udgjöre .
hvoraf i Dröbak, Soon, Hölen og Hvidsten . .
Af de övrige . .
boede i Forstæder i Aker omkring Grændserne af

	

Christiania	 8,032,

hvorefter den egentlige Land-Befolkning udgjorde 	 96,573.

Folkemængden i det egentlige Landdistrict er fölgelig i denne

Periode foröget med 16„ Procent. Med Undtagelse af Frons

Sogn til Dröbaks Proastegkeld, hvor Folkemængden, sandsynlig-

vis som Folge af Indskrænkning i Garnisonen paa Oscarsborg,

er gaaet ned fra 1,923 i 1855, til 1,861 i 1865, og i Gjer-

drums Præstegjæld, hvor den paa det nærmeste har holdt sig
uforandret — 1,966 i 1855 mod 1,984 i 1865, — er den

steget i samtlige övrige Præstegjeld. Störst har Forögelsen

været: i Akers 2 Prwstegj. hvor den, bortseet fra Forstads-Be-

folkningen, er steget fra 8,498 i 1855 til 10,961 (35, 6 pCt.),

i Skedsmo Prwstegj. (3,349 i 1855 og 4,200 i 1865=--

25, 4 pCt.), i Eidsvold Præstegj. (6,779 i 1855 og 8,262 i

1865 =. -4- 20, 8 pCt.), i Fet Præstegj. 3,443 i 1855 og 4,104

i 1865 = -1- (19„ pCt.), hvilken stærke Forögelse vistnok

for nogen Del er bevirket ved Indflytning.
Efter de af det Kgl. Indre-Departement afgivne Beretnin-

ger om Sundheds-Tilstanden, har Dödeligheds-Forholdene i flere

af Periodens Aar stillet sig temmelig ugunstige, som Fölge af
Epidemier, af hvilke især den ondartede Halsesyge har været
meget udbredt og vedholdende. Der opgives saaledes, at der
af denne Sygdom i de 5 Aar fra 1860-1864 har været an-

grebne 2,831 Individer, hvoraf 430 ere döde.
Udvandringen til Amerika har ikke været betydelig i dette

Tiaar. I Femaaret 1856-1860 opgaves omtrent 200 Perso-

ner at were udvandrede; for sidste Femaar opgives 12 at være
udvandrede derhen fra Nedre Romerige, 186 fra Hurdalen, 106
fra Eidsvold, 41 fra Gjerdrum, men fra den övrige Del af Övre
Romerige, samt fra Aker og Follo kun ganske faa.

10,359.

83,123.

107,421,
2»16.

104,605

1
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A. Amtets Landdistrict.
a. Jordbruget.

Medens Folkemængden i sidste Tiaar har været i rask
Tilvæxt, har dette Tidsrum derimod ikke været heldigt for Di-
strictets Næringsveie. 1 856 nærmede sig til, og 1860 var et
virkeligt Mimext-Aar, i hvilket ogsaa Oversvömmelse anrettede
stor Skade; i det sidste Femaar har intet Aar givet synderlig
större Udbytte end en Middelshöst, men flere mindre, den al-
mindelige Credit har været rystet, og Eiendomspriserne syn-
kende. Land-Befolkningen har derfor lidt under et tiltagende
oekonomisk Tryk, som har lammet Kræfterne. Men i hvor
stor Udstrækning, og i hvilken Grad end Trykket har været
fölt, har det dog ikke med samme Styrke berört Enhver, og
det er neppe Faa, som uagtet de ugunstige Forhold have seet
sig istand til at afholde de Udlæg, som Forbedringer og Frem-
skridt nödvendig forudsætte. Som i tidligere Beretninger ud-
hævet medföre desuden Nærheden af Christiania og de forbe-
drede Communications-Midler, som i de senere Aar ere istand-
bragte (lertil, særegne Fordele for dette Amt, der under den
Udvikling, dets Jordbrug alerede har naaet, og den vakte le-
vende Interesse for dets fortsatte Fremadskriden, vanskelig
kunne undlade fremdeles at virke til nye Anstrengelser og
yderligere Fremskridt.,

Det fremgaar ogsaa af alle de modtagne Beretninger fra
Fogderne og Lensmændene, at Jordbruget ogsaa i sidste Fem-
aar er gaaet frem, skjönt vistnok i forskjellig Grad i de for-
skjellige Egne, og i det Hele langsommere, end i de 2 næst
foregaaende Femaar. Det er i de tidligere Beretninger anfört,
at den ældre Brugsmaade, stedse at benytte de samme Jor d.-
stykker til Ager, er forladt i de bedre Bygder, men fra Udtræ-
delsen af saa primitive Forhold til et hensigtsmæssigt ordnet
Yexelbrug er der et lan:gt Skridt, og dette Skridt, som i Al-
mindelighed kræver större Opofrelser, er endnu paa langt nær
ikke taget. Der lægges imidlertid nu mere, end för, Vind
paa et forstandigt Sædskifte, og Gjenlægning af gammel Ager
til kunstig Eng med Timothei og Klöver bliver mere og mere
almindelig; i Kraakstad Prwstegjeld anföres saaledes den kun-
stige Eng at udgjöre V. af den hele Indmark, eller henved det
dobbelte af den naturlige Eng. I de mindre gunstigt stillede
Bygder foregaar derimod denne Forandring kun langsomt ; i
Hurdalen f. Ex., hvor Forholdet mellem dyrket Jord og natur-
lig Eng ikke sættes höiere, end som 1 til 8, kan der paa
mange Brug af det dyrkede Areal vanskelig afsees noget til
Eng, uden efterhaanden, som der foregaar Opdyrkning af Ny-
land, der her er meget besværlig og kostbar. I enkelte kolde
og fugtige Strög finder man desuden ikke vel at kunne vexle
med Korn og Græs, fordi Kornet paa nybrudt Jord skyder
stærkere og bliver mindre godt modent, end paa gammel
Ager.

Foder-Produktionen er i ethvert Fald tiltaget ikke ube-
tydeligt, men som forhen sælges der fremdeles fra de fleste
Bygder 116, især til Christiania, fra nogle Bygder paa Romerige
ogsaa til Vinger og Odalen. Fra Asker, Fet og Kraakstad
anfäres det dog, at Fodersalget er aftaget; i Kraakstad, hvor

1/13 af den hele Höavling, eller omtrent 2,200 Skr, aarlig sæl-
ges, heder det saaledes, at adskillige Brugere i de sidste Aar
aldeles have ophört med at afföre deres  Ejendomme noget af
Höavlingen, hvilket i Forening med andre Forbedringer har
sat dem istand til betydelig at hæve deres Jordbrug. Paa den
anden Side föres der en Mængde Gjödsel fra Christiania til
Landdistricterne, ikke blot til de nærmest om Byen liggende
Aker, Bærum og Asker, men med Jernbanen ogsaa til de loan-
gere bortliggende Bygder. Denne Gjödsel-Transport med Jern-
banen har gaaet jevnt fremad; den udgjorde i Jernbanens 6
förste Driftsaar (indtil iste Septbr. 1860) gjennemsnitlig 119
Vogne eller 13,090 Centner aarlig, men er i de folgende 5
Driftsaar gaaet op til gjennemsnitlig 368 Vogne, eller 40,480
Centner aarlig, hvoraf dog en mindre Del er fört til Sta-
tioner i Hedemarkens Amt. Benyttelsen af kunstig Gjödning,
hovedsagelig Benmel, er ligeledes tiltaget, isfer til Potetes-
Dyrkningen. Foruden den i forrige Beretning omtalte chemi-
ske Fabrik ved Lysaker, hvorfra Benmel leveres, er i sidste
Femaar oprettet en lignende ved Brynd i Östre-Aker; paa
Udförselslisterne fra Christiania forekommer derfor heller ikke
Ben siden i 1861, da endnu 752 SkiF udskibedes. Der an-
vendes fremdeles större Omhu ved Behandlingen af den paa
Gaardene faldende Gjödsel, ligesom Composter og Jordblanding
er meget almindelig.

En omhyggeligere Bearbeidelse af Agerjorden er ligeledes
bleven almindeligere, og forbedrede Agerdyrknings-Redskaber,
saasom forbedrede Plove *), Rulleharve, Krogtindharve og Lab-
beharve vinde stadig större Udbredelse; saadanne Redskaber
anskaffes for en stor Del fra Maskin-Værksteder — norske,
eller udenlandske — tildels ogsaa fra den höiere Landbrugs-
Skole paa Aas, hvor der efter Beretningen for Skolen for 1863

64 blev gjort Bestillinger paa Redskaber i langt större
Mængde, end man der kunde tilvirke. Antallet af Tterske-
Maskiner foröges stadigt; i Nedre Romeriges Fogderi anföres

det i Femaaret at være foröget fra 309 til 634. I Aker be-
nytte Gaardbrugerne i Almindelighed transportable Damp-Tterske-
Maskiner, hvoraf haves 2, der udleies; i Aas og Fron har man
ved Actier anskaffet en lignende Damp-Maskine, der er fundet
særdeles hensigtsmæssig; i andre Bygder haves transportable
Tærske-Maskiner, der drives med Hestekraft. Saa- og Af-
meinings- og lignende Maskiner ere derimod endnu ikke komne

i Brug.
Paa en udvidet og forbedret Afgröftning har der i Fem-

aaret forholdsvis været anvendt megen Flid, men i denne Hen-
seende staar fremdeles særdeles meget tilbage. Der anlægges
vistnok aarlig en hel Del lukkede Render, men det saaledes
afgröftede Areal udgjör dog kun en ringe Del af den dyrkede

*) Lensmanden i Kraakstad anfører, at Træplove, hvoraf alene
Ristelen var af Jern, er ukjendt af den nulevende Jordbru-
ger-Slægt. En af disse Plove, som i 1814 vilde været an-
seet for meget brugbar, solgtes i 1865 ved ell Auktion som
en Curiositet for 12 Skilling.
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Jord; ofte indskrænker man sig til de Steder af Ageren, hvor
den er saa vandsyg, at den uden nogen Afgröftning alene
vilde kunne bære Stargræs, idet en videre gaaende, og fuld-
stændig Afgröftning vilde fordre större Udlæg, end man kan.
overkomme. Men herfra gives dog ikke ganske faa Undtagel-
ser, navnlig i Aas og Fron, hvor det nærliggende Exempel
fra den höiere Landbrugs-Skole har fundet Efterligning, og
hvor Skolens Bestyrer og Lærere med megen Liberalitet have
bistaaet med Raad og Veiledning. Ligesaa har den af SdIska-
bet for Norges Vel antagne Drainsmester bistaaet flere Gaard-
brugere i forskjellige Dele af Amtet med Veiledning i Udförelse
af Drainings-Arbeider. At fuldstændigere Draining vinder Ud-
bredelse, fremgaar ogsaa deraf, at der ved flere Teglværk i
Amtet - i Aker, Berum, Skedsmo, Höland, Ullensaker -
forarbeides et ikke lidet Qvantum Drains-Rör, ligesom saadanne
ogsaa anskaffes fra den paa den höjere Landbrugs-Skole væ-
rende Drains-Rör-Fabrik. Det kan vel ogsaa antages, at der
ikke længere hos Bönderne hersker Tvivl om, at Draining er
en Grundbetingelse for et lönnende Jordbrug, og det er derfor
at haabe, at den stadigt vil gaa fremad, efterhaanden som
Kræfterne tillade det.

Adgangen til at erholde Laan af Statens Midler til Drai-
ning har saa godt som ikke været benyttet i dette Amt. Grun-
den hertil er at söge dels i Gaardbrugernes trykkede Stilling

i det hele, og Vanskeligheden for at stille Pant, dels og maa-
ske hovedsagelig i at saadanne Laan ikke kunne erholdes, uden
at Gröfterne gjenlægges enten med Rör, eller med Sten. Fog-
den i Nedre Romerige bemærker herved, at Drainings-Anlæg-
gene blive kostbarere, end Hensynet til Jordbundens Beskaf-
fenhed i en stor Del af Romerige antages at paakræve. • „I et
udstrakt Lerfeldt, som Romerige, kan der kun paa faa Steder
være Tale om Gjenlægning med Sten, og man er derfor alene
henvist til den kostbarere Benyttelse af Rör, uagtet Gjenlæg-
ning med Træ er betydelig billigere, og uagtet Træet, især
Aspetræ - paa Grund af Lerjordens eiendommelige Beskaf-
fenhed modstaar Forraadnelse i en lang Række af Aar." Da
det Store og Vigtige i denne Sag er snarest muligt at faa
den dyrkede Jord drainet, antager Fogden, at det vilde være
til Gavn for Jordbruget, om Betingelserne for Laan til Dra' i-
nings-Arbeider kunde afændres.

I sidste Femaars-Beretniug anförtes, at der var Grund til
at antage, at Udsæden af de tungere og ædlere Kornsorter
var tiltaget, siden Opgaver herom afgaves i 1855. Rigtigheden
heraf har ogsaa stadfæstet sig ved de i Forbindelse med Fol-
ketællingen i 1865 ved Skolelærerne indsamlede Opgaver. Re-
sultatet af disse Opgaver, sammenlignede med Opgaverne for
de to foregaaende Tiaar indeholdes i fölgende

Tabel

over Udsæd og antagelig Foldighed i Akershus Amt ved Udgangen af nedenanförte Aar.

Fogderierne. Aar.
Hvede'
Tönder.

Fold.
Rug'

Tönder.
Fold. Byg

'
Tönder.

Fold.
Bland-
korn

Tönder.
Fold. Havre'

Tönder.
Fold. Erter'

Tönder.
Fold. Potetes'

Tönder.
Fold.

Aker og 1845 118 8 535 101 1 , 896 8 209 7 13,562 5 341 41- 27,458 71

Follo . 1855 581 10 775 11 2 , 895 9 214 61 13,924 51 288 6 27,231 7
1865 775 8, 2 726 10 3 , 336 9, 9 140 8, 3 11,776 6 196 5, 9 25,658 7

---.. --,

Nedre 1845 18 9 486 10 1 , 777 7 158 7 16,121 5 693 6 9,725 7

Romerige . 1855 208 9, 5 873 121 2 , 547 8i 154 7 18,908 6/ 699 61 12,898 8
1865 499 8 1,005 10, 8 3,309 8, 7 102 7, 3

,................

17,905 6 506 5,, 16,887 7,3

Ovre 1845 8 10 287 12 1,966 8, 5 1,724 7 17,311 5 900 6 12,651 8

Romerige . 1855 129 11 603 14 2,683 9, 5 1,903 8 21,462 61 1,044 71- 17,128 71
1865 244 7, 4 772 10 3,283 9, 1 1,531 7,, 20,039 6, 7 876 5,, 17,198 7 6

--. --,..
1845 144 9 1,308 102- 5,639 8 2,091 7 4 6,994 5 1,934 51 49,834 7,,

Det hele Amt. 1855 918 10 2,251	 12,, 8,125	 9 2,301 7 54,294 51 2,031 6, 5 57,257 7, 5

1865 1,518 7,, 2,503	 10, 8 9,928	 9,, 1,773 8, 3 49,720 6„ 1,578 6, 4 54,743 7,,

Sammenlignet med 1855 skulde altsaa Udsæden i 1865
være steget med	 65 Procent for Hvede,

11 

-	

- Rug,
_	 22	 - Byg,

men være aftaget med 23
	

Blandkorn,
8,4 -

	

- Havre,
- 22,3 -

	

- Erter, og
-	 4,3	

-	

- Poteter.
Udsæden af Hvede og Byg er foröget i næsten alle Am-.

tets Prxstegjeld, og er intetsteds gaaet tilbage ; Udsæden af

Rug er aftaget i Akers Hered med 37 Procent, og lidt i Asker,
men er tiltaget i de övrige Prwstegjeld; Udsæden af Erter,
Blandkorn og Havre er aftaget i de allerfleste Præstegjeld.
At Udsæden af Erter er aftaget i saa mærkelig Grad, synes
paafaldende; Grunden tör -være, at Brugen af Ertemel til
Fladbröd er indskrænket, da Rugbröd for en stor Deel er
traadt i Stedet. Udsæden af Poteter er tiltaget i nogle, men
aftaget i flere Preestegjeld, hvortil Grunden vel især er, at
Frugten i enkelte Aar af Decenniet for en stor Deel blev öde-
lagt ved Törraadenhed, og at man derefter ikke betragter denne

1*
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Avl som saa aarvis, som tidligere; Afsætningen til Brænde-
rierne er desuden i de senere Aar bleven vanskeligere, ligesom
man flere Steder finder, at denne Avling, drevet i det Store
til Salg, lidet svarer Regning, idet Gjödningen fordelagtigere
anvendes til Dyrkning af ædlere Kornsorter med Gjenlægning
til Eng. Af Hvede dyrkes hovedsagelig Vaarhvede; af Byg er
det 6radige fremdeles Hovedsæden, men det 2radige har vun-
det nogen Udbredelse i Aker, Asker, Berum, Aas og Fron.

Forövrigt er vistnok den ofte gjorte Bemerkning, at de
ved Folketællingen afgivne Opgaver om Udsæd, Avl og Krea-
turhold, ere for lave, fremdeles gjældende. Det er neppe gan-
ske usædvanligt, at Gaardbrugerne selv ere i nogen Urede om
det Kvantum Korn, som han i Almindelighed udsaar, og Fryg-
ten for, at man ved Indsamlingen af Oplysningerne har Skat-
tepaalag for Oie, er endnu meget almindelig. Ved den sidste
Tælling har den Omstændighed, at man nylig forud havde havt
at afgive Oplysninger i Anledning af Matrikulens Revision, der
saa stærkt berörer enhver Skatteyder, vistnok i nogen Grad

ledet til altfor lave Opgaver, da Opgaverne ved Tællingen
maatte stemme med dem, der gjordes ved Matrikuleringen,
hvilke sidste maa befrygtes paa mange Steder at være sat la-
vere, end det virkelige Forhold tillod. Som Sammenlignings-
Led med Opgaverne fra de tidligere Folketællinger have der-
for Opgaverne fra 1865 uden Tvivl tabt nogen Grad af deres
Paalidelighed. Medens Opgaverne i det hele maa forudsættes
altfor lave, have enkelte Lensmænd omvendt yttret Formodning
om, at Udsæden af Havre er opgivet större end den virke-

g er.
Om hvormeget der af de forskjellige Kornsorter og Pote-

ter i Almindelighed udsaaes paa et Maal Jord, haves der ikke
Opgaver fra alle Hereder. De meddelte Opgaver*) findes anförte
paa vedlagte Tabel No. 1, hvor et Middeltal tillige er anfört
for hvert af Fogderierne. Efter dette Middeltal skulde der,
naar man gaar ud fra, at det samme Kvantum udsaaedes pr.
Maal ogsaa i 1855, i ethvert af Aarene 1855 og 1865 være
tilsaaet folgende Areal :

Aker og Follo. Nedre Romerige. Övre Romerige.

1855. 1865. 1855. 1865. 1855. 1865.

med Hvede: 3,098 Maal. 4,150 Maal. 1,312 Maal. 3,200 Maal. 928Maal. 1,735Maal.
- Rug: 6,200	 - 5,800	 - 5,600	 - 6,400	 - 4,816 - 6,176 -

- Byg: 15,440	 - 17,792	 - 11,648	 - 15,127	 .- 14,299 - 17,509 -
-	Erter: 1,152	 - 784 - 2,800	 - 2,024	 - 5,563 - 4,672 -
- Blandkorn : 976 - 560 - 616	 - 408 - 7,612 - 6,124 -
- Havre: 44,544	 - 37,664	 - 60,582	 - 57,296	 - 68,601 - 64,125 -

-	 Poteter : 10,892	 - 10,263	 - 6,500	 - 5,943	 - 8,579 - 8,599 -

Tilsammen 82,302 Maal. 77,013 Maal. 89,058 Maal. 90,398 Maal. 110,398Maal. 108,940Maal.

I det hele Landdistriet skulde derefter være tilsaaet:
WIIIMIIIIMIIINIMM.

i	1855: i	 1865:
1

med Hvede, Rug og Ærter . 	 31,469 Maal. 34,941 Maal.
med	 Byg	 •	 .	 .	 .	 .	 ,	 .	 .	 .	 .	 . 41,387	 - 50,428	 -
med Blandkorn og Havre	 .	 . 182,931	 - 166,177	 -
med Poteter. 	 25,971	 - 21,805	 -

Tilsammen tilsaaet :
i 1855 : 281,758 Maal, eller 2 norske Qvadrat Mile og 32,558

Maal,
i 1865 : 276,351 Maal, eller 2 norske Qvadrat Mile og 27,151

Maal.
At der i 1865 skulle være tilsaaet over 5,000 Maal min-

dre, end i 1855, medens der i Tiaaret er opgivet som opbrudt
fra Nyland henved 27,000 IVIaal (i Femaaret 1856 1860:
13,812 Maal, og i sidste Femaar 12,450 a 13,100 Maal) synes
paafaldende. Det kan vel antages, at en Deel gamle Havre-
skifter saavelsom en Deel Havnegangs-Strækninger, som tidli-
gere vare optagne til Ager, ere blevne udlagte til Havnegang,
og at ligeledes en Deel Agerland er bleven gjenlagt til kunstig

Eng ; ligesom det vel er rimeligt, at der nu, under bedre Cul-
tur, udsaaes lidt mindre pr. Maal, end tidligere, men disse
Grunde synes neppe tilstrækkelige til at forklare den anförte
Indskrænkning; snarere synes denne at tjene til Styrke for den
Mening, at Udsæden ved Udgangen af sidste Femaar er opgi-
vet med endnu större Fradrag fra den virkelige, md tidligere.

Efter de om Udsæden og Foldigheden meddelte Opgaver
skulde Avl en af de forskjellige Kornarter og Poteter have
været:

De her og i det følgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."
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Aar : Hvede : Rug : Byg: Blandkorn : Havre : Erter : Poteter :                                            

1845:
1855:
1865:

1,305 Tdr.
9,386 -

12,043 -

14,443 Tdr.
2 -7,885 -
26,994 -

45,104 Tdr.
78,795 -
96,312 -

14,644 Tdr.
18,104 -
14,698 -

234,990 Tdr.
308,789 -
303,521 - 

11,616 Tdr.
13,002 -
10,172 -

396,384 Tdr,
420,739 - I
396,362 - I                                                  

Omsætter man de forskjellige Kornsorter og Poteter i

beregnede Tönder Byg, saaledes at 1 Tönde Byg regnes lig
Tönde Hvede, Rug og Erter, 1.1- Tönde Blandkorn, 2 Tön-

der Havre, og 3 Tönder Poteter, svarer den anförte Avl, efter
Fradrag af Sædekornet, til 385,958 Tönder Byg i 1855, og
til 390,285 Tönder Byg i 1865. Antages ethvert Individ i

Gjennemsnit at forbruge af de forskjellige Kornsorter og Po-
teter et Qvantum svarende til 3 Tönder Byg, skulde Overskud-
det i 1855 have været omtrent 45,500, og i 1865 omtrent
33,500 Tönder Byg, naar man intet Hensyn tager til, hvad der
forbruges til Creatur-Föde, 61-Brygning m. m.

Avlens Forögelse i Tiaaret, der ikke synderlig overstiger
1 Procent, staar altsaa i et stort Misforhold til Folkemæng
dens Forögelse. Herved maa dog erindres, at Aargangene i

de för Tællingen i 1855 nærmest liggende Aar vare langt be-
dre end i sidste Femaar, i hvilket alene 1862 gav mere,
end en Middelshöst af Korn, hvorimod Udbyttet i de övrige
tildeels var mindre end i Middelsaar. Medens Forholdet frem-
deles er, at alle Amtets Præstegjeld med Undtagelse af Urskoug,
Nesodden og Hurdalen i almindelige Aar have Korn til Afswt-
fling, har Overskuddet i sidste Femaar vistnok været mindre,
end sædvanligt; i 1861 var Avlingen i enkelte Præstegjeld ikke
engang tiltrækkelig for Behovet. I Hurdalen, som i alminde-
lige Aar tiltrænger noget Tilskud af Korn, opgives der gjen-
nemsnitlig at være indkjöbt omtrent 2000 Tdr. aarlig i de
sidste 5 Aar. Angaaende Störrelsen af Overskuddet af Korn-

og Potetes-Avlen er der ikke tilveiebragt fuldstændige eller saa
bestemte Oplysninger, at et nogenlunde paalideligt Resultat for
det hele Amt kan meddeles *). Men saameget synes dog klart,
at Overskuddet i almindelige Aar maa være större, end der
fremkommer ved Beregningen af Opgaverne over Udsæd og
Foldighed.

Af Havre udskibes en Deel fra Christiania til England.
Denne Udförsel udgjorde i Femaaret 1856-1860 i Gjennem-
snit 11,673 Tdr. aarlig. I de sidste fem Aar er der af Havre

udfört fra Christiania indfört til Christiania

i 1861: 50 Tdr. 12,358 Tdr.
i 1862: 16,802	 - 3,721	 -
i 1863: 31,235	 - 272 -
i 1864: 6,697	 --	 • 54 -

I i	 1865: 65,711	 - 6 -

Udförselen har altsaa været gjennemsnitlig 24,099 Tdr.
og Indförselen 3,282 Tdr. aarlig. Det indförte Qvantrun kan
vistnok antages forbrugt i Christiania, hvorimod ialfald en stor
Deel, af hvad der udföres over Christiania, er avlet i dette
Amt.

Efter de af Jernbane-Direktionen afgivne Beretninger er
der af Kornvarer fört med Hoved-Jernbanen i ethvert af neden-
staaende Driftsaar, regnede fra Iste September til 31te August:

ned til
Christiania.

o p	 fr a Christiania.
I

ialt
til Stationer

ved Kongsvin-
ger-Banen.

til Kløften. til Dal. til Eidsvold.

1860-61 : 1,160 Tdr, 179,016 Tdr. -	 Tdr. 33,259 Tdr. 12,419 Tdr. 102,413 Tdr.
1861-62: 1,990 - 91,584 - -	 - 14,443 - 7,521 - 47,369 -
1862-63 : 8,940 - 70,405 - 13 507 - 778 - 4,441 - 45,532 -
1863-64: 2,358 - 133,485 - 34,b57 - 958 - 8 , 996 - 80,258 -'
1864-65: 7,967 - 92,545 - 17,501	 - 481 - 1	 4,489 - 64,517 -

Af Lensmændenes Beretninger herom hidsættes : Lensmanden
i Kraaksta d antager efter en omhyggelig Beregning, at
der fra denne Bygd i Gjennemsnit sælges aarlig af Hvede,
Rug, Byg, Erter, tils. 326 Tdr. (a 3 Spd.: 978 Spd.), 2,135
Tdr. Havre (a 1 Spd.96 Skill.: 3,843 Spd.) og 9,048 Tdr. Po-
teter (a 96 Skill. : 7,238 Spd.), 2,200 Skpd. H0 (a 2 Spd. : 4,400
Spd.) I Aas angives det aarlige Udbytte af samtlige Jord-
brugs-Produkter til 25,000 Spd. I Ask er og B erum an-
gives Salg og Indkjøb af Korn at opveie hinanden. Fra
Aker sælges flere Tusinde Tdr. Byg, mindre af andre Korn-

sorter; fra F et mindst 300 Tdr. Korn aarlig; for En e b ak
Opgives Gjennemsnits-Udbyttet af Korn og Poteter til 3,500
Spd. Fra Skedsmo sælges 1,550 a 2,000 'fonder Poteter,
samt ikke ubetydeligt af Havre og Byg; fra Eidsv o 1 d
omtr. 3,000 Tdr. Korn, og ligesaamange Tdr. Poteter, mar
Præstegjeldets ikke jordbrugende Befolkning forsynes andet-
stedsfra; fra Nes omtr. 2,000 Tdr. Korn, fra Gj er drum
600 Tdr. Havre, 150 Tdr. Byg, 5,000 Tdr. Poteter, 60 Tdr.
Karve, 6 a 700 Skpd. Hø, 100 a 150 Skpd. Halm,
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Af det n e d til Christiania förte Korn sees nogle Hundrede
Tdr. aarlig at være komne over Mjösen; Resten kan antages
at være kommet fra Romerige, hvorfra ogsaa Korn föres ned
til Christiania med Heste. Ligeledes er der med Jernbanen
fört et Par Tusinde Tönder aarlig fra Stationer i Amtet op-
over, altsaa vel i Regelen for at föres over Mjösen til Oplan-
det. Af de fr a Christiania med Jernbanen förte betydelige
Qvantiteter er den störste Deel gaaet til Oplandet over Mjösen ;
med Jernbanens Dampskibe er saaledes fra Eidsvold Station
fört til A.nlöbs-Steder udenfor Amtet:

i 1860-61: 71,265 Tdr.
i 1862-63: 35,219

1863-64: 60,118 —
i 1864-65: 53,778 —

hvorhos vistnok en Deel Korn fremdeles föres med Fragtebaade
fra Eidsvold op ad Mjösen. Af det til Dal förte Korn föres
sandsynligvis ogsaa noget over Land til Oplandet; og af det
til Klöften förte er den störste Deel fört til Odalen og Vinger,
indtil Kongsvinger-Jernbanen i 1862 blev aabnet. Med denne
Jernbane er fört til Stationer i Amtet fr a Christiania :

i 1863: 5,624 Tdr.
i 1864: 8,490 —

og i 1865: 4,655 —
og t il Christiania og andre Stationer fra Stationer i  Amtet:

i 1863 : 4,993 Tdr.
i 1864: 5,084 —

og i 1865 : 9,602 —
Disse Opgaver ere saaledes ikke meget oplysende om Ro-

meriges Overskud af eller Trang til Kornvarer ; rimeligvis hen-
tes Kornforsyningen til Arbeids-Styrken ved större Brug i Re-
gelen fra Christiania, og som ovenfor anfört har Avlen ialfald
i et af de her omhandlede Aar været utilstrækkelig for den
egentlige Landalmue i enkelte PrLestegjeld.

Af Poteter er der med Hoved-Jernbanen fört til Chri-
stiania:

Heraf fra
Mosegnene

udenfor Am-
	Driftsaaret :	 tet.

1860-61: 18,510 Tdr. 	 Tdr.
1861-62: 25,527
1862-63: 17,967	 5,482
1863-64 : 10,545	 4,304
1864-65 :	 4,593	 1,773

Dyrkningen af Turnips har ogsaa i dette Femaar været
ringe og har i Almindelighed ikke villet lykkes; kun i Aas,
hvor Exemplet fra den höiere Landbrugs-Skole har virket, an-
tages denne Avl at være tiltaget.

Af Lin har været dyrket langt mere end i forrige Femaar
paa Grund af de höie Priser paa Bomuld og Bomuldsvarer.
Avlingen har dog neppe oversteget hvad der udfordredes til
eget Brug. Af Hamp og Humle er kun avlet ganske ubety-
deligt.

Have-Dyrkning og Opelskning af Frugttræer gaar lang-
somt fremad, og staar fremdeles paa et lidet udviklet Trin.
Dog har Dyrkningen af Kjökkenveexter tiltaget meget i Aker,
hvortil de af Professor Schübeler og Christiania Gartner-
Forening foranstaltede Udstillinger vistnok ved Siden af det
tiltagende Forbrug i Christiania har bidraget. Fra Berum,
Asker og Fron sælges ogsaa en Del Frugt, men hovedsagelig kun
af simplere Sorter. Den lerholdige Jord paa Romerige er
ugunstig for Frugttræer. Til Havevæsenets Fremme har Am-

tets Landhusholdnings-Selskab i Femaaret, ligesom i Aarene
1859 og 1860, havt en Amtsgartner — i 1862 endog 2 —
i dets Tjeneste, der har virket i forskjellige Prxstegjeld, af
hvilke en Del af hans Lönning er afholdt. Hans Veiledning
har været benyttet med megen Interesse. Ligeledes har Land-
husholdnings-Selskabet virket til Ankeg af Haver ved de faste
Almueskoler i forskjellige Prwstegjeld, ved at skaffe Bistand af
en dygtig Gartner, og ved til samtlige Skolelærere, hvem der
er tilstaaet et Stykke Jord, at uddele Professor Sehtibelers
Folkeskrift „Kjökkenhaven". Sehilbeler har ligeledes indtil Ud-
gangen af 1864 aarlig havt til Oplæring paa Töien 2 faste
Elever, der have været understöttede af Landhusholdnings-
Selskabet, hvorhos han som tidligere fortsatte sin Undervis-
ning i Gartneri for Eleverne af Amtets Landbrugs-Skole, ind-;
til denne i 1864 blev flyttet til Gaarden Kyken i Ullensaker.
Det tör vel haabes, at Have-Culturen efterhaanden vil komme
til större Udvikling i Amtet, og at Professor Schübelers Ved-
holdenhed og Opofrelser for denne Gren af Landhusholdningen
vil bære Frugt.

Efter de af Lensmændene indhentede Opgaver skal der,
som Tabel No. 2 viser, i sidste Femaar af Nyl  an d været

opbrudt 3,112 a 3,277 Tönder Land, mod 3,453 i Femaaret

1856-1860, hvilke Opgaver, som i tidligere Beretninger an-

fört, dog neppe kunde gjöre Fordring paa nogen höi Grad af
Paalidelighed.

Af de i Nedre Romerige i Femaaret optagne 812 Tðnder

Land antages 70 Tönder i Skedsmo at være opdyrkede af den
ved Øierens Regulering indvundne Jord. I Fet er derimod

ingen Opdyrkning af de saaledes indvundne Strækninger endnu
foregaaet, da disse, der ligge i Sameie, for Tiden ere under
Udskiftning. Arbeiderne ved Öierens Regulering antages at
være fuldförte, med Undtagelse af nogen Sprængning, hvortil
Midler af sidste Storthing bleve bevilgede. Efter Planen for
Reguleringen skal Vandstanden i de Aar, hvori usædvanlig Flom
ikke indtræder, ikke overstige 14 Fod paa Relings-Vandmærke.

I sidste Femaar var Öierens höieste Vandstand :

i 1861 — 18 de Juni, — 11 Fod - Decimaltommer :

i 1862 — 28de Mai, — 14 — 5	 —

i 1863 — 20de Juni, — 19 — 7
i 1864 — Ste Juli — 14 — 9
i 1865 — 29de Mai — 9 - — 4	 —

I 1861 og 1865 naaede den fölgelig ikke den regulerede

Höide, medens den i 1862 og 1864 kun oversteg den med



1862.1861. 1863. 1864. 1865.

Mai 15
Juni 1
— 15

Juli
	

1
— 15

Aug.

1 Fod 6 Tom.
6 — 2 —

10 — 5
5 — 8
6 —
8 —

13Fod 1 Tom.
13 — 1
8 — 5 —
8 — 3 —
8 — 6 —
6 — 2 —

6 Fod 5 Tom.
6— 6-

14  — 5 —
13 — 9
8 -- 5
6— 1 —

4 Fod 8 Tom. 8Fod Tom.
5 — - — 8 — 9 —

6 — 1
6— 1
6 — 4, —
6 — 2 —

7 — —
13 — 4 —
10 — 1
6— 7 —
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henholdsvis 5 og 9 Tommer, hvorimod den i 1863 oversteg

den med 5 Fod og 7 Tommer. Varigheden af Öierens Vand-
stand over 14 Fod udgjorde:

i 1862 5 Dage, fra 26de til 30te Juni.

i 1863 16 Dage fra 15de til 30te Juni
og i 1864 5	 —	 2den - 7de Juli.
Vandhöiden i Öieren har under Sommertiden i Femaaret

været fölgende, angivet for hver 14de Dag:

Oierens störste Stigning i Femaaret paa et Dögn udgjorde
1 Fod 7 Tommer (16de til 17de Juni 1863 ).

Efter Erfaringerne fra den overordentlige Flom i 1860,
da Öierens Vandstand gik op til 30 Fod 3 Tommer, have
Landeierne i Fet og Skedsmo, for hvem Landvindingen ved
Reguleringen er en Sag af störste Vigtighed, og som til dette
Öiemed skulle betale omtr. 40,000 Spd., med Ængstelighed.
havt deres Opmærksomhed henvendt paa Arbeiderne i Mörk-
Fossen i sidste Femaar, og det heldige Resultat af Regulerin-
gen har derfor vakt stor Tilfredshed. Ved Reguleringen er
Öierens laveste Vandstand hævet til 6 Fod, hvorved adskillig
Skade er paafört en Del lavt liggende Öer.

Opdyrkning af Myr har forövrigt vistnok kun fundet Sted
lidet Omfang. Udfaldet af tidligere Foretagender i denne

Retning af större Omfang synes heller ikke meget opmuntrende.
Lensmanden paa Nesodden udhæver dog Opdyrkning af 2
Myrstmkninger paa omtrent 150 Maal, som den driftige Eier
med megen Dygtighed og Udgift har istandbragt i Perioden.

Opdyrkningen af Nyland skyldes uden Tvivl hovedsagelig
Smaabrugere, som have tilkjöbt sig mindreParceller Jord, og
staar saaledes i Forbindelse med J o r d-U dstykninge n. Den
i Tab el 2 indeholdte Opgave, sammenlignet med den fra for-
rige Femaar, viser at denne fremdeles gaar frem. Efter Op-
gaven for 1860 var Antallet af de særskilt matrikulerede Brug
8,156, og ved Udgangen af 1865 9,380, i hvilket sidste Tal
ikke er medregnet 781 særskilt matrikulerede Brug i Aker paa
Skyld af 4 Skilling og derunder, som alene kunne betragtes
som Byggetomter. Forögelsen gaar saaledes op til 15 Pro-
cent, medens den ved Udgangen af Femaaret 1856-1860 var
8, og ved Udgangen af 1851-1855 6,4 Procent. Med Hen.-
syn til denne store Forögelse har dog Fogden i Övre-Rome-
rige bemærket, at man under Forfattelsen af den i Loven om
Matrikulens Revision paabudne Fortegnelse over Brugene blev
opmerksom paa i at mangfoldige Tilfælde særskilt skyldsatte Brug,
naar de eiedes af samme Mand, vare slaaede sammen i Kasse-
bögerne, uden at Regelen i Lov af 17de Decbr. 1836 § 4
vare iagttagne, Naar man i saa Henseende troede at have Vis-
hed, og Sammenföiningen ikke gik altfor langt tilbage i Tiden,
bleve Brugene i Fortegnelsen atter adskilte, hvorved Antallet
i ikke ringe Grad er foröget. Paa den anden Side er Sam-

menföining af flere Brug i Henhold til det nysnævnte Lovbud
i sidste Femaar foregaaet hyppigere, end i tidligere Tidsrum.
Men der bliver dog tilbage en stor Peel Brug, der tilhöre
samme Eier, som ikke ere sammenslaaede til et Matrikul Num-
mer, og som efter Lovgivningen heller ikke kunne sammenslaaes
fordi deres Grændser ikke stöde umiddelbart til hinanden.
Efter dette antager Fogden i Övre Romerige, at Udstykningen
af virkelige Jordbrug i hans District i sidste Femaar ikke er
foregaaet i stærkere Forhold, end i forrige Femaar.

Antallet af de Gaarde, som bruges af An d r e, e n d.
Ei ern e, er i Perioden foröget fra 288 til 336, men Matrikul-
skylden paa de bortfæstede Brug er uforandret. Det er i Re-
gelen större Brug og Embedsgaarde, som have været bort-
fæstede.

Som i forrige Femaarsberetning udhævet, er J o r d-F
le sskab i dette Amt langt mere udbredt, end man forhen
havde forudsat. Det bemerkedes herom, at der ialfald findes
Skov-Strækninger, som ligge i fuldkomment Fællesskab, hvor-
hos det Slags Fælleskab, som omhandles i Lov af 12te Octbr.
1857 1 Bogstav b, og som bestaar i, at de forskjellige Brug
have hver sine om hinanden liggende Stykker eller Teige saa-
ledes sammenblandede, at ikke Enhver kan udcn uforholdsmæs-
sig Byrde frede eller paa hensigtsmæssig Maade benytte sin Jord,
paa Romerige ikke er ganske ualmindeligt. Udskiftning af dette
Fællesskab er under et mere udviklet Landbrug vistnok ligesaa
nödvendigt, som Udskiftning af det fuldkomne Fælleskab har
været under de tidligere mindre udviklede Forhold. Desuden
existerer -nok paa ikke ganske faa Steder saadant Sameie-For-
hold, at en skovbevoxet Strækning, (Fæhage, Mo, Sæter- eller
Udmarks-Skov), er som det hedder, delt mellem Eierne di .

Hugst, men ikke til Havn, saaledes at Lodeierne vel have deres
bestemte Stykke, hvis Træer de særskilt eie, medens Grunden

eller Jorden er fælles, og til fælles Havning, ligesom der ogsaa
gives Tilfælde, hvor En eier Grunden, medens en Anden eier
samtlige derpaa staaende Træer. Overhoved forekomme ofte
Brugs-Rettigheder af den i Loven af 12te Octbr. 1857 §§ 3
og 4 omhandlede Beskaffenhed". Rigtigheden heraf har stad-
fæstet sig ved de i Femaaret ved Udskiftnings-Formændene —
af hvilke den ene er ansat med, den anden uden fast Lön —
afsluttede Udskiftnings-Forretninger, hvorom Oplysning indehol-



Nedre Romerige.

Ovre Romerige.

1845.
1855.
1865.

1845.
1855.
1865.

2,718.
3,129.
2,127.

2,087.
2,796.
2,308.

2,676.
3,654.
3,152.

3,537.
4,043.
3,797.

4,337.
4,700.
4,335.

Svin.District. Aar. Heste. Stort Qvæg. Faar. Gjeder.

13,647.
15,483.
14,867.

11,211.
9,174.
8,399.

Aker og Follo.
1845.
1855.
1863.

4,093.
4,680.
4,392.

93.
181.
169.

13,491.
16,606.
16,090.

18,232.
21,452.
20,774.

12,169.
12,368.
10,440.

17,958.
20,387.
18,505.

1,094.
594.
317.

863.
933.
541.

11,967.
13,423.
12,721.

45,390.
53,541.
51,731.

41,338.
41,929.
37,341.

Det hele Amts
Landdistrict.

1845.
1855.
1865.

7,481.
9,379.
7,587.

2,050.
1,728.
1,027.

8
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des i Tabel No. 3. Efter denne er der i Femaaret afsluttet
Forretninger, hvorved Strækninger af tilsammen 45,641, 48

Maal Jord, — hvoraf 22,529, 83 Maal Indmark, og 23,111, 65

Maal Udmark — eré udskiftede mellem 235 Lodeiere. Paa
Ovre Romerige er der udskiftet mest Jord i Ullensaker og
Nes, og paa Nedre Romerige fornemmelig i Egnene omkring
Öieren og i Sörum, men saavel der, som i de övrige af begge Fog-
deriers Præstegjeld skal fremdeles ikke lidet staa tilbage. For-
uden de af Udskiftnings-Formændene afholdte Udskiftninger, er
i Nes Sorenskriveri efter Sorenskriverens Opgivende i Femaaret
i Mindelighed udskiftet Fællesskab i Indmark af 9 Brug paa
henved 23 Skylddaler.

Amtets L an dbrugs-Skole blev i 1864 flyttet fra Gaar-
den Abildsö i Östre Aker, hvor den havde været fra dens Op-
rettelse i 1841, til Gaarden Kyken i Ullensaker. Skolen har
framdeles nydt megen Tillid, og der har stadigt været anmeldt
flere Elever, end Skolen kan modtage, nemlig 19. At Exem-
plet fra den höiere Landbrugs-Skole paa Aas har virket i Om-
egnen er foran paa flere Steder omtalt. Af Stats-Agronomerne

har ingen i dette Femaar, ligesaalidt som i forrige, været i
Virksomhed i Akershus Amt.

Af andre hemmende Omstændigheder mod Jordbrugets Ud-
vikling end dem, som ovenfor ere antydede, udhæves i de fra de for-
skjellige Districter indkomne Beretninger fornemmelig Mangel
paa tilstrækkelig Drifts-Capital og paa Adgang til billige Pante-
laan, hvilken Mangel under de trykkende Forhold, som have
været gjældende i Femaaret, har vist sig særdeles fölelig. Pen
betydelige Fragtkjörsel, som tidligere var en væsentlig Hin-
dring for Gaardsdriften, er efter Istandbringelsen af Hoved-
Jernbanen og Kongsvinger-Jernbanen bortfaldt, eller ialfald saa
væsentlig indskrænket, at den ikke længer kan nævnes i denne
Forbindelse.

b. Fædrift.

Efter de i Forbindelse med de 3 sidste Folketællinger
indhentede Opgaver var Creaturholdet i Amtets Landdistrit
saaledes, som folgende Tabel for hvert Fogderi viser.

Ved Udgange n af Tiaaret skulde saaledes i Sammenligning
med 1855:
Antallet af Heste være forringet med 699, eller 5 Procent.

- Stort Kvæg	 - 4,810, — 3 	

- Faar —	 - 4,585, — 11

Gjeder	

-	

'701, — 40

- - Svin —	 - 1,992, — 21 —
Sees hen til de enkelte Hereder, er Antallet af Heste for-

öget i Aker, omtrent uforandret i Höland, Nannestad og Hur-

dalen, men ellers forringet; af stort Qvwg foröget i Aker, Ene-

bak, Höland og Nannestad, omtrent uforandret i Kraakstad og
Sörum, men ellers forringet; al Faar foröget i Aker, omtrent

uforandret i Enebak, Nannestad og Hurdalen, men ellers for-

ringet, og endelig af Svin overalt aftaget.
Antallet af Gjeder har været i Tilbagegang siden 1845,

hvilket maa betragtes som heldigt paa Grund af den Skade,
disse Dyr tilföie Ungskoven. Antallet af Faar var i 1855 om-

trent det samme, som i 1845, men er nu ikke ubetydelig af-

taget, hvortil Hovedgrunden vel er, at man, som i forrige Fem-
aars-Beretning anfört, ikke finder det fordelagtigt at anvende
F6cleret til de almindelige Faar af den gamle Race. Heller
ikke Svineavlen finder man overalt fordelagtig, især efter at
Indförselen af store Qvantiteter Flesk fra Udlandet har ned-
trykket Priserne. Da Tællingerne foregaa ved Nytaarstider,
netop efterat den störste Nedslagtning har fundet Sted, vise
Opgaverne forövrigt altid et ringere Antal Svin end der i Vir-

keclen holdes den störste Deel af Aaret. At Hesteholdet vilde
aftage, efterat Jernbanerne saa betydelig have indskrænket

Fragtkjörselen, kunde med Rimelighed forudsættes; Forholdet
mellem Heste og stort Qvæg er nu gaaet ned til 24, 5 mod

100, medens det i 1835 var 28,, mod 100. Störst Opmerk-
somhed fortjener Formindskelsen af Qvægholdet, thi ihvorvel
den Sandhed vistnok mere og mere vinder Indgang hos Al-
muen, at et mindre Antal velfödede Creaturer er fordelagtigere,
end et större Antal sleifödede, saa synes dog det forbedrede
Jordbrug, og navnlig den forögede Foder-Produktion at maatte
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have bevirket, at Antallet af stort Qweg selv under den bedre
Fodring ikke kunde være mindre, end det var for 10 Aar si-
den, da Jordbruget vitterlig stod lavere. Hovedgrunden til
Formindskelsen maa derfor vistnok söges i den Omstændighed,
at 1861, men især 1865 vare usædvanlig daarlige Foderaar,
og at man saaledes i det förste i fiere Bygder, men i det
sidste næsten overalt var nödsaget til at nedsætte Bescetnin.-
gerne. Den i 1865 kort för Tællingen foretagne Nedsætning
var saa betydelig, at det tör ansees hævet over al Tvivl, at
hvis Avlingen af Foder i 1865 havde været, som i et almin-
deligt Aar, vilde Antallet af stort Qvxg were fundet ikke saa
lidet större, end ved Tællingen i 1855. En Eftervirkning af
den store Nedslagtning Hösten 1865, og en Kjendsgjerning,
som godtgjör dennes Störrelse, er, at Priserne paa ferskt Kjöd
i indeværende Aar have staaet særdeles höjt i Christiania.
Med Hensyn til Opgavernes Paalidelighed maa forövrigt erin-
dres, hvad der ovenfor om Opgaverne over Udsæd er be-
merket.

Saavel i Henseende til Creaturernes Fodring, som deres
Rögt er der ogsaa i dette Femaar gjort Fremskridt især i de
Bygder, hvorfra der sælges Melk til Christiania. Vikker og
Havre til Grönfoder bruges almindeligt for at böde paa Havne-
gangenes Utilstrækkelighed, men andet Kraftfoder end noget
Mel og Poteter anvendes i Regelen ikke ; Udförselen fra Chri-
stiania af Lin- og Oliekager er fremdeles meget betydelig.
Paa Grund af de knappe Havnegange, og da Melk og Foder
kunne afsættes saa fordelagtigt, at deres Anvendelse til  Opdræt
af Kalve vilde bringe Dyrene op i höjere Pris, end almindelig
gode Kjör kunne indkjöbes for, er Opdrætning ikke almindelig
i Aker; naar Kjörene ere udmelkede og opfedede, sælges de
til Slagtere, og nye Melkekjör, tildels fra andre Egne af Amtet,
indkjöbes paa Christiania Tory. Forövrigt anvendes der större
Opmerksomhed end forhen paa Valget af Tillægsdyr, hvorfor
Besætningerne vistnok paa mange Steder ere forbedrede. Af
Dyr af bedre Racer er der i nogle Bygder ogsaa anskaffede
en Del, navnlig Thelemarks- og nogle Ayr-Shire-Kjör, de sidste
især i Aas, hvor man har benyttet Anledningen til Krydsning
med Besætningen paa den höjere Landbrugs-Skole. Ligesaa
har man der paa samme Maade kunnet forbedre sine Faar- og
Svine-Racer. Til Faar-Racens Forbedring har en Mand i Vestre
Aker anskaffet en Stamhjord af 30 Faar, hvorhos der i Skeds-
mo er indkjöbt en Del Cheviot-Faar. Hos Stats-Agronom Lin-
deqvist paa Fornebo i Berum har der i de sidste Aar været
stationeret en Del af de paa Statscassens Regning indkjöbte
Kjör og Faar, indtil de have kunnet blive anbragte som Stam-
dyr paa forskjellige Steder i Landet.

Selskabet for Norges Vel lod i 1865 afholde en alminde-
lig Landbrugs-Udstilling i Christiania, ved hvilken Præmier bleve
uddelte for flere Dyr fra Eiendomme i dette Amt. I ethvert
af Periodens övrige Aar har Amtets Landhusholdnings.Selskab
ladet afholde Dyrskuer, hvor der hver Gang har været frem-
stillet flere Hundrede — lige til 700 — Dyr. Ligesaa har
Nes Sogne-Selskab med Understöttelse af Landhusholdnings-
Selskabet afholdt et Dyrskue. Disse Dyrskuer synes at om-
fattes med stigende Interesse af Almuen, og at have stiftet Gavn.

Med Hensyn til Heste-Avlen er neppe noget Fremskridt
gjort i Perioden. Opdræt af Heste kan i mange af Amtets
Bygder neppe foregaa med Fordel, og der indkjöbes formo-
dentlig flere end der afhændes.

Ligesom forhen er Productionen af Fedevarer ikke blot
tilstrækkelig for Districtets Behov, men giver ogsaa i de aller-
fleste Bygder Overskud, som hovedsagelig afhændes i Christia-
nia. Angaaende Störrelsen heraf kan der dog ligesaa lidt,
som for Overskuddet af Korn- og Potetes-Avlen gives nogen
nöjagtig Oplysning. *)

Da Jernbanen lidet benyttes til Transporten af levende
Creaturer, Smör og Ost, som i Almindelighed föres ad Lande-
vejen til Christiania, kunne Opgaverne over Vareförselen ad
Jernbanen ikke give synderlig Oplysning i den her omhandlede
Henseende, saameget mindre, som ialfald en stor Del af de
Fedevarer, som paa Jernbanen föres til Byen, kommer fra Op-
landet. Efter Drifts-Beretningen for  Annet Iste Septbr. 1864
til 31te August 1865 er der saaledes fört til Christiania 4,182
Centner Kjöd, og 16,619 Centner Smör og Ost, hvoraf hen-
holdsvis 1957 og 14,269 Centner vare bragte til Eidsvold med
Mjös-Dampskibene. Derimod kommer der Melk, som med Jern-
banen föres til Byen, udelukkende fra Stationer i Amtet. Af-
sætningen af Melk til Christiania fra de Preestegjeld, som gjen-
nemskjæres af Jernbanerne, sees at være i jevnt Stigende.
Medens der i de 3 Driftsaar 1857-1860 i Gjennemsnit förtes
7,487 Centner, har der været fört:

Driftsaaret 1860 —1861 11,984 Centner. (1 Pot Melk vejer
omtrent 2 ";)

1861-1862 15,433
1862-1863 16,257
1863-1864 20,087

— 1864-1865 22,728 —
I de 3 sidste Driftsaar er heri indbefattet Melk fra Stationer
i Amtet ved Kongsvinger-Jernbanen. Det med Jernbanerne
til Byen bragte Qvantum Melk er saaledes i disse 5 Aar om-

*) Af Lensmændenes Beretninger herom hidsættes: Ak er
ger betydelige Qvanta Melk og Fløde, men ikke Smør og
Ost. Slagt kjøbes. Aas : Det aarlige Udbytte af samtlige
Landbrugs-Producter (Korn, 110 og Fedevarer)  ansættes til
25,000 Spd. Kraakstad sælger 30 levende Kjør (a 15 Spd.)
=450 Spd,, Kjød for 1,600 Spd., Flesk for 1,100 Spd.; Fjø-
sets Overskud ansættes til 3,778 Spd., af Formandskabet blot
til 1,400 Spd. 20 a 30 Heste kjøbes aarlig. F et: Om-
trent 100 Stykker Qveeg sælges. Eneb ak sælger Smør,
Flesk, Kjød, Kalve og Slagteqmg for omtr. 4,500 Spd.
Skedsmo og Nitedal sælger omtrent 700 Sauder og Lam,
200 Svin, noget over 100 Kalve, og en Del levende Creaturer.
Ur skoug sælger Creaturer, Kalve, Svin og Sauder, Smør
og Eg; Afsætningen er ikke betydelig, men i Stigende.
H0land sælger Creaturer, Svin, Snuder og Smør. Nanne-
stad ligesaa. Hur d al en sælger omtr. 400 Bpd. Smør og
250 Bpd. Ost — Knaost eller Pultost — 80 Creaturer, 350
Sander og 20 Svin. Der kjöbes omtr. et Snes Stykker Slag-
teqveeg og noget Flesk til Værksfolk. Nes sælger 3,000
Bpd. Flesk, 500 Bpd. Smør og 150 Stykker Fæ. Gj erdru m
sælger 60 a 70 Kjør, 40 a 50 Oxer, 30 a 40 Stykker Ungfæ,
200 Kalve, 250 Lam, en Del Sauder og Svin.
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trent fordoblet. Desuden afsætte Aker og de nærmest Byen
liggende Egne betydelige Qvanta Melk og Flöde, som föres ad
Landevej eller tilvands til Byen.

Det aarlige Gjennemsnits-Udbytte af en Melkeko kan neppe
endnu sættes synderlig höjt. Fogden i Nedre Romerige an-
sætter det for sit District til 14 a 1800 Potter, hvilket falder
sammen med, hvad nogle af Lensmændene i Aker og Follo
have opgivet. De af Lensmændene paa Övre-Romerige, som.
have udtalt sig herom, have ikke vovet at  sætte Gjennemsnits-
Udbyttet over 1,000 a 1,200 Potter. Forholdet mellem vin-
terfödt stort Qvwg og Melkekjör opgives i Almindelighed som
1 til 3, (saaledes i Vestre Aker, Eidsvold, Gjerdrum, Enebak),
i Asker, Berum og Fet som 1 til 5, i Hurdalen som 1 til 4,

Kraakstad derimod kun som I til 2.
Medl Understöttelse af Amtets Landhusholdnings-Selskab

og af Akers Sparebank er der i 1865 af Student Wetlesen paa
Gaarden Abildsö i Östre Aker oprettet en Skole for unge Pi-
ger af Gaardbruger-Classen, paa hvilken ogsaa Fjösstel samt
Melkens Behandling til Smör og Ost henhörer til de Grene,
hvori der gives Undervisning. Skolen har i saa kort Tid væ-
ret i Gang, at der endnu ikke kan være Tale om dens Virk-
ninger.

Det i forrige Beretning omtalte Ysteri i Nitedalen er nu
nedlagt, da det ikke svarede Regning.

*Forholdet mellem Ager- og Englandet kan neppe med
nogen Slags Sikkerhed angives, da det ikke blot er forskjelligt
i de forskjellige Hereder, men ogsaa paa de forskjellige Brug
efter Brugsmaadens Beskaffenhed. Naar et Forholdstal fra
Ager til Eng skulde angives for det hele Fogderi, tör Fogden
i Nedre-Romerige ikke sætte det fordelagtigere, end som 1 til 2,
skjönt Forholdet paa mange vel drevne Brug er bedre. Det
samme Forhold er opgivet for Eidsvold ; for Vestre Aker, Be-
rum og Asker sættes det som 1 til 3, i Hurdalen, hvor det
dyrkede Areal er lidet imod den naturlige Eng, som I til 8;
omvendt sættes det i Aas som 2 til 1 og i Kraakstad som
20 til 23. Fra de andre Hereder er ingen Oplysning herom
meldelt.

C. Skov drift.

Angaaende Skovvæsenet gjælder fremdeles i det væsent-
lige, hvad derom er anfört i sidste Femaars-Beretning, til hvil-
ken derfor i det Hele henvises. Klagerne over Skovenes Af-
tagen lyde fremdeles fra alle Dele af Amtet, og der er endog
Grund til at antage, at Hugsten i dette Femaar har været
stærkere, end i forrige. Eiendommenes större Udstykning,
större Efterspörgsel saavel efter skaaren, som rund Last, samt
i Trakterne omkring Christiania efter Brænde, og især de min-
dre Jordbrugeres trykkede oekonomiske Forfatning har bidra-
get hertil. Paa nogle Steder hugges endog saadanne Dimen-
sioner, at Driften umulig kan have svaret Regning. Dette
gjælder isfer Fremdrivning af Jufferter og Pitprops, der fra
flere Bygder ved Jernbanerne ere förte til Udskibning over
Christiania. Da Udbyttet Hike engang skal have kunnet dække
Transport-Udgifterne til Christiania, maa denne Drift, hvortil

g,
Skoveierne have grebet i den yderste Nöd, af sig selv bort-
falde.

I den sidste Del af forrige Femaar, og i Begyndelsen af
dette, anrettede Barkbillen (bostrichus) adskillig Skade paa
Granskoven, især i den östlige Del af Amtet, hvor Skovtörke
derfor var meget udbredt. Dette Onde er heldigvis ikke spo-
ret i de sidste Aar. Ligeledes har Storm anrettet Skade især
paa Skove, som forud vare stærkt udtyndede.

Af Foranstaltninger til Lettelse af Flödning og Fremdrift
af Tömmer kan mærkes, at Rotu-Elven i Nannestad af Eieren
af den noget afsidesliggende Skov-Eiendom Raasjöen i Fem-
aaret er gjort flödbar. Derved, og ved Arbeider i Lerelven,
der optager Rotu-Elven, er istandbragt en betydelig aarlig
Flödning af Tömmer fra Raasjöen og andre Skove i Nannestad
til Sagbrug ved Lerelven og ved Strömmen. I Enebak er
den nordre Del af det til Moss gaaende Vasdrag oprenset, og
en ny Vej til Praastegjeldets störste Skov-Eiendom Rödsjö an-
lagt. I Fet er der gjennem et forhen ufarbart Strög anlagt
en privat Vej paa 4- Mils  Længde til Fremdrift om Sommeren
af Last fra Krogstad-Brug til Jernbanen. Til Transport af
Tömmer og skaaren Last over Öieren er anskaffet 2 Damp-
skibe paa henholdsvis 25 og 10 Hestes Kraft. I Höland ere
Sprængningerne i Skirefos fuldförte, saa at den frederikshaldske
Canal er naaet frem til den sydligste Del af Höland. Derimod
er Farten gjennem Stenselven i Smaalenene fremdeles afbrudt,
da Istandsættelsen af de der ödelagte Sluser, hvortil der af
Storthinget i 1863 bevilgedes Midler, paa Grund af en Proces
med Frederikshalds Sagbrugs-Eiere, ikke hidtil har kunnet
blive paabegyndt. I denne Forbindelse maa endelig nævnes
Fuldförelsen af Oierens Regulering, der ovenfor er omhandlet.

Med Hensyn til Udbyttet af Skovene i de forskjellige Dele
af Amtet ere folgende Oplysninger meddelte:

Fra den Baron Wedel-Jarlsberg tilhörende Skovstrækning
Nordmarken i V estr e Ak er er i Femaaret udvundet 12,870
Tylfter Planker og 61,466 Tylfter Bord, og desuden aarlig flere
Tusinde Favne Stokkeved, der dels brændes til Kul for Be-
rums Jernværk, dels afhændes til Brændsel for Teglværkerne i
Aker. Forövrigt er der ikke megen Skov tilbage  i Vestre
Aker. Al Bygdens 249 Jordbrugere have kun 28 saa gode
Skove, at de kunne afgive noget til Salg, — dels Bjelker og
Sagtömmer, dels Brændeved, hvoraf nogle Tusinde Favne aar-
lig sælges. Af de Övrige antages blot 19 at have Skov til
Husbehov, og 29 at have fornödent Brænde- og Gjerdefang.

I Ask er og B e r um brændes en Mængde Ved til Kul
for Jernværket, som aarlig forbruger omtrent 9,000  Læster
Trækul foruden omtrent 6,000 Tdr. Stenkul og Cinders. Pri-
serne opgives saaledes : for Tömmer paa 10 Tommers Top til
12 a 16 Spd. og for Planker til 4 Spd pr. Tylft, for Granved
til 2 Spd. og Stokkeved til 3 a 6 Spd. pr. Favn.

For A as og Fr on angives det aarlige Udbytte af Sko-
Ten til 10 a 12,000 Spd., og Priserne for Skurtömmer paa 8
Alens 10 Tommers Top til 5 a 6 Spd. pr Tylft, Granbrænde
til 11 Spd. pr. Favn i Skoven. Næsten enhver Gaard har til-
strækkelig Skov til Brændsel.

Paa Neso dd en ere derimod Skovene saa medtagne, at
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flere Gaarde mangle Ved ; fra de övrige afhændes endnu en
Del Favneved, og 60 a 70 Tylfter Bjelker aarlig.

Fra Kr aaksta (l sælges aarlig omtrent 2,500 Tylfter Töm-
mer, foruden Smaalast, og omtrent 3,000 Favne  Brændeved.
Priserne angives til henholdsvis 3 Spd. og 1 Spd. 48 Skill.
for Maals Planker og Bord, til 2 Spd. for Battens-Planker, til
60 Skill. a 1 Spd. for mindre Bord, alt pr. Tylft. Brutto-
Udbyttet af Skoven anslaaes til 12,000 Spd. aarlig. Skovene aftage.

I Nedre Romeriges Fogderi er det især Ur skoug og
H öl a n d, som levere Udskibnings-Last, hvovaf den störste Del
flödes til Frederikshald. Fra Urskoug ansættes den aarlige
Leverance til Frederikshald at opgaa til 5,200, og til Chri-
stiania 350 Tylfter Sagtörnmer, hvorhos en ikke ubetydelig Del
skaaren Last fra Urskoug, og noget mindre fra Höland og Fet
föres med Jernbanen til Christiania. Fra F e t föres ligeledes
en Del Baghun fra Sagbrugene til Christiania; fra Gans-Bruget
leveres aarlig omtrent 600 Læster Kul, hvoraf ogsaa den störste
Del gaar til Byen.

Fra En eb ak afhændes en Del Tömmer til Moss og til
Christiania. Salgspriserne herfra opgives til 4 Spd. for Sag-
tömmer, 8 Spd. for Bjelker, 3:4 Spd. for 3 Toms Planker, 2
Spd. for Battens, og 108 Skilling for I Toms Bord — alt pr. Tylft.

Af Præstegjeldene i Övre-Romeriges Fogderi leverer Hu r-
dalen  aarlig omtr. 4,400 Tylfter Sagtömmer, og omtr. 3,500
Favne Ved aarlig. Af Veden forbruges omtr. 2,500 Favne ved
Glasværket. De fleste Brug have endnu den fornödne Skov
til Husbehov, og mange fremdeles noget til Salg, medens faa
kjöbe noget, og kun ganske enkelte alt hvad de behöve af
Skovvirke.

Fra Eid sv o ld sælges aarlig 2 a 3,000 Tylfter Sagtöm-
mer og en Del Brændeved. Gjennemsnits-Prisen paa Sagtöm-
mer ansættes til 31 a 5 Spd. pr. Tylft.

Fra N a nn estad leveres aarlig 2,500 a 3,500 Tylfter
Sagtömmer.

Fra N e s sælges en Del Last, men Opgave derover mangler.
I Ullensaker ere de rige Aurs-Skove nu nedhuggede

til sidste Busk, og de faa Levninger langs Jernbane-Linien
svinde aarlig ind, medens Hugst af den væxterlige Ungskov i
de sidste Aar er tiltaget i den Grad, at der i en ikke fjern
Fremtid maa blive Mangel paa Brænde og Gjerdefang. Det
er derfor glædeligt, at den omtr. 1 600 Maal store Haugersw-
ter-Skov, der stöder umiddelbart til Ullensaker Almindings-Skov,
i forrige Aar er indkjöbt af Statscassen for en Kjöbesum af
3,700 Spd. i den Hensigt at sikre Bygdens fremtidige Behov
af Trwmaterialier. Den nævnte, saavel som Gjerdrums Almin-
dings-Skov er fremdeles fredet for al Hugst.

Iövrigt henvises til, hvad der i forrige Femaars-Beretning
er forklaret om hvorvidt de enkelte Preestegjeld ere forsynede
med Skov til Bygdernes Behov. Det der angivne Forhold an-
tages fremdeles at være rigtigt.

Tilvirkning af Tjære foregaar kun i höjst ubetydelig Ud-
strækning. Derimod er der i Femaaret oprettet 2 Træ-Olie-
Fabrikker, 1 i Vestre Aker, og 1 i Ullensaker.

Til Brænde benyttes som forhen hovedsagelig Ved ; dog
benyttes Stenkul meget almindeligt til Smedekul, ligesom lidt

Stenkul benyttes i Skedsmo og paa Sökanten i Asker og Be-

rum. Fabrikkerne i Aker og Dampskibene paa Öieren og Mjö-

son benytte ligeledes Stenkul.
En Del Dampsage ere i Periodens Löb oprettede; om

disse og om Sagbrugene i det hele henvises til Tabel No. 4.

cl. Bergværks- og Fabrikdrift.

Grubedrift foregaar ikke i Amtet; Berums Jernværk og

de i Forening hermed drevne Fossums og Hakedals Værker

forsynes med Malm fra Gruberne i Nedenes. Om Arbeidsstyr-
ken og Productionen ved disse betydelige Værker, der frem-
deles nyde stor Anseelse, henvises til de under Tabel No. 5
fölgende Opgaver. Conjuncturerne for Jernværkerne have i de

senere Aar været mindre gunstige.
Af andre Industri-Anlæg, hvor Metaller forarbeides, findes

der 1 Jernstöberi og mechanisk Værksted i Östre-Aker, 1

Vestre-Aker, 1 i Enebak, 1 Spiger- og Valtse-Værk og 1

Staaltraad-Fabrik i Vestre-Aker, og 1 Hegte-Fabrik i Nitedal.

Stöberiet i Enebak, der er anlagt i Femaaret, drives endnu
kun efter en indskrænket Maalestok med en Damp-Maskine
paa 3 Hestes Kraft, og 3 Arbeidere; der har været stöbt Kam-

hjul især til Tærske-Maskiner, Gravkors, Heller til Fladbröds-
Bagning og lignende Smaating. Eierne af de övrige have ikke
efterkommet Opfordringen om at meddele Oplysninger om de-
res Anlæg. Hegte-Fabrikken skal være ubetydelig, hvilket der-
imod ikke skal være Tilfældet med de övrige ; navnlig skal
Spiger- og Valtse-Værket, efter hvad Lensmanden i Vestre-

Aker anförer, betydelig have udvidet sin Virksomhed; der er

i forrige Aar opfört en Smelteovn og en Hammer til Tilgode-
gjörelse af Affaldet fra Spiger- og Valtse-Værket. Derimod er
Spigerbruget paa Eid i Höland nu nedlagt.

Af Kalk-Brænderier opföres 1 i Ostre-Aker, 1 i Eidsvold

og 34 i Asker og Berum; disse sidstes Production ansættes
til 2,000 a 2,300 Læster Stenkalk aarlig; af Teglværker ialt

56 i forskjellige Dele af Amtet, paa hvilke fabrikeres Mursten,
Tagsten, og tildels Drains-Rör. Disse Anlæg antages at have
været drevne med god Fordel. Ligeledes have Granit-Brud-

dene i Aker fremdeles været drevne med Kraft, da Brugen af
saavel raa, som huggen Granit betydelig er tiltaget; i 1861 er
deraf udskibet til England 3,350 Cubikfod; senere er saagodt
som intet deraf udfört til Udlandet.

I Vestre-Aker har en Mölle-Eier i Femaaret begyndt at
forarbeide Qværnestene af fin Qvarts, som hentes fra et med Gra-

niten folgende Qvartsleie*) ved Kongsvinger Fæstning. Productet
roses, og Anlægget vil vistnok være af megen Interesse, hvis det kan
svare Regning og drives i nogen Udstrækning, da de fra Udlandet

indförte Qværnestene have kostet fra 150 til 200 Spd. Stykket.
Paa det i forrige Femaar anlagte Glasværk paa Gaarden

Berger i Eidsvold fabrikeres der nu foruden Flasker, som for-
hen, ogsaa Vindues-Glas, ligesom saavel Productional i det

*) Qvarts-Leiet blev anvist af Prof. Kjerulf paa Forespørgsel
fra Vedkommende om, hvor et norsk Materiale skulde være
at erholde lig det, hvoraf de bekjendte franske Q v arts -Mol-
1 e stene ere forarbejdede. Senere har et andet Samlag
aabnet et Forsøg paa at benytte selve Graniten i det store
Vinger-Odalens Distrikt til K-værnestene.

2*
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hele, som Arbeids-Styrken er foröget.	 Hurdalens Glasværk
drives omtrent i samme Udstrækning, som i forrige Femaar.

Den chemiske Fabrik ved Lysaker i Vestre-Aker har i Pe-
rioden udvidet sin Virksomhed. Dens aarlige Product angives
nu til 5,000 Centner Svovlsyre og 10,000 Centner svovlsyrede
Ben. Paa Brynd i Östre-Aker er i Femaaret oprettet et lig-
nende Anlæg, hvis Production opgives til 8,000 Centner svovl-
syrede Ben.

Af andre i Perioden oprettede Industri-Anlæg udhæves en
Nitro-Glycerin-Fabrik ved Lysaker i Vestre-Aker, 1 Bomulds-
væveri i Vestre Aker med 150 Arbeidere, hvor der ugentlig
leveres 50,000 Alen Töi, 1 Fabrik i Vestre Aker til Bearbei-
delse af Træstof til Brug ved Papir-Fabrikationen, 2 Træ-Olie-
Fabrikker, hvoraf 1 i Ullensaker, der sysselsætter 15 a 20
Mand, og opgives at levere 400 Tdr. Tjære, 15 a 20,000
Potter Træ-Olie, og 1,600 a 2,000 Tdr. Kul aarlig, og ende-
lig en Fyrstikke-Fabrik paa Markerud i Nitedalen, der drives
med Damp-Maskine og beskjeftiger 1 Mester og 56 faste Ar-
beidere foruden Mange — især Qvinder og Börn — der i de-
res Hjem forarbeide Esker.

Bomulds-Spinderierne have i Femaaret havt at kjærnpe
med höjst ugunstige Conjuncturer ; den amerikanske Krig be-
virkede en saa overordentlig Stigning i Priserne paa Bomuld,
at Driften væsentlig maatte indskrænkes eller tildels standses,
og efter Krigens Ende have Priserne været saa fluctuerende,
at större Anskaffelser medförte betydelig Risico. Bedriften an-
tages dog i det hele ikke at have været forbundet med Tab,
da der ved Krigens Udbrud havdes store Beholdninger af op-
arbejdede Varer, hvis Priser stege med Bomulden, og hvis Af-
hændelse derfor medförte stor Fordel, hvorved Fabrik-Eierne
sattes istand til at udholde de vanskelige Conjuncturer. Bom-
ulds-Væveriet i Höland standsedes under disse Forhold, og er
senere ikke sat i Drift.

Af andre Fabrikker, der i Femaaret ere nedlagte,  nævnes
en Seildugs-Fabrik, en Bridsel-Fabrik, et Limkogeri, et Garveri,
og et Hjulmager-Værksted, alle i Aker.

Om Fabrik-Driften henvises forövrigt til vedlagte Tabel
No 4. De Opgaver, der ere erholdte, ere vistnok gom sæd-
vanligt yderst ufuldstændige, da mange Brugs-Eiere fremdeles
som tidligere have været uvillige til at meddele nogensomhelst
Oplysning om deres Virksomhed. I det hele tör det dog an-
tages, at Fabrik-Driften i Femaaret har gjort Fremskridt.

e. Binæringer.

H a an dv ærks- Driften og Hu sfli d en staar paa det
samme lave Standpunct, som forhen. Som ovenfor omtalt er
der i Femaaret oprettet en Pigeskole paa Abildsö i Östre-Aker,
beregnet for 12 Elever af Gaardbruger-Classen.

J a gt drives saagodtsom alene som en Fornöielse ; af ved-
lagte Tabel No. 6 vil det sees, at der af Rovdyr, for hvis Ud-
ryddelse der betales Præmier, hovedsagelig er fældet Hönsehöge
og Örne. Antallet af fældede Hönsehöge er i 1865 steget op til
425, medens det i 1862, da Præmie ikke betaltes for Hönse-
hög, som var fældet ved Skud, kun var 17. Af Præmier for

större Rovdyr er der i Femaaret betalt for 11 Gauper og 1
Björn. Saadanne Rovdyr blive mere og mere sjeldne i dette

Amt. I næsten samtlige Prxstegjeld er der oprettet Skyttelag,
hvis Medlemmer öve sig i Skarpskydning og tildels i mili-

tair Exercitie. Medlemmernes Antal er for 1865 opgivet

til 1,303.
Fisk e ri er fremdeles af liden Betydning for dette Amt.

Der klages som för over at Fiskeriet i den nordre Del af
Christianiafjorden aftager, hvilket tilskrives de smaamaskede
Grundvad, der ödelægge Smaafisk og Fiskeyngelen. Heller
ikke Ferskvands-Fiskeriet er i Femaaret undergaaet nogen

Forandring. Man er imidlertid vedblevet med at anlægge Ap-
parater for kunstig Fiske-Udklækning ; 6 sa. adanne skulle i Pe-
rioden være oprettede fra nyt af. Af Foreninger mellem Fi-
skeri-Eierne til Ansættelse af Opsynsmænd for at overholde

Frednings-Bestemmelser er i dette Amt kun 1 oprettet, nemlig

af de til Fiskeri af Lax og Söörret i Sandvigs-Elven beretti-

gede . I denne Elv opfiskedes tidligere en Mængde Lax og

Örret ; det er at haabe, at det nu indförte Opsyn i Forening

med 2 Udklæknings-Anlæg vil bevirke at dette Fiskeri, som i

den sidste Tid stærkt var aftaget, atter vil vinde nogen Be-
tydenhed. Flere Forsög ere gjorte paa Istandbringelse af en
Forening mellem Eierne af det i Nærheden af Sandvigen lig-

gende Enger-Vand til at indrette dette til en Fiskepark, hvor-
til det fortrinlig skal egne sig, men det har hidtil ikke villet
lykkes at formaa samtlige Berettigede til at indgaa i nogen

Forening. En Forening i Christiania erholdt i 1865 Tilladelse

til at anlægge Osters-Banker ved de Staten tilhörende Öer i

Christiania-Fjorden. Noget Skridt i denne Retning vides

dog ikke at være gjort inden Femaarets Ende.
Bi a vi drives kun i ringe Grad. Med Understöttelse af

* Selskabet for Norges Vel har en paa Ladegaards-Öen bosat
Mand, Rinné, der har en forholdsvis ikke ubetydelig Bi-Stand,
i Udlandet gjort sig bekjendt med Bi-Culturen hos de mest
bekjendte Bi-Dyrkere, og meddeler Veiledning i Bi-Rögt til

dem, som önske det. I forrige Aar har han veiledet et ikke

ringe Antal, hvoraf 32 opgives at have været Eiere af Bi-
Stader. Paa Bodsfængselet forfærdiges der Bi-Stader efter en

forbedret Methode, og af disse skal Afsætningen ikke været
ubetydelig.

Skibsbygge ri e t i Landdistrictet indskrænker sig ho-

vedsagelig til, at der i Berum og Asker bygges og istandsæt-

tes en Del Jagter, og at der i Eidsvold bygges en Del större
Baade til Fragtfarten paa Mjösen. Forresten bygges de for-
nödne Baade til Færdselen paa Elvene og Indsöerne.

Forbruget af I s har været i stadigt Stigende i Christia-

nia, ikke blot til Bryggeriernes Iskjældere og offentlige Re-
staurationer, men ogsaa i Husholdningerne. Udförselen til Ud-

landet er ligeledes tiltaget. Det er de i Nærheden af Chri-

stiania liggende Dele af Amtet især Fron, Nesodden, Asker,
Berum og Aker der levere Is, og herved have en ikke ube-
tydelig Indtægt. Om Störrelsen heraf, og om Mængden af den
leverede Is haves dog ingen Opgaver.

Paa Romerige giver Flö d nin gen af Tömmer i Vasdra-
gene en ikke ringe Fortjeneste for Arbeids-Classen. I Glom-
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mens Vasdrag var Hoved-Lændsen forhen ved Bingen i Sörum,
men er efter Kongsvinger-Jernbanens Anlæg flyttet til Fet-Sund;
ved de derværende Lændser er i de 8 Maaneder af Aaret, da
Flödningen foregaar, anvendt en Arbeids-Styrke af 250 til 300
Mand, til hvilke der fra Tömmer-Directionens Kontor i Arbeids-
Fortjeneste er udbetalt omtrent 25,000 Spd. aarlig. Gjennem
Lændserne i Fet-Sund er i Femaaret gaaet folgende Qvanta
Tömmer :

i 1861 . 162,236 Tylfter
i 1862 . 227,458
1863 . 185,997
1864 . 210,365 —

og i 1865   215,120 —
Fr ag tfar t e n paa Christiania-Fjorden har som forhen

hovedsagelig bestaaet i Frembringelsen af Kalk, Sand, og Brænde
fra de til Fjorden stödende Egne, og af Jernmalm til Berums
Jernværk. Efterat, som i forrige Beretning omtalt, et Interes-
sentskab, som havde 2 smaa Dampskibe i Route mellem Chri-
stiania og Sandvigen samt Bundefjorden, havde oplöst sig, er
saadan Dampskibsfart i sidste Femaar paanyt sat i Gang med
2 a 3 smaa Dampbaade, hovedsagelig for Passager-Fart. Ef-
ter Femaarets Udlöb ere flere Fartöjer anskaffede, og Farten
udvidet. Paa Öieren anvendes, som ovenfor anfört, 2 Damp-
skibe til Tömm er-Flödning og Transport af skaaren Last, og
1 ,Dampskib, tilhörende Jernbanen, paa 15 Hestes Kraft til
Gods- og Passager-Fart. Det ældre Dampskib „Kong Hakon"
der tilhörte et Interessentskab, er i forrige Aar ophugget.
Paa Mjösen har, som i forrige Femaar, 4 Dampskibe paa til-
sammen 210 flestes Kraft, været i Passager- og Gods-Fart.
Ved Siden deraf forega,ar Vare-Transport med Fragtbaade,
hvoraf 13 ere hjemmehörende i Eidsvold. Det opgives, at hver
af disse med 2 Mands Besætning kan tjene omkriag 150 Spd.
aarlig netto.

Endogsaa i de Districter, som gjennemskjæres af Jernba-
nerne, pleie Bönderne endnu med egne Heste at transportere
deres Varer til og fra Byen, og have i de sidste Aars trange
Tider fundet en foröget Opfordring til selv at overtage denne
Transport. I Aker og Follo Fogderi falder om Vinteren en
ikke saa liden Indtægt ved Fremkjörselen af Is til Ishusene
langs Stranden, hvor Isen oplægges, indtil den udskibes. I
dette Fogderi haves fremdeles Lan d -Transp ort af Malm fra
Sandvigen til Berums, Maridalens og Hakedalens  Jernværker,
og i Retour af Planker fra Maridalen til Vækkerö, af Sten
fra Granit-Bruddene til Christiania, og af Varer mellem Chri-
stiania og Drammen. Paa Romerige er Fragtkjörselen i det
væsentlige indskrænket til Fremkjörsel af Tömmer til Elvene,

og af Last og andre Varer til Jernbane-Stationerne. Der fö-
res saaledes omtr. 400 Læs aarlig fra Hurdalens Glasværk til
Dal Station; ved Hugst, Kjörsel til Vasdraget og Flödning an-
tages Hurdals Hovedsogn aarlig at tjene 6,000 Spd. Betalin-
gen for Hest og Mand, der i Hurdalen tidligere var 60 a 96
Skilling, er nu gaaet ned til 48 a 72 Skilling daglig, og denne
Fortjeneste er derfor neppe synderlig lönnende, men söges i
Mangel af anden, især da den hovedsagelig foregaar om Vin-
teren. Ogsaa i Eiclsvold, hvor Bönderne i den sidste trange
Tid mere, end i den nærmest foregaaende have sögt Fragt-
kjörsel, er Betalingen gaaet ned, saaat den snarere har givet
Tab end Fordel. I Sammenligning med Tiden för Jernbaner-
nes Ankeg er dog Fragtkjöringen paa Romerige ubetydelig, og
det erkjendes, at dens Indskrænkning baade  i moralsk og oeko-
nomisk Henseende har været til Districtets Fordel.

Afsætningen af Landmandens Producter fore-
gaar fremdeles for den störste Del directe til Byerne især
Christiania, hvorfra ogsaa Forsyningen med Nödvendigheds-
Varer især sker. Dog foregaar en Del Omsætninger med Land-
handlerne, af hvilke ved Femaarets Udgang fandtes 3 i Aker
og Follo, 17 i Nedre-Romeriges og 19 i Ovre-Romeriges Fog-
deri; af disse Landhandlerier vare de fleste forenede med faste
Skyds-Stationer. Al dem, der i Medhold af Lov af 28de Septbr.
1857 have löst Foged-Bevilling paa den deri bestemte Han-
delsdrift, fandtes paa Nedre-Romerige 106, og paa Övre-Ro-
merige 63, af hvilke de færreste dog drive nogen betydeligere
Omsætning, og flere skulle have standset deres Handel, uden
at have tilbageleveret deres Handelsbrev. Antallet af dette
Slags Handelsberettigede i Aker og Follo er ikke opgivet, men
paa Grund af Söens og Byernes Nærhed er det der ikke stort.
Langs de mere befærdede Landeveje findes der desuden en
Mængde Hvilesteder, hvoraf nogle skulle afgive ikke saa liden
Fordel. Endelig findes der rundt om i Bygderne en Mangfol-
dighed af Udsalgs-Steder for 01 og tildels Vin; der klages me-
get almindeligt over, at disse virke demoraliserende, og at den
bestaaende Lovgivning har vist sig utilstrækkelig til at danne
nogen synderlig Modvægt derimod. Enhver i Bygden bosat
Person kan uden videre begynde en 01.- og Vin-Handel, og naar
Commune-Bestyrelsen derefter ilægger ham Skat for denne Næ-
ring, findes han ofte ude af Stand til at betale den, og aflö-
ses saa i Næringen af en Anden, med hvem det ofte gaar lige-
dan. Fra nogle Steder klages ogsaa over, at Commune-Besty-
relserne ere for lemfældige i Anvendelsen af Beskatnings-Myn-
digheden, idet de gaa ud fra, at Olhandlere ved denne Næring
ville undgaa at falde Fattigvæsenet til Byrde'.

f. Om Districtets Tilstand i Almindelighed.

Til Oplysning herom vedlægges Tabellerne .No. 7 8, 9 og
10, indeholdende °gayer over thinglxste og aflæste Gjældsbreve
og Skifte-Udlæg, hvorved er givet Panteret i faste Eiendomme,

over afholdte Tvangs-Auctioner, Executioner og Udpantninger.
Det vil deraf sees at der
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i Femaaret 1860-1865 mod Femaaret 1856-1860.

er thinglæst Gjeldsbreve og Skiftebreve mod Pant i fast Gods for 5,115,971 Spd. 4,878,410 Spd.
aflæst Gjeldsbreve og Skiftebreve mod Pant i fast Gods for	 . 3,500,582	 — 2,518,718	 —
afhændet faste Ejendomme for	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 .	 .	 .	 . 4,269,266	 — 4,802,286	 —
afholdt Executioner og 'Udpantninger 	 for	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 853,734	 — 338,971	 —
afholdt Tvangs-Auctioner over fast	 Gods for	 790,033 Spd.
og over Lösöre for	 .	 .	 .  	 89,288	 —	 879,321	 —

}

--

Disse Tal i Forening vidne visselig om, at Befolkningen
har lidt under et stærkt oekonomisk Tryk. Ved Bedömmelsen
heraf maa det imidlertid erindres, at adskillige Executioner
holdes, ikke for virkeligt at inddrive Gjeld, men kun for at
erholde Panteret i Lösöre, eftersom dette ikke directe kan
pantsættes, at i ikke faa Tilfælde en og samme Gjeld frem-
kalder 2, undertiden endog flere' Executioner, idet flere, in
subsidium forpligtede , söge Regres hos deres Formænd,
og at der for enkelte store Belöb har været gjort Indförsel
hos Personer, som bo udenfor Districtet, men i dette have
havt nogen Eiendom. Under de thinglæste Pantebreve ei-
der fremdeles indbefattet Laan af ikke ubetydelige BelOb af offent-
lige Midler til Communer til Opförelse af Kirker og Skolebygnin-
ger, ligesom Thingkesningen og Aflæsningen i 1865 af 2de
J. C. Bredesens Concursbo i Odalen vedkommende Skadeslösbreve
paa 600.,000 Spd. og 100,000 Spd. med Pant i Opbudsmandens
samtlige Eiendomme, hvoraf dog kun en liden Del var belig-
gende i Districtet, væsentlig har bevirket den paafaldende Stig-

ning af thinglæste og aflæste Pantebreve i 1865 i Nes Soren-
skriveri. Endelig maa det tages Hensyn til, at mange i Vir-
keligheden indfriede Documenter forblive henliggende uaflæste,
og at en Del Pantelaan ogsaa i dette Femaar ere stiftede og
anvendte til Jord-Forbedringer. Men disse Betragtninger kunne
dog blot i nogen Grad svække det Resultat, der synes at frem-
gaa af Opgaverne, nemlig at den Tilbagegang i den oekono-
miske Tilstand, eller ialfald den Afbrydelse af oekonomisk
Fremgang, som allerede var indtraadt i Femaaret 1856-1860,
i det sidste Femaar har vist sig baade mere almindelig i Ud-
strækning, og stærkere i Intensitet. Dette Resultat bestyrkes
ogsaa ved de i Tabel No. 11 indeholdte Opgaver over de
i Femaaret ved Forligelses-Commissionerne i Amtet foretagne,
og derfra til Retternes Behandling overgaaede Sager.

Ved Forligelses Commissionerne i Amtet — derun-
der indfattet Kjöbstaden Dröbak og Ladestederne — blev
aarlig.

foretaget :

hvoraf	 forligte,
hævede eller

afviste :

henviste	 til
Retterne :

2,221 Sager,

og der foretagne:

292 Sager,i 1861 : 14,933 Sager, 12,682 Sager,
i 1862: 15,097	 — 12,784	 — 2,282	 — 316 —

i 1863: 14,888	 — 12,591	 — 2 , 279	 — 303 —

i 1864: 15,733	 — 13,322	 — 2,374	 — 245 —

i 1865 : 15,941	 — 13,505	 -- 2,429	 — 270 —

eller i Gjen- 15,318 Sager, 12,977 Sager, 2,317 Sager, 285 Sager,

nemsnit
aarlig :

hvorimod Gjennemsnits-Forholdet var i Femaaret 1856-1860:
9,303 Sager, 7,832 Sager, 1,380 Sager, 219 Sager,

og i Femaaret
1851-1855: 5,763 — 4,423 — 1,318 — 197 —

Decenniet 1856-1865 har i det Hele ikke været heldigt
for Districtet. I dets förste Halvdel indtraf 2 meget uheldige
Aar, 1856, og især 1860, der var et virkeligt Misvont-Aar,
og i det her omhandlede Femaar have nogle Aargange været
mindre gode, og intet Aar givet synderligt over en god Mid-
delshöst. Det har desuden tildels været  Tilfælde, at naar noget
större Overskud til Afsætning har været forhaanden, have Pri-
serne stillet sig lave paa de Producter, Districtet har at sælge.
Under disse Omstændigheder have navnlig mange af de ufor-
muende Opsiddere paa smaa Brug været i Forlegenhed. Til

visse Tider have de været nödte til at  sætte sig i Gjeld for
at forskaffe sig endog Livets förste Fornödenheder, uden at
de senere have seet sig istand til at dække denne, som tilsidst
er sat til Inddrivelse, og er bleven foröget med Omkostninger.
Ofte er Gjelden stiftet i Sparebanker og deslige Laane-Indret-
finger, hvorved Endossements-Forpligtelser ere indgaaede, og
en vidtgaaende, og tildels letsindig Brug gjort af den person-
lige Credit ved Optagelse af Laan, hvoraf der har været  kræ-
vet större Afdrag og Renter, end Laantagerne have kunnet
svare af deres almindelige Indtægter, hvorfor de dertil have
maattet gjöre nye Laan, sælge deres Producter til Underpris,
eller gribe til andre endnu mere ödelæggende Udveie, hvor-
ved de ere komne endnu dybere i Gjeld.

Men den væsentligste Grund til den mislige oekonomiske
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Tilstand maa uden Tvivl söges i den overordentlige Synken i
Jordegods-Priserne, som i de sidste Aar er indtraadt. Eien-
domme vare i de fordelagtige Aar 1850-1856 drevne op' til
Priser, der vare unaturlige, og ingenlunde svarende til det Ud-
bytte, de for Tiden kunne afgive. Det var derfor at vente,
at mange Gaardeiere, som havde erhvervet deres Ejendomme
til disse overdrevne Priser, og som manglede Drifts-Capital,
maatte gaa tilgrunde, selv under gunstigere Forhold, end de
senere Aar have medfört. For saalænge S0111 muligt at blive
siddende paa Eiendommene, blev Creditten i det længste be-
nyttet, og Endossements-Forpligtelser kom til at o. mfatte en
vidtstrakt Kreds, i hvilken mange bleve ödelagte. Under disse
Omstændigheder ere Opbud og Tvangs-Auctioner over Eien-
dommene blevne mere og mere almindelige, og Gaardene der-
under solgte til Priser, der staa i stort Misforhold til dem,
hvormed Eierne selv havde betalt dem. I Nedre Romeriges
Fogderi opgives saaledes Panteheftelser til et Belöb af omtrent

Spd. i Femaaret at være aflæste som udækkede ved
de over Panterne afholdte Tvangs-Auetioner. Frivillige Salg

af faste Eiendomme ere omvendt blevne sjeldnere, da Eierne i
det længste söge at blive ved dem; nogen sikker eller
nogenlunde paaregnelig Værdi for Jordegods existerer neppe
for Tiden. Districtet gjennemgaar saaledes en Krisis, som paa
en sörgelig Maade rammer den nulevende Slægt, men som vist-
nok var uundgaaelig, og som i sit sidste Resultat forbaabentlig
vil virke velgjörende.

Til den mindre gode oekonomiske Tilstand, hvori mange
nu befinde sig , har det vistnok ogsaa bidraget, at Almuen un
der de tidligere heldige Aar har vænnet sig til en kostbarere
Levemaade og större Bekvemmeligheder end tidligere, og at det
altid er vanskeligt at vende tilbage til tarverligere Forhold.

Ved Siden af de ovenanförte Opgaver maa det dog komme
Betragtning, at de under Sparebankernes Forvaltning staaende

Midler ikke ere aftagne, men endog noget forögede. Der hen-
stod i de i Amtet værende 22 Sparebanker, af hvilke dog 2
— Aker og Follo — vistnok have s under Forvaltning betyde-
lige Indskud fra andre Districter, end Amtets Landdistrict, föl-
gende Belöb :

ialt. hvoraf i Akers
Sparebank :

og i Follo 
Sparebank:

i 1860: 1,220,624 Spd. 920,061 Spd. 57,425 Spd.
i 1861: 1,276,956	 — 938,626	 — 59,790	 —
i 1862: 1,398,604	 — 1,001,057	 — 63,773	 —
i 1863: 1,317,783	 — 1,077,856	 — 69,111	 —
i 1864: 1,631,664 1,196,775	 — 72,236	 —

1

For 1865 mangle endnu Opgaver for nogle Sparebanker.
Under Overformynderierne i Amtets Landdistrict henstod:

i 1859: 556,576 Spd.
i 1860: 560,003

1861: 578,028
1862 634,204
1863: 525,363 —

og i 1864: 507,270 —

Tilbagegangen i de 2 sidste af disse Aar er hovedsagelig be-
virket ved Bestemmelsen i Lov af 25de April 1863 om, at
Umyndiges Midler af mindre Belöb end 40 Spd. skulle udgaa
af Overformynderierne.

Ar b eidslönn e n opgives i Femaarets Löb at have staaet

i fölgende Forhold til hvad der i forrige Femaar var det al-

mindelige :

En Tjene-
stekarl aar-

lig.

En Tjene-

stepige aar-
lig.

En Haandværker
daglig.

En Husmand
daglig.

	18 til 36 hidtil	 iidtil
Skill. 54 Skill. 30 Skill.

12 til 36 26 til 40 10 til 30
Skill.	 Skill.	 Skill.

Aker og
Follo.

Nedre Ro-
menge.

Ovre Rome-
rige.

1856-1860 25-60 Sp.

1861-1865125-60 —

1856-1860125-50 —

1861-1865125-50 —

1856-186020-35

1861-1865116-40 —

12-25 Sp.

12-24

15-20 —

15-20

10-25

10-25

40 til 60
Skill. 

32 til 60
Skill. 

48 til 54
Skill. og
derover.
30 til 48

Skill.
24 til 54

Skill. 
36 til 48

Skill.

20 til 30
Skill.

16 til 24
Skill.

12 til 24
Skill.

12 til 20
Skill.

12 til 16
Skill.

16 til 30
Skill. 

10 til 16
Skill.

20-40 Skill. paa
Husbonden Kost.
24-48 Skill. paa
husbondens Kost.

24 til 48
Skill.

24 til 36
Skill.

I Aannetiden 12 Skill.;
ellers 8 Skill. om Som-
meren og 6 Skill. om
Vinteren samt Kost.
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I det hele taget ere Arbeids-Lönningerne gaaede noget
ned. De gamle Klager over Arbeids-Classens Letsindighed og
Mangel paa Oekonomi föres fremdeles, og i Indberetningerne
om Sundheds-Tilstanden fra Lægerne paa Romerige gives tern-
melig mörke Skildringer om Levemaaden og de hygieniske
Forhold blandt Arbeiderne, Husmændene og tildels blandt de
mindre Gaardbrugere. Deres Boliger ere i Almindelighed smaa
og trange, og da Vedligeholdelsen ofte paahviler Eieren, ofte
aabne og forfaldne, saa at de ikke yde tilstrækkelig Beskyt-
telse i den ublide Aarstid, hvortil kommer, at Brændsel i flere
Bygder er vanskeligt at erholde og kostbart. Hytten inde-
holder i Almindelighed kun et Beboelses-Rum, der ogsaa tje-
ner til Kjökken og Sove-Værelse ; her bo ofte 2 Familier til-
sammen, eller der optages andre Logerende; undertiden kan
ogsaa nogle Höns eller et Svin træffes blandt dens Beboere.
Koge-Ovne, i Almindelighed uden Rögfang, have for en stor
Del fortrængt Skorstene, og' Værelset opfyldes derved tillige af
fugtige Dampe af de Kar, hvori Föden til Beboerne, ofte og-
saa til Kreaturerne, koges, De billigere Bomuldstöier have
fortrængt Brugen af hjemmevirkede Uld-, Strie- og Linklæder.
Caffe drikkes i store Qvantiteter, lige indtil 6 Gange i Dögnet,
og blandt Födemidlerne indtage raastegte Vafler, og de saa-
kaldte Lumper, der begge have fortrængt Fladbrödet, en frem-
ragende Plads. Brændevins-Drikken er vel aftaget, men Bru-
gen af bayersk Öl tiltaget.

Nedenstaaende Uddrag af de til det Kgl. Justits-Departe-
ment afgivne Tabeller over de i ethvert Aar anlagte J u s ti t s-
o g o ff e n thi ge Politisag er , og de derunder Tiltaltes Antal
viser, at Lovovertrædernes Antal mærkelig aftog, efterat de gamle,
paa Landets Grund liggende Forstæder fra Iste Januar 1859
vare indlemmede i Christiania, men at det senere atter er til-
taget, efterat der omkring den nye By-Grændse har dannet sig
nye Forstæder, af hvilke de fleste ere beboede af Arbeider-
Familier, tilflyttede fra Christiania og forskjellige Dele af Landet.

Aar.

Anlagte Justits-Sager.
Anlagte offentlige Politi-1

sager.

Antal . derunder
Tiltalte. An t a l . derunder

Tiltalte.

1856 I	 125 172 41 45

1857 142 207 34 43
1858 150 231 28 33
1859 85 119 24 26
1860 101 130 1	 52 69
1861 110 151 J 	 37 74
1862 103 160 50 95
1863 I	 72 99 34 54
1864 	J 103 147 44 53
1865 119 149 	i 43 52

Amtets Fængsels-Væsen er i Femaaret ordnet i
Overensstemmelse med Loven af 13de October 1857, idet der
er opfört et for det hele Amt med Kjöbstaden Dröbak og
Ladestederne fælles Districts-Fængsel paa Gaarden Stav i Nær-

heden af Strömmen Jernbane-Station i Skedsmo. Fængslet, der
har 36 Enkeltceller og 6 Dobbeltceller har med tilhörende
Retslocale m. v. kostet   27,739 Spd. 891 Skill.
og den indkjöbte Grund dertil, omtr. 100
Maal Jord •	 ...... . . 2,588 — 50 —

altsaa tilsammen 30,328 Spd. 191 —
hvoraf Statscassen har udredet 13,319 Spd. 84 Skill.

Til Bestridelse af A m ts-C o m mun e n s, derunder indbe-
fattet Amts-Veicassens-Udgifter, har der i ethvert af Periodens
Aar været udlignet 1 Spd. 60 Skill. paa Skylddaleren. Med
Hensyn til de mindre Communers Udgifter henvises til de Op-
gayer, som aarlig indsendes til Kirke- og Indre-Departemen-
terne. Disse Udgifter have været i Stigende ; saaledes har
Skolevæsenets Ordning i Overenstemmelse med Lov af 16de
Mai 1860 medfört betydelige Udgifter, navnlig til Anskaffelse
af Jord og Bygninger, der tildels have foranlediget Optagelsen.
af Laan ; til Opförelse af nye, og Istandsættelse samt Forskjön-
nelse af gamle Kirker er medgaaet ikke ubetydelige Bela;;
Fattigvæsenets Udgifter have fremdeles været store, Veivæse-
nets Udvikning har krævet betydelige Anstrengelser. I denne
sidste Henseende have Fremskridtene maaske været större, end
i noget tidligere Femaar, da Trangen til forbedrede Communi-
cations-Midler mere og mere har gjort sig gjældende. Som det
vil sees af den under Tabel No. 12 vedlagte Opgave angaaende
Veivæsenet, er der i næsten alle Hereder i Amtet i Femaaret
foretaget Anlæg af nye, eller Omlægning af ældre Bygdeveie,
der er saaledes bygget nye Bygdeveie
til en Længde al . . . . . . . 9 Mile og 8,315 Alen,
hvoraf dog omtr. 3 Mile vare paabegyndte
i forrige Femaar ; og omlagt ældre Bygde-
veie i en Strækning af 	  1 Mil og 6,675 Alen.
4 nye Bygdevei-Broer ere opförte over Elve, hvorover der tid--
ligere maatte færges Sooni Bro i Vestby, Slattums Bro i
Nitedal, Lersunds Bro og Valstad Bro i Skedsmo —, hvorhos
flere ældre Broer ere opförte fra nyt, eller undergivne  Hoved-
Reparationer.

Af Hovedveie er paa Bekostning af Amts-Veicassen med
Bidrag af vedkommende Communer an-
lagt fra nyt af . . 	 • •	 1 Mil og 4,100 Alen,
— en ny Hovedvei, noget over en Mil
lang, til Enebak, udgaaende fra den ved
det almindelige Veifond anlagte Chaussée
til Gjersrud-Tjern i Östre-Aker og en
3,200 Alen lang Hovedvei fra Hoved-
veien i Nes til et Punct ved Glommen
ligeoverfor Jernbane-Stationen Sæter-
stöen, hvorhos en Strækning af . . 	 . 5,098 Alen
er bygget til Omlægning af ældre Ho-
vedveie. Af Hovedvei er saaledes bygget 1 Mil og 9,198 Alen.

Af det almindelige Veifond er i Femaaret anlagt det hen-
ved A- Mil lange Stykke fra Asper Bro i Kraakstad til Amts-
delet mod Haaböl i Smaalenene. Chaussée-Strækningen fra Sx-
terstrand i Östre-Aker til Asper Bro var fuldfört ved Slutnin-
gen af forrige Femaar, men blev först i dette Femaar overta-
get af Amtets Veivæsen.
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I det hele er der saaledes i Femaaret af de mindre Com-
muner, af Amts-Communen og det almindelige Veifond bygget
henved 13 Mile Vei. Endelig falder Aabningen af Kongsvin-
ger-Jernbanen i dette Femaar.

Efter de i Tabel No. 12 indeholdte Opgaver udgjorde ved
Femaarets Ende Længden af Amtets Ho-
vedveie • • • • • . 33 Mile og14,766 Alen,
og af Bygdeveiene   107 Mile og 13,779 Alen,
saaat Amtets rodelagte Kjörevei ialt have en Længde af 14 q
Mil. Ved at sammenligne de i Opgaverne for 1860 og 1865
for de forskjellige Hereder opförte Vei-Strækninger, vil det
sees, at disse ikke ganske nöiagtigt stemme, selv hvor ikke
nye Anlæg, Omlægninger eller Omclassificationer have fundet
Sted. I det hele antages dog Opgaverne for 1865 at komme
nærmest det virkelige Forhold, da der i Femaaret er istand-
bragt nye Rode-Inddelinger i de fleste Hereder, hvorunder nye
Maalinger af Veileengderne ere anstillede. Med Hensyn til
Paalideligheden af den i Opgaverne givne Charakteristik af Vei-
stykkernes Tilstand henholder jeg mig til hvad derom er be-
merket i de tidligere Beretninger. I det hele ere Veiene i en

bedre Forfatning end tidligere, og meget og kostbart Arbeide er
anvendt for at sætte dem i saadan Stand, som den tiltagne
Færdsel og de forögede Fordringer til hvad man betragter for
en god Veibane kræve.

Af Bygde-Magasiner var der ved Femaarets Ende tilbage
6, om hvilke Tabel No. 13 giver nærmere Oplysninger.

Akershus Brand-Assurance-Forening har fremdeles betyde-
lig udvidet sin Virksomhed. Af vedlagte Tabeller No. 14 og
15, der ere afgivne af Foreningens Bestyrelse, sees at der ved
Udgangen af 1865 var forsikret Bygninger for en Værdi af
7,948,000 Spd. (i 1860, 3,966,850 Spd.) og at Foreningens Be-
holdning var gaaet op til 40,175 Spd. (i 1860 : 11,954 Spd.)
I Foreningens Lösöreafdeling var ved Udgangen af 1865
forsikret for en Værdi af 3,854,954 Spd. (i 1860:2,105,612 Spd.
Afdelingens Beholdning
udgjorde  54,558 Spd. (i 1860: 13,232 Spd.)

En i Urskoug oprettet Brand-Forsikrings-Indretning for
Bygninger og Lösöre, hvis Statuter ere approberede, var ved
Femaarets Slutning endnu ikke traadt i Virksomhed.

B. Om lijöbstaden DrObak
samt Ladestederne Hvidsten, Holen og Soon

har vedkommende Byfoged, som tillige forretter som Magistrat
i Ladestederne, meddelt folgende Beretning med dertil hörende
Tabeller, til hvilken jeg alene skal tilföie, at efter senere ind-
komne og hermed fölgende Opgaver er af Grosserer S. A.
Parr i Dröbak udfört af Is folgende Antal Commerce-Læster,
hvorved af Hr. Parr er bemærket, at der i Almindelighed reg-
nes 34- Ton pr. Læst:

1861 : 2,715 Commerce-Læster.
	1862: 4,9271	 —

1863 : 5,952,1 Commerce-Læster

	

1864: 3,7101	 —
og i 1865: 5,045

Udförselen foregaar hovedsagelig til Storbritanien og Irland,
men i de sidste Aar ere enkelte Ladninger gaaede til Holland,
Spanien og Hamborg.

1. Drøbak.

„a. Han del.
„Opgave over Belöbet af Stedets Samhandel med Landdi-

„strictet i de forelöbne 5 Aar har jeg ikke kunnet erholde, men
„efter de Oplysninger, jeg herom har faaet, maa (let antages,
„at denne Handel i Femaaret har holdt sig omtrent paa det
„samme Punct, som i forrige Femaar, idet der ikke vides no-
„gen mærkelig Forandring indtraadt i de tidligere bestaaende
„Forholde. Dog antages det, at Omegnens Skove ere formind-
„skede, og at saaledes Afsætningen af Skovproducter til Dröbak
„i Femaaret har været i Aftagende. Udförselen af lis har deri-
„mod voxet, og det antages, at Sögningen efter denne Artikel
„fremdeles er i Tiltagende. En belovet Opgave over den aar-
„lige Udförsel i Femaaret fra det Huils, som her exporterer lis,
„har jeg endnu ikke modtaget, og kan saaledes ikke meddele
„Oplysning om den Udstrækning, hvori denne Forretning drives”

„b. Skibs fart. Skibsfartendrives væsentligst som Fragt-
„fart. Drægtigheden af de i Dröbak hjemmehörende i uden-
„rigsk Fart gaaende 21 Fartöier udgjorde, efter de Oplysnin-

„ger, jeg har erholdt, ved Udgangen af Aaret 1865 = 3,9681
„Com.-Læst. Stedets Handelsflaade er saaledes i Femaaret ikke
ubetydelig foröget, og Skibsfartenhar i det Hele været lönnende.”

„c. Haandværksdriften antages at staa omtrent paa samme
„Punkt, som hidtil, og som i de næst foregaaende Femaarsbe-
„retninger angivet.”

„Fabrik-, Bjergværksdrift eller Skibsbyggeri finder ikke
„Sted. Heller ikke Jordbrug drives som Næringsvei. Fiskeri
„beskjæftiger en Deel af Stedets Indvaanere.

„Hvad Tilstanden i Almindelighed angaar, antages Vel-
„standen ikke at have gaaet tilbage, idet Skibsfarten i Fem-
„aaret i det Hele har været lönnende, ligesom Hyren for de
„simple Söfolk, der udgjör en væsentlig Deel af Befolkningen,
„har været god.”

„Folkemængden var ved Udgangen af 1855 = 1,637, og
„ved Udgangen af 1865 = 1,660. Grunden til, at Tilmaten
„ikke er större, formenes fornemmelig at were den, at flere
„Folk, der havde nedsat sig her under de offentlige Arbeider paa
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„Kaholmen, efter disses Ophör igjen efterhaanden have forladt
„Stedet."

„Stedets sunde Beliggenhed medförer, at det i Sommer-
„tiden besöges af Familier fornemmelig fra Christiania,
o der tage hertil for at benytte det friske Strömbad, hvortil
her er Anledning, og det tör antages, at denne Sögning vil

»tiltage i samme Forhold, som Stedet maatte kunne tilbyde
„hensigtsmæssige og billige Bekvemmeligheder.”

„Communen har i Periodens Löb indkjöbt en af de störste
„Gaarde paa Stedet, hvori Almueskolen har erholdt Locale, og
„dens Lærere gode Beboelsesbekvemmeligheder."

„Follo Sparebank har Sæde i Dröbak, og havde ved Ud-
„gangen af 1865 under Forvaltning 77,805 Spd. 22 Sk. og
„dens Fond udgjorde 8,168 Spd. 591 Skill,, deri dens Gaard
„og Inventarium indbefattet,”

„Tjenestelönnen for en Dreng er gjennemsnitlig 10 a 60
„Spd. og for en Pige 12 a 18 Spd., Daglönnen fra 48 til 72 Skill.”

„Ingen Udvandring til Amerika har fundet Sted. Tabel
„efter Schema No. 4 over thinglæste og aflæste Heftelser m. v.,
„samt efter Schema No. 6 over næringsdrivende Borgere ved-
„lægges tilligemed Fortegnelse over offentlige Veie i Dröbak.”

2. Hvidsteen.

„Handelen er ubetydelig, og indskrænket til selve Stedet
v og en liden Peel af det omgivende Landsogn, og antages ikke,
at være i Tilvæxt. Trælastudskibningen angives at have væ-

„ret ubetydelig. Skibsrederie er Stedets væsentligste Bedrift,
„og efter den Opgave, jeg har erholdt, er paa Stedet hjem-
„mehörende 23 Fartöier af en samlet Drægtighed af 3,227 Corn.-
„Læster, hvoraf 4 Jagter, der tilsammen have en Drægtighed

„af 60 Com.-Læster, Resten er större Fartöier, hvoraf 2 paa
„respective 80 og 984- Com.-Læst, og de övrige paa over
„100 og indti1285- Com.-Læst.”

„Stedet bar sin egen Almueskole, og antages i det Hele
at have gaaet fremad i Velstand. Tjenestelön for en Dreng

„er opgivet at være 40 Sp.d. og for en Pige 10 a 16 Spd.,
„Daglönnen 36 a 48 Skill.

3. Haden.

„Handelen, der indskrænker Sig til det nærmest omlig-
„gende Landdistrict, angives at være i Aftagende, hvortil Grun.-
„den for en Del söges i, at Stedets • Opland 7eller Handelsdi-
„strict ér bleven formindsket derved, at flere :nye Veie nem-
„lig en gjennem Haaböl til Christiania, 'en fra Yaaler til Moss,
„samt Bro over Elven ved Soon have bidraget til at lede
„Færdselen bort fra Hölen, ligesom Frihandelen paa Lan-
„det ogsaa, angives at have bidraget til Aftagen i Hölens

„Handel. Stedet antages i det Hele at være i Tilbagegang, og
„Fortjenesten for Arbeidsclassen liden. Tjenestelön for en
„Pige 10 a 16 Spd. Efter Opgivende er der ikke for Tiden
„nogen Tjenestedreng, saa at Lönnen for en saadan ikke kan
„anföres. Arbeidslön 36 a 48 Sk. daglig. Stedets Befolkning
„angives at være arbeidsom, stræbsom og ædruelig. En Per-
„son i Femaaret udvandret til Amerika.”

4. Soon.

„Stedets Handel antages som en *Fledge af dets Fremgang
„i Folkemængde og Virksomhed at have tiltaget. Forædling
„og Udskibning af Trælast, drives i en efter Forholdene for-
„ö lvrig, stor Maalestok.”

„rater mig meddelt Opgave er paa Stedet hjemmehörende
„r7 Skibe af omtrent 700 Com.-Læsters Drægtighed. Haand-
„værksdriften antages at staa omtrent paa samme Trin som för.”

„I Löbet af Femaarsperioden er anlagt en Dampsaug, der
„beskjæftiger gjennemsnitlig 25 Arbeidere, og hvorpaa aarlig
skjæres omtrent 5,000 Tylvter Tömmer. Siden Vaaren 1864
„har et Skibsværft været i stadig Drift med en gjennemsnitlig
,,Arbejdsstok af 50 Mand , og er i Perioden bygget 2
„nye Skibe, det ene paa 128, og det andet paa 82 Corn .-

„Læsters Drægtighed , ligesom 1 Skib for Tiden er under
„Bygning.

„Forövrigt er der ikke Fabrik- eller Bergværksdrift. Fi-
„skeri drives som Binwring.”

„Stedet antages i det Hele at have gaaet ikke ubetydeligt
„fremad i Velstand i Femaaret, hvortil de ovenanförte nye An-
„læg for en væsentlig Del have bidraget.”

„Tjenestelön for en Dreng er 40 a 50 Spd., og for en
„Pige 14 a 20 Spd. Daglön 36 a 72 Skill."

„Tabel efter Schema No. 6 over Næringsdrivende i Lade-
„stederne Soon, Hölen og Hvidsteen vedlægges.”

„Dröbaks Byfogedcontor, 4de September 1866.
2Erh ödigst
Chr. Hjorthöy."

Akershus Amtskontor, Christiania 26de October 1866.

Johan Collett.
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Smaalenenes Amt.

Indberetning
om den oekonomiske Tilstand med Videre i Smaalenenes Amt ved Udgangen af Aaret 1865, afgiven ifölge de Kongelige Reso-

lutioner al 11te Oktober 1825, 10de September 1827, 23de December 1839 og 6te Mai 1840.

A. For Landdistrikternes Vedkommende.
a. Jordbruget.

Det Tidsrum, nærværende Beretning omfatter, har i det
Hele taget ikke været heldigt for Smaalenenes Jordbrug. Mis-
vextaar kunne egentlig ikke siges at have bevirket dette, men
den Krise, et ældre Tidsrums Svindel havde fremkaldt ogsaa i
denne Næringsvei, var endnu • ikke overstaaet. Forholdene
havde ikke kunnet ordne sig og tilveiebringe den Ro og Sik-
kerhed, som betinger enhver Virksomheds Fremgang. I Tillid
til, at Jordeiendommenes Salgsværdi var den naturlige og vilde
holde sig, ansaa mange af disses Besiddere sig rigere, end de
vare ; de anstrængte sig over Evne paa Forbedringer og for-
ögede Gjælden uden fornuftig Beregning over, hvorledes den
kunde betales. Kjöbere regnede paa, at Adgangen til Laan
fremdeles skulde blive let, og tildeels overdrevne Taxter paa
Eiendommene begunstigede denne Adgang.

I et Distrikt som Smaalenene, hvis Hovednæring Jordbru-
get er, er det forklarligt, at en saadan Tilstand maatte virke
forstyrrende. Misregninger og feilslagne Forhaabninger lammede
Virksomheden. En saadan Lammelse har der i det forlöbne
Femaar været i Jordbrugernes Foretagelsesaand; Fremgangen
har været liden ; en Stillestaaen har Tilstanden bevirket.

Hvad der især har bidraget til denne Stillestaaen, ere de An-
skuelser, der have gjort sig gjteldende om, at Eiendomspriserne
havde naaet en Höide, der ikke var berettiget, og den almin-
delig udbredte höist skadelige Mening, at Jordbrug hos os ikke
svarer Regning. Den förste Paastands Rigtighed kan for endeel
vel ikke benægtes; under en Tid, da her var Overflod af Penge,
bleve visselig enkelte Eiendomme solgte for Kjöbesumnier, som
deres Jordbrug ikke kunde forrente ; men saadanne Salg
foregik fornemmelig, naar Eiendommens Skov gav Haab
om Udbytte, og hvor man gjorde Regning paa at kunne

klare en större Deel af Kjöbesummen med denne. Men selv
dertil behövedes Kapital, og naar denne manglede, kunde
Jordbruget selvfölgelig ikke forrente den Deel af Kjöbesummen,
der var beregnet paa Eiendommens Skov.

Sagen var den, at Kjöberne manglede behörig Kapital,
manglede Kundskab i Jordbrug og Kræfter til at ernære
sig og Familie ved Arbeide. Heraf blev Tvangsauktioner
en Folge, og overdrevne Eiendomspriser maatte bære Skylden
derfor. Det hænder vel, at Mænd uden Kapital, uden Kund-
skab, Orden og Duelighed kan slumpe til Erhvery ved Handel;
dette kan ikke hænde ved Jordbrug ; men det kan der heller
ikke hænde, at Manden med fornöden Kapital og Dygtighed
gaar tilgrunde.

Kunde man gaa tilbunds i Undersögelser af Aarsagerne til,

at saamange Jorcleiendomme i Smaalenene i de sidste Aar ere

blevne tilsalg, skulde i Sandhed min Paastand faa Medhold.
Jordbrugerne kunde desuden mindre end andre Næringsdrivende
taale den Luxus og Overdaad, som Tidsaanden havde bragt
med sig.

En Eiendoms Værdi er væsentlig afhængig af dens Belig-
genhed ; ligger den nær en Kjöbstad, eller har den let Adgang
til at afsætte Produkterne, bliver Værdien meget större end
ellers. Saadanne Eiendomme ude af Betragtning, saa tör jeg
antage, at i de for Eiendomssalg bedste Aar var den normale
Priis i Smaalenene 800 a 1000 Spd. pr. Skylddaler. Nu er
den maaskee meget derunder; men om den endog gaar ned
til det Halve, vil den være for höi for den, der ingen Kapital
har, og som ingen Skjönsomhed og Kraft har til at bruge
Jord.

Man taler saa længe og saa meget endog paa Steder,
hvorfra Kyndigheden bör udgaa, om höie Eiendomspriser, og

1



C. No. 2.	 Smaalenenes Amt	 C.

om hvor lidet det lönner sig at drive Jord, at man tilsidst
tror det; der bliver en Fordom mod den hele Bedrift, og den
Tilstand kan deraf let komme, at Jord selv i det for Jordbrug
af Naturen begunstigede Smaalenene i mere afsides liggende
Distrikter ingen Værdi faar.

Smaalenene har vel kunnet have Misvæxt og middels Aar,
men har i en lang Række af Aar ikke havt noget saakaldet
Uaar. Et saadant fölger alene af Frost, der siden Aar 1812 ikke
vides at have bevirket nogen mere almindelig Ödekeggelse.
Mod Frost er man mere end i ældre Tider sikret ved Eien-
dommenes fuldstændige Afgröftning og ved den forbedrede
Dyrkningsmaade, der medförer en tidligere Indhöstning. Mid-
delsaar ere her de sædvanlige, og jordbrugeren kan i dette
Distrikt nogenlunde sikkert beregne, hvad hans Arbeide giver
af sig. En ordentlig og arbeidsom Mand lever og ernærer sin
Familie af sit Jordbrug, stundom lægger han sig Noget til
Bedste; egentlig formuende af sit Arbeide bliver han ikke; men
Konjunkturernes Omskiftning rammer ham ikke heller.

Naar jeg söger at godtgjöre Rigtigheden af min Paastand
om, at det er en overdreven Tale den, om at Landeiendommene
have været i alt for höj Priis, saa vil jeg dog skjelne mellem
de större og de mindre Ejendomme. For at Jordbruget i
Smaalenene skal, hvad man kalder det, svare Regning eller ret-
tere forrente en passende Kjöbesum, maa Eieren selv were i
egentlig Forstand Arbeider. Eiendommene ere her af saa yderst
forskjellig Udstrækning, og intet Forsög er gjort paa gjennem
Lovgivningen at normere denne.

I ældre Tider samledes meget jordegods, og i senere Tider
er man under en ubunden Frihed gaaet for vidt i Udstykning.
Kjærlighed til Fædrenejorden har ofte foranlediget dette, Bör-
nene ville have hvert sit Stykke Jord efter Faderen, og Odels-
loven, der forresten her i Distriktet nu liden Anvendelse har,
har ikke forhindret dette.

Man kan nu dele Smaalenenes Jordeiendomme i de store,
middels og i smaa. Til de store Ejendomme vil jeg hen-

regne en Skyld af 10 Daler og derover. Disse Eiendomme
besiddes i Almindelighed af Mænd, der ved leiede Arbeidere
drive Jordbruget, medens Eieren say kun förer et Slags Tilsyn
og lever med Familie som saakaldet Herremand. Er han ikke
Kapitalist, bliver han narret og snart nödsaget til at sælge.
Saadan Eiendom taaler ikke at bære en Kjöbesum beregnet pr.

Maal i Forhold til de mindre; thi den skal tillige udbringe,
hvad der ved Eierens og Familiens Arbeide skulde vindes. De
Beretninger, som fra Sorenskriverne ere afgivne over Eiendoms-

salg i de sidste 5 Aar, vise, at Kjöbesummerne altid ere blevne

mindre i samme Forhold som Skylden er höiere; Aarsagen der-
til er ikke den, at Arealet pr. Skylddaler er mindre; thi For-
holdet hermed er i Smaalenene nogenlunde givet,, men Aarsagen
er den, at Kapitalisten ikke optræder som Kjöber af de större
Eiendomme. Denne er sjeldnere hos os, og under Nutidens
forfægtede Begreber om Jordbrugets ringe Rentabilitet har han
liden Opfordring til at sætte sine Penge i Jordbrug. Den Tid
vil dog komme, da Kapitalisten erkjender, at Jordbruget er
sikkert og giver passende Rente, uden at Kapitalen sættes paa
Spil under Konjunkturers Omskiftning. Smaalenene har som

Jordbrugsdistrikt utvivlsomt en stor Fremtid, og vel var det
derfor , om ogsaa de större Eiendomme kunne bevares for
en saadan. Nu vil man spörge, hvorfor kan de större
Eiendomme ikke hos os svare Regning som i Sverige og Dan-
mark, da vil Svaret blive let, thi i Sverige og Danmark, er
Arbeidskraften billigere, der  sættes virkelige Kapitaler i Jord-
brug, der er man tilfreds med en lavere Rente, og der ere
Kornpriserne ikke saa fluktuerende. Er Eieren der ikke selv
kyndig og dygtig, bortforpagter han sin Eiendom, medens hos
os ingen Forpagterstand endnu findes.

Til de mindre Ejendomme regner jeg en Skyld af 2 Da-
ler og derunder. Det Jordbrug, som derpaa kan drives, under-
holder vanskelig en Familie. Har denne ikke anden Næring
ved Siden af, gaar Eieren let tilgrunde, og han har het i Am-
tet derfor saameget lettere været udsat, som disse Slags Eien-
domme som oftest ere höiest betalte.

De Eiendomme, som i ældre Tider kaldtes fulde Gaarde,
og hvorved almindelig forstodes Gaarde, hvis Eiere vare paa-
lagte at være Artilleri- eller Kavalleriudredere, havde en Skyld
af omkring 4 og 5 Skylddalere. Disse Eiendommes Drift svare
bedst Regning; Eieren finder der med Familie passende Ar-
beide ; Produkterne fortæres forstörstedelen paa Gaarden, me-
dens Noget bliver tilovers til Salg og dækker de kontante Ud-
tællinger. Min Mening om Uefterretteligheden af de förte Paa-
stande om overdrevne Eiendomspriser stötter sig derfor til
Betragtningen af saadanne Eiendomme. Med Hensyn til de
större og de mindre har jeg erkjendt Paastandens Berettigelse.
Betragtningen gjælder ikke heller Eiendomme, der ligge i
Nærheden af Byer; thi for disse gjælder ingen Regel for Vær-
dien, de kunne drives anderledes, og Jordbruget bliver der af
anden Beskaffenhed.

Naar de middels Eiendomme, som ikke af Beliggenheden
kunne beregne en særlig Fordeel, i Smaalenene ikke betales
höiere end 800 a 1000 Spd. pr. Skylddaler, saa vil den Mand
som deri sætter passende Kapital, deraf kunne leve sorgfrit med
Familie, naar han nemlig er en ordentlig, arbeidsom og kyn-
dig Mand.

Efter Sorenskrivernes Opgaver over thinglæste og aflæste
Dokumenter og over Salg af faste Eiendomme viser det  sig:

1. At Antallet af de solgte Eiendomme i Aaret 1863 var
458, i 1864 386;

2. At i 1863 thinglxstes Dokumenter for Belöb 701,509
Spd. 40 Skill., i 1864 kun for 339,383 Spd. 119 Skill. ;

3. At i 1863 aflæstes for 395,744 Spd. 25 Skill.; i 1864
do. for 230,555 Spd. 107 Skill.
I 1865 steg :

1. Antallet af solgte faste Eiendomme igjen til 485;
2. De thinglæste Dokumenters Belöb til 438,423 Spd. 83

Skill., og
3. De aflæste Dokumenters Belöb til 315,499 Spd. 42 Skill.

Aaret 1864 har saaledes utvivlsomt været Vendepunktet
i Krisen. At den stærke Synken i Eiendomspriserne bevirkede
en Forknyttelse, bevises endvidere deraf, at den nu i Amtet
værende ene Landbrugsskole i 1864 havde Vanskelighed for
at fyldes med Elever, medens man 2 Aar tidligere havde 3
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Skoler med fuldt Elevantal; og deraf, at Landhusholdnings-

selskabets Medlemmer i Löbet af 5 Aar er indskrænket fra

455 til 200.
Uagtet disse for Amtets Jordbrugsforholde mindre gode

Erfaringer tör jeg dog antage, at Jordbruget ogsaa i Aarene

1861 til 1865 er gaaet noget fremad, og denne Mening be-
grunder jeg i Resultaterne af sidste Folketælling.

At Landdistriktets Folkemængde i sidste 10 Aar er for-
öget med omtrent 18,000 Mennesker, beviser allerede, at Jord-
bruget kan föde Flere. Men hvad der især beviser Fremgan-

gen, er Opgaven over Tilvexten i Udsæd af ædlere Kornsorter.

I Aaret 1855 saaedes af Hvede 832 Td., i 1865 — 2,442 Td.
heri er dog formentlig ogsaa medregnet Vaarhvede.

I Aaret 1855 saaedes af Rug 3,527 Td., i 1865 — 4,724 Td.
medens Havreudsæden, der i 1855 udgjorde 45,753, i 1865
var indskrænket til 44,842 Td., uagtet denne Kornsorts Brug
f ör stadig tiltog.

Byg og Potetesudswden er omtrent den samme i 1865 som

i 1855. Byg i 1855 — 6,632, i 1865 — 6,696 Td., Pote-

tes i 1855 — 47,936, i 1865 — 48,654 Td. At Bygsæden

ikke er tiltagen mere, skriver sig fornemmelig fra Usikkerhe-
den for denne Kornsort som Handelsvare.

Forögelsen af Folkemængden maatte forholdsviis foröge
Potetesavlen; som Handelsvare til Brcenderiproduktion er den
betydelig aftagen. Nogen paalidelig Opgave over Optagelsen

af Nyland haves ikke; men jeg har Grund til at antage, at

dette i sidst forlöbne 5 Aar forholdsviis til ældre Perioder
har været meget Lidet.

Man erkjender Nödvendigheden af hellere at forbedre den
Jord, man har i Drift end at foröge Agerlandet; det nuværende
bedre Forhold mellem Vaarseed og Vintersæd beviser dette.
Heraf fölger ogsaa et bedre Forhold mellem Ager og England.

Angaaende hvormeget der af hver enkelt Sædeart udsaaes
paa et Maal Jord, da beror dette væsentlig paa Sædskiftet og
Dyrkningsmaaden. Vintersæd, Rug og Hvede, saaes alminde-
lig kun efter Gjödsling, og Udsæden er 1 Td. paa 8 a 10
Maal, eftersom Gjödslingen er stærk eller svag. Byg saaes
hyppigst efter Rodfrugter 1 Td. paa 6 Maal. Hvor Eiendommen
er i den Stand, at Byg kan saaes paa saakalclet Grönjord eller
paa Torvvælte, er Udsæden omtrent den samme. Udsæden af
Havre er meget forskjellig; paa de saakaldede Havreskifter
saaes ligetil 1 Td. paa 2 Maal, medens der, hvor Havren dyrkes
i ordentlig Sædskifte, benyttes ligetil  4 og 5 Maal til en Td.
Havre. Paa et Maal sættes almindelig 2 Td. Potetes.

Hamp og Humle dyrkes ikke; derimod tyde alle Beret-
finger paa, at Liinavlen er bleven mere almindelig. Aarsagen
dertil er fornemmelig den, at Bomuldsvarer i senere Aar have
været dyrere, og at det derfor har svaret bedre Regning at
tilvirke Liinvarer.

Under den Svindel, hvoraf Jordbrugsbedriften fælles med
andre Næringsveie leed, var det i Smaalenene bleven meget almin-
delig ved Hjælp af kunstige Gjödningsmidler at gjöre Forsög paa at
berige Jordens Produktionsevne. Brugen af peruviansk Guano
blev derfor meget almindelig. Det viste sig imidlertid snart,
hvorledes man herved misregnede sig. Hvor den anvendtes paa

feed velhævdet Mark, gav den nok Kornafgröde, men ikke
Græs, og hvor den, som ofte var Tilfældet, benyttedes for at
forbedre mager Jord, gav den hverken Korn eller Græs; dette
Gjödningsmiddel er derfor saagodtsom aldeles gaaet af Brug,
og det er vel; thi mangen Mand anstrængte sig over Evne
paa at kjöbe Guano, medens hans Haab om derved at forbe-
dre sit Jordbrug slog feil.

Forsög med Fiskeguano ogPudretgjödsel er, saavidt vides,
kun gjort af ganske faa, og nogen egentlig Erfaring om disse
Gjödningsmidlers Virksomhed haves ikke.

Det eneste kunstige Gjödningsmiddel, som i senere Aar i
Smaalenene i nogen mærkelig Grad har været anvendt, er
Beenmeel; til dette har man nu meest nitro, og Erfaring viser,
at det i Særdeleshed, anvendt til Rodfrugter, giver god Avling,
medens heller ikke Beenmelet, anvendt for at skaffe  Græs, viser
sig synderlig virksomt.

Brugen af kunstige Gjödningsmidler har derfor meget af-
taget og utvivlsomt til Gavn for Jordbruget, da Opmærksom-
heden derved mere bringes tilbage til det ene Rigtige, at være
omhyggelig med hvad der paa hver Gaard ved Jordblanding
og ved Gjödselens hensigtsmæssige Opsamling kan tilveie-
bringes.

I forrige Femaar var der gjort Forsög paa fiere Eien-
domme med Engvandingsanlæg; men de viiste sig ikke at svare
til Hensigten, og noget videre Forsög paa deslige Anlæg vides
ikke i sidste Femaar at være foretaget.

Som den fortrinligste af alle Jordforbedringer har Drai-
ning i stærke Udtryk været anbefalet; dens Fortrinlighed kan
ikke benægtes, og Smaalenene har maaske ogsaa fremfor no-
get andet Distrikt i Landet i dette Forbedringsmiddels Anven-
delse gaaet i Spidsen. Saaledes som Læren om Drainings
Fortrinlighed af Theoretikerne har været udbredt, antager jeg
at den er overdreven, i Særdeleshed naar man paastaar, at
Jordbrug ikke kan svare Regning, uden at Markerne ere drainerede.
Hermed mener jeg den saa kaldede systematiske Draining, hvor-
efter parallelle Undergrundsdiger anbringes paa al Slags Mark.

Denne Slags Draining har i sidste Femaar kun paa
ganske faa Ejendomme været anvendt; den har vistnok sin
store Nytte, men fortjener dog efter min Mening ikke saadan
Udbredelse, som af vore lærdeJordbrugere paastaaet. Det hörer
endnu til Sjeldenhederne, at Kapitalisten slaar sig paa Jord-
brug, og dette taaler ikke at bære de Udgifter, som med
Draining ere forbundne, naar de ikke kunne udredes uden
ved at foröge Eiendommenes Giiteld. Jeg taler her fremdeles
om de Ejendomme, der ikke ved Beliggenhed ere særdeles be-

gunstigede og værdifulde. Paa de fra Afsætningssteder fjer-
nere beliggende Eiendomme, eller rettere paa saadanne i Al-
mindelighed, ville Udgifterne ved Draining neppe svare Reg-
ning, medens de udbredte Begreber om sammes Nödvendighed
vil spore Mange til over Evne at anvende Midler dertil. Et
Maal af bedste Jord paa saadanne  Ejendomme har sjelden
höiere Værdi end 10 Spd., og det turde være meget tvivlsomt,
om Drainingen foröger Produktionsevnen med 50 pCt., hvormed
Jordens Kapitalværdi mindst skulde foröges. Læren om den
systematiske Draining, som Jordbrugerne i Smaalenene sjelden

1*
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har • Evne til at udföre, standser Opmærksomheden for Afled-
ving af Vand, som jeg kalder den praktiske, og som bestaar
i, at Markerne vel afgröftes for Overvand og forsynes med Af-
skjærings-Grunddiger der, hvor Undervand viser sig at staa.
Det förste Slags Diger blive ved den systematiske Draining
ikke overflödige, og Udgifterne ved de sidste ere ubetydelige
og ere i al Fald nödvendige, da Jorden, hvor saakaldet Op-
skud findes, ingen Produktionsevne har.

Det hörer ikke til nærværende Beretning at gaa videre i
Undersögelse af denne Materie; det er kun min Hensigt at
anföre, at den systematiske Draining heldigviis endnu i Smaa-
lenene ikke har fundet saadan Udbredelse, at den har under-
trykt Sandsen for den praktiske; det er ved mine Betragt-
ninger herom kun min Agt inden Smaalenene at lede behörig
Opmærksomhed paa denne Sag, og jeg tör desuden trygt paa-
staa dette, at de Marker, der ere vel afgröftede for Overvand
og forsynede med fornödne Overskjærings- Grunddiger for Un-
dervand i Almindelighed ikke staa, tilbage i Produktionsevne
for de systematisk drainerede. Jeg vil i denne Henseende op-
kaste det Spörgsmaal for Smaalenenes praktiske Jordbrugere,
om de have erfaret, at de drainerede Marker i senere Aar
mindre have været udsatte for Misveext end de praktisk
afgröftede.

Vi have i vor Nærhed den höiere Landbrugsskolegaard,
der nu antages at være fuldstændig drainet, og det vilde være
interessant at gjöre Sammenligning mellem Avlingen der og
paa de bedre dyrkede Eiendomme i Smaalenene.

Fornuftig Oekonomi er nödvendig i vort Jordbrug, hvis
det skal nyde den Fremgang, hvortil det i Smaalenene synes
berettiget. Overdrevne Anstrængelser bevirker Modlöshed, fordi
de ikke vise sig virksomme i Forhold til Udgifterne.

Skjönt Smaalenene for Kornproduktion maaske er det bedst
begunstigede Distrikt i Landet, og skjönt det i Fremtiden, naar
Kommunikationerne blive forbedrede efter den Adgang, som
dertil haves, og som vil kunne skaffe alle Præstegjelde i let
Forbindelse med Afsætningssteder, saa er det dog ogsaa for
dette Distrikt ubestrideligt, at Kornavlen bör have mindre Be-
tydning end Kvægdriften. Dette er i sidste Femaarsperiode
erkjendt; at stor Fremadskridning deri er skeet, vil de Foran-
staltninger, som efter Beretningerne . om Landhusholdningssel-
skabets Virksomhed i saadan Hensigt ere gjorte, tilstrækkelig
godtgjöre. Bliver Kornproduktionen i Smaalenenes Jordbrug
ved forbedrede Kommunikationer hævet, vil det ogsaa taale at
bære den systematiske Drainings Udgift; nu taaler det den ikke.

Distriktet avler selv i de mindre gode Aar tilstrækkelig
Korn til at brödföde sig og afhænder antageligt for mellem
200 og 300,000 Spd. aarlig. Hain kommer jeg ved fölgende
Beregning:

Landdistriktets Folkemængde udgjör nu omtrent 78,000,
og jeg antager, som i Beretningen efter forrige Folketælling
anfört, at der af Distriktets Avling til Föde for denne Folke-
mængde medgaar i Gjennemsnit for hvert Menneske ,12 Td.
Rug, 1 Td. Byg, 2 Td. Havre og 1 Td. Potetes.

I Aaret 1865 er udsaaet:
1. Af Hvede	 . .	 .	 2,442 Tdr.

Foldigheden opgivet til 	

Altsaa avlet 18,315 Tdr.

2. Af Rug  
	

4,724 Tdr.
Foldigheden opgivet til  

	
1(4

Altsaa avlet 49,602 Tdr.

3. Af Byg .	 .	 6,696 Tdr.
Foldigheden opgivet til . . .	 8

Altsaa avlet 53,568 Tdr.

4. Af Havre	 .	 . 44,842 Tdr.
Foldigheden opgivet til . 	 5

Altsaa avlet 224,210 Tdr.

5. Af Potetes . .
Foldigheden opgivet til . . .

Altsaa avlet 291,924 Tdr.

6. Af Erter • .
Foldigheden opgivet til . .

Altsaa avlet 5,724 Tdr.

Til Behovet for Landdistriktets Folkemængde antages med-
gaaet :

1. Af Rug ..	 . 39,000 Tdr.
Altsaa i Behold til Salg	 . .	 . 10,602 -,
udgjör i Penge efter 3 Spd.	 . 37,107 Spd,

2. Af Byg  	 . 78,000 Tdr.
Altsaa mere end avlet  	 . 24,432 -,
udgjör i Penge it 3 Spd 	 . 73,296 Spd.

3. Af Havre	 . 156,000 Tdr.
Altsaa i Behold til Salg	 . 68,210 -,
udgjör i Penge it i Spd. .	 . 102,315 Spd.

4. Af Potetes . .	 . . 78,000 Tdr.
Altsaa i Behold til Salg	 .	 . . 213,924 -,
udgjör i Penge a 60 Skill.	 . . 106,962 Spd.

	5. Af Hvede er avlet   18,315 Tdr.
Heraf bruges kun yderst lidt i Huus-
holdningen, hvorfor den hele Avling,
der dog for en stor Deel antages at
være Vaarhvede, ansees til Salg

Spd. .	 . . .	 .	 .	 .	 . 82,417 Spd.

Naar Erter og Blandkorn ansees medgaaet i Huusholdnin-
gerne, vil Landdistriktet i Aaret 1865 have afhændet:

1. Hvede for .	 . . 82,417 Spd.
2. Rug for	 .   37,107
3. Havre  	 . 102,315 -
4. Potetes .	 . 106,962 -

Ialt for 328,801 Spd .

Naar herfra gaar for indkjöbt Byg	 . . 73,296 -

bliver igjen 255,505 Spd•

48,654 Tdr.
6

954 Tdr.
6
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Saaledes skulde Forholdet være efter Folketællingslisterne.
Jeg skal dog derved gjöre folgende Bemærkninger:

1. Foldigheden af Rug maa ansees alt for lavt opgivet.
Istedetfor IN Fold kan gjennemsnitlig sikkert regnes 15
Fold.

2. Havresæden antages at være omtrent 5,000 Tdr. större
end opgivet ; men da adskilligt af denne Kornsort bruges
til Heste, Kreature og Sviin, kan det neppe antages, at
Mere sælges end foran beregnet.

3. Af Potetes sælges paa langt nær ikke sta meget som be-
regnet. Til Brænderiet i Moss, som er det Eneste i Amts-
distriktet, afhændes omtrent 30,000 Tdr. aarlig og den
Tilförsel, Byerne fra Landdistriktet kan tiltrænge, oversti-
ger neppe 20,000 Tdr. Meget af Potetesavlingen gaar
tabt ved Beskadigelse og Noget opfodres. Fra Kystdi-
strikterne föres vistnok endeel af de saakaldte tidlige
Potetes til Byerne ; men dog neppe saa meget, at dette
synderlig kan foröge Antallet af hvad der sælges. Pote-
terne ere næsten i enhver Familie paa Landet den vigtig-
ste Föde; deraf bruges maaske mere end naturligt; men
da Forbruget deraf indskrænker det beregnede Forbrug af
Korn, kan det i det Hele antages, at der fra Landdistrik-
terne bringes i Penge som anfört.
Efter denne Beregning skulde Smaalenene ved Udgangen

af 1865 ikke paa langt nær ved Kornsalg bringe i Penge saa
meget som ved Udgangen af 1855; men den större Folke-
mængde kræver et större Forbrug, medens Produktionen ikke
har steget i Forhold til Folkemængden. Dersom man imidler-
tid herom kunde have nogen paalidelig Opgave, vilde det maa-
ske vise sig, at hvad der nu er tabt ved Salg af Korn, er
gjenvunden ved Salg af Fedevarer, i Særdeleshed af Smör, og
en naturligere og for Distriktet gavnligere Fremgang vilde og-
saa deraf kunne udledes.

Idet jeg slutter disse Betragtninger over Smaalenenes Jord-
brug, vil jeg önske, at de overdrevne Anskuelser, som i sene-
ste Aar have gjort sig gjaeldende om Jordbrugs ringe Værd,
om Eiendommenes alt for höie Værdi og om systematisk Drai-
nings absolute Nödvendighed ikke vinder for megen Tiltro i
Smaalenene, da de bevirke Forknyttelse hos vore Jordbrugere
og en Stillestaaen i Jordbrugets Fremgang.

b. Kvægdrift.

Efter Folketællingslisterne var Hesteantallet for 1855 til
1865 formindsket fra 10,935 til 9,829 og Kvægantallet fra
42,704 til 41,972. At Kvægantallet er aftaget, grunder sig vel
for nogen Deel i mindre gode Foderaar; men det er dog
væsentlig en Fölge af, at man tidligere holdt for mange Krea-
ture, og at Erkjendelsen nu er vakt om Nytten af at holde
færre og föde bedre.

Det formindskede Hesteantal er mere iöinefaldende; men
ogsaa dette regner jeg til en Fordeel for Jordbruget. Det er
fornemmelig en Fölge af, at man nu finder, at det svarer be-
dre Regning at kjöbe Heste fra andre Distrikter end at op-
föde. Ungheste ere derfor sjeldne og Antallet af Heste paa
hver Gaard bliver mindre.

Antallet af Faar er efter sidste Folketælling fra forrige
Femaarsberetning formindsket fra 27,711 til 24,700 og af Svin
fra 5,170 til 4,046 Stykker. Disse Formindskelser ansees at
være til Gavn for Jordbruget. Faarene give forholdsviis til
det Foder, de fortære, ikke det Udbytte som Kreaturene, og
Svin ere, hvor de födes udenfor Forbruget i Huusholdningerne,
aabenbart til Tab, især nu, da Flesket i Byerne ere i lav

Til Forbedring af Kreatur-Racerne er i sidste Femaar
ikke meget foretaget. Kreature af reen Ayrshirerace er vel
til enkelte Eiendomme, som til Sullerud i Eidsberg, Wærnö i
Rygge, Tomb i Raade og Lundestad i Berg, indfört; men
nogen synderlig Udbredelse i Amtsdistriktet har denne Race
endnu ikke faaet. Aarsagen hertil er for en Deel Mangel paa
Evne til at gjöre Indkjöb, men fornemmelig den, at man er i
Tvivl om Racens Fortrinlighed som Melkekjör, og om ikke vore
egne Kjör ere bedre skikkede for Distriktet. Denne Tvivl er
bleven saa meget större, siden man ved Kreaturernes bedre
Rögt og Pleie har overbevist sig om, at de Smaalenske Kjör
kunne give godt NIelkeudbytte.

Indförsel af Kreature fra Telemarken synes ogsaa at være
aftaget. Paa enkelte Eiendomme, som paa Kambo ved Moss,
Ellinggaard i Onsö og Lundestad i Berg, bestaar en större
Deel af Besætningerne af Thelemarkske Kreature, og ublandet
Opdræt af denne Race finder der Sted; men heller ikke den
vinder Udbredelse.

Forholdet mellem Antallet af, hvad der af stort Kvæg
vinterfödes og Melkekjör, kan kun omtrentlig angives, naar
antages, at en Oxe holdes for 10 Kjör. Paa Opdræt af
Stude eller egentlig Slagtekvæg lægges ikke Vind. Hvad der
bringes til Byerne er fornemmelig Oxer og gamle Kjör; men
hvad heraf sælges, opgaar neppe til en Sum, der kan komme
i synderlig Betragtning i Beregning over, hvad Fædriften ka-
ster af sig.

Af langt större Betydning er i senere Aar Melkeudbyttet
bleven; Kreaturernes bedre Rögt og Pleie bidrager fornemme-
lig hertil, og den höie Pris paa Smörret har sporet Landman-
den til mere Sparsomhed i Huusholdningen med denne Vare
for deraf at kunne gjöre noget i Penge. Naar fra Antallet af
Kreaturene 42,000, regnes 10 pCt. Oxer og 20 pCt. Ungfæ, saa
bliver tilbage af Melkekjör 29,400, og det tör vel antages, at
mindst 1 Bit Smör af hver Ko gjöres i Penge.

Paa flere af de större Eiendomme, som Tomb i Raade,
Ellinggaard i Onsö og Wærnö i Rygge ere Meierier af fortrin-
lig Beskaffenhed oprettede, og dette virker ved Exemplet paa
det övrige Landdistrikt. Landhusholdningsselskabet foranstal-
tede ved offentligt Bidrag i 1865 et större Meieri og Ysteri
oprettet i Tune, Moss Fogderi, og har givet Tilsagn om Bi-
drag til et saadant i hvert af de övrige Fogderier, ligesom
flere mindre Ysterier ved privat Virksomhed alene allerede ere
og kunne ventes oprettede.

Det aarlige Udbytte af Melk, som en Ko i Smaalenene
giver, er afhængigt af, hvorledes den födes, og varierer vistnok
fra 2,500 til 1,500 a 1,200 Potter aarlig.

Af Faar holdes flest i Rakkestad Fogderi, hvorfra endeel
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vel sælges som Slagt; men i det Hele taget holdes Faarene
kun for Uld til Behovet inden Distriktet.

C. Skovdrift.

Fra Amtsdistriktets egne Skove fremdrives kun lidet Töm-
mer til Saugbrugene. Til disse ved Frederikshald kommer
Störstedelen fra Sverige, til Saugbrugene ved Sarpsborg og
Frederikstad samt til Soli Brug i Tune kommer Tömmeret i
Glommens Vasdrag fra Oplandene. Ved Saugbrugene i Moss
forædles derimod endeel Last fra Skove i Vaaler og Haaböl,
skjönt ogsaa dertil meget Tömmer flödes fra Distrikter i
Akersbuus Amt om Öieren. Skovene bringer saaledes ikke
Amtsdistriktet mange kontante Penge.

Skjönt nogen egentlig forstmæssig Behandling endnu ikke
er bleven almindelig, antages det dog fremdeles, at der er
gjort Fremgang med en omhyggeligere Anvendelse af Skoven.
Udhugstkontrakter, og Salg af Smaalast til Soon og Moss, som
för var meget almindelig, er nu næsten ganske ophört. Smaa-
lenenes Skove, i Særdeleshed paa Kyststrækningen, led bety-
delig Skade ved Stormen den 25de November 1861. I Mands
Minde kjendes ikke til saadant Vindfald, og Virkningen af
Stormen har i de paafölgende Aar især viist sig skadelig, idet
Granskovene i ualmindelig Grad e -re. törrede. Aarsagen hertil
antages at være den, at Træerne lösnedes i Roden og efter-
haanden törrede.

Skovprodukterne fra Distriktets egne Skove, som bringes
i Handel, betaar 4,f. det saakaldte Saugtömmer, der opskjæres
til Bord og Planker; Priserne derpaa ere forskjellige efter
Tömmerets Topmaal. I det Glommenske Vasdrag kommer
Tömmeret, som allerede bemærket, fra fremmede Distrikter,
og ved Brugene i Tistedalen og Moss har dannet sig Sang-
brugsforeninger, af hvis Bestemmelse Tömmerpriserne afhænger.
Nogen Konkurrence om Tömmer er her saaledes ikke.

Saugbrugene ved Amtsdistriktets Byer forsyne af deres
Affald derhos Indvaanerne med Störstedelen af det Brænde,
som tiltrænges; der er saaledes lidet Behov for Broande fra
Landdistrikterne. Hvad der heraf sælges, sendes fra Kystdi-
strikterne til Christiania.

Til Lettelse af Skovprodukters Fremdrift er som bekjendt
det Frederiksbaldske Vasdrag fra Femsöen i Berg til Söerne i
Rödenms bleven kanaliseret. Det Uheld som i Aar 1860 traf
Sluserne ved Krappeto i Aremark har forringet dette Arbeides
Nytte. Skjönt Midler dertil for endeel ere bevilgede af Stor-
thinget i 1863 har Sluseværket ved Krappeto hidtil ikke kun-
net gjenopföres, fordi Frederikshalds Trælastforening har reist
Proces mod Kanalarbeidets Direktion med Hensyn til den Af-
gift, som efter Kongelig Resolution skulde bæres af Tömmeret
som Bidrag til Slusernes Gjenopförelse. Sagen staar for Over-
retten, og Arbeidets Udförelse vil af Udfaldet formentlig bero.
Kanalisationen, som den nu er, erkjendes forövrigt at være af
stor Nytte for Tömmerdriften, da Tömmeret nu lægges i Flaa-
der og trækkes ved Dampskibe gjennem Vasdragene i Röde-
sms og Aremark til Asperen.

Nogen anden Foranstaltning til Lettelse af Tömmerdrift

i Vasdragene er ikke gjort. Undersögelser ere dog anstillede
om en Forbedring af Svendals-Elven og Moss-Elven samt
om Regulering af Moss-Vandet og Gjelsöen i Aremark ; de 2de
sidstnævnte Arbeider, der hovedsagelig have Jord-Indvinding til
Hensigt, antages snart at komme til Udförelse.

Tjære tilvirkes fremdeles ved Soli Brug af Tömmeraffaldet ;
derimod tilvirkes ikke længere Tjære ved Brække i Rakkestad,
hvis Saugbrug i 1865 blev nedlagt, formentlig fordi den
skaarne Lasts Transport derfra til Udskibningsstedet i Sanne-
sund medförte Udgifter, den ikke taalte at bære, efterat Damp-
sangene ere komne i Gang ved Frederikstad. Med Hensyn
til disses og de övrige Saugbrugs Antal og Drift henvises til
Tabel No. 2. *)

Kultilvirkningen har paa Grund af Moss Jernværks  ind-
skrænkede Drift fremdeles været i Aftagende.

Til Brænde bruges i Landdistrikterne, saavidt vides,
alene Træ.

d. Fiskeri.

Uagtet Smaalenene har en langstrakt Kyst, er (fog det
Erhverv, Kystbeboérne söge *ved Fiskeri, lidet i Forhold til,
hvad det kunde være. I Rygge og Moss Landsogn holdes
endnu som i ældre Tider og paa de samme Eiendomme som
da — Alby og Grimsröd paa Gjelöen,  Fæste, Wærnö, Evie,
Botner og Stötvig i Rygge -- de saakaldede Bundgarn med
Ruser hovedsagelig til Fangst af Makrel og Lax ; men disse
Fiskerier ere ikke meget lönnende og yedligeholdes maaske
meest af gammel Vedtægt. Paa den övrige Kyststrækning vi-
des de heller ikke at være i Brug. Derimod ernære flere
Kystboere baade i disse Præstegjelde og i Raade sig ved det
saakaldede Krogfiskeri og med Bakker, hvorpaa fornemmelig
fanges Torsk og Flyndre, der sælges til nærliggende Byer, til-
deels ogsaa til Christiania. Af störst Betydenhed er Fiskerierne
i Onsö og paa Hvalöerne, hvor de gjöres til egentlig Nærings-
vei. Nogen videre Fremgang har dog denne Næringsvei ikke
i sidst forlöbne Femaar gjort, skjönt man har lettere end för
for at afsætte, hvad der fanges til Opkjlibere, der fra Fiske-
stederne bringer Fisken til Kjöbstwderne. • Det er fornemmelig
Makrel og Hummer, som her fanges. Makrelfiskeriet i Onsö
angives nu at beskjæftige 40 Dmksbaade med en Besætning af
120 Mand i 5 a 6 Uger og antages at indbringe omtrent
100 Spd. pr. Band.

Paa Kysterne om Hvalöerne og Bergs Preestegjeld ved
Sponvigen viste sig i et Par Aar i Vintermaanederne en
Mængde Sild, der efter Undersögelse, som derom blev anstillet,
ikke ansaaes tjenlig til ved Saltning at gjöres til Handelsvare;
deraf fangedes derfor mindre, end der var Anledning til, og
afhændedes deels til Brug i Huusholdningerne, men hovedsa-
gelig til Landmænd om Frederikshald som Gjödningsmiddel.
Den betaltes til saadant Brug kun med 12 Sk. pr. Tönde. I
de sidste 2 Aar er denne Sild igjen forsvunden.

*) De her bg i det Følgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
komm ende ".
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Laxefiskerierne i Iddefjorden, der i ældre Tider var af stor
Betydning, ere fremdeles i Aftagende.

En Östersbanke er anlagt paa Hvalöerne, der giver gode
Udsigter. Kunstig Fiskeformerelse er vel tidligere paa enkelte
Steder i Amtet forsögt, men er formentlig senere ikke ved-
ligeholdt.

I Amtsdistriktets Indsöer drives ikke Fiskerier, uagtet
maaske en större Fordel deraf kunde gjöres, uden som Bidrag
til Huusholdningerne.

Elvene i Rakkestad og Eidsberg ere rige paa Krebs, og
til dens Formerelse er Foranstaltning af Landhusholdnings-
selskabet truffen.

Smaalenenes Beboere ere i det Hele saa meget beskjæf-
tigede med Jordbrug, at de ikke kunne offre Fiskerierne, der
indtræffer i den for Jordbruget vigtigste Tid, synderlig Ar-
beidskraft.

e. Bjergværksdrift.

Nogen ny Malmanviisning er i Amtsdistriktet i sidste
Femaar ikke optaget. Her findes saaledes fremdeles kun det
ene Jernværk ved Moss, med Hensyn til hvis Drift henvises
til vedlagte Tabel No. 3.

f. Fabrik og Haandværksdrift.

Af vedlagte Tabeller No. 2 erfares, at Antallet af Fa-
brikker, som hovedsagelig bestaar af Saugbrug, Teglværk og
Kornmöller ; omtrent er det samme, som i forrige Femaar.
Dampsaugernes Antal ved Frederikstad er tiltaget, ligesom 2de
Kornmöller, der ogsaa drives ved Damp, ere anlagte i Glemminge.

Et Glasværk er anlagt ved Hafslund; men da det ikke
svarede Regning, er dets Drift igjen standset.

Paa Torderöd Eiendom ved Moss er anlagt et Skibsværft,
der antages at ville komme til at udöve en heldig Indflydelse
paa Moss og omliggende Landdistrikt. Det ældre Skibsværft
paa Yven i Tune er i Femaaret udvidet. Sukkerraffinaderiet
ved Frederikshald er nu ganske nedlagt. I Landdistriktet har
i de sidste 5 Aar intet Brændevinsbrænderi været drevet.

g. Binæringer.

Som under Jordbruget bemærket har Liinsæden i sidste
Femaar tiltaget, og da selve Linet ikke afhændes, kan det
antages, at deraf tilvirkes Lærreder, og at Huusfliden igjen er
bleven noget större. Nogen synderlig Fremgang i denne Hen-
seende har Amtsdistriktet dog neppe gjort.

I Onsö Prwstegjeld, Moss Fogderi, ere byggede 18 Dwks-
baade under 3 Læster. Disse Baade ere væsentlig bestemte
til Lodsbaade. Paa Hvalöerne i Idde og Marker Fogderi ere
byggede 2 Jægter, drægtige 16 Læster, og 40 mindre Baade.

Ved Skibsværftet paa Yven i Tune er bygget 2 Skibe paa
52 og 100 Læster og paa det i Femaaret anlagte Skibsværft
ved Torderöd i Moss Landsogn er bygget et Skib. Ved begge
Værfter ere flere Skibe reparerede. Endvidere er en Jagt
bygget i Krogstad Fjord ved Tomb i Raade.

Fragtfarten har paa Grund af den udvidede Dampskibsfart

aftaget. Fra Kysterne i Landdistriktet vides nu kun 3 Jægter
Onsö at være i stadig Fart.

Jagt drives ikke som Næringsvei, uagtet Fredningsloven
har foröget Mængden af Vildt. Elsdyr har formeret sig meget

Præstegjelde paa Östsiden af Glommen, i Rödences, Aremark,
Rakkestad og Id.

I sidste Femaar er et Landhandleri oprettet ved Krog-

stad Fjord i Raade.

I Medhold Lov af 28de September 1857 er i Femaaret
meddeelt 44 Handelsbreve i Rakkestad Fogderi, hvoraf de 20

igjen ere opsagte, 13 i Moss Fogderi, hvoraf kun de 8 benyt-

tes og 10 i Idde og Marker Fogderi.
Fra den störste Deel af Rakkestad Fogderi afsættes Land-

mandens Produkter til Christiania og forövrigt til de nærmest
liggende Byer inden Amtsdistriktet.

h. Distrikternes Tilstand i Almindelighed.

Efter Sorenskrivernes Opgaver, Tabel No. 4, er de thing-
læste Belöb större end de aflæste.
Moss	 Sorenskriveri	 . 121,479 Spd. 39 Skill.

Tune	 Do. .	 . 338,770 — 97 —
Idde ogMarkerDo. 	 . 221,570 — 46 —

Rakkestad	 Do.	 . 160,473 — 56 —

Trygstad	 Do.	 . 259,354 — 26 —

PantegjEelden er altsaa foröget med 1,104,648 Spd. 24 Skill.
Denne Forögelse er altsaa omtrent 300,000 Spd. mindre

end i forrige Feinaar. Herfra kan imidlertid ikke sluttes til
nogen Forbedring i Velstanden ; thi havde Adgangen til Laan
været saa let, som Laanetrangen har været stor, saa vilde sik-
kerlig en ganske anden Forögelse have viist sig.

Fra Forögelsen af Gjælden ubetinget at slutte tilAftagelse
i Velstand gaar heller ikke an; thi skjönt Eiendomspriserne
ere blevne lavere, og den Formue, som ligger i Eiendommens
Værd, derved er formindsket, maa det dog paa den anden
Side antages, at Forbedringer, som i Löbet af 5 Aar — om
de end have været mindre i sidste Femaar end i foregaaende
— ere udförte paa Jordeiendomme, foröger Formuen.

Hvad der desuden med Hensyn til Forögelsen af Pante-
gjælden efter Sorenskrivernes Opgaver over thinglwste og af-
keste Dokumenter maa lægges Mærke til, er, at Afdrag paa
Panteobligationer, der först aflæses, naar de heelt ere betalte,
ikke her kommer med i Beregningen. Den störste Gjæld blev
i Smaalenene stiftet, da Hypothekbanken traadte i Virksomhed;
havde man Opgaven over, hvad der paa Gjælden i 12 Aar alene
til dette Laaneinstitut er afbetalt, vilde en betydelig Formind-
skelse af den forögede Pantegjæld deraf vise sig. Det samme
er Tilfældet med Pantegjælden til Oplysningsvæsenets Fond.
De större Summer, som deraf udlaantes paa Afdragsobligatio-
ner, ere endnu ikke afbetalte og Obligationerne ikke aflæste.

For at kunne nogenlunde paalidelig bedömme, hvor ede
det har forholdt sig med Landeiendoms-Priserne i Amtsdistrik-
tet i forlöbne Femaar, har jeg fra Sorenskriverne indhentet
specificerede Opgaver over de i dette Tidsrum ved Tvangsauk-
tioner solgte Eiendomme og deres Matrikulskyld. Forinden
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jeg meddeler Resultaterne heraf, skal jeg bemærke Fölgeude:
Selv om jeg kunde tilveiebragt Opgaver over alle i dette

Tirum ogsaa ved frivillige Overdragelser og Skifter afhæn-
dede Eieudomme, antager jeg dog at man fra disse Overdra-
gelser vanskeligere kan slutte sig til Eiendommenes virkelige
Værdi, fordi disse Overdragelser som oftest skee fra Forældre
til Burn, hvorved Eiendommenes ITærd ikke kommer saa nöie i
Betragtning.

Hvad Tvangsauktionerne angaar, vil man vel kunne sige,
at den virkelige Værdi heller ikke af disse kan udledes, fordi
Panthavere derunder afte blive nödsagede til, for at faa dæk-

ket deres Fordringer, at gjöre höiere Bud end ellers vilde været
gjort. Jeg tör dog med Sikkerhed antage, at dette yderst
sjeldent er Tilfælde, naar man lægger Mærke til, hvorledes
her ved Tvangsauktioner i Regelen gaar tiL

Ved disse möder nemlig ikke egentlig Liebhabere, det være
nu enten, fordi her er en Fordom mod at være med og skille
en Mand, der er kommen i den ulykkelige Omstændighed, at
hans Eiendom af Trang stilles under Auktion, fra sin Eiendom,
eller fordi man antager, at det lidet nytter at gjöre Bud ved
en Tvangsauktion, der som oftest bliver gjentagen mange Gange,

forinden det kommer til egentligt Salg. Hvad enten Auktion
afholdes for privat Pantefordring eller efter Forlangende a f
offentlig Laaneindretning, viser man maaske for megen Tilböie-
lighed til at lade Auktionen gjentage, naar Debitor derom
yttrer Onske, eller naar der underhaanden skeer om end nok
saa lidet Overbud. Naar det er kommen til den Yderlighed
med en Mands oekonomiske Stilling, at hans Eiendom, af Trang
stilles til Auktion, er det vist sjeldent, at den Udsættelse, han
kan faa fra en Auktion til en anden, bidrager til at forbedre
hans Oekonomi. Eiendommen misbruges som oftest i Mellem-
tiden enten til Udhugst af Skov eller til overdreven Kornud-
sæd, Pantet forringes, og Eierne blive fattigere. Det vilde
utvivlsomt st yrkeKreditforholdene, ogsaa hvad Gjælden paa faste
Eiendomme angaar, naar Kreditor kunde paaregne, at han i
Tilfælde af mislig Betaling hurtigere kunde komme til sin Ret.

Idet jeg her gjengiver Resultaterne af Sorenskrivernes Op-
gayer, bemærkes, at jeg af disse udelader de solgte Eiendomme,
som have en Skyld af 10 Daler og derover, fordi, som allerede
ovenfor under Jordbruget bemærket, disse större Eiendomme
forholdsviis til Skylden ikke betales som de mindre.

Med Undtagelse af saadanne Ejendomme viser det sig:

1. For Idde og Marker Sorenskriveri.
	3 Daler - Ort 22 Skill. for	 4,310 Spd. - Skill.

49	 - 3 - 23 -	 -	 45,141 - 88
27	 - 4 - 16 -	

-	

30,590 -
27	 - 2 - 20 -	

-	

21,289 -
57	 - 3 -	 9 -	

-	

53,510 -

At i 1861 ere solgte 2 Ejendomme af Skyld
- - 1862	 —	 22	 —
- - 1863	 —	 19
- - 1864 —	 14
- - 1865 —	 39

Ialt 96 Ejendomme af Skyld 166
Middelprisen har altsaa været 932 Spd. pr. Skylddaler.

Af de for denne Opgave undtagne Ejendomme bemærkes,
at i Aar 1864 er solgt Eiendommen Bærby i Id af Skyld 50
Daler 2 Ort 9 Skill. for 14,000 Spd. Denne Eiendom, der har
hört til de i ældre Tider saakaldte adelige Swdegaarde, er
oprindelig bleven alt for häit skyldsat formeentlig paa Grund
af Saugbrugsprivilegier og Fiskeri, hvilke Herligheder nu ikke
længere existere. Da Saugbrugsprivilegierne utvivlsomt overalt
have bevirket, at vedkommen le Eiendomme have faaet en höiere

Daler — 18 Skill. for 154,81:3 Spd. 88 Skill.

Skyld, kunde disse Privilegiers Ophævelse maaske have begrun-
det en Fordring paa Afslag i Skylden fra vedkommende Eiere,
uden at dog, saavidt vides, nogen saadan Fordring er fremkom-
men. I Aaret 1865 er solgt 3 Ejendomme af Skyld 10 Daler
2 Ort 12 Skill., 11 Daler 16 Skill. og 10 Daler 16 Skill. for
respektive 7,230 Spd., 3,400 Spd. og 7,890 Spd. Middelpri-
sen paa disse större Ejendomme, naar Bærby ikke regnes med,
har altsaa været 600 Spd. pr. Skylddaler.

2. For Moss Sorenskriveri.
11 Ejendomme af Skyld 29 Daler - Ort 23
15	 18 -	 2 - 12
9	 8-	 1-22
6	 17 -	 3 - 18

10	 13 -	 4 -	 3

At i 1 4 361 ere solgte
- - 1862
- - 1863
- - 1864

- 1865	 •■•■•■■••••■■1

Skill. for 21,351 Spd.
- 15,036 -

- - 7,985 -
- - 8,983

- 8,399 - -

Ialt 51 Eiendomme af Skyld 87 paler 3 Ort 6 Skill. for 61,754 Spd. - Skill.
Middelprisen har altsaa været 708 Spd. pr. Skylddaler.

Af Eiendomme over 10 Dalers Skyld ere desuden solgte :
I 1861 Tomb med Sletterö i Raade af Skyld 64 Daler 2 Ort 16 Skill. for 30,000 Spd.
- 1863 Balke med Wang i Rygge - - 10 - 2 - 7 - - 10,700 -
- 1864 Fusker i Haaböl	 — 11 - 3 - 22 - - 7,000 -
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3. For Trygstad Sorenskriveri.
At i 1861 ere solgte 2 Ejendomme af Skyld	 5 Daler

- -1862 	 .......	 16	 —	 ..._	 28	 -
- - 1863	 —	 12	 —	 .........	 32	 -
- -1864  __	 23	 _.	 37 -
- - 1865 —	 27	 —	 38 -

- Ort 21 Skill. for
3 - 22
4 - 17
3- 2
1 - 17 _

5,210 Spd. - Skill.

25,527 -
23,825 - 60 -
31,099 -
30,909 -

Ialt 80 Ejendomme af Skyld 142 Daler 4 Ort 7 Skill. for 116,570 Spd. 60 Skill.
Middelprisen har altsaa været 815 Spd. pr. Skylddaler.

4. For Rakkestad Sorenskriveri.
At i 1861 ere solgte 3 Ejendomme af Skyld - Daler 4 Ort 23 Skill. for 1,247 Spd. 84 Skill.

- - 1862 —	 3	 —	 — 6 -	 -
- - 1863 _..	 4	 —	 —	 6 -
- -1864 	 ......_	 12	 —	 ___.	 21	 -	 -
- - 1865	 ..___	 30	 .___	 —	 31

Ialt 52 Ejendomme af Skyld 66 Daler 2 Ort 20 Skill. for 63,504 Spd. 100 Skill.
Middelprisen har altsaa været 960 Spd. pr. Skylddaler.

2
2
2
1

- 4,585	 -
- 6,461	 -	 -

- 19,972	 -	 -

- 31,239	 -	 16

At i 1861 ere
- - 1862
- - 1863
- - 1864
- - 1865

solgte 10 Ejendomme
- 11
- 10
- 12
- 10

for 21,775 Spd. - Skill.
- 13,536 -	 -
- 8,409	 -	 •••

- 14,112 -
- 14,362 -

5. For Tune Sorenskriveri.
af Skyld 20 Daler 4 Ort 6 Skill.

- 11 

- 1 - 3

9 - 2

- 20	 - 14 -
- 21 - - - 23 -

Ialt 53 Eiendomme af Skyld 82
Middelprisen har altsaa været 880 Spd. pr. Skylddaler.

Priserne have altsaa været lavest i Moss Sorenskriveri. Jeg
kan ikke skjönne, at Grunden dertil kan have været nogen an-
den end den, at Jordbruget der mere end andetsteds er bereg-
net paa Potetesdyrkning, og da denne har været mislykket og
Poteterne i liden Priis, maa dette have virket mere end i de
andre Sorenskriverier paa Eiendomspriserne.

Efter Opgaverne ere i Femaaret ved Tvangsauktioner solgte
331 Ejendomme under en Skyld af 10 Daler; af disse havde
31 en Skyld over 4 Daler, 65 fra 2 til 4 Daler og 235 en
Skyld under 2 Daler.

Det er altsaa fornemmelig de smaa Ejendomme, hvis Be-
siddere have været udsatte for at gaa tilgrunde, og Aarsagen
er efter min Mening baade den, at disse Ejendomme have væ-
ret höit betalte og ikke have kunnet ernære Familierne.

Naar man efter Middelpriserne paa de ved Tvangsauktio-
ner solgte Ejendomme skulde kunne drage nogen Slutning om
Værdien af Skylddaleren, da vilde denne nu were omtrent 800
Spd., hvilket stemmer med den Erklæring, som Amtsformand-
skabet i 1858 herom afgav, og i Overensstemmelse hermed
skulde Eiendomspriserne i Smaalenene ikke være faldne. Af
Kjöbesummene paa de större Ejendomme viser det sig, at disse
forholdsviis til Skylden bar mindst Værdi, og saaledes har vist-
nok her i Amtet Forholdet længe været, og Aarsagen er upaa-
tvivlelig den, at Driftert af saadanne Eiendomme svare mindst
Regning. Af de middels Eiendomme har forholdsviis kun meget
faa været i Handel, og jeg tör deraf slutte til min ovenfor
fremsatte Paastand om, at disses Eiere have bedst for at bestaa.
Af middels Eiendomme fra 4 til 6 Skylddaler har efter Opga-

Daler 3 Ort 22 Skill. for 72,194 Spd. - Skill.

verne ialt været solgt 16 af Skyld tilsammen 76 Daler 13 Skill.
for 56,744 Spd. Middelprisen paa Skylddaleren bliver der
omtrent 750 Spd., og denne er maaske for Tiden den, der
meest nærmer sig den rette. Hvad Priserne paa de mindre Ei-
endomme angaar, maa lægges Mærke til, at Bygningerne paa

disse, der i Almindelighed ere ligesaa store og fuldstændige
som paa de middels store, komme meget i Betragtning ved

Kjöbslutninger. I det Hele tör det antages, at Landalmu.en i

Smaalenene sætter for meget i Bygninger, og at man ved Ud-
regning af Matrikulskyldens Værdi efter Salgspriserne bör fra-
drage, hvad Bygningerne kunne ansees betalte med.
delprisen paa Eiendomme omkring 2 Skylddalere været 800
Spd. pr. Skylddaler, kan man mindst beregne de 200 pr. Skyld-

Har Mid-

daler paa Bygningerne.

For Smaalenenes Vedkommende maa med Hensyn til Ma-
trikulskyldens Værdi lægges Mærke til, at Distriktets Eien-
domme har lidt Skov og daarlige Havnegange.

Efter Fogdernes Opgaver ere i Femaaret afholdte Exeku-

tioner og Udpantninger:
I Moss Fogderi 5,528,
- Rakkestad do. 5,844 og
- Idde ogMarker do. 1,538.

Disse Forretningers Antal i de tvende förstnævnte Fogde-
rier er broget til det dobbelte, mod hvad det var i forrige
Femaar, og deraf maa sluttes, at Velstanden er meget aftagen.

Naar man spörger en Almuesmand, hvad er Aarsagen til,
at Velstanden saaledes aftager, bliver Svaret almindelig de höie
Skatter. Mangel paa Vindskibelighed, Luxus i Klædedragt,

2
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især hos Fruentimmerne, har vist den störste Skyld i den afta-
gende Yelstand; men det staar ikke heller til at nægte, at
Skatterne ere trykkende. Lovene om Sindssyges Behandling,
om Skole og Fattigvæsenet samt om Matrikulens Revision have
bidraget meget dertil og bidraget til Misnöie. Skjönt man i

Sn)aalenene er saavidt fremskreden i Oplysning, at man skjön-
ner Nödvendigheden af de med disse Love trufne Forföininger,
finder man maaske dog, at Tidsaanden har været for hurtig til
at gjöre Fremskridt.

De offentlige Skatter, der paahvile Skylddaleren i dette

Distrikt ere omtrentlig folgende:

Statskassen, Veiudgifter. . - Spd. 72 Skill.
Amtskommunen og Veikassen 1 - 30 -
Kommuneskat . . _ 60 -
Skole- og Fattigskat 3 - - -
Tiende og Told . . - 48 •
Veiarbeide in natura 2 - - -
Skydsstationer • _ 30 -

Tilsammen 8 Spd. - Skill.
Regner man nu Skylddaleren til en Værdi af 750 Spd.,

og Nettoindtægten deraf til 6 pCt., saa faar man ud 8 Spd.
Skat paa 45 Dalers Indtægt. Saaledes er Forholdet paa Lan-
det, og ingen Byborger, som betragter dette, vil have Grund
til at beklage sig over de Skatter, han betaler.

En anden Byrde, som vækker Misnöie, og hvorover man
med Grund beklager sig, er Overlæsselse med kommunale Om-
bud. Det er i Sandhed ikke let for Almuesmanden at indsee,
hvorfor Loven af 1.857 befriede Sorenskriverne for Overformyn-
deriets Byrder og overförte dem paa ham, eller at skjönne sig
paa den tungvindte og byrdefulde Sammensætning af Bygde-
mænd for at revidere Matrikulen. Hvad er ikke disse kommu-
nale Ombud og Vidnepligten for en Byrde paa Landet mod i

Byerne., og med alt dette hörer man saa megen Tale om Land-
mandens Fordele.

Fordelen bliver alene den, at hans Næringsvei er den
naturligste og skjönneste af alle og ikke som andre er saa
meget afhængig af Konjunkturernes Omskiftning.

Hvad der for dette Amtsdistrikt forholdsviis kræver de
störste pekuniære Offere, der lammer Amtskommunens Kræfter
til at gjennemföre gavnlige Foranstaltninger, er Udgifterne til
de Sindssyge. Ved Udgangen af Aaret 1865 havde man ialt
82 saadanne, hvoraf de 20 forpleiedes paa offentlige Indret-
ninger og de övrige i Distriktet tilsammen med en Udgift af
omtrent 4,500 Spd.

Loven om Fængselsvæsenet, der i sidste Femaar her i
Amtet er traadt i fuld Virksomhed, har aabenbar lettet Land-
distrikterne for en stor Byrde, idet den har hævet Vagtholdet
in natura, uden at Udgifterne i Anledning Forbrydelsers Un-
dersögelse og Paatale derved ere forögede, da man med det
ene i Landdistriktet oprettede Distriktsfængsel og ved Leie af
Fængselsrum i Byernes Distriktsfængsler kan hjælpe sig uden
Præstegjelds-Fængsler, Antallet af de offentlige Justits- og
Politisager har været noget större end i forrige Femaar, nemlig:

I 1861 213 Sager, hvori 319 Tiltalte.
- 1862 243	 — 324
- 1863 214	 —	 —	 311	 ■•■■■

- 1864 242 — — 308 —
- 1865 199 —	 294 —

Tilsammen 1,111 Sager, hvori 1,556 Tiltalte.
Af disse Tiltalte ere de 185 Svensker, og 78 af disse

Svensker have været under Tiltale ved Frederikshalds Byes
Jurisdiktion.

En anden stor Byrde i Landdistriktet, nemlig Tilsigelses-

skyds, er saa godt som aldeles afskaffet, idet faste Skydssta-
tioner forholdsviis med liden Udgift, gjennemsnitlig 24 Skill.
pr. Skylddaler, i alle Prwstegjelde med Undtagelse af Aremark
ere blevne oprettede. Aarsagen til at saadan Foranstaltning
ikke ogsaa i dette Prwstegjeld er gjennemfört, er den, at der
gjennem samme gaar meget lidet Skyds, og Distriktet bar en
5 Mile lang Hovedvei, der kræver 3 Skydsstationer, hvis Op-
rettelse til faste vilde kræve uforholdsmæssig stort Bidrag.
Ogsaa i dette Proestegjeld anstrænger man sig for at faa af-

skaffet Tilsigelsesskydsen. Intetsteds, hvor fast Skydsstation er
bleven oprettet, er man gaaet tilbage til Tilsigelsen, om end
större Bidrag til Vedligeholdelsen er bleven nödvendig; thi
man indseer nu fuldkommen, hvor besværlig og forhadt denne
Byrde var, og hvor ulige den blev fordeelt.

Den Lettelse, som Loven af 21de Marts 1860 §§ 1 b og

5 har sögt at tilveiebringe for Oprettelsen af faste Stationer,
bar knn paa enkelt Sted her i Amtet maattet benyttes.

Loven om Yeivæsenet af 15de September 1851, forsaa-
vidt den i §§ 6, 7 og 8 paabyder Istandbringelsen af ny Rode-
og Veiinddeling er i sidste Femaar bleven fuldstændig gjennem-
fört, og antages at være til stor Lettelse i Vedligeholdelses-

pligten, da derved har kunnet paasees, at hvert enkelt Brug
har faaet sit Veistykke saa nær som muligt og ikke som för
Vedligeholdelsespligt baade paa Hovedvei og Bygdevei. Den
nye Rode- og Vei-Inddeling og den vakte Sands for Nytten af
gode Veie bevirkede derhos en större Iver for Vedligeholdelsen,
idet Loven forudsatte, at Forandring deri ikke igjen lettelig
kunde foretages. Skade, at Loven om Matrikulens Revision
atter har givet i Udsigt en Forandring heri.

Efter vedlagte af Veiinspektör, Kaptein Scharffenberg for-
fattede schematiske Fremstilling af de offentlige Veie, har Amts-
distriktet ved Udgangen af Femaaret 43 Mile Hovedvei og 86

Mile Bygdevei.
Istandbringelsen af den nye Rode- og Vei-InAdeling gav

fornemmelig til Undgaaelse af den i Veilovens § 7 omhandlede

Udjevning af Vedligeholdelsespligten Stödet til mange nye Byg-
deveies Oparbeidelse, ligesom Erkjendelsen om Veienes Nytte
har fremkaldt store Forbedringer saavel paa Hoved-
som Bygdeveie. Da man i Aarene 1857 til 1860 arbei-
dede paa Gjennemförelsen af den nye Inddeling, maa jeg i

denne Beretning angaaende Veiene medtage tillige 3 Aar af
forrige Femaarsperiode.

I 8 Aar er saaledes af Hovedveie oparbeidet og omlagt:
a) Med Bidrag af Veifondet og Statskassen 6 Mile,
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b) Med Bidrag af Amtskommunen 13,235 Alert og
af Bygcleveie

a) Med Bidrag af Amtskommunen 3 Mile 4,421 Alen, foruden
2de större Broer.

b) Af Prxstegjeldskommunerne alene :

I Askim Formandskabsdistrikt
	

200 Alen.

- Eidsberg
	

11,091

- Haaböl
	

7,714

- Moss Landsogn
	

939
- Raade
	

13,125

- Rygge
	

19,966

- Trygstad
	

29,062
- Vaaler
	

8,400
- Berg
	

4,612
- Id
	

5,862	 ■■••■■•

- Skeberg
	

4,000
- Glemminge
	

2,400
- Varteig
	

7,100

Tils. 114,574 Alen eller 61 Mile.
Hermed vil sandsynlig for en længere Fremtid Bygdeveisan-
læg være afsluttede.

Udskiftningsvæsenet har ikke været fremmet, fordi Fælles-
skab i Eiendoms Indmark ikke finder Sted, hvorfor Udskift-
ningsfornamnd ikke her i Amtet have været ansatte. Naar ved
Ansættelse af en saadan Adgang dertil faas, vil Udskiftning i

Udmark og Teigebytte i Indmark vistnok finde hyppig Anvendelse.
Tjenernes Lön er omtrentlig som i forrige Femaar for

Dreng 25 til 40 Spd. og for Pige 12 a 20 Spd. Drengene
gives ofte Klæder mod Afkortning i Lön. Over Mangel paa
Tjenere har ikke været klaget. Daglönnen for Arbeidere er
meget forskjellig; i Nærheden af Byerne större end i derfra

fjernere Distrikter ; jeg antager, at den gjennemsnitlig kan an-
föres til 32 a 36 Skill. om Sommeren og 20 a 24 Skill. om Vin-
teren. Det sædvanlige hos Almuesmanden er at give Dagleie-
ren Kost mod passende Afkortning i Daglön. Over Mangel
paa Arbeidere har ikke været klaget.

Arbeidere fra Sverige söge som i ældre Tider meget her-
til om Sommeren og bidrager til at lette Jordarbeidets Udfö-
relse ; mange svenske Arbeidere tage ogsaa fast Ophold her,
skjönt de, naar de ere i Udskrivningsalder söge at unddrage
sig den militære Tjeneste her ved periodeviis at drage tilbage

til Sverige.
Bygdemagasinernes Virksomhed aftager fremdeles, hvorimod.

Sparebankernes udvides; det er tvivlsomt om dette er til egent-
lig Gavn for Almuesmanden, som derved fristes til at gjöre
Laan mod höiere Rente, end hans Stilling kan taale at give.

Nogen Assurance-Forening er i Amtsdistriktet ikke oprettet.
Efter Fogclernes Opgaver have i Femaaret udvandret :

5 Personer af Haaböl Prxstegjeld,

	

3	 Do.	 - Trygstad Do.	 og

	

28	 Do.	 - Eidsberg	 Do.
Udvandrerlysten har saaledes ogsaa naaet Smaalenene, hvor

den dog forhaabentlig ikke vil have synderlig Fremgang.
Uagtet Afholds- eller Maadeholdsforeninger, saavidt vides,

ikke findes her i Amtet, tör jeg dog efter den Erfaring, jeg
derom har, med Sikkerhed anföre, at Brændevinsdrik ogsaa
sidste Femaar har været i Aftagende; baade fordi Erkjendel-
sen af Brændevinets Skadelighed og Undværlighed som dag-
lig Drik har faaet Indgang, som fordi dermed i Landdistikterne
ikke handles. Oprettelsen af Handelssteder i Landdistrikterne
har derimod maaske noget foröget Nydelse af Öl og Viin; men
nogen almindelig Beruselse deri antages ikke at finde Sted.

B. lijObstæderne vedkommende.
Frederiksstad.

Der har i Femaaret paa det Nöiagtigste været undersögt,
hvorvidt det skulde lade sig gjöre at bygge Bro over Glom-
men for at forene den gamle By inden Fæstningens Mure med
Forstaden; men man har stödt paa, som det synes, uovervin-
delige Vanskeligheder for Skibsfarten ved en Broes Anbringelse,
og Planen er derfor for det Förste opgivet.

At denne By ved Glommen er deelt i 2 Dele, bevirker
en betydelig Forögelse i de kommunale Byrder, saasom hver
Deel tiltrænger sine egne Indretninger for Skolevæsen, Vand-
ledning, Ordens og Sædeligheds Overholdelse ; ikkedestomindre
ere dog Skatterne der ikke större end i Amtsdistriktets övrige
Byer, skjönt Kommunalbestyrelsen der har været virksommere
end andetsteds til at söge de offentlige Indretninger udvidede
og forbedrede. De den ældre By tilliggende Jordmarker bi-
drager meget til at lette de offentlige Byrder, og Jordbrug
maa fremdeles betragtes som denne Bydeels væsentlige Næ-
ringsvei. Den stærke Bebyggelse, som Forstadens tilstödende
Landdistrikt i senere Aar har faaet, og den Folkemængde, som
Forstadens Bedrift trak sammen i dens Nærhed, gjorde det til,

en Nödvendighed at faa dens Jurisdiktion ved Lov udvidet.
Skjönt Byens Kommunebestyrelse fandt denne Udvidelse unöd-
vendi og frygtede for de forögede Byrder, som deraf vilde
flyde, antager jeg dog, at den samme Kommunebestyrelse med
den Virksomhed, hvormed den tager sig af Byens Anliggende r
snart vil erkjende Udvidelsens Nytte og Nödvendighed.

Trælastudskibningen fra Frederiksstad har i Femaar et
været i stadig Tiltagende, og som det naturligste Sted for saa-
dan Udskibning vil denne By, saalænge Tömmer i det Glom-
menske Vasdrag kan fremdrives, sandsynlig i denne Retning
udvide Virksomheden.

Frederiksstad Forstad, der inden dette Amtsdistrikt ansees
for det bedste Afsætningssted for Landmands-Produkter, til-
trænger Forbedring i Kommunikationerne med Landdistrikterne;

allerede i forrige Femaar var derfor Veien anlagt fra Onsö om
Örbaak Bro, hvilken Vei nu er besluttet oparbeidet som Roved-
vei, hvorhos Hovedveien for Forbindelsen med Raade og Rygge,
der nu meget söger Frederiksstad Torv, er forbedret ved Om-
lægning af de besværlige Örmenbakker. Som en Begyndelse

2*
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til en lettet Kommunikation med Tune og Rolfsöen vil det i
Femaaret besluttede Hovedveisanlmg fra Sannesund til Rolfsö-

sund tjene. Denne Vei vil ven.teligt i en nær Fremtid blive for-

længet langs Glommen til Frederiksstad Forstad.
F orövrigt henvises til Byfogdens Beretning, der er saalydende
Efter erholdt Opgave fra Frederiksstads Toldkammer har

Udskibningen af Trælast her fra Stedet udgjort:

I Aaret 1861
	

Kommereelæster 37,328

- — 1862
	

43,8231
- -- 1863
	

52,628,1

- — 1864
	

53,338

- — 1865
	

56,5521

Tilsammen 243,6721

Sammenstillet med Opgaven for Aarene 1856-1860 har

Udskibningen i Aaret 1861 været mindre end de foregaaende
Aar med Undtagelse af 1856, da den kun var 33,3804- Kom-
mereelaester, og i 1862 under 1858 Aars Udskibning, hvorimod
den forövrigt har været större, idet den efter forrige Beretning
for alle Aar tilsammenlagt var 188,887 176- Kommereeloaster.
Udskibningen har i det sidste Aar været drevet af 13 Trælasthand-
lere med Borgerskab her til Stedet, hvoraf 3 ere boende uden-
for Jurisdiktionen, og af 6 uden Borgerskab i Henhold til Han-

delslovens § 18. Foruden de i forrige Beretning opgivne 4
Dampsauge, hvoraf 1 nedbrændte i Slutningen af Aaret 1865,
men er igjen under Opförelse i Glemminge, er i Femaaret op-
fört i Frederiksstads Forstad en saadan Saug, og er videre
under Opförelse en lignende Saug paa Frederiksstads Bymarks
Grund. Lastetomternes Beliggenhed paa enkelte Undtagelser
nær paa vestre Side . af Glommen har til Folge, at Tomtearbei-
derne hovedsagelig söger deres Handel i Forstaden. I denne
Deel af Byen har Samfcerselen med Landdistriktet betydeligt
tiltaget siden Anlægget af den i forrige Beretning ommeldte
nye Vei fra Forstaden gjennem Onsö Prcestegjeld ; forövrigt er
Handelsrörelsen og Haandyeerksdriften af samme Beskaffenhed
som tidligere meddeelt, og afsættes navnlig Haandværksarbei-
der paa enkelte Undtagelser nær kun til Stedets Indvaanere,
hvorhos et i Forstaden værende Dampbageri antages at have
ikke ubetydelig Indflydelse paa Bagermesternes Næringsdrift.

Flere Fallissementer blandt Handelsmænd have fundet Sted,
hvilken Henseende dog maa bemærkes, at Fleretallet af dem
kun havde handlet en kort Tid og begyndt Handelen uden
Midler. Uagtet Renterne af Byens Lökkefond og Jordafgiften
af de solgte samt Forpagtningsafgiften af endnu usolgte Lök-
ker m. v. bevirker en betydelig Nedsættelse i det Belöb, der
udfordres til Dækkelse af Kommunens Udgifter, ere disse i de
sidste 5 Aar betydelig brogede forsaavidt de undergives Ud-
ligning, hvilket væsentlig skriver sig fra de flere og stön-e Lön-
ninger, Ansættelsen i Femaaret af særskilt Politimester med
Betjente har paakrævet i Forening med Tilendebringelsen af
den i forrige Beretning ommeldte Opförelse af flere nye Kom-
munebygninger, hvoraf Distriktsfængslet er taget i Brug den
1 ste Februar f. A., samt i brogede Tilskud til Skolevæsenet.
En besluttet Kombination af Realskolen i Byen og Borgersko-
len i Forstaden vil nödvendiggjöre Opförelsen af nye Skolebyg-
nin ger, hvortil er indlsjöbt Grund paa Forstadsiden, og vil
Iværksættelsen heraf i Forbindelse med Skolens paatænkte For-
andring til en fuldstændig ',Latin- og Realskole videre kræve
betydeligere Tilskud. For Kommunens Regning er istandbragt
en mindre Vandledning til Forstaden, der fremdeles forsöges
givet en Udvidelse, og er videre af privat Mand anbragt en
Vandledning paa Forstadsiden til egen Gaard. I Femaaret er
ved de herværende Skibskraner kun foretaget Reparationer al
Fartöier, der dog tildeels have været af Betydenhed, men
intet nyt bygget. Efter Foranledning af Glemminge Sogns
Kommune, der er tiltraadt af Frederiksstads Kommunebesty-
relse, vil antagelig en större Del af det tilstödende Landdi-
strikt blive tillagt Byjurisdiktionen paa Forstadsiden, hvilken
Udvidelse vil medföre betydelige forögede Byrder for Byen
flere Henseender og navnlig med Hensyn til Fattig- og Almue-
skolevæsenet paa Grund af den i ommeldte Strækning værende
talrige Folkemængde af Arbeidsklassen.

Sluttelig bemærkes, at Tjenestefolks Lön har været for en
Mandsperson fra 30 til 40 Spd. og for en Pige 12 til 18 Spd.
aarlig, samt Daglönnen paa egen Kost for en simpel Arbeider
til Mandsperson 40 Skill. og til et Fruentimmer 20 til 28
Skilling.

Frederik shald.

Foranlediget af Forestilling herom fra Kommunebestyrel-
sen er denne Byes forhen samlede Dommer- og Magistrats-
Embede nu deelt saaledes, at Magistratsforretningerne ere hen-
lagte under Politimesteren. I Femaaret er derhos ved Loven
af 7de Februar 1863 Byens Grændser nærmere bestemte. For-
uden at den Uvished, som forhen herskede om Byens egent-
lige Grændser derved hævedes, bevirkede denne Lov den væ-
sentlige Forandring, at Tistedalen nu baade i verdslig og geist-
lig Henseende henhörer under Byen, og at Störstedelen af det
saakaldte Ousgods, som för hörte under Byen, nu i geistlig
og verdslig Henseende er henlagt til Bergs Thinglag.

Sukkerraffinaderiets Nedlæggelse i forrige Femaar bevir-
kede et betydeligt Skaar i Byens Rörelse, og dettes Bygninger

og Inventarium er i sidste Fernaar solgte, saaledes at der ikke
længere bliver Spörgsmaal om Værkets Gjenoptagelse.

Tistedalsbrugene og Samfærdselen med Sverige giver Fre-
derikshalds By sin Næring og Trivsel. Saugbrugene i Tiste-
dalen drives utvivlsomt hensigtsmzessigere og med större For-
deel nu, da der om sammes Drift er dannet en Forening; en
stor Forbedring er deri tillige indfört derved, at den forædlede
Last föres i Tömmerrender fra Saugene til Udskibningsstedet,
medens den för med stor Vanskelighed og Tab flödedes i det
urene Vasdrag. Ved disse Saugbrug forædles nu omtrent 50,000
Tylter Tömmer, og naar dertil lægges de 6,000 Tylter, som
skjæres paa Dampsaug i selve Byen, udföres derfra ialt for-
ædlet Last af 56,000 Tylter Tömmer. Catrineholms Jernværk



0. Smaalenenes Amt.	 C. No. 2.	 13

i Tistedalen har ogsaa i Femaaret udvidet dets Virksom-
hed.

Hvad Samfærdselen med Sverige angaar, da höres vel endnu
Klager over, at denne aftager, og det kan vel være, at Told-
forholdene i Sverige bevirker mindre Sogning end i ældre Ti-
der derfra til Frederikshalds Handlende ; men de senere Aars
forbedrede Kommunikationer med Sverige antages dog i ikke
ringe Grad igjen at have vakt Liv i Samfærdselen; de svenske
Nabodistrikter ansee fremdeles Frederikshald som deres Han-
delsplads. Der staar imidlertid endnu meget tilbage for Let-
telse af Kommunikationen med Sverige i Ströget om Frede-
derikshald, som Omlægning af Veien fra Böklevene til svenske
Grændsen ved Præstebakke — eller Vei langs Bularn For-
bedring af Veien over Svinesund og Forbedring af Wen gjen-
nem Aremark, hvorved en Begyndelse er gjort ved den af
sidste Storthing givne Bevilgning til Vei fra Östenvig i Are-
mark til Allingmoveien over Fjeld.

Skibsrederiet i Fred erikshald har i sidste 5 Aar udvidet
sig. Den i forrige Fem aarsberetning omhandlede Skibsassu-
rance-Forening kunde derimod ikke fibære sig, hvorfor den i
sidste Femaar er oplöst.

Det i Frederikshald oprettede Marked har visselig liden
Indflydelse paa Handelen, hvorimod det meget bidrager til Uor-
dener og Lovovertrædelser.

Forövrigt henvises til Borgermesterens Beretning, der er
saalydende :

Den Lammen af Byens Handelsvirksomhed, som omhandles
i sidste Femaarsberetning, som en Folge af Krisen 1857, an-
tages nu forvunden paa det nær, at de faste  Ejendommes Vær-
dier ere faldne i en saa höi Grad, at de ere næsten usælge-
lige. Dette er forresten maaske snarere en Folge af större
Betænksomhed i at binde sig til faste Eiendomme, end af Man-
gel paa Kapital. Der er meget mere Grund til at tro, at her
er Overflod paa Penge, naar hensees til de mange Skibskjöb,
som ere sluttede i det sidste Aar og de mange Penge, der
er i Laaneindretningerne hersteds. At de större Handlende be-
Bidder store Formuer, er vist.

Samhandelen med Landdistrikterne saavel inden Riget, som
i Sverige, skal efter Kjendtes Udsagn have holdt sig omtrent
eens i de sidste Femaar; dog maaske med nogen Indskrænk-

ning i det sidste Qvartal af 1865, paa Grund af sidste Aars
mindre gode Udbytte for Landmanden. Af Frygt for Foder-
mangel har han nemlig maattet afhænde meest muligt af sin
Besætning, hvorfor han har mindre at bringe til Torvs. En
ligefrem Fölge heraf er, at Torvpriserne fra ihöst have været
hedere end almindeligt.

At Byen gaar frem er man formentlig berettiget til at
slutte af den nu tilendebragte Folketælling, der viser en bety-
delig Forögelse i Folkemængde.

Fattigudredslerne ere store — omtrent 13,260 Spd. —
men disses Störrelse skriver sig formentlig mere fra Byens
nære Beliggenhed ved den svenske Grændse, hvorover der ind-
vandrer Mange, for hvem der i Trangstilfælde ingen Refusion
kan erholdes og fra Arbeidernes Hang til Drukkenskab og Ud-
svævelser, end fra Mangel paa Arbeide, da Arbeidspriserne
holde sig jævnt höie i 30 a 40 Skill. for en simpel Dagarbeider
og omkring 24 Skill. for en Qvinde.

Man tör forresten gjöre sig Haab om nogen Bedring i
denne Retning, da Arbeiderne have besluttet oprettet en For-
brugsforening i Hensigt mod kontant Betaling at skaffe sig bil-
ligere og bedre Fornödenhedsartikler paa samme Tid som et
Udbytte stilles dem i Sigte.

Dersom en saadan Forening kunde komme i saa god Gang,
at den kunde forbedre de simple Arbeideres oekonomiske Vel-
være, vilde dette forhaabentlig medföre et bedre Familieliv, der
vilde udöve en saare gavnlig Indflydelse ikke alene paa de 2El-
dre, men især paa den opvoxende Ungdom, som under nær-
værende Forholde for en stor Deel ikke seer andet i Hjemmet
end Udsvævelser, Uvorrenhed og uenigt Forhold mellem deres
Forældre. Saalænge saadant hersker almindeligt, kunne Skolerne,

• om de ere noksaa omhyggelig besatte og behandlede, ikke ud-
rette, hve ad de skulde og burde.

For Almueskolevæsenet er her sörget godt saavel med
Hensyn til Lærerpersonale som Lokaler. I det sidste Aar er
atter bevilget Lön til 2 Lærere, saa Personalet nu bestaar af
1 Inspecteur, 9 Lærere og 4 Lærerinder.

Efter Opgave fra Toldkassereren eiedes der her i Byen:
Den 31te Decbr. 1865 77 Skibe med Drægtighed 8,663 Laster

▪ 1860 72 — 6,3151 —
Altsaa Forögelse 5	 —	 2,3471 —

Noss.

Byfogdens fuldstændige Beretning, hvortil henvises, er saa-
lydende :

I Femaaret har vel ingen större Handelsvirksomhed ud-
viklet sig, men den Handelsrörelse som nu finder Sted er ba-
seret paa en sund Grundvold og den oekonomiske Tilstand blandt
Handelsstanden er god.

De Handlendes Antal, som i 1860 var 72, var i 1865
kun 65, og er Handelsbetjentenes Antal i samme Tid gaaet ned
fra 39 til 33.

Trælastexporten har været omtrent som i forrige Femaar,
idet den har udgjort omtrent 12,000 Tylter Tömmer aarlig,
opskaaret til Planker og Bord.

I de seneste Aar har Byen udfört endeel fra Landdistrik-
terne indkjöbt Havre og er her i 1865 endog udfört 12,395
Tönder.

Brændevinsproduktionen har i sidste Brændetermin været
indskrænket til en större Fabrik, som i Brændeterminen har
tilvirket 922,554 Potter med en Afgift til Statskassen af 70,016
Spd. 66 Skill.

Mölledriften har i Femaaret taget betydelig Opsving og
ere flere af lVföllebrugene blevne forsynede med nye og tids-
mæssige Indretninger. Flere Mölleeiere have ogsaa med deres
Mölledrift sat i Forbindelse Kornhandel en gros, og exportere
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betydelige Quanta af Meel og Gryn til de forskjellige Byer,
lige til Bergen.

Skibsrederiet har endnu ikke havt synderlig Fremgang og
er Skibenes Antal, som i 1860 var 11, kun foröget med 1,
men de Skibe, som nu haves, ere större, og Drægtigheden er
gaaen op fra 727 til 11361 Commercelæster.

Et Skibsværft er i sidst afvigte Aar anlagt paa Gjelöen
lige Ned Moss By af Grosserer Grönn og Skibscapt. Vogt og
giver saavel Værftets Beliggenhed ved Moss fortrinlige Havn
som Eiernes Dygtighed og Driftighed Haab om, at det vil have
en Fremtid for sig. Værftet har i Vinter beskjæftiget 60 Mand
og har allerede flere Skibe repareret der, ligesom et Skib paa
110 Commercelæster er under Bygning.

Haandværksdriften antages ikke at være gaaen fremad og
har Anledningen til Fortjeneste for flere af Haandværkerne væ-
ret uden. I 1860 var her 135 Haandværksmestre og 77 Haand-
værkssvende og Drenge, tilsammen 212, men ved Udgangen af
1865 kun 120 Haandværksmestre og 71 Svende og Drenge,
tilsammen 191.

Tjenestelönnen varierer for en dygtig Tjenestekarl fra 30
og indtil 50 Spd. og for en voxen Tjenestepige fra 12 og til
20 Spd.

Arbeidsklassen har i de sidste Aar ikke manglet Fortje-
neste og har Daglönnen for simple Haandarbeidere varieret fra
32 Skill. til 48 Skill.

Eftersom Arbeidsklassen har faaet Andledning til Fortje-
neste, har Forbrydelserne aftaget og Delinkventudgifterne, som
tidligere androg til omtrent 500 Spd. aarlig, have i de 4 sidste
Aar kun udgjort 180 Spd. aarlig; i 1865 gik de endog ned til
153 Spd. 274- Skill.

Byens Sparebank virker fremdeles med Held, og gaaer
stadig fremad. Dens Virksomhed, som i 1860 var 82,985 Spd.
var ved Udgangen af 1865 gaaet op til 162,562 Spd.,  hvoraf
149,391 Spd. tilhörte 1005 Indskydere og 13,171 Spd. var
Sparebankens Eiendom. I Femaaret har Sparebanken skjæn-
ket 3000 Spd. til Byens Fattigvæsen samt 1540 Spd. til et
Orgel i Kirken, foruden et mindre Belöb til Træplantning om
Kirken.

I det Hele er Byens oekonomiske Tilstand gaaet fremad
Femaaret; Eiendommene ere komne i nogen Priis igjen og

flere Gaardssalg har i de sidste Aar fundet Sted til ganske
rimelige Priser.

Med Byfogden er jeg aldeles enig i, at Moss By i sidste
Femaar er gaaet fremad. Handelskrisen i 1858 er overstaaet
og en sundere Tilstand i Virksomheden har aflöst den ældre
Svindel i Forretningerne. Fölgerne af Ildebranden i samme
Aar er ligeledes overvunden, og den Bebyggelse, Byen derefter
har faaet, har givet den et livligere Udseende og vil utvivl-
somt lokke Familier til dette saavel i sanitair som oekonomisk
Henseende fortrinlige Leiested.

Efterat Byens ældre hovedsagelige Virksomhed mel Bræn-
deviinsproduktion ikke længere kunde bære sig, men endog
maatte indskrænkes saaledes, at Brænderiernes Antal blev re-
duceret fra 8 til 1, var det ligesom baade Byen tselv og dens
Opland kom i en Dvale saaledes, at man ikke vidste, hvad
man skulde tage sig til; ogsaa denne Tilstand er nu overvun-
den. Den Handel, Landmanden driver i Moss By alene med
Havre, erstatter fuldkommen, hvad der nu föres til Byen min-
dre af Potetes end i ældre

Af Byfogdens Tabel over thingleeste og aflæste Gjældsbreve
og over Exekutions- og Udpantningsforretninger fremgaar for
Moss By mere end for noget andet Distrikt i Amtet, at Til-
standen maa have forbedret sig; thi de aflæste Panthceftelser
overstiger betydeligt de thinglæste, og Exekutionsforretninger-
nes Antal og Belöbet, samme gjælder, er ion i de 2de sidste
Aar mærkelig aftaget.

Moss Byes Samfærdsel med de omliggende Bygder har
faaet nyt Liv ved den Vei, som i sidste Femaar derfra er an-
lagt til Vaaler; en hensigtsmæssig  Forlængelse af denne . Vei
vil yderligere bidrage til Byens Opkomst.

I sidste Femaar er den for mange Aar siden paa Bane
bragte Sag om Regulering af Moss Vand saavidt fremmet, at
Udförelsen af dette Arbeide kan ansees som sikkert. Eierne
af de Brug ved Elven, der ligge inden Byen, have vistnok va3-
ret imod dette Arbeide, der altsaa alene fremdrives af ved-
kommende Eiere for Indvinding af Jord. Det om Arbeidets
Indflydelse paa Brugene afgivne Skjön gaar dog i den Retning,
at det ogsaa vil blive til Fordedl for disse.

Moss Byes Fremtid beroer af en forbedret Kommunika-
tion med Oplandet og med Christiania og af det rige Elvedrags
Anvendelse. I saa Henseende vil det upaatvivlelig have en
stor Indflydelse paa Byen, mar den Side af Moss-Elven, der
nu alene tilhörer Moss Jernværk med dens herlige Tomter og
store Vandkraft, bliver tilgjængelig for Anlæg af Fabrikker.

Sarpsborg.

Byfogdens Beretning, hvortil henvises, er saalydende:
Om Kjöbstaden Sarpsborg maa jeg i Et og Alt benholde

mig til min Indberetning vedrörende Aarene 1856-1860, saa-
ledes som den er gjengiven i „Norges officielle Statistik" for
de nævnte Aar, kun med nogle enkelte Bemærkninger. Byen

maa antagelig i oekonomisk Henseende i mærkelig Grad være
gaaet tilbage, formentlig dels fordi de saa almindeligt forstyr-
rede Forholde i Handel og Kreditvæsenet har maattet ramme
meget tungt paa et begyndende Sted, dels fordi de Uheld og

Misvcextaar, der har truffet Oplandet, har indskrænket Omsæt-
ningen og forvoldt Tab af betydelige Restancer. Eiendommene
ere sjunkne ned til nominelle  Værdier og kun naar Tvang har
bragt dem under Hammeren, ere de afhændede for Yderlige
Bagateller. Hypothekbanken begyndte med at lade sig sine
Panter tilslaa for 1 til 5 Spd. pr. Stykke og siden er det gaaet
rask frem i samme Retning, dels for skyldige Grundafgifter,
dels anden prioriteret Gjæld. Naar enkelte Underhaands-
salg ere foregaaede, navnligen af Ejendomme, der have været
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ansete at ligge belejligt for Handel, ere saadanne Ejendomme
dog solgte for under halv Værdi, Af Byggetomter ere i de 5
Aar ikke udviste mere end 5 og deraf er 2 fremdeles ubebyg-
gede. Brandforsikringssummen er imidlertid gaaet op til 427,250
Spd. fordeelt paa 292 Brand No.

Skjönt Befolkningen lever i snevre Kaar, synes der dog
at vise sig en rosværdig Stræben efter at afgjöre sine For-
pligtelser, navnligen sine offentlige Laan, Skatter og Afgifter,
saa det antages at Stedet i denne Henseende ikke staaer til-
bage endog for de bedre.

Bykassens Stilling maa antages at være god. Skatterne
maa i det Hele ansees for at være lave og maaske lavere end
i de fleste andre Byer. Aarsagen hertil er den ikke ubetyde-
lige Treelastexport, der gaaer fra dette Toldsted og denne Ex-
port bærer omtrent de ,34 af Byskatten. Det kunde maaske synes
som om denne Export meget haardt medtóges og det har heller
ikke feilet paa Besværinger i denne Henseende. Men det maa
bemærkes, at samtlige Exportörer have sine Boliger paa andre
Steder og blive saaledes altid ansatte i de ufordelagtigste
Klasser, give ei heller nogen personlig Ydelse til Byen, me-
dens Bedriften, for hvis Skyld det i det Væsentligste maa
ansees at Byen er anlagt, — efterlader saamegen Bærme og
saamange Tyngsler, at den vel maa bære sin gode Deel. Næ-
ringen beskattes imidlertid efter samme Princip som Byens
Indvaaneres. Siden 1860 antages Folketallet at være foröget
med cirka 500 Mennesker, men Tilvæxten kommer udelukkende
fra indflyttede fattige Arbeidere med tildels store Börneflokke,
og af her födte Börn. Brugene söge at frigjöre sig for en
stor Del af sine Fattigbyrder ved at gjöre alle sine Arbeidere
til „löse", og ved at paalægge disse at tage  Bopæl i Sarps-

borg. Under saadanne Forholde er det klart at Byens Udgif-
ter i flere Retninger maa stige, navnlig ved Fattigskatten.
Denne er nu omkring 3000 Spd., altsaa 1 [Spd. for hvert Indi-
vid. Endnu bærer Afgiften af Breendeviin og Ol o. s. v. Fat-
tigudgifterne, desværre intet godt Tegn og ildevarslende

for Fremtiden, hvorimod Kirke og Skole kun kan yde ringe
Hjælp. • Tvangsarbeidshuse eller egentlige Tvangsanstalter
mangle og uden disse vil Fattigdom og Uvorrenhed voxe En
over Hovedet.

For Kirke og Skolevæsenet er her gjort hvad nogenlunde
kan gjöres og det maa kaldes tilfredstillende.

Om de forskjellige Næringsveie har jeg heller ikke Andet
at tilföie end at henvise til min forrige Indberetning med Til-
læg, at intet Skib er i Femaaret bygget i Sarpsborg.

Med Byfogden er jeg enig i, at der om Sarpsborg ikke
er synderlig Andet at sige, end hvad der i forrige Femaars-
beretning er sagt. Byens Folkemængde er kun ubetydelig til-
taget, og nogen ny Virksomhed har der ikke udviklet sig.
Byen har ikke ganske lidet Opland; thi Tune og Varteig  Præ-
stegjelde og for en Deel Skeberg og Borge söge der Handel;
men denne Handel har hidtil ikke givet Byen synderlig Vel-
stand. Arbeiderne ved de nærliggende store Brug bidrage
vistnok til Rörelse i Byen, men de bidrage ogsaa til Uordener
og Brændeviinsdrik, denne foröges ogsaa derved, at Sarpsborg
er Gjennemgangssted paa den store Færdselsvei til Frederiks-
bald og Sverige.

Den Vei, som i forrige Beretning af Byfogden omhandles
som den, der skulde give Stöd til Byens Opkomst, nemlig fra
Sannesund til Greaker, er nu bestemt til Anlæg; men det tör
maaske ansees tvivlsomt, om ikke ogsaa denne Vei vil trække
et Landdistrikt, som nu söger Sarpsborg, til Frederiksstad.

Byfogden har utvivlsomt Ret deri, at Byen skulde været
anlagt paa Ströget fra Sannesund til Greaker; thi der er den
störste Rörelse med Skibsfart og Trælastudskibning.

Sarpsborg By har efter min Mening ingen stor Fremtid
at vente; thi bliver Tömmerflödningen gjennem Sarpfos, som
venteligt er, yderligere lettet, vil Tömmerforædlingen alt mere
og mere trække sig fra Vandkraften ved Sarpsborg til Damp-
sangene paa det naturligere Udskibningssted Frederiksstad.

Smaalenenes Amt, den 30te Novbr. 1866.

Sibb ern.
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Hedemarkens Amt.

Uilderdanigst Beretning
om den oekonomiske Tilstand m. V. i Hedemarkens Amt ved Udgangen af Aaret 1865.

For Landdistrietets Vedkommende.
har den aabnede Adgang til Laan af det Offentlige i den se-
nere Tid kun lidet været benyttet; dog ere flere af de ved
Hjælp af saadanne Laan tidligere paabegyndte Arbeider först

komne til Fuldförelse i sidste Femaar. Omkostningerne ved
Opdyrkning af Nyland antages at være noget formindskede.

I den störste Del af Amtet har, som antydet, Fremgang

i Dyrkningsmaaden fundet Sted, og i denne Henseende maa i

Særdeleshed fremhæves en foröget Opmærksomhed for Nöd-

vendigheden af Grunddigning og Afgröftning, Jordens Brakning
og Dyrkning af Fodervexter. En Begyndelse til Drainering

med Rör er gjort saavel i Hedemarkens Fogderi som i nogle

Egne i Glommendalen, navnlig i Grue Præstegjeld. Nogen

Forandring med Hensyn til Agerbrugsredskabernes Art er ikke
indtraadt, medens deres Construction jevnligen söges forbedret,
ligesom Anskaffelsen af Hakkelse-, Saa- og Tærskemaskiner,
navnlig de sidste, mere og mere tiltager. I Hedemarkens

Fogderi haves der nu mange Tærskemaskiner, som drives
med Damp, og enkelte andre transportable Maskiner, der dri-

ves med Hestekraft.
Hvad der oven er anfört om Forbedringer  i Brugsmaaden,

gjælder kun for en ringe Del Vinger og Odalens Fogderi,
hvor en ved flere Aarsager, og ikke mindst ved Befolkningens
egen Mangel paa Kraft, Dygtighed og Vindskibelighed frem-
kaldt oekonomisk Svækkelse har medfört, at saavel Agerbruget

som Kvægdriften i de fleste Prxstegjelde snarere er gaaet til-

bage end fremad.
Med Hensyn til Amtsdistrictets Udsæd og Avl af Korn

og Potetes hidsættes, efter Fogdernes Beretninger og de i

Forbindelse med Folketællingen tilveiebragte Opgaver, fölgende

Oplysninger:
Udsæden pr. Maal Jord anföres i Gjennemsnit at udgjöre:

1

Ved Siden af de almindelige Hindringer for Jordbrugets
Udvikling, som i förega,aende Beretninger ere blevne fremhæ-
vede, har Landmanden i det sidst forlöbne Femaar havt at
kjæmpe med saamange oekonomiske og andre ved Tidsomstæn-
dighederne fremkaldte særlige Vanskeligheder, at nogen betyde-
lig Fremgang i Jordbrugsdriften ikke kunde være at vente.
Imidlertid er dog i de fleste Egne af Amtet en ganske jevn
Forbedring i Dyrkningsmaaden at spore, ligesom Udvidelse af
det dyrkede Areal overalt har fundet Sted.

Efter den vedlagte Tabel No. 1*) er det til Ager og Eng
opdyrkede Nyland opgivet at udgjöre omtrent 5,000 Tönder
Land, hvilket er 800 Tön.der Land mindre end i den fore-
gaaende Periode. I begge Österdalens Fogclerier er Opdyrk-
ningen större, men saavel i Vinger og Odalens som i Solöers
Fogderi meget mindre end i det tidligere Tidsrum. Det Sidste
er uden Tvivl ogsaa Tilfældet i Hedemarkens Fogderi, skjönt
Forskjellen i saa Henseende efter Tabellerne ikke skulde være
betydelig. At Tabellerne saaledes ikke angive det rette For-
hold, turde finde sin Forklaring deri, at der for Tidsrummet
1856-1860 manglede Oplysning for enkelte Prxstegjelds Ved-
kommende, og at Opgaven derfor antagelig da var for lav,
medens der ingen særlig Grund er til at tro, at den for d'et
nu forlöbne Femaar meddelte Opgave skulde være for höi.

Til Fremme af Myrdyrkning og andre Jordforbedringer

*) De her og i det folgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige  ved-
komm ende."

A.
a. Jordbruget.
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Hvede.
I Hedemarkens	 Fogderi.	 1-1 Skp.

Vinger og Odalens Do.
- Solöers	 Do.
- Söndre Österdalens Do.
- Nordre Österdalens Do.

Rug.
1 Skp.

B-

	Byg. 	 Blandkorn.
2 Skp. 	2 Skp.
-IB 	21 -

91

- 	-

	

-	91 -
2-- 	2

Havre.
Skp.

2! -
24

2

Erter.
ijI Skp.

2

2

Potetes.
Tönde.

24

I Middeltal for hele Amtet
	

Skp.	 11 Skp.	 1-f94 Skp.	 2-4 Skp.	 21 Skp.	 21-16 Skp.	 2 214 Tönde.

I tidligere Beretninger er man gaaet ud fra en Gjen-
nemsnitsudswd af een Tönde Korn eller 10 a 12 Tönder Po-
tetes paa hvert Töndeland eller 4 Maal, hvilket hvad Korn
angaar omtrent stemmer med den oven anförte Opgave, medens
Potetesudsæden efter denne er mindre.

Nedenstaaende Tabel viser den samlede Udsæd af Korn og
Potetes i Aarene 1855 og 1865 saavel for hele Amtet som for
de enkelte Fogderier, samt Udsædens Forögelse eller Formind-
skelse.

Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Erter. Poteter.

I hele Amtet	 .	 .	 .	 .	 . .	 1855 98 2,518 7,721 20,859 19,654 2,907 54,290
1865 78 2,681 9,128 20,441 19,105 2,854 64,719

-:- 20 -1--- 163 4- 1,407 --:- 418 --:- 549 4-- 53 -I-	 10,429

I Hedemarkens Fogderi .	 .	 . .	 1855 63 1,768 4,119 13,453 3,083 2,125 26,704
1865 51 1,808 5,541 13,662 2,854 2,390 35,372

--1- 12 4- 40 -1- 1,422 -1- 209 ÷ 229 -4- 265 + 8,668

I Vinger og Odalens Fogderi . 1855 18 320 648 2,025 8,339 265 13,473
1865 21 412 843 1,397 8,369 95 13,229

-I- 3 + 92 -I- 195 ÷ 628 -I- 30 --:- 170 --:- 244

I Solöers Fogderi 1855 14 231 864 2,848 7,339 362 9,991
1865 5 213 836 2,837 6,796 190 11,125

-:- -	 9 --:- 18 -:- 28 --IL 11 --:- 543 -4-- 172 -I- 1,134

I Söndre Österdalens Fogderi . 1855 3 155 951 2,207 837 110 3,183
1865 1 215 973 2,260 922 117 4,054

÷ 2 -1- 60 -1- 22 -1- 53 -}- 85 -I- 7 4- 871

I Nordre Österdalens Fogderi .	 . 1855 ,) 44 1,139 326 56 45 939
1865 /I 33 935 285 164 62 '939

, --:- 11 --:- 204 --:- 41 -I- 108 4- 17
''	 I

Naar man tager alle Kornsorter undereet, viser der sig föl-
gende Forögelse eller Formindskelse i de respective Fogderiers
Udsæd af Korn og Potetes :

Korn.	 Potetes.
Forögelse. Formind- Forögelse. Formind-

	skelse.	 skelse.
Hedemarken . . . 1,695.	 8,668.
Vinger og Odalen .	 478.	 244.
Solöer . . .	 781.	 1,134.
Söndre Österdalen .	 225.	 871.
Nordre Österdalen .	 131.

1,920.	 1,390.	 10,673.	 244.

dsæden i hele Amtet er ifölge Foranförte tiltaget med

530 Tönder Korn og 10,429 Tönder Potetes, eller med respec-
tive 1 og 19 pet. Forögelsen i Kornudsæden er §aaledes
meget ringe, men faar dog en noget större Betydning der-
ved, at medens Dyrkningen af Havre og Blandkorn er for-
mindsket, er Dyrkningen af de ædlere Kornsorter, Rug og for-
nemmelig Byg, i stærkere Forhold tiltaget.

Forövrigt vise de for anförte Opgaver for de forskjellige
Districter i Amtet en ganske mærkelig og blandt Andet for
den oekonomiske Tilstand ret betegnende Forskjel i ovenom-
handlede Henseende; thi medens i Hedemarkens og Söndre
Österdalens Fogderier saavel Korn- som Potetesudsæden er ikke
lidet foröget (i det förste med respective 7 og 32 pCt. og i
det sidste mod 5 og 27 pet.), er i .Vinger og Odalens Fog-
deri begge Slags Udsæd gaaet ned, og i Solöers Fogderi Po-
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tetes-Udsæden vistnok foröget, men langtfra i den Grad, at
den formindskede Kornudsæd derved kan anseees opveiet. I
Nordre Østerdalens Fogderi er den formindskede Udsæd at
ansee som et Fremskridt, udgaaet fra Erkjendelsen om, at den
störste Deel af dette District er ganske uskikket for Kornavl.
Hvad der ved Siden af Korn og Potetes dyrkes af andre Kul-
turplanter saasom Liin, Hamp og Humle, er kun ubetydeligt,
dog er paa Grund af Bomuldens Dyrhed Dyrkningen af Liin tiltaget.

Af Lensmændene og Fogderne er meddelt endel Opgaver
og Beregninger over, hvor stort Tilskud Districterne tilnxr-
melsesvis antages i almindelige Aar at tiltrænge af Korn og
Potetes, eller, i Tilfælde af Overskud, hvor stort dette kan an-
sættes til. Efter disse Opgaver skulde det aarlige Overskud
eller Tilskud være

Overskud.	 Tilskud.
Korn.	 Potetes.	 Korn.

for Hedemarkens Fogderi 3,500 Tdr. 138,000 Tdr.
- Vinger og Odalens Do.	 -	 800 -	 1,100 Tdr.
- Solöers	 Do.
- Söndre Österdalens Do.	 7,000 -
- Nordre Österdalens Do.	 -	 -	 17,800 - 

3,500 Tdr. 138,800 Tdr. 25,900 Tdr.

I min forrige Femaarsberetning er Forholdet mellem Di-
stricternes Production og Behov i Almindelighed betegnet saa-
ledes, at medens Hedemarkens Fogderi afgiver betydeligt Over-
skud, kan i almindelige gode Aar Vinger og Odalens Fogderi
samt Solöer brödföde sig selv, hvorimod der i Österdalen ikke
avles stort mere end det Halve af hvad Districtet tiltrænger.
For Solöers samt Vinger og Odalens Vedkommende stemmer
dette med den nysanförte Opgave, hvorimod i denne saavel He-
demarkens Overskud som sandsynligvis ogsaa hvad Österdalen
tiltrænger i Tilskud turde være ansat for lavt. Dette vil for-
mentlig ogsaa fremgaa af de efterfölgende Oplysninger om
Districternes sandsynlige Avl m. V. i 1865.

Beregnet efter den i nysnævnte Aar opgivne Udsæd og
Middelfoldighed for de enkelte Præstegjelde, findes Avlen efter
Fradrag af Udsæden at have udgjort af Korn og Potetes
særskilt og af disse Sædearter tilsammen, reduceret til Byg -
efter det sædvanlig antagne Forhold af 1- Tönde Hvede, Rug
og Erter, 11 Tönde Blandkorn, 2 Tönder Havre og 3 Tönder
Potetes til 1 Tönde Byg - fölgende Belöb :

IFølgelig for Districtet.

af Korn.

Tönder.
178,878
63,216
66,959
27,495

6,907

af Potetes.

Tönder.
241,938

90,598
81,192
29,954
6,158

af Korn og
Potetes redu-
ceret til Byg. 

Tdr. Byg.
227,557

70,382
69,160
30,501
8,073

Folkemæng-
de 1865.

40,482
24,574
22,540
15,974
13,957

Avl pr. In-
divid.

Districtets
Behov, be-
regnet efter
3V2 Td. Byg
pr. Individ.

Tdr. Byg.
141,687
86,009
78,890
55,909
48,849

givet i Over-
skud.

Tdr. Byg.
85,870

tiltrængt i
Tilskud.

Tdr. Byg.

15,627
9,730

25,408
40,776

Avl

Hedemarken . . .
Vinger og Odalen
S olöer 	
Söndre Österdalen
Nordre Österdalen	 .

Hele Amtet 343,455 449,840 405,673 117,527 411,344 85,870	 91,541

5,671

Tdr. Byg.
5,6
2,9
3,1
1,9
0,6

3,45

Istedetfor at Amtsdistrictets Avl, efter Fradrag af Ud-
sæden, i forrige Beretning blev beregnet ikke blot at fyldest-
gjöre Befolkningens eget Behov (ansat, som oven til 3; Tönde
Byg pr. Individ), men ogsaa at give et Overskud af omtrent
50,000 Tönder Byg, skulde efter de nu erhvervede Opgaver
Avlen være henved 5,700 Tönder Byg mindre, end hvad Di-
stricterne selv tiltrænge til egen Forsyning. Da Udsæden er
foröget, om end ikke i samme Forhold, som Folkemængden,
har den ovenanförte Forskjel med Hensyn til Avlens Störrelse
selvfölgelig væsentligst sin Grund i den forskjellige Middelfol-
dighed, der er benyttet ved Beregningen, og som i 1865 for
alle Kornsorter saavelsom for Potetes er opgivet mindre end i
1855. Det er imidlertid ingenlunde saa, at der her i Amtet

almindelige Aar nu avles mindre i Forhold til Udsæden end
tidligere ; tvertimod maa, efter de modtagne Beretninger, og
naar hensees til de stadige Forbedringer i Dyrkningsmaa-
den, det Modsatte antages at være Tilfældet ialfald i den
störste Deel af Amtet. Skjönt Foldigheden blev forlangt op-
givet efter Udbyttet i Middelsaar, kan der dog neppe være

nogen Tvivl om, at Beskaffenheden af de foregaaende Aargange
har havt en væsentlig Indflydelse paa Opgaverne, og det maa
da erindres, at der forud for Folketællingen m. V. i 1855 gik
flere meget gode Aar, medens Aarsvexten i 1865 og de fore-
gaaende Aar var mindre gunstig. Af det her Anförte turde
der være Grund til at drage den Slutning, at den i 1865 op-
givne Foldighéd er for lav; at paa den anden Side den
i 1855 opgivne vistnok var for höi, men at der senere er to-
retaget saadanne Forbedringer i Jordbruget, at Foldigheden i
almindelige eller Middelsaar nu omtrent kan ansættes efter
Opgaven for 1855.

Ved, under denne Forudsætning, at beregne Amtsdistric-
tets Avl i Middelsaar efter Udsæden i 1865, men efter den i
1855 angivne Middelfoldighen for hele Amtet, findes Avlen ef-
ter Fradrag af Udsæden at udgjöre . . 432,417 Tdr. Byg.

Naar herfra trækkes hvad Districtets Be-
folkning trænger til egen Underholdning 411,344
bliver igjen som Overskud omtrent . 	 21,000 Tdr. Byg.

Beregnet paa samme Maade, skulde Overskudet for • Hede-

3 *
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mrar' liens rogderi, hvilket ved 'forrige Beretning ansattes til
77,000 Under Byg, og i ovenstaaende Tabel nu Or anfört med
85,870 Tönder, were at anslaa til omtrent 97,300 . Tönder Byg.
Afsætningen af Hedemarkens Fogderies Overskud af Potetes
foregaar hovedsagelig til de i Districtet værende Brænderier;
dog har ogsaa endeel været udfört til Brænderier udenfor Di-
strictet samt til Christiania. Kornet afsættes til Österdalen og
Sverige samt til Brænderier og Bryggerier i og udenfor Di-

strictet.
i Brænderierne paa Hedemarken har i sidste Femaar

det Hele været produceret henved 114 Million Potter Bræn-
devin. Hertil er blevet forbrugt:

528,880 Tönder Potetes,
43,122 - Byg,
5,052 - Blandkorn,
141 - Rug,

hvilket Alt, omsat til Byg, udgjör for Femaaret 222,972 Tön-
der eller aarlig omtrent 44,600 Tönder. Ved de Bryggerier,
der i Almindelighed hente sin Forsyning af Byg fra Hedemar-

kens Fogderi, kan antages at  være forbrugt omtrent 3,000 Tön-

der Byg aarlig.
Ved den oven anstillede Beregning af Forholdet mellem

Distrieternes Production og Behov maa iövrigt erindres, at i

den Deel af Amtet, hvor Agerbruget kun er af ringe Betyd-
ning, og navnlig i de nordligste Egne af Österdalen, forbruges
der selvfölgelig forholdsvis langt mindre af Korn og Potetes
end andetsteds, medens Producter af Fædriften der danne Al-
muens hovedsagelige Næring.

I sidste Femaar antages Deling af Jordeiendomme kun
i ringe Grad at have fundet Sted; snarere har der vist sig
Tendens til Samling af flere Eiendomme paa enkelt Haand.
Antallet af Jordbrug skulde efter Tabel No. I udgjöre 10,931.

.Ved Udgangen af 1860 blev Antallet opgivet til . . 9,386.
Det gjælder imidlertid fremdeles, som i forrige Beretning an-
fört, at Opgaverne ere meddelte paa saa forskjellig Maade, at

I Hedemarkens Fogderi .

- Vinger og Odalens Do. .
- Solöers Do.	 . .
- Söndre Österdalens Do. .
- Nordre Osterdalens Do. .

de ere uskikkede til at give nogen Forestilling om Jordudstyk-
ningens Fremgang eller Tilbagegang. For Solöers Fogderi
vise Opgaverne for 1860 og 1865 et Antal af respective 1,240
og 2,541, altsaa en Forögelse til mere end det dobbelte. Det
antages, at den förste Opgave kun angiver Antallet af Brugere,
medens i den sidste er anfört de særskilte Jordbrug. An-
detsteds er Forholdet omvendt.

For Nordre Österdalens Vedkommende bemærkes : at til
dette Fogderi er i sidste Femaar henlagt fra Christians Amt
Ovre Folddalens District med 121 Jordbrug, en Matriculskyld
af henved 74 Daler og en Folkemængde af omtrent 1,100
Mennesker.

Amtets Landbrugsskole har fremdeles havt god Sögning,
uagtet ved en foretagen Forandring i Skolens Plan Nedsættelse
har fundet Sted i Antallet af Fripladse.

Tvende for Amtet ansatte omreisende Agronomer have
været i stadig Virksomhed, og til Fremme af  Havevæsenet er
antaget en Amtsgartner samt hos denne anbragt en Elev, der
efter endt Læretid er forpligtet til at modtage lignende An-
sættelse i Amtets Tjeneste. Til denne sidste Foranstaltning,
der er modtagen med megen Interesse omkring i Districterne,
tör man saameget mere stötte gode Forhaabninger, som det
ved en i sidste Ilöst paa Hamar afholdt almindelig Landbrugs-
og Haveudstilling bar vist sig, at navnlig Hedemarkens Fogderi
er vel skiliket for Frugtavl og Dyrkning af de fleste alminde-
lige Havevexter.

Ved Siden af de tidligere oprettede og fremdeles be-
staaende Landbrugsforeninger for Hedemarkens og Solöers Fog-
derier, har der fornemmelig i Österdalen dannet sig flere min-
dre Sogneforeninger med det samme Maul, at virke for Land-
brvgets Opkomst.

b. Fædriften.

Efter den sidste Tælling udgjorde Kreaturholdet ved Ud-
gangen af 1865:

Heste. Stort Kvæg. Faar. 	 Gjeder.
6,923
	

26,022
	

34,658
	

3,251
2,079
	

10,607
	

14,947
	

1,235
1,828
	

10,367
	

16,996
	

5,296
1,789
	

10,805
	

14,646
	

4,682
2,169
	

15,934
	

23,573
	

754

Svin.
5,235
2,045
1,568

570
198

Tilsammen i Amtet . . .	 . 44,788	 73,735 104,820	 15,218	 9,616 *)
Ve'd Udgangen af 1855 var Kvægbesætningen . 	 . 15,682	 79,407 109,096	 24,897	 12,373

Der viser sig saaledes en Formindskelse i Antallet af.
eller procentvis beregnet .

894
6

5,672
7

4,276
4

	

9,679	 2,757

	

39	 22

Formindskelsen er, hvad Heste og stort Kvæg angaar,
störst i Hedemarkens Fogderi (respective 9 og 10 pCt.), der-

næst i Vinger og Odalens Fogderi respective 6 og 6 pCt.)

I begge ÖsterdalensFogderier er Hesteantallet noget foröget.
I Faareavlen er den störste Indskrænkning skeet i Vin-

ger og Odalen (12 pCt.) ; i nordre Österdalen er den noget foröget.

Nedsættelsen i Antallet af Gjeder falder væsentligst paa

Nordre Österdalen samt Vinger og Odalen (respective 65 og

51 pCt.), medens Formindskelsen i Antallet af Svin er störst
i Solöer (34 pCt.), mindst i Nordre Österdalen (3 pCt.)

Da Aaret 1865 gav en mislig Höavling, har vel dette

*) For Sammenligningens Skyld er Kvægbesætningen for Ovre
Folddalen, hvilket District alene i det sidste Aar af den nu
for4bne Femaarsperiode har henhørt til Hedemarkens Amt,
udeladt af Opgaven for 1865.
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havt nogen Indflydelse til Indskrænkning i Besætningerne, lige-

som det for Vinger og Odalens Vedkommende fremhæves som
en særlig Grund til Nedsættelsen, at hos en Flerhed af Eien-

domsbesiddere Besætning og Gaardsredska,ber m. Y. ere blevne
udexeqverede og bortsolgte for Gjeld. Hovedaarsagen til den
paapegede Forandring, der antages at være indtraadt efter-
haanden saavel gjennem det sidst forlane som det foregaaende
Femaar, er dog utvivlsomt at söge i en mere udbredt Erkjen-

delse af det Hensigtsmæssige i at indskrænke Besætningen for

at kunne forbedre Fodringsmaaden.
Om end denne Erldendelse endnu ikke paa langt nær kan

antages i önskelig Grad at være trængt igjennem, ikke engang
i de Egne, hvis Indvaanere hovedsagelig ere henviste til Fw-
driften som Næringsvei, saa maa dog den Fremgang, .som i

denne Retning er vundet, ansees som meget væsentlig. Den
saakaldte Sultefodring maa vel endnu i flere Egne siges at
være almindelig, men Tilstanden er dog adskilligt forbedret
ogsaa i de Districter, der i saa Henseende have været mest
berygtede. Forövrigt fortjener det saarligen at anmærkes, at
en væsentlig Hindring for Indförelsen af en bedre Fodring og
et rationelt Kvægstel i det Hele uden Tvivl ligger i de store

og for en væsentlig Deel i Födsel af flere Kreature bestaaende
Föderaad, som ere paaheftede en Flerhed af Eiendomme, navn-
lig paa Hedemarken, og med Hensyn til hvilke det har vist
sig at were yderst vanskeligt at faa indfört nogen Forandring.

Ved Siden af den foregaaede Indskrænkning i Kvægbesæt-
ningen, er Englandet udvidet og Foderdyrkningen tiltagen, lige-
som Hesteholdets Nedsættelse selvfölgelig ogsaa for en Del
maa være kommet de övrige Husdyr tilgode. Formindskelsen

Hesteholdet er, som af det Foregaaende vil sees, störst og
af mest Betydning i Hedemarkens Fogderi; den antages foran-
lediget dels ved de der indförte Ferbedringer med Hensyn til
Jordbrugsredskaberne og Jordens Bearbeidyaing, navnlig Plöi-
ningens Fordeling paa de forskjellige Aarstider, dels ved en
foregaaet In dskrænkning i Opaling af Ungheste. Men i For-

bindelse hermed maa bemærkes, at fremdeles en stor Mængde
Hö föres fra Iledemarken til andre Districter, navnlig Söndre
Österdalen. hvor den tiltagne Skovdrift endog har medfört en
Forögelse i Hesteantallet.

Som Foranstaltninger til Forbedring af Kvægavlen maa,
ved Siden af det i forrige Beretning omtalte Stamholkenderi
paa Landbrugsskolegaarden Jönsberg, fremhæves, at mange
Gaardbrugere, fornemmelig i Solöer, Hedemarken og Österda-
len, have dels fra Aas höiere Landbrugsskole, dels fra Thrond-
hjem og Sverige anskaffet Ayrshire-Tyre og tildels Köer af
samme Race, medens i endnu större Udstrækning Dyr af The-
lemarks-Racen ere anskaffede omkring i Districterne. I det
Hele viser der sig .en almindelig Bestræbelse for at erhverve
gode Melkeköer, og en större Skjönsomhed med Hensyn til
Maaden, paa hvilken dette skal kunne opnaaes. Hertil anta-
ges de i Districterne jevnligen afholdte Dyrskuer ikke Lidet
at have bidraget. Paa flere Steder, fornemmelig i Solöer, er
der anskaffet Faar af ædlere Racer, saasom Cheviot- og South-
down-Racen, ligesom der til det nysnævnte District er indfört
fra England en forbedret Svinerace. Til Forædling af Heste-

racen har der af flere Gaardbrugere i Storelvedalen, saavelsom
paa Hedemarken — i sidstnævnte District tildels efter offent-
lig Foranstaltning -- været holdt fortrinlige Hingste.

Forholdet mellem Antallet af vinterfödte Stykker stort
Kvæg og Melkeköer er i Hedemarken, Söndre Österdalen og
Solöer opgivet som 4 : 3, i Vinger og Odalen som 3 : 2. Det
sidstnævnte Forhold er ogsaa anfört for et enkelt Præstegjeld
i Nordre Österdalen og turde ansees som det almindelige i dette
Fogderi, hvor der opfödes endel Slagtekvæg til Salg.

Udbyttet af en Melkeko kan, efter de i Fogdernes Be-
retninger indeholdte Oplysninger, i Gjennemsnit ansættes saa-
ledes :

i Nordre og Söndre Österdalen 1,200 Pottef Melk
i Hedemarken   1,000 —
i Vinger og Odalen samt Solöer 900 --
Forsaavidt Melken ikke medgaar i Husholdningen eller af-

swttes til Byerne, tilvirkes deraf nu saagodtsom udelukkende
Smör og maver Ost af forskjellig Slags. Tilvirkning af fed
Ost af uskummet Melk til Handelsvare foregaar, saavidt vides,
nu kun ved Bröttums Ysteri i Ringsager. Den i Nordre Oster-
dalen drevne Fabrication af Schweitzer-Ost har ikke ret villet
lykkes, og det sidste paa denne Production beregnede Meieri
i Magnhilddalen i Tönset, der er omtalt i forrige Beretning,
er nu nedlagt. I Behandlingen af Melken og Tilvirkningerne
deraf, som overhoved i det hele Fjösstel, tör der forövrigt
siges at være gjort ialfald en god Begyndelse til en hensigts-
mcessigere Ordning, hvortil den Omstændighed, at der i flere
Districter til at forestaa Fjösstellet har været antaget Schweitzere,
der igjen have oplært Andre deri, antages for en ikke ringe
Del at have bidraget. Som Foranstaltninger i lignende Ret-
ning, hvoraf man lover sig gavnlige Fölger for Fremtiden, maa
ogsaa nævnes, at der i den sidste Tid af det Kongelige Sel-
skab for Norges Vel har været omsendt en kyndig Mand til
at give Undervisning i Smörtilvirkning, og at endel Gaard-
mandsdötre fra Hedemarken, efter det samme Selskabs Foran-
staltning, ere blevne sendte til Danmark til Oplærelse i Meie-
rib e drift en.

Med Hensyn til Fædriftens Udbytte i Forhold til Distric-
tets Behov, da kan det i Almindelighed siges, at samme, naar
hele Amtet tages undereet, giver Overskud. Nogen Beregning
over dettes Störrelse kan imidlertid, efter de foreliggende ufuld-
stændige Oplysninger, ikke meddeles. Overskuddet bestaar
fornemmelig i Smör og Ost, der afsættes til Christiania, hoved-
sagelig fra Nordre Österdalen og Hedemarken. I förstnævnte
District er Smörtilvirkningen betydelig, især i Tolgens Præste-
gjeld, paa hvis större Gaarde den aarlige Afsætning anföres
at udgjöre fra 20 til 40 Yoger, og hvor en Ko antages i
Gjennemsnit at afgive, udenfor hvad der medgaar i Hushold-
ningen, et Belöb af 6 Spd., hvorefter Overskuddet beregnes
til over 25,000 Spd. Overskuddet af Melkeproductionen i
Kvikne opgives til 7,000 Spd. aarlig. Hvad Hedemarken an-
gaar, haves kun Meddelelse fra Stange Præstegjeld, hvor den
aarlige Afsætning anslaaes til 500 Yoger Smör a 7 Spd. og
500 Yoger Pultost a 11 Spd., og fra Löitens Præstegjeld,
hvorfra der antages at have været solgt 800 Bpd. Fedevarer
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aarlig. Fra Grue Finskov i Solöer afsættes der ogsaa endel
Smör og Ost, fornemmelig Gjedeost. Men forövrigt antages
Solöers saavelsom Vinger og Odalens Fogderi ikke at frem-
bringe mere af dette Slags Fedevarer, end Districterne selv

tiltrænge, medens der i Söndre Österdalens Fogderi fremdeles

af Fedevarer i det Hele taget og navnligen Smör indföres mere,
end der udföres.

Al Slagtekvæg antages Amtet i det Hele at afgive noget
mere til Salg end der andetstedsfra indkjöbes.

Hesteavlen i Hedemarkens Fogderi er, som oven bemær-

ket, i den senere Tid noget indskrænket, dog afhændes der
aarligen omkring 400 Heste til en Middelpris af 40 Spd.,
hvilken Afsætning maaske kan antages at være noget större
end det Indkjöb af Heste, som foregaar til de övrige Districter
i Amtet. af hvilke Vinger og Odalen anföres aarligen at kjöbe
100 a 200 Stykker til en Pris, der varierer mellem 20 og
70 Spd.

C. Skovdriften.

I Hedemarkens Fogderi gives kun een Eiendomsskov af
noget större Betydenhed, navnlig den et Handelshus i Christia-

nia tilhörende i 1 864 udskiftede Del af Romedals Alminding.

Fra denne anföres at være uddrevet 1,400 Tylvter Tömmer
aarlig, derunder ikke iberegnet omtrent 2,000 Tylvter, der
tilsammen i Femaaret er hugget af saagodtsom ubrugeligt tört
Tömmer. Fra andre Eiendomsskove er neppe afhændet mere
end 400 a 500 Tylvter aarlig. Derimod er fra Ringsager og
Næs Alminding samt fra Stange og Vangs Almindinger solgt
Træer til Udhugst for i det Hele over 41,000 Spd. eller
aarlig . 8,200 Spd.
Lægges hertil Skoveiernes Indtægt af det af pri-
vate Skove uddrevne Tömmer, beregnet i Gjen-

nemsnit til 21 Spd. pr. Tylvt, idet Driftsomkost-
ningerne anslaaes til 2 Spd. pr. T1vt, 7,400 —
udkommer ,   15,600 Spd.
som Hedemarkens Fogderies aarlige Overskud i Femaaret af

solgt Udskibningslast.
For samtlige Almindinger i nævnte Fogderi er der nu

vedtaget Regler om et mere ordnet Brug, og större Dele af
Almindingerne ere tildels fredede for al Hugst.

I Glommendalen har Skovdriften i sidste Femaar været
meget betydelig og större end i noget foregaaende Tidsrum.
Efter den Tilstand, hvori Skovene befandt sig ved Femaarets
Begyndelse, og hvorom henvises til den i forrige Beretning
meddelte Forklaring, har hiint Resultat ikke kunnet opnaaes
uden gjennem Hugst af mindre Dimensioner i meget sprre
Udstrækning end tidligere. Uagtet Middeldimensionerne af det
i Perioden fremdrevne Tömmer saaledes maa have været min-
dre end för, har dog Netto-Udbyttet af Skovdriften ikke blot
været större i og for sig, men ogsaa i Forhold til det frem-
drevne Kvantum noget fordelagtigere i det sidste end det fo-

regaaende Femaar. Tömmerpriserne have nemlig holdt sig
jevnt oppe og ere snarere stegne end aftagne, medens Drifts-
omkostningerne ere formindskede, Det maa  imidlertid ansees

utvivlsomt, at ved den omhandlede i Femaaret foretagne bety-
delige Hugst Grændserne for en fornuftig Skovhusholdning ere
meget overskredne, saaledes, at den i Skoveiendommene lig-

gende Formue derigjennem væsentligen er bleven forringet.
Og denne Forringelse er ikke blot at betragte som temporær,
men Skaden maa visselig for en ikke ringe Del ansees som
uoprettelig for Fremtiden. Thi vistnok ere Skovene i de Di-

stricter, l'vorom her handles, i det Hele taget af god og til-
dels fortrinlig Vexterlighed, men dette gjælder dog ikke de
höiere liggende og nordligste Skovtrakter, hvilke i den sidste
Tid tildels ere blevne stærkt medtagne, ligesom den paa andre
Steder foretagne Udhugning af store Strækninger ogsaa der
maa have betydeligen svækket Skovens Reproductionsevne.
Ved Siden heraf maa bemærkes — hvad der dog hovedsagelig
gjælder Vinger og Odalen samt Solöer — at de store Summer,
som Skovdriften har indbragt, ikke i den Grad, som de burde,
ere komne de övrige Næringsgrene og Befolkningen tilgode.
For förstnævnte Fogderies Vedkommende anföres i saa Hen-
seende, at indtil for faa Aar siden var denne Bedrift for en
stor Del i Speculanters og Lykkesögeres Hænder ; af disses
Virksomhed er Resultatet blevet deres egen og Andres Ruin,
idet baade Udbyttet af Bedriften og deres egen og deres Ven.-
ners övrige Eiendom er medgaaet til Aagerrenter, Commissio-
nær- og Sagförer-Provisioner samt Sportler til de offentlige
Betjente, hvis Bistand har maattet paakaldes i Anledning af
de misligholdte Forpligtelser. Disse Speculanter ere nu traadte
tilbage og en större Del af de Skoveiendomme, som de
raadede, komne paa faste Hænder, men denne forandrede
Eiendomsstand er ikke meget lovende for Districtet ; thi de
nye Eiere bo i Christiania eller ved andre Steder for Udskib-
ningen, og der vil saaledes atter indtræde et Forpagtnings-
eller Leihendingsforhold, som ikke i Længden kan være gavn-
ligt for Udviklingen. I Solöer er ligeledes en stor Del af de
bedste og betydeligste Skove frasolgte vedkommende Jordbrug
og tilhöre nu Udenbygdsboende, fornemmelig Trælasthandlere i
Christiania og andre Byer.

Den i forrige Beretning omhandlede Sygdom, hvoraf Gran-
skoven var hjemsögt, og som bevirkede, at Træerne fortörre-
des, er ophört i Solöer samt Vinger og Odalen. Derimod be-
rettes fra Söndre Österdalen, at Granens Hentörren, som Fölge
af Insecters Angreb, endnu i större og mindre Grad forekom-
mer i de forskjellige Skovtrakter og vil altid forekomme,
men den har dog tabt sin Charakteer af omsiggribende
Farsot.

Udbyttet af Skovdriften i de heromhandlede Districter har
efter Fogdernes, væsentlig til de ansatte Flödningsindspectö-
rers Opgaver, stöttede Beregninger i sidste Femaar tilsammen
været fölgende :
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Tylvter Tömmer.
1 57,000.
358,000.
331,000.
121,000.

967,000.
193,000.

Brutto-Udbytte.	 Netto-Udbytte.
800,000 Spd.	 550,000 Spd.

1,611,000 —	 967,000 —
1,987,000 —	 1,325,000 —

545,000 —	 303,000 —

4,943,000 Spd.	 3,145,000 Spd.
989,000 —
	 629,000 —

I Vingers og Odalens Fogderi

- Solöers
	

Do.

- Söndre Österdalens Do.

- Nordre österdalens Do.

Tilsammen
eller aarlig

I det fo regaaende Femaar var Netto-Udbyttet af Skov-
driften beregnet til 2,321,000 Spd., og er fölgelig nu foröget
med over 33 pCt.

Ved foranstaaende Opgave maa forövrigt bemærkes, at i
samme er medtaget det Tömmer som herfra Amtet er fört til
svenske Vasdrag, og hvilket for Solöers Vedkommende, hvorfra
Opgave mangler, er anslaaet til samme Mængde som i det fo-
regaaende F emaar eller 5000 Tylvter. Derimod er ikke med-
regnet det Tömmer, som er kjöbt i Sverige for norsk Reg-
ning og flödet gjennem Solöers Vasdrag, og som er opgivet til-
sammen for Femaaret at have udgjort 28,000 Tylvter.

I Brutto-Indtægten for Vinger og Odalen er iberegnet
Smaalast og Affald fra Sagbrugene, som den forholdsvis bil-
lige Fragt paa Jernbanen har tilladt at tilgodeere og bringe
I Handelen. Ellers har man i nævnte District siden Kongs-
vinger-Jernbanens Aabning, i videre Udstrækning end tidligere
forædlet Lasten i selve Districtet og bragt den i Handelen i
Form af Planker og Bord. Af den vedlagte Tabel No. 2 vil
sees, hvad der af Planker og Bord aarligen er opskaaret paa
Districtets Sagbrug, og i Forbindelse hermed oplyses, at der
i Aarene 1862-1865, eller siden Jernbanen blev aabnet, er
paa denne fra Stationer i Vinger og Odalen fremsendt Planker,
Bord og anden Trælast, svarende til omtrent 58,000 Tylvter
Tömmer, og beregnet til en Brutto-Indtægt af 335,000 Spd.
og en Netto-Indtægt af 218,000 Spd.

Ogsaa fra Solöer er i det sidste Aar af en enkelt Skov-
eier fört Planker til Kongsvinger til videre Forsendelse med
Jernbanen, ligesom ogsaa endel forædlet Udskibningslast er
fört paa Hamar—Elverum—Jernbanen.

Fra Skovene i Nordre Österdalen har der i sidste Fem-
aar, ved Siden af den egentlige Udskibningslast, været solgt
over 44,000 Læster Kul og 3,000 Favne Röstved til Röros og
Foldals Kobberværker samt endel Tjære, alt til et samlet Be-
löb af omtrent 77,000 Spd. eller 15,400 Spd. aarlig. Ved
Leverance af disse Skovmaterialier bemærker Fogden —
tilflyder der vistnok Districtet ikke ubetydelige Belöb, men naar
hensees til, at Betalingen saavel for Materialet som for Kjör-
selen er lav, at Ungskoven for en stor Del ödelægges ved
Kuldriften, og at Districtets Skove i höi Grad tiltrænge Fred-
ning, om de for Fremtiden skulle kunne afgive det Fornödne
for Behovet, maa det ansees utvivlsomt, at Leverancen af Kul
og Röstved er til Skade for Districtet, hvis herlige Skovstræk-
ninger i Tidens Löb paa denne Maade ere for en væsentlig
Del ödelagte.

Til Spigerbrugene i Vinger og Odalen antages at være
leveret Kul for omtrent 200 Spd. aarlig og til Kjöbstaden
Kongsvinger Brænde for omtrent 500 Spd. aarlig.

d. Fiskeri.

I dette Amt er Fiskeri vistnok kun en Binæring, men som
dog antages efterhaanden at ville faa större Betydning, da
Sandsen for denne Bedrift nu paa flere Steder er vakt og har
ledet til Vedtagelse af Foranstaltninger, sigtende til Fiskens
Fredning og Formerelse. Saaledes er i de fleste Prxstegjelde
af Hedemarkens og Nordre Österdalens Fogderier samt i Try-

sil Præstegjeld i Söndre Österdalen, med Hjemmel af Lov af
6te Juni 1863, vedtaget Regler om Udövelsen af Fiskeriet i
disse Districters Elve og Vande, navnlig gjennem Forbud mod
Brugen af visse skadelige Fiskeredskaber.

I Österdalen især gives der en Mængde Fjeldvande og
Vasdrag, der ere meget rige paa Fisk, saasom 'Duet, Röie, Sig
og Har, og som ved en almindelig Gjennemförelse af de om-
meldte Bestemmelser .med Hensyn til Redskaberne og ved en
bedre Behandling og Opbevaring af Fisken kunne forventes at
ville afgive et ikke ringe Udbytte, og det netop for Egne, hvor
Erhvervskilderne ellers ere faa. Navnlig i Fæmundssöen og de
den tilstödende Vasdrag findes Örret i usædvanlig Störrelse;
denne Fisk antages at være Afkom af Lax, som i Fortiden er
gaaet op gjennem Wennern og Clara Elv til de österdalske

Vasdrag. I en Række af Aar, formentlig allerede fra forrige Aarhun-
drede, har der imidlertid i Sverige været anbragt Stengsler,
der ganske have hindret Laxen fra at komme op i de norske
Vasdrag. At faa denne Afspærring ophævet, turde være et
væsentligt Middel til at forbedre Fiskeriet i de omhand-
lede Districter, men Forföining hertil vil vel neppe kunne
ventes truffen uden gjennem Indskriden eller Medvirkning fra
Regjeringens Side.

e. Bergyearksdrift.

I den medfölgende Tabel No. 3 vil Oplysning findes med-
delt om Bergværksdriftens Udstrækning og Udbytte i det

sidstforlöbne Femaar, hvorhos, i Forbindelse med den i forrige
Beretning givne Forklaring tilföies Fölgende :

Foldals Værk for Tilgodegjörelse af Kobber paa vaad Vei
efter Sindings Methode henhörer nu, efter Övre Foldalens
Overgang til Nordre Österdalen, i dets Helhed til Hedemarkens
Amt. Efter en af Bestyreren meddelt udförlig Beretning ere
Udsigterne for dette Værk, hvis Drift i flere Retninger er af
Betydning ogsaa for Districtet, nu langt gunstigere end i for-
rige Femaar, idet der ved samme er foretaget flere væsentlige
Forandringer og Forbedringer, hvilke vistnok have været for-
bundne med store Bekostninger, men hvorved ogsaa en stadig
og lönnende Drift for Fremtiden tör ansees sikret. Det an-
föres, at medens Productbeholdningerne ved Femaarets Udgang
repræsentere dobbelt saa stor Værdi som ved dets Begyndelse,
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erse, usgtet de ,pae Gjennemförelsen af deli forandrede Plan for
Værkets Indretning og Drift antendte store Udgifter, Værkets
Forpligtelser dog ei större end detigatig. Kobberproductienen,
der tidligere drtiede sig om 100 Skpd., naaer nu aarlig 200
Skpd.

I 1865 anføres at have været gjort Forsög med Fabri-
cation af Kobbervitriol ved Udludning af rostet Gods; uagtet
Forsöget foretoges med tildels ufuldstændige Apparater, anta-
ges dog saameget at fremgaa deraf, at denne Proces med For-
deel viI Wine ihdordnes i Rækken af de Operationer, der
fölge af Anvendelsen af Sindings Methode. Al Gruber er for
tlette' Vaarks Regning kun i Drift Foldals rrube, medens der
haves Fristbevilling paa Tronsgruben og GreV Moltkes Grube.

Meet de Rörös Værk tilhörende 2de Smeltehytter i Tolgen
.og LilleeElvedalen•er ingen Forandring foregaaet.

Rödalens Kobbergrube i Lille-Elvedalen er optagen af en
Privatmand sammesteds, som med betydelige Opofrelser i nogle
Aar har foesögt ved Udminering al en Stoll at udtappe Gru-
ben, som var fyldt med Vand.

Cliensjöfoe Værk i Trysil til Production af Jern af Myr-
og Sjöni.talm har neppe heller i sidste Femaar givet Udbytte

Forhold til de paa samme af Interessentskabet anvendte be-
tydelige Bekostninger, uagtet Productionen har været i Stigende,
ligesom Arbeidernes Antal. er foröget. •

Andre Bergwerker eller Gruber end de ovenfor nævnte
have ikke i dette Amt været i Drift i sidste Femaar. Fra
Solöer berettes, at der er udstedt Skjærpeseddel paa Skjærp-
ping efter Metaller og Ertzer i de saakaldte Laagaasens Gru-
ber i Aasnæs samt anmeldt Opdagelse af Mahnleier paa Gaar-
dene Kirkhus Fosseig i Brandvold ; nogen nærmere Under-
sögelse eller Foranstaltning i Anledning heraf har dog, saavidt
vides, ikke været foretaget.

f. Pabrik- og Haandværksdrift.

Om de i Amtet værende Fabriker og andre industrielle
Anlæg giver den hosfölgende Tabel No. 2 Oplysning. Af Sag-
brug ere nu kun medtagne de, ved hvilke der aarligen opskjæ-
res mindst 50 Tylvter Tömrner, medens Garverier ere udeladte
af Opgaven, da de herværende Indretninger af dette Slags kun
sysselsætte et ringe Antal Arbeidere.

'Af nye Indretninger er tilkommet en Træoliefabrik i Oda-
len; en lignende paatamkes anlagt i Elverum.

Om Haandværksdriften gjælder fremdeles i det Væsentlige,

hvad der er anfört i forrige Beretning. Dog bemærkes for Sön-

dre Osterdalens Vedkommende, at under den Udvikling af alle
Forholde, som gjennem en for dette District eller ialfald den
störste Del af samme fordelagtig Periode har fundet Sted,
er der Grund til at tro, at Haandværkernes Tal saavelsom
deres Dygtighed der er gaaet fremad. Alene i Elverums Præ-

tegjeld gives der et Antal af over 150 Haandværkere af forskjel-
lig Slags, hvilke for en stor Del have samlet sig omkring og

Nærheden af Markedspladsen eller det saakaldte Leiret.

g. Binæringer.

Nogen synderlig Forbedring eller Udvidelse af Husfliden

har i sidste Femaar ikke fundet Sted, uden forsaaiidt det
denne Henseende kan have havt nogen Indflydelse, at de höie
Priser paa Bomuldstöier og Bomuld har virket, at man har
lagt sig lidt mere efter Linavl og Linvæv end för.

Om Fiskeriet er ovenfor talt, og med Hensyn til Jagt og
Fuglefangst er intet Særligt at anmærke udenfor hvad der i
tidligere Beretninger er anfört.

I sidste Femaar har der, som i det foregaaende, til Be-
fordring af Varer og Passagerer været holdt  i stadig Fart,
saalænge Is ikke har hindret, 4 Dampskibe paa Mjösen og 1
paa Storsjöen i Österdalen — de 4 förste med tilsammen 220,
det sidste med 25 Hestes Kraft. Ligeledes har et lidet Damp-
skib været anbragt i Fragtfart paa Glommen mellem Nor i
Brandvold og Eig i Vaaler; men dette Foretagende har ikke
svaret til Forventningerne, blandt Andet, fordi Fartöiet er saa
dybtgaaende, at det maa ophöre med Farten, naar Vandstanden
i Glommen er lav, hvilket jevnlig er Tilfældet udover Somme-
ren. Det er vel ogsaa tvivlsomt, om et Dampskib nogensinde
vil kunne finde tilstrækkelig Fragt i den nævnte Route, med-
mindre den udvides til Kongsvinger, hvortil imidlertid vilde ud-
fordres betydelige Omkostninger ved Anlæg af Sluser i Nors-
og Gjölstadtossene.

Fra de 4 nordligste Preestegjelcle i Österdalen foregaaP
ikke ubetydelig Fragtkjörsel af Varer, Kobber og Kul til og
fra Grundset, Throndhjem og Röros, men Fragtpriserne ere
lave og Bedriften antages i det Hele at give lidet reelt Ud-
bytte. Ogsaa af Indvaanerne af Hedemarkens Fogderi udföres
endnu og tildels ved Siden af Jernbanen adskillig Leiekjörsel
til og gjennem Österdalen. Hedemarkinger söge derhos hyppi-
genBeskjæftigelse ved Tömmerhugst og Tömmerkjöring i Oster-

dalen og Solöer. Iövrigt giver Skovdriften selvfølgelig Anled-

ning til megen Leiekjörsel ved Distrieternes egne Indvaanere,

og det anmærkes specielt for Vinger og Odalens Vedkommende,
at Mange alene ved denne og anden lignende Kjörsel inden

Districtet erhverve de fornödne Kontanter til Bestridelse af

Skatter m. V. Saaledes indskrænket ansees Kjörervirksomheden

fordeelagtig og giver ikke Anledning til de Fristelser, som

naar Kjörselen foregaar langt borte fra Vedkommendes Hjem.

Antallet af Landhandlere og Frihandlere var ved Femaa-

rets Udgang:
Landhandlere. Frihandlere.

I Hedemarkens	 Fogderi
	

13.	 35.

- Vinger og Odalens Do. 	 6.	 20.

- Solöers	 Do.	 8.	 46.

- Söncire Österdalens Do.	 10.	 42.

- Nordre Österdalens Do.	 6.	 25.

Tilsammen	 43.	 168.

Ved Udgangen al 1860 var

Antallet .	 .	 .	 21.	 149.

Antallet af Landhandlere er saaledes i den sidste Fem-

aarsperiode steget til det Dobbelte. Ligesom de fleste af de

ældre Landhandlere, ifölge derom i deres Bevillinger indtagen

Forpligtelse, have holdt fast Skydsstation, saaledes have samt-
lige senere tilkomne alene erhvervet saadan Handelsret ved



p. Hederaarkens Amt.	 C. No. 2.	 9

Overtagelse af fast Stationshold i Overensstemmelse med Loven
af 214e Marts 1860. Ved Siden af denne Handelsret har der
dog paa de fleste Steder maattet tilstaaes Vedkommende Til-
skud af Skydslagene eller Communerne for Skydsens Besör-
gelse.

Medens mange af de ældre Landhandlere fremdeles have
drevet en betydelig Vareomsætning, har dette kun undtagelsesvis
været Tilfældet med de senere tilkomne saavelsom med Fri-
handlerne. Antallet af disse sidste er efter foranförte Opgave
ikke synderlig foröget, men har været meget större i Löbet af
Femaaret, end det viser sig ved dettes Udgang. Saaledes op-
lyser Fogden i Vinger og Odalen, at der for dette District er
i Aarene 1860-1865 udstedt ialt 68 Frihandlerbreve ifölge
Loven af 28de September 1857, men af disse ere omtrent 20
efter kortere eller længere Tids Forlöb indleverede til Kassa-
tion, nogle ere bortfaldne ved Dödsfald og Udflytninger og en
Flerhed derved, at Handelen af sig selv er gaaet overstyr for-
medelst den Handlendes Insolvents, Uorden eller Udygtighed.
Af alle Frihandlere antager han, at for Tiden neppe 20 ere i
Virksomhed, og af disse friste de fleste en kummerlig Tilvx-
relse som Handelsmænd. Ogsaa i de övrige Districter i Amtet
have mange af disse Handlende maattet overgive deres Boer
til Concursbehandling. Forövrigt maa med Hensyn til Antallet
af Frihandlere nu som i forrige Beretning gjöres opmærksom
paa, at flere af dem ikke drive Handelen som egentlig Næring,
men indskrænke sig til at forsyne sine Arbeidere med de for-
nödne Varer.

Af Markeder haves i Landdistrictet fremdeles kun eet,
nemlig Grundsæt Marked i Elverum. Det har för været holdt
i 8 Dage, men blev ved Kongelig Resolution af 8de August
1865 bestemt for Eftertiden kun at skulle vedvare i 4 Dage.
Uagtet dette Marked ikke længere har den Betydning som for
20 a 30 Aar siden, idet navnlig den egentlige Butik- eller
Kramhandel er aftagen, er det dog uden Tvivl fremdeles et
af de mest besögte Markeder i hele Landet; ligesom det i det
sidstforlöbne Femaar neppe har lidt nogen kjendelig Tilba-
gegang.

Oplysning om Markederne i Hamar og Kongsvinger vil
blive meddelt under Afdelingen for Kjöbstæderne.

Ved Kongelig Resolution af 25de Februar 1863 blev et
Apothek bestemt oprettet i Tönset, hvilket traadte i Virksom-
hed ved Slutningen af nævnte Aar. Hvorvidt  Afsætningen er be-
tydelig nok til, at dette Apothek i Længden kan bestaa, vil efter
den hidtil vundne korte Erfaring neppe endnu kunne bedöm-
mes. Den lettere Adgang for Almuen til Forsyning med Me-
dicin, som ved denne Indretning er bleven aabnet, er visse-
ligen et Gode, men paa den anden Side klages der over, at
enkelte Medicamenter, navnlig Naphta og Kampherdraaber, af
Almuen nydes til Misbrug.

h. Tilstanden i Almindelighed.

Den aarlige Tjenerlön er opgivet saaledes :
For en Dreng.

I Hedemarkens	 Fogderi	 . 25--35 Spd.
- Vinger og Odalens Do.	 . 20-26
- Solt) ers	 Do.	 25-50

- Söndre Osterdalens Do.	 25-50
- Nordre Österdalens Do. 	 . 20 — 40 —
heri iberegnet Værdien af Klæder, forsaavidt saadanne have
været givne ved Siden af Lön. Daglönnen for en almindelig
Arbeidskarl anföres saaledes .

i Hedemarkens	 Fogderi	 . 10-24 Skill.

- Vinger og Odalens Do.	 . 16-20 —

- Solöers	 Do.	 . 16-30
- Söndre Österdalens Do. 	 12-30 —
- Nordre Österdalens Do. 	 12-48 —

foruden Kosten.
Naar disse Opgaver sammenholdes med de lignende, der

meddeltes ved Udgangen af den foregaaende Femaarsperiode,
og som viste en indtil da vedvarende Stigning i Arbeidspriserne,
vil det sees, at disse nu navnlig for almindeligt Dagarbeide
ere faldne. Medens dette ogsaa gjælder det Arbeide, der i
Regelen har været betalt bedst, nemlig Tömmerhugst og Flöd-
ning, antages dog Betalingen for Haandværksarbeide ikke at
have undergaaet nogen synderlig Forandring. Der er desværre
ingen Grund til at antage, at Arbeidsklassen i dQt Hele skulde
i den senere Tid have hævet sig til noget höiere Trin
af Dygtighed og Sædelighed; Itvertimod foreligger der fra flere
Steder Oplysninger, der maa lede til den modsatte Slutning.
At under disse Omstændigheder og under det större oekono-
miske Tryk, som i den senere Tid har hvilet over den störste
Del af Districtet og lammet Virksomheden i mange Retninger,
Arbeidsklassens Vilkaar ere forværrede, er altfor vist, og de
overalt stigende Fattighyrder indeholde herom et uforkasteligt
Bevis. Blandt Arbeidsklassen indtage Husmændene i Forhold
til Jordbruget en vigtig, men tillige, ved deres dobbelte Egen-
skab af Tjenere og selvstændige Jorddyrkere og deri grundede
særegne Lönningsmaacle, vanskelig Stilling. Om disse Arbei-
deres Vilkaar m, V. har der i den senere Tid været fört me-
gen Discussion, og denne Sag fortjener visseligen Opmærksomhed
og en grundig Unclersögelse. At Indretningen, ialfald saaledes
som den fremtræder paa disse Kanter af Landet, har flere
svage Sider og lider af Mangler, der i sine Fölger virke til
Skade for begge Parter, staar neppe til at benægte, men hvor-
ledes disse Mangler kunne være at afhjælpe, og om det vil
være muligt ved forandrede Lovbestemmelser eller paa anden
Maade at tilveiebringe en Ordning, hvorved paa den ene Side
Gaardbrugerne uden uforholdsmæssige Opofrelser kunde sikre
sig en paalidelig og tillige fast paaregnelig Arbeidsstok, og
paa den anden Side Husmanden kunde betrygges  i Henseende
til sit tarvelige Udkomme og Stilling i det Hele, er et Spörgs-
maal, som det her ikke er Stedet nærmere at gaa ind paa,
og som vel ogsaa til dets Behandling vilde kræve fuldstændigere
Oplysninger om Forholdene paa de forskjellige Steder end de,
der nu kunne antages at være forhaanden.

For en Pige.
12-20 Spd.
12-14 —
10-20 —
12-18 —
10-20 —

2
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Som Tabel No. 6 fölger Forklaring angaaende Veienes
Længde og Tilstand in. Y. i de forskjellige Formandskabsdi-
stricter, affattet overensstemmende med det anordnede Schema,

hvorhos til Lettelse af Oversigten vedlægges et Sammendrag
af hiin Tabel. Af dette sidste vil sees, at ved Udgangen af
Aaret 1865 udgjorde Længden af Districtets rodelagte Veie:

Rideveie.
Mile.

5.
11 .

Hovedveje.
Mile.

i Hedemarkens	 Fogderi  	 121.
- "Vinger og Odalens Do.	 6.
- Solöers	 Do.	 13.
- Söndre Österdalens Do. 	 151.
- Nordre Osterdalens Do. 	 18-t.

Byg deveie.
Mile.
45 11.
18-1.
20-R.
17,Z.
25 164 .

Tilsammen.
Mile.
581.

S .
521.
39*.
551*

Tilsammen	 67-k.	 128t.	 35-t.	 234.

	Længden af samtlige Veie blev ved Udgangen af 1860
	

i den senete Tid er blevcn bedre og foldstændigere, og em

	

opgivet til 2264 Mil, og er saaledes nu foröget med omtrent
	

der end endnu raa sine Steder viser sig liden Villighed til at

	

44- Mil, hvoraf 1 Mil, udgjörende Veien i Ovre Foldalen, er	 arbeide paa Veiene, synes dog Nytten af at have godt vedli-
overgaakt fra Christians Amt.	 geholdte Veie i Almindelighed o--g Nödvendigheden af at opfylde

	I sidste Femaar er oparbeidet eller fuldfört nye Veie af
	

de större Fordringer, som den forögede Færdsel i saa Hen-

	

en samlet Længde af omtrent 141 Mil, hovedsagelig Bygde- 	 seende paabyder, efterhaanden at være bleven mere cg al-

	

veie og deraf over 3 Mile Rideveie. De fleste nye Veianlæg	 mindeligere erkjendt. 	 De Fordringer, der med Hensyn til

	

ere imidlertid kun Omlægninger af ældre Veie, der ved hine
	 Vedligeholdelse og Forbedring af Veiene stilles til Amtscom-

	

ere blevne overflödige og som Fölge deraf nedlagte, medens 	 munen, blive altid, gjennem Bevillinger af et oplyst og liberalt

	

ogsaa Nedlæggelse af ældre Veie har fundet Sted, uden at nye 	 Amtsformandskab, paa bedste Maade fyldestgjorte.

	

kunne siges directe at være komne istedet, saasom Hovedveien	 Ved Bestyrelsen af Veivæsenet bistaaes Amtmanden af
	i Elverum paa vestre Side af Glommen fra Sorperud Sund

	
2de Veiinspectörer samt en Amtsingeniör, hvilken sidste, for-

til Grundsæt.	 uden at forrette som Veiinsrectör i et ham tillagt særskilt Di-

	

De nye llovedveistrækninger, der ere anlagte, udgjöre til- 	 strict, yder den fornödne techniske Bistand ved Undersögelser

	

sammen kun noget over 4- Mil, og bestaa væsentligst i 2de	 samt Udarbeidelse af Planer til Bro- og Veiankeg i Amtet i

	

Forbindelsesveie mellem den östre og vestre Hovedvei gjennem
	 Almindelighed.

	

Elverum ved Sorperud og Elverums Jernbanestation samt i en
	 Efterat Bygdemagasinerne i Grue, Brandvold og Elverum

	

Del af den nye Hovedvei gjennem Opdal og Rennebo, der 	 i Femaarets Löb Ere ved Kongelige Resolutioner blevne hæ-
paa en kort Strækning gaar ind i Hedemarkens Amt.	 vede, haves der af saadanne Indretninger nu kun Söndre og

	

Af de nye Bygdeveie nævnes som de vigtigste: Yeianlæg 	 Nordre Odalens, der ere oprettede ved Hjælp af 'det Holterske

	

fra Erilisrud i Nærheden af Ringsager Kirke til Sörhougen i
	

Legat, samt et ved Sammenskud af endel Hutismænd i Stange

	

Aasmarken, hvilken Vei nu bliver fortsat til Lillehammer, og 	 dannet lidet Magasin. Om disse Indretningers Status m. V.

	

Omlægning af Veien mellem Lille-Elvedalen og Foldalen langs 	 giver Tabel No. 5' Oplysning.
Folla Ely.	 Af private Brandforsikringsindretninger er i Femaaret til-

	Ved de paa sidste Storthing skete Bevillinger til Veivæ-	 kommen . en for Elverum, og deres Antal udgjör nu 7. De

	

senet ville væsentlige Savn og Mangler baade med Hensyn til
	

Oplysninger, der have været at tilveiebringe angaaende disse

	

den indre Communication og til Forbindelse med Nabodistric- 	 Indretninger, ville findes meddelte i Tabel No. 7.
	terne, navnlig i Sverige, forhaabentlig snart vorde afhjulpne,	 Antallet af Udvandrede, der i 1856-1860 udgjorde 579,
	idet der er anslaaet Midler til 2de Veianlæg til Sverige over 	 hvoraf 535 til America, er i sidste Femaar steget til 1,019,
	Grue og Trysil, samt til Forbedring af Communicationen med

	
hvoraf 938 til America (Tabel No. 8). En endnu stærkere

	

det Throndhjemske over Indsæt og af den Hedemarkske Ho- 	 Udvandring er begyndt efter Femaarets Udlöb.

	

vedvei omkring Hamar. Medens  Velanlægget til Sverige over
	

De medfölgende Tabeller No. 4, 9, 10 og 11 indeholde

	

Grue allerede er sat iværk og Veien over Indsæt er eller snart
	

Opgaver angaaende thingkeste og aflæste Gjældsbreve samt
	vil blive paabegyndt, ere Bevillingerne til de 2de andre Anlæg

	
Skifteudlæg, solgte faste  Ejendomme, afholdte Executioner, Ud-

	

knyttede til Betingelser, som vel endnu ikke ere indtraadte, 	 pantninger og Tvangsauctioner, Gjældssager, behandlede ved

	

men om hvis Opfyldelse der dog ikke synes at være • Grund til
	

Forligelsescommissionerne, samt Belöbet af Matriculskattene og
at nære nogen Tvivl.	 de derpaa udestaaende Restancer. 	 Til nærmere Belysning af

	

Vedligeholdelsen af Veiene inden dette Amt medförer, for- 	 Gjældsforholdene og den oekonomiske Tilstand i det Hele i

	

medelst deres Længde, ufuldkomne Bygningsmaade og i Rege-	 Amtet meddeles nedenfor en Sammenstilling af disse Opgavers

	

len vanskelige Veibund, en tung Byrde for Almuen. Det er
	

Hovedsummer med de tilsvarende for de foregaaende Femaar
desuagtet kjendeligt	 hvad der ogsaa vil findes udtrykt i

	
1851-1855 og 1856-1860.

den ovennævnte hermed folgende Tabel — at Vedligeholdelsen
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Districtets faste Eienclomme ere i de respective Femaar . .
ved 'Panteforskrivelser og Skifteullæg blevne beheftele med en Gjæld al.

De aflæste Panteheftelsers Belöb udgjorde . . .

Pantegjtelden fölgelig i Perioden foröget med. 	
Faste Ejendomme bleve afhændede for . . . . 	
Belöbet af den Gjw1d., der har været Gjenstand for Behandling ved

Forligelsescommissionerne, udgjorde 	 .
Exebutioner og Udpantninger bleve afholdte for et Belö'o af
Ved Tvangsauctioner har været afhændet Gods for 	
De af Fogderne indkrævede Skatter og Tiender udgjorde i Gjen-

nemsnit aarlig . . .
og Restancerne af disse Skatter aarlig	 . .	 • .

1851-1855.
1,865,613 SO.
1.481,357

384,256 Spd.
2,534,131

967,506 -
683,8)2 -
300,912 -

13,377 -

1353-1830.
3,276,773 Spd.
1,719,253

1,557,520 Spd.
3,005,425

1,554,836 -
974,251 -
372,023 -

59,076 -
28,897 -

1361- 18B5
5,281,878 Spd.
2,118,869

3,163,009 Sp d.
3,390,448

2,691,512 -
1,217,514 -

905,727 -

86,360 -
51,948 -

Den i Femaaret 1856-1860 de faste Ejendomme paa-
heftede nye Pantegjteld (den thinglxste efter Fradrag af den
aflæste) udgjorde, fordelt paa Amtets Matricuiskyld, henved
68 Spd. pr. Skylddaler. Efter Foranförte skulde den i det
sidste Femaar tilkomne Pantegjæld være dobbelt saa stor, og
fordelt paa Amtets nuværende Matriculskyld, 23,133 Daler,
udgjöre 137 Spd. pr. Skylddaler. Herved maa imidlertid be-
mærkes, at der under de thinglæste, men ikke aflæste Gjælds-
breve i Saber samt Vinger og Odalen er indbefattet endel
Documenter til et samlet Belöb af omtrent 1,467,000 Spd., der
bleve udstedte til Ordning paa privat Vei af en enkelt Mands
og hans Endossenters Gjældsforholde, men som, da Vedkom-
mendes Boer senere kom under Concursbehandling, ikke bleve
gjorte gjeeldende. Fradrages dette Belöb, bliver den i Fem-
aaret 1861-65 tilkomne nye Pantegjæld at ansætte til om-
trent 1,696,000 Spd. eller - 73 Spd. pr. Daler af Amtets Ma-
triculskyld. I de enkelte Fogderier falder der paa Skylddaleren :
	i Hedemarkens	 Fogderi	 65 Spd.
	i Vinger og Odalens	 28

	

Solöers . .	 95 -

	

- i Söndre Österdalens 	 161
	Nordre Österdalens	 82 -

Forholdet mellem Belöbet for solgte faste Eiendomme og
Tilvexten i Pantegjæld - denne sidst reduceret som oven an-
fört - er for hele Amtet omtrent det samme i det nu for-
löbne som i det foregaaende Femaar. Men hvad de enkelte
Fogderier angaar viser dette Forhold sig nu temmelig afvi-
gende fra det, der fandt Sted i den foregaaende Periode.
Navnlig er -dette Tilfældet med Vinger og Odalens Fogderi,
som i denne Henseende efter forrige Beretning indtog den
ufordelagtigste, men nu har den bedste Plads blandt Distric-
terne. Forklaringsgrunden hertil ligger imidlertid  nær : Det
nævnte Fogderies faste Ejendomme vare allerede i Femaaret
1856-1860 saa stærkt betyngede med Gjeeld, at deres yder-
ligere Beheftelse af sig selv maatte ophöre, og af samme Grund
har der i det sidste Femaar fundet en Mængde Eiendomssalg
Sted (til et Belöb af 566,000 Spd.) i de fleste Tilfælde uden
Tvivl for meget mindre Kjöbesummer end de Eiendommene
paahvilende Heftelser, af hvilke saaledes en stor Del er
bortfaldne og udslettede. Tilvexten af Pantegjælden for Söndre
Österdalen (514,000 Spd. eller, efter Fradrag af de aflyste
Heftelser, 290,000 Spd.) er ikke i nogen særdeles Grad paa-

faldende, naar hensees til den livlige Omsætning i faste Eien-
domme (til et Belöb af 680,000 Spd.), som især de fordeel-
agtige Trælastconjuncturer have foranlediget. Det maa derhos
for dette Districts Vedkommende bemærkes, at den omhand-
lede store Gjæld paa en mindre Brökdel mar skyldes
til Indvaanere i Districtet eller til Indretninger, som Distric-
tet eier.

Progressionen saavel i Amtet i det Hele som i de for-
skjellige Fogd.erier med Hensyn til Ant a 11 e t af Foranstalt-
ninger til Gjælds Inddrivelse vil sees af nedenstaaende Sam-
menstilling, hvori for Kortheds Skyld Tvangsauctioner ere
slaaede sammen med Executioner og Udpantninger.

Antallet af Gjældssager behandlede ved Forligelsescom-
missioherne :

1851-.1855. 1856-1860. 1861-1865.
i Hedemarkens Fogderi 7 , 800	 8,700	 19,300
i Vinger og Odalens Do. 5,900	 7,300

	
14,200

i Solöers . . .	 7,800	 10,700
	

17,600
i Söndre Österdalens - 2 , 100	 3,000

	
6,900

i Nordre Österdalens,- 2,100	 2,300
	

6,000

	

tilsammen 25 , 700	 32,00G	 64,000
Antallet af Executioner, Udpantninger og Tvangsauctioner

1851-1855. 1856-1860. 1861-1865.
i Hedemarkens Fogderi	 7,300	 4,800	 12,000

	

i Vinger og Odalens Do. 5,200 	 5,200	 12,300
Solöers . . .	 - 6,500	 8,100	 15,400

i Nordre Österdalens	
1

'
800	

1,500i Söndre Österdalens -

	

400
	 4,400

1,500

	

tilsammen 20,800	 20,600	 45,600

De her fremstillede Forholde med Hensyn til Pantegjæl-
dens Forögelse og den overordentlige Tilvext, som i de for-
skjellige Slags Forföininger til Gjælds Inddrivelse har fundet
Sted, i Forbindelse med Forögelsen i Matriculskatterne og Re-
stancer af samme samt den, som det formentlig vil vise sig,
endnu större Stigning i Fattigbyrderne, indeholde ligesaamange
dels directe dels indirecte Beviser for, at den oekonomiske
Tilstand i Amtet i det Hele taget er i de sidste 10 Aar eller
efter Udlöbet af Femaarsperioden 1851-1855 gaaet meget
tilbage. Aarsagerne til denne Tilbagegang ere udförligen paa-
pegede i min forrige Beretning, idet de allerede da vare frem-
traadte, som hidrörende fra de stærke Overgange fra gode til

2*
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onde Tider, som Tidsomstændighederne i de 2de foregaaende
Femaarsperioder förte med sig. Det nu tilendebragte Femaar
har kun forsaavidt bidraget til Tilstandens Forværrelse, som
d ets Aargange have været temmelig maadelige, idet de i Gjen-

nemsnit have været under Middelsaar, ligesom der i dette

Tidsrum saavel i Landdistrictet som mellem Handlende i Byerne,

med hvilke Landmænd have været inddragne i Cautionsfor-

pligtelser, er indtraadt en Mængde Fallissementer, deriblandt
nogle af hidtil ukjendt Störrelse og Udstrækning, hvilke ved
Siden af de deraf umiddelbart flydende Ulykker, have i höi
Grad svækket Crediten og derved lammet Virksomheden i
mange Retninger. Det sidste Femaar har saaledes ikke kun-

net tilföre Districtet i Almindelighed nogen materiel Kraft til
at modstaa og beherske Trykket fra tidligere Tider, og Til-
standen er derfor nu bleven saadan, at en Flerhed af Eien-
domsbesiddere, under en stadig Synken af Eiendomspriserne
og en svækket Credit, have vanskeligt for at fyldestgjöre sine
Forpligtelser. Imidlertid turde det dog haabes, at Culmina-
tionspunctet nu er naaet, og at den -vundne Erfaring vil inde-
holde et virksomt Middel til efterhaanden at bringe Land-
mandsforholdene, saavel med Hensyn til den egentlige Bedrift
som Befolkningens Levevis, tilbage i de Spor, hvorigjennem
alene en sikker og jevn Udvikling kan ventes fremmet.

Som i det Foregaaende paa flere Steder antydet, gjælder

det oven Anförte om Tilbagegangen i Velstand Ike i samme

Grad i alle Districter i Amtet; tvertimod er der i saa Hen-

seende — hvad der ogsaa naturligen fölger af Forskjelligheden

i Næringsveie og andre Forholde — en betydelig Afvigelse.
Efter alle forhaandenværende, dels ovenfor berörte, dels paa
anden Maade fremkomne Data, maa det ansees for vist, at
den oekonomiske Tilstand i Vinger og Odalen er i den Grad
mislig, at den maa fremkalde alvorlige Bekymringer. Ogsaa i
Solöers Fogderi er Tilstanden visseligen for Tiden daarlig,
men dette District besidder uden Tvivl i sine Skoveiendomme

og vel ogsaa i sit Jordbrug en meget större Formue end Mint,
og dertil er Befolkningen her. i det Hele taget dygtig og fore-

tagsom. I Hedemarken og Nordre Österdalen er vel Formuen

i ikke liden Grad formindsket, men samtidigen ere disse Egnes
Hovednæringer, Jordbrug og Fædrift, især i det förstnævnte
District, gaaet adskilligt fremad. Söndre Österdalen er imid-
lertid den Del af Amtet, der uden Sammenligning har staaet
sig bedst under de vanskelige Tidsconjuncturer, og i dette
District antages Formuen og Velstanden ikke i det Hele at

være i nogen særdeles Grad ringere nu end ved Udgangen af
forrige Femaar.

Til klarere at belyse Forholdene i de Districter, der i
den ovenanförte Sammenligning danne Yderpuncterne, indtages
her nogle Bemærkninger af vedkommende Fogder.

Fogden i Vinger og Odalen anförer med Hensyn til de
gjennem de 2de sidste Perioder mere og mere forviklede
Gjældsforholde i Districtet, der finde sit Udtryk gjennem den
overordentlige Stigning i alle Slags Tvangshandlinger til Gjælds
Inddrivelse, at disse Febertilstande vel engang ved Tingenes
egen Magt ville ophöre, men da vil ogsaa den Svækkelse være
indtraadt, som er en naturlig Folge af disse Tilstande. En

Mængde Eiendomsbesiddere og deriblandt en Flerhed af gamle
vel anseede Bondefamilier ere allerede gaaede tilgrunde og
fl ere ville gaa, inden det kommer til endelig Afvikling. Eien-
domspriserne ere gaaede ned til det Halve, af hvad de vare
for 10 Aar siden, og efterhaanden som der kommer flere hi -
endomme under Auctionshammeren, ville de antageligen end
yderligere trykkes. Svingningen nedad vil bringe Eiendommene
ligesaa langt under det naturlige Punct, hvad Værdi angaar,
som den exalterede Tilstand for 10 Aar siden bragte den op
over. Men hvad der maaske vil have den mest varige Indfly-
delse paa Forholdene er, at en större Del af Skoveiendom-
mene gaar over paa fremmede Hænder. Ikke saa at forstaa,
at fremmede Folk kjöbe Eiendornme og sætte sig ned her;
thi dette vilde sikkerligen have været en stor Vinding for Di-
strictet ; men Uendommene erhverves af andetsteds bOende
Mænd, der ville lade Gaardene bruge af Forpagtere eller Lei-
lændinge. Medens saaledes en Flerhed af Eiendomsbesiddere
gaa tilgrunde, og medens Eiendomspriserne trykkes, stige Skat-
ter og offentlige Byrder i et foruroligende Forhold. For 2
Aar siden faldt der af reelle Skatter omtrent 2 Spd. paa Skyld-
daleren, nu gaa de op til 5 a 6 Spd. Blandt den lavere Fol-
keklasse, der i det Hele er lidet vindskibelig, raa lcier Letsin-
dighed, Drikfældighed, Usædelighed og Hang til Lediggang.
Her stiftes Ægteskaber uden alt Hensyn til Vedkommendes
Evne til at underholde Familie, og dog er Antallet af uægte
Börn meget stort. Disse Tilstande, der sikkerligen ere excep-
tionelle, ere blevne til under Forholde, som have bestaaet
gjennem Generationer. De falde nu med deres hele Vegt som
trykkende Byrde paa Communernes Fattigvæsen.

Som næsten overalt i Landdistricterne savner man en hver
Anstalt til at möde det fremtrængende Onde. Man har intet
Fattighus, intet Arbeidshus, overhoved ingen Anstalt, ved hvil-
ken man paa nogen virksom Maade kan forbedre og correxe
paa samme Tid som man hjælper. Her anvendes Tusinder til
Understöttelser; men de Understöttede anvende i Almindelig-
hed Fattigbidragene efter eget Forgodtbefindende og vedblive
at leve, som om de vare selvstændige Folk; de vedblive da
ogsaa i den Virksomhed eller fortsætte med de Udskejelser,
der ere Aarsagen til deres Nöd, og mile ikke sjelden nye
Byrder paa det samme Fattigvæsen, ved hvis Hjælp de
opholdes.

En Modsætning af denne Skildring danner den af Fogden
i Söndre Österdalen meddelte Oversigt over Forholdene i bans
District ved Udgangen af den sidstforlöbne Periode i Sammen-
ligning med den næst foregaaende. Det fremhæves deri vist-
nok som en Kjendsgjerning, at der i flere Retninger viser sig
en Tilbagegang, og at de ritilbagelagte 5 Aar ialfald ikke har
tilført Befolkningens Masse större oekonomisk Velvære ; men
paa den anden Side bemærkes, at der, hvor Tilbagegangen
synes at være störst, nemlig i Districtets Gjeeldsforholde og
hvad dermed staar i Forbindelse, ' fremtræder den dog egentlig
kun som en stærkere Formuesfordeling inden ,selve Districtet,
en Fordeling, som med dens -uadskillelige Ledsager, en sti-
gende Pauperisme, pleier overalt at vise sig i Fölge med den

forcerede Virksomhed og livlige Rörelse, som særdeles heldige
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Conjuncturer for en eller flere af et Districts Næringsveie
fremkalde. Synlige Spor af Velstand vise sig fremdeles alle-
vegne gjennem Dalen i mere og mere anseelige og vel udsty-
rede Vaaningshuse, storartede og hensigtsmæssigt indrettede
Udhusbygninger, af og til ogsaa i större Dyrkningsforetagender,
medens nette Nybyggerstuer hyppigen sees at vise sig langs
Veien gjennem Skoven. Et Kjendetegn paa, at Districtets
oekonomiske Forholde endnu ikke kunne være declinerede i
nogen större Grad, viser sig ogsaa deri, at medens taste Eien-
domme ellers overalt i Landdistricterne ere sunkne betydeligt
i Pris, staa de endnu her temmelig höit. Söndre Österdalen
har ogsaa kun lidet været berört af de Rystelser, som de se-
nere Tidsforholde have medfört for Jordbruger- og Skoveier-
klassen i det övrige Amt, og under hvilke saa mangen tilsy-
neladende rig og mægtig Mand har maattet bukke under.
De store Concurs& i den sydlige Del af Amtet har vistnok
ogsaa strakt Forgreninger til Söndre Österdalen, hvorved ial-
fald en enkelt större Formue der trues med Tilintetgjörelse,
men nogen gjennemgribende Forrykkelse i Forholdene er der-
ved ikke- bleven foranlediget.

Hvad angaar Befolkningens Levevis, da have de vanske-
lige Tider vistnok ogsaa i denne Henseende indeholdt en gavn-
lig Lære og ledet til en ikke ubetydelig Indskrænkning i den
i mange Egne för herskende Overdaadighed. Navnlig tör det

med Sikkerhed antages, at Nydelsen saavel al Brændevin som
Vin og bayersk Öl er aftaget. Derimod kan dette ikke siges
med Hensyn til Nydelsen af Caffe, af hvilken Forbruget i flere
Districter antages at være tiltaget; efter vedkommende Lens-
mænds og Fogeds Beretninger skulde endog den Tilbagegang
i Almuens Velstand, som har fundet Sted i Nordre Österdalen,
— hvor Forholdene i det Hele ere smaa, og hvor saaledes et
Tillæg til de daglige Udgifter, om ogsaa i og for sig lidet,
dog Ida have forholdsvis stor Betydning, — hovedsageligen
være at tilskrive den der overhaandtagende Forbrug af Caffe.

Folkemængden i Amtets Landdistrict udgjorde ved Ud-
gangen af 1865   117,527 Mennesker.
Ved Udgangen af 1855 var den, ibe-
regnet Indvaanerne af den til Hedemar-
kens Amt senere henlagte Del af Chri-
stians Amt (898)	 .	 .	 100,795	 --,---

Folkemængden er saaledes i Tiaaret
foröget med .	 16,732 Mennesker,
eller 17 pet.

I de enkelte Fogderier er Forögelsen fölgende :
i Hedemarkens	 Fogderi 11 pet.
i Vinger og Odalens
	

20 —
i Solöers . .	 17 —
i Söndre Österdalens
	

28 —
i Nordre Osterdalens
	

15 —

B. For Kinstedernes . Vedkommende.
Hamar.

Magistratens Beretning er saalydende:
„De Forhaabninger, der tidligere næredes om en stadig

Fremadskriden af denne By, saaat den om ikke lang Tid kunde
indtage en noget mere betydende Plads blandt Landets mindre
Kjöbstaeder, og navnlig blandt dem, der ikke ere tilgjeengelige
for den almindelige Skibsfart, have ialfald ikke i Tidsrummet
1860-65 vist sig berettigede.

Grunden hertil ligger dels i den Omstændighed, at Anlægget
af Jernbanen til Grundsæt i Elverum, med Hensyn hvortil store
Opofrelser gjordes saavel fra Hamars Communes som fra en
Flerhed af Indvaanernes Side, maa siges aldeles at have skuf-
fet Forventningen om, at Byens Handel med det österdalske Op-
land ved den lettere Communication skulde too et raskt Op-
sving, og dels deri, at det hele Handelsforhold hersteds neppe
kan siges at have fra Begyndelsen af været bygget paa en for-
standig og solid Grundvold.

Ligesom nemlig i Almindelighed et skadeligt Credit-System
var indfört saavel ved Handelsmandens egen Forsyning af Va-
rer som ved Udsalget af disse, saaledes var vistnok paaregnet
Afsætning baade af et betydeligere Kvantum og af en större
Forskjellighed af Artikler, end Forholdene gave Berettigelse til.
Dette kom bedst tilsyne, da i 1864 flere al Stedets betydeligere

Handlende rammedes af den da opstaaede Crisis, saa at de
maatte overgive deres Boer til Concurs-Behandling, og hvorved
det befandtes, at de sade inde med Varebeholdninger, der
baade med Hensyn til Værdi, Mængde og Slags syntes langt
mere at passe paa en By af större Betydning, end det er at
vente, Hamar paa mange Aar kan naa.

De Midler, der ere forsögte for at give Handelen hersteds
noget Opsving, have neppe bragt det tilsigtede Udbytte, og
navnlig gjælder dette om det i Henhold til Kongelig Resolution
af 28de Marts 1863 for det Förste for et Tidsrum af 3 Aar
oprettede Marked, der har været afholdt i 3 Dage i hvert
Aars October Maaned. Ved dette har — saavidt jeg har
kunnet erfare — ingen reel Omsætning af nogen Betydning
fundet Sted, hvorimod som sædvanligt i slige Tilfælde Brænde-
vinshandlere og Danseværter ere tilfaldne Fortjenesten. Hvor-
vidt en Fortsættelse af det aarlige Marked vil medföre nogen
Forandring til det Bedre, anser jeg tvivlsomt.

Den eneste Retning, hvori der er Grund til at tro, at
Handelsforholdet stiller sig heldigere i de sidste 5 Aar end i

de næstforegaaende, er med Hensyn til Kornomsætningen; thi
denne foregaar vistnok nu i större Maalestok end för, og er
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det navnlig til Österdalen og Sverige, at der gjennem Hamars
Kjöbmænd afsættes adskillige Kornvarer.

Den tidligere Omsætning af Vadmel antages uforandret,
hvorimod der af Værken har været mindre paa Grund af
Bomuldsgarnets Kostbarhed ; dog har i den senere Tid Hande-
len dermed begyndt at antage samme Omfang som för. —
Hvad jeg ovenfor har anfört angaaende Handelsforholdet i Al-
mindelighed, antages at ville finde Stadfæstelse, ved at sam-
menholde de tidligere Opgaver over Antallet af Byens' Hand-
lende og disses antagne aarlige Indtægt, hvorefter de ere skat-
telagte, med hvad der nu i saa Henseende sees at være Til-
fældet. Det viser sig nemlig, at de handlende Borgere ud-

gjöre 1855
36,

1860
29

1865
31

ligesom den dem ilig-
nede aarlige In dtægt var 19,650, 	 30,550	 - 17,700.

Det turde derhos tjene til nærmere Belysning af hvad jeg
ovenfor har ytret angaaencle de overdrevn3 Forventninger, der
have været nærede til en stor Vareomsætning hersteds, naar
en Oversigt meddeles over de 4 betydeligste Concursboer,
der i Femaaret have været behandlede ved denne Byes Skif-
teret, og jeg skal derfor tillade mig at anföre, at disse Boer
viste folgende

Activa
17,114 Spd. 31,1i Skill.
30,307 — 99 —
16,566 — 3 —
55,452 — 100 —

Passiva
36,171 Spd. 401 Skill.
75,831 — 22 —
35,061 — 102!) --
90,175 — 8

Underballance
18,757 Spd. 9 Skill.
45,523 2— 43 —
18,495 — 991 —
34,722 — 28 —

Altsaa tilsammmen omtr. 119,700 Spd.	 237,200 Spd.	 og	 117,500 Spd.

Samtlige disse Opbudsmænd vare Krambodhandlere. Der er
imidlertid adskillige Grunde for at vente, at en forstandigere
Anskuelse og en efter Forholdet mere afpasset Beregning her-
efter vil gjöre sig gjældende hos Stedets Handlende, blandt
hvilke findes en Flerhed af dygtige og virksomme Mænd, og
turde navnlig en for 12 Aar siden stiftet Handelsforening virke
noget i denne Retning.

En Sammenstilling mellem den ældre og nyere Tid i de
ovenangivne Punkter, viser sig heldigere for Byens Haandvær-
kere, hvis Antal var i Aarene 1855 1860 1865

78 80 76
medens den skattepligtige Ind-

tægt ansattes til . . . . 9,958, 21,470 og 18,550
Vistnok ere Forholdstallene i de sidste 5 Aar ogsaa her
sunkne; men ligesom det ingenlunde antages at have virket
skadeligt, at der er bleven færre Haandværkere, hvis Antal
endog fortiden antages at være for stort, saaledes har jeg
Grund til at tro, at Indtægtsangivelsen for det sidstanförte
Aar, der viser sig at være större end de Handlendes, er ad-
skilligt paalideligere, end tidligere formenes at have været
Tilfældet.

Haandværksklassen hersteds, som Helhed betragtet, tilkom-
mer efter min Formening med Rette Betegnelsen af  hæderlig.
Foruden at nemlig den store Flerhed i Liv og Levnet viser
sig agtværdig og stræbsom, findes deriblandt ikke faa duelige
og forstandige Mænd. Det er imidlertid at beklage, at der
heller ikke for Haandværkerne er det Virksomhedsfeldt, som
kunde være önskeligt, og navnligen er Adgangen til Fortje-
neste ved Fabrikdrift hverken let eller synderligt benyttet.

I Femaaret er saaledes kun een Fabrik — nemlig til
Forfærdigelse af Vogne og andre Kj öretöier samt tildels
Agerdyrknings-Redskaber -- anlagt.

Med Hensyn til Enkelte af Haandværkerne turde der og-
saa være Grund til at bemærke, at de have  overvurderet den
Fordel, som kan gjöres Regning paa hersteds. Dette gjælder
navnlig, forsaavidt Nogle have indladt sig paa Byggeforetagen-

der, i hvilken Henseende en stor Del af Byens tidligere Ind-
vaanere utvivlsomt have begaaet endog store Misgreb. Der
var nemlig en Periode, i hvilken stor Byggelyst var opstaaet,
og da udtoges en Mængde Tomter, saa at der snart viste sig
Vanskelighed for at faa en saadan i et af de heldigere Strög.
Dette havde igjen tilfölge, at de allerede udtagne Tomter bl eve
Gjenstand for Omsætning, hvorunder ofte uforholdsmæssigt höie
Overdragelsessummer stipuleredes, uden at den i og for sig
betydelige aarlige Grundafgift blev tillagt behörig  Vægt. Vist-
nok blev en större Del af disse Tomter bebyggede med ret
anseelige Huse; men- disses Soliditet, og Hensigtsmæssighed
stode sjeldent i Forhold til Udseendet. Folgen heraf har væ-
ret, atat medens Byens Ydre, navnlig seet fra Mjös-Siden, maa
kaldes heldigt, stikker ikke den Værdi i dens Bygninger, som
enten et löseligere Overblik eller Hensynet til de i Regelen
höie Brandforsikringssummer leder til at antage.

Det sidste Aars i det Hele uheldige Conjuncturer have
tilfulde stadfæstet Rigtigheden heraf.

Ligesom nemlig Huse, hvis Taxt og tidligere Salgssum
skulde antyde en betydelig Værdi, ere solgte, navnlig ved
Tvangsauctioner, oftere for kun 4 af de för ansatte Belöb,
saaledes ere Tomter alene nu saa godt som ikke Gjenstand
for Afsætning, hvorfor det ogsaa ikke sjeldent hænder, at
ubebyggede saadanne overdrages uden Vederlag, men kun med
Forpligtelse til at svare den aarlige Afgift.

En anden Omstændighed, der maaske i ligesaa höi Grad
har bidraget til, at Formuestilstanden hos en ikke liden Del
af Byens Indvaanere ikke er saa god, som den kunde være,
er, at der for nogle Aar tilbage viste sig en neppe klogt be-
regnet Tilböielighed til, ved Siden af anden Næring, at drive
Jordbrug i Byens umiddelbare Nærhed. Der blev saaledes fra
de omliggende Gaarde bortfæstet ikke faa Jordstykker eller
Lökker til Byborgere, der Tid efter anden have nedlagt tern-
meligt betydelige Ca,pitaler paa Forbedring af denne Forpagt-
ningsjord, som i Regelen ikke antages at have afkastet saa-
meget, at de anvendte Bekostninger endog paa langt nær hid-



D. Hedemarkens Amt.	 C. No. 2.	 15

til have forrentet sig. Imidlertid viser der sig ogsaa i denne
Retning Tegn til et Omslag, skjönt dette for Enkeltes Ved-
kommende balageligtvis er kommet forsent.

Uagtet de ovenudhævede Omstændigheder, sammenholdte
med Udvisendet af hosfölgende Fortegnelser over Executioner,
Pantehæftelser eg Tvangsauctioner i Femaaret, formenes at
godtgjöre, at Befolkningens og _navnlig de Næringsdrivendes
ökonomiske Forfatning ikke i det Hele stiller sig saa gunstig,
som det tidligere var antaget at ville blive Tilfældet, er dog
Byen i andre Henseender gaaet fremad.

Folkemængden er saaledes nu foröget til 1868 Mennesker
med 360 Husholdninger. De brandforsikrede Bygningers An-
tal er steget til 115 med en samlet Taxtsum af 388,760 Spd.,
ligesom den i sidste Aar skattelagte Indtægt udgjör 102,525
Spd. samt Formuen 275,000 Spd., i hvilket sidste Tal dog er
indbefattet 90,000 Spd. hos en Mand, der senere er udflyttet
til nærmeste Landdistrict. De Skatteydendes Antal, der i 1855
udgjorde if:8 og i 1860 275, er steget til 303; men paa
disse faldt i sidste Aar en Byskat af 2,934 Spd. 24 Skill.
Fattigskat er hidtil ikke udlignet, da Fattigvæsenets Udgifter
ere bestridte af Brændevins- og 61-Afgiften, hvoraf först-
nævnte i 1865 er • ansat til 1,200 Spd, og sidstnævnte til
150 Spd.

Det er imidlertid at forudse, at Byens Udgifter snarligen
ville stige og det endog betydeligt, og Skattebyrden, der alle-
rede nu for Flere er trykkende, uagtet en ikke liden Del fal-
der paa de herboende Embedsmænd, vil vistnok om ikke faa
Aar blive uforholdsmæssig stor.

Som Forklaringsgrunde herfor kan især anföres, at af de
tidligere Perioder hertil Indflyttede var en stor Del vistnok

i Regelen yngre, men dog ubemidlede Personer, som her troede
at skulle finde Udkomme. Imidlertid ere Flere heri skuffede,
og med den tiltagne Alder og forögede Familie have de ikke
været istand til at hjælpe sig selv, men maa henty til Fattig-
væsenet, der saaledes i 1865 bar maattet dels fuldstændigt,
dels partielt understötte 70 Personer, medens Antallet af dem,
der i 1864 fik saadan Hjælp, kun var 41.

Endvidere har Byens tiltagende Folkemængde og mere
udviklede Forholde fremkaldt som Nödvendighed Udgifter, der
ialfald tildels tidligere have kunnet undgaaes. Saaledes har
Skolevæsenet tiltrængt Reform og delvis Udvidelse, navnlig har
Borgerskolen, som i 1865 var besögt af 47 Elever, faaet Til-
væxt af een Klasse. En Kirke er derhos under Opförelse og
kan ventes færdig Hösten 1866. Dens hele Kostende antages
at ville blive omtrent 14,000 Spd. Disse ere tilveiebragte,
dels ved Bidrag fra Hedemarkens Amtscommune, stort 2000
Spd., dels ved frivillige Gaver fra flere af Hamars og Omegns
Indvaanere og dels endelig ved Laan mod Sikkerhed  i Com-
munens Eiendomme.

Af saadanne Laan har desværre Communen tidligere maat-
tet optage flere, saaat der til Renter og Afdrag er opfört paa
Budgettet for indeværende Aar et Belöb af 1,172 Spd, 14 Skill.

Dette i Forbindelse med de — som för nævnt — stigende
Udredsler og de forholdsvis svage Kræfter til at bære samme,
afgiver i Sandhed intet lyst Billede for Byens nærmeste Frem-

tid, hvori dog adskillige Foretagender burde udföres for at
tilveiebringe et i flere Retninger mere tidsmæssigt Forhold.

Saaledes lider Byen af et meget væsentligt Savn, nemlig
en hensigtsmæssig Vandledning. Den i forrige Beretning om
By ens Tilstand ommeldte Ledning viser sig navnlig mere Og

mere utjenlig, idet Vandet ikke engang er brugbart for Krea-
turer og derhos utilstrækkeligt i Tilfælde af Ildsvaade, saaat
man hidtil har maattet ty til Mjösvandet for at faa Vand baade
til Drikke, Kogning og Kreaturer saavelsom til. Slukning af
Ildebrand, hvorfor heldigvis Byen har været skaanet, indtil i
Rösten 1865 fire Huse, af samlet Taxtværdi 2,600 Spd., ned-
brændte. Der kan derfor neppe blive Tale om at bibeholde
hin Vandledning, som derhos bevirker aarlige Udgifter til Ved-
ligeholdelse og Tilsyn, medens der paa den anden Side vistnok
vil vise sig Vanskeligheder baade med Hensyn til Adgang og
Bekostning at faa en ny og hensigtsmæssig Ledning istedetfor.
Imidlertid ere de fornödne indledende Skridt gjorte til en sag-
kyndig Undersögelse af Forholdet.

Der er forövrigt flere Betingelser tilstede, som maa a,nsees
heldige for en Kjöbstad netop i denne Egn. Beliggenheden
er saaledes — foruden at være ualmindelig skjön — meget
sund, saaat Dödeligheden blandt Befolkningen hidtil har været
meget liden. Saaledes döde i sidstforlöbne Aar kun 1 af 100,
hvortil dog den Omstændighed antages at bidrage noget, at
Indvaanerne for en större Del ere yngre Folk.

Det nærmeste Opland hörer blandt Landets frugtbareste
og i Regelen mere velhavende Districter.

Adgang til Laan af Penge er forholdsvis let ved de i for-
rige Indberetning omhandlede Laaneindretninger, hvortil i de
senere Aar er kommet en Sparebank for Vang, som har
Contor her i Byen. Det Fornödne angaaende disse Penge-
Instituters Virksomhed vil erfares af medfölgende Opgaver fra
Bestyrelserne.

Communicationen .er meget let og kan ventes i den nær-
meste Fremtid endmere lettet, navnlig hvis — som der vel er
Grund til at haabe — Jernbanen forlænges til Aamod, Bro
opföres over Agersvigen til Stange og Veien til Ringsaker om-
lægges. Byen anlöbes dagligen af dels det OplandskeInteressent-
skabs, dels Jernbanens Dampskibe, tilsammen I i Tallet, og
viser den fra Hovedjernbanens Bestyrer velvilligt meddelte og i

Afskrift medfölgende Opgave over det alene med Jernbanens

Skibe i Femaaret befordrede Gods hertil en betydelig Fragt,
hvoraf dog selvfölgeligen en stor Del er Gjennemgangs, hvilket
ogsaa er Tilfældet med, hvad der er anfört paa ligeledes ved-
lagte Opgave fra Bestyrevn over Hamar—Elverum Jernbane,
over det hidtil befordrede Gods til og fra denne By.

Endvidere maa det ansees som en væsentlig For-Tel, at

Byens Skolevæsen nu er heldigt ordnet, idet man har en Bor-
gerskole med 4 Lærere og en Almueskole med 3 Lærere, med
hvilken sidste tillige en Söndagsskole er sat i Forbindelse.

Ved en enkelt privat Mands Opofrelse er derhos en saa-
kaldet Folkehöiskole sat i Gang, og har denne været stærkt

besögt, endog fra fjerntliggende Egne. Denne Skole holdtes

i Begyndelsen i selve Byen, men er senere flyttet til en Gaard

i dens umiddelbare Nærhed.
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Der er endeligen Grund til at vente, at et Stiftsseminarium
snarest vil blive oprettet hersteds.

Som Levested kan Hamar ikke betragtes som kostbart.
Husleien, der tidligere maaske har været meget dyr, er i de
senere Aar sunken, tildels paa Grund af de foran ommeldte
Byggeforetagender.

Tilförselen af Födemidler er jevn og Prisen rimelig. Brænde
er billigt og i Regelen af meget god Kvalitet.

Hvad der imidlertid ikke sjeldent höres Klage over, er
Vanskeligheden af at erholde dueligt og skikkeligt Tyende, og,
ligesom Sædeligheden i det Hele synes at staa lavt over en
stor Del af Oplandet, saaledes vil jeg nok indrömme, at der i
denne Retning staar adskilligt tilbage at önske for Arbeids- og
Tjener-Klassen hersteds.

Med Hensyn forövrigt til Drikfældighed bör jeg bemærke,
at denne efter almindeligt Udsagn er aftaget hersteds i de
senere Aar, og i ethvert Fald staar Hamar, efter det Bekjendt-
skab, jeg hidtil har gjort dertil, hvad Brændevinsdrik angaar,
ikke ubetydeligt over ikke alene de 2de övrige oplandske
Kjöbstmder, men ogsaa flere andre af Landets Byer af samme
Störrelse.

Den aarlige Lön for en Tjenestekarl er i Regelen fra 30
—50 Spd., og for en Pige fra 12-20 Spd.

En Dagleier erholder om Sommeren almindeligvis 40—
60 Skilling og om Vinteren 36-48 Skill. daglig, saint en
Dagleierske 20-32 Skill., alt paa egen Kost.

Om Udvandring herfra i Femaaret har der neppe været
Tale.

Hvad der tidligere er berettet om Kreaturhold og Jord-
brug inden Byens Greendser, gjælder ogsaa i de sidstforlöbne
5 Aar.

Den i 1860 paabegyndte Arrest- og Fængselsbygning,  fæl-

les for Byen og Hedemarkens Fogderi, toges i Brug Iste
Januar 1864. Den er forsikret i Brandkassen for 17,890 Spd.

Der er paatænkt Oprettelse af en Tvangsarbeidsanstalt
i det nedlagte Arresthus paa Olsrud i Vang, til hvilken An-
stalts Afbenyttelse isaafald ogsaa kunde blive Adgang for Ha-
mar By, og dette skulde sikkerligen stifte megen Gavn. I det
sidste Aar har der efter Overenskomst været Anledning til at
benytte Christiania Tvangsarbeidsanstalt, hvis fjernere Belig-
genhed dog ikke er heldig."

Kongsvinger.

Magistratens Beretning er saalydendv
„Med Stedets Bebyggelse er det standset. Antallet af as-

surerede Bygninger udgjorde ved 1860 Aars Udgang 81 og
Forsikringssummen 141,000; ved Udgangen af 1865 86 og
146,000 Spd.

Detailhandelen, der, som tidligere bemærket, er  Byens
eneste Naaringskilde, har aftaget dels som Fölge af Frihandels-
loven og dels formedelst den ökonomiske Forlegenhed i Di-
strictet. I 1860 udgjorde de Handlendes Antal 21, ved Ud-
gangen af 1865 kun 16, hvoriblandt 4 handelsberettigede Qvin-
der. Af 9 Mænd, som i alle 5 Aar have taget Handelsbor :-
gérskab, er kun 5 endnu i Virksomhed; de övrige 4 have
standset efter kort Tids Forlöb ; 2 af disse gjorde Konkurs.
8 Qvinder have taget Handelsberettigelse; deraf have de fire
standset, den ene med Konkurs.

Da man for lidt over 10 Aar siden gjorde en KjObstad af den
forhenværende saakaldte Kongsvinger Leir, var her 6 Land-
handlere, som alle stode sig godt. Men Stedet havde ingen
anden Resource end den Fordel, iom Omsætning i Detail af
Varer, der vare tagne i Partier hos Grosserere i Christiania,
kunde kaste af sig. Dette var da det Fundament, hvorpaa
man byggede den nye By. I sig selv var det jo svagt, men
Byen kunde dog rimeligvis have holdt sig nogenlunde, om den
havde kunnet vedblive med sin Smaahandel i samme Omfang
som tidligere. Men Loven af 1857 kom og frigjorde Hande-
len med de fleste og væsentligste af de Artikler, der her vare
Gjenstand for Omsætning, og den hele Basis for Kjöbstads-
anlægget var dermed rokket. Og skulde nu Handelsfriheden
blive yderligere udvidet, saa at man i Landdistricterne kan

etablere sig med fuld Butik lige ind ved Byens Grændser,
saa indseer jeg i Sandhed ingen Mulighed for, at Kongsvinger
kan bestaa som særskilt Commune ; thi den Ulempe, som er
Mies for alle Byer, at nemlig Omegnens Proletariat strömmer
ind over dem, har man her havt i fuldeste Maal. Det er for--
medelst denne Tilströmning, at Byens Folkemængde, som ved
Udgangen af 1860 ansattes til 700, ved Tællingen i Ja-
nuar sidstleden befandtes at have gaaet op til omtrent
1,000. Byens Fattigudgifter, som indtil for et Par Aar siden har
kunnet bestrides med noget over 300 Spd., ere i Overslaget
for dette Aar beregnede til 750 Spd., der endda neppe ville
tilstrække. Med de svenske GrEendsedistricter fandt tidligere
en ret livlig Forbindelse Sted, idet Svenskerne her  afsatte en
Del af sine Jernvarer og Korn, og hos de Handlende forsyn- ede
sig med Colonialvarer og Sild. Denne Forbindelse aftog efter-
haan.den i den Grad, at man næsten kunde betragte den som
ophört. Siden Jernbanens Aabning til Grændsen i afvigte Höst
vil man dog have bemærket, at Grændsebygdernes Indvaanere
atter for nogen Del gjöre sine Indkjöb her.

Haandværksdriften staar paa samme lave Trin som tid-
ligere, og af Fabrikdrift er her ikke Spor. 	 Byen afsætter
derfor Intet, som paa Stedet tilvirkes. 	 Det skulde da være
noget Ubetydeligt af garvet Læder.

Byen har liden eller ingen direkte Del i Trælastdriften,
men det er en Selvfölge, at dens Vilkaar staar i nöieste For-
bindelse med de ökonomiske Forholde i det omliggende Land-
district, og de fortrykte Tilstande, som nu i endel Aar have
raadet der, have naturligvis ogsaa havt sin Indflydelse paa
Byen.
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Ved Kongelig Resolution af 21de Januar 1860 blev op-
rettet et midlertidigt Marked i Ejöbstaden, der ifölge Resolu-
tion af 12te September 1863 skal vedblive indtil Videre. Mar-
kedet har hidtil været godt besögt ikke alene af Folk fra
Omegnen, men af Handlende fra andre Steder og fra Sverige.
Flerheden af Byens Indvaanere vil, at Markedet skal vedblive,

uagtet det erkjendes, at det ikke har medfört de Fordele, man
lovede sig deraf.

Vingers Sparebank, oprettet i 1852, er en for Byen og de
omliggende Landsogne fælles Indretning, hvis Bestyrelse har sit
Sæde i Byen. Ved Udgangen af 1865 virkede den med en
Capital af 108,733 Spd., hvoraf 12,196 Spd. var Sparebankens
egen Eiendom og Resten tilhörte 460 Indskydere.

Hedemarkens Amtscontor, 23de Januar 1867.

L. Kyhn.
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E.

Kristians Amt.

Uilderdanigst Beretning
om Kristians Amts oekonomiske Tilstand m. v. i Femaaret 1861-1865.

A. Amtets Landdistrikt.

Jordbruget.

Sammenlignes de i Tabel No. 1 indeholdte Opgaver *) over
Brugenes Antal med de for forrige Femaar meddelte lignende,
viser det sig, at Brugenes Antal ogsaa i det nu forlöbne Fem-
aar er bleven ikke lidet foröget, nemlig i Amtsdistriktet i det
Hele med omtrent 10 Procent, i Valders med 3 Procent, i Ha-
deland og Land med 6 Procent, i Thotens Fogderi med 13
Procent og i Gudbrandsdalen med 10 Procent. Ved denne
Sammenligning maa forövrigt erindres, at Övre Foldalens Sogn
med 140 Brug er ifölge kongl. Resolution af 17de December
1864 fra Iste Januar f. A. overgaaet fra dette Amtsdistrikt
til Hedemarkens Amt og derfor ikke nu medtaget i Tabellen.
Til Oplysning om den paa et Brug i hvert af Amtets Thinglage
faldende Gjennemsnitskyld henvises til hosfölgende Tabel No. 2.
Gjennemsnitskylden er dog i Virkeligheden noget större end denne
Tabel udviser, da samme Mand hyppig eier flere Brug og en-
ten benytter Clem som eet Brug eller det ene som Underbrug
under det andet. Saaledes benyttes i Öier 91 og i Bind 64
særskilt matrikulerede Brug som Underbrug under andre Eien-
domme.

Fuldkomment Fællesskab i Hjemmarken finder ikke Sted,
hvorimod det ikke sjeldent er Tilfældet, at en Gaard har sine
særskilte Ager- og Engteige sammenblandede med Naboernes,
saaledes at hver Eier enten ikke eller kun med uforholdsmæs-
sig Bekostning kan frede sin Jord, ligesom fælles Havnegang i
Udmarken og Sameie i Skov er temmelig almindelig, især i
Valders og Gudbrandsdalen. I sidstnævnte Distrikt begynder
Fællesskabet i Skov dog mere og mere at ophöre, idet man
nu allerede gjennem længere Tid med Iver har sögt at udskifte

*) De her og i det folgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."

Skovsameierne og ogsaa i Valders er man i den senere Ticl
begyndt at hæve Skovfællesskabet. Ifölge de fra Udskiftnings-
formændene indkomne Beretninger er i Femaaret udskiftet i
Nordre Gudbrandsdalens Fogderi 3007 Maal Indmark, fordelt
paa 87 Brug, og 58,773 Maal Skov og Udmark, i Söndre
Gudbrandsdalens Fogderi 1793 Maal Indmark, fordelt paa 55
Brug, og 166,244 Maal Skov og Udmark, i Thotens Fogderi
1,829 Maal Indmark, fordelt paa 30 Brug, og 22,606 Maal
Skov og Udmark, i Hadeland og Lands Fogderi 2,043 Maal
Indmark, fordelt paa 15 Brug, og 34,292 Maal Skov og Ud-
mark og i Valders Fogderi 8,668 Maal Indmark, fordelt paa
113 Brug, og 33,570 Maal Skov og Udmark; tilsammen i hele
Amtsdistriktet 17,340 Maal Indmark, fordeelt paa 300 Brug, og
315,485 Maal Skov og Udmark.

Af udyrket Mark er i Femaaret angivet at være opbrudt
til Ager henved 6,000 Tdr. Land. Naar undtages paa Myr,
foregaar, som i forrige Beretning anfört, Nylandsrydningen som
Folge af, at Jorden i Regelen er for stenet til at tillade An-
vendelsen af Ploug, hovedsagelig med Hakke og Spade og der
vises i Almindelighed större og större Omhyggelighed med at
befri Nylandet for Steen og med dets behörige Afgröftning.
Paa Thoten har man dog atter i den sidste Tid for en stor
Deel begyndt at foretage Opdyrkningen af Nyland med den saa-
kaldte Flaahakning — der ogsaa tidligere har været meget
anvendt paa Thoten, men i forrige Femaar anförtes at være
aftaget — som vel falder meget billigere end den fuldstændi-
gere Opbrydning og vel ogsaa for 1 eller 2 Aar under gun-
stige Veirforholde kan give ganske anseelige Avlinger, men
som dog ikke kan siges at medföre nogen synderlig Forögelse
af Jordens Værdi. Paa Hadeland var Flaahakning tidligere
ogsaa meget udbredt og misbrugt og den angives i Jevnaker
fremdeles i Femaaret at være anvendt i stor Udstrækning —

I
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den blot flaahakkede Jord er dog for Jevnakers Vedkommende
ikke medtaget i Opgaven over opbrudt Nyland —, medens i
Gran Flaahakning og Jordbrænding har aftaget mere og mere
og nu næsten udelukkende anvendes paa Myrer, hvor Muldjor-
den er dyb nok til uden Skade at kunne taale denne Dyrk-
ningsmaade. I de andre Dele af Amtsdistriktet anvendes Flaa-
hakning kun sjelden og i ringe Udstrækning..

Omkostningerne ved Rydningen af Nyland, der angives i
Gudbrandsdalen i Regelen at foregaa til en Dybde af 18 Tom-
mer eller vel endog mere, paa Thoten derimod alene til en
Dybde af 8 a 12 Tommer, kunne, naar den maa foregaa med
Hakke og Spade og Stene tillige skal bortföres fra Ageren,
ansættes til 10 a 20 og endog indtil 30 Spd. pr. Maal, me-
dens Flaahakn' ing udföres for 2 a 6 Spd. pr. Maal. Det er ,

derfor naturligt at man i trange Tider som de i sidste Femaar
stedfundne for en stor Deel griber til denne billigere Rydnings-
maade.

Som i forrige Beretning anfört er der i Vestre Thoten
gjort Forsög med, for et i dette Öiemed dannet Interessentskabs
Regning, at opdyrke en större Myr, Lirudmyren, af omtrent
500 Maals Udstrækning, hvilket Forsög haabedes, saalren4 det
viste sig heldigt, at ville lede til Dannelse af flere Interessent-
skaber til Opdyrkning af lignende större Myrstrækninger.. För-
söget er imidlertid ikke löbet heldigt af. Fogden i Thoten
oplyser herom, at Myren, der er heelt afgröftet, men kun for
det halve Areal opdyrket, med fornödne Huse til Avlingens
Opbevaring og en liden ufuldstændig indredet Stuebygning samt
7 a 800 Spd. i Kjöbesum, koster omtrent 9,000 Spd. Först
nu efter 7 a 8 Aars Forlöb kan den maaske forrente 6000
Spd. Vistnok er Arbeidet paa Lirudmyren paa Grund af sær-
egne Omstændigheder bleven noget dyrere end det burde, men
selv om man slaar af et Par Tusinde Spdlr. i den anförte
Sum, vil dog Resultatet være lige lidet opmuntrende til Efter-
ligning.

Paa den ligeledes i forrige Beretning omhandlede Sænk-
ning al Lesje- og Siemsvandene i Lesje Hovedsogn, hvorved.
var paaregnet at ville indvindes 11,500 Maal Jord, har Arbei-
det i Femaaret . været fortsat, men uagtet mere end det Dob-
belte af den oprindelige Overslagssum er bleven anvendt der-
paa, har det dog ikke pa,a langt nær lykkedes at faa Sænk-
ningen fuldbragt overensstemmende med Planen, og man har
maattet standse Arbeidet, efterat ikkun det nedre Vand, Lesje-
vandet, er bleven udtappet, hvorved er indvundet til Dyrkning
2,180 1VIaal samt ovenfor dette Vand tildels 1,418 Maal, der
dog endnu under höieste Flom i en kort Tid staar under Vand.
Den indvundne Jord er dog udsat for at udskjæres af Elven,
saa at yderligere og særskilte Arbeider fra Grundeiernes Side
ville paafordres for at sikkre Elvebredderne.

Den tidligere paatænkte Sænkning af Sellsmyren i Sells
Annex til Vaage, hvorved henved 9000 Maal Jord tildeels af
fortrinlig Beskaffenhed vilde indvindes og hvortil Storthinget i
1860 bevilgede Laan, er ikke senere kommen til Udförelse,
idet det ved nærmere anstillede techniske Undersögelser har
viist sig, at der til Arbeidet sandsynligviis vil paafordres et
flerdobbelt större Belöb end fra först af paaregnet, hvorfor

Tanken om at faa dette omfattende Arbeide udfört i den nær-
meste Fremtid, har maattet opgives.

Jordbruget har i det forlöbne Femaar ogsaa i intensiv
Henseende gjort ikke uvæsentlige Fremskridt, skjönt de mindre
heldige Aargange i Perioden og den deraf fulgte fortrykte
oekonomiske Tilstand i Distriktet har bevirket, at disse Frem-
skridt ikke staa i Forhold til den Sands og Interesse for en
forbedret Driftsmaade, der i den senere Tid er vakt. Störst
have formentlig Fremskridtene været i Hadeland og Land og
navnlig i förstnævnte Distrikt, hvor ogsaa Aarsvæxten i Fem-
aaret har været forholdsviis heldigst og hvor derfor Evnen til
at foretage Forbedringer i Driften i störst Grad har været til-
stede, men ogsaa de övrige Distrikter have gjort jevne, om
end mindre betydelige Fremskridt.

En större Omhyggelighed i at samle, bevare og ved Jord-
blandinger foröge Gjödselen synes at blive mere og mere al-
mindelig, ikke alene i Hadeland og Land og paa Thoten, hvor
Gjödselblanding anvendes næsten paa hver eneste Gaard, men
ogsaa i Gudbrandsdalen og Valders, hvor hidtil Gjödselen er
bleven altfor meget vanskjöttet, ligesom der nu kun yderst sjel-
den opföres nye Fjöse og Stalde uden at der under disse an-
bringes Gjödselkjeldere. Derimod klages der fra Valders og
flere Egne i Gudbrandsdalen fremdeles over, at man lacier
Gjödselen ligge altfor længe efter. Udkjörselen i Smaahobe
paa Ageren, hvorved den taber meget af sin Kraft ved Ud-
luftning og Udvadskning. Kunstig Gjödning benyttes fremdeles
i det Væsentlige alene til Forsög, fornemmelig Beenmel, til
hvis Fabrikation i Femaaret en Mölle er anlagt i Vardal,
og tildeels Guano, hvilken sidste især anvendes ved Potetes-
dyrkning.

De tidligere brugelige Jordbrugsredskaber ere Gjenstand
for stadige Forbedringer og nye Redskaber af fuldkomnere Con-
struktion indföres efterhaanden mere og mere i de fleste Di-
strikter, i hvilken sidste Henseende Fremgangen maaske er
större end i noget tidligere Tidsrum. Træplouge blive ogsaa

Valders og Gudbrandsdalen sjeldnere og sjeldnere at see og
aflöses af Jernplouge, der nu findes paa alle Gaarde og i en
stor Deel Huusmandspladse. Rulle-, Labbe- og Krogtindharve
begynde ogsaa i Gudbrandsdalen at blive temmelig almindelige.
I den nordre Deel af Gudbrandsdalen har i Femaaret en i læn-
gere Tid i Lom anvendt Slags Saamaskine for Saaning al Korn
faaet megen Udbredelse, ligesom lignende Maskiner ogsaa i Val-
ders ere begyndte at anvendes i ikke ringe Udstrækning. Om
de Fordele Benyttelsen af denne Maskine medförer, har Lens-
manden i Vaage i sin Beretning anfört Folgende : Maskinen er
indrettet med en Agerrul, der sammentrykker den löse Jord
ovenpaa Sædkornet, som ved Maskinen nedbringes jevnt under
Overfladen. Formedelst Jordbundens Törhed og den ringe
Nedbör, som i Nordre Gudbrandsdalen almindeligviis falder den
förste Deel af Sommeren, vil det haandsaaede Korn, om det
end nedharves med god Harv, for en stor Deel blive liggende
over Jorden, da den flint formuldede Jord ofte bortföres af
Vinden. Det spirer da ikke förend Agrene 1 eller 2 Gange
ere overvandede, forsaa -vidt Vand haves til Benyttelse, i andet
Fald ei för Jorden lzedskes tilbörlig af Regn, men dette skeer
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ofte ikke Air St. liaistid og senere. Kornet modnes da ikke,
forsaavidt Sommeren er mindre gunstig, kold og regnfuld, ial-
fald er man udsat for ujevn Modning og Avlingens Bedeervelse
af Frost, saafremt Hösten er ugunstig. Saamaskinen forebyg-
ger almindeligviis denne Ulempe, da den sætter alt Korn i lige
Dybde under Agerens Overflade. Kornet spirer da snarere og
jevnere, modnes tidligere og som oftest giver Avlingen et jev-
nere og tungere Korn, om det end engang imellem hænder, at
man efter Haandsaaningen erholder et större Fold, töndeviis
regnet. Haandsaaning er derfor i Vaage nu meget sjelden
og man vil neppe veAd.e tilbage til denne Maade at nedlægge
Sæden paa.

Tærskemaskiner ere i Femaaret i ikke ringe Antal an-
skaffede over hele Amtsdistriktet. I nedennævnte Thinglag ud-
gjör Antallét af Tærskemaskiner efter de indkomna Beretninger
folgende : i Faaberg 40, hvoraf 18 anskaffede i Femaaret,
Gausdal 27, hvoraf 20 nyanskaffede, i öier 8, hvoraf 4 trans-
portable eies af Interessentskaber, i Ringebo og Söndre Fron,
respective 6 og 4, hvoraf respective 4 og 2 anskaffede i Fem-
aaret, i östre Thoten 50, i Vestre Thoten, Bind og Vardal
tilsammen 50, i Valders 18, hvoraf 2 i Vestre Slidre, 7 i Nor-
dre Aurdal og 9 i Söndre Aurdal. I Hadeland og Land findes
Tærskemaskiner næsten paa enhver större Gaard.

Forbedringerne i Dyrkningsmaaclen bestaae i Valders og
Gudbrandsdalen hovedsagelig deri, at man, indseend.e det Ska-
delige i bestandig Kornavling paa samme Agerstrækning, mere
og mere begynder at gjenlægge gammel Ager til Eng og at
indföre Sze clskifte, ihvorvel et ordnet Sædskifte endnu i disse
Distrikter hörer til Sjeldenhederne. I Hadeland og Land og
paa Thoten er Anvendelsen af Vexelbrug bleven ikke saa lidet
udvidet, om end, navnlig paa Thoten, ikke i den Grad, som
kunde önskes. I Nordre Fron angives den almindeligste Sæde -
skifteorden paa de forholdsvis faa Gaarde, hvor en regelmæs-
sig Sædfölge er inclfört, at være fornemmelig paa Nyland : iste
Aar gjöd.sles lidet og saaes Byg og tildeels, men sjeldnere
Havre efter Jordmonnets B3skaffenilecl, 2det Aar gjöisles ikke
men saaes Byg, især hvis Byg ikke har været saaet det förste
Aar, 3die Aar gjödsles, saaes Byg og deels und.ersaaes mod
Græsfrö, deels ikke; 4de Aar gjenlægges. I Jevnaker angives
der sædvanlig at saaes Vinterrug paa nygjödslet Ager, efter
at den fra om Vaaren har ligget brak, derefter Byg et Par
Aar, Erter 1 Aar Og Blandkorn eller Havre 1. a 2 Aar. Paa
maver Ager tages först 1 Aars Potetesavl enten med eller uden
Gjödsling, derefter Byg, Erter og Blandkorn i her nævnte Or-
den, efterat til förste Bygavl er anvendt Gjödning, saafremt
date ikke er skeet med Poteterne. Efter Rugavlen eller förste
Bygavl tillægges Ageren ogsaa, tildels med Græsfrö og bruges
derefter 2 a 3 Aar til Græsavl. Fremdeles lægger man mere

Vind paa Afgröftning og Afledning af skadeligt Vand, i hvilken
Henseende i enkelte Bygder anseelige Fremskridt angives i
Femaaret at være gjorte; ligesom kunstig Engvanding paa
flere Steder er bleven almindeligere. I sidsnævnte Henseende
anföres den i Amtsdistriktet ansatte reisende Agronom at have
virket særdeles heldigt, medens det beklages at hans Veiled-
ning, som Folge af at han afvexlende maa besöge dette vidt-
löftige Amtsdistrikts samtlige Bygder, ikke i önskelig Grad har
været at erholde, idet ellers Engvanding uden Tvivl i en langt
videre Udstrækning end skeet vilde være bleven anvendt. Ha-
deland og Land, hvor ellers Jordbruget anföres  næsten i • en-
hver Henseende at have gjort ikke ubetydelige Fremskridt i
Femaaret, angives at staa tilbage, hvad Afgröftningen angaar,
skjönt denne især i Land höilig tiltrænges. En Drainsrörma-
Miine er anskaffet paa Hadeland, men der er kun tilvirket höist
ubetydeligt. Vaar- og Höstbeitning er endnu i Gudbrands-
dalen og Valders altfor almindelig, skjönt ister Vaarbeitningen
angives at være i Aftagende.

Overhovedet bestaar det væsentligste Fremskridt, Jordbru-
get i Femaaret har gjort, formeentlig i den större Opmærksom-
hed, der nu skjaenkes Engmarken i Modsætning af Ageren, idet
man mere og mere begynder at faa Öinene op for Nödvendig-
heden ogsaa for Agerens Skyld af en bedre og mere udvidet
Engkultur og uden Tvivl ogsaa for nogen Deel for den större
og sikkrere Fordeel, Foderavling og Produktion af Smör og
Ost medförer fremfor Kornavling under de klimatiske Vilkaar
mange af Distriktets Egne ere underkastede.

Om Forholdet mellem Ager og England er for nedennævnte
Thinglage meddeelt folgende Oplysninger: i Vaage antages det
dyrkede England med Sætervoldene höist at kunne ansættes
ligt med Ageren ; i Faaberg er Forholdet angivet stm 1 til 5;
i Gausdal er efter Oplysninger, erhvervede af den forberedende
Matrikuleringskommittee 18,192 Maal Ager og dyrket Eng og
40,072 Maal naturlig Eng (af hvilken sidste 13,6201VIaal an-
tages at være i mere eller mindre Grad skikket til Opdyrkning)
men herved er bemærket, at under naturlig Eng er medtaget
al den indhegnede Slaat ved Gaardene, hvoraf imidlertid over-
veiende Vidder ere af ringe Værdi, saa at de efter Arbeids-
prisernes Stigen knapt lönne Gjærdehold og Afgröftning, hvor-
for de ligesaavel kunde have været henförte til Havnegang; i
Söndre Land gives efter Opgaver, erhvervede af den forbere-
dende Matrikulerings-Kommittee 12,219 Maal Ager og dyrket
Mark, hvoraf omtrent -I Dele antages brugt til Korn- og Pote-
tessæd Deel til Græsavl, og 40,109 Maal naturligt Eng-
land, hvoraf omtrent 5,290 Maal bestaaende i Udslaatter.

Om hvor meget der af de almindelige Sædarter udsaaes
paa et Maal Jord indeholdes Oplysning, forsaavidt saadan i de
afgivne Beretninger er meddeelt, i nedenstaaende Tabel:

1



	15. 	 389.	 5,021.	 5,484.

	

1.	 83.	 4,878. 	 1,272.

	

33. 1,701. 26,660.	 18,959.

	

412.	 882.

	

144.	 41.

	

1,877.	 2,418.
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--,
1 Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre.

.......
1	 Erter. Poteter.

Lesje	 .	 .	 .	 .	 . 1	 - - 2 Skj. ____ ._._
Vaage	 .	 .	 .. - l' a 1 Skj. ___ 11 Skj. ___ 11 Skj. 1 a 11 Tdr.
Nordre Fron .•	 • - 1 - 2 Skj. 2 - - - 2 -
Söndre Fron	 .	 .	 .
Ringebo	 •	 •	 •	 •
Öier	 . 	 . 	 . 	 . 	 .

___

-
___

1 -
it -
2 -

2 -
2 -'-4
2 -

24- -
2i -
21 -

._._

21 Skj.
-

21 -
14 a 2 -

2 -

2 -
2	 --
3 -

Gausdal	 .	 .	 .	 .
Faaberg	 •	 •	 •	 •

-
___

it -
i	 .____

2 .-
1 -4

-
2/ -

3	 ___

2- -3

-
il _

2 -
2 a 2/ -

Thotens Fogderi 	 . 2 Skj. 14 _..... -P-4 2 - 21 - 13 -4 24 -
Jevnaker	 .	 .	 .	 . ____ 1 a 14 - 11 a 2 - 2 a 2& - 2 a 21 - 1 a 2 - 11 a 2	 -
Gran	 .	 .	 .	 .	 , ____ i.	 ___ 2 - - 21 - 2 - 2
Nordre Land	 .	 . - - 2i - 3 a 31- - - 21 - 3 a 4
Valders Fogderi	 .	 . _____ 1 a 14 2 a 3 - 2 a 3 - 2 a 3	 - ____ 2 a 3

Efter de i Forbindelse

i Thotens	 Fogderi,
i Söndre Gudbrandsdalens Do.
i Nordre Gudbrandsdalens Do.
i Hadeland og Lands 	 Do.
i Valders	 Do.

med sidste Folketælling erhvervede Opgaver udgjorde Udszedp:
	af Hvede, Rug,	 Byg, Blandkorn, Havre, Erter,

Tönder	 13.	 442.	 3,157.	 8,275.	 923.	 1029,
- 4.	 347.	 6,477.	 3,078.	 253.	 349.
- -	 440.	 7,127.	 850.	 145.	 117.

tilsammen	 Tönder

Poteter,
22,581.
9,454.
5,962.

12,466.
9,321. 

59,784.
I 1855 var Udsæden i de samme Distrikter opgivet saaledes:

i Thotens	 Fogderi,
i Söndre Gudbrandsdalens Do.
i Nordre Gudbrandsdalens Do.
i Hadeland og Lands	 Do.
i Valders	 Do.

tilsammen

Tönder
	af Hvede, Rug,	 Byg,
	23. 	 631.	 2,252.

	

12.	 376.	 6,669.

	

3.	 601.	 7,827.

	

23.	 440.	 4,929.

	

3.	 118.	 4,748.
64. 2,166. 26, 425.

Blandkorn, Havre, Erter,
	8,318.	 1,179.	 909.

	

3,206.	 196.	 301.

	

990.	 223.	 80.

	

5,444.	 388.	 855.

	

2,057.	 173.	 40.

	

20,015.	 2,159. 2,185. 

Poteter,
16,223.
7,803.
4,803.

10,408.
8,641.

47,878. Tönder  

Udsæden er altsaa efter disse Opgaver i Tiaaret formind-
sket af Hvede med 48 Procent, af Rug med 21 Procent, af
Blandkorn med 5 Procent, af Havre med 13 Procent, men

foröget af Byg med 1 Procent, af Erter med 11 Procent, og
af Poteter med 25 Procent. Naar ved Hjælp af ovenstaa-
ende Opgave om Udsæden i 1865, sammenholdt med hvad der
efter den foran meddeelte Opgave kan antages i Gjennemsnit
at udsaaes pr. Maal Jord, udregnes det i det Hele til Korn og
Potetesavling anvendte Areal dyrket Jord, viser dette sig at
udgjöre 220,248 Maal eller paa det Nærmeste 1 T-76 El) Miil.
For 1855 mangler Opgave over Udsæd pr. Maal Jord, men benyttes
til lignende Beregning den herom nu meddeelte Opgale sam-
menholdt med Opgaven for 1855 over Udsæden i det Hele,
fremkommer som det i 1855 til Korn- og Potetesavling an-
vendte Areal 222,003 Maal. Efter denne Beregning skulde
altsaa det Areal, der nu benyttes til Korn- og Potetesavling,
være noget, skjönt ikke betydeligt mindre end det i 1855 der-
til benyttede, og da det dyrkede Areal i det Hele utvivlsomt i
Tiaaret er bleven ikke saa lidet udvidet, maa det antages, hvad der
ogsaa ganske stemmer med Beretningerne at en större Deel af sam-
me nu benyttes til Foderavling mod hvad tidligere var Tilfældet.

Den sandsynlige Foldighed er ved de i Forbindelse med
sidste Folketælling indhentede Opgaver i Gjennemsnit for Am-
tets Landdistrikt angivet til : af Hvede 6,6, af Rug 8,7, af Byg

6,9, af Blandkorn 6,8, af Havre 6,3, af Erter 4,9 og af Pote-
ter 7,6. I 1855 var Foldigheden opgivet til : af Hvede 7,5 af
Rug 10,2, af Byg 7,4, af Blandkorn 6,8, af Havre 6,1, af Er-
ter 6, og af Poteter 8,6. Efter disse Opgaver over Foldighe-
den, sammenholdte med Opgaverne over Udsæden skulde Av-
len, efter Fradrag af Udsæden, udgjöre i Amtets Landdistrikt
i 1865 af alle Kornsorter tilsammen 298,955 Tdr. og af Po-
teter 392,470 Tdr. og i 1855 respective 329,595 Tdr. og 363,280
Tdr. De ved Folketællingen erhvervede Opgaver saavel over
Udsæd som over Foldighed ere dog i höi Grad usikre og
navnlig kan der, skjönt Aargangene i sidste Tiaar i det Hele
ikke have været heldige, neppe fæstes synderlig Lid til den
ved sidste Folketælling opgivne Foldighed, der viser sig at
være tildeels endog betydeligt mindre end den i 1855 opgivne.
Avlen af Korn og Poteter tör uden Tvivl med Sikkerhed an-
sættes ikke ubetydeligt större end den efter hiin Beregnings-
maade fremkomne: Fra et enkelt Distrikt er det ogsaa af ved-
kommende Lensmand bemærket, at det er at befrygte, at
de for Distriktet ved Folketællingen meddeelte Opgaver over
Udsted og Foldighed ere i sin Heelhed afvigende fra det
Rette og Sande og at det, hvad Foldigheden angaar, er paa-
tageligt, at denne er meget forlavt ansat.

Efter de meddeelte Opgaver over Udsæden Tar Sædarter-
nes indbyrdes Forhold, procentviis angivet, fölgende :
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Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Erter. Poteter.
i 1855	 . 	 2+. 26k.	 14.	 217' 	2 . 47i.
i 1865 134. 1. 2317. 17. 11.. 2. 1•

Blandkorn udgjör Hovedsmdarten i hele Thotens Fog-
deri, i Faaberg, Land og Söndre Aurdal, Byg derimod i de
övrige Distrikter. Den udvidede Potetesdyrkning falder paa
alle Amtets Thinglag undtagen Lom, Lesje og Östre Slidre,
men fornemmelig paa Thoten samt Hadeland og Land, hvor
Poteter afsættes til Brænderierne.

Andre Rodfrugter end Poteter dyrkes  næsten ikke. Dyrk-
ningen af Liin og Hamp har i Femaaret tiltaget paa Grund
af de htlie Priser paa Bomuldsvirke. Derimod er Humleavl
næsten ganske ophört.

Til Fremme af Havevæsenet, hvis Tilstand fremdeles er
den samme som tidligere, er i Femaaret af Amtskommunen og
det kongl. Selskab for Norges Vel bevilget et Belöb, hvoraf
Bidrag er ydet 4 unge Mænd fra forskjellige Bygder i Amts-
distriktet til et Aars Ophold hos Gartnere i eller ved Kri-
stiania for at oplæres i Gartnerfaget med Forpligtelse til efter
endt Læretid i deres Hjembygder mod en bestemt Godtgjörelse
at bistaa dem, som maatte önske det, med Gartnerhjælp. Disse
Mænds Læretid er endnu ikke tilendebragt.

Med Hensyn til Udbyttet af Jordbruget kan den forlöbne
Femaarsperiode ikke regnes til de heldigere. Kornavlingen har
i Gjennemsnit knapt givet Middelsaars Udbytte. I de höiere,
for Kornavl mindre heldigt beliggende Trakter blev Kornet
deels i ethvert af Periodens 5 Aar, deels i de fleste af dem i
större og mindre Grad beskadiget eller endog ganske ödelagt
ved Frost, saasom i Lesje, tildeels Lom, Vaage og Nordre
Fron, Yenebygden, Svadsum i Gausdal, Snertingdalen i Bind
samt Vang og Östre Slidre, medens i de lavere liggende Strög
Udbyttet i Regelen har været nogenlunde tilfredsstillende, hvil-
ket i 1861 og tildeels 1862 ogsaa var Tilfældet med Lesje og
Lom. I 1864 var Höstens Udfald i det Hele mindst tilfreds-
stilleide, idet Vaarsceden da kun gav lidet Udbytte. Potetes-
avlen var i Aarene 1862, 1863 og 1864 overalt mindre end
sædvanlig, især i sidstnævnte Aar, da Udbyttet blev meget
ringe og derhos af daarlig Kvalitet. I de övrige Aar af Pe-
rioden har Potetesavlen været middels og Törraadenhed
naar undtages i 1861 paa Thoten, knn viist sig paa enkelte
Steder og ikke i væsentlig Grad. Foderavlen var i 1861,
1862 og 1864 i det Hele taget som i et Middelsaar, derimod
i 1863 noget og i 1865 meget mindre. Medens Fodermange-
len i 1863 væsentlig indskrænkede sig til Valders, var den i
1865, uagtet Besætningerne vare ikke saa lidet indskrænkede,
meget almindelig og fölelig, især i Gudbrandsdalen, hvortil en
Mængde Foder, især Halm, til enorme Priser blev indfört fra
sydligere Bygder.

Da Hösten i 1860, naar undtages Nordre Gudbrandsdalen
og Fron, som Fölge af stærk og langvarig Regn og tidlig ind-
traadt Frost var yderst mislig og paa flere Steder saa godt
som ganske mislykkedes, saavel for Korn som Poteters Ved-
kommende og Kornhösten i 1859 for enkelte Trakters Ved-
kommende ogsaa var under et Middelsaar, har selvfölgelig i
Begyndelsen af Femaaret betydelige Partier Kornvarer maattet

indkjöbes, ogsaa til Bygder som ellers i almindelige Aar pleie
at kunne brödföde sig selv. Herom henvises nærmere til Be-
retningen for forrige Aar. Til Valders angives i hele Femaaret
at være indfört af Kornvarer: til Vang 3,500 Tdr j., til Östre
Slidre ligeledes 3,500 Tdr., hvoraf en Deel dog er afhændet
til Vestre Slidre, til sidstnævnte Præstegjeld . 3,060 Tdr., til
Nordre Aurdal 1,000 Tdr. og til Söndre Aurdal 14 a 15,000
Tdr. Ansættes det til Valders indkjöbte Korn med et rundt
Tal ikkun til 20,000 Tdr. og til en Gjennemsnitspriis af 3 Spd.
84 Skill., der antages lavt nok ansat, naar Fragten tages i
Betragtning, har altsaa alene Valders Fogderi i sidste Femaar
til Kornkjöb havt en Udgift af 74,000 Spd. Til Nordre Land
angives i de sidste 5 Aar at være indkjöbt aarlig 2 a 3,000
Tdr. Korn, og til Ringebo i Femaaret omtrent 3,000 Tdr.

I almindelige Aar antages Yang og Ostre Slidre, der kun
i bedre Aaringer kunne brödföde sig selv, at tiltrænge et Til-
skud hver af omtrent 250 Tdr. Korn og Söndre Aurdal, der
selv i de bedste Aar tiltrænger Forsyning andenstedsfra, af
2,000 Tdr. I almindeligt gode Aar have derimod Nordre
Aurdal og Vestre Slidre noget, om end ubetydeligt Korn til-
overs, tilsammen omtrent 6 a 700 Tdr., som sælges til Nabo-
bygderne.

Nordre Land antages i almindeligt gode Aar at tiltrænge
et Tilskud af omtrent 1000 Tdr. Korn, men Söndre Land at
avle tilstrækkeligt til Behovet. Gran,  dr i Femaaret i Gjen-
nemsnit har havt Middelsaar, hvad Korn og Poteter angaar,
antages i dette Tidsrum at have afsat aarlig omtrent 2,000
Tdr. Korn og omtrent 25,000 Tdr. Poteter. Jevnaker avler i
middels gode Aar tilstrækkeligt til Behovet og har i bedre
Aaringer noget Overskud al Byg og Poteter, men hvor meget
er ikke opgivet. Fra Thoten, Vardal og Bind antager Fogden,
at der i almindeligt gode Aar sælges Kornvarer for et halvt
Snes Tusinde Spdir. og Poteter for omtrent 50,000 Spd., men
denne Opgave er uden Tvivl for Kornvarernes Vedkommende
for lav, da der efter vedkommende Lensmands Opgave alene
fra Östre Thoten antages aarligen at afhændes foruden lidt
Rug 5000 a 5500 Tdr. Byg, medens Vardal, Bind og Vestre
Thoten, under Eet tagne, i almindeligt gode Aar formeentlig
ialfald ikke tiltrænge Tilskud.

Af Bygderne i Söndre Gudbrandsdalen avle alene Faaberg
og Söndre Fron i almindeligt gode Aar tilstrækkeligt Korn,
kun i meget gode Aaringer have disse 2de Bygder Overskud
til Salg, især Söndre Fron, dog afsætter Faaberg ogsaa i al-
mindelige Aar omtrent 3 a 4000 Tdr. Poteter til Lillehammer
Brænderi. Öier tiltrænger i almindelige Aar et Tilskud af 4
a 600 Tdr. Kornvarer, og ligeledes tiltrænge Ringebo og Gaus-
dal i almindelige Aar at kjöbe Korn, hvis Kvantum dog ikke
har kunnet opgives, men især for Ringeboes Vedkommende
neppe er betydeligt.

Nordre Fron og Vaage frembringe i almindelige Aar for-
nödent Korn til eget Behov, medens Lom formentlig har no-
get, om end ikke synderligt stort Overskud til Salg, hvorimod
Lesje tiltrænger betydelig Forsyning af Kornvarer andetsteds-
fra, efter Lensmandens Opgave aarlig 4 a 5000 Tdr. Korn,
ved hvilken Opgave er forudsat, at hvert 3die Aar er Misvæxt-
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aar, had der ialfald efter de senere Aars Erfaring neppe , kan
regnes for overdrevent.

Efter disse Opgaver kan Amtsdistriktet under Eet taget,
regnes for i almindeligt gode Aar af Kornvarer at avle tilstræk-
keligt til eget Behov, men heller ikke mere. Naar undtages
Hadeland og Thoten, hvorfra betydelige Partier Poteter afsæt-
tes til de derværende Brænderier og fra Bind til et Brænderi

Ringsaker, samt Faaberg, der som oven anfört afsætter en-
deel Poteter til Lillehammer Brænderi, pleier Salg af Poteter
til fremmede Distrikter ikke at finde Sted, idet hvad der ikke
medgaar til Huusholdningerne, anvendes til Kreaturene, medens
om Avlen i et enkelt Aar slaar feil, Poteter i Regelen ikke
ansees som et saa nödvendigt Födemiddel, at de til dette Brug
indkjöbes fra fremmede Distrikter.

Med Hensyn til de væsentligste Hindringer for Jordbru-
gets Opkomst henvises til hvad derom er anfört i tidligere Be-
retninger. Dertil kan föies den i ældre Forhold begrundede
overdrevne Kornavl, idet der ikke alene fortsættes med Kornavl
i Trakter, der paa Grund af ugunstige klimatiske Vilkaar som
Folge af höi Beliggenhed eller andre Aarsager idelig ere ud-
satte for Misvæxt paa Kornet, men ogsaa i de gunstigere be-
liggende Trakter holdes et altfor stort Agerareal, hvilket har
tilfölge, at hverken dette eller Engen kan holdes i tilbörlig
Hævd. Den efterhaande .n lettere Transport i Forening med den
lave Pris, hvori Kornvarer en stor Deel af Femaaret have staaet,
har dog i enkelte af Fjeldbygderne havt til Fölge, at man
har begyndt at faa öinene op for, at Kreaturskjötsel maa være
disse Bygders Hovedbedrift og derfor at lægge mere Vind paa
Foderavling, end tidligere har været Tilfældet. Fra Vaage an-
föres ogsaa som meget væsentlige Hindringer for Fremskridt i
Jordbrugsbedriften den lange Henliggen paa Sætrene Vintertid
med Heste og Fæ, riledens Sæterhöet opfodres og hvorved
Hjemmarken unddrages den i denne Tid faldende Gjödsel, samt
alt forniident Trævirkes Kostbarhed, idet dettes Tilveiebringelse
for Mange uden Tvivl er den sværeste Udgiftspost i Ga,ards-
regnskab et.

Oplandenes Landboforening er i Femaaret oplöst og i dens
Sted oprettet en Landboforening særskilt for Kristians Amts-
distrikt. Ved Siden af denne haves ældre Landboforeninger
for Valders Fogderi og for Gausdals Præstegjeld samt i Fem-
aaret oprettede Landboforeninger for Hadeland, Land og
Söndre Aurdal. Disse Foreninger have ved at foranstalte af-
holdt Dyrskuer, Prwmieplöininger, Udstilling af Landbrugs-
redskaber, ved at virke til Udbredelse af landoekonomiske
Skrifter og desi. sigt at vække Sands for et forbedret Jord-
brug.

Til Amtets Landbrugsskole paa Gaarden. Haug i Vardal,
hvorfra i Femaaret er udgaaet 30 Frielever foruden endeel
betalende Elever, har Sögningen i Perioden været meget be-
tydelig, idet navnlig i sammes förste Aar et mangedobbelt
större Antal har meldt sig til Optagelse end der har kunnet
modtages.

En af Amtskommunen og Statskassen lönnet reisende Agro-
nom har gjennem hele Femaaret besögt Amtets forskjellige
Egne, for at bistaa de Jordbrugere, der attraa det, med Vei-

ledning i deres Bedritt; hans Bitind hat mkt Iver været sögt
især til Afgröftnings-, Myrdyrknings- og Engvandingsanlæg.

reediiften.

Fremskridtene i denne Bedrift synes i det forlöbne Fem-
aar at have været noget större end i Jord.braget. Fra de
fleste Bygder berettes, at Erkjendelsen af det Fordelagtige i at
fodre et mindre Antal Kreature godt end et större slet mere
og mere vinder Indgang og fremtræder i Gjerning, skjönt Fo-
dringen vistnok endnu paa de fleste Steder langtfra er saa
tilstrækkelig som den burde være. Ved Siden heraf söger
man efterhaanden at indrette mere lyse, rummelige og be-
kvemme Fjöse og Stalde til Dyrenes bedre Trivsel og tildeels
ogsaa i Forbindelse dermed at holde Dyrene mere rene end
tidligere var Tilfældet. Med tillægsdyrene vises i Regelen
mere Omhyggelighed, saaledes at Tillæg kun skeer af de bedste
Dyr inden Besætningen, hvilket tidligere lidet paaagtedes, lige-
som ogsaa pa,a flere Steder, hvor Sandsen er mere vakt, En-
kelte söge at erholde Avlsdyr af bedre Racer. Ogsaa Melken
begynder nu i flere Bygder at behandles reensligere og med
större Omhu end tidligere. Störst have uden Tvivl From-
skridtene i disse Henseender været i Gudbrandsdalen, især Fron
og Gausdal, hvorfra det med Styrke udhæves, at de af det
kongl. Selskab for Norges Vel opsendte schweitzerske Kvseg-
rögtere, der i de sidste Aar have forestaaet Kvægstellet paa
nogle större Gaarde, allerede have udövet en betydelig og
saare gavnlig Indflydelse til Forbedring al Kreaturstellet og
Melkebehandlingen. Af disse Mænd ere flere Elever oplærte,
af hvilke nogle senere ere overladte Kvægstellet paa Bygdernes
störste Gaarde og atter igjen have oplært andre unge Mænd.
Flere og Flere Kiöre nu Skridt for at faa Schweitzere ellet
Elever af dem til at bestyre deres Kvægstel, og Indförelsen af
den af dem anvendte Rögtningsmaade antages snart at ville
vise sin gavnlige Indflydelse ogsaa paa Fjösenes Indretning.
Den forbedrede Kreaturrögt, anföres i Beretningen for Nordre
Fron, har dog ikke indskrænket sig til de endnu forholdsviis
faa Gaarde, hvis Kvægbesætning har været skjöttet og hvis
Tilberedning af Fedevarerne har været overdraget til saadanne
Folk ; den er gjennem Exemplets Virkninger bleven optaget af
en stor Deel andre Gaardbrugere og er trængt ind endog til
Huusmandsklassen, navnlig i Kvikne og Skabo, der nu kan af-
sætte baade langt mere og meget bedre Fedevarer end tidli-
gere, og om end den vundne bedre Indsigt end ikke overalt
og maaske endnu endog blot paa de færreste Steder har naaet,
til praktisk Anvendelse, saa er dog Troen paa det Gamle rok-
ket i sin Rod, selv hos gamle Mænd og Kvinder, hos hvem
aldrig en Tanke om at det Gamle skulde were forkasteligt tid-
ligere er opstaaet. Hvad der væsentlig har bidraget til at
vække og styrke Bestræbelserne for et bedre Fjösstel og en
bedre Behandling af Melken er den Omstændighed, at Smör-
og Ostepriserne fremdeles gjennem hele Perioder have været
höie, især de förste, medens Priserne paa Heste og Slagtekvæg
i Femaaret ere faldne betydeligt, og have, fornemmelig i de
2de sidste Aar, staaet temmelig lave. Man har derfor ogsaa,
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fornemmelig i Gudbrandsdalen, men tillige i andre Bygder be-
gyndt at indskrænke Heste- og Kvægopdrætningen, og i det
Sted fortrinsviis holde Melkekjör.

Bestyrelserne saavel for Amtets Landboforening som for
flere af de mindre Landboforeninger, have som foran anfört
i Femaarets Löb ladet afholde Dyrskuer med Præmieuddeling,
der i Regelen have været godt 13esögte og vakt megen Inter-
esse i vedkommende Bygder. Saaledes er efter Foranstalt-
ning af Amtets Landboforening ved Hjælp af Bidrag af Stats-
kassen og Amtskommunen afholdt deslige Dyrskuer i 1862 i
Vang og Gran, i 1863 i Loin og östre Thoten, i 1864 i Gaus-
dal og Söndre Land og i 1865 i Lesje og Bind. I Forbin-
delse med disse Dyrskuer er ogsaa jevnlig bleven holdt Fore-
drag over en eller anden landoekonomisk Gjenstand, fornem-
melig om Kreaturskjötselen. Disse Dyrskuer have utvivlsomt
bidraget sit til at vække Sands for et forbedret Kreaturstel.

Til Kvægracens Forbedring har Bestyrelsen for Amtets
Landbrugsforening sögt efter Evne at virke ved Udstationering
af gode Stamdyr i Bygderne, deels af Thelemarksrace, deels og
fornemmelig af Ayrshirerace, til almindelig Afbenyttelse mod
en bestemt Betaling efter visse nærmere Forskrifter, til hvilken
Foranstaltning Bidrag har været ydet af Statskassen og Amts-
kommunen. Disse Tyre blive i Regelen meget sögte til Par-
ring. Faar af Cheviot- og Leicester-Racen og Svin af York-
shire-Race ere af Landbrugsforeningen paa samme Maade blevne
udstationerede. Kvæg af Ayrshirerace og forbedrede Faare-
og Svineracer ere ogsaa ved privat Foranstaltning indförte
flere Bygder. Til Hesteracens Forbedring er for Statens Reg-
ning aarligen i Perioden samtidigt med Stays Hestemarked i
Oier bleven afholdt en Udstilling af Heste med Præmieuddeling
i Nærheden af Markedspladsen, ved hvilke Udstillinger et be-
tydeligt Antal Heste har fremmødt hovedsagelig fra de opland-
ske Distrikter.

Opdrætningen af Heste, der allerede i forrige Femaar be-
gyndte at aftage paa Grund af de lave Priser især paa simp-
lere Heste, er forövrigt i de sidste Aar bleven yderligere og be-
tydeligt indskrænket over hele Amtsdistriktet og fornemmelig
Gudbrandsdalen, idet denne Bedrift ikke længere findes tilstræk-
keligt lönnende i Sammenligning med Produktion af Fedevarer.
Lensmanden i Nordre Fron bemærker herom, at medens man
har kunnet gjöre sikker Regning pa .a at faa baade Foderet
og Rögten snart og særdeles godt betalt ved at anvende det
paa den melkende Besætning, beroer det altid paa mange
vexlende og i Virkning over et længere Tidsrum, 3, 4 a 5 Aar,
udstrakte Omstændigheder, hvorledes et Hesteopalingsforsög en-
delig vil falde ud. Erfaring viser, at de bedste Forhaabninger
ofte slaa feil, ofte formedelst ydre tilstödende, uberegnelige
Uheld. Denne med Hesteopdrætningen forbundne Risico har
vel til enhver Tid existeret, men det er naturligt, at den særlig
maa paaa,gtes og virke i et Tidsrum, hvori det har været saa sær-
deles fordeelagtigt at anvende Foderet til Frembringelse af
Smör og Ost, hvormed Eden eller ingen Risico er forbunden.
Om der end for enkelte udmærkede Heste har været opnaaet
en overmaade god, stundom endog overdreven Betaling, saa er
det Almindelige dog, at de fleste Hesteopdreetningsforsög ikke

lykkes saaledes, at det jo havde været bedre om man havde
havt Fedevarer end Heste at sælge. Heste ere ogsaa langt
mindre courante Salgsprodukter end Fedevarer. De falde ofte
höist vanskelige at faa solgte, gjöre. ofte Vendereise fra Marke-
derne og blive imidlertid formedelst den vedblivende Fodring til
Salgshuld, hvilken ei kan afbrydes, ligesom Dyret heller ikke
kan anvendes til synderligt Arbeide, for hver Tid dyrere. För

Tiden holdtes der Stodhingste paa de fleste store Gaarde, men
nu er dette særdeles sjelden. I Overensstemmelse hermed ud-
taler sig ogsaa Lensmændene i Lesje, Gausdal og Vaage, hvil-
ken sidste tillige udhæver den stedfindende Indskrænkning
Kvægopdrætningen. Heste- og Kvægavlen, anförer han, gaar
nu i et andet Spor end hidtil. Den Overbeviisning, at Opaling
af Heste og Fæ til Salg ikke lönner sig, er bleven almindelig
og man er nu ifærd med en Hovedforandring i den hele Be-
drift. Herpaa har man de sikreste Tegn. Trav- og Kapkjö-
ring, som för har været en meget yndet Sysselsættelse i Vin-
tertiden, er saagodtsom aldeles ophört, uagtet de Opfordringer
dertil, som i de sidste Aar ere udgaaede baade udenfra og
inden selve Distriktet. Man hörer nu Opfordring og Dressur
af Heste omtale som en kostbar og lidet lönnende Spekulation.
Mange have dermed været lokkede til et for stort og kostbart
Hestehold, der ved Dressuren og Fodringen har kostet megen
Tid og mange Penge, medens kun faa af disse Heste have gi-
vet Erstatning for hvad der paa dem er bekostet. Man er
kommen til Overbeviisning om Koens Fortrinlighed som lön-
nende Huusdyr og gaar i Mengdeviis over til at indrette sig
derefter. Selv Opdrætning af ()Ter til Salg ansees ikke lxn-
gere stemmende med god Huusholdning eller klog og rigtig
Beregning.

Efter de i Forbindelse med Folketællingen erhvervede Op-
gayer var ved Udgangen af 1855 i Amtets Landdistrikt An-
tallet af Heste 18,961, af Storfæ, 101,675, af Faar 137,558,
af Gjeder 47,685 og af Sviin 13,689, medens ved Udgangen
af 1865 Antallet er opgivet til: af Heste 16,796, af Storfæ
94,139, af Faar 126,847, af Gjeder 45,563 og af Sviin 9,808.
Besætningerne er altsaa i Tiaaret formindsket 2,165 Heste,
7,536 Storfæ, 10,711 Faar, 2,122 Gjeder og 3,881 Sviin.
Ved Opgaven fra sidste Folketælling maa, forövrigt erindres, at
da 1865 var et uheldigt Foderaar, vare Besætningerne ved
sammes Udgang vistnok ikke saa lidet mindre end sædvanligt.
Ved Siden heraf finder det formindskede Hesteantal sin For-
klaring i nærmest foranstaaende Bemærkninger. At Antallet
af Sviin er formindsket med over Part kan ikke overraske,
naar henvises til de senere Aars lave Priser paa Flesk. Peels
paa Grund af Skovenes Aftagen, deels som Folge af Frednings-
bestemmelserne i Loven af 16de Mai 1860 er man i den se-
nere Tid i flere Bygder mere og mere begyndt med deels at
indskrænke Gjedebesætningerne, deels ganske med at ophöre
at holde Gjeder. Formindskelsen i Antallet af Storfæ og
Faar har vistnok sin hovedsagelige Grund i forrige Aars ringe
Foderavl, men er for Storfæets Vedkommende uden Tvivl ogsaa
for en ikke saa ganske ringe Deel formindsket ved den mere
udbredte Erkjendelse af Nödvendigheden af en fuldstæn.digere
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og bedre Fodring, medens Faareavlen antagelig paa flere Ste-
der er indskrænket som mindre lönnende.

Den sædvanlige Vinterfourage for en Ko er i Vangs
Thinglag efter Lensmandeiris Opgave kun 3 Skpd. Hö og 2
Skpd. Halm foruden Surrogater af Mose og Riis, medens der

Söndre og Nordre Aurdal forbruges 5 Skpd. HO og ligesaa
meget Halm. Saa knap Fodring som anfört antager Fogden
dog ikke at være almindelig i Vang i sædvanlige Aar, men
har i Femaaret formentlig sin Grund i, at Besætningen ikke er
afpasset efter Höstens Udfald. der har været uheldig i Vang.
Forövrigt angives det fra Valders, at Hakkelsemaskiner ere
blevne almindeligere og nu findes i et ikke ringe Antal, hvilket bi-
drager til en bedre Fodring og at Anvendelse af Potetes til
Kreaturföde er tiltaget noget, hvorimod Korn kun gives til

Kjör, der nylig have baaret , til Sviin, der fedes, samt til
Heste. Staldfodring hele Aaret rundt er i Valders fremdeles
ukjendt. I Söndre Land regnes af 110 aarlig at medgaa til
en Hest 15 Skpd., 1 Storfæ 4 Skpd., 1 Smaafm i Skpd. ;
forövrigt maa Kreaturerne i Almindelighed fö des med Halm.
I Ringebo og Lesje er Vinterfodringen for en Ko opgivet lige-
som i forrige Beretning anfört, nemlig paa förstnævnte Sted
omtrent 20 Voger HO, 30 Voger Halm, 1 a 2 Læs Mose og
1 a 2 Us Riis samt endeel Hestegjödsel og Granbar, hvor
dertil er Anledning, og paa sidstnævnte Sted 20 Voger HO,
15 Voger Halm og 5 Læs Renmose.

Forholdet mellem Besætning og Korn samt Potetesavling
er efter de ved sidste Folketælling indkomne Opgaver föl,
gende :

I Præstegjeld. Heste. Stort Kvæg. Faar. Gjeder. Sviin. Korn. Poteter.

Östre Thoten . . . 1 314 3 1
TOE I

S
T 254 631

Vestre Thoten . . . 1 3 l- 44-, 1
5D-

2
-5 2P-4 322

Vardal	 .	 .. . . 1 41 61 I
-5

4
7 21 421-5

Birid .	 .	 ..	 . . . 1 41 71_
4

1
'2

3,-4- 22t 26i
Faaberg .	 .	 . . . 1 5-4- 61-4 31

4.
5
B- 28 30

Gaus dal .	 .	 . . . 1 7 31 31_
4.

5if 32'5 20-L

Öier 	 it 81- 5-t 6 4
-5 281 26t

Ringebo .	 .	 . . . 1 723 7 4 2
-3- 1 4 151

2

Sollien	 .	 .	 . . . 1 8 9-4- •1 // 3-t 1-1
Söndre Fron	 . . . 1 6-̀k 7 1 4

3
2:-T 18i 14/

Nordre Fron	 . . . 1 7 9-4e 5 4/ 19i 1715
Vaage	 .	 .	 . . 1 634 13A 4- 4

7 21 131
Lom .	 .	 .	 . . . 1 712 19 9 261-2 261
Skiaker .	 .	 . . . 1 434- 154 10''14 1 191 11 4
Lesje	 •	 • • • 1 6.14 1213

i
.N.

1.5 121 1-Z.
Dovre	 .	 .	 . . 1 8 9-7, 2 '4 1

-3- 111 3 -k

Jevnaker	 .	 . . . 1 31 54-5 t
if

3
"T 22 2512

Gran .	 .	 .	 . . . 1 4 6 i
5

1
I. 29 34

Land.	 •	 • . 1 5 713 -t-3-5 2612 24
Söndre Aurdal. . . 1 8 % 14 8 t 3

4 1812 42/
Nordre Aurdal . I 	1 71g- 12 6-13 4

-6 201 5 141-

Östre Slidre	 . . . 1 71 1 1 41
4

4
7 1415 • 25

Vestre Slidre	 . . . 1 7; 9-2-3 -3-3 ' 4-5 17 23 t
Vang .. 	 1 7'4- 71 21 5

if 101 16

I Lensmændenes Beretninger er dette Forhold for folgende
Thinglag opgivet, tildeels meget afvigende fra ovenstaaende,
saaledes

I Söndre Aurdal 1 Hest, 5 Stk. Storfæ, 15 Faar, 5 Gje-
der, 1 Svin, 10 Tdr. Korn.. 25 Tdr. Poteter. I Vestre Slidre
og Aurdal 1 Hest, 5 a 6 Stk. Storfæ, 15 a 20 Faar og Gje-
der, 11 Svin, 20 Tdr. Korn, 30 a 40 Tdr. Poteter. I Vang
1 Hest, 14 Stk. Storfæ, 8 Faar, 20 Tdr. Korn, 20 Tdr. Pote-
ter. I Vestre Thoten 1 Hest, 5 a 6 Stk. Storfæ, 5 Faar, 25
Tdr. Korn, 35 Tdr. Poteter. I Faaberg 1 Hest, 6 Stk. Storfæ,
91T Faar og Gjeder, 27 Tdr. Korn, 23 Tdr. Poteter. I Gaus-
dal 1 Hest, 7 a 8 Stk. Storfæ, 4 Faar, 3 Gjeder, 1 Sviin,

21 Tdr. Korn, 19 Tdr. Poteter. I Öier 1 Hest, 7 Stk. Storfæ,
7 Faar, 16 Tdr. Korn, 12 Tdr. Poteter. I Ringebo 1 . Hest,
5 Stk. Storfæ, 7 a 8 Faar og Gjeder, 15 Tdr. Korn, 5 a 8
Tdr. Poteter. I Söndre Fron 1 Hest, 6 Stk. Storfæ, 6 Paar,
1 a 2 Gjeder, Sviin, 18 Tdr. Korn, 14 Tdr. Poteter.

Forholdet mellem Antallet af Melkekjør og af det sam-
lede Antal vinterfödte Stykker stort Kvæg er opgivet saaledes :
i Lesje, Vaage og Nordre Fron 1 til 2, Ringebo 5 til 7,
Gausdal og Faaberg 3 til 4, Ostre Thoten 4 til 5, Vardal
3 til A, Jevnaker 4 til 5, Gran 7 til 10, Nordre Land 4 til 5,
Söndre Aurdal 7 til 10, Nordre Aurdal og Vestre Slidre
4 til 5 samt i Vang og Östre Slidre 3 til 4.
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Den aarlige Afkastning af en Ko ansættes i Gjennemsnit
i Vang til 5 Bpd. Star og 3 Bpd. Ost, i Vestre Slidre og
Nordre Aurdal til 3 a 4 Bpd. Smör og 4 a 5 Bpd. Ost, i

Söndre Aurdal til 3 a 4 Bpd. Smör og 6 Bpd. Ost, i Nordre
Land 900 a 1,500 Potter Melk, i Gran 1,000 Potter Melk,
Jevnaker 800 a 1,200 Potter Melk eller 3 a 4 Bpd. Smör og
ligesaa meget Ost, i Vestre Thoten til 4 Bpd. Smör og 6
Bpd. Ost, i Vardal 5 a 7 Bpd. Smör og 5 a 8 Bpd. Ost, i

Faaberg 800 Potter Melk, hvoraf et Udbytte i Sætertiden af
1 a 2 Bpd. Smör, foruden Södost og Gammelost, i Gausdal
neppe 1,000 Potter Melk ; paa god Fjeldhavn antages omtrent
7 Potter Melk at give Pd. Smör og ellers indtil 9 Potter
Melk samme Kvantum Smör ; i Oier 34- Bpd. Smör og 6 a 7
Bpd. Ost, i Ringebo 3 . a 5 Bpd. Smör og 2 Bpd. Ost, i Sön-
dre Fron 4_ Bpd. Smör og 4 Bpd. Ost, i Vaage 21 Bpd. Smør
og k Bpd. Ost, i Lom 2 Bpd. Smör foruden Ost, hvis Kvan-
turn ikke er opgivet og i Lesje 3 Bpd. Smör, 4 Bpd. Hvidost
og 1 Bpd. Myseost eller Suurost.

Den aarlige Afkastning af et Faar angives gjennemsnitlig
i Faaberg til 4 Mk. Uld, i Oier 5 Mk. Uld, i Ringebo 2 Mk.
Uld og 14-Mk. Veeft, i Söndre Fron 3 Mk. Uld og i Lesje 5 Mk.
Uld, i Thotens Fogderi 6 a 8 Mk. Uld, men afFaar af Cheviot- og
Leicester-Racerne 14 a 18 Mk. Uld, samt af en Gjed i Faaberg
Bpd. Ost, i Öier, Ringebo og Söndre Fron 3 Bpd. Ost og i
Lesje 1 Bpd. Ost.

Af Ydevarer har alle Amtets Bygder Overskud til Salg.
I Femaarsperioden er opgivet at were solgt aarligen om-

trent folgende Kvantum Smör: fra Lesje 12 a 1,400 Bpd.,
Vaage 800 a 1,000 Bpd., Nordre Fron 2,000 a 2,400 Bpd.,
Söndre Fron 1,000 Bpd., Ringebo 2 a 3000 Bpd., Oier 4,200
Bpd., Gausdal 6 a 8,000 Bpd., Faaberg 2,500 a 3,000 Bpd.,
Ostre Thoten 3,500 Bpd., Söndre Aurdal 900 a 1,000 Bpd.,
Nordre Aurdal 1050 Bpd., Vestre Slidre 1,700 Bpd., Östre
Slidre 2,000 Bpd. og Vang 1,500 Bpd. For Lom antages
Kvantummet at kunne ansættes som for forrige Femaar opgivet
til 1,500 Bpd., for Hadeland og Land til omtrent 8,000 Bpd.,
og for Vestre Thoten, Bind og Vardal til 5 a 6,000 Bpd.
Da Höudbyttet og Fjeldhavnegangene i det forlöbne Femaar
snarere have staaet under end over det Almindelige, antages det
samlede Kvantum Smör, der fra Amtsdistriktet Kelges, i al-
mindelige Aar at kunne ansættes til omtrent 50,000 Bpd.
Priserne paa Smör har været 2 Spd. a 2 Spd. 96 Skill. pr. Bpd..
Fra flere Bygder berettes, at det Smör, der leveres i Hande-
len, begynder at blive af alt bedre og bedre Kvalitet. I Nor-
dre Fron antager Lensmanden, at SmOrproduktionen, foruden at
være megetbedre i Kvalitet end tidligere, er ogsaa med Hensyn til
Kvantitet mindst dobbeltsaa stor som den var for blot 15 Aar siden.
Smörret laves endnu almindelig al suur Flöde, som det antages
hovedsagelig fordi man endnu ikke har opgivet den vistnok urig-
tige Mening, at derved udbringes det störste Kvantum Smör.

Af Ost angives aarlig at were solgt: fra Lesje 2 a 300
Bpd., fra Nordre Fron for 2,000 a 2,600 Spd., Öier 2,900
Bpd., Faaberg 1,000 a 1,500 Bpd. Söndre og Nordre Aurdal
tilsammen 600 Bpd., Vestre Slidre 100 Bpd., Üstrc Slidre
150 a 200 Bpd. og Vang 60 a 80 Bpd. For de andre Di-

strikter savnes Opgave. Den störste Deel af den solgte Ost
udgjör Gjedemyseost og kun en mindre Deel mager Ost. No-
get Nögel- og Schweitzerost er ogsaa solgt, især fra Fron og fra
Vingerums Ysteri; det er dog forholdsviis kun paa faa Gaarde

man endnu befatter si5 med Produktion af saadan Ost. Pri-

sen paa mager Ost kan ansættes til 72 Skill. pr. Bpd., paa
Gedemyseosten til 1 Spd. 21 Sk. a 1 Spd. 48 Skill. Osttil-
virkningen angives fra flere Bygder at være gaaet fremad i

Femaaret; men staar dog endnu paa et lavt Trin. I Lesje er

i Femaaret af en Enkeltmand oprettet et Ysteri for Tilvirkning

af Gjedemyseost og i Faaberg haves et for et Aktieselskabs

Regning oprettet Ysteri, Vingerums, der producerer Komyseost,
Nögel- og Schweitzerost. Sidstnævnte Ysteri har i de sidste

Aar været bestyret af en af det kongelige Selskab for Norges
Vel antaget Schweitzer, til hvis Lönning Selskabet bidrager.
Ysteriet har i den seneste Tid været drevet med Held, idet
Produktet har havt rask Afsætning til antagelige Priser.

Af Talg er opgivet at sælges aarlig : fra Lesje omtrent
100 Bpd., fra Vaage samme Kvantum, Nordre Fron 200 a
250 Bpd., Söndre Fron 150 Bpd., Ringebo 100 Bpd., (her
76 Bpd. og fra Valders 900 Bpd. til en Gjennemsnitspris af

1 Spd. 36 Skill. pr. Bpd.
Af Heste er opgivet at være solgt aarlig : fra Lesje 50,

Vaage 50, Nordre Fron 50, Söndre Fron 30 a 40, Ringebo
60 a 70, Öier 60, Gausdal neppe 100, Faaberg 50, Vang,
Östre og Vestre Slidre tilsammen 60, Nordre Aurdal 50. Fra
Thotens Fogderi sælges under almindelige Omstændigheder
Heste for omtrent 20,000 Spd. aarlig, men i Femaaret har
Salget været mindre paa Grund af daarlige Foderaar og mis-
lig Afsætning paa Grundset Marked. Det maa derhos ved
ovenstaaende Opgaver erindres, at der baade i Gudbrandsdalen
og Yalders ogsaa indkjöbes en betydelig Deel Heste, især
simple Brugsheste, saa at, om der end fremdeles fra Distriktet
sælges flere Heste end der kjöbes, kan paa Grund af den
almindelig stedfundne Indskrænkning af Hesteavlen Overskuddet
af det solgte Antal Heste neppe sættes synderlig höit.

Af Slagtekvæg angives omtrentlig at være solgt aarlig :
fra Lesje 1,000 Stykker, Vaage 6 a 800, Lom 5 a 600,
Nordre Fron 3 a 400, Ringebo 4 a 500, Öier 200, Gausdal
300, Faaberg 100, Vang 250, Östre Slidre 250, Vestre Slidre
300 og Nordre Aurdal 400. For Söndre Aurdals Vedkom-
mende antages Indkjöbet omtrent at svare til Salget. En stor
Deel af dette Kvæg kjöbes dog i Hadeland og Land samt

Thoten. Paa Brænderierne i Thotens Fogderi og Gjövik an-

tages aarlig at fedes 4 a 600 Stykker Oxer, der indkjöbes i

Drifterne fra Gudbrandsdalen, Valders og Bergens Stift og
hvoraf omtrent det halve Antal efter Fedningen sælges til
Slagtere i Kristiania.

Fæpriserne vare i de 3 förste Aar af Perioden temmelig
höie og kunne gjennemsnitlig formentlig ansættes til 10 a 15
Spd., men da især i 1864 betydelige Kapitaler tabtes i Fæ-
handelen, have Priserne i Periodens 2 sidste Aar været lavere,
gjennemsnitlig 8 a 12 Spd.

Fra Gudbrandsdalen, fornemmelig Gausdal og Lom, af-
sættes tillige et temmelig betydeligt Kvantum Gjede- og Faa-
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rekjöd samt Gjede- og Faareskind, hvilket ogsaa gjælder "Val-
ders, for hvis Vedkommende Antallet af aarlig solgte Gjede-,
Kalve- og Faareskind er opgivet til fra Östre Slidre 2,000 og
fra Nordre Aurdal 4,000 til en Priis af 36 a 40 Skill. Stykket.

Fra Hadeland afsættes levende Sviin i temmelig betydelig
Mængde.

Faareskab har i Femaaret været noget udbredt i Lom
og Le sje, hvorfor Foranstaltninger til sammes Standsning i
Medhold af Lov af 15de Septbr. 1851 af Amtsformandskabet
i 1862 bleve trufne, og enkelte Tilfælde af denne Sygdom
har ogsaa viist sig i Valders.

I Begyndelsen af Femaaret herskede Beenskjörhed i stor
Udstrækning blandt Kjörene paa Hadeland, men i de sidste
Aar have kun enkelte Tilfælde af denne Sygdom viist sig der
og paa enkelte andre Steder i Amtet. Forövrigt har ikke
nogen almindelig Sygdom i Femaaret hersket blandt Kvæget.

Skovdriften.

Med Hensyn til Skovenes Tilstrækkelighed i de forskjel-
lige Bygdelag til Indvaanernes Forsyning med fornödent  Træ-
virke er selvfölgelig i et saa kort Tidsrum som 5 Aar ingen
væsentlig Forandring indtraadt , hvorfor i saa Henseende
henvises til de i forrige Beretning derom meddelte Op-
lysninger. I de Distrikter, hvor der endnu havdes noget igjen
til Salg, ere Skovene ogsaa i den forlöbne Femaarsperiode blevne
stærkt medtagne ved forceret Hugst, medens den tidligere i saa
stor Udstrækning stedfundne Udtörring af Granskovene nu an-
gives at være i Aftagende eller ganske at være standset.

Fra Valders er i Femaaret solgt ialt 62,783 Tylter Töm-
mer eller aarlig omtrent 12,500 Tylter. Heraf falder paa
Sändre Aurdal omtrent 58,500 Tylter eller aarlig 11 a 12,000
Tylter, hvoraf Etnedalen har leveret 11,225 Tylter eller aarlig
noget over 2,000 Tylter, der nedflödes gjennem Etna Ely og
Randsfjorden, medens Lasten fra den övrige Deel af Valders
nedflödes gjennem Beina- og Hedalselven samt Spirillen. Fra
Nordre Aurdal er i Femaaret solgt omtrent 2,500 Tylter Ud-
skibningslast, fra Vestre Slidre omtrent 800 Tylter og fra
Östre Slidre omtrent 2,000 Tylter, hvoiaf henved 1,000 Tyl-
ter i Præstegaardsskoven, hvilken sidste Last dog först i inde-
værende Aar er bleven udflödet. Östre Slidre Prxstegaards-
skov antages aarligen at kunne levere omtrent 50 Tylter Last,
men forövrigt ere Skovene i Östre og Vestre Slidre med den

Femaaret stedfundne Hugst for længere Tid gjorte udygtige
til at afgive mere end hvad Gaardene selv behöve og maaske
noget Brænde til Afhændelse. Ogsaa i Söndre Aurdal, hvor
Skovdriften hovedsagelig er af Betydning, angives det kun at
være i'aa Gaarde, hvis Skove ere huggede med Maade, medens
de i Regelen ere saa medtagne, at Distriktet, hvis Jordbrug
staar lavt, maa see en mörk Fremtid imöde. Störstedelen af
det Tömmer, der har været solgt i Söndre Aurdal, har kun
holdt 22 Fods 8 Tommer, medens Dimensionerne i de övrige
Thinglag sædvanlig har været 24 Fods 9 Tommer, sjeldnere
10 og 11 Tommer, og Priserne kunne for 8 Toms Last an-
sættes til 2 Spd. 60 Skill. a 2 Spd. 96 Skill. og for 9 Toms

fra 3 Spd. 60 Skill. til 4 Spd. 60 Skill., medens der for 10
Toms er betalt 6 Spd. 60 Skill. a 7 Spd. Omkostningerne
ved Lastens Hugst og Fremdrift er i Östre og Vestre Slidre
anslaaet til 1 Spd. 60 Skill. a 2 Spd. pr. Tylt og i Söndre
Aurdal fra 1 Spd. 40 Skill. til 3 Spd. 72 Skill.

Valders har kun een Alminding, nemlig Bangs og Reen-
lids Bygdealminding, der er undergivet Bestyrelse i Henhold
til Loven af 12te October 1857 og hvori i Femaaret er aavir-
ket til Salg 2,200 Tylter Last, enkelte al Embedsgaardsskovene,
der ere satte under forstligt Tilsyn og Behandling, have betyde-
lig Udstrækning og Værdi og Staten eier i Vang 2de mindre Skov-
strækninger, der ligeledes ere satte under  forstmæssig Behand-
ling og hvoraf den ene er indkjöbt i Fe maaret.

Det i forrige Beretning omhandlede paa en Sætervold
i Vestre Slidre af en Privatmand gjortê Forsög med kunstig
Skovbesaaning har hidtil löbet heldigt af, idet Planterne an-
gives at staa ganske vakkert. I 1862 tilsaaede samme Mand
atter 30 Maal paa samme Sætervold med Skoyfrö, men dette
Anlæg blev Aaret efter ödelagt af Lemæn. Et ringe Kvantum
Kul og Tjære er i Femaaret afhændet til Vang og Vestre
Slidre fra de andre valderske Bygder og fra Nordre Aurdal
er af Potaske udfört noget Ubetydeligt, höist 7 a 8 Centner.

I Vang, der, som i forrige Beretning oplyst, i höi Grad
lider af Skovmangel, have flere Opsiddere begyndt at brænde
Törv, forövrigt benyttes i Valders kun Veed til Brændsel.

I Hadeland og Land antages i Femaaret at were aavirket til
Salg aarlig omtrent 30,000 Tylter forskjellig Slags Last.
Omtrent dette Kvantum er i Gjennemsnit aarlig nedflödet til
Hadelands Vasbund — den sydlige Ende af Randsfjorden
men heri er indbefattet det fra Etnedalen i Valders kommende
Tömmer, noget over 2,000 Tylter aarlig, samt et forholds-
viis ubetydeligt Kvantum fra Vardal og Bind, medens paa den
anden Side omtrent et tilsvarende Kvantum, 2,500 Tylter aar-
lig, af det i de hadelandske Almindinger aavirkede Tömmer og
hvad der er afhændet fra endeel Eiendomsskove i Lunder
Annex til Jevnaker, hvilket sidste dog i Femaaret kun har
været ubetydeligt, ikke er nedbragt gjennem Randsfjorden. I
Land antages i Gjennemsnit aarlig at være hugget til Salg
omtrent 20,000 Tylter, i de hadelandske Almindinger omtrent
6,000 Tylter, fra Gaardenes Eiendomsskove i Gran omtrent
3,000 Tylter og fra Eiendomsskovene i Jevnaker 700 Tylter,
deels Bjelker, deels dansk Last og deels Sagtömmer. I for-
rige Femaar var den fra Hadeland og Land udförte Last be-
regnet til omtrent 24,000 Tylter aarlig. Af den i de hade-
landske Almindinger aarlig aavirkede Last er omtrent 3,500
Tylter flödet til Drammen for at udskibes, medens det övrige
Kvantum, hovedsagelig bestaaende af Sagtömmer, deels er fört
til Eidsvold og deels til Hakedals Værk for der at forædles
fornemmelig til Planker og derefter transporteres til Kristiania
for at udskibes. I Almindelighed hugges ikke til mindre Di-
mensioner end 22 Fods 9 Toms, der gjerne betales med
5 a 6 Spd. pr. Tylt, undtagelsesviis hugges samme Længde til
$ Toms og endog 7 Toms Top. 22 Alens 10 Toms Top be-
tales med 9 a 101 Spd. pr. Tylt.

Skovene i dette Fogderi, saavel de private som Almin-
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dingsskovene paa Hadeland, angives at være i betydelig Grad
mere anhuggede nu end ved Udgangen af forrige Femaar og
Udsigterne for Fremtiden at være temmelig mörke, hvis den
forcerede Hugst ikke snart standser. Fra Söndre Land er
opgivet, at Matrikulerings-Herredskommissionens forberedende
Kommittee efter erhvervede Opgaver og foretagne Befaringer er
kommen til det Resultat, at der i Söndre Lands Skove skulde
kunne hugges uden disses Forringelse af 10 og 9 Toms Last,
meest af sidste, aarlig 3,617 Tylter, men dette under Forud-
sætning af, at Skovene ikke tidligere ere hugne ned til min-
dre Dimensioner; da imidlertid mange, for ikke at sige de
fleste Skove ere nedhugne til 8 og 7 Toms, vil der i en
længere Aarrække maaske ikke kunne hugges mere end det
halve Kvantum uden Forringelse.

Enkelte Gaardeiere i Lunder Annex have leveret til Hake-
dals Værk endeel Kul, dog ikke noget betydeligt Kvantum,
der betales med 1 Spd. a 1 Spd. 24 Skill, pr. Læst.
I de Eieren af Hakedals Værk tilhörende Almindingslodder er
derimod tilvirket et betydeligt Kvantum Kul, der er for-
brugt ved Værket. Forövrigt tilvirkes af Kul ligesom og-
saa af Tjære i hver Bygd ikke mere end hvad denne selv
behöver.

I Söndre Land er i Femaaret oprettet en Cirkelsag til
Tilvirkning af Töndestav af Lövtrce, som udföres til Skotland.
Til denne Bedrift er i Löbet af et Aar solgt omtrent 1,000
Favne Lövtrx.

Ved kongl. Resolution af 15de April 1865 er i Medhold
af Lov om Skovvæsenet af 22de Juni 1863 anordnet en Kom-
mission til at dele de hadelandske Almindinger mellem Eierne
paa den ene Side og de brugsberettigede Álmuer paa den an-
den. Kommissionen har under 25de September f. A. udfærdi-
get Regler for Hugsten saavel fra Eiernes som de Brugsberet-
tigedes Side til Iagttagelse i den Tid, Kommissionens Arbeide
med Delingen varer.

Paa Thoten er det nu væsentlig kun Almindingsskovene,
der yde noget Udbytte til Salg. Fra Almindingerne i Östre
Thoten er i Femaaret solgt Tömmer for 4 a 5,000 Spd. og
de thotenske Almindinger antages endnu, uden at Bygdens
Behov derved udsættes for ikke at kunne fyldestgjöres, at kunne
levere Udskibniugslast for et Snes Tusinde Spd. Almindingerne,
der ere satte under Bestyrelse efter Reglerne i Lov af 12te
Oktober 1857, have i Femaaret været noget mere skaanede
for Misbrug end tidligere, medens Eiendomsskovene fremdeles
have været Gjenstand for Rovbrug. I Vardal, hvor ogsaa kun
faa Gaarde have Skovprodukter til Afsætning er i Femaaret
solgt fra Hovedsognet aarlig omtrent 130 Tylter Udskibnings-
last, der gaar til Randsfjorden og fra Hunds Annex af og til
nogle Tylter, der flödes over Mjösen. Bind, der har mere at
afsætte og hvis Trælast ligeledes gaar deels til IVIjösen, deels
til Drammens Vasdrag, solgte för alene rund Last, men i Fem-
aaret er i Distriktet oprettet en Dampsaug ved Mjösen, hvor nu
et betydeligt Kvantum Tömmer  forædles deels til Planker, der
föres tilKristiania for at udskibes, og deels til Bord og Lægter,
der sælges til de omliggende Bygder.

Söndre Gudbrandsdalen er uagtet den i lange Tider paa

Rov drevne Hugst endnu nogenlunde forsynet med det for Be-
hovet fornödne Trævirke, undtagen Söndre Fron, hvor Störste-
delen af Beboerne maa gjöre Indkjöb af Bord, Planker og til-
dels Gjærdeved og Brændefang fra Ringebo og Nordre Fron.
Fra Gausdals vestre Dalföre — Nykirke og Svadsums Sogne
— og fra Ringebo og Faaberg har i Femaaret været solgt
endeel Tömmer til Udförsel. Det fra Faaberg solgte Kvantum
angives til aarlig 1000 a 1500 Tylter Bjelker og Sagtömmer
af forskjellige Störrelser, hvoraf Bjelkerne ere solgte til Frede-
rikstad, medens Sagtömmeret for en stor Deel inden Bygden
er opskaaret til Planker og Bord, hvoraf den störste Deel er
gaaet til Kristiania og Resten afsat i Omegnen og langs Mjö-
sen, fornemmelig i Hamar og paa Hedemarken. Priserne paa
Bjelker og Sagtömmer ere opgivne at være 2 a 3 Spd lavere
pr. Tylt end i Glommens Vasdrag, væsentlig af den Grund, at
der ved Mjösen og tilstödende Elve intet fast Flödningsopsyn.
er. Til Lillehammer og Mjösegnene afsættes fra Faaberg et
Par Tusinde Favne 64 Alen lang Granved til en Pris af om-
kring 1 Spd. pr. Favn, leveret i Lillehammer. I Ringebo er i
Femaaret afsat Skov til Udhugst for omtrent 8,000 Spd. Pd-

serne paa Trævirke i Ringebo ere opgivne saaledes : a) paa
Huustömmer, 12 Alen langt, pr. Tylt ved Stubben 3-5 Spd.,

•b) Sagtömmer, 10 Alen langt, pr. Tylt ved Stubben 5-7 Spd„

c) Bord, 8 a 10 Alen lange, pr. Tylt 1 Spd. a 1 Spd. 24 Skill.,
d) Planker, 8 a 10 Alen lange, pr. Tylt 2 Spd. a 2 Spd. 48
Skill., e) Brænde ved Stubben 60 Skill. a 1 Spd. pr. Favn,

f) Tjære pr. Td. 4 a 5 Spd., g) Kul pr. Læst 1 Spd.
I Öier og Gausdal have Enkelte begyndt at bruge Tory

til Brændsel.
Nordre Gudbrandsdalens Fogderi er det Distrikt her i Am-

tet, hvis Skove ere meest medtagne og Distriktet, især Lesje,
Lom og Yaage, er i den Grad afskovet, at paa flere Steder endog
det allernödvendigste Behov for Trævirke vanskelig kan erhol-
des fyldestgjort. Det er imidlertid at haabe, at de Forföinin-
ger, der i Medhold af Loven af 12te Oktober 1857 og 22de
Juni 1863 ere trufne til at bevare og ophjælpe de mange i

disse Thinglage værende deels Bygde- deels Statsalmindinger,
efterhaanden ville lede til at forbedre Tilstanden, saa at den
Fare for Skovnöd, hvoraf disse Bygder ellers sandsynligen trues,
vil fjernes. For Udövelsen af Brugsrettighederne i disse Al-
mindinger — af hvilke Statsalmindingerne ere undergivne forst-
kyndig Bestyrelse af 1 Forstmester og 2 Assistenter med for-
nödne Skovopsynsmænd — ere udfærdigede tildeels temmelig

strenge Forskrifter, hvorefter i Regelen en Deel af Almindin-
gerne er ganske fredet for Hugst, medens i den övrige Deel
Hugst kun maa skee efter Udviisning til de Brugsberettigede.
De indkomne Beretninger bestyrke ogsaa det paa disse Forföi-
finger byggede Haab om en Forbedring af Tilstanden og
navnlig udhæves det fra Lesje, at Almindingernes Forbedring,
efterat de nu i nogle Aar have været deels fredede, deels be-
dre skjöttede, er öiensynlig, Ogsaa Privatskovene angives nu
i Lesje at fredes noget mere end tidligere  sædvanligt, hvortil
bidrager, at i de senere Aar mange Skovfællesskaber ere ud-
skiftede. Uagtet Distriktets knappe Forsyning med Skov er
dog ogsaa i det forlöbne Femaar forholdsviis temmelig betyde-
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lige Kvanta solgte til Udförsel; saaledes er i Nordre Fron
solgt for 5 a 6000 Spd., fra Hedalens Annex til Vaage aarlig
5 a 6000 Tylter, meest Maalstömmer, fra Vaage Hovedsogn
aarlig 12 a 1400 Tylter, meest Undermaalstömmer og fra Lesje
er i Femaaret over 1000 Tylter gaaede ud af Distriktet efter
Salg til Udhugst, afsluttet i forrige Femaar. Det fra Hedalen

solgte Tömmer er væsentlig hugget i Muru og Muringsdalens
forhenværende Statsalminding, hvor Hugsten nu er tilendebragt

og Skoven derved formentlig ödelagt for en  længere Tid. I de

sidste 2 Aar er til Salg i Södistrikterne virket en stor Mængde

Töndestav i Lesjeskoven, hvor ogsaa Tjære- og Potasketilvirk-
fling, Næver- og Barkflækning, i temmelig betydelig Grad har
været drevet, idet gjentagne Uaar har tvunget Almuen til at
drive ud af Skoven Alt, hvorfor Penge til Kornkjöb kunde er-
holdes. I Lesje er Prisen paa Bygningstömmer af 8 a 12
Alens Længde 8 a 9 Tommers Top opgivet til 2 til 5 Spd.
pr. Tylt og i Vaage Prisen paa 1 Tylt almindelige Sagbord af
6 a 7 Alens Længde til 6 a 7 Ort og paa 1 Tylt Furutömmer
af 8 a 9 Alens Længde, 8 a 9 Tommers Top til 4 a 5 Spd.

I Lom er i Perioden tilvirket omtrent 15 a 1600 Voger
Tjære og Beg, der er afsat i Molde, Aalesund og Thrond-
hjem til en Priis af 1 Spd. pr. Vog samt 60 a 80 Tdr. raa
Potaske, der er afsat paa Lillehammer til en Priis af 14 Spd.
48 Skill. pr. Td.

Fra Nordre Fron berettes, at Benyttelsen af ung Naale-
skov til Föde for Smaafwet omtrent er ligesaa  sædvanlig som
for 10 a 15 Aar siden, medens der nu iagttages större Spar-

somhed i Forbruget af Brænde, idet der deels anskaffes mindre
træödelæggende Kakkelovne ligesom der istedetfor de flam-
mende Baal, der tjente som Belysningsmiddel i de lange
Vinter-Aftener og Morgener, nu forbruges Talg og kjöbte

Olier.
Naar undtages nogle Smaaforbedringer, som af Tömmer-

handlere ere foretagne ved Bortminering af Stene eller Opfö-
relse af Damme i Elvene, vides intet Arbeide til Lettelse af
Tömmerdriften i Amtsdistriktet at were foretaget.

Fiskeri,

der her i Amtet alene danner en Binæring, vil blive omhandlet
under Afsnittet derom.

Bergværksdrift

til Udvinding af Metaller finder nu ikke længere Sted i dette
Amt, efter at Espedalens Nikkelværk i 185 7 blev nedlagt og
det i Övre Foldalens Sogn beliggende Kobberværk som Fölge
af Sognets Henlæggelse fra I ste Januar 1865 til Hedemarkens
Amt ikke længere henhörer til Kristians Amtsdistrikt. I Be-
gyndelsen af Femaaret blev for et Aktieselskabs Regning an-
lagt et Svovlværk i Grimsdalen i Dovre, men dette er, efterat
den indskudte Kapital var forbrugt hovedsagelig til Bygnings-
arbeider, allerede for 2 Aar siden nedlagt, uden at noget Pro-
dukt udvandtes.

Skifersteen til Tagtækning brydes hist og her i Vaage,
Fron og tildeels Oier, men kun efter Bestilling fra disse Di-
strikters eller Nabobygdernes Indvaanere og til Aarstider, da

det kan skee uden Tilsidesættelse af de sædvanlige Landbonaz-
ringer. Af störst Betydning ere Skiferbrudene i Östre Slidre
og övre Etnedalen, der levere særdeles god Steen ; i Östre Sli-
dre har i Femaaret været brudt aarlig omtrent 50,000 Steen
og i Etnedalen omtrent 20,000 Steen. Priserne paa Skifersteen
er opgivet for Östre Slidre og Etnedalen til i Gjennemsnit 4
Spd. for 1,000 Steen.

Klwbersteen brydes fornemmelig i Vaage og benyttes til
Gryder, Skorstene og Kakkelovne. En Skorsteen af Klæber-
steen er opgivet ved Bruddene at koste fra 4 til 10 Spd. efter
Störrelsen og en Kakkelovn fra 3 til 5 Spd. I Vaage findes
ogsaa et Kværnsteenbrud paa Gaarden Tolvstad, men det har i
Femaaret kun i ringe Udstrækning været drevet.

Fra et Kiselbrud paa Gaarden Nærlös i Söndre Land
leveres aarlig til Hadelands Glasværk 5 a 800 Tdr. Et ældre
lignende Brud paa Gaarden Mo er udtömt og nedlagt .

Fabrik- og Industrianlæg.

De betydeligste Anlæg af dette Slags ere -- bortseet fra
Brændeviinsbreenderierne, hvis Antal i Femaaret er bleven for-
öget med et, der er oprettet paa Gaarden Hexhuus i Östre
Thoten Bind og Hadelands Glasværker, Brusveens Spiger-
og Staaltraadfabrik i Vardal samt Gausa Uldvæveri i Gausdal,
af hvilke de 3de sidstnævnte i Femaaret ere blevne tildeels
betydeligt udvidede. Binds Glasværk tilvirker fremdeles Fla-
sker og Fiskegarnskavler, Hadelands Glasværk Vinduesglas
samt finere slebne og farvede Glassager. Ved Brusveens Spi-
ger- og Staaltraadfabrik er anskaffat 2 nye Maskiner til Spi-
gertilvirkningen saa at der nu ialt haves 12, hvoraf 11 for
den saakaldte Klipspiger — samt 3 nye Staaltraadtrækkerier,
Ved Gausa Uldvæveri haves tillige Farveri, Spinderi og Stampe.
Gausa Papirfabrik i Gausdal har i en Deel af Femaaret ikke
været i Drift. De vigtigere nye i Femaaret tilkomne Ankeg

ere i Vardal en Beenmölle, en Sömsmedie, en Potetesmeelfabrik
samt en Saug for Tilskjæring af Töndestav, i Land en lignende

Stavsaug, i Bind en Dampsaug, samt större og fuldkomnere
Möllebrug i Ringebo, Bind og Vestre Slidre. Om Störrelsen
af Arbeidsstyrken og Produktionen Yed ovennævnte og endeel

andre herværende mindre betydelige Industrianlæg giver hos-

fölgende Tabel No. 3 Oplysning.

Binæringer.

Kun i Thotens Fogderi og Faaberg tilvirkes Haandværks-

gjenstande i noget Omfang til Salg udenfor Distriktet, nemlig

i Bind, Vardal og Vestre Thoten fornemmelig Karder, Bliktöi,
Knive og Træskeer samt i Faaberg og tillige Vestre Thoten

Gjörtlervarer, hvilke Gjenstande forfærdiges i store Kvantiteter

— i Faaberg er sysselsat 20 Gjärtlere, hvoraf de Fleste ar-
beide Aaret rundt — og sælges eller borttuskes ved omrei-
sende Handelskarle i det Throndhjemske, i Romsdalen, Öster-

dalen og paa Thelemarkskanten. Forfærdigelsen af Karder og

Bliktöi antages i Femaaret at være tiltaget, medens Produktio-
nen af Gjörtlervarer ialfald for Faabergs Vedkommende for-
mentlig er aftaget. Fra Faaberg afsættes tillige endeel Sæler,

Karioler og Slæder ved Grundset og Lillehammer Markeder,
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ligesom omtrent et halvt Hundrede Arbeidere fra denne Bygd
i tre Fjerdedele af Aaret fare udenfor Distriktet paa Tömmer-
mandsarbeide, fornemmelig i Hedemarken og Romerike. For-
övrigt indskrænker Haandværksdriften i Bygderne sig til For-
færdigelsen af hvad disse selv behöve og staar i det Hele paa
et temmelig lavt Standpunkt,

Det samme gjælder om Huusfliden, der fremdeles i Rege-
len ikke giver noget Udbytte til . Salg, men er indskrænket til
Tilvirkning af de til Gaardsdriften fornödne Redskaber og til
Spinding og Vævning af de til Beklædningen fornödne Stoffe.
Skjönt denne sidste Tilvirkning maa antages i Femaaret at
være noget tiltaget med den forögede Liin- og Hampdyrkning
— medmindre denne maaske ballancerer med stedfunden In d.-
sknenkning af Faareavlen — kjöbes der dog deels fra Kjöb-
stæderne, deels af omreisende Handelskarle en hel Deel Töier
til Forbrug i Bygderne saavel af IVIandkjön som Kvindekjön.
I Thoten, Bind og Vardal tilvirkes Bomuldslærred, Værken og
Vadmel til Salg, men denne Virksomhed angives atvære afta-
get, formeentlig fordi den som Fölge af Raaprodukternes Stigen
i Priis findes mindre lönnende. Paa Hadeland befatte Enkelte
sig med Vævning af Töier for Kjöbmaend i Kristiania og i Land
forarbeides en heel Deel Ski til Salg udenbygds. I Ringebo
har ogsaa i det forlöbne Femaar været destilleret endeel Ene-
bær- og Karveolie, men Produktionen deraf har ikke tiltaget.

Jagten er snarere aftaget end tiltaget og danner ikke no-
gen væsentlig Binæring undtagen for en og anden Grænd, saa-
som Skabo i Nordre Fron. Endeel Fuglevildt, især Ryper,
afsættes dog fra de fleste Bygder, især i Gudbrandsdalen og
Valders, hvor der ogsaa fanges ended Reensdyr, der dog for
störste Delen forbruges i Distriktet. I Östre Slidre og Vang
er Udbyttet af Jagten anslaaet til 100 a 150 Spd. aarlig, i
Vestre Slidre til 40 Spd. aarlig, i Vaage til 30 a 40 Reens-
dyr, 1600 a 2000 Ryper og 100 a 200 Aarfugle ; fra Nordre
Fron, især Skabo, sælges aarlig omtrent 500 Tylter Fuglevildt,
Ryper, Tiur og Aarfugle. Skjönt Fredningslovgivningen anfö-
res i Regelen at blive overholdt, berettes Vildtmængden dog
fra flere Steder at være formindsket, formentlig som Fölge af
Skovenes Aftagen, undtagen for Elgsdyrs Vedkommende, der i
de Trakter, hvor de fornemmelig have Tilhold, i Ringebo, Öier
og i Aasen mellem Land og Söndre 'Aurdal, anföres at have
formeret sig stærkt.

I det forlöbne Femaar er i Faaberg fanget af Lagesild
aarlig omtrent 300 Tdr. (a 100 Potter), hvoraf den störste
Deel afsættes til Nabodistrikterne Hedemarken og Thoten og
noget til Kristiania og i Faaberg og Oier fanget af Hunner-
örret 4 a 500 BiV, der hovedsagelig afhændes i Lillehammer
og til de paa Mjösen farende Dampskibe samt en mindre Deel
i Kristiania. Fra Valders er afsat til de sydligere Bygder og
Kristiania omtrent 40 Tdr. saltet Örret, Ragörret. Forövrigt
indskrænker Fiskeriet sig saagodt som udelukkende til at fyl-
destgjöre Distrikternes eget Behov, men det afgiver langtfra
det Bidrag til Huusholdningerne, som det kunde og burde.
Paa Hadeland og i Thoten er i Femaaret anlagt ikke faa Fi-
skeudklaakningsapparater, ligesom levende Lagesild er bleven
overfört fra Mjösen til Losna, men om Resultaterne heraf kan

endnu ikke dömmes, da for kort Tid er hengaaet. Ended i
Nordre Gudbrandsdalen tidligere anlagte Udklækningsapparater
angives at være mislykkede. Ved kongl. Resolution af 23de
August 1865 er for de fleste Herreder i Valders og Gudbrands-
dalen i Medhold af Lov al 6te Juni 1863 afgivet Bestemmelser,
indeholdende Forbud mod Brugen af visse Fiskeredskaber og
det er at haabe, at der paa denne Vei vil kunne udrettes no-
get til Fiskeriets Ophjelpning.

Om Fragtkjörselen af Varer som Binæring i Bygderne hen-
vises til forrige Beretning. Denne Fragtkjörsel er dog i Fem-
aaret tildeels bleven noget indskrænket som Fölge af, at der
af Direktionen for Hovedjernbanen er i Forbindelse med Brygge-
og Pakhuusanheg i Gjövik og Lillehammer bleven oprettet en
regelmæssig Fragtkjörsel med store Vogne fra Gjövik til Odnws
i Land, en Længde af omtrent 31 Miil, og fra Lillehammer
til Vaale Bro i Ringebo, en Længde af omtrent 51 Miil med
mellemliggende Stationer, saa at Gjennemgangstransport nu fin-
der Sted mellem Hoved—Kongsvinger- og Hamar Jernbane-
Mjösdampskibs- og Kjörselsstationerne. Denne Fragtkjörsel,
om hvis Omfang m. v. Driftsberetningerne for Hovedjernbanen
indeholde nærmere Oplysninger, vil efterhaanden som man vwn-
ner sig mere til at benytte den og især naar Routerne, efter-
som Veiomlægningerne skride frem, udvides til Valders og
Nordre Gudbrandsdalen, hvad der saavidt vides er Meningen,
medföre en betydelig Lettelse for Vareforsendelsen.

Det paa Randsfjorden gaaende Hjuldampskib Löven, der
har 86 Hestes Kraft, har ogsaa i det forlöbne Fefriaar udeluk-
kende været anvendt til at trække Trælast til Vasbunden ved
Hadelands Glasværk fra de nordenforliggende Distrikter, medens

der i Femaaret er anskaffet et nyt mindre Skruedampskib, Olaf
Trygvesson, paa 15 Hestes Kraft, til Vare- og Passagertrans-
port over Randsfjorden, hvilket Dampskib begyndte sin Fart i

Juni Maaned ;1863.
Mjösen har i Femaaret været befaret af de i forrige Be-

retning omhandlede 4 Dampskibe, nemlig Dronningen og Jern-
barden, der eies af Hovedjernbanens Interessentskab, og Ski-
bladner og Rerdesmanden, der eies af det Oplandske Damp-
skibsselskab samt en enkelt Sommer tillige af det tidligere paa
Losna farende Jerndampskib Dalegudbrand , der i Vinterne

1861-62 blev nedkjört til Lillehammer og efterat være sam-
menklinket og repareret sat i Passagerfart paa Mjösen, men
hvilken Fart som ikke lönnende snart blev opgivet, hvorefter
Fartöiet blev solgt til det Oplandske Dampskibsselskab, af hvil-
ket det benyttes til Kulmagazin i Eidsvoldsbakken. Efter Over-
eenskomst mellem Jernbanedirektionen og Direktionen for det

Oplandske Dampskibsselskab har i Aarene 1861, 1863, 1864

og 1865 Skibladner og Færdesmanden besörget Passagertrans-
porten samt Jernbarden og Dronningen Varetransporten, me-

dens i 1862 begge Interessentskabers Skibe konkurrerede om

saavel Passager- som Varetransporten. I 1862 befordredes

med det Oplandske Dampskibsselskabs . Skibe Töndegods 24,722

Tdr., der ansættes til . . . . . . . . 49,444 Centner.
Hele Vognladninger 367, der ansættes til 36,700 —

Andet Gods .   49,794 —
Ialt anfört i Centner 135,938
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I ethvert af Periodens 5 Aar er med Skibladner og Færdesmanden befordret til nedennævnte Steder  folgende Antal
Passagerer:

I	
Aar. Lillehammer Freng. Bind. Ringsaker. Heggenhoug Gjövik. Smörviken. Neess.

1861 5,178 367 532 1,804 499 3 , 249 2 , 245 1,454

1862 3,059 325 903 1,087 311 2 , 150 1 ,297 861

1863 5,360 481 998 1,737 488 .	 4 , 076 2,314 1,652

1864 4,804 702 1,034	 1,360 442 3 , 892 2 , 592	 1,732

1865 5,189 410 932	 1,640 465 3 , 841 2 , 154	 1,732

Stigersund,
Aar. Hamar. Stange. Fjeldhaug. Aarnæs og

og	 Morstu.
Torgundrud Minne. Eidsvold. Tilsammen.

Det oplandske Selskabs Skibes Indtægter og Udgifter have
i Femaaret belöbet sig til:

	

Brutto-Indtægt.	 Udgift.	Netto-Indtægt.
Spd.	 Skill.	 Spd.	 Skill.	 Spd.	 Skill.

	

1861 21,843	 119	 15 , 576	 36	 6 , 267	 83

	

1862 21,010	 441	 20 ,873	 14 11	 137	 30

	

1863 23,495	 42	 17 , 111	 21	 6 , 384	 21

	

1864 23,642	 111	 17 , 182	 481	 6 , 459	 83

	

1865 24,648	 9	 17 , 266	 77	 7 , 381	 52
Aktieeierne i Skibladner og Feerdesmanden have i 1861

erholdt udbetalt et Udbytte af 9 pCt., i 1862 af 6 pCt. og i
hvert af &arene 1863, 1864 og 1865 af 10 pCt. För 1861
er intet Udbytte udbetalt Aktieeierne, idet hvad der tidligere

var optjent er anvendt til Dækkelse af den Gjæld, Selskabet

stod i efter Skibenes Anskaffelse, nemlig, efter Fradrag af be-
talte Renter, 16912 Spd. 701 Skill. Den indskudte Aktieka-
pital var 31te December 1865 44,884 Spd. 33 Skill, Skibenes
Kostende til samme Tid 63,946 Spd. 83 Skill. og Selskabets
Reservefond 5,427 Spd. 108 Skill. Skibladner har 75 og
Rerdesmanden 50 Hestes Kraft. Om det med Jernbanens
Dampskibe, Dronningen og Jernbarden i Femaaret befordrede
Kvantum Gods og Antal Passagerer indeholdes Oplysninger i
de aarlige Driftsberetriinger for Hovedjernbanen.

Ved Udgangen af Aaret 1865 fandtes  folgende Antal
Handlende med fast Udsalgssted i Amtets Thinglage :
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I
Thinglage. Landhandlere med

kongl, Bevilling.

Stationsholdere, be-
rettigede til Landhan-
del ifolge Lov af 21de

Marts 1860 § 6.

Handelsberettigede el-
ter Handelsbreve med-
deelte af Fogderne i
Henhold til Lov af
28de September 1857.

Tilsammen.

Vestre Thoten	 .	 ...	 . . • . . 1 3 4 8
Östre Thoten	 .	 .	 .	 .	 . . . . . 2 3 13 18
Vardal. 	.

i	 •Bird 	 • .

7,

,/

,,

1
5
6

5
7

Thotens Fogderi    3 7 28 38
—

Faaberg	 .	 .	 .	 .	 .	 . . . . .
1) ,) 1 1

Gausdal 	 7) 3 10 13
Oier	 .......... . . ,) 2 7 9
Ringebo n 2 8 10
Söndre Fron .	 .	 .	 . . . . . 2 1 1 4

Söndre Gudbrandsdalens Fogderi 2 8 27 37

Nordre Fron	 .	 .	 .	 .	 . . . . . 2 1 9 12
Vaage 	 • • 2 1 13 16
Lom. 	 • • 1 3 5 9 •

Lesje.	 .	 .	 .	 .	 ..... . . 4 1 10 15
Nordre Gudbrandsdalens Fogderi 9 6 37 52

—•111•111•01MINIII■

Jevnaker 	 . 1, 3 ikke opgivet. —
Gran	 •	 •	 .	 •	 •	 •	 • • • • 2 4 ligesaa. —
Söndre Land 	 1 5 ligesaa. —
Nordre Land 	 . . 1 2 ligesaa.

Hadelands og Lands Fogderi 	 4 14 55 73
	-......	 —

Söndre Aurdal 	 2 3 8 13
Nordre Aurdal	 .	 .	 .	 . . . i 1 6 8
Vestre Slidre 1 7) 2 3
Östre Slidre	 .	 .	 , 1) 1 2 3
Vang 	 ), 1 2 3

Valders Fogderi 	 4 6 20 30
—

Hele Amtet 	 22 41 167 230

Ved Udgangen af Aaret 1860 udgjorde i hele Amtet An-
tallet af Landhandlere med kongl. Bevilling 32 (5 af disse bo-
satte paa Gjövik i Vardal, ere nu gaaede over til Handelsbor-
gere i den fra iste Januar 1861 oprettede Kjöbstad), af Sta-
tionsholdere, berettigede til Landhandel, 4 og af Handelsberet-
tigede med Hjemmel af Fogedbrev 183, tilsammen 219. An-
tallet af Handlende med fuldstændig Handelsret er altsaa i
Femaaret bleven betydeligt foröget, men Antallet af Handels-
mænd med indskrænket Handelsret efter Lov 28de :September
1857 noget formindsket. Paa Grund af den mislige oekono-
miske Tilstand, hvori Distrikterne i Femaaret have befandet
sig, har Perioden for Handelsmændene neppe været fordeelag-
tig og især for Frihandlerne har Omsætningen kun været
ringe, hvorfor ogsaa mange af disse have ophört med Hande-
len (i Hadelands og Lands Fogderi 32) og en stor Deel har
maattet opgive deres Boer til Skiftebehandling. De mange
Handelsmænd lette vistnok Adgangen for Almuen til at erholde
Nödvendighedsartikler anskaffede, men give ogsaa Anledning
til at Ting kjöbes, som kunne undværes og til Sammenkomster,

hvorunder Nydelsen af Viin og bayersk Öl — mange Frihand-
leres væsentligste Omsætningsgjenstande — skeer til Overmaal.

Som i forrige Beretning anfört foregaar Afsætningen af
Distrikternes Produkter kun for en mindre Deel til de fast
bosatte Handelsmænd, men hovedsagelig til andre Opkjöbere,
de saakaldte Handelskarle, fornemmelig i Valders og Gudbrands-
dalen. Til denne Opkjöberhandel anvende i Gudbrandsdalen
ofte Gaardbrugernes Sönner endeel Aar af deres Ungdom,
5 a 10 Aar, efter hvis UdlÓb de höre op dermed og lægge
deres sammensparede Fortjeneste i Gaardsbrug. Opkjöb af
Slagtekvæg skeer dog fornemmelig af Handelskarle fra Bergens
Stift. Afsætningen af Heste pleier at besörges umiddelbart af
Eierne selv ved Stav, Grundset og Kristiania Markeder.

Med Hensyn til Afsætningsstederne for Distriktets Salgs-
produkter og Indkjöbsstederne for de Varer, det tiltrænger
at kjöbe, gjælder forövrigt fremdeles uforandret hvad derom i
forrige Beretning er anfört, hvortil derfor henvises.

Fragten af 1 Skpds. Vægt er opgivet i Gjennemsnit at
udgjöre:
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fra Midtpunktet af bier til Lillehammer 21 Miil 36 Skill. og til
Veblungsnws 21 TVIiil 1 Spd. 60 Skill.

til	 - Lesje fra Lillehammer 16 Miil 1 Spd. 60 Skill.
og til sine Tider endog 1 Spd.
36 Skill.

- Söndre Aurdal fra Gjövik 8 a 9 Miil 1 Spd.
36 Skill.

- Nordre Aurdal fra Gjövik 8 Miii 1 Spd. a
1 Spd. 24 Skill. og fra Leirdals-
ören I 4 Miil 2 Sid. 60 Skill.

Noget lovligt Detailudsalgssted for BrTendeviin findes nu
ikke i Amtets Landdistrikt. Ulovlig Handel med Brændeviin
har aftaget meget, hvilket ogsaa angives at være Tilfældet med
Brændeviinsdrik, hvorimod Forbrug af bayersk 61 og inden-
landsk Viin, især af sidstnævnte, er tiltaget stærkt.

I Valders Fogderi var ved forrige Aars Udgang 17 Gjæst-

giverier, hvoraf de 15 tillige vare Skydsskifter med faste Sta-
tioner; 4 Hadeland og Land 14 Gjwstgiverier, der samtlige til-
lige vare Skydsskifter med faste Stationer; i Thotens Fogderi
12, ligesaa alle • med faste Skydsstationer,  i Söndre Gudbrands-
dalen 11, hvoraf 10 tillige Skydsskifter og deraf 9 med faste
Stationer, og i Nordre Gudbrandsdalen 25, hvoraf 23 tillige
Skydsskifter og deraf 22 med faste Stationer.

Tilstanden i Almindelighed.

Af vedlagte Tabeller No. 4 a, b, c og d over thinglæste
og aflæste Gjwlds'breve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet
i faste Eiendomme, over afhændede faste Ejendomme og over
afholdte Exekutioner og Udpantninger, sammenholdte med de
for forrige Femaar meddelte lignende Opgaver, sees det at der
er thinglæst 61jældsbreve og Skifteudlæg til Belöb:

1861-1865.	 1856-1860.
i Nordre Gudbrandsdalens Sorenskriveri
i Mellem Gudbrandsdalens

	
Do.

Söndre Gudbrandsdalens
	

Do.
Thoten, Vardal og Birids

	
Do.

i Hadeland og Lands
	

Do.
i Valders
	

Do.

173,126 Spd.
200,283 -
172,736
716,395
377,483
229,317 -

108,778 Spd.
153,215
102,710
391,123
328,764 -
151,219

tilsammen 1,869,340 Spd. 1,235,809 Spd.

	

er aflæst Gjceidsbreve m v. til Belöb	 :	 1861-1865,.	 1856-1860.
Nordre Gudbrandsdalens Sorenskriveri 	 91,611 SP d.	 62,956 Spd.

Mellem Gudbrandsdalens
	

Do.	 107,217 -	 96,997 •••••■■••■

Söndre Gudbrandsdalens
	

Do.	 99,611 -	 60,398
i Thoten, Vardal og ,Bind

	
Do.	 301,563 -	 190,643

i Hadeland og Lands
	

Do.	 233,418 -	 216,995

Valders
	

Do.	 90,088 -	 91,633

tilsammen 923,508 Spd. 	 719,624 Spd.

er solgt faste Ejendomme for :
Nordre Gudbrandsdalens Sorenskriveri

i Mellem Gudbrandsdalens
	

Do.
i Söndre Gudbrandsdalens

	
Do.

Thoten, Vardal ogl,Birids
	

Do.

i Hadeland og Lands
	

Do.
i Valders
	

Do.

i 1861-1865
189,849 Spd.
298,731 -
188,112 -
484,922 -
359,473 -
244,605 -

i 1856-1860
223,463 Spd.
220,852 -
178,204 -
442,992 -
541,022 -
224,662 -

tilsammen 1,765,692 Spd. 1,831,195 Spd.

er afholdt Exekutions- og Udpantningsforretninger:
	

1861-1865.	 1856-1860,

	

Antal.	 Belöb	 Antal.	 Belöb,

	

Nordre Gudbrandsdalens Fogderi 5,665
	

80,405 Spd.

	

Söndre Gudbrandsdalens Do. 	 3,247
	

44,169 - 5,263 206,524 Spd.
i Thotens
	

Do.	 9,912
	

172,535 -
i Hadeland og Lands .	 Do.	 4,051

	
52,468 - 2,286 58,148 -

i Valders  
	

Do.	 2,142
	

37,256 -	 398
	

7,914 -

tilsammen 25,017	 386,833 Spd. 7,947 272,586 Spd.

Det viser sig heraf, at medens det Belöb, hvorfor der i
Femaaret er solgt faste Eiendomme, er omtrent 65,000 Spd.
mindre end i forrige Femaar, udgjör det Belöb, hvormed den

stiftede Pantegjæld overstiger den aflæste Pantegjæld for sidste
Femaar -omtrent 946,000 Spd., medens Forskjellen i forrige
Femaar ikkun udgjorde omtrent 516,000 Spd. og at de af-
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holdte Exekutionsforretningers Antal og Belöb, sammenlignet
med forrige Femaar, er broget med respektive 17,070 og
114,247 Spd„ eller, at Antallet er mere end 3 Gange saa
stort og Belöbet omtrent Gang saa stort som i forrige
Femaar.

Den betydelige Tilbagegang i oekonomisk Stilling disse
Tal henpege paa og hvori ogsaa Beretningerne fra saagodtsom
alle Amtets Bygder samstemme, bestyrkes ogsaa ved de i hos-
fölgende Tabel No 5 meddelte Opgaver over Antallet al af-
holdte Tvangsauktioner og Værdien af det derunder  afhændede
Gods, hvoraf fremgaar, at for hele Amtets Landdistrikt Tvangs-
auktionernes Antal har udgjort i 1861 183, i 1862 249, i
1863 225, i 1864 268, i 1865 386, tilsammen 1,311 til et
samlet Belöb af 217,102 Spd. 83,', Skill. Vistnok haves der
for forrige Femaar ikke lignende Opgaver over Tvangsauktio-
ner, som de nu meddelte, men det er ikke tvivlsomt, at An-
tallet er meget, rimeligviis mangedobbelt större end i forrige
Femaar, ligesom det ogsaa viser sig i sidste Femaar saagodt-
som hvert Aar at have tiltaget. Hermed stemmer ogsaa den
store Trang til Laan af offentlige Kasser, der har fundet Sted,
fornemmelig i Periodens sidste Aar.

Priserne paa Distriktets vigtigste Afsætningsgjenstande
have i det Hele taget været gode, men Aargangene have for
störste Delen af Amtsdistriktet været mindre gunstige og for
enkelte Trakter heelt maadelige, og Almuen., saavel Gaardbru-
ger- som Arbeidsklassen, har under de i forrige og næstfore-
gaaende Femaar stedfundne gode Aaringer og heldige Conjunc-
turer for en stor Deel ikke viist tilstrækkelig Sparsomhed og
Omtanke, men vant sig til en kostbarere Levemaade, som
kræver Udgifter, der i de senere indtrufne mislige Aarin-
ger og ved Siden af de i den sidste Tid stærkt forögede Kom-
mune- og Fattigskatter ikke have kunnet bestrides uden at
stifte Gjceld.

Om enkelte Bygder gjælder det dog heldigviis, at de ikke
i Femaaret ere satte tilbage eller kun i ringe Grad; dette er
formeentlig Tilfældet med Hadeland og maaske Söndre Land,
hvor ogsaa Aargangene i Perioden i det Hele taget have væ-
ret tilfredsstillende, medens paa den anden Side Priserne paa
Korn og Potetes, der for en væsentlig Deel danner Hadelands
Afsætningsprodukter, i Regelen have staaet lavt. Navnlig er
Jevnaker i Femaaret neppe gaaet tilbage og Tilstanden er der
ogsaa forholdsviis god. Overhovedet antages i Hadeland og
Land den overveiende Fleerhed af Jordbrugere at sidde i god
Stilling og Arbeidsklassen kan neppe heller siges i det Store
taget at befinde sig under værre Vilkaar end forhen, ihvorvel
den lette Adgang til at erholde Kredit, der er opstaaet som
Fölge af Konkurrencen mellem de mange Frihandlere, har
fristet den ubemidlede Klasse til at stifte Gjæld. Derimod ere
samtlige Amtets övrige Distrikter i mere og mindre Grad og
tildeels betydeligt gaaede tilbage i Velstand. Störst er uden
Tvivl Tilbagegangen i Valders, der fortrinsviis har lidt under
uheldige Aaringer, saavel i Femaaret som i de nærmest fore-
gaaende 2de Aar, og hvor desuden Vandflommen i 1860 for-
holdsviis gjorde störst Skade, — samt i Thotens Fogderi, for-

nemmelig Vardal og især Vestre Thoten. Fogden i Thotens
Fogderi har herom anfört Folgende:

„Aaret 1860 havde rigtignok ved Misvoext og Vandflom
foraarsaget et temmeligt betydeligt Tab, men man ansaa ikke
dette saa stort, at det kunde gribe særdeles forstyrrende ind
i de paabegyndte Fremskridt, i ethvert Fald ikke for nogen
længere Tid. Den almindelige Tro var den, at der strax efter
denne Ulykke maatte folge bedre Aar, og Tilliden til deKraaf-
ter, man gjennem flere lykkelige Aar havde erhvervet, var saa
stor, at man ikke betvivlede snart at kunne oprette den Skade,
som Mint Aar havde fört med sig. I höi Grad er man imid-
lertid bleven skuffet. Et Par senere Frostaar og forviklede
Pengeforholde bragte Landmanden i en meget kritisk Tilstand,
uagtet de flere gode Aaringer, som gik forud, havde givet ikke
alene hvad man tiltrængte for det daglige Behov, men ogsaa
et Overskud. Man manglede fornuftig Beregning, og man
havde derfor ikke levet med tilbörlig Sparsomhed i de gode
Aar. Forsilde kom man til Overbeviisning om dette, og Ulyk-
ken er derfor bleven stor. Man behöver blot at kaste et Blik
paa Tabellerne over de i Femaaret afholdte Exekutioner og
Udpantninger, for at see, at den löse Gjæld, som man i de
gode Aar havde paadraget sig, langt overgik det Overskud,
man havde faaet til Bedste af Jorden. Forsilde indsaa man,
at det hovedsagelig bör være Fædriften eller Kvægstellet, man
bör lægge sig efter i de Egne af Landet, hvor det, som Til-
fældet er i Thotens Fogderi, ret ofte hender, at Frost Og an-
dre mindre heldige klimatiske Omstændigheder lægge Hindrin-
ger i Veien for et mere udvidet Agerbrug. Tilstanden er nu
saa bedrövelig, at neppe Nogen kunde have tænkt sig Mulig-
heden af, at et af Landets bedre Distrikter paa en saa kort
Tid kunde henfalde i saadan Afmagt. Ikke engang de offent-
lige Skatter, ja end ikke Ubetydeligheder som Præstetiende
paa Orter og Skillinger, blive afgjorte uden efter Udpantning
og Indförsel i de faste Eiendomme, hvis Priser selvfölgelig ere
sunkne betydelig. Efter det Anförte er det altsaa klart, at
Thotens Fogderi i de sidste fem Aar er gaaet betydelig til-
bage i Velstand."

Af de Gudbrandsdalske Bygder har Tilbagegangen især
rammet Lesje, Vaage og Lom og fornemmelig Lesjeskougens
og Hedalens Sogne, i hvilke sidste Misvæxt i 3 a 4 Aar af
Perioden har medfört saa at sige almindelig Forarmelse, me-
dens Tilbagegangen forholdsviis er mindre i de sydligere Byg-
der, skjönt Tilstanden heller ikke der er gunstig. Fra en af
disse Bygder, Gausdal, er det efter Oplysninger, erhvervede af
Fattigligningskommissionen, meddeelt, at Herrédets Indvaanere
have en samlet Gjoald af omtrent 208,500 Spd., hvoraf falder
paa Huusmænd og Inderster omtrent 6,500 Spd., altsaa paa
Gaardbrugerklassen 202,000 Spd. Dette giver efter Herredets
Matrikulskyld, omtrent 1519 Daler, en gjennemsnitlig Gjæld pr.
Skylddaler af omtrent 133 Spd., medens 'Skylddaleren
neppe kan antages at have en större gjennemsnitlig Værdi,
end omtrent 300 Spdlr. og naar hertil kommer  næsten
paa hver Gaard et tildeels ganske betydeligt Föderaad, synes
heraf at fremgaa, at Gaardbrugernes Stilling i Almindelighed
er temmelig mislig.
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Aarslönnen for Tjenestefolk er opgivet saaledes :
for en Tjenestedreng:

Vang .	 12 a 16 Spd. og fulde Klæder til
enVærdi af 12 a 15Spd.

Slidre .	 12 a 16 Spd. med Klæder til en
Værdi af 10 Spd.

Aurdal . . . 30 Spd., foruden fornödent Skotöi.
Nordre Land . 20 a 30 Spd., hvoraf en Deel i

Klæder.
Gran . . . 30 Spd.
Jevnaker . • . 80 a 50 Spcl.
Vardal .	 . 20 a 25 —
Bind .	 . 12 a 20 — , samt fulde Klæder til

enVærdi af 12 a14 Spd.
Thoten .	 20 a 30 —
Faab erg
	

30 Spd. eller med Klæder 16 a20Spd.
Gausdal .	 10 a 14 Spd. med Klæder til en

Værdi af 10 a 12 Spd.
Oier .

	 26 a 30 Spd., hvoraf sædvanlig en
Deel i Klæder.

Söndre Fron . 25 a 36 —
Vaage . . . 10 a 20 — og fulde Kloader til om-

trentlig Værdi af 10 Spd. eller Korn af tilsva-
rende Værdi.

Lom i Almindelighed ikke over 20 Spd.
Lesje . . . 10 a 15 Spd. med fulde Klæder.

for en Pige
Vang .	 6 a 8 Spd. og fulde Klæder til en

Værdi af 10 a 12 Spd.
Östre Slidre .	 3 a 5 Spd. og fulde Klæder til en

Værdi af 7 a 8 Spd.
Vestre Slidre .	 7 a 9 Spd. og Klæder til en Værdi

af 7 Spd.
Nordre Aurdal 14 Spd. foruden fornödent Skotöi.
Sändre Aurdal 16 a 18 Spd. foruden	 Do.
Nordre Land . 10 a 14
Gran .	 15
Jevnaker	 18 a 30
Vardal .	 12 a 15
Bind .	 4 a 5 — samt Klæder til om-

trentlig Værdi af 8 Spd.
Thoten .	 14 a 20 —
Faaberg .	 14 Spd. eller med Klæder 6 a 7 Spd.
Gausdal. .	 4 a 6 Spd. med Klæder til en

Værdi af 8 a 10 Spd.
Oier .	 10 a 14 Spd.., hvoraf sædvanlig

Deel i Klæder.
Ringebo.	 2 a 6 Spd. med fulde Klæder.
-Söndre Fron	 12 a 15 —
Vaage .	 4 a 6 — med fulde Klæder til

omtrentl. Værdi 6 Spd.
Lom .	 . 10 Spd.
Lesje .	 .	 4 a 5 Spd. med fulde Klæder.

Budeierne have dog i Regelen höiere Lön, indtil det dob-

belte af andre Tjenestepiger.

Den sædvanlige Daglön paa Arbeidsherrens Kost er for
en Dreng opgivet til :

for Sommeren	 for Vinteren
i Valders . .	 12 a 16 Skill.	 8 a 12 Skill.
paa Hadeland . . . . 24 a 30	 16 a 20
i Bind, Vardal og Thoten 16 a 24	 8 a 16
i Faaberg 	 a 20	 8
i Gausdal og Ringebo	 24	 8 a 10
i Öier  	 20	 8
i Söndre Fron .	 12 a 24	 6 a 8

Lom .	 12	 8
i Lesje 	  20 a 24	 12 a 16

I Aannetiderne betales dog boiere Daglön, indtil den dob-
belte. En Kvindes Daglön udgjör i Almindelighed noget over
Halvparten af en Mands.

En almindelig Haandværker er opgivet i Valders at be-
tales med 24 Skilling pr. Dag, paa Thoten med indtil 60 Skill.
om Sommeren og indtil 36 Skill. om Vinteren foruden Kosten.

Kosten anslaaes i Valders til 16 Skill. for en simpel Dag-
arbeider (for forrige Femaar opgivet til 20 Skill.) og for en
Haandværker til 24 Skill.

Om Vanskeligheden ved at faa Tjenere klages der frem-
deles fra enkelte Bygder, men denne Vanskelighed synes dog
at være mindre nu end i forrige Femaar, idet om end Lysten
til at tage fast Tjeneste ikke er större nu end för, de knappe
Tider dog gjöre, at det ialfald de fleste Steder ikke falder saa
let som tidligere at ernære sig ved Dagarbeide. Paa Grund
af det oekonomiske Tryk, hvorunder Distrikterne i Femaaret i
Regelen have lidt, have Gaardbrugerne nemlig været nödte
til at udsætte med Arbeider, der sædvanlig pleier at udföres
ved leiede Folk, .saa at Adgangen til Arbeidsfortjeneste har
udenfor Aannetiderne været vanskeligere end för, hvorfor det
ogsaa ved at sammenholde Daglönnen med den for forrige
Femaar opgivne vil sees, at den nu paa flere Steder er noget
mindre end tidligere. Fra et enkelt af de mere heldigt stil-
lede Distrikter, Hadeland, berettes det dog ogsaa i det 'for-
lane Femaar at have været vanskeligt at erholde Dagarbei-
dere, men dette bar vistnok hovedsagelig sin Grund i, at et
större offentligt Vejarbejde gjennem en længere Deel af Fem-
aaret der bar været under Drift. Antallet af svenske Arbei-
dere, der tidligere i stor Mængde indfandt sig om Sommeren

AurdaJ, paa Hadeland og Thoten for at drive Jordarbeide
af forskjelligt Slags, angives i Femaaret at være betydeligt
aftaget.

Nye Huusmandspladse oprettes nu kun sjeldent. Fra Ha-
deland og Land samt Bind berettes det derhos at blive mere
og mere almindeligt ved Oprettelse af nye Huusmandskontrak-
ter kun at ft-este Pladsene bort paa Aaremaal, istedetfor som
tidligere almindeligt paa Livstid, hvorved Huusmandens Stilling
bliver meget usikker, idet han, naar der opstaar den mindste
Misnöie med ham, er udsat for at blive opsagt. Denne Af-
hængighed og usikkre Tilstand betager ofte Huusmanden Mod
og Virkelyst og angives fra nævnte Distrikter at were en stærkt
medvirkende Aarsag til Fattigbyrdernes Stigen og den tilta-
gende Udvandring. I enkelte Beretninger paapeges ogsaa som
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lidet skikket til at fremkalde gjensidig Tilfredshed mellem
Huusbonde og Huusmand og derfor virkende meget uheldigt
den Maade, hvorpaa Forholdet mellem begge i Almindelighed
er ordnet med Hensyn til Betalingen for Huusmandens Arbeide.
Huusmanden er nemlig efter de i Huusmandskontrakterne  sæd-
vanlige Vilkaar forpligtet til at forrette Arbeide for en saare
liden Daglön, idet en Deel al Vederlaget for Arbeidet ligger i
Pladsens Brug, for hvilken kun svares en ringe Afgift. Denne
Ordning har tilfölge, at Huusmanden, med Tanken paa den
lille Daglön og glemmende, at en Deel af hans Betaling ligger
i den billige Pladsafgift, bliver misfornöiet og ligegyldig til
Skade bande for ham selv og for Huusbonden, der ikke alene
faar sin Plads daarlig drevet, men ogsaa kun lidet og slet
Arbeide udfört. Mange Gaardsbrugs fremtidige Nettoudbytte
antages i væsentlig Mon at ville bero paa, at denne uheldige
Indretning af Huusmandsforholdene ophör3r.

Efter hosfölgende af Veiinspektörerne i Overeensstemmelse,
med det kongl. Departement for det Indres Skrivelser af 19de
Septbr. 1854 og 15de Januar 1855 afgivne Opgave, udgjorde
Længden af offentlige Veie ved Udgangen af forrige Aar :

	

Hovedveie	 Bygdeveie.

	

Mil Alen.	 Miil. Alen.

	

Thotens Fogderi . . . . 10 13,660	 15	 3,451
Söndre Gudbrand.sdalens D o . 	 9 10,4801	 12 13,1811

	

Nordre Gudbrandsdalens Do. 19 13,284	 12 10,1351
i Hadeland og Lands	 Do. 14	 7,525N,	 9 12,480
i Valders . . . . . Do. 11	 4,747	 13 13,718

Hele Amtets Landdistrikt 65 13,697	 63 16,966,
hvortil kommer omtrent 2 Mile Rideveie i Lom.

Af Bygdeveie er i Femaarets Löb deels oparbeidet fra
Nyt af, deels anlagt i Thotens Fogderi 4,160 Alen, i Söndre
Gudbrandsdalens omtrent 2 Mile, i Nordre Gudbrandsdalens
4520 Alen og i Valders omtrent 4,000 Alen, hvorhos er op-
fört en i Bygdevei beliggende större Bro over Laugen i Nordre
Fron. Paa Hovedvei er for Amtskommunens Regning omlagt
en omtrent 2,000 Alen lang Strækning i Vaage.

For Statens Veifonds Regning er i Femaret udfört föl-
gende tildeels i forrige Femaar paabegynclte Arbeider:

Omlægningen af Hovedveien gjennem Söndre Gudbrands-
dalen er bleven fortsat fra Elstad i Ringebo til Forrefet-
ten i Söndre Fron, en Veilængde af noget over 1 Miil.

2. Anlæg af ny Hovedvei fra Loftsgaards Bro i Sell gjennem
Ottadalen og langs Lalums Vand til Gröna Elv i Vaage
og fra Vaage Kirke til Garmo i Loms Herred, en Vei-
længde af omtrent 4 Mile.
Omlægning af de saakaldte Rustenbakker i den thrond-
hjemske Hovedvei i Sell, en Længde af 11,600 Alen.

4. Omlægning af en Bakkestrækning ved Lid i samme Ho-
vedvei i Dovre i en Længde af omtrent 2,000 Alen

5. Omlægning af den romsdalske Hovedvei i Lesje fra Bö-
vermoen til Greenclsen mod Romsdals Amt, en Veilængde
af omtrent 11,000 Alen.

6. Omlægning af den bergenske Hovedvei gjennem Vahlers
Kvamskleven i Yang, en Længde af 9,800 Alen.

7. *Omlægning af samme Hovedvei i Nordre Aurdal mellem
Pladsen Gottenborg og Thon, en Længde af omtrent
Mill, hvilken Omlægning dog först i indeværende Aar er

bleven færdig.
8. Omlægning af Hovedveien gjennem Land mellem Odnms

og Sköien og ved Thonvald, en Længde af 9,000 Alen.
9. Anlæg af ny Hovedvei fra Grueödegaardsstuen i Jevnaker

til Jahren i Gran, en Længde af omtrent 1 Mill, og vi-
dere fra Jahren til Rökenvik, en Længde af 1 Miil. Paa
sidstnævnte Strækning er den nye Vei dog först i inde-
værende Aar bleven -færdig.
I Femaaret er derhos paabegyndt Anlæg af en ny Hoved-

vei gjennem en Deel af Gausdal samt Omlægning af den roms-
dalske Hovedvei fra Borge Bro til Kjeldshuus i Lesje.

Om de endnu i Amtet tilbageværende Bygdemagaziners
Status indeholdes Opgave i vedlagte Tabel No. 6.

Af Sparebanker er i Femaaret oprettet 1 i Vestre Slidre,
1 i Nordre Aurdal, 1 i Söndre Aurdal, 1 i Jevnaker, 1 i Öier
og 1 i Gausdal. Med de tidligere oprettede Sparebanker i

Vaage, Fron, Ringebo, Faaberg, Bind, Thoten, Land og Gran
havdes altsaa i alt ved Femaarets Udgang i Amtets Landdi-
strikt 14 Sparebanker.

Af private gjensidige Brandforsikrings-Selskaber havdes ved
Femaarets Udlöb :

1. Lesje Brandforsikringsselskab, stiftet 28de Februar 1861.
Ved Udgangen af 1862 var i samme forsikret Bygninger
af Værdi 65,150 Spd.
I 1863 blev Forsikringssummen foröget med 4,491 Spd.
- 1864 ligesaa med 	  5,530
- 1865 ligesaa med . 	 6,420 —

Ved Udgangen af 1865 var saaledesialt forsikr.for 81,591 Spd.
Selskabet har en Beholdning af 192 Spd. 109 Skill.,

opsparede af Indskrivningspengene; Contingent svares ikke.
I Skadeserstatning er kun udbetalt 9 Spd. 108 Skill. for
et i 1861 nedbrændt Huus.

2. Vaage Brandforsikringsselskab, oprettet i 1857, havde ved
Udgangen af 1865 forsikret Huse og Avling for 158,810
Spd. Det ejede ved Udgangen af 1864 en Beholdning
af 380 Spd. 49 Skill.

3. Frons Brandforsikringsselskab, der traadte i Virksomhed
fra Januar 1862, havde ved Udgangen af forrige Aar for-
sikret Bygninger til et Belöb af 179,495 Spd. Det ejede
til samme Tid en Beholdning af 175 Spd. 18 Skill.

4. Ringebo Brandforsikringsselskab, hvis Plan er approberet
ved kongl. Resolution af 26de Septbr. 1863, traadte i
Virksomhed i Januar 1864 og havde ved samme Aars Ud-
gang forsikretBygninger for 131, 135 Spd. og Avling for 200
Spd. og ved forrige Aars Udgang Bygninger for 140,575 Spd.

Den aarlige Kontingent for 100 Spdlrs. Forsikring er
12 Skilling. Selskabet eiede ved Udgangen af 1865 en
Beholdning af 290 Spd. 85 Skill.

5. Frettens (Annex til Öier) Brandforsikringsselskab, for hvis
Vedkommende kun er oplyst, at det har indestaaende i
Oiers Sparebank et Belöb al 358 Spd. 23 Skill.

3*
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6. Gausdals Brandforsikringsselskab, oprettet i 1827, hvis
Forsikringssum ved Udgangen af Femaaret udgjorde om-
trent 150,000 Spd. Selskabets Indtægt og de udbetalte
Erstatninger ere for hvert af de sidste 5 Aar saaledes op-
givne

Indtægt.	 Udbetalt Erstatning.
1861 518 Spd. 82 Skill. 363 Spd. 30 Skill.
1862 378 — 9 — 398 — 105

	

1863 91 — 43 —	 75

	

1864 89 — 321 —	 fl

	1865 f31 — 87 —	 fl

7. Faabergs Brandforsikringsselskab: for Bygninger, oprettet i
1826, og sammes Lösöreafdeling i 1862, havde
31 Decbr. 1862 under Forsikring Bygninger for 197,053 Spd.

og Lösöre - 14,789 —
31 Decbr. 1863 —

-	

Bygninger - 200,508 —
og Lösöre	 12,850 —

3 1 Decbr. 1864 —	 Bygninger - 206,903 —
og Lösöre - 11,290 —

31 Decbr. 1865 —

-	

Bygninger - 208,131 —
og Lösöre - 13,990 —

Af Bygninger er kun fordret Kontingent for 1863 med
tilsammen 157 Spd. 92 Skill.  Forsikringspræmien for
Lösöre udgjorde i 1862 tilsammen 23 Spd. 115 Skill.,
i 1863 28 Spd. 47 Skill., i 1864 25 Spd. 44 Skill. og
i 1865 28 Spd. 30 Skill. I Erstatning er betalt for Brand-
shade paa Huse i 1863 112 Spd.

8. Birids Brandforsikringsselskab for Bygninger havde under
Forsikring ved Udgangen af 1861 119,385 Spd., 1862
122,260 Spd., 1863 123,635 Spd., 1864 126,680 Spd.
og 1865 129,760 Spd. Af hvert 100 Spdlrs. Assurance
svares en Kontingent af 15 Skill. I Brandskade-Erstat-
ning er udbetalt i 1862 812 Spd. 48 Skill. og i 1864
27 Spd. En nylig oprettet Afdeling af Selskabet for
Forsikring af Indbo og Avling har endnu ikke været be-
nyttet.

9. Det thoten-vardalske Brandforsikringsselskab for Bygnin-
ger, Indbo og Avling havde ialt under Forsikring ved Ud-
gangen af 1861 for 1,634,655 Spd., 1862 1,847,490
Spd., 1863 1,908,475 Spd., 1864 1,870,955 Spd. og i
1865 2,103,480 Spd. I Brandskadeserstatning er udbe-
talt i 1861 828 Spd. 39 Skill., i 1862 1,643 Spd. 80

Skill., i 1H63 164 Spd. 36 Skill., i 1864 602 Spd. 99
Skill. og i 1865 969 Spd. 60 Skill., tilsammen i Fem-
aaret 4,208 Spd. 74 Skill. Selskabet eiede i 1865 en
Beholdning af 13,074 Spd. 67 Skill.

10. Jevnakers Brandforsikringsselskab for Bygninger, hvis Plan
er approberet ved höieste Resolutioner af 10de Decbr. 185 .8
og 21de Mai 1864, havde under Forsikring ved Udgan-
gen af 1861 for 118,425 Spd., 1862 141,510 Spd.,
1863 172,775 Spd., 1864 191,245 Spd. og 1865 191,020
Spd. Præmien har udgjort i 1861 99 Spd. 14 Skill.,
i 1862 111 Spd. 71 Skill., i 1863 og 1864 216 Spd.
80,1 Skill. I 1863 er udbetalt i Skadeserstatning 25 Spd.
For 1865 mangler Opgave over Præmie og Skadeserstatning.

11. Grans Brandforsikringsselskab, hvis Statuter ere approbe-
rede ved höieste Resolution af 3die Februar 1855. Om
dette Selskabs Virksomhed mangler Opgave.

12. Söndre Aurdals Brandforsikringsselskab, oprettet i 1864,
havde ved Udgangen af 1865 forsikret Bygninger for et
Belöb af 52,583 Spd. Contingenten udgjorde for forrige
Aar 27 Spd. I Skadeserstatning er hidtil kun udbetalt
5 Spd.
Til Amerika er i Femaaret efter hosfölgende Tabel No. 7

udvandret:
fra Valders Fogderi .   1,201 Personer..

- Hadeland og Land, med Undtagelse af Sön-
dre Land, for hvis Vedkommende Opgave
mangler . .	 457

- Thotens Fogderi  	 294

- Söndre Gudbrandsdalens Do. 	 496

- Nordre Gudbrandsdalens Do. 	 110

tilsammen 2,558 Personer.

Denne Opgave kan dog ikke ansees aldeles paalidelig, da
Pastvangen er ophævet og Mange ogsaa udvandre uden at
tage Udflytningsattest fra vedkommende Sognepræst. Udvan-

dringen har været störst i 1861 og mindst i Periodens mel-
lemste Aar 1863. Vang, Söndre Aurdal og Gran have afgivet
det störste Antal Udvandrere. At forövrigt Udvandringen ikke
i Femaaret har antaget större Dimensioner end skeet, hidrörer
utvivlsomt fra den i de sidstforlöbne Aar i Amerika herskende
Krigstilstand, hvilket noksom godtgjöres ved den stærke Ud-
vandring, der i indeværende Aar har fundet Sted.

B. Kjöbstaden Lillehammer.
Angaaende denne Kjöbstads oekonomiske Tilstand har

dens Magistrat afgivet folgende Beretning :
Jeg giver mig herved den /Ere at fremsende :

1. Tabel over de i Lillehammer By i hvert af de sidst for-
lame 5 Aar thinglxste og aflæste Gjældsbreve og Skif-
teudlæg, hvorved Pant er givet i faste Eiendomme, over
afhændede faste Eiendomme og afholdte Exekutioner og
Udpantnings-Forretningers Antal og Belöb.

2. Tabel over Antallet og Belöbet af de i Byen i hvert af
nævnte Aar afholdte Tvangsauktioner.

3. Tabel over Byens næringsdrivende Borgere og skattepligtige
Indvaanere ved Udgangen af Aaret 1865, og

4. Tabel over de i Byen værende Fabrikker, Manufaktur- og
andre Industrianlæg ved forrige Aars Udgang.
De efter Tabellen No. 1 afholdte Exekutions- og Udpant-

ningsforretninger angaa hovedsagelig offentlige Skatter og Af-
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gifter, idet deslige Forretninger for privat Gjæld kun have
havt Smaasummer til Gjenstand.

Forövrigt tillader jeg mig at meddele folgende for Lille-

hammer Byes Vedkommende :
Fra Byen er til Nordamerika udvandret:
i Aaret 1861	 . 4 Personer.
hvoraf 2 Birn.
i Aarene 1862 og 1863, saavidt vides Ingen.
i Aaret 1864	 .	 . . 5
i Aaret 1865	 .	 . . 37

hvoraf 13 Börn.
tilsammen 46 Personer.

Efter sidste Folketælling udgjorde Antallet af Byens Ind-
vaanere ved Udgangen af Aaret 1865 1676, medens dette Tal
ved forrige Folketælling var 1256.

Bygningernes Assurancesum, der ved Udgangen af Aaret
1860 belöb sig til 218,840 Spd., udgjorde ved forrige Aars Ud-
gang 244,550 Spd., idet deels ny opförte og deels  ældre Byg-
ningers Udbedring har medfört en saadan Tilvwxt.

Brand- og Vandvæsenet bestyres af en lönnet Inspektor
og er ordnet efter et i Aaret 1863 istandbragt nyt Vandværk,
der har viist sig særdeles tilfredsstillende og derfor ogsaa med-
fört en Nedsættelse i Brandkontingenten af assurerede Bygnin-
ger med 20 pCt.

I Byen haves fremdeles et Bankkontor og en Sparebank
samt folgende Skoler:

1. en fuldstændig Lærd- og Realskole, der i Gjennemsnit ved

Begyndelsen af hvert af Skoleaarene 1861 til og med
1865 har havt 91 Disciple. Til Skolens Bygninger, hvilke
bestaa af Grundmur, höre Have og Park, som eies af Byen,
der tillige yder et aarligt Bidrag til Skolen af 150 Spd ,

2. en Almueskole med 3 Lærere, hvori 200 a 250 Börn nyde
Underviisning og hvis Lokale er Byens Eiendom,

3. en Söndagsskole, der benyttes af omtrent 20 Haandværks-
og Tjenestedrenge, hvortil 2de Lærere lönnes af Byen,
dog med et Bidrag af Sparebanken, og

4. en Haandgjerningsskole, der vedligeholdes deels ved pri-
vate aarlige Bidrag og deels ved Bidrag af Kommunen og
Sparebanken. Denne Skole benyttes af omtrent 50 ældre

og yngre Börn og har havt god Fremgang.
I Byen haves et Bogtrykkeri, hvorfra n Avis, under Navn

af Lillehammers Tilskuer, 2 Gange ugentlig udgives.
Stedets Handel synes i de sidste Aar at have aftaget, idet

de Handlende jevnligen med Beklagelse yttrer sig i denne Ret-
ning og paastaa, at de i Landdistrikterne etablerede faste Han-
delssteder have medfört en betydelig Formindskelse i Omsæt-

ningen for Byen.
Omsætningen bestaar, som forhen, hovedsagelig i Kolonial-

og Manufakturvarer, Sild, Fisk, Salt, Jern, Skind, Korn og
Fedevarer. Trælasthandel finder næsten ikke Sted, efterat en
större Handlende, som beskjæftigede sig hermed, i forrige Aar
inaatte overlevere sit Bo til Skifteretten som Konkursbo.

Al mindre Handlende have i de sidste 5 Aar 3de ovule-
veret deres Boer til Skiftebehandling som Konkursbo, idet og-
saa i forrige Aar 4 Boer, tilhörende Mænd udenfor Handels-
standen, toges under Behandling, som Fölge af Endossements-
forpligtelser.

Den Byen tilstaaede Kreditoplagsret benyttes for Tiden af
9 Handlende.

Om Lillehammer Marked kan jeg, som forhen, kun yttre,
at dette ikke, hvad Omsætning af Varer angaar, kan antages
at have synderlig Betydning for Stedet, medens det i flere
Retninger er fordærveligt. De Handlende ere imidlertid saa-
vidt mig bekjendt, enige om, at dette Marked bör bibeholdes.

Haandværksstanden i Byen befinder sig for det meste i
smaa Kaar, idet kun enkelte af Haandværkerne kunne siges
at udöve en saadan Virksomhed i deres Fag, at de ere i en
sorgfri Stilling.

Ved Vævning tilvirkes endeel Töier saavel til eget Brug
som til Salg, men forövrigt kan Huusfliden ikke sættes höit.

En Handelsforening og en Haan.dværksforening haves paa
Stedet. Foruden 14 Parceller af forskjellig Udstrækning af
Lillehammer Gaard, som af Byindvaanerne ere kjöbte og som
dyrkes særdeles vel og afgive rug Gröde, befinder sig inden
Byens Grændser endeel Jorder af Gaardene Bue, Lysgaard,
Sorgendal og Vingnæs. Af Gaarden Bue er i Aaret 1861
forskjellige Parceller solgte til Indvaanere af Byen og efter
Opgivende er omtrent 80 Maal heraf opbrudt af Nyland og
med Held opdyrket til Eng, Korn- og Potetes-Avl.

Kommunen eier fremdeles selv endeel af Lillehammer Gaard,
der bruges af en Forpagter.

Alle Ejendomme ere faldne i Priis, som Rage af Kredit-
forholdenes Forvikling og deraf folgende Stilhed i al Rörelse.
Ved Auktioner findes sjelden Kjöbere til faste Ejendomme til
nogensomhelst Priis.

Den aarlige Lön for en Tjenestedreng har varieret fra 20
til 40 Spd. og for en Tjenestepige fra 15 til 25 Spd. Dag-
lönnen for almindelige Arbeidsfolk har aftaget og kan ansættes
fra 24 til 36 Skilling.

I det Hele taget har Arbeidslöshed indfundet sig og Fat-
tigbyrderne have som Folge deraf tiltaget, idet i det sidste
Aar ialt 178 Personer have nydt Fattigunderstöttelse.

Stedets Tilstande og Forholde kunne, efter det Anförte,
uanseet Folkemængdens Forögelse, ikke siges i de sidstforlöbne
5 Aar at have forbedret sig, men har tvertimod Udseende af
at være i Aftagende.

C. KjObstaden Gjiivik.
Af den til Oplysning om denne Kjöbstads oekonomiske

Tilstand af dens Magistrat afgivne Beretning hidsættes Föl-
gende :

1. Vedkommende Handelen: Da Gjövik den iste
Januar 1861 overgik til Kjöbstad, vare Forhaabningerne om
Stedets Fremskridt temmelig store.
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Den Handel, som .gjemiem flere al de nwatforegaaende Aar
var bleven dreven af de paa Stedet boende 6 Landhandlere' og
et Par Frihandlere, havde ikke været ubetydelig. Man var i
disse Aar ptöttet af det store Land og Valders som Opland,
og naar hertil kom de gode Pengetider, Arbeidet paa Chaus-
seen til Odnms og Stedets egen Beliggenhed i den bedste Deel

Mjöseguen, som ved Jernbane og Dampskib stod i direkte
Forbindelse med Kristiania, var det ganske rimeligt, at Byen i de
Flestes Öine fremtillede sig med en stor Fremtid. Men de nu
forlöbne 5 Aar have ikke fyldestgjort disse Forhaabninger.
Misvaextaaret 1860 og de paafölgende mindre gode Aaringer
indskrænkede allerede Handelen betydeligt, og bevirkede dertil,
hvad værre var for de Handlende, af hvilke flere havde knyttet
betydelige Forbindelser i Byens Opland, en saadan Tilstand
blandt Almnen, at en stor Deel af de paa Kredit udsatte
Varers Værdi gik aldeles tabt. Kreditvæsenet var her som
overalt i de gode Tider drevet langt udover de rimelige og
rette Grændser. Den naturlige Fölge af disse mislige For-
holde var forskjellige Opbud, en stor Forknyttelse og almindelig
Mistillid, hvorved selvfölgelig Handelsspekulationen gaves et be-
tydeligt Tilbagestöd. Under den derpaa  folgende Stagnation
indtraf der ogsaa tvende Begivenheder, som Mange have villet
paastaa for stedse skulle lægge uovervindelige Hindringer iveien
for' Gjöviks Opkomst og videre Fremskridt. Den norske Ho-
vedjernbane eller dens Bestyrelse besluttede i 1862 at begynde
en Fragtkjörsel fra Gjövik til Odnws i Land paa en Strækning
af gode 3 Miil Chausseevei til den nordre Ende af Rands-
fjorden. Den opförte i Gjövik en större Brygge med Pakhuus,
byggede Stald og kjöbte Heste samt store og hensigtsmæssige
Fragtvogne, og har senere . drevet denne Fragtkjörsel i saa stor
Maalestok 'som muligt. ,Det var en ligefrem Folge af dette
Arrangement, at der ved Enden af Randsfjorden nedsatte sig
flere Handlende, for hvem Jernbanebestyrelsen besörgede Varer
direkte fremsendte. Da Gjövik ikke var af den Betydenhed, at
Valdersen og Landingen kunde være sikker paa der at faa
Produkter fordeelagtigen afsatte til enhver Tid, var det en
Selvfölge, at en stor Deel af disse. Oplændinger standsede ved
Odnms for at indkjöbe de nödvendigste Gjenstande for deres
Huusholdninger paa det Sted, der laa dem nærmest, og hvor
Varerne paa Grund af den billigere Fragt medMere nu kunde
faaes omtrent til samme Priis som i Gjövik. Den anden Be-
givenhed, som rigtignok endnu ikke er kommen til fuld Virk-
somhed, men som man med Hensyn 01 en længere Fremtid
frygter mere end den förste, er det paabegyndte  Jernbaneanlæg
mellem Drammen og Randsfjorden. Man har den Tro, at (ler-
ved saavel Land som Valders i sin Heelhed og for bestandig
vine ,være tabte for dette Sted. At saaledes til en vis Grad
vil skee, maa vel ogsaa ansees som sikkert, ligesom det paa
samme Tid maa antages afgjort, at Kjöbstaden Gjövik aldrig
kan blive nogen större By. Vistnok er den omgivet af Distrik-
ter, som efter vore Forholde maa kaldes mægtige se : Thoten,
Vardal, Bind, Ringsaker og Nwss, ligesom den har en værdi-
fuld Naturkraft i det aarvisse Elvedrag, SOM. löber gjennem

Byen. Men under den stærke Konkurrence med de mange i

Landdistriktet nedsatte Handelsmænd og med de 2de andre

Mjösbyer, Lillehammer og Hamar, hvortil en Deel af Bind,
Ringsaker, Nwss og Thoten söge hen, maa det ansees lidet
sandsynligt, at Gjövik i större Mon end skeet vil kunne före
sig til Nytte, hvad der ligger i dens Omgivelser eller at Han-
delen vil kunne gjöre noget synderligt Fremskridt, ialfald ikke
i den nærmeste Fremtid. Efter medfölgende Tabel No 6 vil
det sees, at Gjövik fortiden har 11. Handelsborgere foruden en
Apotheker som vel ogsaa maa henregnes til de Handlende.
Handelsbetjentenes Antal er 22. Dette Antal har aarligen
været omtrent det samme. Man antager at den gjennemsnitlige
aarlige Omsætning, forsdavidt denne er foregaaet gjennem Kpb-
mændenes Hænder, maa kunne anslaaes til en Værdi af 130,01)0
a 200,000 Spd. Foruden de almindelige Huusholdningsartikler
og Bekleedningsstoffe, have hjemmenevede Töier, som Lærreder
Værkener, samt Blikplader været Gjenstand for en forholdsviis
temmelig betydelig Omsætning. Omsætningerne af Jern, Spiger
og Staaltra,ad fra den nærliggende Brusveens Spiger- og Staal-
traadfabrik har heller ikke været saa ganske ubetydelig. De vw-
vede Töier ere Huusflidsgjenstande, især fra Thoten, Vardal og
Bind, og antages for hvert Aar at kunne ansættes til en Værdi
af 15,000 Daler. De indförte og til Blikkenslagere i de til-
gmndsende Landdistrikter forhandlede Blikplader anslaaes til
en aarlig Værdi af omtrent 10,000 Spd. Desforuden liar  væ-
ret omsat en stor Deel Knive og Træskeer, af hvilke der paa
Thoten forarbeides en utrolig Mængde, man antager til en Værdi
af 5,000 Spd. aarlig. Tuskhandelen, som man kan sige flore-
rode her i Gjövilt for nogle Aar siden, har i den s' enere Tid
været betydelig indskrænket, ikke alene af de ovenfor i Almin-
delighed paapegede Grunde for Handelens Tilbagegang, men
ogsaa fordi det nu er bleven sædvanligt, at Opleendingen paa
disse Kanter ved Handelskarle före deres Tilvirkninger af Smör,
Ost og Vildt direkte til Kristiania, hvor der lettere faaes Kon-
tanter og tildeels ogsaa höiere Priser end her kan opnaaes.
Fra indeværende Aar er ved kongelig Resolution oprettet et
Marked her i Byen. Det er muligt, at Tuskhandelen derved
vil blive noget oplivet, skjöndt det förste Marked, der blev af-
holdt i Januar dette Aar, vistnol: ikke fyldestgjorde de store
Forha  a bninger.

2. Vedkommende Haandveerksdriften. Af Haand-
værkere har Byen, som vedlagte Fortegnelse No. 6 nærmere
udviser, et Antal af 42 (Svendenes og Drengenes Antal er 30).
Byen maa i saa Henseende siges at ware hjulpen, da der fin-
des Haandvverkere i de fleste forskjellige Fag. Vel kan man
ikke sige, at Byens Haandwerkere i Almindelighed staa paa
noget Wilt Standpunkt med Hensyn til Kunstfærdighed ; men
man hjælper sig dog. Det er vistnok alene ved streng Orden
og Sparsommelighed at de kunne slaa sig igjennem. At före
Arbeide ud til andre Steder kunne de ikke tænke paa, deels
fordi deres Kunstfærdighed ikke er stor nok og deels fordi de
ikke ere i Besiddelse af den fornödne Kapital til Forskud. En
enkelt Haandvaerker, nemlig en Garver, driver större Omsæt-
ning med de til hans Fag henhörende Produkter. I de Par
förste Aar af Femaaret, da mange Familier flyttede til, og der
blev Mangel paa Huusleiligheder, var det  særdeles gode Tider
for Tömmermaend, Mnurmestere, Snedkere, Smede og Malere ;
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men man maa desværre beklage, at de ikke, medens den store
Fortjeneste stod paa, Tare. saa gode Huusholdere som önske-
ligt kunde være. Nu er der Huusbekvemmeligheder  i Overflö-

dighed, mange staa ledige, hvorfor flere af de nævnte Haand-
værkere i de sidste Aar have sögt Beskjeeftigelse paa andre
Steder. Byen bar en Bogtrykker, som 2 Gange ugentlig ud-:

giver en Avis.
3. Vedkommende Fabrikdriften. Af Fabrikanlwg

har Byen et större Brændeviinsbrænderi, som aarligen tilvirker
fra 400,000 til 500,000 Potter, endvidere 4 Möllebrug, hvor-
paa aarligen formales 10 a 12,000 Tönder Korn, og et Par
smaa Sagbrug, som aarlig tilskjære nogle Hundrede Tylter
Bord og Planker.	 Alle disse Anlæg drives med Vandkraft.
De beskjæftige omtrent 10 a 12 Arbeidere. Derhos er der i
Byen en Vadmelsstampe, hvori aarligen tilberedes omtrent 14,000
Alen. Den beskjæftiger kun 1 Arbeider.

4. Vedkommende Jordbruget. Da den hele By-
strækning paa langt nær er bebygget, drives der inden Byens
Graendser adskilligt Jordbrug, men som i det Hele taget endnu
ikke staar paa noget særdeles häit Trin. Paa en enkelt Lake
inden Byens Grændser og paa et Par saadanne, som eies af
Bymænd, men ligge udenfor Byen, er der dog allerede lagt
meget store Bekostninger, I Byen holdes 33 Heste og 48
Stkr. stort Kvæg. Den aarlige Udsæd har været omtrent 11
Tönder Korn af forskjelligt Slags og 50 a 60 Tdr. Potetes.

5. Vedkommen de Tilstanden forövrigt. Da Gjö-
vik overgik til Kjöbstad var der paa Stedet kun en Snees
Gaarde af mindre Betydenhed. Ved Udgangen af Femaaret
var Antallet 56, hvoraf 45 ere forsikrede i Rigets almindelige
Brandforsikringsindretning for tilsammen 163,410 Spd. De
uforsikrede Gaarde ere blandt de mindst værdifulde. Gaarde-
nes Handelspriser staa her som formentlig i de fleste mindre
Byer i et fuldstændigt Misforhold til Brandtaxationssummen.
Ifandelsveerdien kan overhovedet neppe ansættes til mere end
Halvdelen af Brandtaxten.

Paa Byens Brandvæsen har der været ofret mange Penge,
mindst 1,000 Spd., og megen Omhu, men man er desuagtet
lidet sikret i paakommende Tilfælde, thi Brandmandskabernes
Antal er forlidet i Forhold til Spröiternes Störrelse. Man vil
ikke med den Hjælp man har, kunne holde ud under en lidt
vedvarende Ildebrand. Spröiternes Störrelse staa forövrigt i et
passende Forhold til Husene.

Med temmelig store Bekostninger, omtrent 1,200 Spd.,
ere tvende Vandledninger anlagte. Den  Ovre Deel af Byen
savner endnu en saadan. Den kan ikke erholdes uden Laan
paa flere Tusinde Speciedaler, og dertil strækker endnu ikke
Byens Evne.

Byen har i det Hele ikke sparet paa Udgifter, naar der
har været Tale om gavnlige og nyttige Foranstaltninger til
almindeligt Bedste.

En Gaard er indkjObt til Sygehuus og har en egen By-
og Fattiglæge været antagen.

Byens Gader ere i en upaaklagelig Tilstand. Flere Hun-
drede Speeiedaler have været anvendte til Gruusning og Pla-
nering, hvormed fremdeles fortsættes. En Strækning Jord

udenfor Bygrcendsen, som man oprindelig havde tænkt paa at
anvende til et större Torv, er indhegnet med Stakit og ind-
deelt i Havestykker til Brug for Byens Indvaanere mod aarlig Sva-
reise. TilTil Byens Forskjönnelse ved Træplantning langs Chausseen
ned over til Mjösen har været tegnet private Bidrag, hvoraf man
antagelig med Tiden vil höste megen Tilfredstillelse og Hygge. Ga-
debelysningen er vistnok ikke god. Lygternes Antal er kun 6.
Men i Betragtaing af de store Udgifter, som Byens Ordning i det
Hele har medfört, kan man for det Förste ikke vente mere.

Skolevæsenet maa efter Forholdene siges at være bragt
paa en meget god Fod. Ved Almueskolen, der har en Klasse
for videregaaende Underviisning, er der ansat 2 Lærere. Sko-
len besöges af 80 a 100 Börn, hvoraf en Peel fra det i Byens
Nærhed beliggende Brusveens Fabrikanlæg. Man har paatænkt
at bygge en egen Skolebygning, men Laan til et saaclant Fo-
retagende har endnu ikke været at erholde.

Udgifterne til Fattigvæsenet have i de forlöbne 5 Aar
ikke været særdeles store, omkring 400 Spd. aarlig. Men det
er at befrygte, hvad allerede har viist sig, at de aarligen ville
tiltage. 3 a 4 Familier have aarligen havt fast Understöttelse.

I Aaret •1861 foregik ikke Brtendeviinssalg i Smaat, hel-
ler ikke Udskjaenkning af Brtendeviin. I 1862, 1863, 1864 og
1865 har det skattepligtige Kvantum Brændeviin udgjort 23,000
Potter, hvoraf Byens 3 Brændevinshandlere altsaa aarligen til-
sammen have svaret 833 Spd. 40 Skill., eller omtrent det
dobbelte Belöb af hvad der er medgaaet til de aarlige Fattig-
udgifter. Udskjaankning. af Ol, Viin og Cider bar foruden af
Brændeviinshandlerne været drevet af 6 Personer. Denne Be-
drift har for hver Rettighedshaver været skattelagt med 20
Spd. aarlig. Brændeviins-, Öl- og Tiindrikning har desværre
i Forhold til Stedets Störrelse ikke været ubetydelig.

Den oekonomiske Stilling blandt Byens Indvaanere har i
det Hele taget indtil Aarene 1864 og 1865 været nogenlunde
god. Med Tarvelighed har man kunnet slaa sig igjennem.
Nogen særdeles stor Formue liar ikke været ansamlet paa
enkelt Haand, men naar man tager Hensyn til at den hele
skattelagte Formue i det sidste Aar har udgjort omtrent
100,000 Spd., medens Byens hele Indvaanerantal ved Udgan-
gen af 1865 kun var 626, hvoraf omtrent halvtrediehundrede
ukonfirmerede Individer, saa kan man heller ikke sige at For-
muen er liden.

Al medfölgende Tabel No. 4 vil det sees at Exekutionernes
og Udpantningernes Antal i de forskjellige Aar ikke har været
særdeles stort. Efter Opgave fra Sorenskriveren i Thoten har
der i Aaret 1861 været afholdt I_ Tvangsauktion (Værdien ikke
opgivet), i 1862 ingen, i 1863 4 (Værdien ikke opgivet), i
1864 17 med en samlet Værdi af 2,837 Spd. 109 Skill. samt
i 1865 18 med Værdi 2,112 Spd. 22 Skill., altsaa  i hele Fem-
aaret 40 Auktioner. Af disse Opgaver fremgaar, hvad ogsaa
i Virkeligheden har været Tilfældet, at den oekonomiske Til-
stand i de 2 sidste Aar af Femaaret er bleven forringet.
Byen har i 1864 og 1865 havt sin förste Krisis. Byen har
först iaar faaet sin egen Sparebank.

Kommunegjælden udgjör for Tiden omtrent 2,000 Spd., me-
dens Byens Eiendomme i Bygninger, Brandredskaber og Andet
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maa antages at belöbe sig til omtrent 1,500 Spd. 	 Den
aarlig udlignede Byskat kan med et Middeltal ansættes til
800 Spd.

Udvandringen til Amerika har indtil Udgangen af 1865
kun været ganske ubetydelig. I Aaret 1861 Ingen, i 1862 In-

gen, i 1863 13, i 1864 Ingen, i 1865 Ingen. (I indeværende

Aar er udvandret 29 Personer).
1 Gjövik kan Tjenestelönnen ansættes for en Gut til 30

a 50 Spd. og for en Pige til 15 a 20 Spd. aarllg. En Dagar-
beider kan tjene om Sommeren 40 a 48 Skill. og om Vinteren
30 a 36 Skill. pr. Dag.

Flinke Haandværkere have havt god Fortjeneste, 96 Skill.
a 1 Spd. daglig for Mestere og 60 Skill. for Svende.

Opgave, meddeelt af Sorenskriveren i Thoten, over de i
Femaaret foregaaede Salg af Eiendomme og over thinglxste
og aflæste Dokumenter vedlægges. Med Hensyn til den Stig-
ning af thinglceste Hæftelser, denne Opgave udviser, maa det
bemærkes, at man först, efterat de nye Bygninger vare blevue
færdige og brandtaxerede, kunde faa dem behæftede med Pan-
tegjeeld, hvormed den i de förste Aar existerende löse Gjeeld
sukcessive kunde blive aflöst."

Kristians Amtskontor den 1 Ide November 1866.

C. Jensen.



F.

Buskeruds Amt.

Underdanigst Beretning
for Femaaret 1861-1865 om Buskeruds Amts ökonomiske Tilstand.

I. Om Amtets Landdistrikt,
udgjörende 119 norske Kvadr atmile med en Folkemængde ved Udgangen af Aaret 1865 af 80,206 Mennesker*).

a. Jordbruget.
Naar man med den Bemærkning for Öie, som jeg i min

sidste Femaarsberetning har gjort om Jordbrugsforholdenes For-
skjellighed her i Amtet paa Grund af Forskjellen i Distrikternes
Naturbeskaffenhed, söger nærmere at bestemme det egentlige
Jordbrugsdistrikts Udstrækning, sees Forholdet paa den mest

anskuelige Maade af medfölgende nærmest for Oversigten over
Amtets Skovareal udarbeidede Kart, paa hvilket ogsaa Jord-
brugsströgene ere aflagte med særskilt Farve. Dette Kart
med dertil hörende Tabeller**) viser  folgende Forholde for den
Del af Amtet, som efter tidligere Forklaring maa henregnes til

det egentlige Jordbrugsdistrikt:

Prwstegjeldene. Samlet Areal.
Skovareal. Det øvrige Areal.

absolut procentvis absolut procentvis Deraf Vand,
Fjeld og Myr.

Hurum 	 1.3 norsk Kvadratmil. 0.9 Kv.-M. 69 pCt. 0.4 Kv.-M. 31 pCL. 0.1 Kv.-M.

Röken   • • . 0.9	 „	 - 0.5	 - 56	 „ 0.4	 - 44	 „ 0.1	 -

Lier	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2.7	 „	 - 1.2	 - 44,1 1.5	 - 56	 7) 0.5'	 -

Eker 	 4.6	 „	 - 3.2	 ---- 70	 „ 1.4	 - 30	 ,, 0.5	 -

Modum . . . 	 4.8	 ,	 - 2.8	 - 58	 n 2.0	 - 42	 7) 0.6	 -

Hole 	 2.5	 "	 - 1.3	 ---- 52	 „ 1.2	 - 48	 „ 0.8	 -

Norderhov	 . .	 .	 . . . 6.5	 "	 - 4.6	 - 71,1 1.9	 - 29	 7) 0.9	 -

Sandsvær 	 4.5	 "	 - 3.2	 --. 71,, 1.3	 - 29	 ,, 0.5	 -

27.8 norsk Kvadratmil. 17.7 Kv.-M. - 10.1 Kv.-M. - 4.10 -

Efter Fradrag af det i Anmærkningsrubrikken angivne
Areal bliver Jordbrugsdistriktet, hvorved her maa forstaaes hele
det beboede ‘Strögs Areal, 'kun omtrent 6 norske [1] Mile. Men
deraf udgjör det dyrkede Land naturligvis kun den mindre Del.
Folkemængden paa, samme Strækning var efter sidste  Tælling
46,175 Mennesker eller over Halvparten af det hele Amts. Om

Jordbrugets Stilling er det min Mening, at det ogsaa i dette
Femaar er gaaet sikkert og jevnt fremad, hvilket viser sig

*) Iberegnet Ladestedet ,Holrosbo.
**) De her og i det folgende paaberaabte tabellariske Opgaver

findes sammenstille de under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kormnende."
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gjennem forbedrede Agerdyrkningsredskaber og almindeligere
Anskaffelse deraf, mere rationel eller i al Fald omhyggelig Dyrk-
ning, navnlig ved bedre Afgröftning og Drænering, större Be-
nyttelse 'af kunstig Gjödning etc. Gjennem statistiske Opgaver
at före Beviset for denne Opfatnings Rigtighed er ikke let.
Hermedfölgende Tabel No. 1 over Jordbrugene viser Oprydning
af omtrent 1,500 Tönder Land, og at Jordudstykningen frem-

deles skrider fremad, idet Brugenes Antal nu er 11,056 mod
10,118 i 1860. Deri er for Buskeruds Fogderi endda ikke med-
regnet 299 særskilt matrikulerede Brug bestaaende i Skovstyk-

ker, Vandfald, Hustomter o. d., tilsammen af Skyld 49 Daler
1 Ort 14 Skilling. Mere talende for Fremgang af Jordbruget
er folgende Sammendrag af de 2 sidste Opgaver over Udsæd
for hele Amtet:

Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Erter. Potetes.

1855	 .	 .	 .	 . 753 Td. 1,102 Td. 8,026 Td. 5,554 Td. 17,701 Td. 790 Td. 37,664 Td.

1865	 . .	 .	 . 1,013	 „ 1,471	 „ 9,128	 „ 4,341	 „ 14,453	 „ 878	 ” 38,374

+ 260 el. 34.5:4 + 369 el. 33.5f-1- +1,102e1.13.4}÷-1 1,113e1.25.6g 4-3,248e1.22.5g -I- 88	 el.	 11-g- + 710 el. 1.9 11

og	 for ovennævnte 8 Prxste- gjeld :

1855	 . .	 . . 723 Td, 935 Td. 3,431	 Td.	 4,002 Td. 13,109 Td. 772 Td.	 28,290 Td.

1865	 . .	 . . 964	 „ 1,226	 „ 3,452	 „ 2,778	 „ 10,458	 „ 818	 , 26,357

+241 el. 33.3T-1- + 291 el. 314 + 21 el. 0.6 ---:--1,224e1.30.6 T-1- --7-..-2,651e1.22.2-g- --1-	 46	 el.	 62 ---:-- 1,933 el. 6.%)

Den forögede Udsæd af ædlere Kornsorter livede, Rug og
Erter er saaledes ikke ubetydelig, paa samme Tid som Dyrk-
ning af Blandkorn og Havre er aftaget. Sammenstillingen mel-

lem begge Tabeller viser dog, at Fremgangen saagodtsom alene

kommer paa nævnte 8 Prwstegjelde, hvis Potetesudsæd ogsaa
er formindsket 6 a 7 pCt.

Med Hensyn til Foldigheden skulde Forholdet mellem de
forskjellige Perioder være :

1	 Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre* 1	 Erter.
1	

Potetes.

1855	 .	 .	 .	 . 8.68 11.95 7.08 6.02 5.66 5.30 6.88

1865	 .	 .	 .	 . 7.60 12. 7.4 7.30 5.70 5.30 6.50

4- 1.08 -I- 0.05 + 0.32 + 1.28 + 0.04 0 -÷ 0.38

Forskjellen er ikke stor; Tabellen viser dog paa Stigning,
skjönt Foldigheden for den ædleste Kornsort, Hveden, viser en
Aftagen af 1.08. Dette Forhold vilde isandhed være betænke-
ligt, dersom Opgaverne vare Udtryk for normale Tilstande og
ikke, hvad de dog ere, for vexlende Tilstan de efter Aargan-
genes forskjellige Beskaffenhed. Men af sidste 10 Aar have
flere været mindre gode, navnlig for Vintersæden, og et enkelt
rent Uaar. Tabellen afgiver saaledes ingen Maalestok for Jord-

brugets Frem- eller Tilbagegang. For at bedömme denne maa
man formentlig holde sig til umiddelbare Iagttagelser af Jord-
dyrkningens Beskaffenhed, i hvilken Henseende jeg tillader mig
at henvise til Amtsagronomernes aarlig indsendte Beretninger
om Tilstanden.

Efter de indkomne Opgaver er Udsæden pr. Maal i de

forskjellige Præstegjelde almindeligvis folgende:

______
Præstegjeld e. Hvede. Rug. Byg. Bland-

korn. Havre. Erter. Potetes.

Skjeppe. Skjeppe. Skjeppe. Skjeppe. Skjeppe. Skjeppe. Tønder.

Huruml) .
Röken 2)	 .

• ier	 )	 .L	 3I 	 Eker 4)

.
•

,

•

,	 •

.	 .
.

•

•
.
..
•

•

•

.
•

•

• •

•

.

•

.

• •
•

1
Op-
11
1

1
gave

iT-2.
1

11
mang-

i 1._
- 2
i 1--2

ler.

P,

•,,

3

'2 1-

2

,,

,,
11

2

11,2
2

Modum 5 ) • • • • • • Op- gave mang- ler.

1) Behøver ikke lidet Tilskud. Den opdyrkede Jord anslaaes til
omtrent 20,000 Maal, hvoraf 4,000 Maal Agerland.

2) Ikke ubetydeligt Overskud af Havre og Potetes ; tiltrænger lidt
Tilskud af Rug, de øvrige Sædarter tilstrækkelige for Behovet.
Afsætter Hø, hvorved den naturlige Gjødning bliver utilstræk-
kelig. Drænsrørsfabrik i Bygden.

*) Angivelsen gjelder Sommerhvede. Foldigheden større end den

gjennemsnitlige for Amtet, saaledes for Rug 20. Noget Over-
skud. Frugthaver almindelige.

4) Behovet af Tilskud anslaaes til 4,000 Tdr. Rug. Til Præste-
gjeldet hører Strandsteder med 1,360 a 1,400 Mennesker, hvor-
til kommer et stort Antal Brugsarbeidere. Af Potetes afsættes
i almindelige Aar 1,000 Tønder.

5) Produktionen utilstrækkelig selv i gode Aar. Stor Arbeids-
befolkning.
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Prcestegjelde. Hvede. Rug. Byg. Bland -
korn. Havre. Erter. Potetes.

Skjeppe. Skjeppe. Skjeppe. Skjeppe. Skjeppe. Skjeppe, Tönder.

Sigdal:
a. Sigdals Hovedsogni) 	 ,

b. Eggedals Annex')	 ,	 ,

C. Krodsherreds Do.')	 ,	 ,	 , • .
•

.
•
. 

.
•

.
•
•

.
•
•

n
,/
1

1

II
I

112
1

1

2
112
212

3
2
2

77

,)

14)

1 a 2
1 a 2

21-

Hole')	 .•	 •	 • . i.	 - 1 1.12 11z 2 2 2

Norderhov :

a. Norderhov og 11aug 3 )	 .
b. Lunder (Sognedalen). 3 )

. 2 1 112 2 21 11 2

Aadalen 4).	 .	 .	 ,	 .	 .	 . • • • • • Op- gave mang- ler.

.Naas 5).	 .	 •	 •	 ,

Go1 5 )	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 •
•
•

• • •

• •

.

. ” 1 2 21z 3 ,, 1

Aa1 5 )	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .........

Sandsvær 6 )	 .	 .	 .	 . ,

Flesberg 6 ') 	 . 	 .	 . 	 . 	 ,

Rollag 6 )	 .	 ,	 .	 .	 .	 •	 .. ... , . .
1	 a 11 :4 a 1 1 a 2 3 2 a 4 2 1 a

Nore6)

Som en Omstændighed, der gjennem en större Del af Pe-
rioden har virket skadeligt paa Jordbrugets Fremgang, angives
almindelig Fölgerne af Misvæxten i nærmest foregaaende Pe-
riodes sidste Aar. At saa maatte blive Tilfældet, var at for-
udse efter de store direkte og indirekte Tab, der rammede Di-

striktet i nævnte Aar.
Dyrkning af Lin er tiltaget Noget paa Grund af de höie

Priser paa Bomuld, derimod dyrkes Hamp saa godt som alde-
les ikke. Humle dyrkes i de bedre Distrikter, dog hovedsa-
lig kun til Husbehov. Havedyrkningen staar i det Hele taget
lavt og Forsög paa dens Forbedring bar uden for enkelte Prm-
stegjelde ikke havt synderlig Fremgang.

Som særlige Foranstaltninger til Jordbrugets Bedste maa

nævnes Ansættelsen af 2de reisende Agronomer for Amtet og

Jordbrugslærlinges Anbringelse paa Aas. De förste %Imes af
Stat og Kommune i Fællesskab og den sidste Foranstaltning
medförer ingen væsentlig Udgift. Begge Foranstaltninger ere
modtagne med almindeligt Bifald og virke visselig særdeles hel-
digt for Distriktet. Derved er aflöst Amtets Landbrugsskole,
der er nedlagt i Femaaret.

Om Udskiftningsvæsenets Fremgan g bar den antagne Ud-
skiftningsformand meddelt fö'gende Over sigt for Tidsrummet fra
Marts 1862 til Udgangen af 1865:

Oversigt
over Udskiftningsvæsenets Fremgang og Til stand i Buskeruds
Amt fra undertegnede Udskiftningsformands B eskikkelse i Marts
1862 til Udgangen af Aaret 1865.

1) a. Tilskud antagelig 500 Tdr. Rug og Byg.
b. Tilskud antagelig 300 Tdr. Rug og Byg.
C. Tilskud antagelig 300 Tdr. Rug og Byg.	 Overskud af Po-

tetes omtrent 200 Tdr.
2) Ikke ubetydeligt Overskud af Rug og Byg. Opryddet Nyland

omtrent 1,200 Maal. Fremgang med Havedyrkning.
a) a. Antages at give adskilligt Overskud af Korn og tildels Er-

ter. Opdyrket Nyland omtrent 2,000 Maal.

3) b. Tiltrænger Tilskud af Korn, omtrent 200  Tønder.
4) Behover Tilskud al Korn. Ringeriges F ogderi giver i det Hele

i almindelige Aar ikke lidet Overskud.
6) Byg og Potetes i almindelige Aar tilstrækkeligt f or Behovet.

Af Rug tiltrænges Tilskud, som i Femaaret paa Gr und af flere
mindre gode Aar har været betydeligt.

6) Ikke synderlig Fremgang uden i Sandsvær. Over skud al Po-
tetes i Sandsvær. Tilstrækkeligt af K omn i Sandsvær og Opdal.
De øvrige Distrikter tiltrænger regelmæssigt Tilskud, antagelig
omkring 800 `fonder.
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Aar.

lIndlobne Rekvisitioner. Sluttede Forretninger.

Udlæg for
Lodeierne. Anmærkninger.

Fra hvilke Sogn. 0
rn

,-;
ce

-'-g'
..,1

Beliggenhed.

(15

--' .8
,r, rt
-1 o

i-4

ca	 ci.) Skyld.

gammel. ny.

Daler. Ort. /3 Sp d.	 _P	 /3
1862	 . . .
Overgik fra

Kalium til Be-
handling af
mig 7 paa-

begyndte For-
retninger,

1 fra Gol i Hal-
lingdal.

4 fra Aal i do.

samtlige i Aals

5 1 Aals Hoved-
sogn.

20 71?
Löbe.

38.	 1. 16. 124.	 -	 - Af disse	 5	 var 1 Forlangende
om Overskjön paa Reine i Aals Ho-
vedsogn. Underskjönnet sluttet a
Kalium.

Thing] ag.
1863	 .	 .	 . 8 fra Aal. 14 1 Hol, Annex 4 37-1,- 12.	 1.	 7. 33.	 2.	 12. Blandt	 disse	 Rekvisitioner	 ere

1	 „	 Eggedal.
3	 „	 Flesberg.
1	 „	 Nore.
1	 ,,	Næs i Hal-

lingdal.

• til Aal. Löbe, tvende. i Anledning af Overskjön, hvor-
af 1 over en af Kalium sluttet — Saa-
baldlien i Hol — og 1 over en af Un-
dertegnede tilendebragt Forretning.
Af Forlangenderne ere 2 tilbage-
kaldte. Overskjönnet paa Reine slut-
tet med en Udgift for 6 Lodeiere
af 34 Spd. 4 11, 2 g. Overskjön-
net paa Breen i Aals Hovedsogn li-
geledes med en Udgift af 151 Spd.
7 /3.	 Unclerskjönnet paa Breen slut-
tet Aaret 1862.

1864	 . . . 2 fra Flesberg.
1	 ,,	 Hemsedal

3 3 2 i Aals Ho-
vedsogn.

18 83186

Löbe.

41.	 4.	 5. 68. 2.	 5. 1 af de sluttede Forretninger ved-
gik en Indmark — Gaarden Sire i

(Bjöb erg). 1 i Torpe
Sogn, An-
nex til Aal.

Torpe Sogn	 — , der blev udskiftet
uden Opmaaling og Kartering. 1 ikke
tillagt	 Fremme	 formedelst	 lokale
Hindringer.

1865	 . . . I fra Gol . . .
1	 „	 Eker	 . .

4 1 Svenne i
Numedal.

16 5 Huder

8 T0"

22.	 4.	 12. 95.	 1.	 - 1 Forretning, angaaende en Ind-
mark,	 Gaarden Söndre Aal i Hols

1	 „	 Aal	 .	 .	 . Skind. Sogn, tilbagekaldt.

1	 „	 Svenne	 .

Tilsammen	 26 6 58	 115.	 1. 16.321. -	 17.

Til de her opförte 6 sluttede Forretninger kommer des-
uden tvende Overudskiftninger, som ikke ere tabellarisk anförte
for ei at gjentage Lodeiernes Antal, altsaa tilsammen 8 tilen-
debragte Udskiftninger. Ifölge den under 13de f. M. afgivne
Forklaring henstaa 8 Udskiftninger under Behandling. Da
samtlige Forretninger ere sluttede uden Opmaaling og Karte-
ring, kan Störrelse efter Areal ikke opgives.

Haugsund den 24cle Marts 1866.
N. Vibe."

Overensstemmende hermed maa Anförselen i Tabel No. 1,
ler grunder sig paa Fogdernes Opgaver, berigtiges.

Efter den i Tabel No. 1 meddelte Opgave over Brugenes
intal og Matrikulskyld skulde Gjennemsnitsskylden nu være
;aaet ned til 1 Daler 54 Skill. pr. Brug. Dette er utvivlsomt
br lavt, naar der spörges om egentlige Jordbrug og naar de i

min forrige Femaarsberetning nævnte Omstændigheder tages i
Betragtning, antager jeg, Gjennemsnitsskylden for egentlige Jord-
brug fremdeles bör sættes til omkring 2 Daler.

b. Predriften.

I Spidsen for Beretningen om Fædriftens Tilstand bör skik-
kes en sammenlignende Oversigt ovor Resultatet af de 2 sidste
Tællinger af Kreature i hvert Prwstegjeld ved Udgangen af
Aarene 1855 og 1865. Jeg skal dertil i en Anmærkningsru-
brik efter de specielle Beretninger meddele nogle Oplysninger
om Produkterne af Fædriften og deres Afsætning. Opmærk-
somheden bör særlig fæstes paa de hallingdalske og numedalske
Proestegjelde, for hvem denne Bedrift er Hovednæringen.

I Tabellen fölges imidlertid Ordenen i Tællingslisten.



Heste
Stkr. 

1855.	 1865.

Stort Kvæg
Stkr. 

1855.	 1865.

Faar
Stkr. 

1855.	 1865.

Gjeder
Stkr. 

1855.	 1865.

Svin ""

Stkr.

1855.	 1865.
Praestegjeldene.

Hole 1 ) . .
Norderhov 2 .

Aadalen 3 ) .	 • •
Noes 4) . .
Go1 4) . .
Aal 4) . .
Sandsvær 5 )
Kongsbergs Landdistrikt 5)
Flesberg 5) 	
Rollag 6 )

Nore 6 )	 .	 •	 •
Sigdal
Modum 8 ) .
Eker 9) 	
Lieri °)	 •
Bragernms Landdistrikt 1 °) • •
Rökenii) .
Hurum i  )

	598	 562 2,034
852

	

1,136	 4,753
214

	

384	 323 3,008

	

383	 398 3,481

	

671	 617 6,914

	

594	 528 3,084

	

38	 29	 219

	

323	 257 2,925
153

	

540	 5,281
259

	

749	 701 5,207

	

715	 657 3,530
1,109 1,017 4,130

	

837	 805 3,236

	

45	 48	 143

	

304	 292 1,285

	

385	 232 1,460

442

768
162

	

193	 172

	

167	 125'

	

265	 140

	

159	 68
3

	

67	 60
78

324
97

	

353	 371

	

388	 297

	

556	 382

	

496	 348

	

28	 42

	

281	 183

	

318	 164

1,901
3,220

1,079
2,735
3,997
6,401
2,504

178
2,286
1,486

3,017
4,428
3,100
4,023
3,060

136
1,144

961

2.436

7.554

4 ,868
5 , 136
7 , 177
3,207

310
4.125

6,449

7 , 497
4 , 240
4,484
2,934

74
1 ,008
1,046

2,017
3,964

2,006
4,503
5,034

6,793
2,645

222
3,397
1,920

3,427
6,523
3,112
3,590
2,741

72
951
798

10

1,797

2,902
2,768
5,206

235
39

1,864

2,591

1,815
33
89

9

1

283
413294

672
2,172
2,369
3,615

.217
16

1,526
900

1,424
1,468

23
40

8,811 7,944 50,650 45,656

4.- 867	 4,994
eller 10-2-	 eller 10P-,

62,545 53,715

8,830
eller 14'4

19,353 14,736

-÷ 4,617
eller 24P,

4,808 3,387

--.- 1,421
eller 29.5g

Summa .
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1) Overskud af Fmdriftsprodukter ubetydeligt. Faareavl til Hus-
behov. Afkastning af en Ko 1,400 a 1,500 Potter. Forsøg gjorte
med Kvæg- og Hesteracens Forædling.

2) Forholdet som i Hole. Norderhov har et Ysteri, som ikke har
givet direkte Udbytte, men virket heldigt til Forbedring af
Kreaturstellet og Jordbruget i det Hele.
Ingen væsentlige Fremskridt.

4) Hesteavl ganske ubetydelig. For hele Hallingdal betydeligt
Overskud af Fædriften. Lensmændene angive Salget af stor t
Kvæg: for Hols Sogn til 200 a 250 Stkr., for Aal og Torpe til
1,300, for Gol 400 og Næs 300. Fogden finder Opgaven for
Aal og Torpe for hoi og ansætter Tallet for hele Hallingdal
til omtrent 2,200 Stkr. til en Gjennemsnitspris af 10 Spd. eller
lidt over. Af Fedevarer udføres til Byerne 9,000 BZ Smør a
2 Spd. 24 Sk., 13 BV5 Talg a 1 Spd. 24 Sk., 17 BS hvid Ost
a 96 Sk. og 1,100 B. Prim- eller Mysost a 36-96 Sk. Aar-
lig Afkastning af 1 Kreatur 4 BZ Smør, 4 MX hvid Ost, 4 BZ
Mysost. eller i Melk 1,200 a 1,500 Potter. Af Vinterbesætningen
omtrent 2/3 Melkekjør. Forøvrigt ket og lidet gjort for dens
Forædling.
Fædriften her ikke af fremragende Betydning. I Sandsvær ar-
beides for Kvægracens Forædling. Den overflødige Melk af-
sættes i Kongsberg. Hestetallet uforholdsmæssigt stort paa
Grund af Driften til Bjergværkerne. Derhos har i ovre Sand-
svær grasseret en slem Syge blandt Kvæget, Benskjorhed. Af-
kastning af en Ko i Sandsvær mates til 1,500 a 1,800 Potter,

Af Vinterbesætningen er 4/5 a 6/6 Melkekjør. I Flesberg liden
Fremgang i alle Henseender.
Fædriften Hovednæring for øvre Del af Numedal. 4/5 a % af
den vinterfodte Besætning Melkekjør, hvoraf Afkastningen an-
sættes til 4 BZ Smør, 4 B75 hvid Ost og 4 BS Primost, men
i Nore til 5 BZ af hver Sort. Af Slagtekvæg afsættes en Del,
men fornemlig af Fædriftsprodukter. Opgave af Kvantummet
mangler undtagen for Nore, hvor det ansættes til omtrent 300
Bcit Smør.
Hovedsognet intet Overskud, Eggedal derimod af 400 a 450
BZSmør og 100 Stkr.Kweg; Krodsherred riaaaske lidt til Salg.
Intet Overskud af Fædriften. Uforholdsmæssigt Hestetal paa
Grund af Værks- og Tommerkjørsel. Ogsaa her Benskjørhed i
en Del af Distriktet.
Udbyttet ikke tilstrækkeligt til Behovet, hvorfor kjobes ikke
Ubetydeligt saavel af Slagt som Smør og Flesk. Udbyttet af
en Melkeko 1,500 Potter.
`V5 af Vinterbesætningen Melkekjør. Udbyttet af en Ko
1,600 Potter eller 8 Bit Smør og tilsvarende Ost. Melk afsæt-
tes i Drammen. Ysteri nyt oprettet i Sylling. Intet Overskud
af Slagtekvæg. Kreaturstellet væsentlig forbedret.
Ogsaa i disse Preestegjelde arbeides flittigt paa  Kvægracens og
Kreaturstellets Forbedring, hvoraf sees gode Frugter. Roken
sælger Melk i Drammen, og Hurum skal nu alsætte Ftedrifts-
produkter for omtrent 4,000 Spd. aarlig.

6)

7)

10)

11)
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Tabellen viser for alle Klasser Kreature ikke liden For-
mindskelse. Grunden dertil bor maaske for nogen Del söges
i Foderhöptens slette Udfald 1865. Jeg tillægger imidlertid
Sandsen for et forbedret Kreaturstel större Virkning i denne
Henseende, og naar da i Forbindelse dermed tages Hensyn
at Foderproduktionen samtidigen maa antages væsentlig foröget
,ved et forbedret Forhold mellem Ager og England, ved Myr-
dyrkning og ved Anvendelse af Rodfrugter til Kreaturfoder, er
Alt tilsammen et glædeligt Tegn paa Fremgang i Fædriften,
som ganske vist maa betragtes som Amtets Hovednæring, om
end dens fremragende Betydning ikke kan fremstilles gjennem
tabellariske Opgaver over Salgsprodukterne for hvert enkelt
Distrikt. Störste Parten af Fædriftens Udbytte kommer nem-
lig ikke i Handelen som Udförselsprodukt, men er Gjenstand
for Forbrug inden Distriktet. Amtets Landhusholdningsselskab
har, siden det i Aaret 1862 organiseredes, væsentlig rettet sine
Bestræbelser paa Kvægavlen og Kreaturstellets Forbedring samt
Meierivæsenet og hvad dermed staar i Forbindelse, og har ved
sin Virken gjennem de engere Landboforeninger, hvoraf Amtet
ved Femaarets Slutning havde et Antal af 14, samt gjennem
2de reisende Agronomer, efter min Formening ikke blot vakt
Opmærksomheden for denne Bedrifts ökonomiske Betydning,
men virkelig fremkaldt væsentlige Forbedringer. De jevnlig
rundt omkring i Distrikterne afholdte Dyr- og Fjösskuer og
Agronomernes Beretning om Tilstanden levere Bevis derfor.
Sultefodring kan nok som System antages fuldstændig afskaffet
her i Amtet, om den end enkeltvis kan komme tilsyne ; större
Omhu vises i Valg af Avlsdyr, og, hvor dertil er Anledning, gjö-
res Anstrængelser for Kvægracernes Forædling ved Krydsning
med anerkjendte gode fremmede Racer. De hallingdalske og
numedalske Distrikter besidde en med Hensyn til Melkeevne
fortrinlig Kvægrace, til hvis Forædling' i andre Henseender der
arbeides ved Anskaffelse af udsögte Thelemarksoxer. En Hin-
dring for Bedriftens fulde Vext ligger dels i Distrikternes af-
sondrede Beliggenhed og ikke tilstrækkeligt udviklede Kommu-
nikationer, dels deri, at Produkterne væsentlig som Fölge deraf
hovedsagelig afsættes gjennem Mellemhandlere. Som det er at
haabe, at der fra Statsstyrelsens Side fremdeles vil blive arbei-
det paa ved Kommunikationsmidlernes Forbedring at drage hine
afsondrede Distrikter nærmere ind i Samliv og Samfund med
de Distrikter, der ere Omsætningernes Centrum, saaledes ventes
hint Onde ogsaa modarbeidet paa anden Maade. Bestræbelserne
fra Landhusholdningsselskabets Bestyrelses Side gaa ud paa
Istandbringelse af större regelmæssige Dyrskuer, som antages
n.aturligen at ville gaa over tillige til större Kvægmarkeder,
hvor Producent og Kjöber ville mödes.

I Tabellens . Anmærkningsrubrik er indtaget de indkomne
Opgaver over Udbyttet af Kvægavlen. De give i og for sig
ikke nogen Oversigt over Produkternes Störrelse eller  Værdi.
Tilnærmelsesvis kan denne findes ved Hjælp af Tællingsopga-
ven over stort Kvæg. Gjennemsnitsvis antages af den op-
givne Vinterbesætning 45,656 Stykker de eller mindst
30,000 Stykker at være Melkekjör, hvis Udbytte paa samme

Maade kan anslaaes til omtrent 1,500 Potter eller 30 Spd. pr.
Ko. Derved fremkommer et Udbytte af 900,000 Spd. foruden
Værdien af Slagtekvæg, mindst 30,000 Stykker a 10 Spd.
300,000 Spd. eller tilsammen 1,200,000 Spd. Beregningerne
ere lave, og naar ogsaa andet Udbytte, navnligen af Huder,
lægges til, sættes det samlede Udbytte af Amtsdistriktets Kvæg-
avl neppe for hölt, naar den anslaaes til 11 Million Spd. aarlig.
At det kan hæves ved Forbedringer i forskjellige Retninger,
navnlig med Hensyn til Produkternes Behandling, i hvilken Hen-
seende endnu adskilligt staar tilbage at önske, er neppe at
betvivle.

Hesteavlen er ikke af synderlig Betydning for Amtet og
naar undtages, at en udsögt Stodhingst stadig har staaet til
Benyttelse i Hole Præstegjeld, vides ingen særegen Forföining
at være truffet til dens Udvikling. Enkelte Præstegjelde skulle
have ganske gode Hesteracer, hvoraf Salg foregaa, men i det
Hele kjöbes antagelig flere Heste til Amtsdistriktet end der ved
Salg udgaar fra samme.

Heller ikke Faareavlen staar paa noget höit Punkt. Kun
enkeltvis have Forsög været gjorte paa Racens Forbedring.
Det vil sees, at det er de hallingdalske Distrikter, som ere
fremherskende ogsaa i denne Bedrift, men Faareskjötselen er
der ikke god. Et Udbrud af smitsom Syge blandt Faarene i dette
Distrikt blev standset i Sygdommens Begyndelse. Formindskel-
sen af denne Kvægsort sees at were omtrent 1411.

Af Gjeder er Formindskelsen endnu större, nemlig 24 11,
hvilket tilskrives Gjerdesloven. For Skovens Skyld ansees dette
almindelig for et Gode. Lanclökonomer ville dog vide, at Ha-
det mod Gjeden tildels er uberettiget, da det er et meget for-
delagtigt Dyr, og under mange Omstændigheder kan fodres og
benyttes uden Angreb paa Skoven.

Antallet af Svin sees ogsaa at være aftaget i Femaaret,
endog med nær 30:4. Grunden dertil kan jeg ikke nærmere
eftervise.

C. Sko vdriften.

Til nærmere Oplysning af Skovforholdene her i Amtet har
Amtsingeniören, Kaptein A. Bergh, velvillig ved Aflægning paa

Amtskartet udarbejdet medfölgende Skovkart, udvisende Skov-

strögene og de beboede Strög i Amtet, hvilket han har ledsa-

get med folgende Forklaring og Tabeller:
„Ifölge Hr. Amtmandens Anmodning skal jeg herved til-

lade mig at fremkomme med en Opgave over Skovarealet
Amtets forskjellige Prwstegjeld. Jeg undlader ikke at bemærke,
at jeg paa enkelte Strög ikke er ganske sikker paa Skovgrænd-
sens Beliggenhed, saasom fra Tunhövd i Nore over Fjeldet til
Aal, omkring Holtefjeld mellem Eker og Flesberg og nogle flere
Steder, men jeg tror dog, at nedenstaaende Angivelser i det
Hele taget ikke ere meget langt fra det Rette. I Skovarealet
er uden Hensyn til Bonitet medtaget Alt, hvad der ikke er
rent skovbart, lige fra udmærket Masteskov (Ulen og Lien i
Snarum) til ganske tynd Smaaskov samt Birkekrattet op imod
Höifjeldene.
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Præstegjelde.
Kvadratmile. Procent Skov af

Anmærkninger.
hele Indhold.I det Hele	 1 Skovareal.

it .	 . . . 1.2 0.0 75 pet.	 Hele Indhold paa Amtskartet 2.2 (?)
2 Sandsvær • , • • 4.5 3.2 71	 11	 Do.	 -	 Do.	 4.2
3 Norderhov .	 , . . 6.5 4.6 71	 ,,
4 Eker 	 4.6 3.2 70	 ,,	 Do.	 Do.	 3.9
5 Hurum	 . .	 . . . 1.3 0.9 69	 ,,
6 Sigdal	 . .	 . . . 9.9 3.5 66
7 Rollag	 . .	 . . . 3.4 2.2 65	 ,)
8 Næs	 .	 . .	 . . . 12.3 7.6 62	 n
9 Modum	 . .	 . . . 4.8 2.8 58	 ,1

10 Aadalen	 . .	 . . . 5.5 3.2 58
11 Flesberg . .	 . . . 4.7 2.7 57
12 Röken	 . .	 . . . 0.9 0.5 56	 5,
13 ... .Hole . .	 . . . 2.5 1.3 52	 ”
14 Lier	 . 	 2.7 1.2 44	 ,)	 Do.	 Do.	 2.9	 /1
15 Gol	 .	 . .	 . . . 10.6 1.9 18	 ),
16 Nore 	 22.1 3.4 15	 n
17 Aal	 .	 . .	 . . . 21.2 1.6 8	 ,1

-
Buskeruds Amt .	 . . . 1 118.7 47.7 40 pCt.

I foranstaaende Tabel ere Præstegjeldene ordnede efter

hvormange Procent Skovarealet udgjör af de forskjellige Prm-

Buskeruds Fogderi:
Kvadratmile. Proc. Skov

af hele Ind-
hold,I det Hele. Skovareal.

Eker. .	 .	 .	 .	 .
.. 4.6 3.2 70 pCt.

.,2	 Hurum.	 .	 .	 . 1.3 0.9 69	 ),
3	 Sigdal	 .	 .	 .	 . 9.9 6.5 66
4	 Modum .	 .	 .	 . 4.8 2.8 58	 ,5
5 Röken	 .	 .	 .	 . 0.9 0.5 56	 5,
6 Lier	 .	 .	 .	 .	 . 2.7 1.2 44	 ,,

. Summa j 24.2	 15.1 62 pCt.

Ringeriges Fogderi:

1 Norderbov .	 .	 . 6.5 4.6	 71 pCt.
2 Aadalen .	 _	 .	 . 5.5 3.2	 58	 ,)
3 Hole .	 .	 .	 .	 . 2.5 1.3	 52	 ”

Summa 14.5	 1 9.1 63 pCt.

stegjelds hele Indhold. Ordnede fogderivis faaes nedenstaaende
Resultater :

Numedal og Sandsværs

Fogderi:

Kvadratmile , Proc. Skov
af hele Ind-

hold.I det Hele. Skovareal.

1 Kongsberg .	 .	 . 1.2 0.9 75 pCt.
2 Sandsvær	 .	 .	 . 4.5 3.2 71	 5,
3 Rollag	 .	 .	 .	 . 3.4 	j 2.2 65	 71

4 Flesberg	 .	 .	 . 4.7 2.7 57	 7,
5 Nore 	 22.1 3.7 15	 5,

Summa 35.9	 12.4 34 pCt.

Hallingdals Fogderi :

1 Næs	 .	 .	 .	 .	 . 12.3 7.6 62 pet.
2 Gol	 .	 .	 .	 .	 . 10.6 1.9 18	 5,
3 Aal.	 .	 .	 .	 . 21.2 1.6 8

Summa	 44.1	 11.1 25 pCt.

Indhold faaes nedenstaaende Tabeller:Ordnes Prwstegjeldene efter Skovarealets absolute Störrelse og efter deres hele
. Næs 	  7.6 Kv. Mil Skov.	 Nore . .

2. Sigdal . . •	 6.5	 -,-	 Aal .
3. Norderhov .	 .	 4.6	 -:-	Næs 	
4. Nore   3.4	 Gol . .
5. Sandsvær .	 3.2	 -...,-	 Sigdal .
6. Eker .	 .	 3.2	 -s-	 Norderhov
7. Aadalen .	 3.2	 -;-	 Aadalen .
8. Modum . . . . . 2.8	 -.,-	 Modum .
9. Flesberg . .	 2.7	 -,-	 Flesberg .

10. Rollag ..	 2.2	 -,-	 Eker . .
11. Gol . .	 .	 1.9	 - -	 Sandsvær
12. Aal . . • •	 1.6	 -.1---	 Rollag	 . .
13. Hole . . . . .	 1.3	 -%-.	 Lier . .
14. Lier . .	 . .	 1.2	 -:-.	 Hole ..
15. Kongsberg . .	 0.9	 -,-	 Hurum .
16. Hurum . . . .	 0.9	 _,.......	 Kongsberg
17. Röken . . . .	 0.5	 ----,---	 Röken .

47.7 Kv. Mil Skov.

22.1 Kv. Mil Indhold.
21.2
12,3
10.6
9.9

	

6.5	 ■■■■■

5.5
4.8
4.7
4.6
4.5
3.4
2.7
2.5
1.3

	

1.2	 ..■••■•

0.9
118.7 Kv. Mil Indhold.
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‘ftnite-tntirne-tr	 'VtbiLlede 'Areal, ansat til
./ no Ice' f2)	 sle 47.7 Cl . Mile eller 40 pCt. Skov:

medens Aet beboede Strög, efter hvad der er forklaret
Older -Bog tav a., neppe -kan ansættes höiere end til omtrent 6r) mile.

Jeg har ikke Grund til at fravige den Opfatning af Skov-
forholdene og den Anskuelse om Skovens sandsynlige Varig-

ed, som jeg tillod mig at udtale i sidste Beretning. Dog bör
eg paa Grund af Fogdens Udtalelser stærkere betone den Ind-

Okrænkning heri, som jeg allerede da gjorde for de hallingdalske
Fjelddistrikters Vedkommende. Fogden forklarer nemlig:

„Med Skoven gaar det jevnt tilbage. Herom ere Alle her
Vel ere de Vidder, som oprindelig have været skov-

dækkede, meget betydelige, men disse  indskrænkes jevnligen,
nedenfra ved Rydning, ved Nedfaalden af Trær til Gnav for

reaturene og ved Hugst til Husfornödenhed og  til. Udsalgs-
last, fra oven af ved Hugst til  Sætrene. Paa Höiderne har
skoven en meget svag Reproduktionsevne, og mangesteder -
!like blot i de överste Fjeldbygder - bliver den, engang  bort-

ugget tiler for stærkt udtyndet, • aldeles torte. Paa Sætrene
begynder det paa flere Steder, hvor der för var Overflod, at
skorte paa Ved og Bygningsfang. Enkelte Steder er man der-
for begyndt at bruge Tory SOli Brænde (i Aal), ligesom man
paa *re . Sætre for at inclskrænke sit Forbrug af Brænde har
liegyndt at give Vallen til Svinene istedetfor som tidligere at
iin.dkoge den til Prim. Af Udsalgslast antages der nu at leve-

mindre end tidligere, skjönt man hugger til lavere Maal.
4)et Almindeligste er vel endnu, at der hugges til 24 Fod

Tommers Top, men 4er hugges ogsaa meget til 7 a 8
Tommer, ja lige ned til 4 Tommers Top. Som aldeles vist

a a clet antages, at Skovene -hersteds ikke i længere Tid

k an levere Udsalgslast af Betydenhed til Dimensioner som tid-
ligere, da der ikke længere er Skove tilbage saa afsidesliggende,
at jo ikke Oxen har naaet dem, og Alle have ilet med at gjöre sine
Beholdninger af grovere Last i Penge. Den Indtægt, som Di-
striktet nu i en Række af Aar har havt af Udsalgslast, vil der-
for i Fremtiden vistnok blive betydelig formindsket."

Ogsaa Fogden i Numedal og Sandsvær angiver Skovene i
hans Distrikt at være stærkt medtagne og værst i Flesberg,
efterat de for en stor Del i flere Aar have været bortsatte til
Udhugst, og Fogden i Buskerud angiver Skovdriften omtrent at
være som för. Derimod bemærker Ringeriges Foged, efterat
have angivet Kvantiteten af det i Fogderiet i Femaaret frem-
drevne Tömmer til 96,100 Tylter eller i Gjennemsnit aarlig
19,200 Tylter: „Men alligevel- forekommer denne Opgave mig
- efter det Forhold, der vises mellem de forskjellige Dimen-
sioner, og da en Del af Hugsten er bevirket ved den Törke,
hvorfor Granskoven var udsat i det foregaaende Femaar -
ikke at give Indtrykket af, at der kan være nogen særlig Fare
for Skovenes Ödelæggelse, ialfald ikke i nogen nær Fremtid.
Skulde der for dette Distrikts Vedkommende være Grund til
nogen Frygt i saa Henseende, synes det nærmest at maatte
være for Sognedalen, men Lensmanden der bemærker netop, at
uan.seet Mange hugge sine Skove til meget smaat Maal, kan
man dog ikke have Grund til at frygte for Skovenes Undergang."

Til Oplysning om Tömmertrafikken her i Amtet har Di-
rektionen for Drammens Trælasthandlere velvillig meddelt föl-
gende Oversigtstabel med dertil hörende  nærmere Forklaring:

Tabel
indeholdende Oversigt over de Lastekvanta, der ere flödede

gjennem .Drammens Vasdrag 1861-1865 incl.

Indtaget ved:
..........._______f_______ 	

Skær -

dalen.
Kongs -

saugene.
Kæm e -

rud.
Hellefos. Vendelborg. Ho en.

H aug-

sunds
Bro.

Steenberg. Tilsammen.

Tylter. Tylter. Tylter. Tylter. Tylter. Tyner. Tylter. Tylter. Tylter. Tylter, Tylter.
061 900 3,072 4,218 ,9,709 1,991 5,591 3,737 7,106 6,957 58,347 101,628

4862 . -740 - 2;847 2,816	 ' 7;542 1,525 5,827 2,964, 5,551 8,363 66,403 104,578
1863 7,50 1 1235 gp 3,791 1,403 5,212 4,316 4,001 5,295 70,026 96,271
1864 400 1 474 /) 1,213 838 4,827 2,745 4,473 2,555 59,656 78,581
1865 _ 500 1,801 247 1,176 378 4,410 3,302 ,) 2,599 53,910 68,323

3,690 10,429 7,523 23,431 6,135 25,867	 I 17,064 21,131 25,769 308,342 449,381
_

I Gjennemsnit aarlig 89,877 Tylter.
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Passeret Vestfossen :

Aar. Langved. p realmkemr etnil il,j seslakuegr etniel . Planker. Bord. Dansk Last. Kult. 4 & 6" Stik. Lægter.

Tylt. Stk. Tylt. Stkr. Tylt. Stkr. Tylt. Stkr. Tit. Stk. Tylt. Stkr. Tlt. Stk. Tylt. Stkr. Tylt. Stkr.
1861 27 10 3,302	 5 1,564	 4 25,038 10 5,211 3 1,379	 9 917	 1 421	 11 141	 43	 For 1861 har
1862 27	 10 3,302	 5 1,564	 4 25,038 10 5,211 3 1,379	 9 917	 1 421	 11. 141	 43	 vedk. Somgfoged
1863 36	 8 2,396 10 1,272	 4 31,576	 7 6,291 8 1,026	 7 652	 4 329	 9 146	 101	 i Mange' af detail-
1864 49	 1 2,771	 6 2,440 11 26,078	 9 3,681 „ 816	 8 488	 1 186 11 45	 87	 lerede Opgaver
1865 „	 „ 1,992	 1 2,052	 8 31,019	 8 5,037 „ 567	 2 186	 3 , 134	 2 J 	sat Kvantummet

141	 5 13,765	 3 8,894	 7 138,752	825,432 2 5,169 11 3,160 10 1,360	 6 609	 36 ligt med 1862.

Til Stenbergsagene overkjört i 1861-1865 10,519.2

„Ifölge Herr Amtmandens Skrivelse af 18de Januar sidst-
leden giver Direktionen sig den Ere, efterat Regnskabet for
1865 nu er aflagt, at tilstille Herr Amtmanden den . forönskede
Opgave over de i Drammens Vasdrag i Aarene 1861-1865
fremflödede Lastekvanta. Iberegnet den runde Last, der har
passeret Vestfossen, sees i Femaaret at være fremflödet 480,517
Tylter 5 Stkr. el]er gjennemsnitlig aarlig 96,103 Tylter 3 Stkr.,
hvortil endnu kommer de gjennem Vestfossen passerede Kvanta
af Bord, Planker, Stik og Lægter. Opgaven omfatter Last af
alle Dimensioner. Kun for Steenberg er Lasten reduceret til
beregnede Bjelker paa samme Maade som ved forrige Indbe-
retning er opgivet.

Der er udenfor de i Opgaven nævnte ingen Indtagsste-
der af Betydenhed.

Efter Opgave fra Brötningsentreprenörerne og efter de
Materialier, Direktionen har forhaanden, kommer Lasten saa-
ledes fra de forskjellige Bivasdrage:

	

a. Fra Hadelan.dseiven : 1861 . 	 34,438 Tit. 6 Stk.

	

1862 .	 44,059 -

	

1863 .	 24,073 -	 2

	

1864 .	 29,787 -	 7

	

1865 .	 28,263 -	 7

Tilsammen 160,621 Tit. 10 Stk.
eller gjennemsnitlig pr. Aar 32,124 Tylter 4 Stk.

Af dette Kvantum maa man efter et omtrentligt Skjön
antage, at 1,000 Tylter kommer fra Ringerige og de
övrige 31,124 Tylter fra Christians Amt.

	

b. Fra Aadalseiven: 1861
	

15,332 Tit. 11 Stk.
	1862

	
22,884 - 4

	

1863
	

16,701 -	 -

	

1864
	

17,816 -	 8

	

1865
	

13,914 -	 9

Tilsammen 86,649 Tit. 8 Stk.
eller . gjennemsnitlig pr. Aar 17,329 Tylter 11 Stk.

Fra selve Aadalen skjönnes  i Femaaret noget over 5,000
Tylter aarlig at maatte være produceret, saaledes at de
resterende 12,000 Tylter falder paa Christians Amt.

C, Fra Sognedalen: 1861 . . . . 8,288 Tit. 2 Stk.
1862 . . . . 10,894 - 11 -
1863 . . . . 7,779 -	 5 -

1864 .	 . 8,410 -
1865 . .	 . 5,239 -	 2 -

Tilsammen 40,611 Tit. 8 Stk.
eller gjennemsnitlig pr. Aar 8,122 Tylter, hvoraf Alt kom-
mer fra dette Amt.

d. Fra Hallingdal haves ikke nölagtige Opgaver; Kvantummet
bör her formentlig omtrent sættes lig med Aadalens Yasdrag.

C. Fra Sigdal antages gjennemsnitlig aarlig at komme 4,900
Tylter.

f. Fra Vestfossen, sc.: fra Kongsberg, Fiskumvandet og Ekem
tilsammen 31,132 Tylter rund Last, eller gjennemsnitlig
aarlig 6,226 Tylter.
Resten af den gjennem Hovedvasdraget fremflädede Last

kommer fra Egnene om Ringerigsfjorden, samt fra Modum og
Eker.

Udgifterne ved Lastens Fremflödning varierer naturligvis
dels efter de forskjellige fjernere eller nærmere i Vasdraget lig-
gende Indtagssteder, dels efter de större og mindre Udgifter til
Arbeider i Vas draget, som medgaa i de forskjellige Aar.

For den Last, som opflaades ved Steenberg, har Udgifterne
efter Direktionsregnskaberne været: i 1861 28, 80 Sk. pr. Tylt,
i 1862 18, 5 3 Sk., i 1863 16, 94 Sk., i 1864 23, 11 og i 1865
14, 35 Sk., eller i Gjennemsnit aarlig 20 Skilling pr. Tylt.

De Udgifter, der omfattes af Direktionsregnskabet, bestaa
i faste Lönninger, Fattigvæsensudgifter, Forbedringer af Vas-
draget, Inventariumsanskaffelser m. m.

Alle Udgifter til den egentlige Lasteförsel, saasom Bröt-.
nings-, Rende- og Hængslepenge o. s. v. betale vedkommende
Trælasthandlere direkte. 	 Efter de for Tiden gjældende
trakter kan den samlede Udgift for Lastens Fremförsel for de
forskjellige Vasdrag og til Udskibningsstedet med et Middeltal
ansættes saaledes :

for Last der kommer fra Aadalen . 88 Sk. pr. Tylt,
„ Sognedalen 1 Spd. 18 Sk.,
11 Hadeland . 117 Sk.,
11 Hallingdal 79 Sk.,
11 Sigdal . . 1 Spd. 75 Sk. (Rende-

pengene i Haugsfos og Kongsfos).
Antallet af Trælasthandlere i Drammen have været: i 1861:

33, i1862 og 1863: 33, i 1864: 29 og i 1865: 35 Personer."
2
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Ved at sammenholde disse Opgaver med Oversigtstabellen
til min sidste Femaarsberetning sees de gjennem Drammens
Elv i Aarene 1861-1865 flödede Tömmerkvanta at udgpre
449,385 Tylter 6 Stkr. eller  gennemsnitlig aarlig 89,877 Tyl-
ter 1 Stk. mod 405,880 Tylter 2 Stkr. og 81,176 Tylter i
Aarene 1856-60. Naar hertil lægges den Last, der har pas-
seret Vestfossen, ialt 33,320 Tylter 5 Stkr. eller gjennemsnit-
lig aarlig 6,664 Tylter 1 Stk. (foruden aarlig 27,750 Tylter
6 Stkr. Planker, 5,086 Tylter 5 Stkr. Bord, 1,034 Tylter
dansk Last, 272 Tylter Stik og 121 store Hundrede 103 Stkr.
Lægter) , bliver det samlede Kvantum Last, der har pas-
seret det drammenske Vasdrag , foruden foranförte Kvanta
Planker, Bord etc., ialt 482,705 Tylter 11 Stkr.
eller aarlig	 .	 96,541 Tylter 2 Stkr.
Deri fragaar som vedkommende Christi-
ans Amts Produktion:

a) for Flödningen gjennem Hadelands-
elven . . . 155,661 T. 10 Stkr.

b) for Do. gjennem
Aadalselven om-
trent . . . . 60,000

Tilsammen 215,661 T. 10 Stk. el. aarl. 43,132 „

Igjen som Buskeruds
Amts Produktion . 267,044 T. 1 Stk. el. aarl. 53,408 T. 10 Stk.

En liden Del af den gjennem Vestfossen fremdrevne Last
er muligens fra Jarlsberg og Laurvigs Amt, men saa er igjen
endel Numedals Last her fra Amtet gaaet til Laurvig gjennem
Laugen. Opgaven gjælder Last af forskjellige Dimensioner.
Forögelsen er altsaa henved 10,000 Tylter aarlig.

Fogden i Ringerige har for samtlige Aar opgivet fölgende
Gj ennemsnitspriser :

10 Toms Last 10 Spd. pr. Tylt.

	

9	 51	 !I	 /)
8	11 	 7/	 11	 11	 II

	

7 og 6 "	 ,1	 71	 7)

For Hallingdalslast angives en Pris af 5 it 51 Spd. pr.
Tylt for 24 Fods Tömmer 9 Tommers Top og forholdsvis for
de övrige Dimensioner, for Numedalslast fra 3 Spd. til 6 Spd.
pr. Tylt efter de forskjellige Dimensioner og for Sigdalslast for
24 Fods 10 Toms 81- Spd. med 1-1- Spd. Tillæg for hver stigende

Alen i Længden.
11 Alen 9	 "	 5	 1.1	 17 72 Sk. Do.	 Do.
11 ,	 8 „ 31 " „ 60 " Do.	 Do.
og for dansk Last, Furu, 12 Alen 7 Toms 2 Spd. 2 Sk.

Prisen for Kul til Sölvverket, hvoraf dette fra Flesberg
har indkjöbt gjennemsnitlig 2,500 Læster ,aarlig, ir været

Spd. à 1 Spd. 24 Sk. pr. Læst og for Ved leveret i Vas-
draget 64 Sk. til 100 Sk. pr. Lagter, en Betaling, som *ke
giver mange Skilling tilovers efter Driftsomkostningernes Dæk-
ping. Skovleien angives ogsaa almindelig til 6 à 12 Sk. pr.
Lagter. Belöbet af Sölvverkets Indkjöb til Kongsbergs For-
syning bar gjennemsnitlig været 3,500 Lagter aarlig.

Af Skovprodukter har Vinorens SOlvverk aaglig ferlgugt
gjennemsnitlig 100-1(4 Looter Kul, 288 14agter Utnisved,
32A Tylt rundt TOmmer , 18 8  Tylt Steenor og 113A

Tylt större Materialier til Gjennemsnitsværdi .619 Spd. 107 Sk.
Fra Sandsvær kommer Kul ogsaa til Eidsfos Jernverk. Ringe-
riges Nikkelverk forbruger omtrent 5,000 Læster Kul aarlig,
hovedsagelig fra Hole. Ekers chemiske Fabrik tilvirker et ikke
ubetydeligt Kvantum Trækul, dels til Prwstegjeldets eget Brug
dels til Export, men Produktevnen er aftaget paa Grund af
Indskrænkning af Forbruget inden Distriktet — (Ekers Kobber-
verk ganske og Hassel Verk for væsentligste Del nedlagt) —
og paa Grund af Formindskelse af Tilgangen af Materialier
som Fölge af Saugbrugsdriftens Indskrænkning eller rettere
Overflytning til Drammen. Tjærebrænding finder Sted overalt

Skovdistrikterne, men, udenfor Fabrikkerne i Eker, kun paa
simpel Maade og afgiver neppe noget betydeligt Salgsprodukt
udenfor Distriktets eget Behov. Med Hensyn til Saugbrugs-
driften henvises til medfölgende Tabel No. 2.

d. Fiskeri.
Saltvandsfiskeri drives alene fra Hurum og Röken og er

vel i sig selv ikke stort, men dog af adskillig Betydning for
de ikke saa ganske faa Mennesker, som ernære sig derved.
Lensmanden opgiver 85 Mænd i Hurum, som stadig ere be-
skjæftigede ved dette Fiskeri med en aarlig Fortjeneste af om-
trent 150 Spd. for hver. I Röken er Antallet formentlig noget
mindre, men dertil kommer et stort Antal Söfolk, som i Vin-
tertiden driver Fiskeri som Binæring. Rægefiskeriet i Dram-
mensfjorden er i Tiltagende. For Lax- og Söörretfiskeriet i
Drammensfjorden samt Lier- og Drammenselven er organiseret
Opsyn. Laxefiskeriet ved Haugsund antages neppe at give
over 1000 Bpd. i aarlig Udbytte. I Eker er et Udklæknings-
apparat. Laxefiskeriet ved Dövig Fos i Modum har tabt saa-
godtsom al Betydning. Det samme siges om de övrige Fersk-
vandsfiskerier i Modum og Sigdal, skjönt de nok yde noget
Bidrag til Distrikternes daglige Behov. Bedre er Forholdet i
Ringeriges Fogderi, hvor flere Familier ernære sig hovedsagelig
alene ved Fiskeri i Steens-, bolts- og Tyrifjorden. Större
Betydning for Distriktets Ökonomi har Fiskeriet  i Hallingdal
af Örret og Sik. _Fisken i -Fjeldvandene, hvoraf stedse flere
besættes, er af fortrinlig Beskaffenhed. Denne Binæring anta-
ges modtagelig for megen Udvikling og Forbedring, og Noget

allerede udrettet.	 I Numedal siges Fiskeriets  Udbytte at
være meget ubetydeligt.

e. Bjergverksdrift.
Ved Siden af Statens Sölvverk er af ældre Bjergverker

fremdeles i Drift: Modums Blaafarveverk, der af samme Eier
fremdeles drives i indskrænket Maalestok, Nikkelverket paa
Tyristranden, der i Femaaret siges at have taget Opsving, idet
jr er ugbruclt _2Q,7:20 Tönder Nikkelmalm og 1,461 Tönder
Kobbermalm med et Belæg efter sidste Folketælling af 112
Mand, og

Vinorens Sölvverk i Flesberg. ged Tabellen No' . 3 fölger
for ,dette Verks yedkommende detailleret Beretning fra den
tidligere Bestyrer, pirektör Andresen.

-Anne Sophie Sölvverk og Ekers KoblItryerk ere ,nldlagte
og Hassel Jernverk drives saa indskrænket, at- det kan hen-
regnes til samme Masse.
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Skifferbrudene i Hallingdal, navnlig det i Hemsedal, have
tiltrutket sig mere Opmærksomhed, da de have vist sig at give
et fortrinligt Tækningsrnateriale, som dog endnu ikke vides at
have været Gjenstand for Udförsel videre end til Nobosognene
Gol, Næs og Flaa,

Amtsdistriktet vides ikke at have havt nogen Indtægt af
Mineralier, som ikke kunne henregnes til Metaller.

Den befalede Tabel No. 3 vedlægges.

f. Fabrik- og Haandverksdrift.

Heroia henvises til Tabellen No. 2, som giver fornöden
Oversigt. Den vigtigste Bedrift, Saugbrugsvirksomheden, har
efter denne Nærings Frigivelse udviklet sig i en Retning, som
dels har fremkaldt dels med Sikkerhed kan forudsees at ville
fremkalde flere forhen særdeles værdifulde Brugs Undergang.
Dels spredes Virksomheden mere og dels have Dampsauge faaet
afgjörende Overvægt. Det er neppe heller længer tvivlsomt,
at Jernbaneanlægget i Distriktet ogsaa vil virke til at give
Saugbrugsbedriften en forandret Retning. Denne Omstmndig-
hed vil i Forbindelse med andre samvirkende Forholde vistnok
have en skadelig Indflydelse paa Ekers Præstegjelds ökonomi-
ske Stilling i al Fald for Overgangstiden. Imidlertid indeholder
dette Herred saa mange naturlige Betingelser for en heldig
ökonomisk Udvikling, at der ikke kan være Föie til alvorlig
Frygt for, at det ikke skulde kunne bekjæmpe saadanne Over-
gangstiders Ulemper.

Landdistrikternes Haandverksdrift holder sig omtrent paa
samme Standpunkt og antages tilstrækkelig for Behovet.

g. Binæringer.

Om Husfliden gjelder fremdeles, hvad jeg 	 forklaret i
min sidste Femaarsberetning. 	 Dog er maaske Virke af Lin-
varer med den forögede Dyrkning af Lin tiltaget noget, som
Fölge af de höie Priser paa Bomuld og Bomuldsvarer.

Som de vigtigste Binæringer for de specielle Herreder
nævnes :

for Hurum: Skibs- og Baadbyggeri. Af större Fartöier har i
Femaaret dog kun været bygget 1 Brig paa 90
Læster og 2 Jagter paa 11 og 14 Læster, til-
sammen af Værdi 11,000 hi 12,000 Spd., hvortil
Materialierne hovedsagelig ere fra Distriktets egne
Skove. Derhos ere 3 Jagter ombyggede og en-
del Pramme orr Baade nybyggede. Skibsrhederi
for 560 Kom.-Læster og Fragtfart med 23 större
og mindre Jagter med 2 à 3 Mands Besætning.

Iseiport er i sin Begyndelse, men er dog
enkelte Aar gaaet op til 9,000 Skpd.

Jagt i sig selv ubetydelig og aftagende.
Bærplukning, der beskjæftiger Kvinder og

Börn og som endog Mandfolk til sin Tid har
fundet mere lönnende end voxen Mands Arbeide.

for Röken: Skibs- og Baadbyggeri, i Tiltagende. I Femaaret
er bygget 6 större Skibe og 4 paabegyndte, for-
uden at aarlig er bygget 2 Seilbaade. Aarlig
beskjæftiges omtrent 50 Ma nd.

Fragtfart med 6 hi 8 Jagter.
Isexport, som beskjæftiger 80 Mand med 50

Heste i Vintertiden og har givet en Bruttoindtægt
af omtrent 10,000 Spd. aarlig.

for Lier:	 Vareförsel overland mellem Christiania beskjæftiger
adskillig Menneske- og Hestekraft, men giver lidet
reelt Udbytte.

Lidt Kurvbinderi m. m. deslige.
for Eker:	 Omtrent -A- eller nær 4,000 Mennesker af dette

Prwstegjelds store Befolkning er samlet i Strand-
steder, for hvem Jordbruget aldeles ikke eller kun
for en ganske ubetydelig Del er Næringskilde.
For disse er Distriktets megen Industri- og Fa-
brikdrift Hovednæring. Af de Næringsveie, som.
ikke foran ere omtalte, maa först nævnes Töm-
merflödning og Tömmerbehandling. Alene ved
Steenberg Lmndse, der som Brugsindretning har
eget Fattigvæsen og egen Brugsskole, beskjæftiges
60 faste og undertiden ligesaa mange löse Arbei-
dere. Vareförsel mellem Drammen og denne Byes
Opland baade tillands og tilvands. Denne Trafik
vil selvfölgelig ophöre ved Jernbanetrafikken.

Trwlastförsel fra Kongsberg og Sandsvær til
Drammens Vasdrag.

Baadbyggeri til Distriktets eget Behov.
Jagt ganske ubetydelig.

for Modum: Kjörsel af Tömmer samt Kul og Malm fra Ver—
kerne.

Arbeidsfortjeneste og Afsætning af Egnens
Produkter ved St. Olafs Bad.

Om denne Badeanstalt har Lensmanden med-
delt fölgende Beretning fra Eieren,  Distriktslæge

Thaulow:
„Efterat Eieren af Badet i Aarene atten

Hundrede nogle og halvtreds havde opdaget de
jernholdige Kilder, der danne Hovedelementet for
de ved Badet anvendelige Kurmethoder, blev Ba-
dets Anlæg paabegyndt og paaskyndet saaledes,
at Anstalten allerede i de sidste Aar af Qvinqven-
niet 1855 til 1860 blev sat i Drift og benyttedes
af et stedse tiltagende Antal Individer. Senere
have betydelige Udvidelser og Forbedringer saavel
med Hensyn til Kurapparater som til almindelig
Comfort fundet Sted, saaledes, at Stedet nu, fra
en öde, ubeboet og unyttig liggende Myr- og
Skovstrækning er forvandlet til et smukt og des-
formedelst tiltrækkende Opholdssted for de Mange,
som der söge Hjælp imod deres forskjelligartede
Svagheder."

Jeg tillader mig af Eierens, Distriktslæge
Thaulows skriftligelVieddelelse, at hidsætte Fölgende

Badeanlægget bestaar af:
• It) Et Badehus, hvori 4 dobbelte Badeværelser,

11 Logi- og Beboelsesværelser, 3 Spisesaloner
og I Kontor, 2*
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b) Et Badehus, hvori 6 dobbelte Badeværelser og
2 Værelser til lokale Bade;

c) En Bygning, hvori 2 Dampkjedler, Vandappa-
raterne, 2 Badeværelser til Furunaaledampbad,
3 Værelser til Indaandning af Naaledunster, for
Gytjeomslag og Dampdousch, og for Anvendelse
af Elektricitet m. V. samt Kjökken.

Hertil hörer :

d) 3 Logiehuse, hvori tilsammen 58 Værelser.
Under Badetiden, nemlig fra hvert Aars  Iste

Juni til Iste September, er ved Badet folgende
beskjeftigede:

Som Inspektor eller Bademester	 I.
Maskinister og Fyrbödere . 	 2.

• Gytjekogere . 	 2.
Paa Gradeerlofterne	 3.
Som Badetjenere .	 10.

Restauratrice med Jomfru og Tyende 8.
Ved Kilden . 	  . •	 2.

• Renholdelse af Spadsergangene . 	 2.
Som Opvartere i Logiehusene . . . 	 5.

Ialt 35.
Badegjesternes betydelige Vask sysselsætter

af Omegnens HusmOdre 6 a 8. Til Gytjebadene
medgaa aarlig cirka 24 6, 26 Kubikfavne Myrjord,
som tages af Myren, der dannes af Jernkilderne.

Da Badet er anlagt i en forhen öde Egn,
har betydelige Jordarbeider været nödvendige;
saaledes er over 40 Maal drainerede, og deraf
over 30 Maal Myr. Dette, i Forbindelse med de
hvert Aar forekommende ganske betydelige Byg-
ningsarbeider, sysselsætter mange Folk baade Vin-
ter og Sommer.

Som egentlige Kurgjester har Badet i de
sidste 5 Aar været besögt og benyttet af:

I Aaret 1861	 90 Patienter.

	

/,

•	

1862	 109
• 1863	 125
• 1864	 116
• 1865 .	 120 

Ialt i Femaaret 558 Patienter.
Desuden har et stedse voxende Antal Per-

soner som Besögende hos Badegjesterne opholdt
sig ved Badet kortere og længere Tid.

Som smaa Næringskilder, der ere fremkaldte
ved Anlægget for de samme Nærboende, indtager
Anledningen til Fortjeneste ved Skyds, saavel med
Hest som med Band til Badegjesterne under deres
Udflugter m. V. , den förste Plads. Dernæst
Smaabörns Anvendelse som Bud for Badegjesterne ;
Börns og Gamles Syssels ættelse med Forarbeid-
ning af Birkekoste, der anvendes under Badnin-
gen. Deane sidste Bedrift medtager alene en
Kapital af 12 6, 15 Spd. i Badetiden. Paabegyndt
og i Opkomst er Forarbeidning af forskjellige

Husflidssmaatterier, som Reisende og især Bade-
gjester gjerne medtage som Erindringstegn om
Stedet, saasom Blomsterkoste, Kurvesmaat, BM-
kerarbeide o. s. v. Derhos er der i Badetiden
Adgang for Distriktets Indvaanere til rigelig Af-
sætning af Levnetsmidler, saasom Eg, hvoraf forbru-
ges en ganske betydelig Mængde, Melk, Smör, Primost
Kjöd, Fisk, Bær o. s. v. Den samlede Kapital,
som formedelst Badet og i Badetiden aarligen
kommer i Cirkulation inden Distriktet, kan for-
mentlig ansættes til 8 A, 10,000 Spd."

Det er beklageligt, at Kommunen ikke har
formaaet at gjöre Mere for Adkomsten til Badet
fra Hovedveien.

for Sigdal : Jagt især paa Fuglevildt, Bærplukning især Multer.
Dampskibsfart paa Kröderen med Fartöiet Haakon
Adelsteen paa 12 Hestes Kraft.

for Hole :	 Hellebrud og Leverance af det derved vundne
Produkt til Christiania og Drammen. Vægefabri-
kation og Dampskibsfart med 2 Fartöier, Anna
Colbjörnsen og Sigurd Syr, paa 25 og 12 Hestes Kraft.

for Norderhov : Jagt, dog ubetydelig, Varetransport fra Rands-
fjorden til Hönefos og Christiania.

for Aadalen: Ingen nævnt.
„ Næs:	 Tömmertrafikken, Fragtfart og lidt Jagt.

fl Gol :	 Jagt paa Fuglevildt og Reen.
„ Aal:	 Kvæghandel, Jagt.
„ Sandsvær: Ingen udenfor de för nævnte, som staar i For-

bindelse med Hovednæringerne, hovedsagelig Kjðr-
sel og anden Tömmertrafik.

for Flesberg:
„ Rollag :	 Ligesaa.
„ Nore

Vareomsætningerne fra Amtets Landdistrikt foregaa frem-
deles hovedsagelig i Amtets 3 Kjöbstæder Drammen, Kongsberg
og Hönefos og for en Del ogsaa i Christiania, det Sidste for-
nemlig for Ringeriges Vedkommende. Af Landhandlere  findes:
i Buskeruds Fogderi 17 med Bevilling, 45 med Handelsbrev

efter Lov af 28de Septbr. 1857,
hvorhos Strandstedet Holmsboe
med 2 Handlende er erkjendt som
Ladested,

Ringeriges	 Do. 3 — 15	 Do.,
Hallingdals	 Do. 3 — 19	 Do. samt 5 Stationsholdere

og i Numedals
og Sandsværs Do. 2 — 19	 Do.

Tilsammen 25 med kgl. Bevilling og 98 med Fri-
breve foruden 5 Stationsholdere med Handelsret og 2 Handels-
borgere i Holmsboe. Landhandelen med Fedevarer giver neppe
synderlig Næring.

h. Om Amtsdistriktets Tilstand i Almindelighed.

1VIedfölgende Tabel No. 4 indeholder de befalede Opgaver
over Antallet og Belöbet af thingleeste og  aflæste Hæftelser i
faste Eiendomme, Afhændelsen af faste Ejendomme og afholdte
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Exekutions- og Udpantningsforretninger i hvert af Periodens
5 Aar. Som Anhang dertil medfölger en Tabel, som viser
Antallet og BeMet af Tvangsauktioner i samme Tidsrum for
hver Jurisdiktion. Sidstnævnte Opgave bliver ikke tilstrækkelig

oplysende paa Grund af Mangelen af lignende Talopgaver for
tidligere Perioder. Hovedtabellen faar ogsaa först sin rette Be-
tydning ved at sammenholdes med de samme Opgaver af fore-
gaaende Femaar. Derfor hidsættes folgende Sammendrag:

Thinglæsningernes Aflæsningernes Afhændelsernes
Exekutionernes og Udpant..

gernes

Antal. Belob. Antal. Belob. Antal. Belob. Antal. Belob.

Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk.
1855-1860 3,460 2,011,541 72 2,709 1,228,084 40 2,874 2,987,971 50 11,388 176,361 46
1861-1865 4,329 2,413,240 99 2,984 1,254,528 581 2,321 2,326,765 891 24,719 367,695 75i

*+ 4- -I-	 • --I- -7.- -4- -i- -F-
869 401,699 27 275 26,444 181 553 661,205 801 13,331 191,334 351

Sammenligningen viser et lidet tilfredsstillende Resultat, da
den i alle Retninger med afgjort Bestemthed viser paa Tilbage-

gang i Distriktets ökonomiske Velvære. Ikke blot udgjöre
Thinglæsningerne i sig selv et meget större Belöb end Aflws-
ningerne og et lidt större Belöb end Afhændelsernes Totalsum,
medens en Sammenligning med den nærmest foregaaende lidet
gunstige Periode viser nær 30 pCt. Forögelse af Thinglæsnin-
genies Belöb og 22 pCt. Formindskelse af Aflæsningernes, men
Forholdet saavel mellem de thinglæste og aflæste Panteheftel-
sers Bela) som mellem Afhændelsernes og Thinglæsningssum-
mens Belöb er meget slettere end i de to næstforegaaende Fem-
aar, idet disse Forholdstal er:

for 1851-1855 respektive som 1,11 : 1 og som 1,74 : 1,

11 1856-1860 19 11 1,63 : 1 11 1,49 : 1,

11 1861-1865 11 11 1,92 : 1 11 1 : 1,04,
eller med andre Ord nye Thinglæsningers Belöb er i sidste

Femaar næsten dobbelt saa stort som Aflæsningernes, og der
er i samme Tid thinglæst Heftelser for et större Belöb end de
afhændede Ejendommes Salgssum, medens Forholdet i sidst-
nævnte Henseende i begge foregaaende Femaar var omvendt.
Sidste Rubrik viser derfor, at de Tilfælde, hvori og de Gjelds-
belöb, for hvis Dækkelse Tvangsmyndigheden er bleven anvendt,
ere mere end fordoblede i sidste Femaar. Det er ogsaa den
almindelige Opfatning, at Distriktet i det Hele har tabt i öko-
nomisk Styrke og Velvære. Det er dog et stort Spörgsmaal,
om ikke denne Tilbagegang, naar den henföres til  nærværende
Periode, er mere tilsyneladende end virkelig. Selve Bedriftens
eller Hovednæringernes egen Beskaffenhed i dette Tidsrum har
ikke været saadan, at deri kan söges rimelig Forklaringsgrund
for saadan Tilbagegang. Aargangene have i det Hele vel ikke
været meget gode, men dog holdt sig omtrent ved Middel-
punktet, medens Fa3driftsprodukternes og Skovprodukternes
Pris har været fordelagtig for Producenten, og Tjener- og Ar-
beidslön snarere er steget end faldt. Der klages meget over
Tryk af offentlige Skatter og Afgifter og det er vist, at dette
Tryk har været fölt stærkere under de passerede Tidsomstwn-
digheder, men at disse Byrder selv skulde have skabt Trykket,
er en ren Umulighed. Skatteligningen til Amtskommunens
Behov er aldeles ikke steget i Femaaret og de andre Komune-
skatter ere ingenlunde stegne i saadan Grad, at de kunne have

nogen afgjörende Indflydelse paa den almindelige Velstand.
Er denne virkelig formindsket, hvorfor maa haves stærkere
Beviser, end gjennem ovenstaaende Talopgaver, som ikke en-
sidig kunne paaberaabes uden at tage Hensyn til en Mængde
Biomstændigheder, hvorved deres Betydning modificeres, maa
dette have en meget dybere Grund. Jeg söger den, foruden i
nogle ydre Omstændigheder, som Efterveerne af Misvexten og
Flommen i 1860, hvis Betydning jeg för har udhævet og hvis
Virkning ikke i en Fart lader sig udslette, dels i et Slags
Reaktion med Hensyn til Eiendomspriser efter disses overdrevne
og unaturlige Höide för Handelskrisen 1857, dels i Nutidens
forögede og for vidtdrevne Fordringer med Hensyn til Livets
Behov og endelig tilsidst og hovedsagelig i en stærk Synken
af de ædle Metallers eller Pengenes Værdi. Dertil kommer
den skadelige Indflydelse paa Landdistrikternes ökonomiske
Stilling, som er en naturlig Fölge af Handelsrörelsens Lammelse
i det her omhandlede Tidsrum. Disse Forholde staa nemlig
ubestridelig i nöie indbyrdes Forbindelse og betinge gjensidig
hinanden.

Udvandringen til Amerika er ogsaa tiltaget i Femaaret,
da medfölgende Tabel No. 10 viser, at der er udvandret 2,310
mod 1,400 i de foregaaende 5 Aar. Præsternes Forklaringer
om Udvandringen fölge Tabellen.

Om Bygdemagasinernes Tilstand indeholdes Forklaring
Tabel No. 5, der viser, at flere og flere af disse under Nu-
tidens Forholde mindre nödvendige Indretninger slöifes.

Der er i Femaaret forberedt Stiftelsen af en Brandfor-
sikringsindretning i Eker for Amtets Landdistrikt, tilsvarende
til Akershus Amts. Den var saavidt bekjendt endnu ikke traadt
i Virksomhed ved Periodens Udlöb.

Arbeider- og Tjenerklassens Stilling og Vilkaar er omtrent
den samme som i nærmest foregaaende Periode og saaledes i
det Hele ganske god.

Forklaringen om Amtets Veivæsen indeholdes i medfölgende
Tabel No. 9 og den samme vedlagte Forklaring fra Amtsin-
geniören, Capitain Bergh. Veivwsenet har, skjönt Udgifterne
ere formindskede, været i stadig og jevn Fremgang, hvilket jeg
fornemlig tilskriver Veibestyrelsens Ordning her i Amtet. Er-
faring har vist, at den er god og fortjener at opretholdes og-
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saa fra Statsstyrelsens 3ide.	 Men Pulsaaren i Amtets Kom-_
Atunikationsvwsen er dog Jernbaneanlægget fra Drammen til
Randstorden, hvis velsignelsesrige Frugter ikke ville udeblive,
men som först tilfulde ville komme tilsyne ved Anlæggets Ud-
videlse med Sidebane til Kongsberg og Kröderen. Det er mit

,
Haab, at Udvidelsen maa kunne finde Sted i en nær Fremtid.

Almuens Oplysning og sædelige Standpunkt maa i det
Hele kaldes tilfredsstillende. Jeg ved Intet, som tyder paa
Svækkelse eller Tilbagegang. Tvertimod er der gjennem By og
Land gaaet en religiös Vækkelses Aand, som, skjönt Udskeiel-
ser enkeltvis have vist sig, dog ved Guds Hjælp vil blive til
Velsignelse for det hele Samfund som for Enkeltmand.

Om KjObstæderne.
A. Drammen. B. Kongsberg. C. Hønefos.

Idet jeg i vedlagte TabeTler No, 6, 7 og 8 meddeler de
befalede Opgaver over næringsdrivende Borgere, Fabrikker,
Manufakturer og andre Industrianlæg samt over Bjergverker
for Bydistrikternes Vedkommende, og med Hensyn til thinglæste
ok &s' te Pa,ni'dkeftelser, Eiendomsoverdragelser samt Exeku-

tions- og Udpantningsforretninger henviger til Tabellen No. 4,
hvor Forholdet for Byerne ogsaa er angivet, tillader jeg mig
iövrigt at henvise til de af hver Stads Magistrat afgivne ud-
förligere Forklaring, hvortil jeg intet Væsentligt har at tilföie.
De fölge vedlagt in originali :

A. Drammen.

„Stedets Hovednæring er fremdeles dets Handel, der i det
sidst forlöbne Femaar ikke er undergaaet nogen væsentlig For-
andring. Trælast er Stedets Hoved-Exportgjenstand til Ud-
landet. Efter Opgave fra Toldboden er der udskibet :

i 1861	 58,264 Com.-Læster.
- 1862 .
- 1863 .	 62,65
- 1864	 67,705 .
- 1865 .	 . 60,851	 —

tdförselen har ,saaledes ikke varieret betydeligt, medens
dog Exporten i 1864 har oversteget Exporten i 1861 med

éona.-Læster eller å omtrentlig 14 p'Ct. England og Hol-
ia'n'd ere Hovedmarkederne; der udskibedes
i 1461 til England 32,978 Com.-L., til Holland 17,999 Com.-L.
- 1862 „

-	

33,777
- ifEJ63 '„

-	

37,935	 —
- 1864 „

-	

40,224
` `- ìŠi5 ,,-

	

6,869

Hvor store Partier heraf har været Bjelker, Saugtömmer,
Battensbrug, og Dansklast, derom har jeg ikke været istand til,
at erhverve Oplysning. Foruden den ovenanförte Trælast
liommer derhos til Drammen et ikke ubetydeligt Parti Last fra

,1■1:pmedal, forædlet paa Kongsberg. Efter Opgave har nemlig i
11 em4aret passeret Westfossens Rende 27,750 Tylter Planker

4

og 5086 Tylter Bord aarlig, hvilket for den allerstörste Del er

19,606 —
— 21,333
— 23,981

overfört fra Kongsberg. Fra Strækningen omkring Fiskum- og
Ekeren-Vandet samt de i Forbindelse med samme staaende
Indsöer, nemlig Bergsvandet og Hillestaclvandet, er i Femaaret
leveret gjennemsnitlig aarlig 4,992 Tylter Last foruden 632
Tylter Kult, 272 Tylter Stik og 121 Tylter Lægter aarlig,
medens der af det Drammenselven passerede Tömm.er i Femaaret
er udtaget til Hönefossen 3,690 Tylter eller gjennemsnitlig

Tylter aarlig.
Som en ny Udförselsgjenstand herfra bemærkes Is, hvoraf

i 1862 udskibedes 520 Com.-L., i 1863: 1,817 Com.-L., i
1864: 468 Com.-L. og i 1865: 440 Com.-L.

Byens Handlende udgjorde, som den tabellariske Oversigt
viser, 194 med 181 Handelsbetjente. Handelen med Byens
Opland har i Femaaret ikke undergaaet nogen mærkelig For-
andring. Det var heller ikke at vente, at den skulde kunne
skredet fremad, da den betydeligste Del af Drammens Opland
ved den lette Kommunikation, samme har erholdt med Christia-
nia, med Nödvendighed er bleven dragen derhen, medens jeg
dog ikke betvivler, at den nu under Anlæg værende Jernbane
eftérhaanclen vil kjenerhverve for Drammen 'den væsentligste
Del af den tabte Handel, til hvis Optagelse Stedet ikke mang-
ler hverken Evner eller Kraft, naar kun Forbindelseslinierne
ikke stifles ufordelagtigere for dette Sted end for Hovedstaden.
Her tror jeg derfor at burde beröre, at en Bedömmelse af
Drammens Handelsforhold alene efter Indförselstolden ved Dram-
mens Toldsted langtfra vil lede til noget rigtigt Resultat, idet
betydelige Varepartier overföres over Christiania og fortoldes
dersteds, medens ogsaa de mindre Handlende for en meget
væsentlig Del gjöre deres Indkjöb hos Christiania-Grossererne.
Antallet af de Handelsmænd, hvis hovedsagelige Forretning er
Omsætning af Trælast, har ikke i Femaaret været betydeligt;
de udgjorde i 1§61: 33, i 1862: 33, i 1863: 33, i 1864: 29
og i 1865: Š5. I Slutningen af Aaret 1864 og i Begyndelsen
af 1865 indtraf blandt Handelsstanden 'flue Opbud uden at dog
disse, hvis Hovedgrund var, at Forretningerne vare drevne langt
over Erne, virkede forstyrrende for Handelen i Almindelighed.

11

— 19,416
Næst efter disse Lande kommer banmark, Éelgien og

Frahkrig. Uden med absolut Nöiagtighed at kuiane opgive,
hvór stbr Del af den udförte Last var forædlet, tror jég
dog, ved 'at sammenholde de Steder, hvortil Udskibningen er
foregaaet, at kunne antage, at der i 1861 er udfört i uforæd-
let Tilstand 18,987 Com.-L., i 1862 21,041 Com.-L., i 1863
22,493 Com.-L., i 1864 24,267 Com.-L. og i 1865 20,426
Com.-L. Gjennemsnitlig er i Femaaret passeret Drammenselven
$9„877 Yylter Last, nemlig i 1861 : 101,628 Tylter 4 Stkr., i
1562: 104,578 Tylter 1 Stk, i 1863: 96,272 Tylter 6 Stkr.,
i 1864: 78,581 Tylter 3 Stkr. og i 1865: 68,325 Tylter 4
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Tabene, forsaavidt de rammede Kjöbstadens Indvaanere, vare
tildels noget fordelte, og forsaavidt de gik ud over Skoveierne
og navnlig de i Oplandet, der handlede med skaaren Last, for
disse indeholdt et Varsko om, at Opnaaelse af de höiest mu-
lige Salgspriser langtfra altid er forbunden med den störste
Fordel, naar det tilbörlige Hensyn ikke tages til Kjöbernes
Soliditet. Der föres blandt Trælasthandlerne en almindelig
Anke over, at Indkjöbsprisen paa Trælast er ikke ubetydelig
höiere i Drammens end i Glommens Vasdrag. Hvorvidt denne
Anke til enhver Tid medförer Sandhed, er for den, der ikke
selv er Handelsmand, vanskeligt at afgjöre, idet den blotte
Indkjöbspris pr. Tylt ikke ved Bedömmelsen heraf alene kom-
mer i Betragtning, medens Lastens Beskaffenhed, Flödningsforhol-
dene, — der hersteds visseligen ere meget vel ordnede —, og
Arbeidspriser m. V. ere Faktorer, der ved Spörgsmaalets Af-
gjörelse have en særdeles Vægt. Hvad der dog i höi Grad
taler for, at Trælasthandlernes foranförte Anke ikke er ube-
grundet og at Konkurrencen hersteds er stor, er den Omstwn-
dighed, at ikke faa af vore Trælasthandlere have etableret
Forretninger i Glommens og andre Vasdrage.

Næst efter Handelen afgiver Skibsrhederiet Byens vigtigste
Næringskilde. Skibsrhederiet er gaaet meget stærkt fremad.
Ved Udgangen af 1865 var der ved Drammens Toldsted, hvor-
under dog ogsaa er indbefattet Svelvig, hjemmehörende 230 A,
235 Fartöier med en Drægtighed af cirka 24,600 Com.-Læster,
samtlige Fartöier gaaende i udenrigsk Fart. I 1865 forliste
eller solgtes 1,250 Com.-L., medens der tilkom 5,380 Com.-L.,
altsaa en Forögelse i Byens Flaade af 4,130 Com.-Læster. For-
uden at de her hjemmehörende Fartöier hovedsagelig besörge Ste-
dets betydelige Trwlastexport, anvendes en stor Del af Fartöi-
erne i Fragtfart, især paa Östersöen og Nordamerika. I Fem-
aaret har Skibsfarten idetheletaget givet et godt . Udbytte, saa
Rhederne almindeligvis udtale deres Tilfredshed med de vundne
Resultater. Den stærke Forögelse af Handelsflaaden har, som
rimeligt er, fremkaldt Mangel paa Söfolk, og Byen selv afgiver
langtfra den nödvendige Styrke til Skibenes Bemanding, medens
Mangelen söges afhjulpen ved Forhyring af Söfolk især fra
Kysterne ved Drammens- og Christianiafjorden. Hyrerne udgjör
gjennemsnitlig for en Skipper . . . . 20 A, 25 Spd. maanedlig.

„ " förste Styrmand . 12 A, 16 fl fl

„ Tömmermand . . 12 A, 16 fl fl
„ 2den Styrmand . 10 a, 14

„ fl Matros fuldbefaren 9 A, 12

fl ,) fl halvbefaren 7 a, 9 „
Skibsförerne erholde almindeligvis foruden ovenstaaende

maanedlige Hyre tillige 5 pCt. af Bruttofortjenesten (Kaplak).
Der udgaar nu herfra Byen kun en Isha-vsfarer eller Sælhunds-
fanger, der ikke i Femaaret kan siges at have været heldig,
men som dog heller ikke har paafört Rhederne Tab. Skibs-
byggeriet har i det forlöbne Femaar taget et  særdeles betyde-
ligt Opsving. Der er vistnok kun trende Skibsværft, hvoraf
det ene hovedsagelig anvendes til Reparation af Fartöier, medens
det andet, der fra nyt af er anlagt i Femaaret, först har det
2det Skib 'pa,a Stabelen, det sysselsætter Fjennemsnitlig en 45
Maud. Det 3die Skibsværft paa Holmen er gaaet væsentlig

fremad; det havde ved forrige Aars Udgang 5 Skibe paa Sta-
belen og sysselsætter en Arbeidsstyrke af 250 à 300 MA' ith.
Skibene bygges tildels for andre Steders Regning. Der 'er i
1861 udfærdiget 3 Bilbreve tilsammen paa 439i Com.-L.,
1862 1 Bilbrev paa 1501 Com.-L., i 1863 2 Bilbreve paa
3681 Com.-L., i 1864 5 Bilbreve paa 610 Com.-L. og i 1865
5 Bilbreve paa 1,0561 Com.-L. Drammens og Holmestrands
gjensidige Skibsassuranceforening har sit Kontor hersteds og
dens Virksomhed er i Femaaret foröget med omtrentlig 23 pCt.',
idet Forsikringssummen ved Udgangen af 1860 udgjorde
1,727,506 Spd. og ved Udgangen af Aaret 1865 var stegen til
2,120,065 Spd. Den forsikrede Læstedrægtighed var ved Ud-
gangen af 1860: 27,188 Com.-L. og ved Udgangen af 1865:
36,987 Com.-L. Forrige Aars Tab kunde ikke fuldstændigen
dækkes ved den ordinære Kontingent, men gjorde et Extratil-
keg fornödent. Foreningen virker til utvivlsomt Gavn for Ste-
det hvis Fartöier saagodtsom samtlige deri ere forsikrede,
hvorved dog maa bemærkes, at den ikke forsikrer over 8,000
Spd. paa et Skib.

Inden Byen er Fabrikdriften ikke af nogen særdeles Be-
tydning, og jeg skal i saa Henseende indskrænke mig til at
henvise til medfölgende Tabel No. 2. De vigtigste ere Damp-
saugene og Tobaksfabrikkerne, især fordi disse beskjæftige det
störste Antal Arbeidere, men jeg undlader dog ei at henlede
Opmærksomheden paa Virksomheden ved den herværende Refo-
bebane, der har vundet Anerkjendelse for at levere fortrinligt
Tougverk, og hvis Produktion har været i betydelig Stigende
hvert Aar. Den leverede i 1861 : 436 Skpd., i 1862: 538

Skpd., i 1863: 650 Skpd., i 1864: 764 Skpd. og i 180
endog 1,017 Skpd. Det vilde imidlertid være en Misforstaal-
else ved Bedörnmelsen af Stedets Fabrikvirksomhed ) alene at
tage Hensyn til de inden Byens Grændser liggende Fabrikker,
thi hertil maa nödvendigvis ogsaa henföres dò Fabrikker, der
hovedsagelig for Regning af Byens Indvaanere drives dels lige
ved Byens Grændser, dels i Hike for lang Afstand fra samme.

Lige ved Byen ligger saaledes et Sæbesyderi,' et Jernstöberi, 'et

Dampvæveri og en Dampsaug samt en Træoliefabrik, hvorhos
i det saagodtsom tilstödende Ekers Prwstegjeld for Regning áf

Fabrikeiere hersteds drives et Bomuldsspinderi, et Spigerverk,
en Bridselmölle og en Papirsfabrik.

Byen tæller 240 Haandverksmestere med 487 Svende og

Drenge. Skomagere, Skræddere og Snedkere danne 'Laug,

medens Smedene i forrige Aar godvilligen ophævede Latiget.

Möbelsnedkeme levere Møbler ogsaa til andre Steder ligesom

Vognfabrikanterne levere godt, solid og smukt Arbeide, 'der
finder Afsætning til forskjellige Steder. Byens Haandverkere
opfylde i det Hele taget enhver med Billighed Ail dem  stillet

Fordring og staa visseligen ikke tilbage for andre Stedeis af
T

samme Størrelse som Drammen.
Byen besidder et velordnet Skolevwsen. Latin- og Real-

skolen har virket med udett Anerk. jen'delse, den tæller
250 Elever. Ved Sammensmeltningen 'af Almueskolerne paa

Braigernws i 1860 var det forudsat, at Skolen vilde beholde

500 Elever.	 Det viste sig, at den allerede ved t tegiikcieign

søgtes af 619 Born og disses Antal * var ved Beg 	 raf
.t
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koleaaret 1865 steget til 811. Forholdet ved Strönists Almue-
skole viste sig ligesaa stærkt stigende. Skolen var forudsat
ved Kombinationen med Tangens Almuskole i 1860 at tælle
400 Börn, men talte allerede da 462, hvis Antal ved Skole-
aaretS Begyndelse 1864-1865 var steget til 635 Disciple.
Denne stærke Tilgang kan langtfra alene have sin Grund i
Folkemængdens Forögelse, men maa hovedsagelig söges i, at
Anerkjendelse af Skolernes Virksomhed er trængt igjennem hos
Befolkningen. Elevernes tiltagende Antal har gjort en Udvidelse
af Skolelokalerne nödvendig, hvilket for Bragernws's Vedkommende
söges afhjulpet ved en betydelig Tilbygning, medens Strömsö
Alrauskole er besluttet nedrevet for paa dens rummelige Tomt
fuldstændigen at opföres fra nyt af. -

Medens Latin- og Realskolen tilfulde fyldestgjör Kravet
for de bedre stillede Indvaaneres Drengebörn, fyldestgjöres
Skoleundervisningen for Pigebörnene hovedsagelig ved tvende
for privat Regning oprettede særdeles velordnede Pigeskoler,
der antages tilsammen gjennemsnitlig at tælle en 150 ai 200
Elever. Saavel Tegneskolen som Sömandsskolen har hvert
Aar været i Virksomhed. Tegneskolen holdes 6 Maaneder om
Aaret, de'n endte forrige Femaar med 50 Elever og har i det
sidstforlöbne Femaar, gjennemsnitlig beregnet, havt det samme
Antal. Sömandsskolens Virksomhed er derimod tiltaget; den
vinder stadigen större Anerkjendelse. Elevantallet, der i Skole-
aaret 1861-1862 ikkun var 13, var i Skoleaaret 1865-1866
steget til 59.

Tvende Assuranceforeninger ere oprettede og have deres
Hovedkontorer i Drammen. „Norge" tegner Forsikring mod
Ildsvaade, er baseret paa en Kapital af 500,000 Spd., hvoraf
100,000 Spd. ere kontant indbetalte, medens ved Udgangen af
Regnskabsaaret 1865 Selskabets Reserve- og Fyldingsfond, der

Femaaret stadigen ere forögede, udgjorde for hver 40,280
Spd. Det i Selskabet forsikrede Belöb var den [30te Septbr.
1865 6,259,855 Spd., hvoraf i Drammen 492,220 Spd. Sel-
skabets samlede Diskontokapital er 190,561 Spd. 77 Sk. Sö-
forsikringsselskabet „Ogee tegner Forsikring paa Casco, Varer
og Fragt; det aabnede sin Virksomhed iste Juni 1861, og har
i den korte Tid, det har virket, udviklet sig saaledes, at det
formentlig indtager den förste Plads af Landets Söforsikrings-
selskaber.	 Foruden paa samtlige Handelspladse i Norge har
det ogsaa Agenturer i Götheborg og Stockholm.	 Selskabet
tegnede

Forsikringer 	Værdi	Assurancepræmie
1861-1862	 . 2,232	 2,022,110 Spd.	 22,226 Spd.

1863	 . . 4,973	 4,009,246	 53,057
1864	 . . 4,990	 4,258,817 „	 68,838
1865	 . . 6,260	 5,361,869 „	 81,218

Det er baseret paa 2,000 Aktier a 100 Spd. pr. Aktie.
Drammens Sparebanks Midler have været i stadig Stigende.

Ved Udgangen af Aaret 1860 udgjorde de 417,669 Spd. og i
1861	 1862	 1863	 1864	 1865

430,212 Sp. 498,262 Sp. 545,974 Sp. 597,003 Sp. 667,225 Sp.
Midlerne ere saaledes i Femaaret forögede med 249,556 Spd.
Dens egne Midler forögedes fra 48,122 Spd. til 65,701 Spd.
Foruden Bankafdelingen, hvis Virksomhed fremgaar af de maa-

nedlige Meddelelser, og som den 30te December 1865 havde
udlaant mod Vexler og Vexelobl.	 468,675 Spd.
har Sparebanken udlaant . . .	 667,225
Brandforsikringsselskabet „Norge"

	
190,561

Kreditkassen cirka . . . .	 190,000
Söforsikringsselskabet „Ogee cirka

	 50,000
Tilsammen 1,566,461 Spd.

eller med en rund Sum 1,550,000 Spd., der hovedsagelig an-
vendes til Diskonteren af Vexler og Vexelobligationer. For-
saavidt Anbringelsen af Papirer fra Byen og Landdistriktet
alene var henvist til disse Midler, vilde de ikke være tilstræk-
kelige til Tilfredsstillelse af Behovet, men den lette Adgang
de betydelige Pengeinstitutioner i Hovedstaden aabne til der-
steds at erholde Papirer diskonterede, gjör, at ethvert godt
Dokument med Lethed kan erholdes diskonteret.

Byens Gasverk har udviklet sig og fyldestgjör Behovet,
ligesom det svarer Aktionærerne en passende Rente af deres
Aktier.

Der er i Femaaret anlagt et Vandverk, der nu er sin Fuld-
endelse nær, og som allerede har vist, at det foruden at skaffe
lndvaanerne godt Vand tillige vil være af uberegnelig Nytte i
Ildebrandstilfælde. Faste Brandmandskaber ere oprettede og
en Hovedbrandpost er under Opförelse, hvorhos en Telegraf-
traad vil blive anbragt gjennem Byen, saa at Signaler saagodt-
som fra ethvert Sted vil kunne blive afgivet til Brandstationen,
og Udrykning öieblikkelig finde Sted.

Hovedgaderne paa Bragernws og Strömsö ere besluttede
stenlagte og Tangens Hovedgade samt Baggaderne makadami-
cerede, hvilket betydelige Arbeide paabegyndtes i forrige Aar.
I Femaaret er af Kommunen optaget Laan til Belöb cirka
100,000 Spd., hvoraf dog 15,000 Spd. for Havnevæsenets Reg-
ning, da der for samme paatænkes anskaffet et Dampmudder-
apparat. Kommunens Laan, hvoraf 80,000 Spd. optoges mod
Kommuneobligationer rentebærende med 5 pet. og betalbare i
40 Aar, blev optaget inden Kommunen til pari Cours. Byens
Gjæld belöber sig til 196,151 Spd.
I Aaret 1861 belöb Byens Budget sig til . . 	 31,910 Spd.
hvorfra blev trukket en paaregnet Indtægt af .	 8,410 „ 

altsaa Byskatten for 1861 23,500 Spd.
hvoraf paa faste Eiendomme  	 5,500 „ 

til Udligning paa Næring 18,000 Spd.
Fattigkasseni„Udgifter belöb sig for samme Aar til 12,647 Spd.,
hvortil toges af forrige Aars Beholdning 2,627 Spd., Afgiften
af Byens Brændevinssalg 2,600 Spd., udlignedes 6,189 Spd.,
medens det Övrige dækkedes ved forskjellige mindre Indtægter.
Budgettet for 1862 udgjorde for Bykassen	 30,650 Spd.
Paaregnet Indtægt . 	 5,850

tilbage 24,800 Spd.
hvoraf paa faste Ejendomme . .	 .	 5,600 „ 

til Udligning paa Næring 19,200 Spd.
Fattigkassens Udgifter for 1862 udgjorde 14,387 Spd., hvortil
anvendtes af Afgiften af Brændevinssalg 4,000 Spd. og udlig-
nedes 6,095 Spd., medens det Övrige dækkedes ved Refusioner
og forskjellige andre Indtægter.
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For 1863 oplöb Budgettet for Bykassen til 33,541 Spd.
Den paaregnecle Indtægt fradrages med 	 . • • 6,541

tilbage 27,000 Spd.
hvoraf paa faste Ejendomme	 •	 . . 6,044

til Udligning 20,956 Spd.
Fattigkassens Udgifter i 1863 udgjorde 14,383 Spd., hvoraf
dækkedes 4,000 Spd. ved Afgift af Brændevinssalg, medens
der udlignedes 7,915 Spd. og det Manglende indkom ved Re-
fusioner og andre Indtægter.

I 1864 udgjorde Bykassens Budget . 	 . 40,844 Spd.
Paaregnet Indtægt . .	 .	 8,650 „

- 	
tilbage til Udligning 32,194 Sp d.

Skat paa faste Ejendomme • •	 •	 •	 •	 •	 6,194	 „   

udlignet . • • . . Rest 26,000 Spd.
Fattigkassens Udgifter udgjorde i 1864: 12,391 Spd., hvoraf
dækkedes ved Afgift af Brændevinssalg, hvilken fra dette Aar
af deles lige mellem By- og Fattigkassen, 2,833 Spd. og ud-
lignedes 10,288 Spd. Fattigkassens Beholdning da 3,205 Spd.
mod 1,280 Spd. ved Aarets Begyndelse.

I 1865 belöb Bykassens Budget sig til . 43,344 Spd.
Den paaregnede Indtægt var . 9,150

altsaa indkom i Byskat for 1865 34,194 Spd.
Skatter paa faste Ejendomme . • 6,194

tilbage til Udligning 28,000 Spd.

Fattigkassens Budget var for samme Aar 14,500 Spd., hvoraf
dækkedes ved Andel i Brændevinsafgiften 2,833 Spd. og udlig-
nedes som Fattigskat 10,130 Spd. Det Ovrige paaregnedes
at indkomme ved Refusioner og andre Indtægter. - Det vil
heraf sees, at den Del, der udlignedes paa Formue og Næring,
er for Bykassens Vedkommende foröget med 10,000 Spd., me-
dens den udlignede Sum for Fattigkassen er forhöiet med om-
trent 4,000 Spd., hvilken Forögelse dog for en Del skriver
sig fra, at Afgiften af Brændevinssalg nu deles lige mellem
By- og Fattigkassen. Ved Udgangen af 1865 udgjorde de

•Skatteydendes Antal tilsammen 1,640, nemlig 1,577 Indenbyes-
og 63 Ude-nbyesboende. Den skattelignede Formue ansloges
ved Udgangen af 1865 til 3,684,000 Spd. Byens Assurance-
sum var 1860: 2,180,140 Spd. og 1865 : 2,354,240 Spd., saa-
ledes foröget med 174,100 Spd.

Kommunikationerne til Byen ere i Femaaret lettede ved
Anlæggelsen af 2de Chausseer; den ene gjennem Kobbervig-
dalen, den anden Omlægningen af Paradisbakkerne. Færselen

mellem Christiania og Drammen har været i stadig Stigende.
Der afgaar daglig 4 Deligencer, der svare god Regning, hvor-
hos 2de Dampbaade vedligeholde en regelmæssig Fart paa
Hovedstaden. Den betydelige Samfærsel har ledet Tanken hen
paa at forbinde Stederne med en Jernbane. Saavel Christiania
som Drammens Kommunebestyrelser have bevilget de fornödne
Belöb til de forelöbige Undersögelser og begge Steders Magi-
strater og Formandskaber have i Forening indgivet en under-
danigst Ansögning om, at de tekniske Undersögelser og Be-
regninger maa blive iverksatte. Optælling paabegyndtes i Mai
1865 og bliver fortsat 1 Aar.

Udvandringen gjennem Drammen har i Femaaret, naar
undtagea i 1861, ikke været betydelig. 	 Under

Voxne. Börn. I_ Aar. Sum.
I 1861 udexpederedes 5 Skibe medhavende 1063 458 112 1633
- 1862	 1	 82 45 10 137
- 1863
- 1864	

-	

1	 88 51	 7 146
- 1865	

-	

1	 126 63 11 200

8 1359 617 140 2116
Byen har en betydelig Arbeidsstyrke, der har en taalelig

gjennemsnitlig Fortjeneste, men denne falder ikke lige det hele
Aar, og medens der om Sommeren ikke mangler Arbeide til
dem, der vil arbeide, er Manglen paa Arbeide om Vinteren, især
for den talrige Arbeidsstyrke fra Trælasttomterne, meget %le-
lig og fremkalder mislige Kaar for de Mange, der leve for
Dagen uden at bekymre sig om at opspare noget til Vinteren.
Brændevinsdrikken har jeg Grund til at antage er noget af-
taget. Foranlediget ved den store Konflux af Arbeidsfolk, som
Anlægget af Jernbanen förer med sig, bragte jeg i Forslag
en Forögelse af det afgiftspligtige Kvantum Brændevin fra
170,000 til 185,000 Potter, men de fra Politikammeret med-
delte Oplysninger gik ud paa, at Forholdene ikke gav Anled-
ning til nogen Forögelse. Derimod befrygter jeg, at det samme
ikke kan siges om Konsumtionen af Ol, paa hvis Udsalg Skat-
ten ogsaa forögedes fra 15 til 25 Spd. Tjenerlönnen varierer
ikke ubetydeligt; en Tjenestepige lönnes med fra 12 til 20 Spd.
og en Tjenestegut fra 40 til 50 Spd. aarlig.

Byens Folkemængde udgjorde den 31te December 1865
13,020, hvilket viste en Forögelse i det sidste Tiaar af 3,000
Indbyggere. Ligesom Byen er tiltaget i Folkemængde, tror jeg
med Tryghed at kunne udtale, at den ogsaa i det Hele er
gaaet fremad."

B. Kongsberg.

„Som Oplysninger for dette Steds Vedkommende til Be-.
retningen om Rigets Tilstand i Femaaret 1861-1865 skal jeg
herved indsende folgende tabellariske Oversigter:

1) Opgave over næringsdrivende Borgere og skatteydende
Indvaanere ved Udgangen af f. A.

2) Do. over Bergverksdriften.
3) Do. „ Fabrikker m. v.

4) Opgave over thinglæste og aflæste Gjældsbreve m. v.
5) Do.	 Tvangsauktioner.
6) Do.	 Sparebankens Status.
7) Do.	 Vaabenarbeidernes Sparekasse.

I disse Opgaver saavelsom i de efterfölgende Bemærknin-
ger er der ikke taget noget Hensyn til Kongsberg Sölvverk
eller til dettes Krudtmölle eller til Mynten og heller ikke til Vaa-
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benfabrikken, da man antagelig paa anden Maade baade lettere
og bedre vii . kunne erhverve de fornödne Oplysninger om disse
Indretninger, der drives for Statens Regning.

Jeg skal forövrigt tilföie folgende Bemærkninger og tillige
endel Oplysninger, som ere fordrede, men som ikke indeholdes
i de, naaynte Opgaver. Antallet af handelsberettigede Per-
soAer udgjorde ved Udgangen af forrige Femaar 66. Ved
U_dgangen, af Aaret 1865 var . Antallet 65. Alle de Berettigede
haye dog WO benyttet sin Ret og er :dette formentlig

med 16, saaledes at altsaa i alt Fald ved Udgangen af
Femaaret kun 49 Personer dreve Handel; af disse dreve 6
Personer tvlelulikende Brændevinshandel. Nogen væsentlig For-
andring antages ikke at være indtraadt i dette Steds Handel.
Sopi, bemærket i foregaaende Femaarsberetning har dette Sted
i en væsentlig Grad tabt sin Handel med Inclvaanerne af Tele-
marken, hvilket dels har sin Grund i de forbedrede Kommuni-
kationer med Skien og dels deri, at der har nedsat sig ikke
saa faa Frihandlere ; dog henter man fremdeles for endel sine
Varer i Kongsberg, isærdeleshed i den Tid af Aaret, da Van-
dene ikke ere farbare og Reisen til Skien vanskelig, ligesom
Indvaanerne af Tins Prmstegjeld formentlig i det Væsentlige
hidtil ere vedblevne at kjöbe deres Varer her. Ogsaa i Nume-
dal har der nedsat sig endel Frihandlere, der for en stor Del
faar sine Varer fra Drammen, hvor ogsaa Indvaanerne selv om
Vinteren for en stor Del henter sine tungere Varer. Enkelte
Fluktuationer kunne ogsaa i Femaarets Löb have indtruffet i
Handelen; men disse ere for endel ikke særegne for dette
Steds Handel. Pao, Grund af den amerikanske Krig steg saa-
ledes Prisen paa Bomuldsvarer voldsomt, indtil 300 pet., og
dette i Forbindelse med at man stadig ventede, at Prisen igjen
skulde falde, bevirkede, at Afsætningen af Bomuldsvarer i höi
Grad formindskedes. Denne Aftagen i Afsætningen af Bom-
uldsvarer fremkaldte i Begyndelsen nogen Stigning i Afsætnin-
gen af Linnedvarer, der forholdsvis bleve billigere; Afsætningen
af Linnedvarer steg dog ikke saameget, som Afsætningen af
Bomuldsvarer aftog ; efter en Tid faldt ogsaa Afsætningen af
Linnedvarer og standsede tilsidst næsten aldeles, da den stærke
Efterspörgsel bevirkede, at meget daarlige Linnedvarer bleve
bragte i Handelen.

Omsætningen med Landdistrikterne bestaar væsentlig i
Kolonialvarer, men tillige tildels i Manufakturvarer; det vil ikke
være muligt at tilveiebringe nogen tabellarisk Oversigt over
denne Omsætning.

Omsætning af Trælast foregaar kun i ubetydelig Grad
inden Byens Jurisdiktion. Dels gaar nemlig den runde Last,
der er opkjöbt i Landdistrikterne, kun gjennem Byen, dels op-
skjæres den her enten for Udenbyesboendes Regning eller for-
sælges, efter at være skaaren, andetsteds. Omsætningen inden
Byen sker væsentlig af Sölvverket, og er dens Priser opgivne
saaledes: Tömmer 10 Alens: 8 a 9" Top 5 Spd.; 10" Top
8 Spd. og 12" Top 12 Spd. 60 Skill. pr. Tylt; 12 Alens:
8 a 9" Top. 6 Spd., 10" Top 9 Spd. 60 Skill. og 12" Top
14 Spd. pr. Tylt; Planker 6 Alens, iste Sort: 9" x 3"
3 Spcl. 24 Skill., 8" x 3" 2 Spd. 72 Skill. pr. Tylt; Bat-
ten.splan.ker 10 Mens, förste Sort: 61" x 21" 3 Spd. 96 Skill.

pr. Tylt; Bord, 6, Alens, Iste Sort, 9" x 11" 1 Sp& 24
Skill. Andre Dimensioner forholdsvis efter de marte Prism,
Til Lettelse af Tömmerets Fremdrivt vides ingen Foranstaltning
at være truffen inden Byens Jurisdiktion.

Ved Udgangen af forrige Femaar var 127 Personer beret-
tigede til at drive 26 forskjellige Slags Haandverk, og benyt-
tede de 57 Svende og Drenge. Ved Udgangen af Aaret , .1865`•
vare 142 Personer, hvoraf 1 uden Borgerskab, berettigede til
at drive 25 forskjellige Slags Haandverk. Forskjellen , mellem

Antallet af Arter af Haandverk i begge Fernaar grander , sig
deri, at 1 Person i forrige Femaar drev Bödkerhaandverk, me-
dens Ingen ved det nu • forlöbne Femurs- Udlöb drev , dette
Haandverk. Det gjælder imidlertid for begge Femaar, at ikke
alle til Haandverksdrift Berettigede benyttede sin Ret. Ved,_
Udlöbet af sidste Femaar antages saaledes i det Höieste kun
96 Personer i Virkeligheden at have övet Haandverksdrift, og
bényttede disse efter Rodemesternes Opgaver 55 Svende og
Drenge. Det forholder sig vistnok saa, at nogle Haandverkere
af og til udföre Haandverksarbeide ude i de tilgrændsende
Landdistril:ter og at Indvaanerne af disse for endel lade ud-
före Haandverksarbeide her i Byen, og at ogsaa noget Haand-
verksarbeide, navnligen færdigsyede Klæder og Snedkerarbeide,
har fundet Afsætning udenfor Stedet, men i det Hele taget
maa dog formentlig den  Afsætning, som Haandverksarbeide harr
nydt udenfor Stedet, siges at være ubetydelig. Nogen væsent.
lig Forandring i Haandverksdriften eller i Haandverkernes Stil-
ling antages ikke at have fundet Sted.

Husfliden kan ikke siges i nogen stor Grad at være ud-
viklet her paa Stedet; vistnok tilvirkes efter Rodemesternes
Opgivende noget Thi af Liin og ikke saa lidet af Bomulds- og
Uldtöier, men væsentlig kun til eget Brug og kun höist ube-
tydeligt til Salg.

I Fabrikdriften har dels nogen men ubetydelig Udvidelse
og dels nogen Indskrækning fundet Sted; i det Hele taget maa
formentlig Fabrikdriften snarere siges at were gaaet tilbage end
at have gjort Fremskridt. Der er saaledes tilkommet et nyt
Saugbrug (en Dampsaug), ligesom et Ölbryggeri formentlig siden
forrige Femaar er noget forbedret og udvidet, men der er
nedlagt 1 Kormölle (Sölvverkets, som dog blev drevet af
Private), 1 Tobaksfabrik, 1 Træoliefabrik, 1 Barkemölle (Sölv-
verkets, men som ogsaa dreves af Private) og 1 Malteri. Som
den medfölgende Opgave viser, fandtes her ved Udgangen af

865, foruden Sölvverkets Krudtmölle og Vaabenfabrikken, end-
videre : 3 Kornmöller, 3 Saugbrug, 1 Krudtmölle, 1 Lunte-
fabrik, 1 Barkemölle, 1 Fineersaug, 1 Kjönrögrabrik og 2  Öl-
bryggerier.

Derhos fandtes 1 Malteri, som ikke er indtaget i Opga-
ven. Naar der i Opgaven ikke findes anfört Garverier, medens
der i Opgaven for forrige Femaar var anfört 4 saadanne, saa
gi under dette sig deri, at Garverier , efter de for  nærværende
Femaarsberetning &Mende Regler, kun skulle indtages i Op-
gaven over Fabrik- og Industrianlæg, forsaavidt de giennem-
snitlig sysselsatte 5 Arbeidere, hvilket ikke er Tilfældet ved
noget af de herværende Garverier. Ved de i Opgaven indtagne
Indretninger sysselsattes 133 Arbeidere, Mestere og andre Betjente.



F. Buskerud Amt.	 C. No. 2.	 19

Aif Bergverker findes her foruden Sölvverket fremdeles
kiln et, Jernverk. Efter Bestyrerens Meddelelse skal der ikke
i Fernaaret were indfört nogen Forbedring ved Drivt eller Til-
virkningsmaade; der sysselsattes 13 Arbeidere og 3 Opsyns- og
Regnskabsbetjente, af hvilke sidste dog den ene var Skovbe-
tjent og udelukkende havde med Verkets Skovdrift at gjöre.
Det gjennemsnitlige aarlige Produkt har i Femaaret været 1,431
Skpd. Stangjern og 89 Skpd. Knibjern. Der har været for-
brugt gjennemsnitlig aarlig omtr. 1,103 Læster Trækul, men
ingen. Stenkul.

Efter Bestyrerens og Distriktsbergmesterens Meddelelser
liar. Hammervirksomheden været indskrænket fra Oktober 1863
og, hvad Stangjernstilvirkningen angaar, ganske indstillet fra
Mai til December eller omtrent 7 Maaneder af Aaret 1865.

Distriktsbergmesterens Meddelelse indeholder ingen Oplys-
ning om, hvorvidt der er falden nogen Indtægt ved Omsætning
af Mineralier, som ikke kunne henregnes til Metaller, men ma-
dam: Omsætning har dog formentlig ligesaalidt i nærværende
som i foregaaende Femaar fundet Sted.

I denne vidtstrakte Jurisdiktion, hvoraf forholdsvis kun en
liden Del er bymæssig bebygget, bliver Jordbruget af större
Betydning end i andre Bykommuner ; Jorden er dog temmelig
udstykket og benyttes for en stor Del som Lökker af Indvaa-
nerne i den egentlige By; formentlig den störste Del beboes
dog af dem, der benytte Jorden, men de fleste af disse Jord-
dyrkere drive dog tillige og tildels væsentlig anden Næring,
isærdeleshed som Arbeidere ved Sölvverket og Vaabenfabrikken;
for en Del ernære ogsaa Jorddyrkerne sig  væsentlig ved Jord-
bruget, i Forbindelse dog som oftest med nogen Kjörsel. Nogen
væsentlig Forandring i Jordbruget vides ikke at være indtraadt.

Efter Rodemesternes Opgaver er der i Femaaret opbrudt
29 Maal Nyland ; ved Udgangen af Aaret 1865 :holdtes 127
Heste, 500 Stkr. stort Kvæg, 151 Faar, 37 Gjeder og 37
Svin. Efter Rodemesternes Opgaver holdes der i det Væsent-
lige kun Melkekjör; dog skulde af det Antal stort Kvæg, som
holdtes den 31te Decbr. 1865, som meldt 500 Stkr., 18 Stkr.
ikke være Melkekjör. Der antages dog at holdes flere Melke-
kjör end Indvaanernes Jordbrug egentlig föder, men dette er
vel i Almindelighed Tilfældet i Byerne. I en enkelt Rode, der
ligger noget höit til Fjelds, og hvor Kreaturene ere mindre
og ikke födes saa godt som i den övrige Del af Jurisdiktionen,
opgives Melkeudbyttet i et Aar af en Ko til 840 Potter; Op-
gaverne for de övrige Roder variere fea 1,000 til 2,000 Pot-
ter og i en enkelt Rode opgives at være Kjör, som give 3,000
Potter Melk aarlig. I Almindelighed fortæres eller afhændes
Melken, som den er; kun lidet ystes eller kjernes og da vw-
sentlig til eget Brug. Udsæden i 1865 opgives til 6 7si Td.
Hvede, 11-I Td. Rug, 79 1-3.6- Td. Byg, 1 Td. Blandkorn, 99-4-
Td. Havre, -1!.8- Td. Erter og 584 Tdr. Poteter. Udsæden paa
et Maal Jord opgives til af Hvede Td. (i en enkelt Rode 11
Sætting), af Rug T1-6 Td. (i en enkelt Rode 1-1-6 a Td.), af Byg
_a_ Td. (i en enkelt Rode Td. og i en anden-  T36 Td.) ,
af Blandkorn 1, Td., af Havre 14. Td. og af Poteter i Alminde-
lighed 1 a 11 Td., men i en enkelt Rode 2 og i en anden
3 Tdr,

Udsæden opgives i et Middelsaar at give: af Hvede 9, af
Rug 13, af Byg 101, af Blandkorn 8, af Havre 7, af Erter 8
og af Poteter 71 Fold.

Der er ikke siden forrige Femaar skeet nogen Forandring
i Længden al de med Hjulredskab fremkommelige Veie, hvis
Længde formentlig udgjör omtrent 34 Mil, hvoraf omtrent 14-
Mil formenes at kunne regnes som Hovedvei. Som i de fore-
gaaende Femaarsberetninger meldt , vedligeholder Sölvverket
inden Jurisdiktionens Grændser derhos farbare Veie til Gruber
og Pukværker, hvis Længde nu angives til omtrent 2 Mile.

Udvandringen til fremmede Verdensdele har i Femaaret

ikke været betydelig; men nogen ganske nöiagtig Opgave der-
over kan ikke meddeles. Efter de fra Sognepræsten modtagne

Oplysninger udvandrede i 1861 : 1, i 1862: 11, i 1863: 1, i
1864 : 4 og i 1865 : 11, eller tilsammen 28 Personer; den i

1863 udvandrede Person (en Gut paa 20 Aar) reiste til Austra-
lien ; de övrige til Nordamerika. Af de Udvandrede vare 2
Familier, den ene paa 4 og den anden paa 6 Personer; af de
övrige vare 14 ugifte Mandspersoner, hvoraf de 12 i en Alder
af omtrent 20 Aar, 1 i 17 Anm og 1 formentlig i omkring 30
Aars Alder; 2 ugifte Fruentimmer i en Alder af 25 og 40 Aar
samt en Enke paa 70 Aar og 1 ældre gift Kone. Af de Ud-
vandrede vare 1 Familie — paa 6 Personer —, der udvan-
drede i 1865, og Familiefaderens Moder, en gift Kone, der ud-
vandrede Aaret forud, Mormoner, der reiste til Utah. Som
ytret er denne Opgave ikke nöiagicig; den stötter sig i det
Væsentlige til Ministerialbogen men dog ogsaa til anden Kund-
skab ; imidlertid antages den dog paa det nærmeste at angive
Antallet af Udvandrede i Femaaret.

Efter Rodemesternes Opgave varierer Lönnen for en Tje-
nestedreng fra 25 til 50 Spd. og for en Tjenestepige fra 10
til 22 Spd. Daglönnen for en simpel Haandarbeider opgives
at variere fra 30 til 40 Skill.

Den medfölgende Opgave fra den herværende Sparebanks
Kasserer viser, at Sparebankens eget Fond ved Udgangen af
Aaret 1865 udgjorde 15,911 Spd. 30 Skill. og Indskydernes
Eiendom ved samme Tid 155,360 Spd. 29 Skill. Ved Udgan-
gen af Aaret 1860 udgjorde Sparebankens eget Fond 10,921 Spd.
og Indskydernes Eiendom 112,662 Spd. Indskydernes Antal
udgjorde ved Udgangen af 1865 : 1,360 Spd. og ved Udgangen
af 1860 : 1,093 Spd. Administrationsudgifterne udgjorde i 1860:
580 Spd. og i 1865: 748 Spd.

Der bestaar derhos her i Byen et Laane- og Understöt-
telsesinstitut, kaldet Vaabenarbeidernes Sparekasse, men dennes
Virksomhed indskrænker sig til Interessenterne, nemlig de faste
Vaabenarbeidere, der önske at være Medlem. Som medfölgende
Opgave fra Kassens Regnskabsförer viser, eiede Sparekassen
ved Udgangen af Aaret 1861 : 3,174 Spd. 201 Skill. og ved
Udgangen af 1865 : 3,714 Spd. 45 Skill. Sparekassen har
ingen egentlige Indskydere ; dog maa enhver fast Vaabenarbei-
der, der önsker at være Medlem af Sparekassen, erlægge i
Indtrædelsespenge en Gang for alle 1 Spd., og er Sparekassens
Eiendom Medlemmerne tilhörende. Fondet er fra först af dannet
dels ved frivillige Gaver og ved indkomne Mulkter for For-
sömmelse i Fabrikken og dels ved indvundne Renter, og i de
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sidste 12 Aar ved Bidrag og Mulkter for Forsömmelse samt
Renter af udlaante Penge. Administrationsudgifterne opgives i

Femaaret at have udgjort gjennemsnitlig 33 Spd. aarlig. For-
uden at Medlemmerne af Sparekassen kunne erholde Laan fra

10 til 100 Spd. mod Afbetaling og 4 pCt. aarlig Rente, nyder

ethvert Medlem, der har været syg i 15 Dage og derover, en
daglig Understöttelse stor 20 Skill. som gift og 10 Skill som
ugift, hvorhos der ogsaa ved enkelte Leiligheder har været til-
staaet En og Anden, hvis Kaar have været trykkende, Gratifi-
kation fra 5 til 20 Spd. Der opgives saaledes i Femaaret at
være udbetalt af Sparekassen til Syge 706 Spd. 80 Skill. eller
gjennemsnitlig aarlig 141 Spd. 40 Skill. og i Gratifikationer
62 Spd. 45 Skill. eller gjennemsnitlig aarlig 12 Spd. 57 Skill.

I Femaaret er thinglaast Gjeldsbreve og Skifteudlæg med

Pant i faste Eiendomme til Belöb 217,145 Spd. 17 Skill. og

aflæst 69,499 Spd. 17 Skill., hvorefter nævnte Pantehæftelser
skulde være forögede med 147,646 Spd., men det maa herved

bemærkes, at af disse Pantehæftelser hæfte 125,430 Spd. 40 Skill,.
samtlige de under samme Eiere samlede Kongsbergs og Eids-

fos Jernverks Eiendomme, hvoraf en forholdsvis liden Del lig--
ger under Kongsbergs Jurisdiktion og hvis nye Eiere, der
udstedte Pantedokumenter for nævnte Belöb for Kjöbesummen
for Eiendommene, ikke bo hersteds; disse Pantehæftelser ved-
röre saaledes meget lidet denne Byes Ökonomi. I forrige

Femaar oversteg de thinglæste Hæftelser de  aflæste med 60,084

Spd. 69 Skill., men deraf hvilede ogsaa 22,000 Spd. i de sam-

lede Kongsberg og Eidsfos Jernverks Eiendomme.
I Femaaret thinglæstes Afhændelsesdokumenter for 311

faste Eiendomme for en samlet Kjöbesum af 120,095 Spd.

108 Skill.
I det foregaaende Femaar thinglæstes Afhændelsesdoku-

menter for 393 faste Eiendomme for en samlet Kjöbesum af

139,763 Spd. 98 Skill.
Al Exekutioner og Udpantninger afholdtes i Femaaret

3,335 for et samlet Belöb af 34,916 Spd. 109 Skill.; men
heraf ,var Udpantningernes Antal 3,225 for et samlet Belöb af

22,421 Spd. 104 Skill. I det forrige Femaar var det samlede
Antal af Exekutioner og Udpantninger 3,398 for et samlet

Belöb af 26,150 Spd, 99 Skill., hvoraf 3,306 Udpantninger
for et samlet Bel6b af 16,339 Spd. 581 Skill. Udpantningerne
angaa imidlertid Skatter, Afgifter, Mulkter og andre lignende
Udredsler og foranlediges sikkerlig for en meget stor Del vm-
sentlig ved Debitorernes Efterladenhed, hvorfor der formentlig
kun kan tages lidet Hensyn til disse.

Af Tvangsauktioner er der i Femaaret afholdt 65 for et
samlet Gjeldsbelöb af 15,834 Spd. 2 Skill., men kun de fær-
reste af disse have ledet til endeligt Salg.

Efter Folketællingen den 31te December 1855 udgjorde
Byens Folkemængde 4,417 med 1,064 Husholdninger. Efter
Folketællingen den 31te December 1865 var Indvaanerantallet
5,010 med 1,102 Husholdninger. Forögelsen i Tiaaret er
altsaa 593.

De Skatteydendes Antal var i 1865 : 1,148; af disse vare
1,033 beskattede efter en antagen Næring af indtil 300 Spd.,
57 efter Do. af indtil 600 Spd., 44 efter Do. af indtil 1,000
Spd. og 14 efter Do. over 1000 Spd.; den höieste antagne
Næring var 2,500 Spd. (et Saug- og Möllebrug).

Der findes her i Byen 3 Fattigvæsener, nemlig det saa-
kaldte publique Fattigvæsen (Statens eller det gamle Sölvverks
Fattigvæsen), det private (Byens, det nye Sölvverks og Vaa-
benfabrikkens Fattigvæsen) og Kongsberg Jernverks Fattig-
væsen. Al disse Fattigvæsener tilsammen bleve  i Femaarets
iste Aar 1861 understöttet 615 Personer med 10,238 Spd.
43 Skill. (Al det offentlige Fattigvæsen 221 Personer med
4,600 Spd. 431 Skill., af det private Fattigvæsen 385 Perso-
ner med 5,465 Spd. 12 Skill. og af Jernverkets  Fattigvæsen
9 Personer med 172 Spd. 1071 Skill.).

I 1865 bleve af de tre Fattigvæsener tilsammen under-
stöttet 817 Personer med 10,639 Spd. 10 Skill. (Al det of-
fentlige Fattigvæsen 219 med 4,042 Spd. 117 Skill., af det
private Do. 579 med 6,392 Spd. 100 Skill. og af Jernverkets
Do. 19 Personer med 203 Spd. 33 Skill.). Administrations-
omkostninger ere ikke medtagne under Understöttelsens Belöb.
Sammenholdt med Folketællingen ved Femaarets Udgang nyder
altsaa hvert 6te a 7de Individ Fattigunderstöttelse."

C. Hønefos.

Ved herved at afgive den anordnede Beretning angaaende
Hönefos Byes ökonomiske Forholde for Femaaret 1861-65,
maa jeg for en stor Del henvise og henholde mig til min Be-
retning af 5te August 1861 vedkommende Femaaret 1856-60.

Stedets Kirke blev fuldfört i 1862 og indviet den 10de
December s. A. Senere har man saaledes kunnet  glæde sig i

Afbenyttelsen af et hyggeligt og venligt Gudshus. Dets Ko-
stende belöb imidlertid til cirka 6000 Spd., istedetfor de op-
rindelige under andre Tidsforholde anslaaede 4,000 Spd., og
denne Forskjel har naturligvis ikke lidet bidraget til Forögelse
af Stedets Skattebyrde. Reglementer for Kirke og Kirkegaard

ere udfærdigede og approberede af Stiftsdirektionen den 3 1 te

Oktober 1864.

Istedetfor de ved Flommen i 1860 udgaaede Broer, er for
Veifondets Regning, dog saaledes at Hönefos By dertil i sin Tid
skal bidrage 650 Spd., opfört en ny, prægtig Bro mellem By-
ens söndre og nordre Del. Ligeledes er for Buskeruds Amts-
kommunes Regning opfört Bro ved Overnaandsund - mellem
Byens nordre Del og Vesterntangen istedetfor den i 1860
udgaaede -, og Bro over Qvternbergsund ved Byens söndre
Grændse. De mange Ulemper ved Oversætningen over Elven
paa sidstnævnte Sted ere saaledes bortfaldne, og ved samtlige
nævnte Broer er saavel Adkomsten til Stedet som Forbindelsen
mellem dettes forskjellige Dele i höi Grad lettet. Ogsaa ved
Omlægning for Amtskommunens Regning af den i Byens vestre
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Greendse indfaldende meget besværlige Riper-Bakke har man i
Adkomsten til Stedet vundet Lettelse.

Som Fölge af Qværnbergsumi-Broens Opförelse har Höne-
fos Kommune bekostet Anlæg af en Del af Byens Storgade,
overensstemmende med den i sin Tid approberede Regulerings-
plan, uagtet der endnu ikke er Iforegaaet nogen Bebyggelse
mod denne Del. Udgiften derved belöb til cirka 380 Spd.

Sundhedskommissionen for Stedet er oprettet overensstem-
mende med Lov af 16de Mai 1860 og almindelige Forskrifter

med Hensyn til Sundhedsvæsenet ere vedtagne og approberede
ved kgl. Resolution af 5th December 1863.

For Hönefos Byes med Buskeruds Amts forenede Fæng-
selsdistrikt er i Hönefos opfärt et Distriktsfængsel med Rets-

lokale og Familiebolig for Vagtmester og Slutter. Den Andel
af Udgifterne ved Fængselsvæsenet, som Byen har at betale,
er ved kongelig Resolution fastsat til det Dobbelte af hvad
den, beregnet efter Forholdet mellem Amtets og Kjöbstadens

Folkemængde, vilde udgjöre, men til hvilken Sum denne Andel
vil komme til at oplöbe, vides forövrigt endnu ikke.

Det Dampskib, som efter forrige Femaarsberetning var

projekteret, blev anskaffet og i Sommeren 1 862 sat i Fart paa

de ringerigske Indsäer (Holts- og Tyrifjorden) samt Storelven,
til Hönefos ; men en uheldig Forbindelse med den Drammenske
Handelsstand angaaende Dampskibets Anskaffelsé medförte, at
Fartöiet, istedetfor som oprindelig tænkt at gives en passende
mindre Störrelse, tjenlig for Elvefart med Gods og Passagerer,
tillige blev bygget for at tjene som Bugserfartöi for Trælast-

grimer. Som Folge deraf fik det vistnok i og for sig iövrigt

gode og velindrettede Fartöi saadanne Dimensioner, at det blev
mindre skikket for Elvefarten. Dette m.edförte mangfoldige
Ulemper, navnligen i de förste Aar, og dette i Forbindelse med

den, muligens tildels som Fölge af manglende Erfaring om,
hvorledes dette aldeles nye Anliggende rettest burde tages,
mindre heldige Administration, medförte saa stort Tab for det
oprindelige Interessentskab, at dette besluttede at sælge Damp-
skibet. Ved Auktion blev det tilslaaet det  nuværende Interes-

sentskab, bestaaende af 3de Mænd, hvoraf de 2 fra Hönefos,

for 6,500 Spd., omtrentlig Halvdelen af dets oprindelige Ko-
stende ; men, efterat Elven yderligere er bleven reguleret, og
det nu er lykkedes at holde Dampskibet i regelmæssig Fart,

ialfald i den Del af Sommeren, Vandstanden i Elven er nogen-

lunde passabel, synes dets Forretninger at være bande i Til-

tagende og lönnende for Interessentskabet ligesom til Lettelse
for Kommunikationen inden Distriktet.

Uagtet gjennemkrydset af Elvene savner Hönefos i höi

Grad en Vandledning; men de lokale Forholde ere saa lidet
gunstige for Anlægget af en saadan, at den vil paakræve for-
holdsvis store Udgifter. Imidlertid har dog Kommunen for
Tilfælde gjennem et i Christiania Sparebank negocieret Laan,
stort 8,000 Spd., sikret sig de fornödne Midler til Disposition
ogsaa for dette Öiemed, men hidtil har man ikke vovet at pröve

Anlægget gjenneinfört, fordi de sidste Aars uheldige Konjunk-
turer og den paa Grund deraf aftagne Skatteevne gjör det

mindre tilraadeligt for Nærværende yderligere at foröge Skatte-

byrderne.

I Femaaret er, navnlig i Byens söndre Del, opf6rt flere
nye Huse, fornemmelig af Handlende, men heraf kan ikke dra-
ges den Slutning, at Stedets ökonomiske Forholde have for-
bedret sig; tvertimod har nok netop Byggespekulationerne for
ikke liden Del foröget de Vanskeligheder, Vedkommende paa
Grund af Konjunkturerne forövrigt have havt at kjæmpe med.
Ved Femaarets Udgang var forsikret i Landets almindelige
Brandkasse en Husværdi af 156,080 8pd. imod 100,840 Spd.
ved Femaarets Begynctelse, men den samlede Husværdi ved
Femaarets Slutning udgjorde ifölge çle afholdte Brand- og
Skattetaxter 165,150 Spd.

Angaaende Stedets Næringsveie kan jeg i det Hele hen-
holde mig til den foregaaende Femaarsberetning.

Efter hoslagte Fortegnelse havde Stedet ved Udgangen af
Femaaret 25 Handlende, nemlig 24 Handelsborgere og et Land-
handleri, med hvilket sidste er forbundet Ret til Udskjaanken
og Udsalg af Brændevin i mindre Partier end 40 Potter, samt
videre 2de Brændevinshandlere og 9, som havde erhvervet Ret
til Oludskjænken. Nogle Handelsborgere holdt imidlertid ikke
aaben Butik, dels fordi de ikke længere dreve nogen egentlig
Handelsvirksomhed, dels fordi deres Boer stode under Skifte-
behandling.

I min forrige Femaarsberetning ytrede jeg, at Handelsfor-
holdene paa Stedet ikke havde udviklet sig saaledes, som de
sandsynligvis maatte kunne. Dette er fremdeles Tilfældet, uag-
tet det nok maa siges, at nogle af Stedets Handlende nu drive
Forretningerne paa en bedre Maade, end man tidligere har an-
sect at være almindelig. Femaaret, især dets sidste Halvdel,
har iövrigt været mindre heldig for Handelsrörelsen, og Han-
delsomsætningen kan neppe anslaaes til saameget som i den
foregaaende Periode. De forandrede Tidsforholde ere ogsaa
komne tilsyne derved, at flere af Stedets Handlende — hvad
tidligere, lige fra den Tid, Stedet fik Kjöbstadsrettighed, har
været godtsom ukjendt — have opgivet sine Boer til Konkurs-
behandling. Men, efter hvad der har vist sig, kunde disse
Handelsmænds Stilling heller ikke i Længden have været holdbar.
Uden egne Midler, men med let Adgang til Kredit paa Varer,
have de begyndt sin Virksomhed, og efter det ogsaa her i
stor Maalestok anvendte Kreditsystem, have de udborget en
stor Del af sine Varer paa mange og tildels usikre Hænder,
og uden tilstrækkelige Resourcer have nogle af dem, som alle-
rede bemærket, indladt sig paa Byggeforetagender, hvorved og-
saa Kapital er bleven trukken ud af deres Næringsvei, til Skade
for denne. Det kunde derfor ikke være at vente, at de skulde
kunne modstaa Trykket af deres Kreditorer, naar de indtraadte
ugunstige Pengeforholde medförte, at deres Kredit indskrænke-
des eller endog stoppedes. Uheldig for Stedets reelle Handel
virker ogsaa de saakaldte „Jödeauktioner," som hyppigere
synes at komme i Brug. Derved udbydes en Mængde Varer,
som Publikum, naar der kun kan faaes Kredit, er kjöbelystent
nok paa, om det ikke absolut er Nödvendighed`sartikler, og
lader sig tilslaa, som det vistnok kan synes for en rimelig
Pris, men meget ofte skal det vise sig, at netop disse Varer
ere meget dyrt betalte.

Naar Jernbaneforbindelsen med Drammen kommer istand,
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vil ider sandsynligvis foregaa et fuldstændigt Omslag i Stedets
Haaidelsforholde. Konkurrencen med de större Byer vil da
neppe længere tillade at drive Handelen saaledes • som hidtil,
da man i Regelen synes af en liden Omsætning at have villet
uddrage den störst mulige Avance, og et saadant Omslag turde
muligens komme til at virke noget forstyrrende, især i Begyn-
gyndelsen; men det turde maaske ogsaa _ventes, at Mænd med
Indsigt og Foretagelsesaand, og især, naar dermed maatte were
forenet nogen Kapital, netop da ville finde Anledning til at
virke til Gavn baade for sig selv og Stedet.

De i min forrige Femaarsberetning paapegede nye Vei-

anlæg formenes, paa Grund af Jernbaneanlægget, at maatte paa-
kalde desto större 'Opmærksomhed, og navnligen synes Forlxn-
gelsen af Chausseen fra Vik til Hönefos at fremstille sig saa-
meget nödvendigere, naar der efter den forandrede Plan for
Jernbaneanlægget nu ikke kan blive nogen Jernbanestation ved
Monserud i Norderhoug, men derimod först i eller ved Hönefos.

Antallet af de paa Stedet boende Haandværkere angives i
den oven paaberaabte Fortegnelse. 58 af dem have Borgerskab;
27, som anse sig haandværksberettigede i Henhold til § 2 i
Lov af 3dìe September 1851, derimod ikke. Foruden de an-
förte gives der 12, som have erhvervet Borgerskab i forskjel-
lige Haandværksfag, men da de ikke bo paa Stedet — det
'irides ikke engang, hvor de fleste af dem opholde sig — ere
de ikke optagne i Fortegnelsen. Heller ikke enhver paa Ste-
det boende Haandværksberettiget driver selvstændigt Haand-
værk eller sysler dermed netop til enhver Tid af Laret; nogle,
som arbeide i sit Haandværk om Vinteren, ere t. Ex. om Som-
meren tildels beskjæftigede med Briitningsarbeide.

Med Hensyn til hvorledes Haandværksvirksomheden drives
og Omfanget af denne, henholdes forövrigt ganske til min fore-
gaaende Fefrmaarsberetning.

Stedets Brænderi kun været i Drift en kort Tid i
Aaret 1862.

Stedets ölbryggeri har derimod væiet i stadig Gang og
er bleven drevet paa samme 1VIaade som för.

En i Femaaret ved Hofs-Fos i Hougs Sogn anlagt Krudt-
og Benmölle nævnes her, fordi dens Anlæg for en væsentlig
Del skyldes en her paa Stedet boende Handlende, der er Med-
eier i Bruget, og fordi dens Produkter afsættes i Hönefos, men
Oplysning om Omfanget af Fabrikkens Virksomhed vil forövrigt
blive meddelt i Femaarsberetningen for Ringeriges Fogderi.

I Femaaret have kun 7 Möller været i Drift, og disse,
som stadigen beskjæftige 14 a 15 Mand, have i Gjennemsnit
aarligen formalet 12,600 Tdr. De 2 Stamper, som drives i
Forbindelse med Möllebrug, og en Tredie , som beskjæftiger
1 Mand, have i Gjennemsnit stampet aarlig noget over 8,000
Alen Vadmel. Tvende af Stamperne ere tillige indrettede til
Barkestampning for Garverne, og er i Gjennemsnit aarlig stam--
pet 700 Tdr. Bark.

Af de 4 Sauge paa Stedet have kun 3, og disse heller
ikke stadig, været i Drift. I Gjennemsnit er til Bord og Plan-
ker aarligen kun opskaaret cirka 800 Tylter.

Angaaende Stedets Landbonæring henholdes til Beretningen
for Femaaret 18g. Kreaturholdet den 31te December 1865
udgjorde : af Heste 38, af stort Kvæg 82, af Faar 50 og af
Svin 68. Til Kreaturfödselen kan dog ikke paa Stedet avles
det Fornödne, men det Manglende faaes dels fra Vedkommen-
des Eiendomme udenfor Byen eller ved Kjöb i Omegnen.

Udsæden i Aaret 1865 var af Rug 11.14 Tönde, af Byg
164.1 Tönde og Blandkorn 1711 Tönde, af Havre 3 1; Tönde,
af Erter 1- Tönde, af Poteter 120i- Tönde og af Linfrö
Tönde.

I Femaaret ere 13 Personer udvandrede; 1 til de neder-
landske Besiddelser i Ostindien, de övrige til Amerika.

Den 31te December 1865 udgjorde Stedets Folkemængde
1,026 mod 830 efter Tællingen i 1855. Forögelsen antages
fornemmeligen at skrive sig fra de sidste 5 Aar.

Opgave over de i Femaaret paa Stedet afholdte Exeku-
tions- og Udpantningsforretninger hosleegges.

Ligeledes vedlægges en Opgave over Hönefos Laaneind-
retnings Status ved Udgangen af Femaaret.'

Buskeruds Amtmandsembede den 31e Marts 1868.

Underdanigst

Breder.
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Jarlsberg og Laurvigs Amt.

Underdanigst Beretning
om den oekonomiske Tilstand i Jarlsberg og Laurvigs Amt i Femaaret 1861-1865.

A. Vedkommmende Landdistrikterne.
Jordbruget.

Det hele Amt, hvis störste Udstrækning i lige Linie fra
Nord mod Syd er omtrent 8 og fra Vest mod Öst omtrent 34
Miil, er efter Kraft 18116- norske - Kvadratmiil stort og havde
ifölge Folketællingen, ved Udgangen af 1855 85,423 Indvaa-
nere, hvoraf Kjöb- og Ladestedernes Befolkning udgjorde
22,944 Mennesker. Heri er ikke medregnet Frederiksværn
med Staværn, hvis Folkemængde var 1,014 Mennesker, og de
bymæssigt bebyggede Dele af Skougers Præstegjeld —Hedens-
rudtangen, Grönland og Sundhougen, som egentlig ere  Forstæ-

der under Drammen, og henhöre under denne Byes Politiju-
risdiktion. Disse Forstseder havde omtrent 1,500 Mennesker.
Regnes Frederiksvaarn med Staværn og Hedensrndtangen, Grön -
land og Sundhougen med, bliver Antallet af Byindvaanere ved
Udgangen af 1865 omtrent 25,500.

Paa 17 Mennesker falder altsaa paa det nærmeste 12
Landboere og 5 Byboere.. I Virkeligheden udtrykker ikke
disse Tal Forholdet mellem dem, der leve af Jordbrug, og
dem, der leve af anden Næring. Thi for en stor Deel af
Landbefolkningen, især langs Kysten, er Söfarten Hovednærings-
vei. Dette er især Tilfældet i Nöterö, Stokke og Sandeherreds
Prwstegjeld, hvis Indvaanerantal paa Kvadratmilen er som fölger :

Areal. Indvaanere.
Nöterö med Tjömö . Miil. 7,504.
Stokke . . [1] Mill. 5,068.
Sandeherreds Landdistrikt 33-fl Miil 5,423.

Hvor mange Procent af det hele Indvaanerantal, der lever
af Jordbruget som Hovednæringsvei, lader sig ikke med Nö iag-
tighed bestemme, men ovenstaaende Tal vise, at her inden.
selve Amtet efter norske Forhold er et stort Antal Konsumen-
ter af Landmandens Produkter. Den nordlige Deel af Janis-

bergs Fogderi har desuden sit Hovedafsætningssted i Drammen,

og de sydligste Præstegjeld i Laurvigs Fogderi afsætte med

Forded en heel Deel af sine Produkter i Arendal og Kragerö.

Da der nu overalt i Amtsdistriktet, undtagen fra Laurdals
Præstegjeld, er en ganske kort og let Adkomst til Söen, Kli-

matet er mildt og Jordbunden i og for sig jevnt god, er der

ingen Tvivl om, at Betingelserne for at drive Jordbrug i denne

Egn maa regnes blandt de gunstigste i Landet. Ikkedestomin-

dre staar Jordbiuget ikke paa noget höit Trin.

I forrige Femaarsberetning er det opgivet, at der ved

Udgangen af 1 860 kun skulde være 2 Brug i Jarlsbergs Fog-

deri, som skulde være i Fællesskab om Hjemmarken og at i

Laurvigs Fogderi Fællesskab i Hjemmark ikke fandt Sted.

Derimod er Fællesskab i Udmark ikke saa ualmindelig. Efter
Opgave fra den fungerende Udskiftningsformand er der i Fem-

aaret udskiftet efter Loven af 1857:
Antal Brugere

Antal Gaarde.	 eller Lodeiere. 	 1Viatrikulskyld.

	

2	 6	 4 Daler 3 Ort 21 Skill.

	

3	 6	 6 — 2 — 19 —

	

25	 85	 76— 3 — 13 —

	

17	 58	 55 —	 7 —

12	 — 2 — 20 —

1861
1862
1863
1864
1865 1
Tilsammen 48 167 143 Daler 3 Ort 8 Skill.

Ved disse Forretninger er Indmarken bleven udskiftet paa
3 Gaarde, forövrigt have de kun berört Udmark og Skov.
Udskiftningerne ere hovedsagelig foregaaede i Tjömö og Nö-

terö Thinglag foruden i Borre og Stokke — eller med andre
Ord langs Kysten — og de have vedrört Smaabrug, hvis Ud-
mark agtes opdyrket.

Af mindelige Udskiftninger ere afholdte 3. I Laurvigs

Fogderi er ingen Udskiftning afholdt.
1



da det har -viist sig, at de tidligere Anlæg ikke har svaret til
Forventningerne.

Jordens Bearbeidning for Sæden er endnu ofte ufuldkom-
men, fordi der almindelig benyttes hjemmegjorte og slet kon-
struerede Redskaber. Bedre Redskaber ere dog i Femaaret
blevne meer udbredte end fön, og da der nu fra flere Fabrik-
ken leveres velkonstruerede og varige Redskaber ligesaa billig,
ja endog billigere end de gammeldagse, saa er det antageligt,
at de fuldkomnere Redskaber inden kort Tid ville vinde almin-
delig Udbredelse. Taarskemaskiner, faste og transportable, ere
i almindelig Brug og de fleste af dem fabrikeres i Distriktet.
Hakkelsemaskiner benyttes overalt og Kornrensemaskiner komme
meer og meer i Brug ligesom Rodraspe- og Rodskjæremaskiner
findes paa de Gaarde, hvor Rodfrugter dyrkes som Kreatur-
foder.

Gjödselen fra Fjös og Stald seer man endnu ofte ligge
ubeskyttet mod Regn og Vind, men et bedre Stel bliver dog
mere almindeligt og kunstige Gjödningsmidler, især Beenmeel,
anvendes hyppig til Rodfrugter og Vintersæd.

De Kornsorter, som dyrkes, ere som för Havre, Byg, ube-
tydeligt Blandkorn, Vinterrug, Vaarhvede og lidt Vinterhvede.
Havren er fremdeles den meest udbredte Kornsort og den ene-
ste, som i Kjöbstæderne er Gjenstand for almindelig Torvhan-
del. Af de ædlere Kornsorter dyrkes Rugen omtrent i samme
Udstrækning som för. Derimod er Avlen af Hvede, især Vaar-
hvede, i Tiltagende og der avles nu omtrent ligesaa megen
Hvede aarlig som Rug. Forholdet mellem de övrige Kornarter
er omtrent som för og antages Kornavlingen j det Hele ikke
at være gaaet synderlig fremad i Femaaret. Af Bælgfrugter
dyrkes Erter, men Avlingen for det hele Amt er kun nogle
Hundrede Tönder. Derimod er Potetesavlen betydelig og i
Tiltagende, især i Laurvigs Fogderi, hvis Jordbund ansees for-
trinlig skikket for denne Avl. Den er videst dreven i Brunlanws
Præstegjeld, hvor Sötang anvendes som det væsentligste Gjöd-
ningsmiddel for Poteterne. Dyrkningen af Turnips er endnu
lidet udbredt, men man er bleven opmærksom paa denne Rod-
vexts Fortrinlighed som Kreaturfoder, og det vil vist ikke vare
længe inden Dyrkningen deraf bliver temmelig udbredt.

Udsæden pr. Maal Jord er opgiven saaledes :
af Havre 2 til 4 Skjepper, eftersom Jorden er hævdet

eller ikke.
Byg . • •	 11a 2 Skjepper.
Vinterrug og

Do.
Vinterhvede	

1 

Vaarrug og
Yaarhvede
Erter . . 3 Do.
Potetes .	 2	 Tönder.
Turnips . .	 1 a 11 Skaalpund Frö.

I Forbindelse med Folketællingen er ved Udgangen af
1865 Landdistriktets Avl opgivet at være af

Hvede	 omtrent
Rug
Byg
Blandkorn

• 16,000 Tönder.
18,000

• . 34,000
250 —

11 a 2	 Do.

2
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Medfölgende Tabeller No. 1 Litr. A og B*) vise, at der
ved Femaarets Udgang i_ Jarlsbergs Fogderi fandtes 5,271
Brug af Skyld 8,058 Daler 674. Skilling, der brugtes af'
Eierne selv mod 5,148 Jordbrug af Skyld 8,106 Daler 571
Skilling ved Udgangen af 1860, og 173 Brug af Skyld
485 Daler 1081 Skilling, der brugtes af Leilændinger eller
Forpagtere mod 134 Brug af Skyld 431 Daler 181 Skil-
ling i 1860. I Laurvigs Fogderi fandtes ved Udgangen af
1865 -- 2,306 Brug af Skyld 3,169 Daler 101 Skilling, som brug-
tes af Eierne selv mod 2,200 Jordbrug af Skyld 3,201 Daler
21 Skilling i 1860 samt 493 Brug af Skyld 1,296 Daler 24
Skilling mod 475 Brug af Skyld 1,273 Daler 80 Skilling i
1860, der brugtes af Leilændinger og Forpagtere.

Udstykningen af Ejendomme skrider saaledes fremdeles
fremad, især langs Kysten, hvor der hyppig drives en eller an-
den Binæring ved Siden af Jordbruget eller Söfart, der er Ho-
vednæringen.

Af dyrkbar, men endnu ikke opdyrket Jord gives endnu
store Strækninger, og hvad der aarlig opbrydes, er forholdsviis
en Ubetydelighed.

Af Nyland angives at være opbrudt i Femaaret : i Jails-
bergs Fogderi 728 Tönder Land og i Laurvigs Fogderi 160,
tilsammen 888 Tönder Land mod 1,513 Tönder Land i Fem-
aaret 1856-1860. Denne Aftagen i Oprydningen kommer
af, at den Overbeviisning meer og meer  gjor sig gjeldende
hos Jordbrugerne, at det er bedre at benytte Gjädselen paa
de allerede dyrkede Marker, saa at disse komme i en krafti-
gere Kulturtilstand, end at udvide Arealet paa Havnegangens
og Jordsmonnets Bekostning.

Dyrkningsmaaden , hvorvel i kjendelig Fremgang , laden
endnu meget tilbage at önske, og et ordentlig indrettet Vexel-
brug findes kun paa faa Ejendomme. Man seer ofte, at Korn
dyrkes efter Korn paa samme Ager, og endnu ligge i de fleste
Herreder store Strækninger som Havreskifter.

Over hele Amtet er Jorden meer eller mindre vandsyg.
Markernes Afgröftning er derfor en af Hovedbetingelserne for
Jordbrugets Opkomst. Dette indsees nu almindeligt og mange
Afgröftningsarbeider ere udförte  i Femaaret. Mangel paa pas-
sende Fyldningsmaterialier for lukkede Gröfter har lagt Hin-
dringer i Veien for dette Arbeide. Ved Femaarets Udgang
fandtes endnu ingen privat Drainsrörsfabrik i Amtet, men en
af Amtskommunen med Tilskud af Statskassen anskaffet Drains-
rärmaskine har været udlaant til flere Teglværkseiere, som
have benyttet den til Fabrikation med det Resultat, at et Par
af dem har besluttet sig til for egen Regning at anskaffe Ma-
skiner, saa det er at haabe, at Adgangen til at faa Drainsrör
til rimelige Priser herefter blive lettere. De störste Afgröft-
ningsarbeider ere udförte i Skouger, Sem og Stokke, i hvilket
sidste "'erred over 100,000 Stykker Drainsrör ere nedlagte i
Femaaret. Intet Engvandingsanlæg er i de senere Aar udfört,

*) De her og i det folgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."
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Havre	 omtrent	 . 122,000 Tönder.
Erter
	

400
Poteter	 . 240,000 —

ved hvilken Opgave intet vides at bemærke.
Udbyttet af Potetesavlen, udtrykt Tönder, er saaledes

noget större end af samtlige Kornsorter.
Hamp og Humle dyrkes næsten ikke. Liinavlen, som i

ældre Tider har været betydeligere, men som var aftaget, til-
tog under den amerikanske Krig paa Grund af de höie Bom-
uldspriser, men den vil antagelig synke ned til en Ubetyde-
lighed igjen, da den ikke under almindelige Forhold er lön-
nende.

Dyrkningen af Havevexter er ikke af den Betydenhed, at
der haves noget videre til Afsætning, hvorimod der findes Frugt-
træer paa mange Gaarde, saa at der i gode Aar kommer ad-
skiing Frugt fra Landet tiltorvs i Kjbbstæderne.

Fra April 1865 har en Gartner, som lönnes af Amtskom-
munen med Tilskud af Staten, reist omkring og veiledet i Ha-
vestel og hvad dermed staar i Forbindelse, og af de mange
Reqvisitioner, som ere indlöbne om hans Assistance, maa det
sluttes, at Interessen for denne Syssel er vakt og det er at
haabe, at Gartnerens Virksomhed vil bære gode Frugter, naar
nogen Tid er gaaet hen.

I Jarlsberg staar Jordbruget noget höiere end i Laurvigs
Fogderi, navnlig er det længst fremskredet i Skouger, Vaale,
Sem og Stokke. Om end enkelte Herreder i Jarlsberg som
Andebo, Hof og Nöterö med Tjömö maa kjöbe en Deel Korn,
har dog de övrige Herreder saa meget Overskud, at Fogderiet

det Hele afsætter meer af sin Avl end det kjöber. Fogden i
Laurvig antager ogsaa, at dette Fogderi nu i gode Aar paa
det nærmeste kan brödföde sig selv. Hvormeget der af Korn-
varer og Poteter afsættes i KjöbstEederne og til Vestlandet,
har jeg ikke kunnet faa opgivet.

Hemmende paa Jordbrugets Udvikling virker i Kystegnene
den stærke Söfart, forsaavidt som Koffardiflaadeu kræver en
Besætning af 5 —6,000 Mand, og saaledes megen Arbeidskraft
bortdrages fra Jordbruget. Der benyttes derfor mange Jord-
arbeidere andetsteds fra, navnlig fra Sverige. Men er end
Arbeidskraften sparsom og dyr, saa er det paa den anden
Side vist, at Landmandens Produkter stadig har hævet sig i
Priis, eftersom Skibsfarten har udviklet sig, I Indlandsbygderne
indtager Skovbruget en saa vigtig Plads i Befolkningens Oeko-
nomi, at Jordbruget meer eller mindre lider derunder.

Endvidere maa anföres som en Hindring mod et intenst
Jordbrug det i mange Egne vidt drevne Salg af HO til Kjöb-
staaderne og Vestlandet, uden at den derved foraarsagede Af-
gang i Gjödselen paa anden Maade tilstrækkelig erstattes.

Aarsagerne til at Jordbruget i Laurvigs Fogderi staar
mere tilbage end i Jarlsberg, antages at ligge i Jordbundens
mindre Frugtbarhed, i den Omstændighed, at Skovbruget der
indtager en höiere Plads, samt i, at endnu en stor Peel
Gaarde drives af Leilændinger og Forpagtere. Af det laur-
vigske Grevskabsgods var ved Periodens Begyndelse endnu
993 Skylddaler usolgt. I Femaaret er solgt 19 Brug af Skyld
46 Daler, saa at der endnu paa een Haand er tilbage 947

Skylddaler af Grevskabsgodset, som udgjör mellem ‘1, og Peel

af hele Fogderiets Matrikulskyld. 1VIeest Leilændingsgods fin-
des i Hedrum, af hvis samlede Skyld 999 Daler 4 Ort 23

Skill. — 574 Daler 1 Ort 18 Skill. eies af Fritzö Værk.
Amtets Landbrugsskole, der i nogle og tredive Aar havde

været i Virksomhed, först paa Gaarden Sem i Borre og senere

paa Rise i Sems Prwstegjeld, blev nedlagt ved Udgangen af
1860. Siden har Spörgsmaalet om Oprettelsen af en ny Land-
brugsskole været paa Bane i Amtsformandskabet, som i 1865

besluttede, at Sagen indtil Videre stilles i Bero.
Imidlertid har fra 1861 af en Agronom paa Amtskom-

munens Bekostning med Bidrag af Statskassen reist omkring'
og meddeelt praktisk Veiledning i alt hvad der henhörer un-
der Landmandens Bedrift. Agronomens Hjelp har været sta-
dig sögt og det antages, at hans Virksomhed har været gavn-
lig for Distriktet.

Landhuusholdningsselskabet har i dette som i forrige
Femaar hovedsagelig virket ved Afholdelse af Dyrskuer og
Prwmieplöininger.

Fædriften

har i Femaaret gjort gode Fremskridt, især i Nærheden af
Byerne og i de Egne, hvor Ysterier og Meierier ere ind-
förte.

Antallet af stort Kvæg er i Femaaret noget formindsket,
hvortil den store Indskrænkning i Kvægholdet, som det slette
Höaar i 1865 gjorde nödvendig, liar bidraget sit. Men Ho-
vedsagen er den, at det er gaaet ind i Almuens Bevidsthed, at
det ikke lönner sig at holde en större Besætning end at den
forsvarlig kan födes paa Gaarden. Om end Fodringen ikke
overalt er rigelig, saa er den dog langt bedre end för. Vist-
nok fodres der ikke meget med Rodfrugter, thi Rodfrugtavlen
er i endnu ikke kommen rigtig i Gang. Men der anvendes ved
Siden af Elö almindelig Hakkelse og mange Jordbrugere bruge
Oliekagemeel og Rapsmeel til at strö paa Hakkelsen for Kre-
aturerne. Havnegangene ere i Almindelighed mindre gode,
men der bödes ofte herpaa ved en Tilgift af Grönfoder, navn-
lig Havre og Vikker.

Blandt Distriktets eget Kvæg findes mange gode Melke-
köer, men Kvægslaget er i det Hele af en mindre god Byg-
ning, hvilket antages at have sin Grund i en uskjönsom Blau-
ding af Racer og i Mangel paa tilbörlig Opmærksomhed ved
Valget af Tillægsdyr. Thelemarksköerne have i de sidste Aar
tiltrukket sig almindelig Opmærksomhed, og der findes nu ind-
fört gode Besætninger af denne Race, fornemmelig i Skouger
og Sem. Paa flere Steder har man ogsaa begyndt at forædle
Kvæget ved Krydsning med Ayrshireracen, f, Ex. i Botne og
Hof, hvor der af Private er indkjöbt ægte Ayrshireoxer, der
ere benyttede som Avlsdyr. Et Stamhollænderi af Thelemarks-
Race er for Statens Regning oprettet paa Gaarden Flaar
Vaale. Det eier en fuldblods og en halvblods Ayrshireoxe,
der ogsaa blive benyttede udenfor Besætningen. Meningen er,
at Stamhollænderiet skal komme til at bestaa alene af Ayr-
shiredyr, hvorfor der altid skal holdes en fuldblods Ayrshire-
oxe til Besætningens Forædling ved gjentagen Krydsning med

1
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samme. Alle efter Stamdyrene faldne Kalve skal paasættes
for at komplettere Besætningen og sælges, saa at Racen kan
blive udbredt. Ayrshireracen antages nemlig at passe godt især
i de östre Egne af Amtet, hvor man har lidet af Skov- og
Fjeldhavn, men gode Enge.

Der lægges ikke saa meget an paa at opfodre Slagtekvæg
som paa at producere Melk, der, især i Nærheden af Byerne,
staar i en Priis — 3 a 4 Skill. Potten som giver et större
Udbytte end der med de hidtil gjængse Kjödpriser kan opnaaes
ved at lægge an paa Kjödproduktion. Derimod er Oprettelsen
af Ysterier og Meierier kommen i god Gang. Ved Udgangen
af 1865 vare folgende Ysterier og Meierier i Virksomhed
nemlig
I hvilket Herred. Antal. Hvormegen Melk der tilvirkes.

Hoff . 1 omtr. 40,000 Potter aarlig.
Botne . 1 „ 200,000
Vaale . 4 tils. „ 160,000
Ramnæs 1 , 120,000
Sem . „ 120,000 r•-•

Frederiksværn 1 „ 150,000
Desuden ere flere Ysterier under Opförelse.

100 Potter nysiet Melk giver 16 a 17 Skaalpund fed Ost
(Schweitzerost) og 14 Skaalpund Mysost.

Den fede Ost kan fra Ysterierne afsættes for 1 Spd. 48
Skill. a 1 Spd. 60 Skill. pr. Bismerpund og Mysosten til 1
Spd. pr. Bismerpund. Ysterierne i Sem, Ramnæs og Frederiks-
værn eies af Interessentskaber, de övrige eies af Enkeltmand.
Den Melk, der indkjöbes til Ysterierne, betales med 24- a 23-
Skill. pr. Pot.

Gjennemsnitsudbyttet af en Ko antages ikke at kunne
sættes höiere end til 1,200 a 1,400 Potter aarlig, uagtet det
i Nærheden af Byerne og Ysterierne ikke er ualmindeligt, at
Köerne give 2,000 Potter og derover. Priserne paa en Ko
ere 20 a 30 Spdir. og derover, og paa en Oxe 40 a 30 Spd.

For hver 10 Stykker Melkeköer holdes i Almindelighed 1 a 2
Stykker stort Kvæg desuden.

Til Hesteavlens Fremme har Landhuusholdningsselskabet i
Femaaret anskaffet en Blodshingst, men den er kun i ringe
Grad bleven benyttet. Paa Gaarden Flaar i Vaale har i 1864
og 1865 været stationeret 2 forskjellige Staten tilhörende Stod-
hingste af C4udbrandsdalsracen. De have været benyttede til
32 Hopper, hvoraf de fleste fra Laurdal. Forövrigt findes en
Deel Hingster af norsk Race, der benyttes som Avlsdyr. Dog
er Hesteavlen i det Hele af mindre Betydenhed. Derimod op-
kjöbes en Deel Foler paa KongsbergMarked, som ales i nogle
Aar og saa afsættes, fornemmelig paa Christiania Marked til
en Priis af omkring 100 Spd. Paa den anden Side indkjöbes
til Brugsheste en heel Deel Fjordheste. Naar det ene veies
mod det andet, antages det, at der indkjöbes flere Heste end
der afsættes, uden at Antallet bestemt kan opgives.

Til Svineavlens Forbedring er gjort en Begyndelse ved
Anskaffelsen paa flere Steder af Avlsdyr af god Race; dog op-
födes paa langt nær ikke saamange som Distriktet tiltræn-
ger. Et betydeligt Antal Smaagrise indföres nemlig fra Sve-
rige og Ringerige.

Til Faareavlens Forædling er intet af Betydenhed fore-
taget i Femaaret. Gjeder holdes ikke uden i Kjose Annex
til Brunlanws.

Englandet udvides stadig og mere og mere Omhu anven-
des paa dets Dyrkning. Forholdet mellem England og Ager
opgives forskjelligt. Efter Amtsagronom Bæröes Mening kan
det nærmest sættes som 5 til 2 og henimod Halvdelen al Eng-
landet antages at være tilsaaet med Græsfrö.

Distriktet forsyner sig selv med Fedevarer og afsætter
desuden et betydeligt Kvantum til Bybefolkningen, uden at det
har været muligt at faa dette Overskud opgivet med nogen
Sikkerhed.

Skovdrift.

Naaleskoven indtager her som ellers i Landet den förste
Plads. Skove af en enkelt Sort Lövtræer seer man ikke und-
tagen af Bög i den sydlige Deel af Amtet. Men forövrigt
voxer alle de Lövtrxer, som findes her i Landet, ualmindeligt
frodigt i denne Egn.

Af Skovene er i dette Femaar uddrevet flere Raamateria-
lier end i forrige, og en god Deel mere Last er forædlet,
navnlig paa Dampsagene, hvoraf 5 Stykker ere komne i Gang
i Landdistriktet.

Den gamle Klage over Skovenes Aftagen höres fremdeles,
uden at jeg tror der er Grund til at nære alvorlige Bekym-
ringer i saa Henseende. Langs Kysten og i et meer og min-
dre bredt Bælte indover Landet er der vistnok meget lidet
Skov tilbage, men dette er i en stærkt befolket Egn, hvor
Skoven i Regelen bar givet Plads for Ager og Eng. I dette
Strög har man let Adgang til at forsyne sig med Steenkul
til Brænde og Afstanden fra Skovbygden er ingensteds over
1 a 2 Miil.

Skovlandet tiltager i Udstrækning, jo længere man fjerner
sig fra Kysten og Skovbruget har störst Betydenhed paa begge
Sider af Laugens Dalföre, omkring Farrisvandet og i Hofs

Herred. Men Terrainet hæver sig, paa et lidet Strög i Laur-
dal paa Vestsiden af Laugen nær, i Regelen ikke over 1,000
Fod over Havet, og vist er det, at Skoven her i Egnen har
en stærk Reproduktionskraft. Skovprodukternes Stigen i Priis
fremkalder en omhyggeligere Behandling af Skoven i det Hele.
At Enkeltmand ödelægger sin Skov, staar ligesaalidt til at for-
hindre som at Nogen misbruger sin Jord eller anden Eiendom.
Om Sagbrugsdriften henvises til Tabel 2 Litr. A og B.

Den Last, der udskibes, afsættes paa de gamle Markeder;

dog er i det sidste Femaar forholdsviis udskibet mere skaaren
Last end för. Paa det nær, at en Deel Veed og Bygnings-
materialier indföres fra Frederiksstad og Drammen til Horten
og Tönsberg, bar Distriktet af sine egne Skove tilstrækkeligt
til Forsyning for Land og By med Bygningsvirke og Veed.
Oprettelsen af Dampsage i og ved Udskibningsstederne, vil
have Nedlæggelsen af en heel Deel mindre Sagbrug inde i
Landet tilfölge, og allerede nu seer man, at Landalmuen paa
Dampsagene forsyner sig med Bord og deslige. Hvormeget
Steenkul der i Landdistriktet anvendes til Brænde, har jeg ikke
kunnet faa opgivet.
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Til Eidsfos og Fritzö Jernværker leveres Kul fra den om-
liggende Egn. For Eidsfos mangler Opgave over Kulforbru-
get, men til Fritzö leveres efter Fogdens Opgave 13 a
14,000 Læster Kul aarlig næsten udelukkende fra Værkets
egne Skove.

Tjæretilvirkningen er ganske ubetydelig.
Efterspörgselen efter Skibsmaterialier er i Femaaret steget,

og deraf vil vistnok, især fra Laugens Dalföre, kunne leveres
betydelige Kvanta, naar man först kommer rigtig i Gang med
denne Art Skovdrift.

Til Lettelse af Skovprodukternes Fremdrift er ingen Ar-
beider af Betydenhed foretaget i Elvene i Femaaret. Men
der er stiftet en Forening for Flödning af Tömmer i Laugens
Vasdrag nedenfor Kongsberg, hvis Statuter ere approberede af
Kongen i Henhold til Lov af 26de August 1854.

Fiskeri

drives i Regelen kun som Binæring af Kystbefolkningen. Ma-
krelfiskeri har i Nöterö og Tjömö været drevet med 16 a 18
Dæksbaade, med en gjennemsnitlig aarlig Fortjeneste af 100
Spd. pr. Baad. I Laurvigs Fogderi har Makrelfiskeriet været
drevet af 62 Baade fra Tjödling,

16 Brunlances,
6 — fl Frederiksværn.

84 Baade med en Besætning af 260 Mand. Udbyt-
tet pr. Baad er opgivet fra 80 til 140 Spd.

Dorgning af Makrel er i Aftagende.
Humm e r fiskes meest langs Kysten af Nöterö, Tjömö,

Thjödling og Brunlanæs, og foruden hvad der afsættes i Hjem-
met, hvilket ikke er opgivet, er der fra Vallö udskibet i Gjen-
nemsnit 10,000 og fra Frederiksværn 20,000 Stykker Hummer
aarlig, som er betalt med 6-8 Skill. Stykket.

Af Ö st e r s fanges en Deel i Nöterö og Tjömö, hvilke
afsættes til Opkjöbere fra Byerne.

Forövrigt fanges med Bakke og Krog Torsk, Kolje, Hel-
leflyndre m. v. til Distriktets eget Behov og til Afsætning i
Byerne.

I Nöterö og Tjömö er i Femaaret anskaffet 5 Vad eller
Kastenöter, hvormed er fanget for 200 a 300 Spd. af forskjel-
lige Sorter Fisk pr. Vad aarlig.

Af L a x fi skes noget med Bundgarn i Söen, förend den
gaar op i Elvene, paa Strækningen fra Vallö Saltværk og nord-
over. Den meste Lax fiskes dog i Laugen. Fiskeriet i denne
Elv er i de senere Aar tiltaget, formeentlig som Folge af at
Laxens Fredning er gjennemfört ved et strengt Opsyn. Efter
den Opgave, som er lagt til Grund ved Fordelingen af Op-
synsomkostningerne paa Fiskerierne, bar Udbyttet i 1865 væ-
ret 2,967 Bismerpund a 1 Spd. 24 Skill. For Aarene 1861
—64 mangler Opgave.

I Indsöer og mindre Elve fiskes en Deel Orret, Gjedde,
Abor og flere Sorter Ferskvandsfisk, men Udbyttet er ikke af
nogen Betydenhed.

Bergverksdrift.

Efter Opgave fra Bergmesteren har Grubedriften i Femaa-
ret indskrænket sig til Driften af 2 mindre Jernmalmskjærp
i Skauger Herred, hvorved i Aarene 1861, 62 og 63 blev ud-
vundet 1,641 Tönder Jernmalm ved 2 til 4 Arbeidere om
Aaret. I 1862 gjordes et Forsög med Zinkmalm ved nogle
af det saakaldte Jarlsbergske sölvholdige Blyværks forladte Gru-
ber, hvorved er udbragt 456 Tönder Zinkblænde.

Ingen nye Bergværks-Anlæg har fundet Sted i Femaaret.
Eidsfos Jernværk, der i Femaaret er gaaet over til et

engelsk Interessentskab, som kaldes det norske Trækuljernkom-
pagni, har formeentlig været i noget svagere Drift end för,
men nogen Opgave over Værkets Produktion kan ikke med-
deles af Mangel paa Oplysninger fra Bestyrelsen, som gjen-
tagne Gange ere forlangte.

Hvad der vedkommer Fritzö Jernværk vil som sædvanlig
blive omhandlet under Laurvigs Kjöbstad.

Om Fabrik- og Haandwerksdrift

henvises til Tabel 2 Litr. A og B, hvoraf vil sees, at ingen
væsentlig Udvidelse i Femaaret har fundet Sted af Fabrikdrif-
ten. I Skauger er anlagt en Træoliefabrik, som kom i Gang
i 1865 og ligesom de övrige större Fabrikker i samme Her-
red eies af Indvaanere af Drammen og ere anlagte paa at af-
sætte sine Produkter i denne By. Et Par mindre Maskin-
værksteder ere anlagte i Botne og Borre, væsentlig til Til-
virkning af Tærske- og Hakkelsemaskiner, der ogsaa frembrin-
ges ved et Jernstöberi i Sandeherred, der opstöber 1,500
Skippund Jern aarlig og afsætter en heel Deel af sine Varer
til Vestlandet.

I Brunlanws Prxstegjeld har i Femaaret et Brændeviins-
brænderi været i Drift, hvilket er det eneste i Amtet.

Distriktet har de fornödne Haandveerkere, men af deres
Arbeide afsættes neppe noget til fremmede Steder.

Binæringer.

Huusfliden er i Aftagende. Navnlig aftager Tilvirkningen
af hjemmevævede Beklædningsstoffer paa samme Tid som Al-
muen faar mere og mere Smag paa at gaa med Klæder af

Bysnit. I Byerne afsættes derfor en Mængde  færdigsyede

Klæder baade til Mænd og Kvinder af Landbefolkningen.

S kib s b ygg eriet har i det sidstforlöbne Femaar ikke
været drevet med den Kraft som i de 2 foregaaende. See
Tabel 7 Litr. A og B.

I Jarlsbergs Fogderi er bygget 10 Fartöier paa 1,831

Læster og i Laurvigs Fogderi 10 paa 9231 Kommercelxst,

tilsammen 20 Fartöier paa 2,7544 Kom-Læst mod 41 Far-

töier paa 4,260 Læster i 18n og 71 Fartöier paa 6,573

Læster i 181k.
Derimod er i Femaaret Distriktets Koffardiflaade betydelig

foröget ved Indkjöb af ældre Skibe fra Udlandet og Værfterne
har overalt jevnlig været sysselsatte med Reparationsarbeider.
Amtet, der ved Udgangen af 1860 — Svelvig medregnet, som
hörer under Drammens Tolddistrikt — eiede omtrent 600
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Skibe paa 52,000 Kom. -Læsters Drægtighed og med en Be-
sætning af 5000 Mand — ejede ved Udgangen af 1865 om-
trent 700 Skibe paa 65,000 Kom.-Læster med en Besætning
af henved 6000 Mand. Henved Halvdelen af Skibene eies af
Indvaanerne af Landdistriktet. For dette Skibsrum er der ikke
Sysselsættelse at faa ved Transport af Egnens egne Produkter.

Fragtfarten er derfor af stor Vigtighed i Distriktets Oeko-
nomi og maa siges at være den vigtigste Næringsvei i Nöterö
og Tjöniö samt en Peel af Stokke og Sandeherred. Fragtfarten
i Indlandet er ikke betydelig, men Distriktets Skibe have i
Femaaret fundet fordeelagtig Sysselsættelse især i Trælastfarten
fra Drammen, Christiania og Frederikstad til Udlandet, fra
Östersöhavnene til England, Frankrig og Holland og mellem
Canada og England.

En detailleret Opgave over Fragterne i de Router, som
fornemmelig have været beseilede i Femaaret, vedlægges fra en
paalidelig og med Forholdene kjenclt Mand.

Land tr an sp or t af Varer er ikke af synderlig Betyden-
hed. Almuen bringer og henter sine egne Varer til og fra
Kjöbstæderne. Drifterne til Eidsfos og Fritzö Jernværker
samt Kjörsel af Trælast paa Isen fra Drammen til Svelvig gi-
ver Anledning til nogen Fortjeneste saavelsom Transport af
Is til Udskibningsstederne, fornemmelig i Brunlanæs Herred .

I Skovtrakterne findes en Peel Harer og Fuglevildt, hvis
Mængde ikke kan skjönnes at være foröget formedelst de nye
Fredningslove. Hvorvel der bringes adskilligt Vildt tiltorvs i
Kjöbstwderne, er dog Udbyttet af Jagten forholdsviis ringe.

Afstanden fra Kysten og Kjöbstwderne er her i Amtet
overalt saa ringe, at Almuen i Almindelighed selv bringer sine
Varer tiltorvs og forsyner sig med det Fornödne i Byerne.
Ved Kysten, især i Tjömö og Brunlanæs, findes flere Strand-
steder, hvis Indvaanere nære sig ved Lodsning, Fiskeri og SO-
fart og i disse Herreder findes en Deel privilegerede Land-
handlere som hovedsagelig drive Hökerhandel. Efter Opgave
fra Fogderne gaves der ved Udgangen af 1865 i Jarlsberg 5
Landhandlere, 11 Frihandlere efter Lov af 28de September
1857, 3 afgiftsbetalende Gjwstgivere og i Laurvigs Fogderi 9
Landhandlere med Kongelig Bevilling saint 5 Frihandlere.

I Amtet findes 16 faste Stationer, i Station alene med
Reserveskyds og 10 Tilsigelsesstationer. Paa de fleste Skifter
er anstændigt Herberge at faa for Reisende.

Landdistriktets Tilstand i Almindelighed.

Ifölge Fogdernes Opgave er Lönnen for en Tjenestekarl i
Jarlsbergs Fogderi fra 25 til 60 Spd. aarlig, for en Tjeneste-
pige fra 10 til 20 Spd. og Daglönnen for en almindelig Ar-
beidsmand fra 36 til 72 Skill. paa egen Kost og i Laurvigs
Fogderi Lönnen for en Tjenestekarl 20 til 50 Spd., for en
Tjenestepige 10 til 20 Spd. og den almindelige Daglön 24 til
48 Skill. paa egen Kost. Haandværkere og navnlig Skibsbyg-
ningsarbeidere lönnes höiere. Tjenerlön og Arbeidslön er
höiest langs Kysten. Matroshyren har holdt sig i 8 10 Spd.

og Styrmandshyren har været 13 a 16 Spd. maanedlig.
Omlegningen af Hovedveien mellem Laurvig og Porsgrund

er i dette Femaar fuldfört, og 'Wien, hvoraf henved 1 Miil

falder paa dette Amt, or tagen i Brug i sin fiele Længde.

Ny Hovedvei er oparbejdet fra Drammen gjennem Kobbervig-
dalen til Trogstad i Sande i en Længde af 12,353 Alen, hvil-

ken Vei er afleveret til Amtets Veivwsen i 1863. Desuden er
de saakaldte Holtebakker paa Hovedveien i Sande omlagte i
1865 i en Længde af omtrent 1000 Alen.

I 1865 er paabegyndt Anlægget af en ny Hovedvei fra Hol-
mestrand gjennem Botne og Hofs Herreder til Tuft i Sandsver.
Længden er omtrent 2 Mile. Almuen synes i de fleste Her-
reder at have faaet Öinene op for Vigtigheden af gode Kom-
munikationer og megen Kraft er i Femaaret lagt paa Anlægget
af nye Bygdeveie. Al vedlagte Forklaring fra Veiinspektören
over Veienes Tilstand i Amtet vil det saaledes sees, at i Fem-

aaret henved 9 Mile Bygdevei er omlagt eller oparbeidet fra

nyt og taget i Brug, hvorhos, som Forklaringen viser, betydelige
Arbeider i den nærmeste Fremtid ere besluttede udförte. De
nye Bygdeveie ere anlagte i en Bredde af 6 Alen og undta-
gelsesviis med stærkere Stigning end Peel.

Ved Udgangen af 1865 udgjorde Længden af Amtets

Hovedveie .	 • 117.
og af Bygdeveie . 	 . 46 —

tilsammen 631 Miil
rodelagt Vei.

Ved Udgangen af 1865 var i Jarlsbergs Fogderi 1 og i
Laurvigs Fogderi 2 Bygdemagaziner tilbage, om hvis Beholcl-
finger Forklaring indeholdes i de vedlagte Tabeller No. 5
Litr. A og B. Da specificeret Opgave over Sparebankernes
Status hvert Aar indsendes til Finants-Departementet, som aar-
lig meddeler en Oversigt for hele Riget, har jeg troet at kunne
undlade at meddele nærmere Forklaring om Sparebankerne i
Landdistriktet, saameget mere som disses Virksomhed er for-
holdsviis indskrænket og Landalmuen udentvivl laaner langt

större Summer i Sparebankerne i Byerne.
Den private Brandassurancefprening i "'Saale Herred, som

er omhandlet i forrige Femaarsberetning, er fremdeles i Virk-

somhed. Foreningen, som ved Udgangen af 1860 havde for-
sikkret Bygninger for 148,400 Spd., havde ved Udgangen af
1865 overtaget Forsikkringer til et Belöb af 167,400 Spd.

I Femaaret er indkommet i Præmier 674 Spd. 39 Skill. og

udbetalt 210 Spd. i Skadeserstatninger.
Af Tabellerne No. 4 Litr. A, B, C, D, E og F hidsættes

folgende Uddrag til Sammenligning:
I. Thinglæste Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er

givet i faste Eiendomme :

	

1861--65
	

1855-60
Spd.	 fl
	

Spd.

	

Jarlsbergs Fogderi, Belöb 1,427,965. 	 1,526,045. -

Laurvigs	 Do.	 433,016.	 614,283. -

	

Tilsammen 1,860,981.	 2,140,328. -

2. Aflæste Pantebreve :
Spd. 	fl 	Spd.

	

Jarlsbergs Fogderi . . 904,471. 17.	 800,248. -

Laurvigs	 Do.	 . 272,487. -	 280,160. -   

Tilsammen 1,176,958. 17.	 1,080,408. -



Tilsammen
10.a. Exekutioner:

Antal.

Jarlsbergs Fogderi 1,295 for
Laurvigs	 Do.	 735 -

b. Udpantninger:
Jarlsbergs Fogderi 5,984 -
Laurvigs	 Do. 5,164 -

1,985,218. 102 . 2,147,378. -

Belöb.	 Antal.
Spd.

138,933. 34.
73,023. 28.

38,312. 34. 7,658.
19,245. 59.‘‘

Belöb.
Spd.

165,015.

Tilsammen 13,178 - 269,514. 29.

5. Af Tvangsauktioner er i Femaaret afholdt 546 — for e

Belöb af 366,199 Spd. 62 Skill.
I Forligelseskommissionerne i Landdistriktet er i Gjennem-

snit behandlet 2,514 Sager aarlig i Perioden mod 2,422 i for-
rige Femaar.

Anm æ rknin g. Sorenskriveren i Nordre Jarlsberg har
gjort opmærksom paa, at Eidsfos Jernværk med Tilliggelser i
1865 er solgt til et engelsk Interessentskab. Den Deel af
Kjöbesummen, som skulde vedkomme de i Nordre Jarlsberg be-
liggende Ejendomme, er i Skjödet ansat til 118,000 Spd., med
hvilket Belöb den er indtagen i den oven indförte Opgave.
De i Anledning af Kjöbet udfærdigede Pantedokumenters Belöb
udgjör derimod 142,142 Spd. Men da dette Belöb ikke som
Kjöbesummen er fordeelt paa de forskjellige Jurisdiktioner,
hvori Eiendommene ere beliggende, har hele Summen maattet
opföres. Da nu Heftelsesdokumenterne formenes ogsaa at være
thinglæste ved Ekers, Kongsbergs, Sandsvers, Drammens og
Christiania Jurisdiktioner, inden hvilke Værket har Eiendomme,
saa vil, hvis samme Fremgangsmaade er fulgt ved disse Juris-
diktioner som i Nordre Jarlsberg, den nævnte Pantegjeld af
142,142 Spd. blive opfört 6 Gange med det fulde Belob. I

Skjödet er Kjöb esummen fordeelt paa Eiendommene i de for-

skjellige Jurisdiktioner som fölger:
Nordre Jarlsbergs Sorenskriveri 118,000 Spd. - Skill.
Ekers	 68,550 — 42
Sandsvers	 7,000
Kongsbergs By	

•	

22,000	 -
Christiania —	

•	

500
Drammen .	 10,500 —

Tilsammen 226,550 Spd. 42 Skill.

Sorenskriveren antager derfor, at det vil være rigtigst i
den endelige Oversigt over Panteheftelser etc. for hele Riget

at fordele Ileftelserne paa de forskjellige Jurisdiktioner i samme
Forhold, som Kjöbesummen er fordeelt.

3. Afhændet faste Ejendomme for:
1861-65.

Spd.
Jarlsbergs Fogderi .	 1,393,133. 102

Laurvigs	 Do.	 592,085. -

1855 60.
Spd.	 /3

1,624,087. -
523,291. -
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Det vil heraf sees, at det samlede Belöb af Pantsættelser

og Værdien af afhændede Eiendomme i dette Femaar er noget
mindre end i forrige, samt at Belöbet af Aflæsninger er noget
större. Antallet af Sager, behandlede i Forligelseskommis-
sionerne, er steget noget, men ubetydeligt; derimod er Antallet
og Belöbet af Exekutioner og Udpantninger betydelig större i
dette end i forrige Femaar.

Virkningerne af det uheldige Aar 1860 har strakt sig ind
dette Femaar, hvori ingen större Uheld ere rammede Land-

manden end det slette Höaar 1865, hvorefter dog Höpriserne
formedelst Indskrænkning i Kreaturholdet ikke steg höiere end
til 3 Spd. pr. Skpd. Virksomheden i Kjöbstæderne har været
god og Efterspörgselen efter Landmandens Produkter, især Fe-
devarer, er jevnt tiltaget Naar ikke destomindre en stor Deel
Landmænd har befundet sig i oekonomisk Forlegenhed, maa
Grunden dertil söges, deels i at de har betalt sine Ejendomme
for höit eller havt forliden forud erhvervet Kapital at lægge
deri, deels i Mangel paa Skjönsomhed til at indrette sin Drift
paa at frembringe det Slags Varer, som betales bedst. En
Mængde Landmænd ere, som ovenfor viist, interesserede i Skibs-
rederi, og meget af den Gjeld, der i Femaaret er heftet paa
Jordegodset, er anvendt til Indkjöb af Skibsparter, som har
givet god Fortjeneste. Om end Eiendommene ere stærkt be-
heftede med Gjeld, er det dog vist, at Landbefolkningens Be-
drift overhovedet giver et större Udbytte end för. Men paa
den anden Side ere Fordringerne til Livet stegne, og der for-
tæres nu saa meget af den större Indtægt, at det vel er tvivl-
somt, om Nettoet af Landbefolkningens Bedrift i Femaaret er
foröget.

Fra Jarlsbergs Fogderi skal være udvandret til Amerika
33 Personer i Femaaret; for Laurvigs Fogderi mangler Opgave,
men Udvandringen antages at have været som i forrige Femaar ,

omtrent et Snes Personer. Udvandringen er fra dette Amt
saaledes ganske ubetydelig. Derimod er der en stadig Ström-
ning af Arbeidsfolk og Tjenere fra de indre Bygder til Kysten
og Byerne. Tællingen i 1865 viser ogsaa, at Indlandsbygderne

ere skredne mindst fremad i Folketal.
Hvormange Söfolk, der i Femaaret ere römte i Udlandet,

har ikke kunnet opgives.
Staværn med Frederiksværn, der henhörer under Land-

distriktet, er ved Sökadetinstitutets Flytning gaaet meget til-

bage og Stedets Folkemængde er nu efterhaanden sunket ned

fra omtrent 2,500 til 1,000 Mennesker, som væsentlig ernære
sig ved Söfart, Lodsning og Viskeri og desuden har nogen
Fortjeneste ved de mange Dampskibe, som anlöbe Stedet. Der

gives 7 Landhandlere og 2 Hökere, som har en indskrænket

Omsætning.
Distriktsfængslerne i Sande, Sem og Laurvig med Hjelpe-

fængsler i Svelvig og Aasgaardstrand ere i Femaaret blevue

færdige, men Fængselsvæsenet var ved Udgangen af 1865
endnu ikke anerkjendt ordnet overeensstemmende med Fæng-

selsloven af 13de Oktober 1857.
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B. lijöb- og Ladestederile.
aurvig.

Om denne Kjöbstad har Magistraten afgivet  folgende Beretning, hvortil jeg tillader mig at henvise :

1. Handel.
Af egentlige Groshandlere ere i Femaaret ingen nye til-

komne, medens de samme Handdshuse have indfört betydelige
Partier Fabrik-, Kolonial- og Fedevarer samt Korn og Spiri-
tus, ligesom i Aarene 1862-1864 flere meget værdifulde Lad-
ninger Kaffe og Sukker ere importerede direkte fra Rio Janeiro
og Vestindien. Groshandelen maa saaledes i det Hele ansees
tiltagen, men Detailhandelen staar omtrent paa samme Fod
som Mr, dog ere Lagrene nu bedre assorterede.

Udförselsartiklerne ere fremdeles Trælast , Jern og Is,
hvorhos i Aarene 1864 og 1865 endeel fersk Fisk i Iskasser
er udskibet til England, nemlig tilsammen circa 1,350 Bpd..
Lax og 100,000 Stykker Makrel efter en Indkjöbsværdi af respek-
tire 1,900 og 2,500 Spd., — desuden forsendes ikke ubetydelige
Qvantiteter Hummer til Kjöbenhavn med de fra Frederiksværn
afgaaende Dampskibe.

'Laugens Vasdrag er selvfölgelig endnu Hovedtrakten for
Trælastens Fremdrift, og skeer ogsaa Indflödningen af Töm-
mer fra Andebo samt Kodal gjennem Gogsjöen til denne Elv.

Endeel Last bringes, deels paa Hjulredskab, deels paa Vinter-
föret fra Brunlanæs, Kjose, Thjödling og Trakterne ved Skiens-
veien, samt nedover Farrisvandet fra Slemdal, det sidste ho-
vedsagelig fra de Fritzö Værk tilhörende Skove og for dettes
Regning. En ikke ubetydelig Mængde Skibstömmer, Planker
og Bord kjöres derhos fra Laugens Bro, hvor" der er et Slags
Kjöb- og Oplagssted for deslige Treematerialier, som ikke godt
taaler Passagen gjennem Fossefaldene nedenfor, men denne
Overlandstransport er i den senere Tid desuagtet aftagen
formeentlig paa Grund af de tunge Bakker ved Gaarden
Hovland.

Nogen gjennemgribende Foranstaltning til Lettelse af Töm-
merdriften i Laugens Vasdrag er vistnok endnu ikke iværksat,
men Flödningsvæsenet er blevet sat under Direktion af sag-
kyndige Mænd og lönnet Opsyn, saa at allerede Meget herved
er vundet.

Foruden at en Kjöbmand af Drammen har Udskibningsret
hersteds, drives Trælastexporten i det Store kun af 2 Han-
delshuse og Fritzö Værk, hvilket i de to sidste Aar betydelig
har udvidet sin Trafik i denne Retning. Lasten udföres nu
især i forædlet Tilstand som Planker, Battens og Bord, da en
större Dampsag er anlagt paa den saakaldte Thorstrandsmo
og Værket tæt udenfor Bygreendsen har opfört en endnu större
Dampsag ved Laugen, hvorfra Planker m. v. kjöres gjennem
Byen til Værkets Lastetomter ved Farriselven. Markedet for
den skaarne Last er hovedsagelig Frankrig, England, Danmark
og Skotland ligesom ogsaa en Deel Bord af ringere Qvalitet
afsættes til Vestlandet, og har Sagbrugsdriften ikke lidet for-
öget Udskibningen af Plankeender (Splitveed).

Bjelkeexporten foregaaer som tidligere til Hannover og

Holland samt tildeels til Danmark, ligesom Smaalast, Jufferter
og Pitprops har stadig Afsætning, skjönt neppe til Fordeel for
Skovene. Birkelast er sjelden, Egelast og Bög kun tilstede
som Skibstömmer, hvorimod Töndebaand (Baandstager) igjen
synes at være i Handelen, dog ikke i store Qvantiteter.

Lastens Dimensioner ere i Gjennemsnit fra 12 til 36 Fods
Længde med 7 til 11 Tommers Tykkelse, og fra 10 til 30
Fods Længde med 10 til 12 Tommers, Diameter, medens Pri-
serne ere uforandrede. Steenkullene have vundet almindelig
Indgang, saa de næsten bruges .overalt, og ere paa Grund heraf
og de nyoprettede Sagbrug Veedpriserne faldne Noget, idet
Middelprisen pr. Favn er for Granveed 1 Spd. 48 Skill., Fur-
ruveed 1 Spd. 72 Skill., Bögeveed 2 Spd. 96 Skill., Birkeveed
1 Spd. 96 Skill. og Oreveed 1 Spd. 48 Skill. Desuden faaes
ved Dampsagen meget god Affaldsveed for 72 a 96 Skill. pr.
Favn, og paa Tomterne Fliis samt Kub for 24 a 36 Skill.
Læsset, Kjörsel ikke medregnet.

Af Stangjern er i Femaaret fra Fritzö Værk til Udlandet
exporteret tilsammen 28,000 Skpd., altsaa omtrent det samme
Qvantum som för. Derimod har Ishandelen taget et betyde-
ligt Opsving, saa at der findes 13, forskjellige af Byens Ind-
vaanere tilhörende, Ishuse i Omegnen og har et enkelt Han-
delshuus gjennemsnitlig udfört 3,500 Kommercelxster aarlig
til en Priis af 2 Spd. om Vaaren og 31, Spd. om Sommeren
frit ombord. I Huusholdningerne benyttes i den senere Tid
heller ikke ubetydelige Qvantiteter Is.

Ved Udgangen af 1865 udgjorde de Handelsberettigede
78, hvoriblandt 3•Grosserere (Kfr. Tabel 6).

2. Skibsfart.

Byens Handelsflaade er i Femaaret fra 55 Fartöier steget
til 93 med en samlet Drægtighed af 9,460 Kommercelxster,
idet navnlig mange Indkjöb ere gjorte i Udlandet. Disse Skibe
fare fornemmelig paa England, Frankrige, Östersöen og Ame-
rika, medens nogle af de större ogsaa gaa paa længere Reiser,
saa at de ere borte i flere Aar. Af Værkets 2de Dampskibe
er det ene solgt til Östlandet, og det andet har i det sidste
Aar ikke været i Fart, hvorimod fremdeles et lidet Dampskib
benyttes paa Farrisvandet til Transport af Malm, Rujern og
Tömmer.

Noget Skibsassurancekontor findes ikke længere hersteds,
da den vestfoldske Assuranceforening, der har sit Sæde i Töns-
berg, har inddraget samme.

Heller ikke haves nogen Mægler, idet ingen saadan er
bleven beskikket efter den eneste herværende Mæglers i 1865
indtrufne Död, uden at dette dog har medfört videre Ulemper.

Styrmands- og Navigationsskolen har havt Tilskud i 1861
af Statskassen 175 Spd., af Kommunen 87'1 Spd. og af Laurvigs
Sparebank 871 Spd; i 1862 af Statskassen 125 Spd., Kommu-
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nen 64 Spd. og af Laurvigs Sparebank 621 Spd., hvorimod Sko-
len i 1863 til 1865 inklusive har bestaaet ved egne Midler.

Elevernes Antal var i 1861 50, hvoraf udexamineret 21
i 1862 52,	 16
i 1863 58,	 17
i 1864 51,	 19
i 1865 62,	 16

Foruden den faste Navigationslærer har der været ansat
4 a 5 Assistenter samt en Timelærer i Engelsk og Ret-
skrivning.

Sömandsforeningen tæller fremdeles mange Medlemmer,
ligesom ogsaa et ældre Selskab til Understöttelse af trængende
Sömænd og deres Efterladte har været og fremdeles er i
Virksomhed.

I Aaret 1862 er der anlagt en circa 300 Fod lang Damp-
skibsbrygge, som har viist sig meget  hensigtsmæssig, idet de
talrige Dampfartöier, som baade fra Ind- og Udlandet anlöbe
Stedet, endog i ondt Vejr kunne lægge til. Desuden er Hav-
nen bleven forsynet med 3 Moringsböier, der have kostet
1,680 Spd., hvorhos 16 nye Fortöiningskar af Steen med Jern-
fxstigheder ere anbragte langs Thorstrandsmoen.

Ved Femaarets Slutning var Skipperborgernes Antal 149,
af hvilke 76 boede udenfor Byen, cfr. Tabel 6.

3. Haandvenksdrift.

Det eneste her paa Stedet værende Laug, nemlig Sko-
magernes, talte ved Udgangen af 1865 17 Medlemmer, hvoraf
kun tre af de ældre Mestere eller deres Enker.

Söndags- og Tegneskolen har stadigen været benyttet, og
som för havt et aarligt Bidrag af 25 Spd. baade af Kommu-
nen og Laurvigs Sparebank.

Haandværksmesternes Antal udgjorde 100 samt Svendenes
og Drengenes 190, foruden 18 Frimestere og en Feiermester
med en Svend. Af Bogtrykkere findes fremdeles 2 med 8
Betjente. (cfr. Tabel 6.)

Haandværksdriften har imidlerlid ikke taget noget Op-
sving, skjönt der i enkelte Brancher findes meget duelige Folk.

Huusfliden indskrænker sig for det Meste til Brödbagning.

4. Fabrikdrift.

Fritzö Værks Sagbrug ved Farriselven har med 6 Blade
og 2 Cirkelsage opskaaret aarlig 4,000 Tylvter Tömmer
til Plankér, Battens og Bord ved Hjelp af 8 Mestere og 30
Arbeidere, men i Slutningen af 1865 er det ældre Sagbrug
nedrevet og senere remplaceret med et nyt af udmærket Soli-
ditet og Konstruktion. Værkets nye Dampsag ved i Laugen tæt
ved Byen sattes först i Gang i Juli 1865, og har i Halvaaret
med 6 Grinder og 2 Cirkelsage beskjæftiget 9 Mestere og 32
Arbeidere, samt i dette Tidsrum opskaaret 12,000 Tylvter Last
af forskjelligt Slags, navnlig 2,000 til Planker 3" x 9, 4,000
til Battens 21" x 7" og 6,000 til Bord.

Den et herværende Handelshuus tilhörende nye Dampsag
paa Thorstrand traadte i Virksomhed Sommeren 1864, og har
med 2 Grinde- eller Opgangssage, en dobbelt og 2 enkelte
Cirkelsage, de sidste til at skjære mindre Tömmer, Lægter m.

v. foruden en Kapsag til Veed, benyttet 9 Mestere og 14 Ar-
beidere, 2 Maskinister og 2 Fyrbödere. I 1865 blev der op-
skaaret circa 4,800 Tylvter Tömmer, meest til Battens, ligesom
en Mængde Lægter og Bord. Brændematerialet ved begge
Dampsage bestaar udelukkende af Sagmug og noget Hunaffald,
hvorhos Oplysningen skeer ved egne Gasapparater.

Fritzö Riismölle har heller ikke i Femaaret været i Drift,
derimod ere 2 nye Kornmöller tilkomne, saa at heraf i det
Hele haves 5, som med 4 Mestere og 17 Arbeidere formale
circa 50,000 Tönder aarlig.

Af Tobaksfabrikker haves kun 3, der aarlig tilsammen
have produceret circa 144,000 ir af forskjelligt Slags, og be-
skjæftiget 7 Mestere og 62 Arbeidere.

Malttilvirkningen er blot foregaaet paa et Malteri, der har
produceret circa 2,000 Tönder Malt aarlig med 1 Mester og
3 Arbeidere, hvorimod de 3 ældre Bryggerier stadig have vw-
ret i Virksomhed. Al disse har det ene aarlig leveret 400,000
Potter bayersk Öl med 1 Mester og 10 Arbeidere, medens de
to andre med 2 Mestere og 4 Arbeidere i Gjennemsnit have
tilvirket cirka 167,500 Potter Skibs- og södt 01.

Byens 7 Garverier har med 7 Mestere og 11 Arbeidere
tilberedet circa 1,850 Huder og 11,000 Skind aarlig, medens
af Lysestöberier kun et var i Gang ved Udgangen af 1865,
og har dette produceret circa 50,000 TE Talglys om Aaret
med 1 Mester og 5 Arbeidere.

Derhos er i 1862 for privat Regning oprettet et Gasværk,
der med 1 Mester og 3 Arbeidere tilvirkeit circa 400,000 Ku-
bikfod Gas aarlig, som tildeels benyttes til Oplysning af de fie-
ste Butikker og Gader i den övre Deel af Byen.

Reberbanen blev i 1863 fra Thorstrand flyttet over paa
Landets Grund ganske nær Bygrændsen, hvor Terrainet var
bekvemmere, og har aarlig beskjæftiget 1 Mester med 3 Ar-
beidere samt produceret circa 50 Skpd. Tougværk af alle Slags,
cfr. Tabel 2.

5. Bergverksdrift.

Fritzö Jernværk med dets tvende Stangjernshammere, Sme-
die, tiechanisk Værksted og Valtseværk, har været i stadig
Drift hele Femaaret, naar undtages, at Valtsevaerket i 1862
maatte standses gjennem den förste Halvdeel af Aaret paa
Grund af en Reparation.

Nye Indretninger ere ikke tilkomne, og har Kjettingfabri-
kationen heller ikke igjen været optagen. Der er der, Mars-
ovnen i Slemdal iberegnet, af circa 4,000 Tönder Malm med
et Forbrug af 20,000 Læster Trækul og henved 24,000 Tön.-
der Steenkul aarlig produceret 10,700 Skpd. Rujern, 10,000
Skpd. Stangjern, 500 Skpd. Stöbegods og 500 Skpd. Plader.
Regnskabs- og Opsynsbetjentenes Antal udgjorde 13, medens
Arbeidernes belöb sig til 220, cfr. Tabel 3.

6. Skibsbyggeri.

Paa Thorstrands Skibsværft er i 1865 bygget et Barkskib,
som senere er udmaalt til 229?, Kommercelxster. Herved have
I_ Mester og 26 Arbeidere stadigen været anvendte, og anta-
ges denne Bedrift at ville blive fortsat, ligesom ogsaa paa

2
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Fritzö Værft i Jordfalden Virksomheden igjen er begyndt, uden
at dog Kjölen til noget Farthi dersteds er lagt. Noget Baad-
byggeri drives fremdeles ikke.

7. Jordbrug.

Nogen ny Jordvei harByen ikke erhvervet, hvorimod dens
Lökker i Hedrums Præstegjeld er bortforpagtet saavelsom Ha-
ven ved Kornmunalgaarden. Bymarken benyttes fremdeles til
Havnegang og staar Gjetningen under Kontrol af en lönnet
Opsynsmand.

Almindelige Bemærkninger.

Bebyggelsen af Thorstrandsmoen er i Femaaret tiltagen
betydeligt, navnlig siden Dampsagens Anlæg, saa at henved 6
Qvartaler næsten ere fuldförte, indeholdende 3.3 Gaarde af et
net Udseende, uagtet de for det Meste eies af Arbeidere.
Tomterne, der tilhörer Kommunen, bortfæstes stadig mod det
sædvanlige Förstefzeste af I Spd. pr. 100 fl Alen og en aar-
lig Grundleie af 2 Skill. pr. 15 Ei Alen, eller i Almindelighed
respektive 12. Spd. 104 Skill. og 1 Spd. 52. Skill., da de næ-
sten alle have samme Störrelse.

Et rummeligt og smukt Distriktsfængsel med Retslokale
og Beboelsesleiligheder er ligeledes opfört for fælles Regning
af Byen og endeel af Landdistriktet.

Foruden at Laurvigs Kirke har faaet et nyt Orgel, er
Langestrands Kirke i 1865 undergaaet en tidsmæssig Restau-
ration og forsynet med Ovne.

Den omlagte Vei til Skien gjennem Hammerdalen har i

flere Aar været færdig, viist sig meget hensigtsmæssig for Tra-
fikken og været til stor Behagelighed for Byens Indvaanere.
Til Omlægning al den bakkede Vei til Laugens Bro blev og-
saa i 1865 bevilget 1,000 Spd. af Kommunen, men Arbeidet
er endnu ikke paabegyndt.

Fallissementer af Betydenhed have ikke fundet Sted i Fem-
aaret, og nogen egentlig Pengemangel har heller ikke viist sig.

Laurvigs Sparebank havde saaledes ved Udgangen af 1865
under sin Administration 242,839 Spd. 20 Skill. og var dens
Kapitalfond 20,234 Spd. 105 Skill., medens Hedrums Spare-
bank paa samme Tid bestyrede 126,323 Spd. 51 Skill. med
et Kapitalfond af 4,434 Spd. 32 Skill. Arbeidernes Laane-
indretnings Midler udgjorde derimod kun 718 Spd. 112 Skill.
indbefattet et Kapitalfond af 209 Spd. 42 Skill,

De i Rigets almindelige Brandkasse forsikkrede Bygningers
Antal, som ved Udgangen af 1860 var 610, assurerede for
703,820 Spd., var i 1865 steget til 659 med en Forsikkrings-
sum af 810,260 Spd.

Antallet af Byens Indvaanere udgjorde derhos ifölge sidste
Folketælling 6,317, hvoraf 1,045 Skatteydere.

Totalbelöbet af thinglæste Gjeldsbreve og Skifteudlæg med
Pant i faste Ejendomme var i Femaaret 132,254 Spd. 99
af aflæste Gjeldsbreve . . . . . 153,647 - 94
af solgte faste Eiendomme . . . . . 104,702 - 40,
samt af Exekutions- og Udpantningsfor-
retninger . . . 33,191 - 66

hvoriblandt for Skatter 3,933 Spd. 57 Skill, Cfr. Tabel 4.

Af Tvangsauktioner har der været afholdt over faste
Ejendomme og Skibe :

i 1861 6 til et samlet Belöb af 4,722 Spd.
	i 1862 10	

-	

6,310 -

	

i 1863 5	

-	

3,125 --

	

i 1864 5	 1,925 -

	

i 1865 4	 2,009 -
og over Lösöre:

i 1861 6 til et samlet Belöb af 1,628 Spd. 101 /3

	

i1862 2	 825 - 53

	

i1863 2	 124 -- 96

	

i1864 6	 552 - 101

	

1 1865 5	 840 - 78
Skatterne, hvoriblandt særskilt udlignet Kirkeskat paa

Grund af Forholdet mellem Byens og Langestrands Kirker,
have udgjort:

	

Byskat.	Fattigskat. 	 Kirkeskat.
i 1861 7,770 Spd. 7 /3 3,650 Spd. 107 /3 786 Spd. 22 ß
i 1862 8,000 -- 98 3,062 - 45 „ 653 - 55 „
i 1863 8,500 - „ 4,200 - „ 1,371 - „
i 1864 7,699 - 75 „ 3,875 - 113 , 1,087 - 49
i 1865 8,069 - 70 „ 3,601 --- 62 „ 591 - 26 „

Byskattens Forhöielse er tildeels en Fölge af Byggefore-
tagender, Forbedringer af Gaderne og deslige, medens Fattig-
skattens Stigen mere beror paa  tilfældige Omstændigheder saa-
som Refusioner, end paa Arbeidslöshed og Mangel. Paa Byens
Fattighuns er kun, som för, i Gjennemsnit indtaget 50 Personer,
medens Daglönnen i Almindelighed har været 36 a 48 Skill.,
samt Lönnen for en Tjenestepige 14 a 18 Spd. og for en
Tjenestedreng 30 a 40 Spd.

Emigrationen til Amerika har derfor heller ikke været
betydelig, i det Hele har Antallet i Femaaret kun udgjort 29
Individer, hvoriblandt 6 Piger og 5 Drengebörn, nemlig:

1861 4 Mandspersoner „ Fruentimmer.

	

1862 3	 Do.	 2	 Do.

	

1863 2	 Do.	 1	 Do.

	

1864 7	 Do.	 7	 Do.

	

1865 2	 Do.	 1	 Do.
Kommunens Bidrag til Almueskolevæsenet har udgjort:

	i 1861	

•	

1,503 Spd. 37 Skill.
	i 1862	 1,490 -	 81

	

1863	 1,507 - 55

	

i 1864	 1,466 - 96

	

1863	 1,569 - 103
samt 500 Spd. aarlig til Middel- og Realskolen, hvor Discip-
lenes Antal baade i 1864 og 1865 var 65. Borgerskolen og
den dermed forbundne Pigeskole fregventeredes ved Udgangen
af 1865 af 75 Drenge og 56 Piger, ligesom Tegneskolen og
Haandgjerningsskolen for Ubemidlede, samt de private Pige-
instituter have havt jevnlig Sögning.

Et nyt Almueskolehuus er opfört paa Langestrand og
tillige i 1865 oprettet en Gymnastikskole i et særskilt dertil
af Kommunen bygget Lokale, ligesom ved private Bidrag er
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kommet i Stand et Almuebibliothek, som eier 903 Bind af for-

skjelligt Indhold.
Den ældre Badeanstalt har ikke været gjenoptagen, hvor-

imod et Aktieselskab har anlagt et Strömbad, som jevnlig

benyttes.
Flere af Byens offentlige Pladse ere beplantede med Træer

og Ziirbuske, ligesom der paa den saakaldte Herregaardsslette
er anbragt en Fontaine, hvortil Vandet kommer fra et i mange

Aar ubrugt Basin, som igjen er bleven istandsat og kan gjöre

god Nytte i Ulykkestilfælde.
Nogen Vandledning har Byen derimod ikke faaet, men

vidtlöftige Undersögelser og Nivelleringer ere foretagne og Cal-

oiler gjorte, saa at sandsynligviis Vandledninget i den nærme-

ste Fremtid bliver paabegyndt.

Efter det Anförte maa det antages, at Laurvigs By i Fem-
aaret er gaaet frem, uagtet Capitalen endnu blot er fordeelt

paa faa, skjönt virksomme Hænder."

Ved denne Beretning veed jeg intet andet at  bemærke,

end at Fritzö Værk som de fleste andre indenlandske Jernær

ker i Perioden har arbeidet under mindre gunstige Vilkaar som

Folge af de lave Priser paa dets Produkter.
-Tjenerlönnen formenes at være vel lavt ansat, da Tjene-

stedrenge faa en Lön indtil 60 Spd.

Sandefjord.

Handelsvirksomheden har i Femaaret været jevn og i Til-

tagende. Byens Opland bestaar af Sandeherreds Przestegjeld,
Kodals Annex til Andebo samt de nærmest tilstödende Dele af
Thjödling og Hedrum, hvilke Distrikter ved flere nye Veie ere

satte i lettere Forbindelse med Byen end för. Dette Distrikt,

hvor en Mængde Skippere og Söfolk ere bosatte,  afsætter sine
Produkter og forsyner sig med sine Fornödenheder i Byen,
hvis Handelsmænd væsentlig beskjeeftige sig med Detailhandel
og hente störste Delen af sine Varer fra indenrigske Steder,
navnlig Christiania, Tönsberg og Laurvig. Dog er den direkte

Indförsel steget noget i Perioden, eftersom Toldintraderne have

hævet sig til omtrent 5,700 Spd. i Gjennemsnit aarlig mod

4,400 Spd. i forrige Femaar.
Udførselen af Trælast har i Gjemnemsnit udgjort 2,790

Kommereelæster aarlig mod 850 Læster i forrige Femaar. Den

bestaar væsentlig i de saakaldte Pitprops — omtrent 1,200
Læster — og forövrigt i dansk Last, Jufferter, Lægter, Bord,
Bjelker, Planker og Battens samt Birkekubber, hvilke sidste

- sendes til Skotland, hvor de benyttes til Töndestav. Priserne
paa Smaalasten angives i Femaaret at have været saa lave, at
Fremdriften deraf maa have været forbunden med Tab. I Ud-
landet er nemlig kun opnaaet 81 a 96 Skill. pr. Tylvt Læg-
ter, 92 a 112 Skill. pr. 72 löbende Fod Pitprops og 18 a
24 Skill. pr. Kubikfod Birkekub, og Prisen hjemme har for-
holdsviis været lavere.

Priserne paa Brænde har holdt sig i 1 Spd. 72 Skill. a
2 Spd. for Granveed og 2 Spd. 96 Skill. a 3 Spd. 24 Skill.
for Bögeveed, men i Femaaret er fra Dampsagene i Frederiks-
stad og Laurvig indfört en Deel Affaldsveed af Hun, som har
været betalt med 1 Spd. a 1 Spd. 24 Skill. pr. Favn. Vi-
dere er i Gjennemsnit indfört til Byen aarlig 9,200 Tönder
Steenkul mod 6,000 Tönder i forrige Feinaar. Prisen i De-
tailsalg har været 40 a 48 Skill. pr. Tönde, men en stor
Deel deraf er afhændet til det nærmest omliggende Landdi-
strikt, især til San.deherred.

Stedet havde ved Udgangen af '1865 30 Detailhandlere
med 17 Betjente, 4 Værtshuusholdere og .Marketentere for-
uden 15 Ölhandlere og 4 Brcendeviinshandlere med 4 Be-
tjente.

Skibsfarten

er i Forhold til Stedets Störrelse betydelig. Ved Udgangen al

1865 udgjorde de i Sandefjords Tolddistrikt hjemmehörende

Skibe 111, drægtige 11,001 Kommereelæst mod 94 Fartöier

paa 8,952 Læster i 1860. Men en stor Deel af disse Skibe

eies af Folk, bosatte i Landdistriktet. Dette store Skibsrum

kan ikke sysselsættes ved Stedets egen Udförsel, men har vw-

sentlig været anvendt i Fragtfart i de almindelige Router, som

beseiles af norske Skibe, og da Fragterne i Femaaret har holdt

sig jevnt godt, har Farten i det Hele, været lönnende.
Ved Udgangen af 1865 var Skipperborgernes Antal 183,

hvoraf 53 bosatte i Byen og 130 udenfor.

Ilaandværksdrift.

Antallet .af Haandværkere var ved Udgangen af 1865 89
med 57 Svende og Drenge foruden 11 Frimestere mod 49

med 31 Svende og Drenge og 10 Frimestere i 1860. Da der

intet udföres af Haandværksarbeide, uden noget Bröd til det
nærmeste Landdistrikt, maa Efterspörgselen i Byen selv være

betydelig tiltaget. Der klages over, at Arbeidet er dyrt og
ikke saa godt, som det kunde önskes, dog skal nogen Frem-

gang .spores hos Snedkere, Tömmermænd, Skomagere og Bagere.

Fabrikdrift

finder ikke Sted. 4 Smaagarverier, der drives med et Par
Mand hver, kan nemlig ikke betragtes som Fabrikker.

Bergwerks drift

finder heller ikke Sted.

Skibsbyggeri.

Paa Byens Grund findes intet Skibsværft, men i den in-
derste Deel af Sandefjorden ligger 4 Værfter, hvoraf eet til-
hörer Indvaanere af Byen. Ved intet al Værfterne er der nogen

fast Arbeidsstok, men der sysselsættes mange Folk, især om Vinteren.

Jordbrug.

Byen eier 5 mindre Lökker, der deels ere bortfxstede,

deels i Femaaret udlagte til Gader og Tomter for offentlige

Bygninger (Distriktsfængslet og en Skolebygning).

2*
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Stedets Tilstand i Almindelighed.
Huusfliden er ubetydelig, og gjör neppe noget Fremskridt.

Baadbyggeri finder ikke Sted. Arbeids- og Tjenerlön er i
Stigende. Lönnen for en Tjenestedreng opgives nu til 40-50
Spd. og for en Tjenestepige til 14-18 Spd. aarlig mod
30-40 Spd. og 12-15 Spd. i forrige Femaar. Den almin-
delige Daglön er 48-52 Skill. paa egen Kost.

Stedets Sparebank, der ved Udgangen af 1860 havde un-
der sin Bestyrelse 23,673 Spd., hvoraf Bankens eget Fond
udgjorde 1,040 Spd., havde ved Udgangen af 1865 under Be-
styrelse 75,647 Spd. 83 Skill., og Banken eiede deraf 3,595
Spd. 114 Skill.

Den 31te December 1865 var Antallet af brandforsikkrede
Huse 236 taxerede for 265,000 Spd. mod 217 Huse med
Taxtsum 235470 Spd. i 1860. Der er altsaa bygget noget
mindre i dette end i forrige Femaar, men Huusleien og Prisen
paa Huse opgives at være steget. Folkemængden, som i 1855
var 1,163 og i Begyndelsen af 1861 1,465, var ved Udgangen
af 1865 1,797 Mennesker.

Byskatten har i de 4 Aar 1861-65 udgjort i Gjennem-
snit 1,512 Spd. aarlig og Fattigskatten 316 Spd. mod respek-
tive 1,110 og 310 i forrige Femaar. Byen har i Gjennemsnit
aarlig oppebaaret 365 Spd. 97 Skill. i Grundleie, men betaler
paa den anden Side Grundafgift for en Deel af Preestegaarden,
der er udlagt til Byterritorium, og til nogle Private 354 Spd.
40 Skill. aarlig. Byen eier i Panteobligationer en Sum af
3,422 Spd., men har en Gjeld af 6,682 Spd. Skatteydernes
Antal var i 1865 340 mod • 392 i 1860, hvilken For-
mindskelse angives at have sin Grund i de forandrede Princi-.
per for Ligningen, som har været en  Folge af Loven om
Ligning af Byskatten af 22de Juni 1863.

I Femaaret er et Distriktsfængsel bygget og taget i Brug.
Det har kostet omtrent 3,600 Spd., hvoraf Staten har tilskudt
det halve. Derhos er opfört en ny Skolebygning med en Ud-
gift af 3,500 Spd. Disse Byggearbeider i Forening med Ud-
gifterne ved Anlægget og Reguleringen af flere nye Gader samt
til Udvidelse af Vandværket -- har foranlediget Stiftelsen af
Byens Gjeld.

Byen har en Almueskole med 170 Elever i 5 Klasser og
en Borgerskole med 50 Elever i 3 Klasser samt en privat

Pigeskole med 42 Elever. Det offentlige Skolevæsen har et
Tilskud af Oplysningsvæsenets Fond af . 150 Spd. - Skill.

Desuden udgjorde Byens eget Til-
skud i 1865	 . .	 . 783 - 75 -

Hvortil kommer Skolepenge for beta-
lende Elever i Borgerskolen 	 .	 . 450 -

Tilsammen 1,383 Spd. 75 Skill.

Bade an st alt en har havt en jevn og tiltagende Sögning.
Badegjesternes Antal er opgivet at have udgjort:

i 1861 .	 • 592
i 1862 .	

•	

635
i 1863 .	 700
i 1864 .	 800
i 1865 . .	 800

eller i Gjennemsnit 705 aarlig med et Gjennemsnitsantal af
18,000 Bad. Antallet af Badegjester i 1851-55 var 284 og
i 1856-60 563 aarlig. I Femaaret er en för indkjöbt stor
Bygning indredet til Festivitets- og Restaurationslokale og en
samme tilhörende Have er indlemmet i Parken, som er for-
skjönnet og forsynet med en dækket Promenade.

Anstaltens Bygninger ere nu brandforsikkrede for 13,260
Spd. Badeanstalten foranlediger, at 30 -40,000 Spd. sættes i
Cirkulation om Aaret, der paa saa mange Maader komme Byen
og dens Omegn tilgode, at Badeanstalten maa betragtes som
en vigtig Næringsvei for Stedet.

Havnekassens Indtægter have i Gjennemsnit udgjort 500
Spd. aarlig, som væsentlig ere anvendte til Anbringelse af nye
Fortöiningsanstalter og Bryggeanlæg.

I Femaaret er thinglæst Gjeldsbreve og Skifteudlæg til
Belöb . .

afholdt Exekutioner og Udpantninger for
og solgt faste Eiendomme for . .
mod respektive 109,932 Spd., 65,632 Spd., 11,547 Spd. og
80,392 Spd. i forrige Femaar.

Stedet har ingen Mægler og ingen Udvandring har fundet
Sted til Amerika.

Det antages, at Stedet overhovedet i Femaaret er gaaet
fremad i oekonomisk Velvære.

aflæst Heftelser for . .
• 75,270 Spd.

38,616 -
4,191

• 51,135 -

Tønsberg.

Handel.
I Byens Handelsforhold er i Femaaret ingen væsentlige For-

andringer indtraadte.
Trælastudskibningen har i Gjennemsnit udgjort 2,115 Kom-

mercelæster mod 1,805 Læster i forrige Femaar. Udförselen
bestaar nu fornemmelig af Pitprops og dansk Last foruden
Planker og Battens. Af Bjelker udskibes ganske ubetydeligt.

Störst Værdi af Stedets Udförselsvarer har Produkterne
af Sælfangsten i Ishavet. Efter Toldbögerne er tilsammen i
Femaaret udexpederet fra Tönsberg til Udlandet 357,607 Pot-

ter Tran, 7,340 Tönder Spek og 57,441 Stykker Sælskind
eller i Gjennemsnit aarlig 600 Tönder Tran, 1,468 Tönder
Spek og 11,488 Skind.

Hummerudskibningen fra Toldstedet foregaar over Valä og
er omhandlet under Landdistriktet. Handelen beskjæftiger sig
forövrigt hovedsagelig med at forsyne Tolddistriktets mange
Skibe med Proviant samt Stedets egne og dets Oplands Ind-
vaanere med alle Slags Fornödenheder. Byens Opland bestaar
af Nöterö med Tjömö og Sem foruden største Delen al Stokke,
Andebo og Ramnæs og en Deel af Vaale Przestegjeld tilsammen
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med mindst 20,000 Mennesker, som har en livlig Samfærdsel
med Byen, der har den meest udviklede Torvhandel her i
Amtet.

Nöterö og Tjömö, som efter Lensmandens Opgave kjöbe
Fedevarer for omtrent 25,000 Spd. aarlig — forsyne sig for
det Meste paa Tönsbergs Torv.

Stedet havde ved Udgangen af 1865 1 Grosserer og 67
Detailhandlere med 68 Betjente, 1 Höker, 5 Braendeviinsskjæn-
kere og 24 Ol- og Viinskjænkere. 10 af Detailhandlerne have
tillige Ret til at udsælge Brzendeviin under 40 Potter.

Skibsfart en

er fremdeles Stedets vigtigste Næringsvei. Antallet af Told-
distriktets Skibe, som i 1860 udgjorde 311 med 27,183 Kom-
mercelæsters Drægtighed var ved Udgangen af 1865 362,
drægtige 38,989 Læster, som kræve en Besætning af omtrent
3000 Mand.

Heraf ere 104 Fartöier paa 15,337 Læster opgivne at
höre hjemme i Byen og 258 Fartöier paa 23,652 Læster at
tilhöre Indvaanere af Omegnen, navnlig Nöterö og Tjömö.
Hovedoplagsstedet for den samlede Flaade er Jersö Havn, som
henhörer under Byens Havnevæsen, ligesom Byen er Centrum
for den Rörelse, som foranlediges ved Tolddistriktets store
Flaade, der naturligviis ikke kan sysselsættes ved Stedets egen
Ud- og Indförsel, men anvendes i Fragtfart i de almindelige
Router for norske Skibe.

Til Seelhundfangst i Ishavet har været udexpederet fra
Tönsberg :

i 1861 15 Skibe paa 1,748 Kom.-Læster og 689 Mand.
i 1862 15 _z_. 	1,714	 - 678

1863 16	 1,925	 - 751 —
i 1864 14 —z— 1,676	 - 637
1865 13 1,509 - 597 —
Af 10 Ishavsfarere, der höre hjemme i Tönsberg, tilsam-

men paa 1,135 Kom.-Læster med omtrent 450 Mands Besæt-
ning, er hjembragt fra Ishavet ifölge en af Byfogden meddeelt
Tabel :

i 1861 . . 18,159 Stykker Sæl.
i 1862 26,842
i 1863 25,774
i 1864 19,936
i 1865 36,383

„Udbyttet af denne Fangst kan ikke af mig værdsættes,
„anförer Byfogden, da der endnu mangler mig Oplysning om,
„hvor stor Deel af Sælen var Ungsæl og hvor stor Peel gam-
„mel Sæl. Et Blik paa Tabellen vil forövrigt vise, i hvilken
„höi Grad Fangsten har varieret fra Aar til andet for samme
„Skib og hvor meget den har afveget fra det direkte Forhold
„til Störrelse og Besætning, naar de forskjellige Fartöiers Fangst
„sammenlignes for samme Aar. Imidlertid vil det sees, at den
„samlede Fangst har holdt sig mere jevn. Det Hazardöse ved
„Fangsten er forövrigt begribeligt nok, naar man veed, at et
„Skibs Hovedfangst kan være afgjort paa faa Dage, og at
„Is kan hindre det ene Skib fra at komme i Fangsten, me-

„dens et andet, der ikke er langt borte, erhverver sig et stort
„Udbytte deraf. For at blive mindre afhængige af Hindringerne
have Rederne af „Eliezer” og „Isbjörnen" i Slutningen af

„1865 ladet disse forsyne med Auxiliær - Dampmaskiner paa
„respektive 40 og 30 Hestes Kraft. Det er Hr. Svend Foyns
„Mening, at Sælfangsten drives for meget paa Rov, og at Ud-
„sigterne ikke ere saa gode, som i tidligere Tid.

„Endelig bemærkes, at Hr. Svend Foyn har specielt til
„Hvalfangst anskaffet sig et Dampskib paa 20 Hestes Kraft
„(Besætningen 15 Mand), hvormed han förste Gang gjorde
„Forsög i 1864 paa at aabne en ny Virksomhed, nemlig paa
„Kysterne af Finmarken. Denne Fangsttour lönnede sig vel
„ikke, men maa, som antydet, heller ikke betragtes som andet
„end et Forsög, da Redskaber m. V. forhen vare uprövede.”

Det stigende Behov for Söfolk har havt til Folge, at Hy-
ren er steget. Ved Udgangen af 1865. er Gjennemsnitshyren
opgivet saaledes for en Styrmand 14 Spd., en Andenstyrmand
11 a 12 Spd., en Baadsmand 11 Spd., en Tömmermand 12
Spd., Matroser 9 a 10 Spd. og Ungmænd 5 a 7 Spd. — alt
maanedlig. I forrige Femaar er Matroshyren opgivet at have
været 1 Spd. lavere og Baadsmands- og Tömmermandshyrer
1!, Spd. lavere om Maaneden. At Styrmandshyren i længere
Tid har holdt sig omtrent paa samme Höide forklares formeent-
lig deraf, at Tilgangen af examinerede Styrmænd er tilstræk-
kelig for Behovet. Af Skibsassuranceselskaber har 1) den
vestfoldske Skibsassuranceforening sit Hovedkontor i Tönsberg.
Denne Forening, som ved Udgangen af 1860 havde overtaget
Assurancer til et Belob af 663,362 Spd. paa 183 Skibe, havde
ved Udgangen af 1865 overtaget Assurancer paa 314 Skibe for
1,575,504 Spd.

Desuden virker i Tönsberg gjennem Agenter:
2) „den förste norske Assuranceforening," der i 1865 havde

overtaget Forsikkring af 107 Skibe for 572,800 Spd.
3) norske Lloyds, der i 1864 havde tegnet Assurance paa

47 Skibe for 247,575 Spd.
4) Drammens og Holmestrands Skibsassuranceforening, der i

1864 havde overtaget Forsikkring af 36 Skibe for omtrent
229,000 Spd.
Selskabet „Oger," der har sit Hovedkontor i Drammen,

samt Arendals, Porsgrunds og Christiania Söforsikringsselskaber,
have Agenter i Tönsberg og drive dersteds ikke ubetydelige
Forretninger, uden at der haves bestemte Opgaver over disses
Udstrækning.

De ovenanförte Assurancebelöb gjelde Skibe fra hele
Tolddistriktet.

Stedet har en Sömandsskole, hvis Plan er approberet ved
kongelig Resolution af 13de Oktober 1838, og som traadte i
Virksomhed den iste November 1859. Skolen havde i 1861
33, i 1862 24, i 1863 32, i 1864 63 og i 1865 103 Elever.
I de 2 sidste Aar har der ved Skolen været en særskilt Skip-
perklasse, hvor i 2 a 3 Maaneder hvert Aar i 3 Timer dag-
lig er givet Underviisning i Modersmaalet, Engelsk, Handels-
videnskab og Söret. Denne Klasse har været sögt af omtrent
10 Elever.

Skolen, der tidligere har havt et Tilskud af 250 Spd.(
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af Statskassen, 125 Spd. af Bykassen og 125 Spd. af Spare-
banken, har i 1865 baaret sig selv.

Ved Udgangen af 1860 er det opgivet, at 183 Skippere
skal have havt Borgerskab til Tönsberg, hvoraf 82 bosatte i
Byen og 101 udenfor.

I Femaaret har 126 Personer taget Skipperborgerskab og
ved Udgangen af 1865 skal 76 Skippere have været bosatte i

Byen, af hvilke flere ikke antages at fare tilsöes  længere.
233 Skipperborgere skulde altsaa were bosatte udenfor Byen.

I Byen hörer hjemme et Dampskib, „Björn Farmand" paa
omtrent 40 flestes Kraft, hvilket gaar i Passagerfart paa Chri-
stiania og om Sommeren i Badetiden gaar til Sandefjord, samt
en aaben Dampbaad paa 5 a 6 Hestes Kraft, der gaar i Pas-

sagerfart i den nærmeste Omegn.

Haandværksdrift.

Ved Udgangen af 1865 havde Byen 109 Haandværkere
med 154 Svende og Drenge og mindst 8 Haandværkere uden
Borgerskab. Stedet har desuden 1 Bogtrykkeri. Af Haand-
veerksprodukter afsættes i Regelen intet udenfor Byen undtagen.

Bröd. Derimod afsættes i Byen en heel Deel færdigsyede Klæ-
der, som indföres væsentlig fra Christiania, og Skotöi, som ind-
föres fra Landdistriktet.

Fabrikdrift.

Byen har 3 Teglværker, hvis samlede Produktion i Fern-

aaret er opgivet til omtrent 70,000 Muursteen, 40,000 Tag-
steen og 1,400 Mönnesteen aarlig, og 3 Tobaksfabrikker, som
aarlig tilsammen har tilvirket henved 80,000 Pd. Skraatobak,
samt 5 Garverier, der opgives at have forarbeidet omtrent
2,000 Huder og henved 5,000 Skind aarlig.

Bergvaarksdrift
finder ikke Sted.

Skibsbyggeri.

Paa Byens Grund er et Skibsværft, hvorpaa i Femaaret
ikke noget nyt Skib bar været bygget.

Derimod findes paa den vestre Side af Byens indre Havn
4 Skibsværfter i Nöterö og omkring Jersö Havn 5 Værfter,
som ere omhandlede under Landdistriktet. Nogle af disse
Værfter eies af Tönsbergs Borgere. Paa Landets Grund byg-
ges ogsaa en Deel Fangstbaade til Ishavsfarten.

Jordbrug.

Tönsbergs Bymark har en Udstrækning af 2,060 Maal,
hvoraf 460 Maal er Fjeldgrund, som er uskikket til Opdyrk-
ning. Af Resten, som er bortforpagtet i Parceller, havde
Byen i 1865 en Indtægt af 1,209 Spd. Byfogden bemærker,
at Forpagtningsafgiften formeentlig væsentlig vil foröges, efter-
som de ældre Forpagtere dö, og nye komme istedet; men
han drister sig ikke til at yttre nogen Mening om, hvad der
ved Salg af Lökkerne nu kunde udbringes i Kjöbesurn. Vær-
dien er i forrige Femaarsberetning ansat til 40,000 Spd. Ved
sidste Folketælling er Udsæd og Avl paa Bylökkerne opgivet
saaledes:

	Udsæd. 	Avl.
	Korn af forskjellige Sorter 86 Tdr.	 804 Tdr.

Poteter 	  146 —	 1168 ---
Af störst Betydenhed er dog Höavlen.
I Byen holdtes i I 865 118 Heste, 236 Stykker stort

Kvæg, 21 Faar og 44 Sviin.

Stedets Tilstand i Almindelighed.

Folkemængden, der i 1865 var 2,874, var ved Udgangen
af 1865 4,541 Mennesker. Den er altsaa i 10 Aar steget med
omtrent 58 pet., men Stigningen antages at have været stærkere
i dette end i foregaaende Femaar, hvilket formeentlig kan
sluttes deraf, at Almueskolens Elever, der i 1860 var 260, i
1865 var 403; Elevantallet er altsaa steget med 55 pet. i
Femaaret.

Byens Bebyggelse har ikke fulgt Skridt med Folkemæng-
dens Stigen, hvorfor det nu er meget vanskeligt at faa leiet
Huusbekvemmeligheder af enhver Art. Huusleien og Prisen
paa Huse i Tönsberg er derfor höiere end i Amtets övrige
Byer. De beboede Huses Antal i 1865 er opgivet til 340, og
Bygningernes Assurancesum, der i 1860 var 566470 Spd.,
var ved Udgangen af 1865 639,500 Spd.

Byskatten var • i 1861, 62 og 63 4,000 Spd. a arlig, i
1864 4,500 Spd. og i 1865 5,200 Spd. og Fattigskatten er
steget fra 3,000 Spd. i 1861 til 4,450 Spd. i 1865.

I forrige Femaar var Byskatten i Gjennemsnit 2,590 Spd.
og Fattigskatten 3,036 Spd. aarlig. Skatteydernes Antal, som
i 1860 var 535, var i 1865 812, med en antagen Formue af
1,272,420 Spd. og en antagen Næring af 285,635 Spd.

Byfogden gjör opmærksom paa, at Fattigbyrderne i Vir-
keligheden ikke ere stegne i det Forhold, som ovennævnte Tal
synes at vise. Fattigkassen yder nemlig i Tönsberg et bety-
deligt Bidrag til Almueskolens Lærere.

Foruden Sömandsskolen, der o,Tenfor er omhandlet, har
Byen en Borgerskole, der i 1865 havde 150 Elever i 7 Klas-
ser med 7 Lærere, en Almueskole med omtrent 400 Elever i
8 Klasser, hvoraf 3 ere Paralelklasser, og hvorved Underviis-
ningen besörges af 4 Lærere og 1 Lærerinde, — samt en
Haandgjerningsskole med omtrent 100 Elever.

Udgifterne til Skolevæsenet udgjorde i 1865 1,639 Spd.,
hvoraf 731 Spd. blev erlagt af Fattigkassen som Bidrag til
Lærerlönninger ved Almueskolen.

I Femaaret er Byens 'Regulering fremmet ved Udvidelse
af fiere gamle trange Gader, hvilket har været forbundet med.
betydelige Udgifter til Grundafstaaelse; Vandværket er forbe-
dret ved Anlægget af et nyt Reservoir og ved Ledningens
Forlængelse, og for Gadebelysningen er sörget t ved Anskaffelsen
af meer end dobbelt saa mange Lygter som för. Tildeels med
Tilskud af Private er af Byen i Femaaret anlagt mellem 2,000
og 3,006 Alen Fortoug i Gaderne og langs Veiene i Bymarken
er anlagt 5,000-6,000 Alen gruset Fortoug.

En ny Raadhuus- og Fængselsbygning af Muur er i Fem-
aaret opfört ved Torvet med en Udgift for Byen af henved
7,000 Spd., men den var ved Udgangen af 1865 endnu ikke
taget i Brug.



G. Jarlsberg og Laurvigs Amt. 	 C. No. 2.	 15

Byens Gjeld ved Udgangen af 1865 udgjorde noget over
26,000 Spd. Den er hovedsagelig stiftet til Opförelse af den
nye Kirke, der toges i Brug i 1859, og af Raadhuset med til-
hörende Fængsel.

Med et dertil anskaffet Dampapparat er Opmuddringen af
den indre Havn paabegyndt i Femaaret, men det gaar smaat
med Arbeidet, da Havnekassen ikke har mere end omtrent
600 Spd. aarlig at raade over.

Som Foranstaltninger til Lettelse af Skibsfarten kan i For-
bindelse hermed nævnes, at flere nye Brygger i Femaaret ere
anlagte af private Folk, hvoriblandt en lang Landgangsbrygge
ved Trælen, hvor Dampskibe, der ikke kunne gaa, gjennem
Kanalen Steen, kunne lægge til.

Sparebanken, der i 1860 havde under sin Bestyrelse
312,598 Spd., hvoraf den selv eiede 12,609 Spd., havde i 1865
under Bestyrelse 489,781 Spd. 98 Skill., hvoraf den selv  ejede
33,838 Spd. 89 Skill. Banken har i Femaaret udbetalt om-
trent 900 Spd. til Fremme af forskjellige gavnlige Foranstalt-
ninger for Kommunen og har desuden overtaget at betale
3,100 Spd. for Grundafstaaelse til en ny Hovedgade.

De af Skibsreder, Ridder, Svend Foyn opförte Arbeider-
boliger, som udförlig omhandles i forrige Femaarsberetning,
ere med væsentlige Opoffrelser fra Eierens Side fremdeles i
Brug, anförer Byfogden.

Et privat Selskab virker med Held til Forskjönnelse af
Byens nærmeste Omegn fornemmelig ved Træplantninger.

Lönnen for en Tjenestedreng er opgiven til 50 Spd. i
Gjennemsnit og for en Tjenestepige 16 til 18 Spd. aarlig.
Daglönnen for en simpel Arbeider 40— 60 Skill. og for en
Kvinde 20-30 Skill.

Priserne paa Madvarer og Brænde have været i Stigende;
Granveed betales saaledes jevnlig med 2 Spd. og Birkeveed med
2 Spd. 72 Skill. a 3 Spd. pr. Favn. Forbruget af Steenkul
er derfor i Tiltagende.

Da Torvtrafikken • er meget udviklet — anförer Byfogden
— regner jeg den for Indvaanerne meget fölelige Stigen i Pri-
serne paa Livsfornödenheder som Tegn paa Byens forögede
Forbrugsevne.

Byen har en Mægler.
Arbeidslöshed har ikke været sporet for nogen længere

Tid i Femaaret, og Udvandring til Amerika har ikke fundet
Sted uden for en enkelt Families Vedkommende. Derimod
römmer Matroser hyppig i Udlandet.

I Femaaret er thinglæst Gjeldsbreve og Skifteudlæg med
Pant i fast Eiendom for 209,470 Spd. 56 Skill.,  aflæst Pante-
heftelser for 124,680 Spd. 59 Skill., afhændet faste Eien-
domme for 153,756 Spd. og afholdt 413 Exekutioner og Ud-
pantninger for 30,981 Spd. 23 Skill. mod respektive 183,864
Spd. — 78,501 Spd. — 147,603 Spd. og 11,483 Spd. i for-
rige Femaar.

Herved maa bemærkes, at Værdien al faste Eiendomme i
Femaaret er foröget med omtrent 73,000 Spd. 	 efter Brand-
taxterne	 og at megen Ligegyldighed raader med Hensyn
til Aflysningen af indfriede Panteheftelser.

Af ovenstaaende Skildring vil det sees, at der i Tönsberg
i Femaaret har hersket en livlig Virksomhed, og det er ingen
Tvivl om, at Byen er gaaet fremad i oekonomisk Velvære,
ligesom den fremdeles er den af Amtets Kjöbstæder, hvor der
hersker meest jevn Velstand.

Holmestrand.

Handel.

Stedets Handel bestaar fremdeles i Udförsel af Trælast og
Detailhandel.

I Femaaret er udskibet i Gjennemsnit 4,660 Læster Træ-
last aarlig mod 3,627 Læster i forrige Femaar. Hovedud-
skibningen har været Bjelker til Holland; Udförselen af PIrtn-
ker til England bar været i Stigende; i Skibningen af dansk
Last er ingen væsentlig Forandring indtraadt. Stedet har en
Ishavsfarer, hvis Fangst i Regelen udføres i raa Tilstand til
Udlandet og hvorom nærmere Forklaring vil blive givet under
Skibsfarten.

Detailhandelen beskjæftiger sig med at forsyne Byen og
dens Opland med Fornödenhedsvarer. Til dens Opland maa
henregnes Botne og Hoff, Störstedelen af Vaale, en Deel af
Rammes, den ydre Deel af Sande, den nordligste Deel af
Laurdal og den sydligste Deel af Sandsværs Præstegjeld i
Buskeruds Amt, tilsammen med en Folkemængde af omkring
10,000 Mennesker. Fra dette Strög faar Byen sin Trælast,
der hovedsagelig transporteres overland. Omsætningen med
Oplandet har i Femaaret været jevn og stigende.

De Handlendes Antal var i 1865 33 med 23 Betjente
mod 31 Detailhandlere med 22 Betjente i 1860.

Skibsfarten

er af megen Vigtighed for Stedet. Dets Handelsflaade er
imidlertid i Femaaret noget formindsket, deels som Fölge af
Forliis, deels formedelst et Par af de störste Skibsrederes Döds-
fald og Realisationen af Boernes Fartöier. Stedets Skibe be-
skjæftiges hovedsagelig i den östersöiske og kanadiske Fragt-
fart; dog gaa enkelte I ste Klasses Fartöier paa Fragt i an-

dre Farvande, ligesom Byen har en Ishavsfarer paa 146 Læ-
ster med 50 Mands Besætning, som i Femaaret i Gjennemsnit
har gjort en' Fangst af 8,320 beregnede Sæl aarlig, der svarer
til 862 Tönder Tran; men Fangsten er for det Meste i raa
Tilstand udskibet til Udlandet.

I Femaaret er i Byen stiftet en Sömandsforening, som
har givet Stödet til Oprettelsen af en Understöttelsesforening
for Sömænd, hvis Plan er approberet under 29de Marts 1862,

og som i 1865 havde en Kapital af 750 Spdlr.
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Drammens og Holmestrands Skibsassuranceforening, hvis
Hovedkontor er i Drammen, bestaar fremdeles.

Ved Udgangen af 1865 havde 87 Skippere Borgerskab til
Holmestrand, hvoraf 57 vare bosatte udenfor Byen. Deres
Antal var i 1860 75, hvoraf 52 bosatte udenfor Byen.

HaandvEerksdriften

indskrænker sig i Regelen til Byens egen Forsyning. Dog har
et Par smaa Garverier, der ikke ere optagne paa Fortegnelsen
over Fabrikkerne, en Deel Arbeide for Landdistriktet, ligesom
Bagerierne fremdeles afsætte ikke ubetydeligt til Landsfolk,
uagtet der i Femaaret paa Landet er oprettet Bagerier, der
endog har nogen Afsætning i Byen.

Antallet af Haandværkere med Borgerskab var i 1865 59
med 56 Svende og Drenge mod respektive 47 og 48 i 1860.
En Haandværkerforening er fremdeles i Virksomhed.

Fabrikdrift.

Af Fabrikker findes kun 2 smaa Tobaksspinderier, det ene
med 4, det andet med 2 Arbeidere, som tilsammen aarlig for-
arbeide omtrent 12,000 Pd. Skraatobak, og 1 Farveri, hvis
Drift i Femaaret har været indskrænket paa Grund af de höie
Priser paa Bomuldsvarer.

Bergyearksdrift

finder ikke Sted.

Skibsbyggeri.

Stedet har intet fast Skibsværft, og i Femaaret er intet
nyt Skib bygget, men Reparation af Stedets egne Skibe, som
foregaar ved Kranbryggen, har om Vinteren jevnlig beskjæfti-
get mange Folk.

Jordbrug.

Paa Byens Grund findes nogle Lökker, tilhørende Privat-
folk, hvorpaa i 1865 er opgivet at være udsaaet 3 Tönder
Hvede, 1 Tönde Rug, 4 Tönder Byg, 2 Tönder Havre og 40
Tönder Poteter. Stedet har ingen Bymark.

Stedets Tilstand i Almindelighed.

Huusfliden er ubetydelig, og har i Femaaret ikke været
underkastet nogen mærkelig Forandring.

Baadbyggeri drives ikke.
Derimod sysselsætter Fiskeri, især med Bakke eller Line,

adskillige Folk, især ledige Söfolk om Vinteren.
Sparebanken havde ved Udgangen af 1865 under sin Be-

styrelse omtrent 100,000 Spd. mod 74,000 Spd. i 1860, og
eiede 16,306 Spd. 6 Skill. mod 13,844 Spd. i 1860.

Antallet af brandforsikkrede Bygninger var i 1865 226 med
Taxtsum 251,890 Spd. mod 236,840 i 1860.

Byskatten har i Femaaret i Gjennemsnit udgjort 2,626
Spd. og Fattigskatten 2,048 Spd. Desuden er som Feierskat
paa Brandassurancesummerne aarlig udlignet omtrent 200 Spd.
Af Brændeviinsafgiften er i Gjennemsnit aarlig tillagt Bykassen

846 og Fattigkassen 602 Spd. Antallet af Skatteydere var i
1865 til Byskatten 439 og til Fattigskatten 364.

Byens Gjeld var ved Udgangen af 1865 17,898 Spd. 64
Skill. mod 7,901 Spd. i 1860.

Gjeldens Forögelse hidrörer væsentlig fra :
a) Opförelsen af en ny Raadstue med Distriktsfængsel, som

i Femaaret er taget i Brug.
b) Grunderhvervelse til og Anlæg af 4 nye Gader og et nyt

Tory ved Indkjörselen til Byen ad den omlagte Vei i
Söndre Kiev, der blev færdig i 1861.

c) Bidrag af Kommunen paa 2,000 Spd. til Anlæg af Vei
til Tuft i Sandsvær, som blev paabegyndt i Femaaret.
Til denne Vei er desuden privat subskriberet 1,100 Spd.

d) Anlæg af en ny Kirkegaard med Gravkapel, der ikke var
færdig ved Udgangen af 1865, men som vil komme til at
koste omkring 2,000 Spd.
Byens Vandledning er i Femaaret væsentlig forbedret ved

Ombytning af störste Delen af de ældre Trærör med Jernrör.
Af Underviisningsanstalter har Byen:

a) en Borgerskole — den saakaldte Tordenskjoldske Skole

— med 4 Lærere og i Gjennemsnit 50 Elever, hvoraf

omtrent	 har Fripladse. Skolen bestaar væsentlig ved
sine egne Midler, med et mindre Tilskud af Kommunen

og Sparebanken.

b) en Almueskole med 3 Lærere og omtrent 260 Elever.

c) en Haandgjerningsskole paa omtrent 50 Elever.

d) en Söndagsskole.
Sparebanken har i Femaaret i Gjennemsnit ydet et Bidrag

til Skolevæsenet af 295 Spd. aarlig.
Til Lettelse ved Afseiling fra Havnen er i Femaaret an-

skaffet en ny Moringsböie, saa der nu haves 2 saadanne.
Badeindretningen har været i god Gang, men har ikke

været sägt af mange udenbyes Folk.
Adgangen til Sysselsættelse for Arbeidsklassen har i Fem-

aaret været jevnt god. Den almindelige Daglön har holdt sig

i 40-48 Skill. Lönnen for en Tjenestedreng har været om-
kring 40 og for en Tjenestepige omkring 16 Spd. aarlig.

Folkemængden, som i 1855 udgjorde 1,837 Mennesker i

395 Huusholdninger, var i 1865 2,084 i 452 Huusholdninger.

I 1865 er af et Interessentskab indkjöbt et Dampskib —
„Expres" paa omtreat 40 Hestes Kraft, bestemt til daglig
Fart paa Christiania og mellemliggende Steder. Desuden an-
löbes Stedet af et Par i Drammen hjemmehörende Dampskibe,
der fare paa Christiania.

I Femaaret er thinglæst Pantebreve og Skifteudlæg for

32,748 Spd. 64 Skill., aflyst Heftelser til Belöb 45,248 Spd.
113 Skill., solgt faste Eiendomme for 48,400 Spd. 30 Skill.
og afholdt Exekutioner og Udpantninger tilsammen for 3,510
Spd. 101 Skill. mod respektive 82,674 Spd., 48,537 Spd., 73,717
Spd. og 13,367 Spd. i forrige Femaar.

At Belöbet af Aflysninger er större end af Thinglysninger,
antages at være

Byens Handelsvirksomhed antages at være solid og den
oekonomiske Tilstand i det Hele at være gaaet fremad i Femaaret,
væsentlig som Folge af de heldige Konjunkturer for Skibsfarten.
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Ladestedet Svelvig.

Handel.

Stedets Handel er i Femaaret gaaet fremad. Den beskjæf-
tiger sig med noget Trælastudskibning samt Detailhandel med
Stedets egne foruden Strömmens Sogns og en Deel af Hu-
rums Præstegjelds Indvaanere. Den aarlige Omsætning ansæt-
tes i Gjennemsnit til 85,000 Spdlrs Værdi, hvoraf paa Træ-
lastudskibningen falder omtrent 10,000 Spd. mod respektive
60,000 Spd. og 11,400 Spd, i forrige Femaar.

Ved Udgangen af 18.65 havde Stedet 6 Kjöbmwnd med
9 Betjente, en Apotheker med 1 Medhjelper, 4 Brændeviins-
handlere, 3 Olhandlere, 2 Herbergerere og 3 Marketentere.

Skibsfart.

Skibsfart er Stedets Hovednæringsvei. I 1865 eiede Ste-
det med Strömmens Sogn, hvilke tilsammen danne et Præste-
gjeld, omtrent 2,450 Kommercelæster i Skibsrum mod 1,300
Læster i 1860. Disse Fartöier fare i Fragtfart paa Udlandet.
Desuden hörte hjemme i Svelvig 10 Jagter paa omtrent 90
Læster, som fare i Fragtfart paa Christiania og Drammensfjor-
den samt Vestlandet.

I 1865 havde 40 Personer Skipperborgerskab til Stedet,
hvoraf 11 vare bosatte udenfor samme.

Haandværksdriften

indskrænker sig til Forsyning af Stedet med nærmeste Omegn.
Ved Udgangen af 1865 havde Stedet 43 Haandværkere med
14 Svende og Drenge, foruden omtrent 80 Skibstömmermend.
I 1860 var Haandværkernes Antal 38 med 11 Svende og
Drenge og 50 Skibstömmermænd.

Fabrikdrift.

Af Industrianlæg. gives 2 Skibskraner, hvoraf den ene er
kommen i Stand i Slutningen af Femaaret. Den ældre Kran
har til enkelte Tider af Aaret beskjæftiget indtil 100 Mand
daglig.

Bergværksdrift

gives ikke paa Stedet.

Skibsbyggeri.

I Femaaret er bygget en Skonnert og 3 Jagter af samlet
Drægtighed 68.4- Kommerceloast.

Jordbrug.

Stedet har en Bymark, som for störste Delen er opdyr-

ket. Udsæden er i 1865 opgiven til 2 Tönder Hvede, 5 Tön-
der Havre og 30 Tönder Poteter.

Stedets Tilstand i Almindelighed.

Huusfliden opgives i Femaaret at være ga,aet noget fremad.
Den almindelige Lön for en Tjenestekarl er fra 35-50 Spd.
og for en Tjenestepige fra 12 til 16 Spd. aarlig, og Daglön-
nen for en simpel Arbeider 40-60 Skill. Losning og Lad-
ning af de mange Skibe, som ligge i Vinteroplag paa Stedet,
har i Femaaret skaffet Arbeidsklassen god Fortjeneste.

I 1861 blev oprettet en Sparebank, der ved Udgangen af
1865 havde under Forvaltning 12,100 Spd., og selv eiede 664
Spd. foruden en Deel Inventarium.

Ligeledes er i Femaeret kommen istand en Understöttel-
sesindretning for uheldige Söfolk og deres trængende Efter-
ladte, som i 1863 eiede henved 400 Spd. og har virket me-
get godt.

Lodserne, hvis Antal i 1865 var 20, har i Femaaret i
Gjennemsnit havt en aarlig Fortjeneste af 200 Spd. hver.

	

Byskatten	 og Fattigskatten var:
	i 1861 1,440 Spd.	 500 Spd.

	

i 1865- 1,703 —	 1,013 — 80 Skill.
Skatterne ere altsaa betydeligt stegne.
I Femaaret er Kommunegaarden undergaaet en Hovedre-

paration og indeholder nu Retslokale, Forsamlingsrum for Kom-
munerepræsentationen samt Lokale til Almueskolen. Udgif-
terne i denne Anledning, som ikke ere opgivne, have, tillige-
med In.dkjöbet af en Deel af Byterritoriet, der tilhörte en Pri-
vatmand, bidraget til Forögelsen af Kommunens Gjeld.

De brandforsikkrede Bygningers Assurancesum var ved Ud-
gangen af 1865 omtrent 160,000 Spd., hvilket opgives at
være meget mere end Bygningernes Værdi i Handel og Vandel.

Den paa Stedet för bestaaende Borgerskole er i Femaaret
slaaet sammen med Almueskolen til en höiere Almueskole.
Den har 4 Lærere og 1 Lærerinde med omtrent 300 Elever.

I Femaaaret er thinglæst Pantebreve tilsammen for
15,332 Spd.

aflæst Heftelser for .  	 39,446 —
afhændet faste Eiendomme for . 	 8,069 —
og afholdt Exekutioner og Udpantninger for . . 6,808 —

Ingen Udvandring har fundet Sted til Amerika.
Svelvig havde i 1863 1,567 Indvaanere og væsentlig •paa

Grund af de heldige Konjunkturer for Skibsfarten antages Ste-
det, som i forrige Femaar gik tilbage, i oekonomisk Henseende
at være ,gaaet noget fremad i dette Femaar.

Ladestedet Horten.

Om dette Steds oekonomiske Tilstand i Femaaret har 1	 Ilandel.

Magistraten afgivet folgende Beretning, hvortil jeg tillader mig	 „Den Handel, Ladestedet driver, er, skjönt i Tiltagende,
at henvise.	 „ikke særdeles betydelig. Den bestaar væsentlig i at forsyne
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„Arbeidsbefolkningen med det Fornödne, dog synes det i den
„senere Tid at blive mindre hyppigt, at den mere bemidlede
„Deel af Ladestedets Indvaanere forskriver sine  væsentligste
„Fornödenheder fra Christiania og Moss, hvilket tidligere har
„været Tilfældet: Da Bönderne fra de omliggende Bygder og-
„saa nu jevnt söge Ladestedet med sine Produkter, er  Folgen
„heraf ogsaa den, at de herfra mere og mere erholde sin For-
,, af de Artikler, de maatte tiltrænge. Den direkte Til-
„försel fra Udlandet er i Tiltagende. De fornemste Indförsels-
„artikler have været Steenkul, saltet Kjöd og Flesk, Malerva-
„rer og Smör.

„Toldintraderne ved Hortens Toldsted have i Aaret 1865
„udgjort 5,093 Spd. 34 Skill.; heraf bar Carljohansværns Værft
„erlagt 638 Spd. 57 Skill., medens 4,218 Spd. 115 Skill. ere
„udredede af Ladestedets Indvaanere.

„Ladestedet havde ved Udgangen af 1865 36 Detailhand-
„lere, som benyttede deres Handelsret, — nemlig 4 Land-
„handlere med Bevilling, för Stedet blev Ladested, og 26 Han-
„delsborgere samt 6 Fruentimmer, der have Handelsret. For-
„uden disse drive 2de Brændeviinshandel med Udskjeenknings-
„ret, hvorhos 21 Personer havde Ret til Öludskjeenkning.
„Stedet har et Apothek.

Skibsfart.

„Skibsfarten her paa Stedet har i den seneste Tid faaet
„noget Opsving, idet der i sidste Halvdeel af Aaret 1865 er
„dannet en Skibsaktieforening, hvis Aktiekapital ved Udgangen
„af December 1865 udgjorde 50,000 Spd. Foreningen, der
„bestyres af en Direktion af 3 Medlemmer, eiede ved samme
„Tidspunkt 3 Skibe af en Læstedrægtighed tilsammen 470
„Kommercelæster. Efter en fra det herværende Toldkontor
„meddeelt Opgave udgjorde de Hortens Ladested med nærme-
„ste Omegn tilhörende Fartöier, som kunne före Signalflag, et
„Antal af 15 med tilsammen en Drægtighed af 1,575 Kommer-
„celæster. Dersom de Carljohansværns Værft tilhörende 2de
„Transportfartöier, hvis Læstedrægtighed udgjör tilsammen 32
„Læster, medtages, vil Fartöiernes Antal fölgelig udgjöre 17
„med en Læstedrægtighed af 1,607 Kommerceleester.

Haandvierksdrift.

„Antallet af Haandværkere, der som Mestere drive Næ-
„ring, udgjorde ved Udgangen af 1865 53 med 67 Svende og
„Drenge. De privat engagerede Haandværkeres Antal ved
„Carljohansværns Værft udgjorde fölgende: Tömmermænd 227,
„Smede 186, Seilmagere 10, Murere 20, forskjellige Haand-
„værkere 74 samt endelig 206 Sjouere.

„Stedet har en Guldsmed og 1 Bogtrykker. En Enke,
„som er berettiget til at holde Værksted for Guld- og &iv-
„arbeide, benytter for Tiden ikke denne sin Ret, ligesom og-
„saa en meddeelt, Bevilling til Oprettelse af et Bogtrykkeri er
„ubenyttet.

„Stedets Haandværkere indskrænke sig i det Væsentlige
„til at udföre Arbeide - for Indvaanere af Stedet og dets nær-
,,meste Omegn. Noget Snedkerarbeide udföres og endeel Kjð-'

„reredskaber af forskjelligt Slags forarbeides her efter Bestil-

,, 	fra andre Steder.

Fabrikdrift.

„Af Fabrikanlæg eller andre Industriindretninger haves
„kun 2de Ölbryggerier, det ene med Malteri. De tidligere i

Gang værende Teglværker ere nedlagte.

Bergverksdrift

„har Stedet ikke.

Skibsbyggeri

drives ikke paa Stedet uden for Statens Regning ved Carljo-
„hansværns Værft og har dette i de sidste Aar været betyde-
„ligt indskrænket.

Jordbrug.

„Ladestedet bar ingen Bymark, men da dets Udstrækning
„er stor og en betyd elig Deel af samme optages af Marker,
„der deels tilhöre Staten deels Private, drives her et for i en.
By at være ikke ganske ubetydeligt Jordbrug. Udsæden var saa-

„ledes i 1865 : Af Rug 10A- Td., Byg 84- Td., Hvede 171-
„Td., Havre 22 Tdr., Blandkorn T9,-; Td., Erter Td. og Po-

„teter 418-1- Td.
„Den almindelige Dagløn for en Arbeidskarl er 40 a 48

„Skill. og den aarlige Lön for en Tjenestekarl fra 50-60 Spd.

Stedets Tilstand i Almindelighed.

„Stedet, som, siden det blev Ladested, bar havt et eget
„Formandskab, havde ved Udgangen af 1865 6,192 Indvaa-
„nere, fordeelte paa 1,252 Huusholdninger.

„Den betydelige Forögelse i Folkemængden fra sidste
„Folketælling maa væsentlig tilskrives Tilflytning, der formeent-
„lig deels har sin Grund i de militære Værksteders Udvidelse,
„deels i Sökadetinstitutets Flytning fra Frederiksværn til Carl-
„johansværn, hvilket har bevirket, at en heel Deel af Frede-
„riksværns Indvaanere, som for endeel havde sin Underhold-
„ning yea dette, er tilflyttet dette Sted.

„Til Udbredelse af Oplysning inden Ladestedet haves:
1) en Real- og höiere Almuskole, der fortiden har en In-

„spektör og iste Lærer, og 2de faste Lærere, 3  Timelæ-

,,rere samt 2de Lærerinder. Skolen havde den 31te De-
„cember 1865 127 Elever, hvoraf 71 Drenge og 56 Piger
„Den nyder et Tilskud af 250 Spd. af Oplysningsvæsenets

,Fond samt et ligestort Bidrag af Hortens Kommune.
„Skolens Plan er i 1865 undergaaet endeel Forandringer,

„der væsentlig sigte til noget at foröge Læregjenstandene.
2) „3de Almueskoler, hvoraf 2de underholdes af Ladestedet,

„hvilke have 5 Lærere samt besöges af omtrent 700 Börn,
„hvorfor det ogsaa vil blive nödvendigt yderligere at for-
„ðge Lærernes Antal. Den 3die Skole underholdes af
„Staten for de faste Mandskabers Börn. Den besöges af
244 Börn og har 3 Lærere.

3) „en Haandgjerningsskole, der underholdes ved private Til-
„skud og af et Legats Midler.
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„Ladestedet har en Sparebank, som ved Udgangen af
„1865 forvaltede 87,140 Spd. Indskydernes Antal var 1,460.

„Selv ejede Banken foruden en Bygning med Tomt 6,840 Spd.
„105 Skill.

„I 1865 udlignedes, fordeelt paa 1,820 Individer, som By-
„skat 3,187 Spd. 87 Skill. og i Fattigskat 2,784 Spd. 51 Skill.,

„hvortil kommer Statens Bidrag 250 Spd.
„Ladestedets oekonomiske Tilstand er kun maadelig, og

„da her kun findes liden privat Formue og saagodtsom ingen
„större privat industriel Virksomhed, er Stedet aldeles afhæn-
„gigt af den Virksomhed, som Staten udfolder ved de Værk-
„steder, der tilhöre Marinen. Stedets Indvaanere have sin
„hovedsagelige Næring derfra, og en Standsning eller Formind-
„skelse af Virksomheden ved Værftet vil have den sörgeligste
„Indflydelse paa Stedets oekonomiske Tilstand i det Hele.
„Uvisheden med Hensyn til Værftets Fremtid, navnligen forsaa-
„vidt der er Tale om, at Byggevirksomheden ved de offentlige
„Værksteder hör indskrænkes og overgaa til de private Værf-
„ter og Værksteder, udöver allerede nu en skadelig Indflydelse
„paa Ladestedets Forholde, idet den gjör det til en Pligt at

„indskrænke Ladestedets Budget til det absolut Nödvendige.
„Den træder saaledes hindrende i Veien for enhver gavnlig
„Foranstaltning, der til sin Gjennemförelse fordrer saa betyde-
„lige Summer, at disse kun kunne tilveiebringes ved Laan,
„hvis Afbetaling maatte skee i en Fremtid, hvorpaa man ikke
„tör trække. Da derhos Staten bidrager forholdsviis lidet til
„Kommuneudgifterne, navnlig til Fattigvæsenet, medens Fattig-
„byrderne, der stadigen ere i Stigende, for en særdeles bety-
„delig Deel skrive sig fra dens Fabrikvirksomhed, er det ind-
„lysende, at Stedet med en liden Skatteevne kun lidet for-
„maar at hæve sig, ligesom det maa savne en stor Deel af
„de Goder, som Byer med et saa stort Indbyggerantal i Re-
„gelen er i Besiddelse af.”

Som Supplement til denne Beretning bemærkes, at Belö-
bet af thingloeste Pantebreve for Ladestedets Vedkommende i
Femaaret har udgjort tilsammen	 113,687 Spd. 64 Skill.
af aflæste Pantebreve . .	 112,761 — -
af solgte faste Eiendomme .	 114,955 — 67 —
af Exekutioner og Udpantninger

•	

30,380 — 55 —
og af Tvangsauktioner . . 	 • 32,980 — 29 —

Ladestedet Aasgaardstrand.

Handelen
er ubetydelig. Der udföres nogle faa Ladninger Trælast, især
Props og indföres en Deel Ladninger Steenkul. Omsætningen
paa Stedet selv er ringe. Der var ved Udgangen af 1865
3 Detailhandlere med 4 Betjente, 1 Værtshuusholder og 3 Per-
soner, som drev Handel i en enkelt Retning.

Skibsfarten

er Stedets vigtigste Næringsvei og den har i Femaaret der,
som andre Steder, været indbringende. I 1865 var i Ladeste-
det bosat 14 Skippere og udenfor samme 1.

I 1865 havde Stedet 8 Haandværkere med 4 Svende
og Drenge. Der er ingen Fabrik- eller Bergværksdrift; intet
Skib er bygget i Perioden og Stedet har ingen Bymark.

I Femaaret er thinglæst Pantebreve for
4,486 Spd. 61 Skill.

aflæst Pantebreve for . .	 • 7,397 — 71 —
afhændet faste Ejendomme for • • . 3,607 — -
og holdt Exekutioner og Udpantnin-

ger for 	  1,724 — 29 —
og Tvangsauktioner for . 	 910 —

Tjenerlön og Daglön antages at være den samme som i
det tilstödende Landdistrikt.

Ingen vides at være udvandret til Amerika i Femaaret.
Stedet, som ved Udgangen af 1865 havde 446 Indvaanere

og saaledes er gaaet lidt tilbage siden 1855, antages heller
ikke i oekonomisk Henseende at være gaaet fremad i Femaaret.

Jarlsberg og Laurvigs Amtmandsembede den 14de Februar 1867.

Underdanigst

Hvoslef.
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Bratsberg Amt.

Til Kongen

Underdalligst Beretlling
om Bratsberg Amts oekonomiske Tilstand i Femaaret 1861-1865.

A. Landdistrikterne.

a. Jordbruget.

Som jeg i min underdanigste Beretning om Femaaret
1836-1860 tillod mig at forklare, vare de to sidste Aar af
denne Periode meget uheldige for Jordbruget, idet navnlig 1860
maatte betragtes som et Misvæxtaar. Som Folge heraf maatte
Distrikterne gjöre overordentlige Anstrængelser og paadrage sig
betydelig Gjæld, for at skaffe det Nödvendige til Föde og Sæd,
og Trykket af denne Gjæld har for en stor Deel vedblevet og-
saa i Femaaret 1861-1863. Naar hertil kommer, at de sid-
ste 5 Aar, skjönt de ingenlunde have været Misvæxtaar, dog i
det Hele snarere have staaet under end over en Middelhöst,
at Daglönnen har været forholdsmæssig höi, og at Kornpri-
serne i Almindelighed have holdt sig lave, saa vil det let kunne
forstaaes, at Forholdene ikke have været gunstige for  Jord-
brugets Udvikling. Alligevel er det antageligt, at Jordbruget
er gaaet noget fremad, om end i mindre Grad, end i foregaa-
ende Perioder under gunstigere Omstændigheder.

Af Nyland angives i Bamble Fogderi at være opbrudt om-
trent 1300 Maal Jord, i Nedre Tellemarken 1380 og i Övre
Tellemarken 600 Maal, hvorved dog bemærkes, at Opgave
mangler for Hjerdal, Hvideseid og Nissedal. Disse Tal kunne
under ingen Omstændigheder betragtes som 'höiagtige, men
grunde sig kun paa et Skjön.

Saavel fra Landbrugsskolen paa Mæla som fra andre Værk-
steder har der været god Adgang til at erholde forbedrede
Agerbrugsredskaber, og det er antageligt, at der heri har vx-
ret nogen, om end ikke meget betydelig Fremgang. Navnlig
bemærkes, at der i flere Bygder er anskaffet Tærskemaskiner,
der drives med Hestekraft, og tildeels ere saaledes indrettede,

at de kunne flyttes og derved udleies til Forskjellige. For-
uden den ældre Fabrik af Drainrör paa Gaarden Klyve i So-

lum, er der i 1865 anlagt en ny Fabrik, ligesaa i Solum ved

Elven mellem Porsgrund og Skien. Enkelte . Jordbrugere have
begyndt at forsyne sig med Drainrör herfra, og det er at haabe,
at Draining med Rör vil blive almindeligere, na ar Erfaring
först har viist disse Arbeiders store Nytte for Jordbruget.

Med Hensyn til Udsæden henvises til de Opgaver, som
blive erhvervede i Forbindelse med Folketællingen, og jeg skal
her alene bemærke, at den betydelige Stigning af Prisen paa
Bomuldsgarn har hart til Fölge, at Dyrkning af Liin nu i flere
Distrikter er blevet almindeligere, end den for nogle Aar siden.
var. Den almindelige Potetessygdom har i de senere Aar vx-
ret mindre udbredt, skjönt den ingenlunde ganske er ophört.
Dersom man heraf turde uddrage den Slutning, at denne öde-
læggende Sygdom efterhaanden vil ophöre, og Poteterne gjen-
vinde deres gamle Foldrighed og Godhed, vilde der i denne
Omstændighed indeholdes Haab om et Fremskridt i Distrik-
tets Jordbrug, der vilde være saa meget vigtigere, som det
fortrinlig vilde komme Huusmændene og den fattigere Klasse
tilgode.

Landbrugsskolen paa Mæla, der er vedblevet uforandret i
Femaaret, har fremdeles havt en meget stærk Sögning, og de
fra samme udgaaede Elever have deels paa deres egen eller
deres Forældres Eiendom, deels som Avlskarle for Andre, i
Almindelighed viist sig som praktiske og flinke Jordbrugere.
Da der kun udgaaer 4 Elever om Aa,ret, kan den umiddelbare
Virkning heraf vel ikke være stor, men der er ingen Tvivl om,
at en bedre Dyrkningsmaade ved Exemplets Magt paa denne
1VIaade efterhaanden vil udbredes i videre Kredse.
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Fællesskab i Indmark antages kun i ringe Udstrækning at
finde Sted, hvorimod det oftere indtræffer, at Udmarken ligger
i Fællig. De enkelte Udskiftninger, som ere afholdte i Fem-
aaret ved en af Amtmanden beskikket Formand, have ogsaa
for störste Deel angaaet Udmark.

Den störste Peel af Amtet har til alle Tider tiltrængt
Tilskud af fremmed Korn, og i Begyndelsen af Femaaret var
Trangen hertil paa Grund af Misvæxten i 1860 usædvanlig
stor og trykkende. I de folgende Aar har den vel nogenlunde
nærmet sig det Sædvanlige, men dog i det Hele snarere holdt
sig over end under dette. I 1864 og 1865 bar dog den be-
dre Potetesavl hjulpet meget, og dersom det maatte gaa fremad
hermed, er der Udsigt til, at Trangen til fremmed Korn efter-
haanden vil blive mindre.

Med Havedyrkningen, der hos Almuen i Almindelighed
staaer paa et temmelig lavt Trin, vides ingen Forandring at
være indtraadt. For Frugtavlen have de sidste 5 Aar alle i
större eller mindre Grad været ugunstige.

b. Fædriften.

Produkterne af Fædriften og navnlig Smör have i Fem-
aaret staaet i temmelig höi Priis, og den Opmuntring, som lig-
ger heri, burde saa meget mindre være spildt, som en stor
Deel . af Amtet efter sine Naturforhold er henviist til Fædriften
som sin vigtigste Næringsvei. De Dyrskuer, som aarlig have
været afholdte efter offentlig Foranstaltning, have ogsaa vx-
sentlig bidraget til at vække Opmærksomheden for et bedre
Udvalg af Avlsdyr, hvortil kommer, at Köer af T ellemarksra-
cen have været sögte fra andr e Distrikter, og at gode Melke-
köer derfor tildeels have kunnet sælges til mere lönnende Pri-
ser. Det antages ogsaa, at der, navnlig i Övre Tellemarken,
er gjort Fremskridt baade med Hensyn til Kreaturernes bedre
Rögt og Fodring og med Udvalg af gode Avlsdyr, og det er
at haabe, at disse Fremskridt ville blive endnu mærkeligere,
naar det bestemte aarlige Dyrskue i Sillejord for Statskassens
Regning i nogen Tid har været i Virksomhed. Tellemarken
er i Besiddelse af en Qvægrace, der ved godt Udvalg og god
Behandling bör kunne levere Melkeköer, som ere særdeles pas-
sende for vore Forhold, og derhos har Distriktet gode Som-
mergræsgange, som væsentlig bidrage til at styrke og forædle
Racen. Indvaanerne forstaa ogsaa ganske godt Qvægavlens
Vigtighed, og der viser sig i Almindelighed hos de bedre Jord-
brugere megen Interesse for, at Qvæget skal blive vel rögtet
og behandlet. Imidlertid maa det erkjendes, at der er ikke
ubetydelige Vanskeligheder at overvinde, især for at tilveie-
bringe tilstrækkeligt og godt Foder til den lange Vinter. At
anvende Korn til Foder i nogen betydelig Udstrækning, vil
neppe lade sig gjöre i en Fjeldbygd, der tiltrænger Tilförsel
af fremmed Korn til Menneskeföde. Derimod kunne Poteter

•vistnok benyttes med Fordeel, hvilket ogsaa nu jevnlig skeer,
og ligesaa kan der blive Spörgsmaal om at anvende Turnips,
dersom denne Rodfrugts Dyrkning kan faa Indgang i Telle-
marken og skulde vise sig ligesaa lönnende som Dyrkning af
Poteter; men det vigtigste Fodermiddel vil dog formodentlig

altid blive godt Höe, og det er i  Ovre Tellemarken ikke let at
tilveiebringe dette i tilstrækkelig Mængde. Jordens steen-
bundne Beskaffenhed og dens oprindelige Fattigdom, naar den
ikke længe har været gjödslet, lægger nemlig store Hindringer
i Veien for at oprydde Nyland til Ager, og det er derfor i
Övre Tellemarken for en stor Deel nödvendigt at benytte de
samme Jordstykker stadig til Ager og at samle Höet paa vidt-
löftige og mavre Utslaatter. Dette Forhold kan neppe nogen-
sinde ventes ganske at ville ophöre, skjönt det vel efterhaan-
den ved flittigt Arbeide og Anstrængelse kan blive noget be-
dre, og, saalænge det vedbliver, kan det ikke undgaaes, at
Qvæget for en Peel maa fodres med det saaledes samlede min-
dre gode Höe. En anden Mangel er det, at Fjösene i Al-
mindelighed ere trange og mörke, og at der paa Sætrene ikke
haves noget Skjul, hvorunder Kreaturene i Uvejr kunne söge
Tilflugt. Den förste Mangel bliver dog i Almindelighed er-
kjendt, og de Fjös, som i den senere Tid opföres, have til-
deels en hensigtsmæssigere Indretning. I Distrikterne omkring
Skiensfjorden er Racen meget blandet med engelsk, hollandsk
og dansk Qvæg, medens Racen i Tellemarken er temmelig reen.
Det er heller ikke antageligt, at det vilde være fordeelagtigt i
Fjeldbygderne at indföre en större Race, hvorimod der vel
nærmest er Spörgsmaal om at udvikle og forædle den oprin-
delige Race. Stamhollænderiet paa Mæla vedbliver fremdeles,
og flere Tyre ere udgaaede derfra til andre Distrikter.

Da Höavlen i 1865 var ualmindelig ringe, har det næsten
over det hele Amt været nödvendigt at indskrænke Besætnin-
gerne, saa at disse nu uden Tvivl ere betydelig mindre end i
almindelige Aar. Ved Siden af denne Grund, der er at be-
tragte som forbigaaende, er det dog rimeligt, at der er en al-
mindelig Tendents til at holde en mindre Besætning med be-
dre Fodring, og at mange Jordbrugere i den senere Tid have
faaet rigtigere Begreber herom.

Tilvirkningen af Smör efterlader Meget at önske, og navn-
lig er det fra Fjeldgræsgangene leverede Smör langtfra ikke
saa godt, som det efter Melkens Godhed burde være. Da der
paa Sætrene i Almindelighed bruges Steenhuse med Jordtag,
er det ogsaa vanskeligt at bevare den Reenlighed, som er den
förste Betingelse for Tilvirkningen af godt Smör. Endnu ufuld-
komnere er Tilvirkningen af Ost, hvorfor ogsaa Melken i de
Distrikter, i hvilke den ikke kan sælges som Melk, ikke gjö-
res saa nyttig, som den burde. Endeel Jordbrugere i Nærhe-
den af Skien have dannet et Interessentskab til fælleds Udsalg
af Melk, saaledes at den Melk, som ikke kan sælges, benyttes
til Tilvirkning af Smör og Ost, og det antages, at denne For-
ening har viist sig fordeelagtig for Deeltagerne.

Til Faareavlens Forbedring er der paa flere Steder i Am-
tet anskaffet Vicedre af Cheviotracen, og der er saaNdes Ud-
sigt til, at denne Race efterhaanden vil udbrede sig. Ved Si-
den heraf er det dog nödvendigt, baade at Fodringen bliver
bedre, end den hidtil i Almindelighed har været, og at der
sörges for lysere og rummeligere Faarestalde.

Der er anskaffet flere Sviin af bedre Racer; men de ere
endnu ikke alminielig udbredte, og der klages tildeels over, at
de have viist sig udygtige til at yngle.
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Med Hensyn til Behandlingeu af Engen vides ingen vx-
sentlig Forandring at have fundet Sted, skjönt der vel kan
spores en langsom Fremadskriden til det Bedre. I de fleste
Bygder er der enkelte Jordbrugere, der behandle sin Eng med
Omhu og frede den for Vaarbetning, og det er at haabe, at
dette efterhaanden vil blive mere almindeligt ved Exemplets
Magt, navnlig gjennem de fra Landbrugsskolen udgaaende
Elever.

C. Skovdriften.

Priserne paa Trælast have i Femaaret holdt sig nogen-
lunde jevnt, men dog mod Periodens Slutning været noget la-
vere, end i dens Begyndelse. Det tiltagende Skibsbyggeri har
bevirket, at der har været foröget Afsætning paa de Materia-
lier, som anvendes hertil, og det kan i denne Anledning især
bemærkes, at de Distrikter, som med Lethed kunne levere
saadanne Materialier, ved Kanalen mellem Norsö og Skien
paa en dobbelt Maade ere udvidede, nemlig deels ved Skibs-
byggerierne ved Norsö og Hitterdalsvandet, deels ved  Adgan-
gen til at före Materialier fra Norsö til Skiensfjorden, uden
at de passere noget Vandfald. De Arbeider til Lettelse af
Tömmerdriften i det arendalske Vasdrag, til hvilke der blev
skaffet Midler ved den Trælasten ifölge Resolution af 7de April
1858 paalagte Afgift, ere i Femaaret for en stor Deel kom-
met til Udförelse, og der er som Folge heraf indtraa'dt en be-
tydelig Forbedring af Lastepriserne i Moland, Vraadal og Nis-
sedal. Medens Skoveierne i disse Distrikter forhen neppe fik
mere end sit Arbeide betalt og ikke kunde paaregne synder-
ligt Nettoudbytte af Skoven, er Forholdet nu meget bedre, og
dette har havt en væsentlig Indflydelse paa Tilstanden, navn-
lig i Moland. Den Transport af Trælast, der forhen fandt
Sted fra Nisservandet til Hvideseidvandet, forat Lasten kunde
bringes ned til Skien, er nu ophört. I det Krageröske Vas-
drag er der ligeledes ved en Afgift paa Trælasten udfört be-
tydelige Arbeider til Lettelse af Flödningen, og der er anskaf-
fet et Dampskib paa Tokevandet i Drangedal, der væsentlig
benyttes til Fremdrift af Trælast.

Klagen over Skovenes Forringelse er fremdeles almindelig,
og der er ingen Tvivl om, at denne Klage forsaavidt er grun-
det, som Hugsten paa de fleste Steder har været saa stærk,
at de Dimensioner, som kunne leveres, efterhaanden blive min-
dre. Det er mig dog ikke bekjendt, at der i noget Distrikt i
dette Amt endnu har viist sig Mangel paa det til Distriktets
Behov fornödne Trævirke, og Priserne paa Brænde antages
ikke at være stegne i Femaaret. Derhos maa det bemærkes,
at det er en Folge af den forbedrede Elvedrift og af de höiere
Priser i Udlandet, at det nu kan lönne sig at fremdrive den
mindre Last, som forhen ikke svarede Regning, og heraf maa
igjen folge en Tendents til at benytte Skoven i mindre Dirnen-
sioner og i et hurtigere Omläb. Imidlertid maa det erkjendes,
at om endog disse Omstændigheder kunne forklare og til en
vis Grad forsvare den stærkere Drift, saa er Skovödelaaggelsen
dog paa mange Steder gaaet meget videre, end en forstandig
Okonomi tillader. Det er ikke vanskeligt at indsee, at Grun-

dene hertil i Almindelighed ere deels Eierens Trang, deels
Hensyn til den umiddelbare Indtægt med Tilsidesættelse af den.
varigere Fordeel Fremtiden; men derimod er det et vanske-
ligere Spörgsmaal, om der fra det Offentliges Side med virke-
lig Nytte kan gjöres Noget for at forandre dette Forhold.
Forholdet er dog forsaavidt taaleligt, som Skovene i dette
Amt i • Almindelighed have god Reproduktionsevne, og som der
endnu findes nogle gode Huusholdere, iog det især blandt de
större Skoveiere, fra hvis Skove större Dimensioner kunne le-
veres. Dersom Skibsbyggeriet maa faa Fremgang, og Priserne
paa Skibsrnaterialier af större Dimensioner maa blive gode,
vil der ogsaa heri indeholdes en Opmuntring til at spare en
Deel af Skoven, forat den kan opnaa saadanne Dimensioner.

Med Hensyn til Kuldriften og Tilvirkningen af Tjære og
Beeg vides Intet at erindre. Derimod har der i forrige Aar i
Skien dannet sig et Interessentskab, som har gjort Forberedel-
ser til Anlæg af en Træoliefabrik.

d. Fiskeri.

Der har været klaget over, at Laxefiskeriet i Skienselven
har været aftagende, og det er ikke usandsynligt, at Opdmm-
ningen i Skien herpaa kan have havt nogen Indflydelse, da det
er blevet vanskeligere for Laxen at gaa op Klosterfossen, og
saaledes komme op til de ovenfor liggende for Fisken gun-
stige Gydesteder. I Vinter er der imidlertid for Kanalens Reg-
ning udfört nogle Mineringsarbeider i Klosterfossen, forat lette
Laxens Opgang, og da der i Hösten 1865 ved private Sam-
menskud blev istandbragt et Opsyn forat kontrollere Fiskeriet
mellem Skien og Skotfossen i den forbudte Tid, er det at
haabe, at der af disse Foranstaltninger Al vise sig gavnlige
Fölger.

Der er i dette Amt endnu ikke gjort nogen Anvendelse
af Loven af 6te Juni 1863 angaaende Indskrænkning i Bru-
gen af Redskaber til Fiskeri i Elve og Indsöer; men Forhand-
linger derom ere indledede med Kommunebestyrelserne i de
Distrikter, som städe til Bandaks-, Hvideseid-, Vraa- og Nis-
servandene.

Makrel- og Hummerfiskeriet antages at have slaaet gan-
ske godt til. Den Makrel, som fiskes, bliver forbrugt  i Di-
striktet, hvorimod der udföres en Deel Hummer.

e. Bergvcerksdriften.

Da Eierne af Bolvigs Jernværk i Ilösten 1865 have opgi-
vet deres Bo, og Værkets Drift for Tiden er standset, har in-
gen Opgave over Produktionen kunnet erholdes. Forövrigt
henvises til de medfölgende Opgaver fra. Eierne af Fossums og
Holdens Jernværker samt fra Bergmesteren, hvorhos bemærkes,
at der i Hösten 1865 er begyndt en Forsögsdrift paa det gamle
Gulnæs Kobberværk i Siljord. Konjunkturerne for Tilvirknin-
gen af Jern og navnlig Stangjern antages ikke at have været
gunstige, og denne Bedrift har vanskeligt forat udholde Kon-
kurrencen med udenlandsk Jern.

Af Brynesteensbruddet i Laurdal er udbragt noget over
1*
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100,000 Stykker aarlig; men det anföres, at Prisen har været
saa lav, at Driften neppe har været lönnende.

Med Hensyn til Fabrikker og Manufakturer henvises til
de tabellariske Opgaver*). Med Hensyn til Huusfliden bemær-
kes, at ligesom Liin dyrkes mere end för paa Grund af de
höiere Priser paa Bomuldsgarn, saaledes antages ogsaa Spin-
ding af Liin at være blevet almindeligere.

Af den af Fogden i Bamble meddeelte Tabel vil det sees,
at Skibsbyggeriet betydelig har tiltaget, og hertil kommer, at
der i Nedre Tellemarken er gaaet af Stabelen 2 Fartöier ved
Norsö og 1 Fartöi i Hitterdal, af hvilket hvert havde en
Drægtighed af omtrent 70 Kommercelxster. Denne Nærings-
drift antages fremdeles at være fremadgaaende, hvortil det vx-
sentlig bidrager, at der ved de forbedrede Kommunikationer er
lettere Adgang til at faa gode Furrematerialier fra Oplandet.

Af Landhandlere er der for Tiden 9, nemlig 3 i Nedre
Tellemarken og 6 i Övre Tellemarken. Desuden er der i Ne-
dre Tellemarken 2 og i Ovre Tellemarken 10 Stationsholdere,
der have Ret til Landhandel efter Loven af 21de Marts 1860.

Af Handelsberettigede efter Loven af 28de September
1857 var der i Bamble Fogderi 6, i Nedre Tellemarken 52 og

Ovre Tellemarken 77. Om Virkningerne af den udvidede
Handelsfrihed paa Landet er det vel endnu vanskeligt at  fælde
nogen endelig Dom. Der har været klaget over, at den giver An-
ledning til letsindig Kredit, og at unge Mennesker  foretrække
Handelen som . den mageligere Bedrift for Arbeide; men det er
ikke urimeligt, at disse Ulemper for en Deel ere værst i Over-
gangsperioden, og at de ville blive mindre fremtrædende, naar
denne Periode er overvunden.

Tjenerlön og Daglön have neppe undergaaet nogen be-
tydelig Forandring; dog antages de mod Periodens Slutning
at have været noget stigende.

Angaaende Veivæsenets Tilstand henvises til de tabellari-
ske Opgaver fra Amtets tvende Veiinspektörer. Paa Roved-
veiene ere Omlægningerne af Strækningen mellem Porsgrund
og Grændsen mod Jarlsberg og Laurvigs Amt, mellem Spjosod
og Sundekilen i Hvideseid samt mellem Laxhed og Hægni i
Siljord fuldförte, og desuden er den sidstnævnte Omlægning
fortsat over Aasebrækkerne til Hjersöstrand i Hjerdal. Limo-
brækken i Hitterdal paa Veien til Tinoset er anlagt for Amts-
veikassens Regning. Af nye Bygdeveie ere Strækningerne mel-
lem Törnæs i Drangedal og Tördals Kirke, mellem Levang og
Stabbestad i Sannikkedal, mellem Nensæt i Bamble og Bamble
Kirke, mellem Aasebrækkerne i Fladdal og Aamotsdals Kirke
samt mellem Oftebro og Graandsen af Raulands Sogn gjennem
Ödefjeld aabnede for Færdselen, skjönt de endnu ikke ere fuld--
kommen færdige. Det samme er Tilfældet med en Deel af
den nye Bygdevei til Tudal samt Omlægningen af Veien over
Skaftebjerget i Moe. I Eidanger, Gjerpen, Slemdal, Tinn og
Moland ere forskjellige Anlæg af Bygdeveie under Arbeide.

Dampskibene paa Norsö og Flaa-Hvideseid samt Ban-

*) De her og i det Folgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende".

daksvandene have vedblevet deres Fart og antages at have gi-
vet ganske godt Udbytte. Dampskibs-Interessentskabet paa
Norsö har anskaffet et nyt Skruedampskib, der kan passere Kana-
len til Skien, og denne Linie befares desuden af tvende min-
dre Dampskibe. Paa Tokevandet i Drangedal og paa Tinns5
i Tinn er der anskaffet Dampskibe, der ere bestemte deels til
Befordring af Passagerer og Gods, deels til at drage Tömmer-
flaader. Sidstnævnte Dampskib har et Tilskud af 300 Spd. aar-
lig, hvoraf Halvdelen udredes af Statskassen og Halvdelen af
Amtskommunen.

Kanalanlægget mellem Norsö og Bryggevandet ved Skien
blev i 1861 aabnet for den almindelige Færdsel. Indtægterne
have udgjort:

	i 1861 .	 2,175 Spd. 37 Sk.

	

i 1862 .	 2,922 —	 52
	1863 .	 3,305 — 41 -

	

i 1864 .	 3,544 — 106
1865 	  4,007 — 22 -

Der er fremfört af rund Last:
1861 gjennem Kanalen 8,92 Tylter. I det Hele 40,060 Tylter

1862 * —	 — 21,452 —	 49,304

.1863
	 — 23,511 —	

-	

43,321
1864
	

27,132	

-	

46,013 —
1865	 - 24,193 —	 — 41,488 —

Det vil saaledes sees, at ved en Sammenligning med det

Qvantum Last, der i det Hele er nedbragt fra Norsö til Skien,

har Forholdet hvert Aar stillet sig gunstigere for Kanalen, og

dette var, skjönt vistnok kun i ringe Grad, ogsaa Tilfældet

1865, da nemlig det gjennem Kanalen nedflödede Qvantum rig-

tignok var gaaet noget ned, men den hele Mængde af Last

var gaaet ned i et endnu noget stærkere Forhold. Al s k a a-

r en Last, som kommer ovenfra, föres gjennem Kanalen og

bliver aldrig nedflödet gjennem Skotfossen. I den senere Tid
benyttes i Almindelighed dertil byggede Pramme til at frem-

bringe denne Last.

Af Korn er der fra Skien fört op gjennem Kanalen:
i 1861	 .	 4,678 T6nder
i 1862
	

3,755
i 1863
	

6,280
i 1864	 .	 7,724
i 1865	 . 18,254

Det hele Qvantum, som blev fört fra Skien til Tellemar-
ken kan ikke opgives; men Grunden til, at de förste Aar vise
et saa lavt Tal for Transporten gjennem Kanalen, var deels,

at Kjörerne over Gjeteryggen til Fjærestrand havde nedsat
Prisen, og at Bönderne af gammel Vane nödig vilde forlade
dem, deels at Dampskibet tog en temmelig höi Tillænbetaling
for Transporten gjennem Kanalen. I 1865 nedsatte Dampski-
bet imidlertid denne Betaling, og Folgen har været, at i dette
Aar er næsten den hele Transport gaaet dennem Kanalen, og
kun en ringe Deel af Korn og andre- Varer over Fjærestrand.

Al nye Fartöier, som ere byggede ovenfor, er der i 1864

kommet 1, og i 1865 2 ned gjennem Kanalen, alle omtrent
paa 70 Læster. Det antages, at denne Störrelse kan foröges
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noget, og at nybyggede Fartöier paa 80 eller maaskee 90 Læ-
ster kunne passere Kanalen.

Idet jeg angaaende Bygdemagasinerne henviser til Tabel-
lerne, bemærkes, at deres Antal efterhaanden indskrænkes ved
Beslutninger om at ophæve dem, da Erfaring har viist, at de-
res udestaaende Kornbeholdninger i Misvæxtaar ikke kunne
inddrives, hvorfor det ansees hensigtsmwssigere at have Be-
holdningerne i Penge, som kunne benyttes til Indkjöb af Korn
saavelsom til andre almeennyttige Öiemed. Om Sparebankerne
indgives særskilte Beretninger til Finants-Departementet.

Ulovlig Braendeviinsbreenden foregaaer nu neppe noget Sted
i Distriktet. Overtrædelser af Lovgivningen om Breendeviins-
salg forekomme derimod ikke sjelden, skjönt jeg tör antage, at
de i det Hele nu ere mindre hyppige, end de have været.
Den almindeligste Form er maaskee, at Nogen paatager sig
at före Brændeviin hjem fra Byen for Andre, saaledes at han
derved har en Fordedl og i Virkeligheden snarere er Mellem-
handler end Transportör.

Over Misbrug af bayersk 61 klages der fra flere Steder,
medens jeg dog er tilböielig til at tro, at disse Misbrug maa-
skee nu snarere ere noget mindre end for nogle Aar tilbage.

Antallet af de til Amerika udvandrede Personer ere af
Fogderne i Nedre Tellemarken og Bamble opgivne saaledes:

Nedre Tellemarken.	 Bamble
1861 .
1862
1863
1864
1865

184.
. 221.
. 52.

48.
. 53.

558.

84.
206.

49.
98.
64.

501.
Desuden er der fra Böe Præstegjeld udvandret i Femaaret

65 Personer, uden at Aarstallet er angivet, altsaa i det Hele
fra begge Fogderier 1124 Personer. Fra Ovre Tellemarken
har ingen Op gave kunnet tilveiebringes; men det antages, at
Udvandringen derfra har været temmelig betydelig og sandsyn-
ligviis omtrent ligesaa stor som i begge de andre Fogderier
tilsammen. Det vil  sees, at Udvandringen, saa -vidt derom ha-
ves Opgaver, var betydelig större i de 2 förste end i de 3
sidste Aar af Perioden, hvortil Grunden er at söge i Krigen i

de nordamerikanske Fristater. Det er sandsynligt, at Udvan-
dringerne nu igjen ville tiltage i et temmelig stærkt Forhold,
hvilket allerede i Aar viser sig.

Ved Siden af Udvandringerne til Amerika foregaaer der
en anden mindre bemærket Udvandring fra Oplandet til Kyst-
distrikterne, deels for at söge Tjeneste og Arbeide til en höiere
Lön, deels fornemmelig for at gaa tilsöes, idet Skibsflaaden
idelig tiltrænger foröget Mandskab, baade fordi Antallet af
Skibe bliver störr& og fordi de hyppige Desertioner i Udlan-
det bevirke en bestandig Afgang. Den dobbelte Udvandring,
der saaledes finder Sted, indeholder en Forklaring af det Phæ-
nomen, at Folkemængden i Fjeldbygderne deels ikke er gaaet
synderlig frem, deels endog er gaaet tilbage, uagtet Födslerne
betydelig overstige Dödsfaldene.

Med Hensyn til Exekutioner og Udpantninger henvises til
de medfölgende Tabeller.

Som jeg i min underdanigste Beretning om Femaaret 1856
—1860 tillod mig at forklare, var Landdistriktets oekonomiske
Tilstand ved Misvæxten i 1859 og især i 1860 betydelig for-
værret, og Trykket af den Gjagd, som dengang stiftedes, er
endnu ikke overvundet, og i nogle Distrikter, saasom Mælums
og Kilebygdens Annexer af Solum og Helgens Annex af Hol-
den, er den vel endog ved ugunstige Forholde foröget. Nogle
af de höiest liggende Fjeldtrakter have ogsaa lidt under kolde
Sommere, i hvilke Avlen ikke er kommet til Modenhed. An-
dre Distrikter fremhæves igjen som heldige, saaledes Sannike-
dal og Bamble paa Grund af deres for Skibsfarten gunstige
Beliggenhed, og Moland i Övre Tellemarken paa Grund af
stegne Lastepriser, der væsentlig ere bevirkede ved Vasdragets
Forbedring. I Landdistriktet i det Hele antager jeg, at Til-
standen ikke er saa god, som den var ved forrige Femaars
Begyndelse eller for 10 Aar siden, men at den dog er noget
bedre end den var ved forrige Femaars Slutning, idet der kan
spores en langsom Fremgang efter den stærke Tilbagegang i
1859 og 1860. Dette viser sig ogsaa for Övre Tellemarkens
og Bambles Vedkommende ved en Aftagen af Exekutioner, me-
dens Forholdet rigtignok for Nedre Tellemarken i 1865 er om-
vendt, hvilket dog maaskee især har sin Grund i den mislige
Tilstand i de ovenfor nævnte 3 Sogne.

B. lijObstvierne.
Skien.

Byens Handel antages i Femaaret ikke at have undergaaet
store Forandringer og i Omfang og Beskaffenhed omtrent at
staa paa samme Punkt ved Periodens Slutning som ved - dens
Begyndelse. Det har rigtignok indtruffet, at flere Handlende
have maattet opgive deres Bo til Skiftebehandling; men disse
Tilfælde have dog været af mindre Betydenhed og have ikke
rnedfört nogen synderlig Rystelse i Handelen i det Hele. Pri-
serne paa Byens vigtigste Udförselsartikkel, Trælast, antages
mod Periodens Slutning at have været noget lavere end ved
dens Begyndelse, og navnlig har Handelen med huggen Last
paa England neppe været lönnende; men ved den stadigere
Vandtilgang, som er en Rage af Opdæmningen, er der nu An-

ledning til at opskjære en större Deel al Lasten. Handelen
med Oplandet er forsaavidt noget forandret, som den nu for
en stor Deel foregaaer gjennem de ifölge Lov 28de September
1857 etablerede Handelsmænd paa Landet, hvoraf Fölgen er,
at Omsætningen forsaavidt skeer i större Partier og sandsyn-
ligviis med mindre Fordeel for Byens Handlende.

Antallet af Handlende, der ved Udgangen af 1860 var 98,
var efter Tabel No. 2 ved Udgangen af 1865 netop ligesaa
stort. Antallet af Hökere var derimod gaaet ned fra 9 til 6.

Skiens Marked vedbliver fremdeles, og skjönt det neppe
er af stor Vigtighed for Omsætningen, antages det dog at
være den almindelige Mening, at det ikke bör ophæves.
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Fragterne have gjennem den hele Periode holdt sig gan-
ske fordeelagtige, og Skibsrederiet har derfor baade i Skien
og i Amtets övrige Kjöbstæder været den Næringsvei, der har
givet det jevneste Udbytte. Skibsrederiet har uden Tvivl og-
saa udvidet sig betydelig, hvilket blandt Andet viser sig der-
ved, at Antallet af Skippere, der ved Udgangen af 1860 ud-
gjorde 29, ved Udgangen af 1865 var steget til 49, hvoraf
11 boede udenfor Byen.

Haandværkernes Antal ved Udgangen 5f 1865 var efter
Tabel No. 2 i Laug 40, udenfor Laug 59 samt 16 Frimestere.
Ved Udgangen af 1860 var Antallet i Laug 46, udenfor Laug
58 og Frimestere 13. Forövrigt vides ingen væsentlig Foran-
dring med Haandværksdriften at være indtraadt.

Med Hensyn til Sagbrugene kan jeg henholde mig til,
hvad der i min forrige Beretning er anfört, nemlig at der nu,
efterat der er kommet Aargangsvand, er flere Sage, end det
nedflödede Tömmer kan beskjæftige, og at derfor nogle Sag-
brug staa ledige. Ved den större Vandkraft er det dog op-
naaet, baade at der nu skjæres et större Qvantum Tömmer,
og at Tömmeret udnyttes bedre ved Cirkelsage og andre Ind-
retninger.

Der er anlagt en ny betydelig Kornmölle, og i det Hele
kan denne Virksomhed nu drives i större Omfang, saa at det
Korn, som gaaer til Oplandet, for en Deel i Skien formales.
Derimod er den overflödige Vandkraft, som haves i Skien,
endnu ikke benyttet til Andet end Sage og Möller.

Af Skibe er der i Femaaret kun bygget 2 tilsammen paa
791 Læster.

Daglön og Tjenerlön antages ikke at have undergaaet nogen
stor Forandring, men dog mod Periodens Slutning at have viist
nogen Tendents til at stige.

Al offentlige Indretninger kan bemærkes, at der fra Uls-
vandet omtrent Miil fra Skien er anlagt en Vandledning, der
er fört om til de fleste Dele af Byen. Anlægget har kostet

omtrent 29000 Spd., hvoraf 5000 Spd. ere skjærtkede af Spa-
rebanken, og 24000 Spd. tilveiebragte ved rentebærende Kom-
mune-Obligationer, betalbare i 30 Aar. Med Undtagelse af et
enkelt aabent Spring paa li‘ratsbergkleven, benyttes Vandet ved
Ledninger i Husene mod en vis aarlig Afgift der staaer i
Forhold til Bygningernes Assurancesum, og der er nu i de
Dele af Byen, til hvilke Vandledningen strækker sig, neppe
mange Huuseiere, som ikke have benyttet denne Adgang. Der
er gjort hensigtsmæssige Indretninger til Vandværkets Anven-
delse i Brandtilfælde, og da der i Forbindelse hermed er an-
taget faste Brandmandskaber, har Brandsikkerheden vundet be-
tydelig.

Der er i 1365 anlagt et Gasværk ved et Interessentskab,
med hvilket Kommunen har sluttet Overeenskomst om Anbrin-
gelse af et vist Antal Blus, saa at Gadernes Belysning nu for
störste Deel foregaaer ved Gas.

Der er opfört en ny Almueskole, og ligesaa bemærkes, at
der ved Siden af Raadstuen er opfört et Distriktsfængsel, som
er fælles for Skien og Amtet.

Den i Skien værende Arbeiderforening, hvis Öiemed er at
understötte Medlemmerne i Tilfælde af Sygdom, havde ved Ud-
gangen af 1865 188 Medlemmer og eiede en Formue af 1044
Spd. 5 Skill.

Til Amerika er fra Byen udvandret:
i 1862 . . . . , 86 Personer
i1863 . . . . . . 11 —
i 1861, 1864 og 1865 Ingen.

I Byens oekonomiske Tilstand antages der ikke at være
indtraadt nogen væsentlig Forandring, og den var ved Perio-
dens Slutning neppe meget anderledes end ved dens Begyn,--
delse. Naar der tages Hensyn til, at Skibsrederiet har udvi-
det sig og været fordeelagtigt, er det dog sandsynligt, at Byen
maa ansees at være gaaet noget fremad.

Porsgrund.

Trælasthandelen i .Porsgrund har faaet nogen Udvidelse
ved 2 i 1864 anlagte Dampsage, idet Lasten nu kan opskjæ-
res i Byen selv, medens Trælasthandlerne i Porsgrund forhen
maatte benytte Sage i Skien eller andetsteds. Forövrigt vi-
des der ikke at være indtraadt nogen mærkelig Forandring i
Byens Handel. Antallet af Handlende var ved Periodens Slut-
ning netop ligesaa stort som ved dens Begyndelse, nemlig 53
Handlende og 3 Hökere.

Byens Skibsrederi liar udvidet sig ikke ubetydelig, idet
der var indkjöbt og bygget 43 Fartöier af Drægtighed 4228
Kommercelzester, og udgaaet ved Salg og Forliis
31 Fartöier af Drægtighed 	 .	 1753,1, Læster,
altsaa Overskud 12 Fartöier og   24741 —

Denne Næringsvei, der vel maa ansees for den vigtigste i
Porsgrund, antages ogsaa at have givet en ganske god Fordeel.
Skippernes Antal, der ved Udgangen af 1860 var 72, udgjorde
nu 75, hvoraf 6 vare bosatte udenfor Byen.

Haandværksmesternes Antal, der i forrige Beretning opga-
yes til 90, var nu gaaet ned til 82. Derimod var Antallet af
Frimestere steget fra 8 til 16.

Porsgrund har et mekanisk Værksted, der nu er gaaet
over til at eies af et Aktieselskab, og er blevet betydelig ud-
videt, idet der i 1861 fra samme blev leveret for 11,654 Spd.,
men i 1865 for 24,462 Spd. De væsentligste Leverancer have
bestaaet i Skibsinventarium.

Der er, som ovenfor bemærket, i 1864 anlagt 2 Damp-
sage, af hvilke den Ene, som ligger i Östre Porsgrund, har en
Maskine paa 20 Hestes Kraft, og i 1865 har producerét 13,000
Tylter Planker og Battens, 8000 Tylter Sidebord samt 2000
Favne Brændeveed af Baghuun. Den anden Dampsag, der vel
ligger paa Solum's Grund, men eies af en Trælasthandler i
Vestre Porsgrund, har en Dampmaskine paa 10 Hestes Kraft,
og der er paa samme skaaret omtrent 2500 Tylter Tömmer
aarlig.
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Der er i Femaaret bygget 11 Skibe af Drægtighed til-
sammen 1598 Kommercelæster, og denne Virksomhed antages
mod Periodens Slutning at have været i Tiltagende.

Den 1ste Norske Assuranceforening havde ved Udgangen
af 1864, som er det sidste Aar, for hvilket Opgave kunde til-
veiebringes, forsikret 821 Skibe for en Taxtsum af 4,033,033 Spd.

Indtægterne i 1864 udgjorde 168,809 Spd. 21 Sk. og
Udgifterne 178,891 Spd. 72 Sk. saa at der, for at udfylde
det Manglende, maatte fordeles Procent Tilskud paa Garanti-
summen. Assuranceforeningen det Norske Lloyd, der begyndte
sin Virksomhed i 1861, havde ved Udgangen af 1864 'forsik-
ret 666 Skibe for en Sum af 3,537,751 Spd. Indtægterne i
1864 udgjorde 137,950 Spd. 105 Sk. medens Udgifterne vare
154,810 Spd. 35 Sk. sau at der maatte reparteres et Tilskud
af 4 Procent. Ved Udgangen af 1865 havde denne Forening
forsikret 754 Skibe for en Taxtsum af 4,235,071 Spd. Söfor-
sikringsselskabet i Porsgrund havde i 1865 tegnet 4,167 For-
sikringer for et Proemiebelöb af 69,153 Spd. 37 Sk. og en Re-
sikö af 4,686460 Spd. 17 Sk. Heraf var dog reassureret for
et Præmiebelöb af 7025 Spd. 39 Sk. og restorneret for 2051
Spd. 571 Sk. Reservefondet udgjör nu 30,000 Spd. Lange-
sundsfjordens Pensionsindretning, der har sit Sæde i Porsgrund,

havde Ted Udgangen af 1865 et Grundfond af 20,776 Spd.
30 Sk. og et Reservefond af 890 Spd. 65 Sk.

Sömandsforeningen for Porsgrund og Omegn har i Fem-
aaret vedblevet sin Virksomhed. Den af samme bestyrede
Understöttelseskasse for uheldige Siimænd havde ved Udgangen
af 1865 et Fond af 2657 Spd. En af Foreningen oprettet
Assurance-Indretning for Medlemmernes Töi og Instrumenter
ejede paa samme Tid 117 Spd. 72 Sk. Sömandsskolen, der
har Bidrag af det Offentlige, har fremdeles meget god Sögning.

En i 1864 oprettet Arbeiderforening, hvis Formaal er at
understötte Medlemmerne i Tilfælde af Sygdom, havde ved Ud-
gangen af 1865, 95 Medlemmer og en Formue af 421 Spd 113 Sk.

Over Antallet af de til Amerika udvandrede Personer haves
ingen Opgave.

Byen blev i 1865 rammet al en Ildebrand, hvorved en
Deel Huse paa begge Sider af Lille-Elv i Östre Porsgrund op-
brændte. Denne Anledning er al Kommunebestyrelsen benyttet
til at faa det afbrændte Strög bedre reguleret.

Det antages, at Porsgrund er gaaet noget fremad, og at
den oekonomiske Tilstand ved Periodens Slutning var noget
bedre end ved dens Begyndelse. Grunden hertil er uden Tvivl især,
at Skibsrederiet har udvidet sig og været ganske fordeelagtigt.

Brovig.

Udskibningen af Trælast med hollandske Fartöier angives
fremdeles at være i Aftagende, medens derimod Udskibning med
norske Skibe har tiltaget. Da Handelen med hollandsk Last
neppe gav de Handlende synderlig Forded, maa denne
dring vel betragtes som fordeelagtig for Stedet.
. Blandt Udförselartiklerne kan ogsaa nævnes lis,

sentlig udskibes fra Iishuse, der ere beliggende paa
Grund i nogen Afstand fra Brevig. De Næringsveie
havt mest Fremgang, ere imidlertid Skibsrederi
af Skibe. Der var i Femaaret

bygget 8 Skibe af Drægtighed .
og kjöbt 15 Do. -	 —

Tils. 23 Skibe af Drægtighed 	
Derimod var der solgt:

9 Skibe af Drægtighed
og forliist 4 Do. -

Tils. 13 Skibe af Drægtighed

	

Bygning

Der bliver altsaa et Overskud af 10 Skibe og 1320 Læster.
Det kan derhos bemærkes, at Skibsbyggeriet i Slutningen af
Femaaret har tiltaget.

Ifölge den af Byfogden meddeelte Opgave var der ved Ud-
gangen af 1865 43 Handelsborgere, 40 Haandværksmestere og
34 Skippere, hvoraf 1 udenfor Byen.

Byfogden anförer, at Eiendomspriserne ere stegne, og han
antager, at Byens oekonomiske Forfatning er forbedret, hvilket
uden Tvivl for en væsentlig Deel skyldes det udvidede Skibs-
rederi. Tjenestelön og Daglön antages at være steget noget,
og den sidste antages for en Tömmermand at være 72 Sk. til
84 Sk. og for en simpel Dagarbeider 44 til 60 Sk. daglig.

Der er udvandret 2 Personer til Amerika, af hvilke Een
er vendt tilbage igjen.

Foran-

og

som væ-
Landets

SOM have

• 843 Læster,
	  1567	 —

2410 Læster.

. 9031 Læster,
• 177	 —
. 1080 I- Læster.

Kragerø.

Flödningen gjennem det Drangedalske Vasdrag er ved de
i Femaret udförte Arbeider blevet betydelig forbedret, og deels
som Folge heraf del fordi Hugsten af Skoveierne er drevet
stærkere, har Mængden af det fremdrevne Tömmer tiltaget, saa
at det nu angives til 20,000 og i de sidste 2 Aar endog til
30,000 Tylter, medens det i Femaaret 1856-1860 blev op-
givet til 15,000 Tylter aarlig. Det er dog rimeligt, at Dimen-
sionerne aftage, eftersom Mængden af Last tiltager. Paa samme
Tid anföres Antallet af Trælasthandlere omtrent at have for-

doblet sig, og ligesaa bemærkes, at der i Byens Nærhed er
anlagt flere nye Sagbrug, hvoriblandt en större Dampsag. Pri-
serne paa den udskibede Trælast antages at have været taale-
lig gode, men dog mod Periodens Slutning noget synkende.
Udförselen af lis anslaaes til 2 a 3000 Tons aarlig. Den fore-
gaaer fra Ferskvande i Byens Nærhed hovedsagelig om Yinte-
ren og Foraaret, men tildeels ogsaa om Sommeren fra Iishuse.
Det vigtigste Marked er England.

Antallet af Handlende, der ved Udgangen af 1860 var 59,
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var ved Udgangen af 1865 gaaet ned til 53, hvoraf var 6
Brændeviinshandlere, 1 Grosserer, 1 Höker og 1 Værtshuus-
holder. Skibsrederiet antages at have været i stadigt Tilta-
gende, og der hörte den 31te December 1865 til Toldstedet
119 Skibe med en Drægtighed af 14,329 ,} Kommercelzester,
hvorved dog bemærkes, at nogle af disse Skibe tilhöre Redere,
som bo i Sannikkedal. Denne Næringsvei maa utvivlsomt be-
tragtes som den vigtigste for Byen, og da den i Femaaret har
været jevnt fordeelagtig, har den væsentlig befordret Byens Vel-
stand. Skippernes Antal, der den 31te December 1860 an-
gaves til 108, anföres nu til 99, hvoraf 31 ere bosatte uden-
for Byen.

Med Haandværksdriften vides ingen mærkelig Forandring
at være indtraadt. Der var 87 Haandværksmestere og 3 Fri-
mestere.

Af Byfogdens Indberetning vil det sees, at der af Fabrik-
ker for Tiden kun er i Drift 1 Tobaksfabrik, der beskjæftiger
3 Arbeidere. Desuden haves 2 Farverier og 3 Garverier, som
dog ere af liden Betydenhed.

Grubedrift paa Apatit har i Femaaret ikke fundet Sted.

Af Skibe er der i Byen bygget 8, hvoraf 4 i Aaret 1865.

Disse Skibes Drægtighed er ikke opgivet. Kragerö deeltager
desuden for en væsentlig Deel i det Skibsbyggeri, som foregaaer
i Sannikkedal.

Byen har faaet et nyt Distriktsfængsel, hvormed er for-
bunden Retslokale og Lokaler til kommunale Möder.

Byen antages i Femaaret at være gaaet jevnt fremad i
Velstand. Som et Beviis herpaa anförer Byfogden blandt Andet,
at den af Sparebanken bestyrede Kapital, der i 1861 udgjorde
142,505 Spd. i 1865 var steget til 256,000 Spd. Forsaavidt
Belöbet af thinglxste Gjældsbreve betydelig har oversteget de
aflæste, formener Byfogden, at dette væsentlig har sin Grund
i, at Skibsredere finde sin Regning ved at optage Laan i deres
Huse og sætte Pengene i Skibe.

Med Brændeviins og Öldrikken antages ingen synderlig
Forandring at være foregaaet. Den bestaaende Afholdsforening,
der i Byen har omtrent 50 Medlemmer, formenes kun at have
liden Indflydelse.

Tjenestelönnen for en Dreng angives at were 30 til 35
Spd. og for en Pige 12 til 20 Spd. aarlig, og Daglönnen for
en almindelig Arbeider 40 til 60 Sk. hvilket Sidste er noget
höiere end ved Slutningen af forrige Periode.

Til Amerika er der udvandret :
i 1861 5 Personer
i1862 9
i1864 6
i1865	 5

Tilsammen 25 Personer.
Den af det Offentlige understöttede Sömandsskole har frem-

deles god Sögning.

Langesund.

Der vides ikke at være foregaaet nogen  væsentlig Foran-

dring med Hensyn til Ladestedets Handel. Derimod har Skibs-
rederiet udvidet sig, da der er indkjöbt 9 Fartöier til en sam-
let Drægtighed af 1062 Kommercelxster; og solgt 5 Fartöier
af Drægtighed 3544 Læster, altsaa et Overskud af 4 Fartöier

og 707A Læster. Der er af Nyt lun bygget 2 mindre Far-

töier, tilsammen af Drægtighed 224- Læster. Paa Stedet er en

Reberbane, der holdes i stadig Drift. Ved Udgangen af 1865
var der 23 Handlende, hvoraf 3 Brændeviinshandlere, 20 Haand-
vcerkere og 33 Skippere, al hvilke 3 boede udenfor Ladestedet.

Der er udvandr-et 6 Personer til Amerika.
I Anledning af Fængselsloven af 13de Oktober 1857 er

der indkjöbt en Eiendom, der er indrettet til Distriktsfængsel
og Retslokale m. v.

Stathelle.

Med Hensyn til Ladestedets Handelsvirksomhed, der for en
stor Peel er paa en enkelt Mands Haand, vides Intet at  bemærke.
Der var ved Udgangen af 1865 15 Handlende, hvoraf 2 Brænde-
viinshandlere, 6 Haandværkere og 13 Skippere, af hvilke 5

vare bosatte udenfor Ladestedet. Paa det i Stathelle værende
Skibsværft var bygget et Skib paa 151 Læster.

Der er Ingen udvandret til Amerika. Der er opfört en
Bygning til Distriktsfængsel, Retslokale og kommunale Möder.

Bratsberg Amtskontor pr. Porsgrund, den 4de Mai 1866.

Underdanigst

J. C.  Aal.
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I.

Nedems Amt.

Underdanigst Beretning
om Nedenæs Amts ökonomiske Tilstand m. v. i Femaaret 1861-1865.

•
Som 'forelöbig Bemærkning ved nedenstaaende min underdanigste Beretning om det mig naadigst anbetroede Amts

ökonomiske Tilstand i Femaaret 1861-1865 maa jeg forudskikke, at da jeg först i Marts 1864 overtog Amtmandsembedet og
derhos tilforn var ukjendt i Distriktet, har jeg ikke havt den fornödne Tid til at erhverve mig tilstrækkelig Lokalkundskab i Amtet
eller til at danne mig en paa egne Erfaringer grundet fuldkommen bestemt Anskuelse om sammes ökonomiske Stilling i det
Hele taget.

Jeg skal dernæst gaa over til

1. Landdistriktet vedkommmende.
Jordbruget.

Dette kan neppe siges at have gjort synderlige Fremskridt,
men maa fremdeles, navnlig i det forrige Robygdelagets Fog-
deri, antages at staa paa et temmelig lavt Trin.

Det savner endnu for störste Delen meget væsentlige Be-
tingelser for god Fremgang, saasom tilstrækkelig Afgröftning,
gode Redskaber, ordnet Vexelbrug m. V., medens man paa
de fleste Steder fremdeles holder fast ved gamle Vaner, saa-
som Beitning i Indmark saavel Vaar som Höst. Det stærke
Skibsbyggeri samt den höie Daglön, som deri gives, ligesom
ogsaa Skibsfarten og Skovdriften trækker derhos  særdeles mange
Kræfter bort fra Jordbruget.

Udstykningen af större Jordbrug i en Mængde smaa fin-
der fremdeles, især langs Kysten, Sted i stærk Grad. Imidler-
tid maa det dog siges, at man paa mange Steder i Amtet,
især i den Deel af Nedenæs Fogderi, som stöder til Kysten.,
har faaet mere Sands for Jordbruget og formenes hertil at bi-
drage, saavel Agerbrugsmöder og de derunder fremstillede Red-
skaber, som væsentlig Udskiftningen af Fællesskab, som bliver
meer og meer almindelig og hvorved man haaber at bringe
Jordens Dyrkning adskilligt frem.

I Amtet findes ingen Landbrugsskole og af de to reisende
Agronomer, som i flere Aar have været ansatte i Amtet, blev
den Ene af Amtsformandskabet i, 1865 besluttet opsagt, saa-

ledes at der fra Mai Manned forrige Aar kun haves Een, som
er bosat i Nedenws Fogderi. Jordprisen er temmelig 110i,
især i Nedenxs, hvor den anslaaes fra 500 til 2,000 Spd. pr.
Skylddaler.

Opdyrkning af Nyland maa i Forhold til Distriktets Ud-
strækning kun kaldes ringe; saaledes anslaaes den i Nedenxs
Fogderi til cirka 560 Tönder 1856-1860 til 714 Tönder),
men man kan dog antage, at den har været adskilligt större.

Meget Land kunde indvindes ved Myres Opdyrkning, men
deels haves ikke Interesse derfor og deels mangler det ogsaa
paa tilstrækkelige Midler.

Ved Sænkning af Vande vilde ogsaa adskilligt kunne ud-
rettes for Jordbruget og, for Nærværende ere flere större Ar-
beider i den Retning under Undersögelse. Den dyrkede Jord
maa saaledes forholdsvis være liden og i Nedems Fogderi,
hvor Forholdet i saa Henseende er bedst, oplyses, at af 226
udskiftede Brug, henhörende til 27 Hovedgaarde med samlet
Skyld cirka 300 Daler, falder kun 18 Maal Dyrkningsjord pr.
Daler, og deraf er igjen kun Halvdelen nogenlunde dyrket
Mark. Resten er Skovland og udyrkede Strækninger. Regner
man nu, som man vel omtrentlig kan, det samme Forhold over
hele Fogderiet, vil paa dettes Skyld 6,774 Daler falde cirka
122,000 Maal Dyrkningsjord og deraf altsaa kun 61,000 Maul
nogenlunde dyrkede.
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Kornarterne ere de samme som tidligere, og Potetesavlin-
gen er i Tiltagende.

Kornindförselen er meget betydelig, ligesom der ogsaa af
Potetes indföres ikke saa lidet til Nedenæs Fogderi, hvortil
som en Selvfölge ogsaa mest Korn indföres, hvilket lettelig vil
sees deraf, at hele Fogderiets Kornavling kun anslaaes til cirka
30,500 Tönder.

Dyrkning af Liin, Hamp, Humle og Rodfrugter er fremde-
les höist ubetydelig, og det samme maa i det Store taget og-
saa siges om Havedyrkningen, hvorved man dog ligesom ogsaa
med Frugtavlingen gjör sig mere Umage i Nærheden af Byerne,
hvor Produkterne ere let afsættelige til temmelig höie Priser.

Fædriften.

Denne kan fremdeles ikke ansees for at staa paa noget
synderlig höit Trin, men nogen Fremgang til det Bedre synes
dog at være indtraadt, og dertil formenes de afholdte Dyrskuer
ikke at have bidraget lidet, idet man paa flere Steder navnlig

. söger at forbedre Kvægracen.
Som væsentlige Hindringer for en god Fædrift maa for-

uden Mangelen af tilstrækkelig udbredt Sands for samme  næv-
nes et paa flere Steder for stort saavel Kvæg- som navnlig
Hesthold, idet af denne Grund Fodringen bliver altfor ringe.
Endvidere maa nævnes Mangel paa gode Havnegange og Sæ-
tere, især i Nedenæs, samt navnlig i det forrige Roby-gdelagets
Fogderi, Höets daarlige Kvalitet, idet de saakaldte Hei-
slaatter kun producere elendigt og kraftlöst HO. — Af HO
maa stadigen, især i Nedenws, indföres meget, og i de senere
Aar, navnlig i 1865, har dette været Tilfældet i meget höi
Grad, da Höavlingen har været ringe.

Med Hensyn til Antallet af Heste og Kvæg skal jeg til-
lade mig at henvise til de i Forbindelse med den nyligen af-
holdte Folketælling herover erhvervede Opgaver.

Afkastningen af Fædriften er, især i Nedenæs, let  sælgelig
til ford.eelagtige Priser. Melken sælges i Nærheden af Byerne
til meget höi Priis og noget almindeligere or det derved ogsaa
blevet, at Jordbrugere, boende tæt ved Byerne, lægge mere
Vægt paa et ordentligt Fjösstel. Et saadant under Bestyrelse
af en Schweitzer har i længere Tid været drevet paa den Lens-
mand Lobes tilhörende i Öiestads Sogn beliggende Gaard Aas,
cirka ?IF Mil fra Arendal. Man har derhos i Nedenws Fogderi
paatænkt Oprettelse af et Stamhollænderi. Hesteavl af nogen.
Betydning gives her ikke; til Nedenæs indföres Heste væsent-
lig östenfra og til Robygdelaget fornemmelig fra Stavangerkan-
ten, men ogsaa fra Thelemarken. Af  Kreaturer afsættes fra
Sætersdalen ikke saa faa og af Faar en stor Mængde.

I Valle Prwstegjeld produceres ikke ubetydeligt Smör,

som i Femaaret har været afsat i Byerne til höie Priser.
Til Nedences indföres en Mængde Fedevarer, hvorimod det for-
rige Robygdelaget med Undtagelse af Vegarsheien ikke alene
maa ansees tilstrækkeligen forsynet med saadanne til eget Be-
hov, men ogsaa, navnligen fra Valle, Bygland, Aaserald, Hord-
næs og Veigusdal, afhænder en ikke ubetydelig Deel deraf.

Skovdriften.
Endskjönt der fra flere Kanter klages over betydelig For-

ringelse af Skovene, hvilket navnlig gjælder det forrige Ro-
bygdelagets Fogderi, maa dog heromhandlede Bedrift ansees
som en af de vigtigste Næringskilder for det hele Amt og
formeentlig har ingensindeUdbyttet af samme været större end
i det forlöbne Femaar, idet baade Produktionen har været
usædvanlig stor og Priserne meget höie. Skovdriften oplöser
sig i to Hovedbestanddele, nemlig Drift af Skibstömmer og af
almindelig Udskibningslast af Bjælker, Bord, Planker o. S. v.,
og hvilket Alt for Bonden har været lige afsætteligt. Hvad

Trælastudskibningen angaar, har den været i stadigt Tiltagende
og neppe har der nogensinde været nedflödt mere Tömmer
gjennem Amtets Hovedvasdrag i Nidelven end i det forlöbne
Femaar, navnlig i 1865. Dette har en dobbelt Grund, nem-
lig baade de betydelige Forbedringer, som ere gjorte og frem-
deles gjöres ved Rensningen af Nidelven og hvorved Tömmeret
kommer baade hurtigere og værdifuldere frem, og den i Træ-

lasthandelen tiltagende. stærke Concurrence, som har drevet
Priserne betydelig op og gjort Bondens Lyst til Afsætning

större. Med Hensyn til Skibsbyggeriet har dette i Femaaret

i Nedenæs været drevet i en forhen ukjendt Grad, og de væ-
sentligste Materialier til samme — naar undtages de störste
Træer i et Skib, f. Ex. til Kjöl, som hovedsagelig kommer
fra Udlandet — kommer vistnok fra Amtet selv og kunne langs
dettes hele Kyst sælges til særdeles höie Priser.

Kulproduktionen synes at have været i Aftagende, idet

Selveierne ikke drive saameget derpaa som tidligere, medens
derimod Jernværkernes Leilændinge i sine Kontrakter have

Forpligtelse til at fremdrive efter Brugets Störrelse. Grunden
til denne Aftagen er först, at Bedriften i og for sig ansees

lidet lönnende og dernæst, at Bonden nu kan blive af med til
Udskibningslast, altsaa til höiere Priser, hvad han tidligere ikke
kunde gjöre sig nyttig paa anden Maiade, end ved at brænde
Alt til Kul.

Af Breendeveed frembringes ikke ubetydeligt til Salg, og
til Byerne, især Arendal, kommer en Mængde fra den vest-
ligste Deel af Amtet. Brændeveed til eget Brug haves forre-
sten i hele Landdistriktet undtagen Valle som faar det For-
nödne fra Nabosognene.

Tilvirkning af Tjære og Beeg ligesom ogsa,a Barkfleknin-
gen er i Aftagende, men endeel produceres dog til Salg, navn-
lig af de förstnævnte Artikler.

Træsorterne ere de samme som i tidligere Beretninger an-
givne; Egen er vistnok ikke saa lidet aftaget, men formenes
dog endnu at give meget til Skibsbyggeriet, hvortil dog nu
antages at benyttes mindre Eg end tidligere.

Baadbyggeriet drives i Nedenæs i en ikke liden Maa-

lestok.
At opgive Værdien af de Produkter, som i Femaaret have

været Skovene afvundne, er vistnok en Umulighed, endog til-
nærmelsesvis. — Nogenlunde Begreb om den store Vigtighed
heromhandlede Bedrift er af for Amtet, kan man imidlertid
faa, naar det oplyses, at fra det lille men skovrige Frolands
Præstegjeld den aarlige Udförsel i Femaaret opgives til 900
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Tylvter Skibsbrug af enhver Sort, 800 Tylvter Bjælker og

Saugtöm' mer m. V., 400 Tylvter Smaalast og 2,500 Tylvter

Bord.
Sættes nu Priserne som almindelig pr. Tylvt til 14 Spd.

for Skibsbrug, 5 Spd. for Bjælker, 1 Spd. 60 Skill. for Smaa-
last og 1 Spd. 24 Skill. for Bord, udkommer en aarlig Værdi
af 16,200 Spd. Regnes hertil Værdien af de i Sognet aarlig tilvir-
kede Kul samt lidt Tjære og Beeg, udkommer aarlig mindst
17,000 Spd. I Nedenæs er opgivet i Femaaret at være byg-
get 130 större og mindre Fartöier med samlet Drægtighed af
cirka 20,000 Kommercelæster, og hvortil Tömmeret for störste
Delen (med foran nævnte Undtagelser hvad, Kjöltrær m. V. an-
gaar) er taget inden Amtet.

Regnes nu Træværdien, som almindelig, til 22 Spd. pr.
Læst, udkommer altsaa som saadan for Femaaret 440,000 Spd.
eller aarlig 88,000 Spd. Trzelastudförselen anslaaes gjennem-
snitlig i Nedems til 27,000 Læster aarlig af over 38 Tommer
og 450 Læster af under 38 Tommer. For de förste regner
man 15 Spd. pr. Læst og for de sidste 5 Spd. ; der skulde
herefter udkomme 407,000 Spd. omtrent, og Produktionen i
det Hele aarlig udgjör cirka 500,000 Spd.

At de her opförte Værdier kun ere tilnærmelsesvis an-
slaaede, vil være indlysende, men nogenlunde rigtige formenes
de dog at være, idet jeg skal udhæve, at om man i den for
Skibene opförte Træværdi vil gjöre et betydeligt Afslag for
Tömmer, virket udenfor Amtet, saa maa man ogsaa paa den
anden Side lægge til Værdien af alt det Tömmer, virket inden
Amtet, som anvendes til Reparationer af Distriktets egen be-
tydelige Flaade og af fremmede Skibe.

Jeg maa saaledes gjentagende udhæve, af hvilken gjennem-
gribende Vigtighed den heromhandlede Bedrift er for Amtet,
men desværre er det meget at befrygte, at Skovene saavel
med altfor stærk som med uforstandig Hugst ville i den nær-
meste eller i alle Fald i en ikke fjern Fremtid aftage i bety-
delig Grad, og særdeles önskeligt vilde det derfor være, om
det Offentlige ved Udsendelse al Forstkyndige eller paa anden
Maade vilde bistaa Almuen med Raad og Veiledning til en
hensigtsmeessigere Benyttelse af sine Skove.

Angaaende Saugbrugsdriften tillader jeg mig at henvise
til medfölgende Tabeller*), idet det bemærkes, at foruden den i
samme omhandlede ene Dampsaug ogsaa en anden saadan i
Femaarets Slutning er opfört i Nærheden af Arendal, men först
taget i Brug i 1866.

Fiskeri.

Dette drives i det forrige Robygdelagets Fogdex: kun til
Hunsbrug, hvor Anledning haves, men i Nedenws opfiskes ikke
saa lidet til Salg.

Interessen for samme synes dog ikke at være stor, og
Erhvervskilde af synderlig Vigtighed for .Amtet er det ikke.
Makrelfiskeriet har forresten været i Opkomst, hvortil meget

*) De her og i det følgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."

har bidraget Udförselen af denne Fisk i lis; i Dybvaag an-
slaaes det aarlige Udbytte af samme til 3,000 Spd. og i Tromö
til 2,000 Spd. Hummerfiskeriet langs Kysten anslaaes til et
omtrentligt aarligt Udbytte af 5 a 6,000 Spd. Laxen afsæt-
tes til meget höiere Priser end tidligere, og endeel udskibes i
lis. Nogen Forening til Fredning af Lax er ikke dannet,
ligesaalidt som det vides, at noget er gjort for kunstig Fiske-
formerelse.

Bergverksdrift.

Denne maa i Femaaret i det Hele taget ansees at have
været i Aftagende, hvilket væsentligst maa tilskrives Jernets
Synken i Priis og Vanskeligheden eller rettere Umuligheden

for vore Jernværker i at konkurrere med udenlandsk — især
engelsk Jern. Paa Frolands Værk er saaledes Driften fortiden

meget liden og, fiere Gruber drives ikke.
Det Sæterdalske Kobberværk har i hele Perioden været

nedlagt, men nogen ældre Malm er i Femaaret pukket og ud-
skibet. Fra Dybvaag udföres fremdeles enkelte Ladninger Por-

celainssteen.
Paa Gaarden Milestad i Frolands Sogn er paabegyndt

Driften af en Kobbergrube, hvoraf omtrent skal være udbrudt

og udskibet 400 Tönder Malm. *Af hvad Betydning denne

Grube kan blive, er det endnu for tidligt at have nogen sikker
Formening om; Malmen skal være meget rig, men Transport-
udgifterne paa Grund af Stedets Beliggenhed meget store.

Den i forrige Femaarsberetning omhandlede Produktion af
Staal paa Næs Jernværk har været i stadigt Tiltagende Og

Staalovne ere der anlagte. Det udföres fornemmelig til Tydsk-
land, men for en Deel ogsaa til England og Frankrige, ligesom
endelig Afsætningen her i Landet formenes ikke at være saa
ganske ubetydelig. Dets Kvalitet roses som udmærket.

Iövrigt tillader jeg mig at henvise til vedlagte tabellariske
Opgaver.

Industri- og Fabrikanlmg.

Den egentlige Fabrikvirksomhed inden Amtet er kun af
overmaade liden Betydning. Som en temmelig stor Fabrik
kan dog mærkes Tangens Reberbane, der drives med Damp
og er beliggende paa Hisöen. Dens Produktion har været i
stadigt og betydeligt Tiltagende, idet der aarlig forarbeides
cirka 1,300 a 1,400 Skpd. Tougværk , hvorfor regnes en
Gjennemsnitspris af 38 Spd. pr. Skpd. Forövrigt tillader jeg
mig at henvise til den tabellariske Oversigt, idet jeg specielt
skal omhandle

Skibsbyggeri og Skibsrederi.

Denne Bedrift er nemlig, hvad Nedenws Fogderi angaar,
i Forbindelse med Skovdriften utvivlsomt den vigtigste Nærings-
kilde, hvoraf Distriktets ökonomiske Velvære for en overmaade
stor Deel i en overveiende Grad er betinget. Den har i Fem-
aaret stadigen udvikket sig til Held for alle deri Interesserede,
og disse ere ikke Faa, idet Alle, som have havt med den,
hver paa sin Maade, have faaet et godt Udbytte, Skoveierne
nemlig ved höie Priser for sit Brug, Arbeiderne ved höiere

1*
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Lönninger end i noget andet Arbeide og Bygherren enten ved
den Fortjeneste, som han har kunnet erhverve sig ved Salg af
det enten bil- eller fuldfærdige Fartöi eller ved Udbyttet af
Fragterne, som i Femaaret i det Hele taget maa betragtes
som meget lönnende. Skibsbyggeriet har saaledes stadig til-
taget, og man kan næsten sige, at enhver for en saadan Be-
drift bekvem Tomt i Nærheden af Byerne dertil benyttes og
saasnart et Fartöi er færdigt, sættes et nyt under Arbeide.

Skibsrederi bliver nu meer og meer almindeligt og drives
ikke længer, hvilket för for störste Delen var Tilfældet, alene
af Bybefolkningen og de paa Landets Grund boende Skippere,
men ogsaa af en Mængde Bönder, som for sine Materialier
tage Andeel i Fartöierne, og i hvilken Anledning det fortjener
at udhæves, at et Fartöi paa den Maade meget ofte udstykkes
blandt en Mængde Parthavere. Dette har vistnok ogsaa tid-
ligere været Tilfældet, men langt fra i samme Grad som nu.

At give en aldeles paalidelig Fremstilling af eller Opgave
over, hvad der i Femaaret er bygget, er vistnok vanskeligt,
især naar hensees til, at man saa let kommer til at blande
By og Land om hinanden, — men tilnærmelsesvis antages
det dog at kunne skee, og jeg skal efter de fra Nedenæs Fog-
deri (hvorom som en Selvfölge alene er Tale) modtagne Op-
lysninger bemærke Folgende:

Antallet af de i Femaaret i Distriktet byggede Fartöier
opgives til 130 med samlet Drægtighed af omtrent 20,000
Læster. Af disse eies naturligvis en meget stor Deel af By-
befolkningen, men der findes ogsaa i Landdistrikterne meget
betydelige Skibsredere. Endeel er derhos solgt udenfor Distrik-
tet, uden at det dog kan bestemmes hvormeget. Skibsbyggeriet
var stærkest i 1865, hvori der opgives bygget 40 Skibe af
samlet Drægtighed 6,491 Læster, ligesom det ogsaa kan be-
mærkes, at efter Opgave den 31te December 1865 alene
i Grimstads Tolddistrikt stod paa Stabelen 32 Fartöier af om-
trentlig Drægtighed 5,325 Læster.

Jeg tillader mig til Belysning af hvilken betydelig Værdi
bemeldte i 1865 byggede 40 Skibe af Drægtighed 6,491 Lm-
ster have, samt hvilken storartet Virksomhed derved i for-
skjellige Retninger fremkaldes, at meddele folgende Opgave,
hvis Rigtighed jeg ingen Grund har til at drage i Tvivl, nemlig :

Trwmaterialier ansættes til 22 Spd. pr. Læst, som for
6,491 Læster giver 	  142,802 Spd. - Skill.
Arbeidslön ligesaa 22 Spd. pr. Læst 142,802 	 - 11..■

Jern, Spiger, Smedearbeide for 5 Spd.
pr. Læst .	 .	 .	 .	 32,455 —	

▪ 	

■•■■•■••■

Diverse, som Beeg, Tjære m. V. for
4 Sid. pr. Læst . 	

Tougværk m. V. 11 Spd. pr. Læst .
Ankere og Kjeettinger m. V. 5 Spd.

pr. Læst 	
Seil 10 Spd. pr. Læst  	 .	 64,910 —	 1111. 	 •••••••■••••■•

Blokmager- og Snedkerarbeide 14 Spd.
pr. Læst . .	 90,874 —

saaledes tilsammen 606,908 Spd. 60 Skill.
eller 93i Spd. pr. Læst, hvilket formenes at være det Almin-
delige.

Salgsværdien af omhandlede Skibe maa formeentlig under
nogenlunde gode Conjunkturer kunne sættes adskilligt höiere,
saa det lettelig vil sees, af hvilken indgribende Vigtighed denne
Bedrift er for Amtet.

Bemærkes maa derhos den især i de sidste Aar alminde-
lige Skik at kjöbe Skibe fra Udlandet. Efter Opgaver ere
saaledes i Femaaret af saadanne, fornemmelig bestaaende i

ældre hollandske, amerikanske og tydske Skibe, som hovedsa-
geligen kun egne sig for Trælastfart, indkjöbt:
I Österrisöers Tolddistrikt 8 med Drægtighed 1,600 Læster.
- Tvedestrands
	

Do.	 7
	

Do.
- Arendals
	

Do.	 45
	

Do.	 8,257

- Grimstads
	

Do.	 6
	

Do.	 1,222
- Lillesands
	

Do.	 16
	

Do.	 1,828

tilsammen 13,9061 Læst.
Arbeidslönnen paa Skibsværfterne, hvor man antager, at

1,000 Mennesker have været hele Aaret beskjæftigede med
Skibstömmermandsarbeide, ansættes gjennemsnitlig til 60 Skill.
daglig. Paa Tömmermænd kan der ikke erfares at have været
nogen Mangel, hvilket man derimod sporer paa gode Matroser,
hvoraf en stor Deel hentes fra Sverige; en Mængde kommer og-
saa fra Vestlandet, ligesom det efterhaanden bliver almindeli-
gere, at Böndergutter fra Oplandet begive sig tilsöes. Almin-
delig regner man 1 Mand for hver 144- Læst, og det vil saa-
ledes sees, at der ikke skal lidet til for at tilfredsstille Beho-
vet. Matroshyrerne have i Femaaret været temmelig höie og
antages gjennemsnitlig at kunne sættes til 10 Spd. pr. Maaned,
idet som en Selvfölge de Bedste af Besætningen have en ad-
skilligt större Hyre, men de Yngste adskilligt under.

Binæringer.

Huusfliden maa fremdeles siges at staa paa et temmelig

lavt Trin. I Robygdelaget virkes vistnok det Meste til For-

bruget, men i Nedems er dette paa langt nær ikke Tilfældet,
idet Forholdet formeentlig meget meer er, at der kun virkes
höist ubetydeligt i Sammenligning med Behovet. Grunden her-

til antages for stor en Deel at være den, at Kvinderne, især langs
Kysten, maa dyrke Jorden og saaledes have liden Tid at afse,

medens Mændene for den allerstörste Deel ere optagne i SO-

fart, Skibsbyggeri, Elveflödning og Skovdrift. Baadbyggeriet
er i Nedenæs Fogderi en betydelig Binæring og har været i

stadigt Tiltagende, hvilket er en ligefrem Folge af den store

Mængde Skibe, som bygges, thi disse forsynes for störste De-

len med i Distriktet byggede Baade, hvoraf forövrigt ikke faa
afhændes udenfor Distriktet og til den Mængde fremmede Skibe,
som anlöbe Kysten. Denne Binæring drives væsentligst i Land-
vig, Fjære, Öiestad, Tromö og Söndeleds Sogne og tildeels
Höivaag og Dybvaag.

I Lanclvig og Fjære er opgivet at være bygget aarlig 10 a 12
Dæksbaade med Værdi for hver fra 300 til 500 Spd.; desuden
en Mængde mindre Baade fra 6 til 50 Spd. pr. Stykke.

I Öiestad er efter Lensmandens Opgave omtrent 60 Per-
soner dermed beskjæftigede, og han opgiver den aarlige Netto-
fortjeneste til 8 a 10,000 Spd. I Söndeled er efter Opgave

25,964 ■••■■■

71,401	 ■■■•■ 	 ••••■•••■••

35,700 — 60 —
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bygget 6•Sköiter af samlet Drægtighed 50 Læster samt 46
Baade, tilsammen af Værdi 6,600 Spd.

Af Binæringer kan videre i Neden.æs nævnes den saa-
kaldte Danmarksfart, idet der i mindre Fartöier (Jagter og
Sköiter) udföres saakaldet dansk Last og hjemföres alleslags
Födevarer; denne Fart drives næsten udelukkende paa Jylland,
hvorfra Distrikterne forsynes med en Masse Fedevarer af en-
hver Sort samt levende Slagtekvæg og Sviin m. V.

Jyderne deeltage imidlertid livligt i denne Fart, som neppe
i Femaaret kan siges at have tiltaget.

I Nedenæs Fogderi er 3 Landhandlerier, nemlig i Lyngör,

paa Helle i Öiestads Sogn og i Gamle Hellesund, men kun

det förste, hvor Omsætningen opgives aarlig til 10 a 12,000
Spd., kan siges at være af videre Betydning. En i Hordnæs
ansat Landhandler har opsagt sin Bevilling og er fraflyttet
Distriktet. 27 Personer have i Robygdelaget löst Bevilling
efter Lov af 28de September 1857 og med de ældre Frihand-
lere var der tilsammen 48. Heraf have 18 tilbageleveret sine
Handelsbreve, angivelig paa Grund af ringe Omsætning.

I Robygdelaget er udryddet ikke faa Rovdyr og de for
saadanne i Femaaret udbetalte Præmier andrage til 934 Spd.
Rypefangsten er i Valle og Aaserald temmelig indbringende.
Det aarlige Udbytte for Aaserald er opgivet til 6 a 800 Spd.
Jagtens Udbringende opgives for Hordnees og Iveland til 300 a 350
Spd. aarlig og i Evje og Veigusdal til 100 Spd. aarlig. For-
övrigt er Jagten i de övrige Distrikter af underordnet Betyd-
ping som Binæring.

Distriktets Tilstand i Almindelighed.

Velstanden formenes i det Hele taget at have gjort ikke
ubetydelige Fremskridt. Hvad det forrige Robygdelaget angaar
er dette vistnok kun Tilfældet for en liden Deel, idet endog
de to förste Aar af Perioden som Uaar satte Distriktet noget
tilbage, men herpaa antages dog de 3 sidste Aar at have ret-
tet, saa nogen Tilbagegang i alle Fald ikke er forhaanden.
I enkelt Distrikt, Aaserald, er dog Tilstanden angivet at være
meget mislig. Fogden anförer i sin Indberetning, at Aarsa-
gerne til den mindre gode Formuestilstand maa formeentlig
væsentlig tilskrives Almuens Letsindighed i formeget at ty til
Lastehandlerne med at optage Forskud paa Tömmer, der se-
nere skal leveres, hvortil kommer, at der hersker et kunstigt
Forhold i Tömmerhandelen, idet Tömmerpriserne synes nogen-
lunde gode, men Afgjörelsen skeer paa den Maade, at Bonden
er nödt til at tage Varer for en större Deel af Kjöbesummen,
og hvilke Varer beregnes efter en temmelig opskruet Priis,
indtil over 30 pCt., imod, hvad de kunne faaes for mod Contant."

I Nedenws Fogderi derimod maa ökonomisk Velvære og
Oplysning ansees at have tiltaget i en forholdsvis betydelig
Grad, og den væsentligste Grund hertil er visselig Skibsbyg-
geriet og Skibsfarten, hvoraf den störste Deel af Distriktet
direkte eller indirekte nyder Fordeel. At Velstanden er til-
taget ikke ubetydeligt viser sig ikke alene i den store Værdi,
som ligger i den Mængde nybyggede og Distriktet for en stor
Deel tilhörende Skibe, men ogsaa paa flere andre Maader,
saasom ved bedre Bebyggelse af Gaardene, hvorpaa man i de

senere Aar synes at have lagt ikke saa liden Flid og Bekost-
ning, ligesom man ogsaa lægger mere Vind paa at give Byg-
ningernes Indre et bedre og pynteligere Udseende.

De i Landdistriktets Sparebanker henstaaende Kapitaler
ere stegne betydeligt, idet de efter Opgivende ved Udgangen
af 1861 i Nedenæs Fogderi udgjorde 13,189 Spd., men ved
Udgangen af 1865 73,121 Spd. ; desuden henstaar ogsaa en
betydelig Peel af Landdistriktets opsparede Kapitaler i Byernes
Laaneindretninger.

Af Sparebanker er oprettet 3 nye, nemlig i Höivaag, Tromö
og Landvig.

I Holt og Landvigs Sogne er oprettet gjensidige Brand-
assuranceforeninger for Bygninger, der först træde i Virksomhed
i indeværende Aar.

I Fjære Sogns gjensidige Skibsassuranceforening var ved
Udgangen af Aaret 1861 forsikkret 53 Skibe for en Sum af
62,271 Spd. 60 Skill., men ved Udgangen af 1865 83 Skibe
for Sum 111,779 Spd. 40 Skill. Al Landdistriktets Skibe for-
sikkres selvfölgeligen Störstedelen andetsteds, saaledes i „Agder"
med Contor i Grimstad, Arendals Forening og i de forskjellige
östlandske Foreninger.

I Höivaags Praestegjelds Assuranceforening for mindre
Fartöier var ved Udgangen af 1865 indtegnet 17 for Sum
13,517 Spd.

Dybvaags Præstegjelds 3 Understöttelseskasser for uhel-
dige Sömænd og Efterladte • havde til samme Tid et opspa-
ret Fond af tilsammen 2,144 Spd. 82 Skill.

Angaaende Udpantninger og Exekutioner tillader jeg mig
at henvise til de medfölgende tabellariske Oversigter, som vise
en Forögelse i sammes Totalsiimma af cirka 10,000 Spd. fra
forrige Femaar.

Al de vedlagte Opgaver vil ligeledes sees, at Belöbet af
thinglseste Heftelser udgjör 787,399 Spd. og af aflæste 614,646
Spd., og hvorefter altsaa Pantegjelden skulde være foröget med
172,750 Spd. omtrent, medens Forögelsen i forrige Femaar
omtrent var 500,000 Spd, Tvangsauktionernes Antal har ud-
gjort 382 med Sum 105,390 Spd., og er der i Femaaret af-
hændet faste Eiendomme for 898,270 Spd.

Lönnen aarlig for Tjenestefolk opgives saaledes: For en
Dreng i Nedenæs fra 20 til 70 Spd. og i Robygdelaget fra
20 til 45 Spd.; for en Pige fra 10 til 18 Spd. i Nedences og
fra 10 til 20 Spd. i Robygdelaget. Arbeidslön pr. Dag an-
slaaes fra 36 til 72 Skill.

Amtets Folkemængde er efter sidste Tælling 68,039, hvor-
imod den i 1855 var 59,112 og i 1845 53,932. Forögelsen
i Tiaaret er saaledes temmelig betydelig, nemlig omtrent 15
pot. Forögelsen er væsentligst i Nedenæs og der igjen for-
nemmelig langs Kysten, hvor Skibsfarten og alt dermed i For-
bindelse Staaende trækker en Mængde Mennesker til. Udvan-
dringen til Amerika har ikke været betydelig, nemlig efter Op-
gave fra Nedenæs Fogderi i Femaaret kun 95 Personer; fra
Robygdelaget savnes herom Oplysning. Al Matroser römmer
derimod aarlig et ikke ubetydeligt Antal, men nogen Opgave
derover for Amtet haves ikke.

Sædelighedstilstanden antages i det Hele taget at være
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god, hvilket dog, ialfald hvad flere Distrikter angaar, neppe
kan siges om lEdrueligheden.

Det er vistnok saa, at Brændeviinsdrikken i det Hele ta-
get maa antages at være formindsket, men istedet derfor er
traadt et særdeles betydeligt Forbrug af det saakaldte bayerske
ÖL Den simplere Deel af Befolkningen i Nærheden af Byerne
nyder fremdeles meget Brændeviin, hvoraf ogsaa betydelige
Kvantiteter gaa til Oplandet, hvor dets Brug maa siges, navn-
ligen i Fjeldbygderne, at være mindst aftagen, men derimod
fremdeles finder Sted til Overmaal ved forefaldende Leiligheder.
Hovedresultatet er derfor vistnok, at Drik ikke kan siges at
være aftaget.

Befolkningens Levesæt i Almindelighed er det samme som
tidligere, men Luxus og Overdaadighed formenes, især i de
til Byerne stödende Landdistrikter, at vinde mere og mere
Indgang.

Af Omstreifere eller ,Fanter" ere her mange og de ere
ofte Beboerne, som have ikke liden Skræk for dem, til megen
Uleilighed, ligesom de visselig ogsaa ofte begaa allehaande
Ulovligheder, skjönt Anmeldelser derom just ikke ere hyp-
pige, og hvisaarsag de hellerikke ofte ere under Justitiens
Forfölgning.

Amtsformandskabet besluttede i 1865 Oprettelse af en
Tvangsarbeidsanstalt, hvori navnligen „Fanterne" skulde ind-

sættes, og denne Anstalt, hvoraf man venter sig god Nytte,
haaber man i den nærmeste Fremtid at faa igang, idet man.
har det dertil fornödne Lokale i et Amtskommunen tilhörende,
inden Arendals GrLen.dser beliggende Huns, der tidligere har
været benyttet som Amtssygehuus.

Over de stigende Kommuneudgifter klages fra alle Kanter
og navnlig gjelder dette Fattigvæsenet i Nærheden af Byerne.
Sindssygeudgifterne have været i stadigt og stærkt Stigende,
og Amtskommunens Bidrag efter Loven af 1845 andrager nu
for cirka 90 Sindssyge til den betydelige Sum af cirka 5,000
Spd. Grunden til den store Forögelse af Sindssyge maa vist-
nok, især hvad Fruentimmer angaar, for en stor Deel tilskrives
religiöst Sværmeri eller den saakaldte Vækkelse.

Angaaende Veivæsenet tillader jeg mig at henvise til med-
folgende summariske Forklaring.

Det efterlader vistnok endnu saare meget at önske, men
betydelige Fremskridt ere dog ogsaa i denne Henseende gjorte,
og flere vigtige Arbeider ere under üdförelse og Ventilation,
ligesom den Erkjendelse mere og mere vinder Indgang, at dette
Amts ikke smaa Hjælpekilder i væsentlig Grad vilde udvikles
ved Anlæg af tidsmæssige Veie fra det Indre af Amtet, saa at
dette kunde faa en bekvemmere Forbindelse med Byerne, hvor
der altid er let Adgang til Afsætning af dets Produkter til
fordeelagtige Priser.

For	 og Ladestedernes Vedkommende.
A. Arendal.

Den vesentligste Forandring, som denne By i Femaaret
er undergaaet, er bevirket ved den Nat til 16de September
1863 opstaaale Ildebrand, hvorved omtrent Part af Byen
med Brandassurancesum cirka 140,000 Spd. blev lagt i Aske.
At en saadan Begivenhed for Mange har maattet medföre Tab
og Ulemper, er en Selvfölge, men jeg maa dog udtale som
min Formening, at den i det Hele taget ikke har virket hem-
mende for Byens Udvikling, ligesom det er utvivlsomt, at den
i mange Henseender har givet Anledning til væsentlige Forbe-
dringer i Stedets Forholde.

Den nedbrændte Deel af Byen, det saakaldte „Stranden",
var i höi Grad uregelmæssig bebygget paa et steilt og klippe-
fuldt Terrain og kun forsynet med trange Gader, hvilket Alt
nu ved en rigtignok meget kostbar, men hensigtsmæssig Re-
gulering er rettet paa, saaledes at den nyopförte By udmærker
sig ved brede og regelmæssige Gader og en smuk Bebyggelse.
Murtvang blev ikke indfört, men en meget stor Deel af de
nye Huse ere dog opförte al Steen, mange meget smukke og
anseelige.

I Forbindelse med Reguleringen er Opfyldningen af de
indre Vandbasiner i Byen navnligen „Pollen" og en Deel af
„Kittelsbugt" foregaaet, hvorved blandt Andet er opnaaet, at
Byen har erholdt et forholdsvis stort Torv, som tidligere gan-
ske manglede. Der er ogsaa anlagt en ny Vei fra östre Gade

til Toppen af den i Byen liggende saakaldte „Bendixklev",
hvorved Adkomsten og Transporten til Barbo i betydelig Grad
er lettet, ligesom der fra Byens Side blev udfört det fornödne
Arbeide for at sætte den i Forbindelse med den paatænkte
nye Vei vestover, som allerede nu er paabegyndt, og hvoraf
man vistnok med fuld Grund venter sig ikke ringe Fordele
for Byen.

Denne maa i Femaaret ansees for at have gaaet jevnt
frem i ökonomisk Velvære, og den væsentligste Grund hertil
er dens Hovednæring Skibsfarten, som i Perioden har givet et
godt Udbytte.

Byens Folkemængde har ogsaa været i jevnt Stigende,
idet den ved Udgangen af Aaret 1865 var 3,452 (ved forrige
Folketælling 2,700), men herved maa dog bemærkes, at der
endnu formenes at være endeel tilbage af de Personer, som paa
Grund af den ved Ildebranden tiltrængte större Arbeidsstyrke
kun midlertidig tilflyttede, og jeg tror derfor, at der i det
opgivne Antal bör gjöres noget, skjönt ikke betydeligt Afslag.

Byens Folkemængde vilde sikkerlig stige meget mere,
hvis de lokale Forholde tillode en större Bebyggelse inden
dens Grændser, men dette kan ikke ske  i nogen stor Grad,
hvorimod Folkemængden rundt omkring Byen stiger i et gan-
ske andet og större Forhold.

I Aaret 1865 besluttedes Anlæg af en Vandledning, hvis
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Kostende er kalkuleret til 33,000 Spd., og som nu er under
Arbeide, saa man venter at kunne faa taget den i Brug i in-
deværende Aar. Derhos er besluttet Anlæg af et Gasværk,
hvortil de nödvendige Midler ere tilveiebragte ved Aktie-
tegning. Den fornödne Tomt dertil er indkjöbt, og Arbeidet
er i Gang.

For et Aktieselskabs Regning er derhos i Femaaret an-
skaffet et större Dampskib, som væsentlig gaar i Kystfart og
svarer god Regning.

Af Legater ere i Femaaret 4 stiftede, nemlig:
1) Helene Marie Herlofsens med Kapital 1,346 Spd. 108 Skill.. 

til Fordeel for værdige Trængende i Arendal,
2) Christian Stephansens med Kapital 2,000 Spd. for gamle,

trængende Sömænd i Arendal,
3) Thrine Elisabeth sal. Kjærs med Kapital 4,500 Spd.

for trængende Familier og ugifte Fruentimmer i Arendal
og Omegn,

4) Pentz Smiths med Kapital 200 Spd. for trængende So-
mænd af Familien.
At Byens Budget i Femaaret maa være steget i en gan-

ske væsentlig Grad, vil af det Anförte være indlysende, navn-
lig naar hensees til de med Reguleringen forbundne betydelige
Udgifter. I 1860 udgjorde Skattebelöbet 7,100 Spd., men i
1865 12,000 Spd. Der blev derhos optaget et Laan stort
50,000 Spd., hvorfor udstedtes Kommuneobligationer, som Arendals
Sparebank overtog til Pari Kurs, ligesom Kommunen af be-
meldte Sparebank blev skjænket 10,000 Spd.

De saaledes nævnte Summer ville imidlertid antageligen
ikke være tilstrækkelige til at dække navnligen ogsaa de med
Anlægget af den saa höist fornödne Vandledning forbundne Ud-
gifter, og Optagelsen af et yderligere Laan vil derfor formeent-
ligen blive nödvendig.

Fattigudgifterne have omtrent udgjort det samme Belöb
som i forrige Femaar eller gjennemsnitlig omtrent 5,000 Spd.
aarlig. Skatteydernes Antal, der i 1860 var 473, udgjorde
ved Udgangen af 1865 741, hvilken Forögelse opgives væ-
sentligen foranlediget ved tilkomne Haandværksfolk i Anledning
af Ildebranden. Den skatbare Næring er i 1865 ansat til no-
get over 300,000 Spd. og Formuen til henved 3 Millio-
ner Spd.

Naar bortsees fra de Forandringer i Byens Forholde, som
i det Foregaaende ere omhandlede, maa disse forövrigt siges
at være omtrent de samme som ved Afgivelsen af forrige
Femaarsb eretning.

Toldintraderne have, efter hvad herom i Byfogdens Ind-
beretning er oplyst, været störst i 1863, da de foruden Træ-
lasttolden udgjorde 61,456 Spd. I de övrige 4 Aar have de
udgjort gjennemsnitligen 57,000 Spd. aarlig.  Trælasttolden
har gjennemsnitlig udgjort 6,000 Spd. aarlig, altsaa mindre
end i forrige Femaar, hvilken Formindskelse har sin Grund i
Toldens Nedsættelse, da Exporten omtrent har været den
samme. Brændeviinsafgiften har udgjort samme Belöb som i
forrige Femaar, nemlig 2,500 Spd. aarlig, og er anvendt paa
samme Maade. Idet jeg angaaende Belöbene af Pantsættelser
og Afhændelser m. V. henviser til vedlagte Opgave, skal jeg
bemærke, at Eiendomspriserne formenes at være omtrent de
samme som tidligere, maaske med nogen Tendents til Stigen,
hvilket dog kun gjælder, hvor den sælgende Eiendom ligger
tæt ved eller i alle Fald har let Adgang til Söen.

Den Forögelse i Haandværkernes Antal, som medfölgende
Fortegnelse udviser, skriver sig for en ikke liden Deel fra Ilde-
branden, og skal jeg derhos i denne Anledning bemærke, at
der efter Andragende blev, forsaavidt Snedkerbaandveerket an-
gaar, udfærdiget Resolution overensstemmende med Lov af 15de
Juli 1839 § 46, og hvilken Resolution det ikke er fundet rig-
tigt endnu at hæve.

De i forrige Indberetning omhandlede offentlige Indret-
ninger have fremdeles fortsat deres Virksomhed, saaledes Skibs-
assuranceforeningen og Söforsikkringsselskabet, for hvis Ved-
kommende Beretninger vedlægges, samt Sparebanken, hvis be-
tydelige Virksomhed ansees at være til stort Gavn saavel for
Byen som Landdistrikterne, ligesom den af sine Midler bidra-
ger ikke lidet til Fremme af almeennyttige Foretagender, og
hvorpaa jeg tidligere har nævnt et Exempel.

I Byens Handel og övrige Rörelse antages ikke, naar und-
tages den stedse stigende Skibsfart, at være indtraadt synder-
lig Forandring, og Stedet maa vistnok betegnes som et meer
end almindeligt dyrt Levested, idet Priserne paa de fleste For-
nödenhedsartikler ere særdeles höie.

Udvandring har i Femaaret ikke fundet Sted.

B. Østerriiscier.

Ogsaa denne By er som bekjendt i Femaaret overgaaet
en betydelig Ildebrand, nemlig i Juni 1861, da over Parter
af den hele By lagdes i Aske. Denne Begivenhed virkede
sikkerlig i den förste Tid i höi Grad og ganske anderledes
end i Arendal lammende paa Stedets i Udvikling, og Fölgerne
af den spores vistnok endnu. Byfogden antager imidlertid i
sin Indberetning, at Ildebranden i det Store taget snarere har
været til Gavn end til Skade for Byen, og saa tör maaske
blive Tilfældet, naar nogen Tid endnu er hengaaet. Ogsaa
der og som Folge af de lokale Forholde kostede Reguleringen

betydelige Summer, men disse bleve med stor Beredvillighed

præsterede, og den udförtes baade godt og smukt, saa at Byen
baade derved og ved det pynteligere Udseende, som Indvaa-
nerne have givet sine nye Huse, har reist sig smuk og hen-
sigtsmæssig bebygget, hvilket för langtfra var Tilfældet. Byen
blev efter Ildebranden paafört en Gjeld af 10,500 Spd., hvor-
for udstedtes Kommuneobligationer, som imidlertid flere af Byens
formuende Indvaanere kjöbte til Pari Kurs.

Skatterne have som Folge af det Anförte og paa Grund
af Tilskud til en nu færdig Vei fra Byen til Gaarden Röed i
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Söndeleds Sogn i det Hele været i Stigende, men man gjör
sig Haab om at de, og navnligen Fattigskatten, i den nærmeste
Fremtid igjen ville synke noget.

Stedet tör maaske betegnes som det forholdsvis mindst
velstaaende i Amtet, men man tror dog i den senere Tid at
have sporet en Forögelse i den almindelige Velstand, hvilket
hovedsageligen har sin Grund i, at dets Hovednæringskilde
Skibsfarten og Skibsbyggeriet i Femaaret har svaret god Regning.

Læstedrægtigheden ved Toldstedet udgjorde ved Udgangen
af 1865 10,459& Læst fordelte paa 96 Skibe, hvoraf de 32
med en Drægtighed af 2,513i Læst eiedes alene af Byens
Indvaanere, men Resten deels af disse i Forening med Uden-
byesboende, deels af Udenbyesboende alene.

I Byen og nærmeste Omegn er i Femaaret bygget 19
Skibe og derved har Byens • Arbeidsstok sin væsentligste og
mest lönnende Beskjæftigelse.

Trælastudförselen har været i noget Aftagende, saaledes
i 1861 8,159, men i 1865 7,558 Læster.

Fabrikker gives der ingen af, og Haandværksdriften anfö-
res at staa paa et lavt Trin; efter Ildebranden tilflyttede en
heel Deel fremmede Haandværkere, men disse ere nu for störste
Delen fraflyttede.

Sparebankens Virksomhed er tiltaget betydelig, da det
Fond, hvormed den har virket i Tidsrummet fra 1860 til 1865,
er steget fra 34,143 Spd. til 71,696 Spd. ; dens Formue var
i 1865 11,346 Spd.

Toldindtraderne have i de seneste Aar steget noget, lige-
som Arbeidslönnen, nemlig nu imellem 60 og 48 Skill. imod
forrige Femaar 48 og 40 Skill.

En Sömandsskole med Tilskud af Stat og Kommune er
traadt i Virksomhed og har havt god Sögning.

Forövrigt tillader jeg mig at henvise til medfölgende sche-

matiske Opgaver.

C. Grimstad.

Denne By har i Femaaret gjort betydelige Fremskridt, og
Hovedgrunden hertil er den samme, som altid i saa Henseende
langs Kysten af Nedenæs fornemmelig maa anföres, nemlig
Skibsfarten og Skibsbyggeriet, der i Löbet af Perioden have
været, drevne med Held og givet jevnt godt Udbytte.

Formandskabet anförer i sin Indberetning, at der for-
meentlig ikke er noget Sted paa Kysten, hvor Virksomheden
er större i Forhold til Kapitalen, og dette forholder sig vistnok
saa, 'naar tillige Byens allernærmeste Omegn tages med i Be-
tragtning.

Skibsbyggeriet har især i Byens nærmeste Omegn naaet
op til en selv paa disse Kanter forhen ukjendt Höide og sys-
selsætter en Mængde Mennesker, som derved have en særdeles
god Fortjeneste. Jeg vil dog ikke tilbageholde den Bemærk-
ning, at bemeldte Bedrift nu formeentlig der drives efter en
Maalestok, som i Tilfælde , at der for nogen længere Tid
skulde indtræde uheldige Konjunkturer for Skibsfarten, hvoraf
Kraften til Byggeriet hovedsageligen hentes, kunde have betæn-
kelige Fölger, navnligen for en stor Arbeidsstok.

Byens Skibseiendom opgives ved Udgangen af 1865 til
henved 7,500 Læster og har siden 1860 steget omtrent 50 pCt.

De Handlendes Antal er steget ikke ubetydeligt og med
Omsætningen formenes det samme at være Tilfældet.

Toldindtraderne have vistnok ikke steget synderlig i Fem-
aaret, men dette antages væsentlig at have sin Grund i, at de
fleste Handlende nu forsyne sig med sine Varer fra Kristiania
istedetfor som för fra Udlandet; denne Forsyning fra Kristiania

gjælder forövrigt formeentligen ikke alene Grimstad, men ogsaa

Amtets övrige Byer.
Angaaende Forholdene iövrigt tillader jeg mig at henvise

til de vedlagte Tabeller og Opgaver, idet jeg videre skal be-
mærke, at Byen har bekostet sig Vandledning, som nu er fær-

dig, og i hvilken Anledning udfærdigedes Kommuneobligationer
for den dertil udforderlige Sum, som overtoges af Arendals

Sparebank.
Den Dahlske Skole har fremdeles været i heldig Virksom-

hed og Sömandsskolen stærkt besögt.
Uagtet det Anförte om Byens stigende Velstand ere dog

Fattigudgifterne stegne temmelig betydeligt og angives dette at

have en væsentlig Grund i Tilflytningen af mange Arbeidsfa-
milier, hvis Tab af Forsörgere overförer Familierne paa Fat-
tigkassen. Udgifterne ved Fattigvæsenet bleve indtil 1863

dækkede af Brcendeviinsafgiften, men i dette Aar blev særskilt
dertil udlignet 300 Spd., som i 1865 forhöiedes til 500 Spd.,
uagtet Brændeviinsafgiften stadig har steget. Det hele Fattig-

budget androg i 1860 til 750 Spd., men i 1864 og 1865 til

1,500 Spd. Nærings- og Kommuneskatten er ligesaa steget,
nemlig fra 2,250 Spd. i 1860 til 3,000 Spd. i 1865, og har
dette sin væsentlige Grund i forskjellige Forandringer og Ud-
bedringer af Byens Gader og Anskaffelse af forskjellige Rekvi-
siter til Brandvæsenet m. v. Som nye offentlige Bygninger kan
mærkes Sparebankens, der er opfört af Mur, og hvori tillige
er indrettet Retslokale, — samt den Dahlske Skoles nyopförte
Huus.

D. Lillesand.

Ogsaa dette Sted maa siges i Femaaret at have gaaet
jevnt frem i ökonomisk Henseende, og man gjör sig Haab om,
at saa fremdeles vil blive Tilfældet, i alle Fald saa længe
Konjunkturerne for Skibsfarten stille sig nogenlunde gunstige.

Folkemængden var i 1865 steget til 1,231, hvilken For-
ögelse for en stor Deel hidrörer fra Tilflytning af Arbeidere,
der tiltrænges ved Skibsbyggeriet og Skibsfarten.

Skatteydernes Antal er i Femaaret steget fra 230 til 251.



I. Nedenæs Amt. C. No. 2. 9

Skibsbyggeriet har været drevet i större Maalestok end
tidligere og har beskjæftiget stadig cirka 80 Arbeidere; i Fem-
aaret er bygget 15 Skibe med Drægtighed 2,121 Læster og
Toldstedets Handelsflaade udgjör 65 Fartöier med  Drægtighed
5,3471 Kommercelæst.

Stedets Handels og övrige Forholde antages forövrigt at

være saa temmelig uforandrede. Et Vandværk er anlagt og
allerede taget i Brug ved Udgangen af 1862 ; dets Kostende
var 3,000 Spd. og ved Kongelig Resolution af 30te Juli 1864
blev Stedet tilstaaet en Nedsættelse i Brandkontingenten af
10 pCt.

Iövrigt tillader jeg mig at henvise til hosfölgende Opgaver.

E. Tvedestrand

er i Femaaret gaaet væsentlig frem og der drives en forholds-
vis temmelig betydelig Handelsvirksomhed.

Foruden at Stedet, som bekjendt, er Hovedudförselssted

for Næs Jernværk, og at den nye Thelemarksvei, der förer til
Byen, som i tidligere Indberetninger anfört, har trukket en.
stor Deel af Oplandet dertil for at handle, hjælper til Hande-
lens Opkomst ogsaa nu en ny Vei, der er anlagt fra den saa-
kaldte Blödekjærmyr tæt ovenfor Stedet og til Sandvadet i

Holts Sogn, hvis östlige Deel derved faar en bedre og bekvem-
mere Vei til Tvedestrand end til Riisöer, hvor Handelen for en
stor Deel för foregik.

Hovedgrunden til den berörte forholdsvis store Handels-
omsætning er imidlertid det betydelige Skibsbyggeri, som dri-
yes paa Stedet, og som fordrer en Mængde Materialier, der
direkte tilföres, og hvorfor Valuta for en stor Deel tages i
Varer. Det har i Femaaret været drevet stærkt, og Stedets
Skibsfart har erholdt betydelig Udvidelse.
I Aaret 1861 er bygget 3 Fartöier af Drægtighed 391 K.-Læster.

samtlige for störste Delen tilhörende Stedets Indvaanere, me-
dens det dog maa bemærkes, at den væsentligste Deel ikke er
bygget inden selve Ladestedet, men paa Værfter umiddelbart
udenfor samme. Paa samme Værfter stode derhos ved Udgan-
gen af 1865 under Bygning 5 Fartöier.

Folkemængden udgjör nu 1,070, og Husenes Antal er ste-
get betydeligt. Eiendomspriserne ere omtrent de samme, men
for Tomter eller Bygninger i de bedste Handelsströg betales
höie Priser.

Byens Kirke er taget i Brug i 1861.
Udförselen af Trælast har været i Tiltagende; den tilföres

Stedet, deels overland, deels igjennem Nidelven til Arendal, hvor-
fra den flödes, hvorhos endeel ogsaa kommer fra Vegarsheiens
Vasdrag ud i Lagfjorden ved Riisöer. Exporten af den sker
væsentligst til Frankrige og England, mindre til Holland og
Danmark.

— 1862
— 1863
— 1864
— 1865

2
3
6
5

298 —
451 —
744 —
638 —

Skjörslen paa den inden Stedet liggende Cirkelsaug har
gjennemsnitlig aarlig været 8,200 Bord, og paa 2 Kornmöl-
ler er aarlig formalet cirka 5,050 Tönder.

Udvandring er ikke foregaaet.

Nederms Amt den 23de Januar 1867.

Underdanigst

Rogstad.
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K.

Lister og Mandals mt.

Beretning
om Lister og Mandals Amts ökonomiske Tilstand i Tidsrummet fra 186.1 - til 1865, begge Aar medregnede.

Lov og Anordning paalægger Amtmændene saa meget og
saa mangfoldigt Arbeide, at der ikke er Tid for dem til at
give udförlige skriftlige Fremstillinger en omhyggelig og korrekt
Form. At Lov og Anordning rigtigen og nöiagtigen gjennem-
föres, — at Amtets Forvaltning holdes i god Orden, at Di-
striktets Kræfter, saavidt muligt, udvikles m. m. m., — det er
betydende og ansvarsfuldt for Amtmanden, — det er af större
Betydning end at bans Femaarsberetninger, hvor vigtige Akt-
stykker disse end kunne være, fremtræde saa bearbeidede og
— jeg maa tilföie saa fuldstændige og indtrængende i Ma-
terien, som det med Föie kunde kræves af Embedsmænd, hvis
övrige befalede Gjerning giver Rum for nogen Hvile. Af de
Femaarsberetninger, jeg som Amtmand har afgivet eller under-
skrevet, er der kun een, paa hvilken jeg har kunnet anvende
nogen betragtelig Flid, naar andet nödvendigt Arbeide skulde
behörig rögtes.

Disse Femaarsberetninger maa derfor beciömmes med Skaan-
sel. Mange nye Love have i de senere Aar gjort Amtmands-
Embedet, ialfald hvor det er forenet med et Stiftamtmands-
Embede, overmaade besværligt. I Distrikterne er der Forhaab-
ninger om Fremgang og som Fölge deraf Fordringer til Amt-
manden, — Forhaabninger og Fordringer, som maa gjöres
gjældende. Paa den anden Side stilles de formelle Fordringer
til Amtmandens Beslutninger, Redegjörelser, Indberetninger o.
s. v. efter en formentlig ganske omfattende Maalestok. De
Anliggender, hvis Afgjörelse og Behandling paahvile dette Em-
bede, paakræve ved dette (med rundt Tal) 10,000 skriftlige
Udfærdigelser eller „Expeditioner" om Aaret. Mange af disse
ere betydelige Arbeider. Andre kunne vare meget kortfattede
og dog have krævet omhyggelig Granskning af Loven eller om-
fattende Betragtning af Materien. Det Maal for Embedets Om-
fang, som betegnes ved det nævnte Tal, maa man have for

Öie, naar man vil vurdere, hvilke Kræfter kunne lægges paa
en enkelt Sag eller en enkelt Fremstilling.

Den Femaarsberetning, som her gives, kunde i mange
Maader trænge til yderligere at bearbeides. Der er ikke Tid
dertil. Tiden er saa langt fremskreden, at Beretningen faar
nu indsendes. •

At jeg har været fraværende fra mit Embede den störste
Del af A.arene 1863 og 1866, bör vel i denne Forbindelse
bemærkes.

Ved Udgangen af 1860 vare store Dele af dette Amt i en
fortrykt Tilstand. Ved Udgangen af 1865 vare betydelige Dele
deraf eller navnlig Kyststrækningen i Fremgang. Forandrin-
gen begrundes mindre derved, at Hösten i de senere Aar ikke
er mislykket. Thi Jordens Gröde har i Femaaret ikke idet-
hele været over det almindelige, medens Kornpriserne vistnok
ikke have været höie. Væsentligen er Forandringen begrun-
det i Fölgende
1) Udskibning af fersk gakrel og Lax til England har i de

sidste Aar faaet en ,Wie ringe Betydning. Den falder til-
dels sammen med den hyppige Dampskibsfart. Værdien
af den fra dette Amts 4 Toldsteder udförte ferske og
levende Fisk udgjorde efter de statistiske  Tabeller:

i 1860 tomtrent 2,000 Spd.
- 1864	

▪ 	

16,700 —
- 1862;	 42,000 —
- 1863	 .........	 90,000 —
- 1864
	

140,000 —
- 1865
	

108,000 —
For 1866 vil den rimeligvis vise sig heller at have været
over end under, hvad den var i 1864, eller omtrent tilsva-
rende. Denne ferske og levende Fisk bestaar næsten ude-
lukkende af Makrel, og Lax, der föres til England. Ma-
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krellen udgjör deraf den störste Del. Makreludskibningen
bærer paa en vis Maade Udskibningen af Lax, da faa
Kasser let smelte. Mange Kasser danne etslags Iskjæl-
der. Makrel og Lax naaede i dette Tidsrum Priser, der
ikke tidligere vare kjendte. For 70 Aar siden, da Amt-
mand Holm udgav sin trykte udförlige Beskrivelse af Li-
ster og Mandals Amt (topografisk Journal, 2det, 3die og
4de Bind, udkommet i 1794), omtales Makrel som en
Fiskesort, der til sine Tider ikke mangler. Om Udförsel
deraf har der formentlig ikke vwel Srörgsmaai for i den
sidste Tid.

2) Den udvidede Koffardifart er maaske ikke mere fremtræ-
dende derved, at den inden Amtet hjemmehörende Læ-
stedrægtighed er foröget, end derved, at Naboamtet (Ne-
denæs) har Brug for en Del af dette Amts mandlige Ung-
dorn, der vil söge sin Næring som Sömænd. Til Sam.-

menstilling kan bemærkes, hvad Amtmand Holm (tOpo-
grafisk Journal, 2det Bind, 8de Heft6, Sidt 411 beretter :
„Kjærnen af Landets Söfolk söge til Holland og England,
saasnart de ere konfirmerede; Forældrene kan hverken
nöde\ eller overtale dem derfra. Nogle bringe lidet hjem
af Penge, endel slet intet uden en hollandsk Triiie'; andre

blive der enten al Lyst eller mest af Trang, cia de ved
Gjæld ere solgte, ligesom til bestandige Skibsslaver."
Nu (Februar 1866) yttrer Lensinand-en Îth lierredt Præ-
stegjeld: „Naar en Gut er 17 a18 A gammel — dels

i yngre Alder — reiser han scalvanlig österpaa for at

tage Hyre. De fleste komme hjem til Vinteren, men

Nogle holde ude i a arevis, hvorefter 'de	 naar de have
passei `paa Fortjenesten — vende hjein. Med mange op-
sparede Penge, hvorved de grundlægge deres Fremtids
Existents. Dette er dog især Tilfældet i Annexet Spind,
hvor der ogsaa er flere Fartöier". 	è thn dette Amt
hjemmehören.de Fartöier ha*ete Ved TRigangeli af 1860 en
Læstedrægtighed af ointrent • 11,700 Læster, 1861 om-
trett 13,000 L., 1862 omtrent 13,700 L., 1863 omtrent
14,000L., 1864 omtrent t5tOt., 1865 ()introit 19,000 L.
Udbyttet af Koffardifarten maa, 1 et Tiim, som det
her gjaalder (til Udgangen af 1865), iges' At have været
godt. Af de enkelte Toldsteder viser Kristialissand en be-
tydelig Premgang: 1860 omtr. 6,200, 1861 6,800, 1862
7,600, 1863 7,900, 1864 • 9,500, '1865 12,000; i Aaret
1787 2,7231, 1792 3,224; kända12,500, 3,000, 3,250,
3,500, 3,200, 4,300, (i Aaret L1792 9021);
Farsund	 1,750, 1,750, 1.750,

1,700, 1,650, 1 .,SSO,
Flekkefjord 1,200, 1,250, 1,f00,

950. 1,100, 1,500,
Den forögede Virksomhed og det forögede Udbytte be-
tegnes ikke alene ved det föfögede Læstetal, men ogsaa
derved, at Fartöierne i den senere Tid ere i Fart i en
större Del af Aaret.

3) Udbyttet af Skoven har i de föriöbne Aar Hike været
ringe. Dette gjwIder ikke i.en-e had der nærmest be-
tegnes ved Trælast, men ogsara Bart og 'stay. Udförse-

len af Tömmer og Trælast, i Stykker over 38 Tommers
Længde, varierer for Amtet mellem 16,000 og 21,000
Læster aarlig, hvoraf 13,000 a 17,000 (eller for Aarene
1861-1865 gjennemsnitlig lidt over 15,800) falder paa
Kristianssands Tolddistrikt, Resten paa Manclals. Af Last
under 38 Tommer varierer Udförselen fra Amtet mellem
1,500 og 1,700 Læster, hvoraf 3 Dele falder paa Kri-
stianssand. Det Meste deraf er Stay. Trælasten er ste-
get i Værdi og udskibes i mere forædlet Tilstand end för.
En Læst er naturlig af meget forskjellig Værdi, især ef-
tersom Lasten er skaaretreller hugget. Jeg antager, at
man kommer Sandheden temmelig nær ved gjennemsnitlig
at sætte den for Kristianssand til 19 Spd. Skaaren Last
til Frankrige (Bordeaux) kan sættes til 22 Spd. pr. Læst.
Det er i Værdi omtrent Halvdelen af, hvad der udföres
fra Kristianssand. Dansk Last, skaaret og hugget om
hinanden, kan sættes til 18 Spd. pr. Læst. Props til
omtrent 7 Spd., Stav 24 Spd. Værdien af den Last, der
udföres fra Kristianssands Tolddistrikt, vil efter dette gaa
op til omtrent 300,000 Spd. for Aaret. For Mandals
Tolddistrikt kan den anslaaes til 90,000 a 100,000 Spd.,
hvoraf den störste Del til Danmark (fordetmeste Bord);
saa til Island, Færöerne og England. Hvad Barken an-
gaar, er det oplysende, at Garverierne ved Flekkefjord i
det sidste Aar (1866), i dette ene Aar, antagelig har op-
kjöbt deraf til en Værdi af omtr. 35,000 Spd. Dette er
udelukkende Egebark, da Garverierne ved Flekkefjord
ikke bruge anden Bark, og er vistnok mere end i de fo-
regaaende Aar, dels fordi der er tilkommet et nyt Gar-
veri, som vel endda ikke var traadt i Virksomhed, men i
1866 havde gjort Indkjöb af Bark, dels vel ogsaa, fordi

Barken formentlig har i 1866 været dyr. I Landdistrik-
terne ved Kristianssand gik Egebarken i 1866 op til 17
Mark pr Skpd., og Gjennemsnitsprisen af Barken i Flek-
kefjord, der leveret, kan i 1866 sættes til omtr. 4 Spd.
pr. Skpd. Birkebark betaltes i 1866 med 7 Mark a 10
og 11 Mark pr. Skpd. Forsaavidt den ikke forbruges
til Fiskeredskaber, sendes den til Bergen, Stivanger og

Haugesund, hvor den formentlig benyttes saavel til Gar-

verierne som til Fiskeredskaberne. Den Bark, som af-
hændedes i 1794, bragtes til Garverierne i Kjöbenhavn
(Amtmand Holm, 9de Hefte, Side 60). Stav har i det

forlöbne Tidsrum været i Almindelighed godt betalt. En

Mængde Cirkelsage ere, især for Stavens Skyld, komne
igang i de senere Aar. Birkestaven gaar mest til Skot-
land ; Furustaven vest- og nordover. (Mere under „Skov-
driften" om hvad der under dette No. er omhandlet).

4) Den betydelige Dampskibsfart, for hvilken Kristianssand
inden dette Amt er Centrum, har fremkaldt Liv langs
Kysten og bidraget til at forhöie Priserne paa Alt, som
Befolkningen har at sælge. Det er ovenfor anfört, at
dette &icier især Makrel og Lax. Det viser sig ogsaa
med Hensyn til andre Varer, f. Ex. Vildt. Paa samme
Tid, som Priserne ere stegne, ere Livsbetingelserne, navn.-
lig i Byerne, vistnok forbedrede. For alle Samfundsklas-

Aaret 1790 1,238).
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ser gjælder det maaske, at de ville erhverve sit Bröd for
let. Den, der vil lægge Kræfterne helt til, har her nu,
som Regel, ikke havt Nöd, til hvilken Del af Samfundet
han hörer, Men ganske vist er Fremgangen  væsentlig
grundet paa Erhverv, som Saltsöen frembyder. Trange
Aar for Havets Bedrift skulde her nu blive meget fölelige.

Dette Amt har i Almindelighed en meget mager Jordbund.
Jorden er saa udstykket, at de fleste Brug har vanskeligt for
at ernære en Familie, naar der ikke er nogen Binæring. Hel-
ler ikke er den raadende Opfatning gunstig for Dannelsen af
större Brug eller for de ulige Kaar, som maa  indtræde sam-
tidig med Udviklingen af et större materielt Velvære. Den
Slægtfölelse, som söger Formuen bevaret ved at undgaa Deling
og Udstykning, er her ikke videre at bemærke. Kun blandt
dem, der drive Handel eller Söfart, vil man finde Mænd med
nogen ökonomisk Kraft. Ulemperne herved træde strax frem,
saasnart nogen ökonomisk Trængsel möder, og selv i gode
Tider kan man under disse Forhold ikke paaregne nogen al-
mindelig Sands eller Tid for Livets höiere Idræt. Ogsaa er
det en naturlig Fölge af disse Forhold, at den störste Virke-
kraft og Fremgang er at foaaregne i Byerne. I disse kan der
ikke være Tale om den Ligedeling af Erhvery og Yilkaar,
hvortil Jordens Udstykning förer. For Byerne har da forre-
sten den forlöbne Periode idethele og uden Hensyn til Ud-
stykningen været gunstigere end for Landdistriktet.

For visse Dele af dette, hvor det magre, udstykkede Jord-
brug stöder sammen med den triveligere Söbedrift, kan föl-
gende Yttringer af Lensmandsberetningen for Herreds Prwste-
gjeld være noget betegnende :

„Om Tilstanden i Almindelighed er at sige, at, skjönt der
bitterlig klages fra mange Hold over Tidernes Tryk Folkets
ökonomiske Velvære ialmindelighed forbedres, da Enhver, som
vil og kan arbeide, snart sagt kan tjene Penge, hvor han vil
vende sig. Öiensynlig er Gaardbrugerklassen fortiden mest
trykket og navnlig den fattige Del af denne Stand, der maa
anvende alt, hvad han kan skrabe sammen til Afbetaling af
Gjæld, hvoraf igjen fölger, at hans Jordbrug forsömmes og
intet reelt Udbytte giver. Dette Distrikt har forholdsvis mange
fattige Gaardbrugere, som vel have det saa kummerligt, at Faa
skal misunde dem deres Stilling. Jeg vilde raade disse Folk,
som igrunden ere iveien for Jordbrugets Fremme og som selv
ingen Nytte have deraf, at skille sig ved sine Jordbrug og
nære sig som Dagarbeidere, Fiskere eller Söfarende.

Det havde været min Agt at gjöre nogle Bemærkninger
om de Skattebyrder, hvormed Jordbruget fortiden er betynget.
Der medfölger 3 i dette Öiemed erhvervede Forklaringer fra
Lensmændene i Holme, Herred og Kvinesdal af respektive

• 30te November, 3die Decbr. og 13de Decbr. 1866 om de Ud-
redsler (Skatter, Told, Tiende, Offerskjceppe, Kosthold og Brænde
til Skolen, Lægd, Veiarbeide o. s. v.), som i 1865 ere er-
lagte af bestemt opgivne Gaarde. Jeg maa imidlertid erklære,
at der ikke har været Tid for mig til at gaa ind paa denne Materie.

Kystbefolkningen h;:vder fremdeles en limgerlig Plads, hvad
enten det gja31der Fiskeri eller Lod.sbedriften. Landbefojknin-
gen map, formentlig siges at rOgte sit, smaa Stel med nogen
Flid. • At Arbeidet paa Land ikke drives med Energi, at det
ikke gaar med amerikansk Styrke, maa vist erkjencl.es. Dog
er det formentlig öienSynligt, at Jorden dyrkes noget omhyg-
geligere Aar for Aar. Udskiftningen gaar sin jevne Gang ved
to af Kongen beskikkede Udskiftningsformænd og ligesaa, de
Midler, som det Offentlige ellers forsaavidt benytter, Land-
brugsskole og omreisende Agronom. Et Land.husboldnings-
selskab, hvis Styrelse har sit Stede i Kristianssand eller Omegn,
har virket noget, især ved Dyrskuer. Hos Gaardbrugerne har
tidligere vist sig kun ringe Interesse i saadanne Retninger, vel
især fordi deres Brug ere saa smaa, at det ene gjælder at
kunne bestaa, Et Par mindre Landboforeninger ere dog op-
rettede i Femaaret.

Amtets klimatiske Forholde synes heldige for Sundheden.
Der liar i Femaaret ikke været Epidemier blandt Mennesker
eller Dyr. Lægerne ere faa. Amtets Landdistrikt (med Lade-
steder) er inddelt i 3 Lægedistrikter. Af Jordemödre ere der
i Landdistrikterne saagodtsom ingen. Först mod Slutningen
af 1866 er en Dyrlæge for Amtet beskikket.

I 1860 og 1861 maatte mange af Amtets Herreder söge
Laan hos Staten (Bygdemagazinfondet). Siredalen var Vaaren
1862 i den Tilstand, at jeg udfærdigede Opfordring til at
komme det tilhjælp. Forholdene i Siredalen ere nu forandrede.
Arbeidsfortjenesten der har i den senere Tid været god.

Ladeste,det Mandal er i de forlöbne fem Aar gaaet bety-
delig frem. Dets Befolkning er meget foröget. Dets Havn
söges af mange fremmede Fartöier. Mandal er Kjöb- og Ud-
skibningssted for Undalen. og Mandalsdalen. Det Væsentligste,
disse Dalförer har at udföre, er . Trælast. Nogle mig meddelte
Træk af Trælasthandelens Udvikling ville kaste Lys over Ste-
dets og Distriktets Udvikling i Almindelighed.

Indtil for omkring 20 A.ar siden dreves Trælasthandelen i
Regelen, swivel i Undalen som Mandalen, saaledes, at Bonden.
fik Varer i Vorskud, og Prism for Lasten saavelsom Betalings-
maaden for, hvad Bonden kom tilgode, var det saagodtsom
overladt til Kjöbmanden at bestemme. Aarsagen dertil laa
dels deri, at Lastehandelen bragte Kjöbmanden liden eller ingen
Fordel, dels i daarlige ökonomiske Forhold, som gjorde det
vanskeligt at skaffe kontante Penge. Kun en liden Del af
Lasten blev skaaret. Det Meste udförtes som huggen Last til
Frankrige og bragte Udskiberen oftere Tab end Fordel. I
Aarene fra 1840 til 1850 tiltog efterhaa,nden Udförselen af
Bord saaledes, at Produktionen ikke kunde tilfredsstille Be-
gjæret. Al Last, som dertil er tjenlig, bliver derfor i de senere
Aar opskaaret. Fölgen heraf har været, at Trælasten udbringes
til mere end tidligere; dette har igjen været en medvirkende
Aarsag til bedre ökonomiske Forhold saavel blandt  Trælast-
handlerne som Skoveierne — saa at det i de senere Aar har
været let for disse at erholde den Kredit, de tiltrænge, uden
at optage Forskud paa  Lasten, medens paa den anden Side Trælast-
handlerne i Regelen ikke have vanskeligt for at skaffe Penge
til at kjöbe for Kontant. Forholdet er derfor nu saaledes, at
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al Handel om Tömmer skeer med Penge, 'ved min-
dre Partier kontaitt ved Mterkningen, Men sdit , ._oftest endel
kontant ved Handelens Afslutning, Resten 'paiï 3 a. 6::Maaneders
Kredit, medens der kun undtagelsesvis .for större Partier !ear for
Last, som mita have lang Tid . ' for*at:drives frem, , kan akkorderes
indtil et Aars Henstand med endel af Kjöbesummen,

Kristianssand er i Femaaret , gaaet jevnt fremad. Denne
By er, som anfört, Centrum for en udviklet Dampskibsfart
mellem det norden- og vestenfjeldske 'Norge og Hamburg, mel-
lem det söndenteldske Norge og Hamburg samt England, mel-
lem Danmark og Skotland (hele Vinteren i de sidste Aar mellem
Kjöbenha-vn og Leith). Byens Udskibning af Trælast Og nu af
fersk Makrel og Lax er ganske , betydelig. Koffardifiaaden er,
som forklaret, i 6 Aar omtrent fordoblet. Ikke • fad offentlige
Indretninger og Myndigheder ere • samlede i Stiftsstaden. Det
er iöinefaldende, at Husene Aar for Aar holdes bedre. Byens
fortrinlige Beliggenhed mod Havet vil rimeligvis i Længden
rundelig erstatte Oplandets Fattigdom, og dette Opland vil,
naar Aarene ikke maatte blive for ugunstige, maaske imödese
en Fremtid, som ligger adskilligt over, hvad man - för tænkte.
Herved forudsat, at Skovene ikke allerede ere' formeget an-
grebne. Kristianssands Opland udgjör • væsentlige» Dele af
Nedenws Amt, men det bör dog her  bemærkes, at der endnu
för Femaarets Slutning var Grund til at vente Forandringer,
som kunne blive af Betydning for dette Opland. Saavel i
Torrisdals (Otteraaens) som "i Topdalens Vasdrag har Lasten
gjerne for en betydelig Del været betalt med Varer og kjerne
har Lastehandleren staaet i varigt Forskud for Gaardbrugeren.
Der har været gjort forholdsvis lidet til disse Vasdrags Rens-
ning. Veiforbindelserne mellem Byen og de nævnte Dalförer
eller tilstödende Partier af dem har 'efterladt * meget at önske.
Nu er der gjort Skridt til Rensning af Vasdragene. Trælast-
handlerne i Torrisdalsvasdraget eller ialfald de mest betydende
af dem har (i 1866) tilkjendegivet, at de kjöhe "'Last kun for
kontant Betaling; for kontante Forskud beregnes Renter; for-
langes Varer i Forskud, leveres de til kontante Priser, -- se
vedlagte trykte Circulaire fra Kristianssands stötste  Trælast-
firma i Torrisdalsvasdraget (af 23de April 1866). Jeg be-
tvivler ikke, at en Vending i Handelsforholden"6 er indtraa,dt
herved. I Topdals Vasdrag er der maaske indtra4dt en noget
stærkere Konkurrence. Veiforbindelierne ere vistnok endnu
ikke forbedrede, men det er ikke at betvivle, at de stærke
Onsker derom, som ere fremtraadte, , ikke standse, förend Resul-
tater ere naaede.

Visse Dele af Nedenæs Amt, hvilke efter de af Naturen
anviste Forhold söge til Kristianssind, har lidt ved Mangel af
Veie. Det maa erkjendes, at ogsaa; 'den vestlige Del af Lister
(det Flekkefjordslie) forsaavidt staar meget tilbage.' Gjennem-
gribende Forföininger til Forbedring heri vare Mod Femaarets
Slutning under Forhandling. •

Efter Amtmand Holms Fremstilling havde Lister og Man-
dais Amt -- heri dengang Kristianssand ikke indbefattet — i
1787 en Befolkning af 30,572 Mennesker (ottende Hefte, Side

97.) Amtets Befolkning var altsaa omtrent saa stor som nu det
enkelte Fogderies (1VIandals Fogderi ved sidste Tælling omtrent
31,000, Listers Fogderi omtrent 30,000). I Aarene 1780 til
1787 indförtes ved Amtets Toldsteder — her Kristianssand
medregnet — af alle Sorter Kornvarer, iberegnet Erter, Gryn
og Meel, omtrent 338,000 Tönder eller aarlig 42,000 a 43,000
Tönder (ottende Hefte, Side 114). Siden den Tid er Be-
folkningen lidt mere end fordoblet. Kristianssand havde i
1787 omtrent 3,700 Indvaanere (1722: 3,059, 1781; 4,200,
1785: 3,700, 1791: 3,600); Lister og Mandals Amt med
Kristianssand altsaa i 1787 omtrent 34,250. Den 31te
December 1865 omtrent 73,500. Amtets Omfang, naar Kri-
stianssand medregnes, er ikke siden 1787 væsentlig forandret.
Den störste Forandring bestaar deri, at den Del af Bakke og
Siredalen, som ligger vestenfor Sireelven, er henlagt fra Sta-
vanger til Lister og Mandals Amt. Birkenæs Sogn hörte
dengang som nu til Nedenæs ; ligesaa Aaseral. Dengang som
nu var det Tilfældet, at en ikke liden Del af de her indförte
Kornvarer forbrugtes i Nedenæs Amt (Topdalen, Sætersdal,
Aaseral). En Sammenligning mellem hiin Tid og vor, hvad
angaar Trangen til Födemidler fra andre Lande, forryk-
kes ikke ved den store Betydning, Po teterne nu har, da
disse ikke i nogen Grad indföres. " Ialfald i 1794 havde man
her i nogle Aar lagt sig efter Potetes og fandt sig vel ved
dem ; — Amtmand Holm siger : „ de vilde især i dyre Korn-
aaringer være for Landmanden Brödföde, istedetfor at de nu
gribe til Barkemeel, som er saa skadelig for Sundheden." —
Indförselen af uformalede Kornvarer til Lister og Mandals Amt
(naturligvis Kristianssands Toldsted medregnet) udgjorde for-
mentlig i efternævnte Aar

1835 omtrent 72,000 Tönder.
1838	 75,000
1841	 74,000
1844	 86,000
1847	 104,000
1850	 87,000
1853	 78,000
1854	 69,000
1855	 84,000
1856	 87,000
1857	 81,000
1858	 68,000
1839	 101,000
1860	 113,000
1861	 119,000
1862	 107,000
1863	 113,000
1864	 92,000
1865	 73,000	 —

Hertil maa lægges de formalede Kornvarer : Gryn og

Mel, (der i Tabellerne for Störstedelen ikke anföres i Tönder,

men efter Vægt.) Hvad de udgjöre, kan være saa meget van-
skeligere at beregne, da en Del deraf ventelig fortoldes Ted
andre Toldsteder. Antager man imidlertid, at Indförselen for
1864 og 1865 bedre betegner Distriktets almindelige Behov



K. Lister og Mandals Amt.	 C. No. 2.	 5

end de mere korntrange Aar 1859-1862, saa synes Stignin-
gen i Indförsel af Kornvarer siden 1780-1790 ikke at være
væsentlig stærkere end Forögelsen af Folkemængden. Forresten.
faar ved denne Sammenstilling gjælde, hvad der er yttret i Spid-
sen af denne Beretning.

Ordningen af Amterne i det Kristianssandske maa erkjen-
des at være uheldig. De indre Dele af Nedenxs Amt --
Sætersdalen, Topdalen — udmunde gjennem Lister og Mandals
Amt. Det er i mange Henseender forbundet med Uleilighed,
at af ikke större Dalförer den nedre eller yttre Del tilhörer
et Amt, den övre eller indre et andet. Dette gjælder Veian-
liggender og kommer overhoved frem i en Række af Forhold,
f. Ex., for at tage Tilfælde fra den sidste Tid, Elverensninger
og Flödningsforhold. Den administrative Ordning har adskilt,
hvad der ved Vasdragenes Löb og i det almindelige Samliv er
forenet. Paa den anden Side er Forening af Amtmands- og
Stiftsamtmands-Embede, hvor Amtmands-Embedet omfatter en
Amtskommune eller et Amts-Landdistrikt, neppe gavnlig for
dette. Mine Tanker har derfor i den senere Tid ofte været
fæstede ved dette Spörgsmaal, om ikke en Omordning maatte
kunne paatænkes. Jeg kan om dette Punkt som om saa meget
Andet sige, at Tiden ikke endnu har tilladt mig at söge samme
klargjort.

Lignende Hensyn faar gjælde, naar jeg i denne Beretning
ikke omhandler Fantevæsenet (Omstreiferne). En Oinhandling
deraf hörer visselig hjemme i en Beretning om Lister og Man-
dals Amts ökonomiske Tilstand, — ligesom i saadan Beretning for
hvilkensomhelst af Amterne i Kristianssands Stift.

Af offentlige eller kommunale Foranstaltninger i de sidste
fem Aar indtage maaske de, som har vær et en Fölge af Al-
mueskoleloven for Landet af 1860, den mest 'fremtrædende
Plads. Jeg tör ikke sige, at denne Lov er modtaget her med
Velvillie, især da den kom paa en Tid, da de ökonomiske For-
hold vare meget ugunstige. Men jeg tror, at den giver gode
Löfter for Fremtiden og stillede en nödvendig  Modvægt mod
den forherskende Tanke, at jo mere der kan spares paa Udgift,
fölgelig jo mindre der kan udrettes, destobedre gaar det. Hvor
denne Tanke — vistnok fremkaldt og stöttet ved Gaardbru-
gernes smaa Kaar saaledes var trængt ind i Befolkningen,
var det ialfald en stor Sag, at Folkeskolen kunde löftes noget
op, dens Lærere stilles noget höiere end Daglönnere. Paa
den anden Side er det vist, at dette Resultat naaes paa en
sleebsom Maade. Vanskelig skal der kunne paavises nogen
anden Administration , der bruger saa mange Kræfter som
Almueskolevæsenet paa Landet. Skolekommission, Provst, Sko-
ledirektör, Stiftsdirektion, Formænd og Repræsentanter, Amt-
mand, Amtsformandskab, Regnskabsförer for Bygdekassen og
for Amtskassen (Fogden), — alle maa de gjerne med i
en större Skolesag paa Landet. Byerne styre i alt Væsent-
ligt selv sit Skolevæsen og styre det vel ialmindelighed
forsvarligt. For Landsbygden beskikker Stiftsdirektionen
Lærerne, opgjör Budgetter, ordner og approberer en hel Del
Detailler.

Efter disse almindelige Bemærkninger skal jeg folge det
anordnede Schema :

A. Landdistriktet*),
1. Jordbruget.

Jordbruget maa ialmindelighed siges at være i den her
omhandlede Periode gaaet noget fremad i Mandals Fogderi,
medens Fremgangen antages at være mindre i Listers Fog-
deri. Forskjellen hviler vel især derpaa, at Forholdene i det
Hele har stillet sig bedre i Mandals Fogderi, hvor desuden
Kristianssand og Mandal frembyde meget gode Markeder for
Landmandens Produkter og give Jordbrugerne i de nærliggende
Prwstegjeld större Adgang til at faa Gjödsel. I begge Fog-
derier vil Udstykningen og de höie Arbeidspriser stille de
störste Hindringer for Jordbrugets Fremgang, hvis naturlige
Betingelser vistnok ingenlunde ere gunstige her. De höie Ar-
beidspriser folge især af den lette Adgang til Fortjeneste paa
Söen. Det vil sees, at Lensmændene, hver for sit Distrikts
Vedkommende, har forklaret, hvor mange Fold hver Kornsort
og Poteter antages at give. Jeg finder det sikkrest at holde

*) Beretninger for Femaaret angaaende de Gjenstande , som
skulle behandles i Femaarsberetningen, følge fra begge Fog-
der og samtlige Lensmænd.

mig til "de Oplysninger, som fremkom ved Tællingen ved Ud-
gangen af 1865. I Henhold til dem antager jeg, at inden
dette Amt er Foldigheden af Hvede gjennemsnitlig omtrent
7,6, af Rug 6,5, af Byg 6,9, af Blandkorn 5,8, af Havre lige-
ledes 5,8, af Potetes 7,1. Det formenes at være vanskeligt at
give paalidelige Opgaver over, hvad Udsæden paa et vist Areal
Ager antages i Gjennemsnit at være. Jeg henviser forsaavidt

til Beretningerne.
Istedetfor at gjentage sædvanlige, almene Udtryk, skal jeg

indtage 4 af de Lensmænds Beretninger, som synes mig mest
fuldstændige, nemlig fra de 2 Lensmænd i Holme Praestegjeld,

fra den konstituerede Lensmand i Vanse og fra Lensmanden i

Herreds Prwstegield. Altsaa 2 fra hvert Fogderi. Herved bör
dog bemærkes, at Holme og Vanse Praastegjeld maa ansees
for at være blandt de bedre stillede i Amtet. Lensmanden

Holme Hovedsogn yttrer om Jordbruget der :
„De forlöbne 5 Aar have i Gjennemsnit kun givet Jord-

brugerne et tarveligt Udbytte, idet indfaldende Kulde og Törke
og delvise Oversvömmelser have hindret og forringet Aars-
væxten. Dette har været Aarsag til at Jorddyrkningen, om
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den just ikke er gaaet tilbage, dog neppe heller i nogen syn-
derlig Grad er gaaet fremad. Af Nyland antages i Femaaret
opbrudt til Ager omtrent 100 Maal. Som et 'Fremskridt maa
det ansees, at Almuen synes mere og mere at indse Nytten
af at praktisere en fuldstzendigere Afgröftning end forhen, lige-
som der nu mere end i ældre Dage veles med Jordens Be-
nyttelse til Eng og Ager. Agerdyrkningsredskaberne ere nu af
samme Beskaffenhed som for 5 Aar tilbage, dog synes Plogen
at vinde alt större og större Terrain, idet den nu benyttes paa
mange Heiegaarde, hvor den forhen aldrig var i Brug. De
brugelige Ploge ere hensigtsmæssige. Benyttelsen af Tærske-
maskiner bliver efterhaanden mere almindelig. Hvor Anledning
dertil gives, blive de drevne med Vandkraft.

Sædarterne bestaa af lidt Hvede, noget mere Rug (live-
den er Vaarhvede og Rugen fornemmelig Vinterrug), men især-
deleshed af Byg, Blandkorn og Havre. Af de 2 sidste Slags
udsaaes omtrent lige meget, medens Udsæden af Byg forholder
sig til Udsæden af Blandkorn eller Havre som 1 til 3.
Dyrkningen af Blandkorn er i Aftagende, medens Byg- og især
Havredyrkningen tiltager. Ligeledes har Potetesdyrkningen
tiltaget noget. Efter Jordens Beskaffenhed udsaaes ialminde-
lighed paa et Maal Jord: af Hvede 0,15, Rug 0,2 til 0,25,
Byg 0,4 til 0,5, Blandkorn 0,5 til 0,6, Havre 0,6 til 0,75 og
af Potetes 2-3 Tönder.

Forholdet mellem Distriktets Kornavl og dets Behov er
desværre ikke meget bedre end som 2 til 3, derimod mellem
Potetesavlen og Behovet som 9 til 8. Trediedelen af de
Kornvarer Distriktet tiltrænger, maa saaledes kjobes, hvilket
andrager til omtrent 1000 Tönder, medens Niendedelen af
Potetesavlen, omtrent 500 Tönder, afsættes udenfor Distriktet.
Lin og Hamp dyrkes ikke, Humle kun af ganske Enkelte og
det höist ubetydeligt.

Dyrkningen af Havevwxter synes noget at tiltage, medens
Opelskning af Frugttræer heller synes at være i Tilbagegang,
hvortil Grunden maa söges i de senere Aars kolde Sommere,
der i höi Grad have været uheldige for Frugtavlen, hvoraf
lidet eller intet i Femaaret er bleven afsat. I gode Aaringer
kunne Enkelte sælge nogle Tönder Æbler."

Lensmanden for Öslebb og Lövdal, Annexsogne til Holme
Pra3stedeld, yttrer om Jordbruget der:

„Jordbruget har vistnok i dette Tidsrum skredet fremad
SIM en Fölge af tiltagende Oplysning og Indsigt ; men dog
ikke i nogen overordentlig Grad eller paa nogen særdeles
iöinefaldende Maade. Opdyrkningen af Nyland kan neppe an-
sættes til mere end omtrent 15 Tonder Land for hele Distrik-
tet. Med Hensyn til den dyrkede Mark, saa har man rig-
tignok begyndt mere og mere at bruge den vexelvis til Ager
og Eng, dog uden at have indfört noget ordnet Vexelbrug og

Regelen uden at tilsaa Ageren med Greesfrö, naar den læg-
ges til Eng. Af Agerbrugsredskaber er den almindelige skotske
Plog almindelig udbredt i Distriktet, og den forarbeicles ogsaa
her til ,en nogenlunde Fuldkommenhed. Den almindelig bruge-
lige Hary er Kvadratharven, og denne tror jeg er mindre
tilfredsstillende; den er for let og har formange og uregel-
mwssig placerede Tinder. I Forbindelse hermed skal jeg

bemærke, at jeg tror, Plöining i Regelen udföres tilfredsstillende,
men Harvingen udföres for grundt og ujevnt. Andre Ager-
brugsredskaber, saasom Hyppeploge, Labharve, Rulleharve to-
rekomme kun undtagelsesvis. Noget mere almindelig er en
simpelt construeret Troml; men denne er for let, naar man
tager Hensyn til Distriktets löse Jordart, der  næsten uden
Undtagelse er Muld- eller Sandjord, eller Blandinger af disse.

S Eedarterne ere almindelige i folgende Orden : Blandkorn,
Havre, Byg, Rug (Vinterrug). Hvede er en Undtagelse. Af
Rodfrugter er det kun Poteter, som dyrkes almindelig, og Rod-
frugters Dyrkning som Kreaturfoder foregaar næsten ikke.
Udsæd pr. Maal er omtrentlig : Blandkorn Tönde, Havre
it Tönde, Byg Tönde, Rug Tönde, Poteter 2 Tönde.
Poteter dyrkes omtrent til Distriktets Behov, men af Kornva-
rer kjöbes ikke saa ubetydeligt, hovedsagelig Rug og Byg.
Dyrkningen af Spindevæxter og Humle er saagocltsom ukjendt.
Havevwxter dyrkes af og til, til sparsommeligt Brug i Kjök-
ken et.

I Distriktet er efter Folketaingslisterne 295 Selveiere
og 10 Leilvidinger. I Femaaret er kun udskiftet 1 Gaard,
bestaaende af 5 Brug.

Lövdal Sogn bestaar af 159 Skylddalere 3 Ort 8 Skilling,
fordelt paa 185 Brug. Efter Folketællingslisterne er der 143
Selveiere og 8 Leilændinger. Öslebö Sogn bestaar af 223
Skylddalere 1 Ort 6 Skilling, fordelt paa 203 Brug. Efter
Folketællingslisterne er der 152 Selveiere og 2 Leilændinger.
I hele Distriktet er altsaa 382 Skylddalere 4 Ort 14 Skilling,
fordelt paa 388 Brug og 305 Brugere. At Brugenes Antal er
större end Brugernes beror naturligvis paa, at endel Brugere
har 2 eller flere Brug. En saadan Udstykning af Jordeien-
dommene har efter min Mening en skadelig Indflydelse paa
Jordbrugerklassens Velstand.

Vistnok kan en liden Jordeiendom drives saaledes, at den
kaster ligesaa meget eller endnu mere af sig forholdsvis som
en större ; men det kan dog ikke undgaaes, at Driftsomkost-
ningerne foröges, og den kan ikke give Brugeren og hans Folk
saa stadig Sysselsættelse ; naar saa Skoven er udplyndret og
andre Binæringer slaar feil, saa förer det lidt efter lidt til hans
Forarmelse."

Den konstituerede Lensmand for Vanse yttrer om Jord-
bruget der:

„Jordbruget antages at være gaaet fremad, skjönt mindre
end i de foregaaende 5 Aar. Muligens er denne Tilbagegang
blot tilsyneladende, eftersom Iveren for at opbryde ny Jord i forrige
Periode utvivlsom var större, hvorimod den allerede optagne
Jord antagelig har nydt större Omhu nu end da. Specielt
antages Landbrugsskolen at have ytret en gavnlig Indflydelse,
vel ikke saameget direkte ved at afgive Exempel paa en Mön-
stergaard, som gjennem de fra den dimitterede Elever, der
unegtelig fordelagtig skjelne sig ved deres Jordarbeide fra Sog-
nets övrige Jordbrugere. Med Hensyn til Agerdyrkningsred-
skaber fremviser denne Periode ganske overordentlige Frem-
skridt, saavel hvad Mængden som Beskaffenheden af samme
angaar.

Sædearterne ere uforandrede. Græsfrö som för var ubrugt
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paa faa Undtagelser nær, udsaaes nu mangfoldige Steder.
Kunstige, importerede Gjödningsmidler bruges  næsten ikke,
hvilket vel hidrörer fra den lette Adgang til Tang, der fra
Strandene föres rundt Præstegjeldet. Imidlertid nyder ogsaa
Gjödningen bedre og omhyggeligere Behandling. Dyrkningen
af Lin og Hamp er ukjendt, ligesom Humle kun dyrkes en-
keltvis. Af Havevaaxter dyrkes de saakaldte Suppeurter gjerne
paa hver Gaard. Frugttræer, hvis Dyrkning Veirforholdene
paa selve Listerlandet omtrent forbyder, trives paa enkelte
Gaarde, der ere mere beskyttede, men have i Perioden delt
Skjæbne med Træerne paa mange Steder i Landet at angribes
af et Slags Kræft, der bevirker, at Barken springer af og
Træerne dii ud.

Et Landhusholdningsselskab, oprettet 1862 af Jordbrugere
i Vanse og Farsund under Navn af Listers Landhusholdnings-
selskab, har hovedsagelig kastet sin Virksomhed paa Kvægav-
lens Forbedring og Udbredelse af landhusholderske Skrifter.
Udskiftningen af Fællesskabet er fortsat, saa at nu antagelig
kun 3 Gaarde ligge i fuldkommen Fællesskab. Efter Lov af
12te ()abr. 1857 ere tre Gaardes Udmarker og to Gaardes
Indmarker udskiftede. Af nyt Land er antagelig ryddet om-
trent 2,000 El] Maal. Forholdet mellem Eng- og Agerland an-
tagelig 3 undtagen for Heiegaardenes Vedkommende, hvor
Udslaatterne ere saa overveiende. Saavel af Korn og Potetes
som 118 sælges hvert Aar betydelige Mængder udenfor Di-
striktet; men at opgive hvormeget, er for mig ugjörligt. Paa
et Matti Jord udsaaes almindelig henimod en halv Tönde Havre,
en fjerdedel Tönde Byg eller Hvede og en og en halv Tönde
Potetes.

Lensmanden for Herred yttrer :
„Jordbruget, der vel med Rette kan kaldes Distriktets Ho-

vednæringsvei, antages ikke i Femaaret at have gjort betyde-
ligt Fremskridt, skjönt det vistnok maa erkjendes, at Sandsen
for et forbedret Jordbrug meer og meer kommer til Jordbru-
gernes Bevidsthed; en Vækkelse, som uden Tvivl er fremkaldt
af den i Distriktets Nærhed værende Landbrugsskole og af
Amtets omreisende Agronom, som dog hidtil kun sparsomt har
været benyttet. De tidligere ukjendte höie Arbeidspriser, som
ere en Folge af den lette Adgang til Fortjeneste paa Söen
som Fiskere og Söfarende, ere i væsentlig Grad til Hinder for
Jordbrugets Fremgang ; dog tror jeg at have Erfaring for, at
Jordbrugets farligste Fiende er, at dets Eiere og Brugere al-
mindeligvis ere saa fattige, at de maa ty til alskens Bisysler
og • navnlig til Udhugst af Skoven for at erholde et hurtigere
om end mindre Udbytte af deres Arbeide. De Jordbrugere,
som kunne afse Tid eller Penge dertil, opbryde sædvanlig et
Stykke Nyland hvert Aar, og naar jeg nu tror, at Distriktet
omtrentlig kjöber samme Kvantum Födemidler fra andre Di-
strikter som i forrige Femaar, sluttes, at Produktionen herd
foröges omtrent i samme Forhold som Folkemængden. Resul-
taterne af den nu tilendebragte Folketælling bekræfter ogsaa
denne Mening; thi siden Folketællingen i 1856 er Distriktet
foröget med 109 Mennesker, og at slutte fra Udsæd af de for-
skjellige Kornsorter skulde nu avles adskilligt mindre Korn
end for 10 Aar siden, hvorimod Udsæd af Poteter er foröget

med 297 Tönder. De sædvanlige Agerdyrkniagirkdskaber
Spaden og Hakken — • bruges fremdeles; Plogea GerHarven
ere endnu sjeldnere end Hesten. Den stodge tiltagende Ud-
parcellering af Jordbrugene — her i Distriktet er ibrtidtn hvert
Brug gjennemsnitlig af 1 Dalers Skyld — er formeatlig lige
skadelig for denne Bedrifts Opkomst. De sædvanlige Sæde-
arter ere Byg, Havre og Poteter; de sidste have i deane Pe,
riode staaet sig særdeles godt mod Raadenhed, naar und-
tages det sidste Aar, hvori Potetessygdommea i ikke ringe
Grad igjen har vist sig. Rodfrugter til Kreaturföde dyrkes ikke
her — Opdræt af Frugttræer har snarere af- end tiltaget,
formentlig fordi disse Træer paa de fleste Steder ere ödelagte
af et Slags Mark, saa at, hvor man tidligere afsatte en god
Del Æbler, nu ingen findes. Æbletræerne synes aldeles at
uddö."

Tabel No 1 over Jordbrugernes Antal m. V. i Amtet
vedlxgges.*)

2. 1193driften.

Fogden i Mandal siger herom :
„Fædriften er omtrent den samme som ved forrige Fem-

aarsindberetning, dog lægger Gaardbrugerne nu mere Vind paa
at föde sine Kreaturer bedre og rögte dem godt, samt at op.
före rummeligere og lysere Fæhuse, ligesom de og söge at
forbedre Racen ved Anskaffelse af gode Avlskreaturer, især
Melkekjör, hvoraf endel er bleven indkjöbt i Telemarken og
nogle Stude fra Mæla og Aas Landbrugsskole. Hertil har de
aarlige Dyrskuer og de derved holdte lærerige Foredrag bidra-
get meget.

Hesteracen er uforandret. Nogle faa tillægges i den vestre
Del af Distriktet, men de Fleste hentes paa Jæderen og Da-
lerne samt Fjorddistriktet ved Stavanger.

Faareavlen aftager ialmindelighed og Gjeder holdes ikke,
undtagen i enkelte Fjeldbygder, og fornemmelig i Ovrebb Prize-
stegjeld, hvor nogle Gaardmænd næsten föde blot Gjeder for
at tilberede Mysost efter deres Præstefolks Anvisning. Den
Ost, de tilberede, er udmærket god og afsættes i Stæderne,
hvor den er sögt. Disse Gaardmænd anse det for fordelag-
tigere at Ride Gjeder end Kjör.

Lensmændenes fremlagte Indberetninger i Forening med Op-
gaverne ved sidste Folketælling oplyser, hvormange Heste,
Kjör, Svin, Faar og Gjeder, der födes paa hver Gaard, ligesaa
Avlingen af Korn, Poteter og Hö, samt hvad Kreaturerne give
af Smör og Ost m. m., men jeg antager, at Opgaverne paa de
fleste Steder ikke ere nöiagtige og ialmindelighed under det
virkelige Forhold, fordi den almindelige Mand ikke kan lös-
rive sig fra den utidige Frygt, de nære for at Opgaverne skal
have Indflydelse paa deres Eiendommes Skyldlægning eg Skat-
teligningen."

Fogden i Lister siger herom;
„Fædriften antages at være gaaet fremad. Det i 1862

*) De her og i det folgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."
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oprettede ,his1ert Landhusholdningsselskab" har ,* til Racens
Forædling • anskaffet - eñ Stodhingst fra Gudbrandsdalen og 2
Tyre at i'Ayrshire-Racen.: Fra .Fogderklistriktet tdföres aarlig
en hel. Dél Rjör og Faar ,(formentlig til: Slagt). fornemmelig til
Kriitianssand.

Fra< Fjellestad Osten i Valise afsættes aarlig forskjellige
Sorter Oste saavel til nærmeste Sted Farsund som til andre
Byer. Osteriet& Eier og Bestyrer, B. L. Nielsen, har for sin
Ost -,et Par Gange erholdt Præmie, formentlig ved de af Sel-
skabet. for , Norges Vel foranstaltede Udstillinger."

; Sidste Tælling viser, at Kreaturholdet er formindsket. Der
forefandte& formentlig inden Amtet:

Heste. Stort Kvæg. Faar. Gjeder. Svin.
ved Udgangen af 1855 3,686 39,812 54,303 13,391 1,398
ved Udgangen af 1865 3,368 36,968 54,255 12,474 1,252

Aarsagerne til Formindskelsen er vel at söge dels i bedre
Fodring, dels deri, at 1865 var et misligt Höaar. Tvivlsomt
dog om denne Forklaring er fyldestgjörende. Det synes især
at maatte vække Opmærksomhed, at Antallet af Heste er af-
taget Fremgangen i Velvære er især.knyttet til Distrikterne
ved Havet, ilvor Hestetallet altid har været ringe. Formind-
slielsen i Hestetallet som overhoved i Kreaturholdet er knyttet
til Tiaarsperioden. Og muligt er det, at navnlig i Aarene
1$59-1861 har der' været Tilbagegang formedelst adskillige
Di,,s14*.prs mislige Kaar. Det kan vel ogsaa, hvad Hestehol-
act angar, staa i Forhold til Udstykningen.

„Den almindelige Behandlingsmaade af Melken" saa
yttrer Lensmanden i Öslebö og Lövdal „er at hensætte den

Dagligværelset, sædvanlig paa en Hylde over Sengestedet i
Træringer med 3 til 5 Potter i hver Ringe, indtil den bliver
tyk, hvilket sker om tre til fire Dage; saa tages Flöden af
enten for strax at kjernes eller for at henstaa til Kjernetiden.,
med.ens Melken i denne Tilstand bruges i Husholdningen. Kjer-
niugen foregaar i Regelen een. Gang ugentlig, og den da til-
oversblevne tykke Melk ophedes langsomt, til Osten afsætter
sig, hvorpaa denne tages af med en Slev, Mysen sies fra, og
deji bortsættes for at, gjære. Naar den har gjæret en Stund,
saa knades den og saltes, hvorpaa den enten benyttes strax
eiter b9rtsættes for atter at gjære efter Behag. Den gaar un-
cler Tsjavn Knadost og sælges for en Pris af 3 Mark til 1
Spd. pr. ppd. efter dens Godhed og fornemmelig efter den
Grad af Gjæring, som man har ladet den undergaa; thi den
aftager i Vægt under Gjæringen. Gjennemsnitsprisen for Smör
er 2 4d. 1 Alark a 2 Spd. 2 Mark pr. Bpd."

Lensmændenes Beretainger vil man finde opgivet, hvad
en : Melkeko af dem antages gjennemsnitlig at give i aarligt
Ubytte.

3. Skovdriften.

I Listers Fogderi er Skovdriften afliden Betydning. De
övre Bygder forsyne de nedre. Naar undtages Töndestav, som
gL ii Stavangerkanten (afhængig af Vaarsildfisket), finder
saa:g. oats= ingen . Udskibn'ing af Trælast Sted fra dette Fog-
deri. I en stor Del af dette er Tory almindeligt 13rwndema-

terial. *) Skovene i Fogderiet menes at være i betydeligt Af-
tagende. Lensmanden i Siredalen siger, at Skovens Ruin an-
tages at were non, saa at neppe det nödvendige til Husbrug
for Distriktet bliver tilbage, især da Cirkelsage ere komne i
Brug, hvorved saavel ung som gammel Skov kan benyttes til
Töndestav.

I Bakke og Gyland er Skov til Bygdens Behov til Brænd-
sel og Husbrug samt lidt Furutömmer til Salg; der sælges en-
del Bark samt ikke ubetydeligt Töndestav. I Næs og Hiterö
gives der endel Gaarde, som foruden det nödvendige til Hus-
brug, har Furu og lidt Eg til Salg til Bygden og til Flekke-
fjord; men der er ogsaa Gaarde, som ere næsten aldeles skov-
löse, og som benytte Tory til Brændsel. I Fjotland forklares
den störste Furuskov at være næsten nedhugget. Paa flere
Gaarde bruges Torv, men störste Delen har dog godt Forraad
paa Ved til Brænde. Jeg har nylig ved Behandling af en Sag
i Stiftsdirektionen havt Anledning til at se Udtalelser af Præ-
sten i Fjotland, hvilke goo i den Retning, at det förste Aar
ban var i Fjotland (1864), fandt han Skovene der saa med-
tagne, at han strax paamindede om at være sparsommelig med
dem. Men siden den Tid er saa meget nedfteldet og endnu
langt mere solgt til Lastehandlere til Udhugst, at hvad der
bliver tilbage, ikke er tilstrækkeligt til Distriktets Behov, ef-
tersom dette hidtil har været. Skoven er Furu og Gjenuex-
ten ved nye Træer er ringe, saa det er at forudse, at Fjotland
om ikke mange Aar vil lide stor Mangel paa Skov.") Kvi-
nesdal har liden Skov. Ogsaa Hegbostad er lidet forsynet med
Skovprodukter, men der afsættes dog en Del. Flere Gaarde
bruge Torv, hvorpaa tildels er Mangel. I Lyngdal afsættes
nogen Birkelast, dels til Brænde, dels til Stav; ogsaa nogen
Ege- og Birkebark. Herreds Prxstegjeld leverede tidligere
ikke ubetydeligt Birkeved til Farsund, men Skoven er nu saa
medtaget, at denne Bedrift forklares snart at ville ophöre af
sig selv. Furuskov findes ikke i Prwstegjeldet, Vanse er
næsten trælöst.

Om Skovdriften i Mandals Fogderi yttrer Fogden, at Sko-
vene temmelig udtyndes, men voxe ogsaa til igjen, hvor Lyng-
brænding ikke foregaar og hvor Skovstrækninger ikke sælges
til fuldstændig Udhugst, hvilket ikke er ualmindeligt. Eierne
benytte gjerne Skovprodukterne bedre end för, idet de Lselv
forædle Lasten til Planker, Bord og Stav istedetfor at sælge
Lasten uforædlet. Cirkelsagene har i Forbindelse med Veienes
Forbedring hertil bidraget mega. Den större Egeskov er af-
taget, fordi de större Træer ere solgte ; men de unge Træer,
tror Fogden, fredes bedre end för. Plantning al Træer til For-
skjönnelse har fundet Sted i Omegnen af Kristianssand og
Mandal. Navnlig har Kristianssands Byselskab udviklet en
rosværdig Virksomhed i denne Retning.

Det er ufornödent at tilföie, at den unge Skov især lider
ved Hugst af Props til Udskibning.

49 Fra Vanse anføres, at Torven i de senere Aar forarbeides
ved Æltning, der ikke alene forbearer Produktet, men og-
saa gjor den for ubrugte ringere Tory brugbar.

**) Jeg har ikke disse Udtalelser ved Haanden, men jeg tvivler
ikke om, at de ere nOiagtig gjengivne.
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Fra Kristianssand udskibes fransk hugget Last mindre end
tidligere, hvorimod Udskibningen af skaaren Last til Sydfrank-
rige er tiltaget ei ubetydeligt. Flere af Kristianssands Skibe
bringe om Vaaren for en billig Fragt Trælast til Bordeaux paa
deres Vei til St. Laurentzfloden. Udförselen til Holland, der
næsten udelukkende besörges af hollandske Skibe, er jevnt af-
tagende. Udförselen af Bord til Bremen er ogsaa aftaget og
var under den danske Krig næsten ophört. Udförselen til
England af Bjælker er gaaet tilbage og kun enkelt Ladning
afskibes ; derimod udskibes endel skaaren Last, Battens, lige-
som ogsaa Pitprops-Udförselen er betydeligt tiltaget. Dansk
Last udskibes omtrent i samme Kvantum som tidligere. I
Krigsaaret faldt denne Udskibning næsten til Ingenting. Stav
og Splitved som tidligere.

Fra Mandal gaar saagodtsom al skaaren Last (af Furu)
til Danmark, Island og Færöerne. Resten mest til England.
Af Splitved udföres i de senere Aar intet. Hvad der er ud-
fört af Last under 38 Tommer, bestod för 1862 af Birkekubber.
Heri er senere indtraadt den Forandring, at Birkelasten nu for
en stor Del opskjæres og udföres som Stay. Den störste Ud-
skibning af Bord foregaar med Fartöier, der höre hjemme i
Distriktet, mest paa 4 Læst. Disse Fartöier ere byggede
særlig for at före Bord til Vestkysten af Jylland og Steder i
Liimfjorden.

Spaadommene om Skovenes Undergang ere gamle ogsaa
her i Amtet. Amtmand Holm forklarer Grundene til Skovenes
Undergang og talesr om „den liden Skov, som endnu er til-
bage," om at „forekomme den Mangel, hvormed Landet trues"
(Topografisk Journal, 9de Hefte, Side 97). Formentlig var
hvad der forbrugtes paa hans Tid lidet mod, hvad vor Tid
bringer frem. Man kan til Sammenligning efterse Amtmand
Holms Tabel for Aarene 1780-1787, hvilken dog synes at
være uklar (se den nævnte Journal, 2det Bind i Slutningen,
samt tredie Bind, 9de Hefte, Side 126-127). Hermed er
dog ikke modsagt, at Skovene meget udtyndes, drives over
Evne og nogle Steder maa give Bekymringer for Fremtiden.

4. Fiskeri.

Jeg har foran fremhævet, hvad der er mest fremtrædende
i denne Materie. Det hör tilföies. at en ikke ringe Del af
dette Amts Befolkning deltager i Vaarsildfiskeriet i Stavanger
Amt og Bergens Stift. Den vinder der Ros for Dygtighed.
Om Ferskvandsfiskeriet er der lidet at sige. Der kan heller
ikke være videre Opfordring til at opholde sig ved det Fiskeri,
som overhoved drives til dagligt Husbrug. Det er Makrel, Lax
og Hummer, som maa fremhæves.

Udförselen foregaar fornemmelig fra Kristianssand og Far-
sund. Jeg skal indtage, hvad den konstituerede Lensmand i
Vanse i Beretning af Marts 1866 forklarer om Fiskeriet inden
dette Præstegjeld

„Fiskeri er for et Distrikt med et saa udstrakt Kystareal
selvfölgelig en Hovedbedrift. Fornemmelig gjælder dette om.
Makrelfiskeriet, der foruden at levere et værdifuldt Bidrag saa-
vel i fersk som saltet Tilstand til Husholdningen forskaffer Di-
striktet dets væsentligste Udförselsartikel. Omtrent 150 for-

nemmelig aabne Baade, hver med en Besætning af 4 Mand,
sjeldent mere, vare forrige Aar • anbragte i denne Bedrift, og
havde hver Baad AO Garn, heller over end under. Hvor stor
Udskibningen har været, kan jeg ikke opgive anderledes, end
at en Baads Fangst i almindelige Aar ansættes til omtrent
20,000 Stkr., og at der gjennemsnitlig fortæres i Distriktet
aarlig 700 Tönder a 260 Stkr. Resten, eller 2,818,000 Stkr.,
skulde da udgjöre, hvad der bliver udskibet, og efter en anta
gelig Gjennemsnitspris af 36 Skill. pr. Snes udbringe 42,270
Spd. Herved maa imidlertid bemærkes, at forrige Sommer var
paa Grund af stormende Veir et slet Fangstaar, og at Baad-
antallet hvert Aar er tiltaget, uden at jeg dog formaar at op-
give, hvor stort det var i Begyndelsen af Perioden, eller hvor
stor den aarlige Tilvæxt har været. Lægger man til, hvad
Rognen, der staar i en Pris af omtrent 10 Spd. pr. Tönde,
har afgivet, og de ofte höiere Priser paa selve Fisken end an-
fört, der ere stegne ofte til 60 Skill., endog til en Spd. pr.
Snes, er det ikke saa usandsynligt, at Udbyttet af Makrelfisket i
Femaarsperioden kan beregnes med 40,000 Spd. pr. Aar, en
Gisning, jeg af erfarne Folk har hört opstille. Paa en indi-
rekte Maade skaffer Makreltrafiken  Fortjeneste ogsaa om Yin-
teren ved Indsamling af Is, der paa denne Kant af Landet
udelukkende sker for Makrellens Skyld og skaffer en saa meget
mere velkommen Indtægt, som denne falder paa den haardeste
Aarstid, hvor Næringskilderne ere faa eller ingen. At Udskib-
ningen af fersk Makrel udelukkende sker til England, behöver
neppe at tilföies. Laxefiskeriet antages ikke at være under-
gaaet anden Forandring, end at Prisen paa samme er steget
fra 10-11 Skill. til 16-20 Skill. pr. Pd. Heller ikke ere
Fangstindretningerne forögede i Antal eller Störrelse. Mæng-
den af denne Fisk skibes ogsaa fersk nedlagt i Is til England,
for en mindre Del direkte, men for störste Delen over Kristi-
anssand. Hummerfiskeriet beskjæftiger ogsaa endel især ældre
Mandspersoner, der afsætte Fangsten i Lodshavn, hvorfra den
i engelske Fartöier skibes til England. Udbyttet vides ikke
at have undergaaet nogen Forandring. I Vaarsildfiskeriet del-
tager Störstedelen af de yngre Mandspersoner, som ere hjemme
om Vinteren, med afvexlende Held. Som oftest bringer det
vel et Nettoudbytte. Revtorskfiskeriet, der för afgav ikke ube-
tydeligt til Udskibning östover, er i de senere Aar betydelig
aftaget og for dette Distrikts Vedkommende næsten ophört,
fornemmelig paa Grund af, at det maa drives paa samme Tid
som Makrelfisket, der frembyder sikrere Fortjeneste. Forresten
indskrænker Fiskeriet sig til med Haandsnöre og en enkelt
Gang med Not at trække til dagligt Brug de almindeligste
Fiskeslags af Havet og i de mange Ferskvand Orret.“

Laxefiskerieme ere formentlig i den senere Tid bedre end.
i den nærmest forangaaende og vare i 1865 meget indbrin-
gende, navnlig i Topdals-, Torrisdals- og Mandalselven, hvor
Udklækning af Fiskerogn er foregaaet i nogle Aar, og hvor
Opsynet har været virksomt til at hæmme ulovligt Fiskeri.

Jeg har foran anfört, hvilke Værdier af fersk og levende
Fisk efter de statistiske Tabeller er udfört fra dette Amt i
den omhandlede Femaarsperiode. Jeg har bemærket, at denne
Fisk næsten udelukkende bestaar af Makrel og Lax, der föres
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-c14' 1411f0 '''gteirSid Del
térai ti sâÍšk	 ik	 n1ning iìi ht
ti.. 6riii6eti (14- 	* 11	 'darligen,
nr ti0i1et i ctei ''tori6iLvai fora,' '6,f41.4i6t Ifid.beretting

gtínct	 Opå4erfi i'diCilidSs6rer. • Efter disse Op-
6,+• ^6-i • 4ir Üdiìgeii	 4WiIdšsand f1giide :

Máifrei•
1,d68,020-	20,S6+ SO. "1302r '5:295 Spd.

'1463 1,454M0*	 28,663(	 1Š6Š'1O,102 —

1g0i 1,61a,640	 ag,289	 '1864- 16,3'0'7
145	 4,350	 1805 3'2,440
1866 1,364,250	 45,431	 1866 26,852

og fra Parsund :
Mìki. 	Lax.

186 	i,5jd. 18 .0'	 •675 8pd.
1803 36,460 -L-L.	 18*3	 650
1864 0,1.20'	 1884 2,058'
1865 27;355	 -1865- 2,931 ---
1866 3,354	 18t6-1,110 --

UdSkitningeh af Makfél. og Lai't fra Plekkefjords Toldsted
er ikke ubetydelig. I i861.;iŠt 6# 1866 6r aarlig derfra
udskibet Makrel til Værdi áf 11,000 'a 14,000 gpd. ; af Lax i
Adrene 1863-1866 aarlig fra 'Spd. til 3,400 Spd. De
anförte Tal vine være tigtrækkelige til nbgénItUnde at vise
Forholdet mellem Udskibning af Makrel  6 -g af Lax. Naar de
statistiske Tabeller vise 114t stör tal (Under „fersk og levende
Fisk), er dette formentlig grundet delS i; at noot kan være
udskibet, efterat Amtets Opgaver ere eiti.r. erVede, delS deri at
der er Udskitet 'nogen aideti Fisk end Makrel og Lax, f. Ex.
Hellefisk. I 1865 kuride trarkedsijiis for Lax sættes til 12
Ort Pi. Bismerpund. Lai förtes til Kristianssánd fra Mandal
og Bergen; ni'en den Störsie Del af det fra ittistianssand Ud-
skibede, fiskeðeš i 'IraSdragene Ved sidstnævnte By ög i dennes
1■Tærhed. UclAitninien fra itriS'tianssand foregaar dels med
Dampskib,, dels 'Tried engelske FiSkesmaliker, hovedsagelig til
Hull og London. Ved de i'eStlig6 Toldsteder i Fiskesmakker.
Man forsögte i KristiansSand at gate til Skotland uden dog
at finde noget MarkeA der for kakiéten. Da denne næsten
udelukkende Skibes som fersk (dg atsaa hel), falder der kun
Utetydelig kakreliösin.

Atslabniiigen af litininer fr -a: ikii'§iian§§ands Toldsted er;
nu pad Ore lizenOr istbdetfor för iiiésten áléné pga di En-
kelis. Der udskibedes'	 'öjjgave:

1861	 .	 101,682 8tkr.
1• 462"	 24,047 —
j.81 63'	 . . 262;506
864	 .	 21,720 • —

1• 865	 . .	 . .	 -6,06 --
Kristian'SSand er' Amtets vigtigste taskibtingsSted 'tor

• 

mer.  Der iidförte§ al demie Vo'e idettele fra Amtet:
1861	 . 327;652 š tkr.
1862	 .
1863	

▪ 	

. 281,213 —
1864 . 451,400 —
0365	 . 556,489 —

Östers er aftaget, saa at deraf ikke er nogen Udskibning.
Af Ansjoser udskibes lidt, især til Hamburg.

Vaarsildfiskeriet har forladt dette Amt. I forrige Aarhun-
drede forekom Silden undertiden midt i Februar i saadan
Mængde, at en Tönde kunde kjöbes for 24 Skill. Det hændte,
at hele Læster bleve liggende paa Stranden til Forraadnelse,
fordi ingen Tilde have den. AfHöstsild var der til sine Tider
en stor Mængde; i September og October 1759 stod den tyk
op i IVIandalselven (Holm, 9de Hefte, Side 61). Om Perle-
muslinger, hvis Fangst her i Stiftet engang var bortforpagtet,
hörer jeg ikke Tale.

5, Bergværksdrift

foregaar ikke i Amtet.

6. Fabrik- og Haandværksdrift.

De Indretninger, som her (for Landdistriktet, og de 3
mindre Steder) helst kunne mærkes, ere Garverierne ved Flek-
kefjord og Parafinfabrikken ved Mandal. Ved de 5 Garverier
i Listers Fogderi (4 ved Flekkefjord og 1 i Nærheden af Far-
sund) angives at være sysselsat 5 Mestere, 44 Arbeidere og
28 Daglönnere, formentlig forskjelligt efter Aarstiderne. Det
tilvirkede Produkt ved de nævnte 5 Garverier anföres af Fog-
den til 17,042 Huder Saalelwder og 2,860 Skind aarlig. Jeg
ser, at af raa Huder, som i 1864 indförtes i Landet (2,380,039
Pd.), falder omtrent Del (739,436 Pd.) paa Flekkefjord. Fra
Garverierne ved Flekkefjord er i 1866 udfört 15,000 Stkr.
Huder Saalelæder. I de 4 Aar (1862-1865) har 3 af Gar-
verierne formentlig faaet en Ladning Huder (6000 Stkr.) direkte
fra Buenos Ayres og i 1866 2 Ladninger (tilsammen 13000
Stkr.) I de Aar, hvori man ikke har faaet 2 direkte Ladnin-
ger, har man kompletteret sig dels fra Bergen af Fartöier,
som paa Reisen fra Rio Grande eller Buenos Ayres har anlö-
bet Flekkefjord, dels fra Buenos Ayres over Antwerpen og
dels fra Antwerpen eller Havre.

Parafinoliefabrikken nær Mandal begyndte sin Virksomhed
Sommeren 1862 med at destillere Parafinolie af Boghead Coal
fra Gruber ved Ratbgate i Skotland. Begyndelsen skete med
2 Sæt Retorter eller tilsammen 8. Disses Antal forögedes
senere til 26. Fabrikken har gjennernsnitlig beskjæftiget 120
Mennesker daglig. Der var til Februar 1866 fabrikeret om-
trent 9400 Tänder Brændolie (Belysningsolie), omtrent 500
Tönder Maskinolie, omtrent 60 Tons Parafin. Af Lamper er
dels sammensat, dels fabrikeret omtrent 110,000 Stkr. Hvad
der er fabrikeret af Vognsmörelse, Svovlsyre og Glaubersalt, er
for ubetydeligt til at nævnes.

Dernæst mærkes en Korkefa,brik i Mandal med omtrent 35
Arbeidere daglig, et Forbrug af 180,000 Pd. Kork aarlig og
en Produktion af 300 a 350 Baller til en omtrentlig Værdi af
14,000 Spd. Korkeproppene forbruges hovedsagelig i Landet.
Nogle af de nævnte Arbeidere sysselsættes med Tilvirkning af
Korklivböier, der for Störstedelen afsættes til Udlandet. (Det
er i Forbindelse hermed bemærket, at forholdsvis faa af Lan-
dets Skibe forsyne sig med saadanne Böier, idet Loven af 7de
Mai 1857 om Redningsböier siges formedelst Mangel af
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Kontrol at were mendset). Fremdeles mærkes et Bomulds-
spinderi i Oddernæs med 1 Mester og 40 Arbeidere ; et Gar-
ven i Od.dernæs med 1 Mester og 9 Arbeidere, en Reberbane
i Mandal med 1 Mester og 10 Arbeidere, en Reberbane nær
Farsund ligesaa, 2 Dampsage nær Mandal med tilsammen 2
Mestere og 16 Arbeidere, Gismerö Skibsværft nær Mandal med
en Mester og 20 Arbeidere. Om flere af disse Indretninger
vedligge der Forklaringer fra Eierne.

Tabel No. 2 over Fabrikker i Amtet, Kristianssand med-
regnet, vedlægges (10 Tobaksspinderier i Kristianssand sees at
sysselsætte 8 Mestere, 4 Svende, 64 voxne Arbeidere, 96
Drenge, mekanisk Værksted, Dampmölle, Dampbageri, et större
Ölbryggeri, Reberbane, Gasværk. Se Magistratens Beretning
med Bilag).

'7. Binæringer.

Med Husfliden antages ikke at were foregaaet nogen syn-
derlig Forandring. Vildtets Værdi antages at være betydelig
steget, og der udföres deraf ikke saa ganske Lidet. Efter en
vedlagt, her oftere benyttet, Opgave fra Bestyrelsen af Han-
delsforeningen i Kristianssand udförtes der af Vildt ved denne
Byes Toldsted:

1851 288 Pd. 1861 5,283 Pd.
1851 3,521 - 1862 37,877
1856 12,801 - 1863 34,629 -
1859 15,539 - 1864 2,334 -
1860 13,341 - 1865 35,236 -

Udförselen foregaar nu ei alene til England, men ogsaa
til Belgien, Hamburg, Danmark og enkeltvis til Frankrige. Ud-
förselen fra andre Toldsteder i Amtet end Kristianssand er ikke
at agte for noget. Af norske Toldsteder er Kristianssand
uden Sammenligning det, hvorfra den störste Mængde „Fugle-
og andet Vildt" udföres til Udlandet.

Hvad der udbetales i Præmier for fteldte Rovdyr, er aar-
ligen indberettet.

*) Uaar, raa Vaar, Æggene led Skade.

Ligesaa inflber,ettes a.sarligpn, hvilke Sparebanker der er
inden Amtet, med hvilke Nidler de virke o. s. v. Da der nu
aarligen tör ventes offentliggjort af Statsstyrelsen, hvilke
ler der in.destaa i Sparebankerne, skal man ikke her opholde
sig derved.

Af privilegerede Lanahandlere har der altid været meget
faa her i Amtet.

Under No. 3 vedlægges Tabel for hele Amtet over de i de
sidste 5 Aar thinglæste og aflæste Gjældsbreve og Skifteudlæg,
hvorved Pant er givet i faste Eiend.omme, og afholdte Execu-
tioners og Udpantningers Antal og Belöb. Under No. 4 Op-
gave over Antal og Belöb af Tvangsaulitioner. Ligesaa ved-
ligge de specielle Opgaver fra Retsskrivere og Fogder, der
ligge til Grund for samme.

Med Hensyn til Amtets Veivæsen bemærkes, at Omlægning
af Hovedveien mellem Aabel og Aalefjeer, paa Grændsen af
Nedenæs, er fuldfört i Femaaret. I dette paabegyndtes Om.-
lægning af Hovedveien mellem Mandal og Vigeland. Forskjel-
lige BygÇleveie ere fra nyt anlagte eller omlagte til antagelig
eller god Kjörevei. Disse Veie falde vwsentlig: i Ran.dösund
omtrent I Mil, i Holme omtrent Mil, i Vanse omtrent 2,1
Mil, i Kvinesdal omtrent 1 Mil. Hertil kommer betydelige Ar-
beider paa, Bygdeveien gjennem Siredalen, udförte  væsentlig ved
Bidrag af Staten, tildels ogsaa ved indkomne private Bidrag
og ved Bidrag af Bygden.

Flere Aar i det heromhandlede Tidsrum vare betegnede
ved store Flomme. Den strideste af disse indtraf den 17de
Septbr. 1864, da Broen ved Mandal — omtrent den midtre
Halvdel — blev bortrevet af den paagaaende Last. Ved samme
Flom gik endel mindre Broer hist og ker, ligesom ikke faa
Veistrækninger beskadigedes. I de fleste af de senere Aar har
Flomme hidfört Vanskeligheder for Veie og Broer.

Udvandring til Amerika er ikke hidtil foregaaet i Amtet
i nogen mærkelig Grad. Nogen Udvandring foregaar vel der-
ved, at Söfolk herfra tage Hyre paa fremmede Fartöier og ikke
komme tilbage.

Fra de indre Sogne foregaar nogen Flytning til Byerne
og Kysten.

B. lijObstwderne og Ladestederne.
1. Kristianssand.

I enkelte Retninger kan jeg henvise til hvad foran under
de almindelige Bemærkninger er anfört. Forövrigt henviser
jeg til Magistratens vedlagte Beretning af 17de Decem-
ber 1866:

„Ved hoslagt at fremsende de i Anledning af Femaarsbe-
retningen paabudne tabellariske Oversigter for Kristianssands
Byes Vedkommende, skal Magistraten angaaende Byens For-
holde i Femaaret 1861-1865 tillade sig at yttre Folgende:

A. Med Hensyn til Handelen.
Med Hensyn til Han.delsforholdene yttrer Direktionen for

den herværende Handelsforening blandt Andet i sin Beretning
Folgende:

„Tmlastudförselen har gradeviis steget i Femaarets
Löb. Den mindste Udförsel har fundet Sted i 1864, (dansk
Krigsaar) nemlig 14,391 og den störste i 1865, nemlig 18,653
Com.-Læster. For imidlertid at kunne bedömme Forholdene,
er det nödvendigt, at man  • undersöger de forskjellige Lastsorter.

2*
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a. Fransk huggen Last udskibes mindre end tidligere,
hvorimod Udskibningen af skaaren Last til Sydfrankrig er til-
taget ei tbetydeligt.

b. Udförselen til Holland, der næsten udelukkende be
sörges af hollandske Skibe, befinder sig jevnt aftagende.

C. Udförselen af Bord til Bremen er ogsaa aftaget og
var under den danske Krig næsten ophört.

d. Udförselen til England af Bjælker er gaaet tilbage og
kun en enkelt Ladning afskibes, derimod udskibes en Del skaa-
ren Last, Battens, ligesom ogsaa Pitprops-Udförselen samme-
stedshen til stor Skade for vore Skove betydeligen er tiltaget.

e. Dansk Last udskibes omtrent i samme Qvantum som
tidligere. I Krigsaaret faldt denne Trælastudskibning til næ-
sten Ingenting, men i forrige Aar fandt som en Fölge deraf
betydelig Udskibning Sted.

f. Stav og Splitved som tidligere.
Udskibningen af fersk Fisk har i Femaarets Löb antaget

betydelige Dimensioner.
Grunden til Formindskelsen i Makreludskibningen i 1865

var daarligt Fiske. Gjennemsnitspriis har været 60 Skill. dog
har Prisen oftere været oppe i 96 Skill. pr. Snes.

Laxeudförselen har stadigen tiltaget, ligesom ogsaa Pri-
serne jevnt ere stegne. Forrige Aar kan Gjennemsnits Mar-
keds-Pris ansættes til 12 Ort pr. Bismerpund. Den varierede
nemlig imellem 2 og 3 Spd. pr. Bismerpund.

Lax tilförtes fra Mandal og Bergen, men den störste Del
fiskedes i Vasdragene her og i Byens Nærhed. Udskibningen
foregaar dels med Dampskibe, dels med engelske Fiskesmakker,
hovedsageligen til England nemlig Hull og London. Man for-
ságte at skibe til Skotland uden dog at finde noget Marked
der  for Makrellen.

Ö ste r s er desværre aftaget paa disse Kanter og aftager
fremdeles. Ingen Udskibning.

Vildtudför s e len er betydelig tiltaget siden forrige
Femaar.

Udförselen foregaar nu ei alene til England men til Bel-
gien, Hamburg, Danmark, og et Parti er endog i Slutningen
af forrige Aar afgaaet til Frankrig.

M akre ir o g n. Paa Grund af at Fisken næsten udeluk-
kende skibes som fersk (og altsaa hel) falder kun ubetyde-
ligt, og denne Vare kan neppe mOre betragtes som Udförsels-
gjenstand.

Hum m er. Afskibningen er nu paa en hel Del Hænder
istedetfor för næsten paa en Enkelt og er tiltaget.

Af mindre Udförselsgjenstande mærkes : Egebark, (udski-
bes hovedsagelig til Danmark).

Ansjovis, der nedlægges her paa Stedet (hovedsagelig til
Hamburg). Gjedeskind, Bukkeskind samt lidt Tyttebær.

Skibs fa r t en i Kristianssand har taget et betydeligt Op-
sving i det forlöbne Femaar. Handelsflaaden er bleven for-
öget med 42 Skibe, nemlig 1 over 400 (umaalt), 9 mellem
3-400, 10 mellem 2-300, 2 mellem 1-200, 4 over 50,
15 under 50 Kom.-Læster og 1 Dampskib paa ca. 8 Læster,
tilsammen omtrent 7,064 Kom.-Læster. Paa Grund af, at et
Skib ei er maalt, kan man ei komme det sande Tal nærmere.

De fleste större Skibe ere indkjöbte fra Udlandet. Der-
imod ere 17 Skibe forliste, 11 solgte og 2 kasserede, tilsam-
men 1,752 Læster.

Kommu ni k a ti on en. Kystfarten med Dampskibe er be-
tydelig udviklet. Nye Dampskibslinier aabnede mellem Kri-
stiania og London, anlöbende Kristianssand, hvilken Linie er
af overmaade Vigtighed for Fiskeexporten. Ligesaa en Linie
mellem Kjöbenhavn og Leith anlöbende Kristianssand paa Tour
og Retour. Denne Rute vedvarer hele Aaret og er meget be-
tydningsfuld som den eneste direkte Forbindelse med Udlandet
i Vintertiden. Et lidet Dampskib er blevet anskaffet i Fem-
aarets Löb af en Privatmand. Det er hovedsagelig bestemt til
Last- og Skibsbuxering.

Skibsbyggeriet.  Kun 5 Skibe ere byggede i Fem-
aarets Löb. I Slutningen af forrige Aar stod derimod 3 Skibe
paa Stabelen, ligesom en af Stedets Værftseiere her har op-
fört et stort Skur til at bygge Skibe under. Denne Nærings-
gren harhar saaledes i Quinquenniets sidste Aar taget Opsving,
og Udsigterne synes lovende for Fremtiden."

Idet man i det Væsentlige henholder sig til ovenstaaende Be-
retning skal man tilföie, at Indförselshandelen her paa Stedet  væ-
sentlig indskrænker sig til, hvad der udfordres for at forsyne Ba-
gerne med de for den umiddelbare Konsum fornödne Varer.
Nogen egentlig Spekulationshandel med udenlandske Varer fin-
der saaledes ikke Sted her, med Undtagelse af et Par Kolo-
nialartikler, nemlig Kaffe og Sukker, hvori Nogle af Stedets
Handlende i den seneste Tid have begyndt at arbeide lidt
en gros. Samhandelen med Landdistrikterne har holdt sig
omtrent paa samme Standpunkt som i foregaaende Tidsrum.
Noget Opsving i denne Retning kan neppe ventes uden forbe-
drede og udvidede Landkommunikationer. I saa Henseende
staa disse Distrikter tilbage, men Opmærksomheden for Sa-
gens Vigtighed er vakt, og har især henimod Femaarets Slut-
ning Interessen for Veiforbedringerne vist sig ved Bevillinger
eller Tilbud om Bevillinger til Belöb af 14,000 Spd. fra Kri-
stianssands Kommune. Der er al Udsigt til, at heraf over
5,000 Spd. allerede i den nærmeste Fremtid ville blive an-
vendte til Veiforbindelse mellem Kristiansand og Dele af dets
Landdistrikt, som hidtil saagodtsom har været uden Veie.
Hvorvidt vor Byes Bestræbelser og tilbudte Offere for videre
Veiforbedringer ville lykkes, beror væsentlig paa hvilken Un-
derstöttelse disse Bestræbelser ville finde fra Statens og an-
gjældende Amtskommunes Side. Ogsaa Elve- og Strömrens-
ninger, for hvilke Opmærksomheden i de senere Tider er sær-
deles vakt, vil foröge Handelsforbindelsen mellem vor By og
dens Opland og virke velgjörende paa de nærliggende Landdi-
strikter, der vel maa erkjendes i Forhold til de Fremskridt,
Landet forövrigt har gjort, at ligge noget tilbage.

Udförselshandelen vil af den ovennævnte Beretning sees
at være i Fremgang. Dette gjælder isærdeleshed Fiskeudskib-
ningen, der i Femaaret har taget et rask Opsving og lover
at blive af megen Betydning for Stedets Opkomst. Udbyttet
af Bedriften falder for en ikke ringe Del paa de lavere Sam-
fundsklasser, idet den giver Anledning til Beskjaeftigelse for
mange Hænder ikke blot under selve Fiskeriet og Udskibnin-
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gen, men ogsaa ved de Forarbeider, som maa foregaa om Vin-
teren, fornemmelig ved Forsyning med lis til Varens Nedlæg-
ning. Udrustningen til Makrelfangsten — en Virksomhed, der
formenes at kunne udvides betydelig og formentlig vil blive
udvidet efterhaanden, som Rye Markeder aabnes i Udlandet —
sker i Regelen for Fiskerens egen Regning. Kun undtagelses-
vis udrustes for Kjöbmandens Regning og da ialmindelighed
paa Part i Fangsten med Fiskeren. Forholdsvis ringe er
Antallet af de Baade, som fra selve Byen udrustes til Makrel-
fisket, omtrent 20. Et overveiende större Antal Baade udru-
stes fra de omkringliggende Distrikter, men Fangsten bringes
hertil Stedet til Udskibning. En Baad med Tilbehör kan an-
slaaes til en Værdi af 250 a 300 Spd. Hver Baad er be-
mandet med 2 a 3 Mand og forsynet med 20-35 Garn. For-
tjenesten pr. Baad kan ansættes gjennemsnitlig til 200 Spd.
Enkelte Baade have havt endog det dobbelte Udbytte. Den i
Femaaret stærkt tiltagne Dampskibsforbindelse med England
har övet en særdeles gunstig Indflydelse paa den heromhand-
lede Bedrift. Omtrent 30 Handlende — hvoraf 10 a 12 En-
gelskmænd — have beskjæftiget sig med Udskibningen.

Byens ifölge Kongelig Resolution af 12te Februar 1841
nedlagte Börs ejede ved Udgangen af 1865 en Kapital al 2,921
Spd. 111 Skill.

B. Med Hensyn til Skibsfarten.

De her hjemmehörende Fartöiers Drægtighed var den 31te
December 1860 6,266 Kommercelæster, Den 31te December
1865 var Drægtigheden 12,271 Kommercelæster. Tilvæxten
var altsaa omtrent 6,000 Kommercelæster, hvilket efter en
Gjennemsnitspris af 60 Spd. pr. Kom.-Læst udviser en For-
ögelse i Handelsflaadens Værdi af 360,000 Spd., et Belöb, der
for den overveiende Del er at anse som Frugten af opsparet
Kapital, hvilket vidner om god Fremgang i ökonomisk Vel-
være. At Fragtfarten, hvortil Stedets Handelsflaade forstör-
stedelen anvendes, i Femaaret har været lönnende, maa ansees
godtgjort ved den paaviste store Tilvæxt, der fremdeles er
fortsat i det nye Femaar. Byen har 2de mindre Dampskibe
— hvoraf det ene anskaffet af en Privatmand i Femaaret —
der lette Forbindelsen med de nærmeste Distrikter. Llinp-
skibsforbindelsen med Udlandet ved faste Router, der beröre
Kristianssand, har betydelig tiltaget i Femaaret. Hyren er
fremdeles som i forrige Femaarsberetning opgivet: for en 1ste
Styrmand 14 Spd., for en 2den Styrmand 12 Spd., for en hel-
og en halvbefaren Matros resp. 10 og 8 Spd. maanedlig.

C. Iled Hensyn til Haandvearksdriften.

Haandværksdriften i Kristianssand maa siges at staa om-
trent paa samme Trin som foregaaende Femaarsperiode. De
Arbeider, som i de forskjellige Haandværk leveres, kunne hver-
ken siges at staa under eller over, hvad der andetsteds i Lan-
det er sædvanligt. Der arbeides i Regelen kun for Byens
egen Forsyning; kun Snedkerne, Smedene og Hattemagerne
antages at have lidt udenbyes Afsætning.

D. Med Hensyn til Fabrikdriften.
Ei heller Fabrikdriften antages i Femaaret at have været

underkastet nogen synderlig Forandring. Af Tabellen over Fa-
brikdriften vil sees, at endel mindre betydelige Fabrikanlæg,
deriblandt det i forrige Femaarsberetning omhandlede Væveri,
ere nedlagte. Tobaksfabrikationen er fremdeles den for Stedet
mest betydende Fabrikvirksomhed. Virksomheden antages at
være ret lönnende, og de forarbeidede Produkter finde Sögning
rundtom i Landet, fornemmelig dog paa Vestkanten. Den i
forrige Femaarsberetning omhandlede Dampmölle, hvormed staar
i Forbindelse en Hövlemaskine samt en Cirkel- og Fineersag,
antages i Femaaret at have havt god Fremgang. Et Damp-
bageri, hvis Dampkjedel ogsaa driver en Cirkelsag, er i Fem-
aarets Löb anlagt.

E. Med Hensyn til Skibsbyggeriet.

Skibsbyggeriet, der skulde synes at egne sig særdeles her
for Stedet, har, med Undtagelse af forefaldende Reparationsar-
beide, for en Tid været ganske ubetydeligt. Först henimod
Femaarets Slutning har en Forandring til det Bedre vist sig,
idet der i 1865 gik et nybygget Skib paa Vandet. For Ti-
den staar et Fartöi under Bygning, ligesom i dette Aars Höst
et Fartöi atter löb paa Vandet. Det tör ansees som et Frem-
skridt ved denne Bedrift, at man nu har begyndt at bygge
Skibe efter Akkord med Tömmermændene, istedetfor at tid-
ligere i Regelen alt Skibsarbeide gik paa Daglön. Efter hvad
der er bragt i Erfaring, skal denne Fremgangsmaade, der har
været benyttet ved det senest aflöbne Skib, have været til
Fordel baade for Arbeiderne og Bygherren.

F. Bled Hensyn til Jordbruget.

Byens Landdistrikt er 2de större Ejendomme samt endel
mindre Parceller. Om Dyrkningen af disse Eiendomme er
intet Særdeles at sige. Den ene af de större Ejendomme dri-
ves ved Forpagtere.

G. Med Hensyn til Tilstanden i Almindelighed.

Er Kristianssand i Femaaret end ikke gaaet saa rask
fremad som mange andre af Landets Byer, saa maa det dog
med Sandhed kunne siges, at Byen i denne Femaarsperiode
har gjort större Fremskridt end i nogen foregaaende Periode.
Flere af Byens kommunale Institutioner ere bragte godt fremad.
Fornemmelig maa fremhæves Almueskolevæsenet, der befinder
sig i en til dets Vigtighed svarende tilfredsstillende Tilstand.
Ogsaa for Borgerskolevæsenet er der dels allerede gjort, dels
taget Initiativ til Forbedringer. Der er henimod Femaarets
Slutning reist Spörgsmaal om forbedrede og udvidede Lokaler
for Borger- eller Middelstandsskolen, og der er grundet Haab
om, at Sagen vil nyde Fremme. Til Udvidelse af Byens Vand-
værk bevilgedes i 1865 et Belöb af 10,000 Spd. Arbeidet
er fuldfört i dette Aar. Vandledningens Afbenyttelse i Husene

har været i jevnt Tiltagende. Antallet af private Indtag fra
Ledningen er 270. Opförelse af nyt Fængsel og Raadstue er

i Femaaret fuldfört. Til Havnens Udbedring og Uddybning
ved Benyttelse af et Staten tilhörende Dampmudderapparat er
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i Femaaret bevilget og tforstörstedelen alterede auendt et Be-
löb af over 6,000 Spd. Til Lettelse for den indenlandske
Trafik ere flere af Byens Almenninger bleven forsynede med
Qualm

Sundheds- og Renlighedsforholdene have været Gjenstand
for en omhyggelig Opsigt og Forbedring. Meget vil i saa
Henseende være at vinde ved en tidsmæssig Istandsættelse af
flere af Byens hidtil forsömte Gader. Sandsen for dette An-
liggende er vakt og det er at haabe, at det ved Femaarspe-
riodens Slutning reiste Spörgsmaal om en betydeligere Bevil-
ling, sigtende til snarlig at faa Brolægningsvæsenet tilfredsstil-
lende ordnet, vil vinde Fremgang.

Adgangen til Arbeidsfortjeneste har i Femaaret været jevn
og god. Daglönnen har derfor været i Stigende, saa at Ar-
beidsklasens Stilling maa siges idethele at have været gunstig.

Den almindelige Velstand synes at have været jevnt fremad-
skridende. Derom vidner blandt Mere ogsaa den herværende
Sparebanks Stilling. Det Belöb, som den 31te December 1860
henstod under Sparebankens Bestyrelse udgjorde 283,111 Spd.,
hvoraf 19,683 Spd. udgjorde Sparebankens eget Fond. Den
31te December 1865 henstod i Indretningen 517,490 Spd.,
hvoraf dens eget Fond udgjorde 35,481 Spd. Medens For-
ögelsen af Foliobelöbet og af eget Fond fra 1855-1860 kun
udgjorde respektive 9,767 Spd. og 9,775 Spd., har Stignin-
gen i sidste Femmar udgjort resp. 218,581 Spd. ,og 15,798
Spd. De brandforsikkrede Bygningers Værdi, der den 31te
December 1860 udgjorde 1,089,710 Spd. var den 31te De-
cember 1865 steget til 1,168,850 Spd.

Kommuneskatterne have i Femaaret udgjort :

1. Byskat:
	

1861.	 1862.	 1863.	 1864.	 1865.
a) Grund- og Bygningsskat 10,160 Spd. 11,440 Spd. „ Sk. 12,400 Spd. „ Sk. 12,400 Spd. „ Sk. 12,400 Spd. „ Sk.
b) Næringsskat . . 	 2,540 --	 2,860-	 -	 3,100-	 „ -	 3,100 -	 fl -

	3,100	 fl

2. Fattigskat .	 .	 13,400 -	 13,000 -	 „ -
	 11,500 -	 -	 9,600	

"
	 9,300 - 

"

27,300 Spd, „ Sk. 27,000 Spd. „ Sk. 25,100 Spd. „ Sk. 24,800 Spd. „ Sk.
2,666 - 80 -	 2,666 - 80 -	 3,333 - 40 -	 3,333 --- 40 -
736 -- „ -	 752	 „ -	 760 - „	 790 - » -
147- „	 143- „ -	 157- „ -	 146 - » -

26,100 Spd.
3. Brændevinsafgift . .	 .	 4,000 -
4. Afgift af Salg af 61 og Vin m.V. 662 -
5. Afgift af Hunde . 	 143 -

De samlede Belöb 30,903 Spd, 30,849 Spd. 80 Sk. 30,561 Spd. 80 Sk. 29,350 Spd. 40 Sk. 29,069 Spd. 40 Sk.

Den 31te December 1860 udgjorde Beholdningen i By-
kassen	 . .	 2,207 Spd.

Fattigkassen .	 2,431 -	  4,638 Spd.
hvorimod Beholdningerne den 31te De-

cember 1865 vare : i Bykassen .	 5,289 Spd.
i Fáttigkassen .	

•	

6,129 -	 11,418 Spd.

Den i Femaaret stedfundne aarlige Formindskelse af Fat-
tigskatten formenes dog ikke at udtrykke en tilsvarende Ned-
gang i den- ydede Fattigunderstöttelse. Forskjellige andre Mo-
menter komme herved i Betragtning, saasom at i de sidste
Aar af Perioden Brændevins- og •Ölafgiften helt er indflydt i
Fattigkassen - med Undtagelse af 400 Spd. til Kontrol med
Brændevinshandelen - medens forhen kun I Dele af hine Af-
gifter indgik i Fattigkassen. Endvidere maa bemærkes, at
Fattigkassen, antageligen paa Grund af mindre tilstrækkelige
Overslag og deraf flydende for liden Skatteligning i foregaaende
Aar, henimod Slutningen al Perioden 1856-1860 var geraadet
i en Underballance, hvis Dækning i de fölgende Aar fordrede
et större aarligt Skattepaalmg end Aarets egne Udgifter egent-
lig gjorde Krav paa. Imidlertid maa det paa den anden Side
ogsaa mærkes, at Fattigkassen samtidig overtog Byrder, den
forhen ikke havde baaret, nemlig Omsorgen for de Sindssyge,
der fordre en fra andre Fattiges forskjellig Forpleining, ligesom
Fattigkassen samtidig gav Slip paa en aarlig Afgift af Bykas-
sen, stor 480 Spd. Efter alt det Anförte synes dog saameget at
fremgaa af de angivne Talstörrelser, at Fattigbyrderne ikke ere
stegne i sidste Femaarsperiode, uagtet  Folkemængden har vw-
ret i Tiltagende. Grunden til denne Standsning i Fattigbyr-

dernes tidligere endog truende Stigning, tör for en  væsentlig
Del söges i Byens stigende Velvære og den rigeligere faldende
Arbeidsfortjeneste. Den af et forbedret Almueskolevæsen fly-
dende större Oplysning, et större Alvor i Sindet og en udbredt
religiös Vækkelse, der ogsaa har naaet vor By, maa naturlig-
vis ogsaa forudsættes at have övet en vægtig Indflydelse i den
heromhandlede Retning. Endelig tror man at burde fremhæve
som et medvirkende Moment de herværende mange forskjel-
lige Indretninger og Foreninger, sigtende til at fremme mo-
ralsk og physisk Velvære blandt Befolkningen. Som saulanne
skal her nævnes:

1. Börneasylet. 2. Haanclgjerningsskolen for Pigebörn,
hvoraf 1 underholdes af det offentlige Fattigvæsen, 3 ved Pri-
vats Bidrag. 3. Foreningen for privat Fattigpleie, istandbragt
ved Foreningen for den indre Mission. 4. Foreningen til
Omsorg for ældre ugifte Damer. 5. Foreningen til Omsorg
for fattige Barselkvinder. 6. Selskabet „De Gamles og Ef-
terladtes Venners Understöttelsesfond." 7. Foreningen til Om-
sorg for ældre Tyende af Kvindekjönnet. 8. Selskabet „Det
ædle Formaal". 9. Handels-, Haandværks- og Arbeiderfor-
eningerne. 10. Tegneskolen. 11. Sömandsskolen. 12. Mid-
delstandsskolen. For Byens Forskjönnelse, navnlig ved Træ-
plantninger i og udenfor Byen, virkes af Byselskabet med en
Iver og Opofrelse, der fortjener Paaskjönnelse. Forsanidt
Beretninger om de nævnte Foreningers og Indretningers Virk-
somhed til Magistraten ere indlöbne, vedlægges de.

Ved Udgangen af Aaret 1865 var Bykassens Gjeld 16,500
Spd. Fattigkassen havde ingen Gjeld. Havnekassens i for-
rige Femaarsberetning omhandlede Beholdning er medgaaet til
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de foran ommvnte extraordinære Arbeider ved Havnen. Da
Havnekassens andre Indtægter desuagtet ikke have været til-
strækkelige til Dækning af Udgifterne, er der i Femaarets Löb
paalagt 2 Procent paa Toldintraderne.

Den almindelige Tjenerlön er steget noget i Femaaret.

Lönnen for en Gaardsdreng kan ansættes til 40 a 50 Spd.
aarlig og for en Tjenestepige fra 12 til 20 Spd. aarlig.

Sluttelig vedlægges Beretninger om Almueskolevæsenet og
den herværende Sparebank."

2. Mandal.

Fogden i Mandals Fogderi yttrer (28de Marts 1866) Folgende:
„Ladestedet Mandal, Malmö og Kleven. Dets Folke-

mængde var 1855 2,719, men er nu efter sidste Folketælling
3,837, altsaa steget 1,118 i de sidste 10 Aar.

Tabellen No. 4 viser Antallet af de forskjellige Nærings-
drivende og deres Betjente, samt Skatteydernes Antal og den
Kommune- og Fattigskat, som aarlig er bleven udredet.

Kommunens Gjæld er fölgende: til Oplysningsvæsenets
Fond, stiftet 1855 den 28de Juni til Indkjöb af Mandals
Grund, oprindelig 18,000 Spd., som nu er afbetalt til 15,987
Spd. 98 Skill.; 1861 den 19de Februar til Kirkegaardens Ud-
videlse, oprindelig 2000 Spd., hvorpaa nu rester 1720 Spd.;
1863 den 12te September til Opförelse af en ny Borgerskole,
3000 Spd., hvorpaa nu rester 2,790 Spd. ; til Anlæg af et
Vandværk, som er anslaaet til 18,000 Spd., har Kommunen
faaet Bevilling til at udstede Obligationer overensstemmende
med Lov af 21de August 1851 og 18de Mai 1860, hvilke
Obligationer ere overtagne af Private og af Mandals Sparebank
til 96 pCt. og 5 pCt. aarlig Rente. Til at udföre dette Ar-
beide og tillige bistaa Reguleringskommissionen med Ordningen
af Ladestedets Gader og andet teknisk Arbeide har Kommu-
nalbestyrelsen bevilget indtil 500 Spd. for et Aar til en Inge-
niör, som man har Haab om at faa. Til Opförelse af en ny
Almuskole paa Malmö, som saa höilig tiltrænges, har Kommu-
nebestyrelsen bevilget optaget et Laan af 1,500 Spd., ansögt
af Oplysningsvæsenets Fond.

Tabel No. 2 i Forening med de under Löbe-No. A til og
med h fremlagte Opgaver angiver de Fabrikker og andre Indu-
strianlæg, som findes i Ladestedet, og deres Drift.

Vedlagte Tabel No. 7 fra Mandals Toldkasserer angiver
Fartöiernes Antal og Læstedrægtighed hvert Aar og godtgjör,
at Skibsfarten aarlig har tiltaget. Tabel No. 8 eller Beretning
om Mandals Sparebank, som blev stiftet 1839, viser dens Stil-
ling, Indskydernes og Forstandernes Antal, samt hvorledes endel
af dens Overskud er anvendt i det sidste Aar. I de fire fore-
gaaende itar er bevilget: 1861 til Haandværksforeningens Kasse
20 Spd., til Sömandsforeningen 30 Spd., til Ade Haandgjer-
ningsskole 35 Spd. aarlig, til Træplantning 20 Spd. og til 1
Döbefont 50 Spd. ; i 1862 til samme Indretninger tilsammen
180 Spd., samt desuden til de Trængende i Siredalen 50 Spd.;
i 1863 ligeledes 200 Spd. og til en Bro i Bygdeveien 30 Spd. ;
og i 1864 til de samme Foreninger 180 Spd., samt til Man-
dals nye Borgerskole 1,500 Spd., men hvoraf til Dato ikkun
er hævet 1000 Spd., og endtlig til en Musiklærer 50 Spd.
aarlig indtil videre, og til Mandals vordende Vandværk 200
spd. aarlig.

Mandals Understöttelsesforening for trængende Sömænd,
som blev stiftet 1851, eier nu for Skipper- og Styrmandsklassen
1,640 Spd. og for Matrosklassen 570 Spd. ; i sidste Aar blev
uddelt 50 Spd. Haandværkernes Syge- og Understöttelseskasse
har 60 Medlemmer og eier nu 365 Spd.

Mandals Sömandsskole har aarlig været i Virksomhed med
et Antal Elever, som i 1861 var 33 og senere er steget til
51, og ved naadigst Resolution af 15de Januar sidstleden er
det bevilget, at Navigationsexamen maa afholdes i Mandal,
hvilket i Aar er begyndt. Elevernes Antal vil saaledes upaa-
tvivlelig foröges endnu mere.

Mandals Havnekasses Status var ved forrige Aars Udgang
1246 Spd. 14 Skill., som indestaar i Mandals Sparebank. I
Aaret 1865 var Indtægten 531 Spd, 48 Skill., men Udgiften,
hovedsagelig som Fölge af den Skade, som Havnen led ved.
den svære Flom, 631 Spd. 103 Skill., dog staar endnu Repa-
rationer tilbage, der overstiger Havnekassens nærværende Be-
holdning.

Brændevinsafgiften, der svares al 8 Udsælgere, er 1,566
Spd. 80 Skill. og for Ol- og Vin-Udsalg 350 Spd.; Hundeskat
40 Spd.

Ladestedets Udförselsartikler ere hovedsagelig Trælast, Ege-
og Birkebark, Parafinolie og Lamper, jiorkeproppe, Læder og
Skind.

Trælasten, forædlet til Bjelker, Planker, Bord og Stay,
udskibes til Danmark, Frankrige og Skotland og til dette Sted
afsendes en Mængde Paale-, Props- og Birkelast. Ege- og
Birkebarken sendes fornemmelig til indenrigske Steder, hvor
Forbruget aarlig tiltager. Parafinfabrikkens Fabrikata afsættes
i betydelig Mængde og befordres hele Landet over ved Fa-
brikkens eget Dampskib, der er i stadig Fart, foruden flere
mindre Fartöier og nyder formentlig stigende Sögning. Korke-
proppefabrikken er i stigende Virksomhed, og Afsætningen er
fornemmelig til Östlandet.

Ladestedets Skibsfart har aarligen tiltaget især med större

Skibe i Fragtfart paa alle Verdenshave og har været ind-
bringende.

Krambodhandelen har stadigen tlitaget og med jevn For-
del. Men i de senere Aar har nogle Handlende, især Begyn-
dere, som have udbredt deres Virksomhed formeget uden at
eie Kapitaler og ikke havt fornödne Indsigter i Handelen, maat-

tet overlevere sit Bo til Skifterettens Behandling.
Haandværkerne, især Smeden, Snedkeren, Tömmermanden

og Hjulmageren, ere gaaede fremad, levere bedre Arbeide og

leve godt.
I det Hele er Ladestedet i Femaaret gaaet fremad saavel
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i Folkemængde som i Velstand, og denne er temmelig jevnt
fordele.

Jeg skal her bemærke, at jeg antager, at den Tid nær-
mer sig, da man hör söge forandret den gjældende Ordning, 1

hvorefter Magistraturen og Politivæsenet i Mandal er henlagt
til Fogden, uden at han derfor oppebærer nogen til Arbeidet
passende Lön.

3. Farsund.

Fogden i Lister yttrer om dette Ladested :
'Han d el. De Flestes Handel er som forhen indskrænket

til Afsætning i Smaat til Stedets og Landdistriktets Indvaanere
af Varer, som forskrives dels fra Udlandet og dels fra inden-
rigske Steder. Udförselsartiklerne bestaa hovedsagelig af Sild,
der fiskes ved Skudesnees og Kinn, og af Makrel samt af Hum-
mer og Lax.

Skibsfarten vides ikke at være undergaaet nogen væsent-
lig Forandring.

Haandværksdriften heller ikke.
Fabrikdrift gives ikke.
Bergværksdrift heller ikke.
Skibsbyggeri er ikke foregaaet i Femaaret.
Lönnen i Farsund for en Tjenestepige er 8 til 14 Spd.

aarlig og for en Arbejdsmand 48-60 Skill. daglig."

4. Flekkefjord.

Angaaende denne Byes ökonomiske Forhold i de sidste
fem Aar har Byfogden afgivet vedlagte  Beretning:

"Ifölge Kongelig Resolution af 23de December 1839 tillader
Undertegnede sig herved at afgive fölgende Indberetning angaa-
ende det ökonomiske Forhold i Kjöbstaden Flekkefjord for
Tidsrummet fra 1 ste Januar 1861 til 31te December 1865.

A. Handel.

Stedets Udförselshandel har ligesom i de foregaaende 5
Aar været ubetydelig. De Produkter, der udskibes til Udlandet,
bestaa især af Sild, som fiskes i Stavanger Amt og Bergens
Stift, samt af Makrel og  Heraf er i de sidste 5 Aar ud-
fört i Gjennemsnit 2,911,1 Tönde Sild, Makrel for en Værdi
af 6,027 Spd. og Lax for 1,265 Spd.

De Produkter, som udföres herfra til andre Steder i Lan-
det bestaa især af Læder fra de i Nærheden af Flekkefjord
liggende Garverier, hvilket Læder for den störste Del sendes
til östlandet, samt dernæst af Töndestav, der gaar til de Di-
strikter, hvor Vaarsilden fiskes.

Toldintraderne, som næsten udelukkende bestaa af Ind-
förselstold, udgjöre i Gjennemsnit for heromhandlede 5 Aar
11,436 Spd. 97 Skill.

Over Antallet af de næringsdrivende Borgere og skatte-
ydende Indvaanere ved Udgangen af Aaret 1865 vedlægges Tabel.

B. Skibsfart.

Skibsfarten er ubetydelig og Stedet har i dette Tidsrum
vel havt nogen, men ikke stor Fortjeneste ved Fragtfart.

Ved 1800 Aars Udgang eiede Stedets Indvaanere 31 Far-
töier drægtige 981 Commercelæster og ved 1865 Aars Udgang
35 Fartöier drægtige 9071 Kommercelæst, hvortil kommer
et i Begyndelsen af forrige Aar indkjöbt Fartöi, som endnu
ikke er maalt her i Landet, men antages at være drægtig noget
over 200 Kommercelæster.

C. Haandværksdrift.
I flere Professioner har Byen duelige Haandværkere, som.

forsyne Stedet og Omegnen med det fornödne Haandwerksar-
beide. En Del Snedkerarbeide föres herfra til andre Steder i
Landet.

D. Bergværksdrift.

Bergværksdrift existerer ikke her i Byen.

E. Fabrikdrift.

Af Industrianlæg findes i Flekkefjord By folgende:
1 Reberbane, 2 smaa Garverier og 1 Linkogeri, men ved

ingen af disse Anlæg benyttes mere end 2 a 3 Arbeidere aarlig.
Det bemærkes, at 4 vel indrettede Kornmöller, 2 Sauge

og 4 store Garverier samt en Oliemölle, alle beliggende et
kort Stykke fra Byen ved 3 forskjellige Vandfald i Næs Sogn,
tilhöre Indvaanere i Flekkefjord, dog har Oliemöllen ikke i
den senere Tid været i Drift.

F. Skibsbyggeri.

Paa det i Byen beliggende Skibsværft og et Skibsværft
beliggende tea udenfor Byen, er i det heromhandlede Tidsrum
repareret nogle faa Fartöier, men intet nyt Fartöi bygget, der-
imod er i afvigte Aar kjöbt 2 store Fartöier fra Udlandet, hver
paa noget over 200 Kommercelæster, ligesom der og i det
heromhandlede Tidsrum er kjöbt nogle mindre Fartöier her i
Landet.

G. Jordbrug.

I Nærheden af Byen eie Stedets Indvaanere adskillige Jord-
stykker, hvoraf nogle ere opryddede af udyrket Mark i de
sidste 5 Aar.

H. Angaaende Byens Tilstand i Almindelighed.

Stedets ökonomiske Forfatning er omtrent den samme som
ved Udgangen af Aar 1860. 	 Opgave vedlægges over de i
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ovenomhandlede 5 Aar thinglwate og aflæste Gjældsbreve, Skif-
teudlæg, hvorved Pant er givet i faste Ejendomme, over af-
hændede faste Ejendomme og afholdte Exekutioner og Udpant-
ningsforretningers Antal og Belöb samt Opgave over Antallet
og Belöbet af de i bemeldte 5 Aar afholdte Tvangsauktioner.

Aarslönnen for en Tjenestekarl er fra 30 Spd. til 40 Spd.
og for en Tjenestepige fra 10 til 20 Spd.

Daglönnen for en Mandsperson fra 40 til 48 Skill. og for
Fruentimmer fra 24 til 32 Skill., Alt paa egen Kost.

Over Flekkefjords Sparebanks Tilstand ved Udgangen af
Aaret 1865 vedlægges Forklaring, dateret 30te Januar d. A.,
hvoraf sees, at den hele Kapital, som ved Udgangen af 1865
indestod i Sparebanken, udgjorde 174,896 Spd. 39 Skill.
og at Sparebanken deraf eiede 20,819 Spd. 37 Skill. foruden
Inventarium.

Her paa Stedet er ingen private Brand- og Assurance-
indretninger.

Sluttelig bemærkes, at Folketallet i Flekkefjord den 31te

December 1865 udgjorde 1622, de beboede Huses Antal 253
og Husholdninger 384."

Til Slutning vedlægges Fortegnelser fra de 4 Toldkammere
i Amtet over nybyggede Fartöier  i Femaaret (af Amtet affattet
i en samlet Opgave under Tabel No. 5). Som Tabel No. 6
vedlægges Opgave over Antallet af de i Amtets Kjöb- og Lade-
steder værende næringsdrivende Borgere og skatydende
vaanere ved Udgangen af Aaret 1865.

Idet jeg finder, at denne Beretning i mange Henseender
er mangelagtig, er det ikke undgaaet min Opmærksomhed,
at den ikke giver behörigt Materiale til at dömme om Befolk-
ningens egentlige Liv, dens Boliger, Beklædning, Ernæring
m. m. Det er nærmest enkelte almindelige Sider, som er
stillet frem.

Lister og Mandals Amt, 30te Marts 1867.

Vogt.
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L.

Stavanger Amt.

Underdanigst Beretning
angaaende Stavanger Amts ökonomiske Tilstand i Aarene 1861, 1862, 1863, 1864 og 1863.

A. Landdistriktet.
1.. ,Tordbruget.

Brugenes Antal vil af medfölgende Tabel No. 1*) sees at
udgjöre:

For hederens og Dalernes Fogderi . . . 4,030,
hvoraf 158 til en Skyld af 555 Daler 44 Skill.
ere bortfæstede eller bortleiede ;

for Ryfylke Fogderi 	 . 4,899,
hvoraf 355 til en Skyld af 718 Daler 110 Skill.
ere bortfæstede.

Ialt	 8,929.
Ved forrige Femaarsberetnings Afgivelse

var der:
Jwderen og Dalerne .	 . 3,803 Brug,

og i Ryfylke . . .	 . 4,624 —

Ialt 	8,427.

Altsaa er Brugenes Antal foröget med	 502,
hvoraf falder paa Jxderen og Dalerne en Forögelse af 227 Brug
og paa Ryfylke 	  275

Hvor stor Skyld, der i tidligere Aar er falden og nu fal-
der paa hvert Brug, viser folgende

Oversigt
over Middeltallet af Skyld pr. Brug.

1819 og 1820 1839 1855 1860 1865

Jæderens og Dalernes
Fogderi	 .	 .	 .	 . 2,303 2,015 1,638 1,602 1,512

Ryfylke Fogderi	 .	 . 2,725 2,370 1,811 1,655 1,562

*) De her og i det følgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."

Ved Ansættelsen af Antal af Brug er Sorenskrivernes Op-.

gaver lagte til Grund. Derhos bemærkes, at Gjennemsnits-
skylden pr. Brug i Ryfylke for 1860 er her sat noget höiere
end i Femaarsberetningen for samme Aar, i hvilken der for-
meentlig er indlöben en Feil.

Det vil af det Ovenstaaende erfares, at Udstykningen og-
saa i Löbet af de heromhandlede Femaar har fundet Sted i
ikke ringe Maalestok og at — som Folge heraf — den gjen-
nemsnitlige Skyld for hvert Brug er aftaget. Dette Forhold er
vistnok i sin Almindelighed betragtet lidet heldigt, især da det
her i Distriktet er almindeligt, at Faderen endnu i sin kraf-
tige Alder overlader Gaafden til en af sine Sönner mod Föde-
raad, hvoraf Folgen er, at disse mindre Eiendomme oftest maa
afgive Underhold til 2 eller flere Familier.

Paa den anden Side maa det indrömmes, at det navnlig
paa J-æderen, hvor store dyrkbare Strækninger ligge udyrkede,
har vist sig, at Eiendommenes Deling har i ikke ringe Grad
fremmet Opdyrkningen. Bemærkes maa det ogsaa, at de nye
Brug for en Del bestaar i mindre Pladse, der fraskilles et
större Brug.

De i tidligere Beretninger om Opdyrkning af Nyland ind
tagne Opgaver vise folgende Resultater :

1841-1845	 600 Tönder Land (a 10,000 U Alen.)
1846-1850 1,150	 --
1851--1855 1,800
1855-1860 1,788	 —,
Efter vedlagte Tabeller Bilag 2 a og b skal der i Aarene

fra 1861 til 1865 være opbrudt af Nyland :
i Jæderen og Dalernes Fogderi . . . . 1,200 Tdr. Land.
og i Ryfylke Fogderi  	 4201

Tilsammen 1,6201 Td. Land.

1
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Efter dette skulde Opbrydningen af Nyland i disse 5 Aar
været noget mindre end i Femaaret 1855-1860. Herved
maa dog bemærkes, at i de tvende foregaaende Femaarsberet-
ninger er paa Grund af enkelte manglende Indberetninger Op-
gaven tildels gjort i endnu höiere Grad efter et Skjön, end

Sagens Natur i og for sig medförer.
Som Aarsager til en mindre Opbrydning af Nyland er

anfört Vanskeligheden af at skaffe billige Arbeidere paa Grund
af den fordeelagtigere Stilling, som navnlig Söfarten tilbyder,
og Mangel paa Ledighed fra Arbeidet med den dyrkede Mark,
idet de senere fugtige Aaringer have krævet mere Arbeide med
Bjergning og indrömmet mindre Tid til Udearbeide. Loven

om Matrikulens Revision er ogsaa enkeltviis anfört som Grund
for midlertidig at standse Lysten til Nyrydning.

Af de nævnte Bilag vil sees, at den betydeligste Opbryd-
ning har fundet Sted i Thime, Klep, Höiland, Haaland og Het-
lands Herreder, idet disse alene fremvise et Tal af 995 Tönder
Land, altsaa mere end Halvdelen af det hele opbrudte Areal i

Amtsdistriktet. Dette har sin naturlige Forklaringsgrund i de
langt gunstigere Betingelser for Optagelse af Nyland, der fin-

des i disse Herreder, der for störste Deel henhöre til Joaderen,

end andetsteds i Distriktet, hvor der ikke findes saa betydelige

Dalförer med vidtstrakte Sletter.
Da jeg her har nævnt og i det FOlgende ofte kommer

til at nævne „Jæderen" som et Distrikt, der har særegen Be-
tydning — ikke alene for Jordbruget, men ogsaa i andre Hen-
seender, skal jeg tillade mig til en klarere Oversigt over For-

holdene her at angive, hvad der i Almindelighed dertil hen-

regnes, i Modsætning til den mange Gange större östenfor
samme liggende Fjeldtrakt „Dalerne." • Ved „Jæderen" for-
staaes den flade vestre Kystdeel fra Tungenæs Fyr i Nord til

Sirevaag i Syd med en Længde af 5 .1- norsk Mil. Bredden

er forskjellig ; den tiltager stadig fra Nordspidsen ved  Tungenæs,

indtil den ved Nærbö Kirke er störst, nemlig fra 1 til 1-4. Miil.
Söndenfor dette Punkt bliver den igjen mindre. Overeens-
stemmende med den almindelige Talebrug henregnes til Jæde-
ren, foruden de ovenanförte Herreder, ogsaa Haa Herred, dog
med Undtagelse af de bjergrige Landskaber i Hetland, Höiland
og Thime. Jæderen, der mod Öst er landfast med Dalerne, er
i det Store taget en eneste stor Flade med svag Skraaning
mod Vest og Sydvest, i hvilken Retning alle Elve löbe.
Jordbunden er for det Meste dyb, men med store Stene i

Overfladen, og bestaar dels af Ler, dels af Sand. Da
Bjerget kun paa faa Steder naar Overfladen, der dannes
saavel af Ler som Sand og Myr, gives her en Mængde dyrk-
bart Land, hvor ikke Mængden af de större og mindre Stene
gjör Rydningen altfor kostbar, ligesom den, hvor Bunden be-
staar af Flyvesand eller Jerngrus, ofte bliver unyttig. Af den
dyrkbare Jord er endnu kun en forholdsviis ringe Peel opbrudt.

Jeg gaar nu tilbage til de almindelige Bemærkninger.
Opdyrkningen har, efter Amtsagronomens Indberetning,

hidindtil væsentligst været indskrænket til fast Jord. Imidler-
tid udgjör Myrer en meget betydelig Del af det dyrkbare
Areal, og vilde formeentlig ved Opbrydning give et större Ud-
bytte end anden Jord. De störste og mest sammenhængende

Myrer findes — foruden paa Jæderen, — i Haaskestad, Dele
af Helleland og Birkrem, paa Karmöen, i Skjold, Vigedal,
Hjelmeland og tildels paa Öerne. Efter Amtsagronomens Be-
retning er den störste Del af disse Myrer vel skikket til
Dyrkning, især paa Jæderen og Öerne. Til at bryde Nyland,
bruges i Almindelighed Spaden, da en Mængde smaa og store
Stene hindre Plougens Anvendelse. Endel Jord af 2den Spa-
dedybde kastes ovenpaa den omvæltede  Græstorv og — hvor
der anvendes störst Flid — smuldres og blandes Bunden med
engelske Staalgreb i 3die Spadefærd og Smaastene opsamles.
Det har været gjort ligetil 20 Tommers Dybde og vist meget
godt Resultat. Minering, Bortfören af Stene, som ligge i Da-
gen, foretages först; dernæst gaar Udveitning med paralelle
Veiter (Draining) Teig for Teig forud for Opbrydningen, for
at Teigens Smaastene kunne benyttes til nærmeste Veite.

Skal Rydningen af disse stenrige Jorder forrente sig, maa
Nylandet give store Afgröder, hvorfor de almindeligt gjödes
stærkt. At der ved Siden af denne som den bedste anerkjendte
Opqdningsmaade ogsaa bruges andre lettere men mindre gode,
er en Selvfölge. Udgifterne kunne anslaaes fra 50 til 60 Spd.
pr. Tönde Land eller 12 a 15 Spd. pr. Maal Jord; dog kunne
de ogsaa löbe op ligeindtil 120 Spd. pr. Tönde Land. Gröf-
terne lægges nu i Almindelighed i en Afstand fra 9 til 12
Alen og tildels fra 16 til 20. Dybden er i Almindelighed 3
Fod, men ikke sjelden graves Gröfterne, som nu paa Jcederen,
4 Fod dybe. Forövrigt er det i Distriktet ikke sjeldent, at
gamle Agre afgröftes og större Stene bortmineres, det Sidste
især for at lette Bearbeidelsen, der nu mere end för foregaar
med Hest.

Af större private Foretagender til Indvinding af Jordsmon
kan nævnes : Udtapningen af Hegrevandet i Höiland, Klep og
Sole, hvorved dels er indvundet, dels kan udvindes til Afbe-
nyttelse 1,154 Tdr. Land. Omkostningerne have oplöbet til
2,300 Spd., og Sænkningen af Fjeldvandet mellem Höiland
og Höle har kostet 1,100 Spd. Ligeledes er Sænkning
af Bilstad- og Ueland-Vandene i Hæskestad paabegyndt.

Med Hensyn til Dyrknin g sm a ad e n bemærkes, at Sæd-
skifte desværre endnu ikke er almindeligt. Man kan vel an-
tage, at Vexlingen fra ældre Tider er omtrent saaledes: 8 a 10
Aar Havre, 1 Aar Poteter og 1 Aar Byg eller Höstrug. Hos
Mange saaes Byg efter Byg, idet de antage, at kun Byg paa
enkelte Agre slaar ordentlig til. Dog er det umiskjendeligt,
at en Forandring til det Bedre heri er indtraadt. Det er nu
navnlig paa Jæderen og tilgrændsende Bygder ikke usxd-
vanligt at lægge igjen gamle Agre med Thimothei enkelt-
viis med dette og Klöver. Hvor Afvexling af Ager og Eng
endnu ikke er indfört, bruges nogle Steder at muldkjöre Agrene
d. e. at afskrælle Muld og Græstorv af Udmarker og tildels
Myrer og kjöre den direkte paa de gamle Agre. Paa Joaderen
lader man den helst gjöre Veien over Möddingen, hvori den
indblandes. Forövrigt bruges ogsaa paa gamle myrkendte
Agre at paaföre Sand — helst Sösand. Höstplöining især af
gammel Ager er — med Undtagelse af en Del af Jæderen
— ikke almindelig, men i Tiltagende. Det paastaaes ofte, at
Höstplöining udmatter den gamle Ager paa Grund af det
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hyppigt forekommende Regn. Derimod plöies altid  Nylandet
om Hösten i det iste, 2det og &lie Aar. Agerjorden plöies
ialmindelighed i en Dybde af 4 til 6 Tommer. Vaaraannen
begynder i Regelen i den förste Halvdel af April og slutter i
Mai Maned. Hvor Harving ikke finder Sted, för Jorden til-
saaes, gaar under Plöiningen i Almindelighed 1 eller 2 Perso-
ner efter Plougen for at udjevne Furen og rense Ageren for
Ugræs. Först efterat Sæden er nedlagt og nedmuldet, föres
Gjödselen paa. Hvor man har Rulleharv eller Labharv, pleier
man at före Gjödselen paa Ageren för Harvingen og nedharve
den. Forsvarerne af Overgjödsling formene, at den hindrer
Ugræs og tjener de unge Planter til Ly mod Frost i de kolde
Vaarneetter. Agrene plöies i den sydlige Del af Amtet i Af-
delinger, men de derved opkomne Teigfurer udjevnes efter
Plöiningen, hvorved ikke sjeldent hender, at Vintersæden öde-
lægges stykkeviis af Mangel paa. Vandfurer, der kunne bort-
före Overvandet. I Ryfylke plöies jevnlig kun til den ene
Side saaledes, at Plougen gaar ledig tilbage.

Med Hensyn til Gjödselens Behandling er det meget for-
skjelligt i de forskjellige Distrikter. Mangesteds er man der-
med særdeles omhyggelig ikke alene med Hensyn til Kreatur-
gjödselen, men ogsaa med at sanke sammen alskens Affald d.
e. den saakaldte Sankehævd, medens andensteds Omtanken i
denne Henseende kun er liden.

Fornemmelig paa Jæderen bruges saakaldte Heevdelöer eller
Huse over Möddingen for at beskytte den mod Vinterens store
Regnmasser. Af andre Gjödningsmidler end den fra Kreatu-
rerne, haves Sildegan, Sildelage, Tang, Skjelsand, der dog lidet
benyttes tildels paa Grund af, at dens bedste Virkning först
falder nogle Aar efter Afbenyttelsen, men ogsaa fordi den er
voluminös og kostbar at transportere. Paa de fleste Steder
haves formeentlig Merg el i Nærheden, hvilken dog ikke er
synderlig rig. Kalkholdige Stoffer synes at virke godt paa
Jorden paa disse Kanter formeentlig paa Grund af Overfladens
stærke Udvaskning ved den store Mængde Regn.

Agerdyrkningsredskaber. For 20 Aar siden saa
man ligesaa hyppigt Harve med Trætinder som nogle smaa
Harve med smaa Jernstubber til Tinder, ja mangesteds ned-
muldedes Kornet med en stor Rive. Dette sker dog nu kun.
enkelte Steder, hvor man endnu bruger at spade Ageren iste-
detfor at plöie den, navnlig paa Öerne i Ryfylke. Nu er i de
viderekomne Distrikter Rhomboidalharven snart ligesaa almin-
delig som Qvadratharven. Labharve bruges til Nedmulding.
Endskjöndt Plouge af den nyere Konstruktion i den senere
Tid udbredes, gaar det dog endnu forholdsvis langsomt med
at fortrænge de gammeldagse Plouge med store Muldfjæle af
Jernplader og korte Skjærer, som tildels fordre, at en Mand
stadig trykker paa Plouggrinclen for at holde dem i Jorden,
og som derhos ere dyre i Forhold til deres Varighed. Kun
hvor Nytten af Afvexling mellem Ager og Eng indsees, benyt-
tes Plouge, med hvilke med Lethed kan plöies Græsvold. Tær-
skemaskiner bliver mere og mere almindelige, hvorfor 2 Fa-
brikanter, der udelukkende beskjæftige sig med at forfærdige
Tærskemaskiner, neppe kunne skaffe disse saa hurtigt som
Bestillinger ind.löbe. Alene i haderens og Dalernes Fog deri

ere nu 184 Tærskemaskiner i Brug, af hvilke 150 a 160 ere

anskaffede i sidste Femaar. Disse Maskiner ere for 1, höist
2 Heste og koste omkring 30 Spdlr.. dog uden Hestegangen.
Ogsaa Hakkelsemaskiner til nogle og tyve Species  begynde at

blive almindelige. Paa de fleste Gaarde haves der en Beek,
der benyttes som Drivkraft. Paa færre Steder ere Rensema-
skiner anskaffede, men ville dog formeentlig snart blive mere

almindelige.
At höste Kornet med Ljaa er ikke ukjendt, men det er

sjeldent, at Kornet staar saa regelmæssigt, at der er nogen

Fordel i at bruge den. At störsætte Kornet bruges temmelig

almindeligt i Ryfylke og Dalerne, men derimod ikke paa Jx-

deren og de nærmest Havet liggende Egne. I de senere Aa-

ringer har En og Anden hesjet sit Hö, Noget, som tidligere

ikke var kjendt her i Amtet uden i det indre Ryfylke og en-

kelte Steder i Dalerne. Paa et Par Gaarde benyttes He-

sterive.
Den hovedsageligste S æ d art er som hidindtil Havre og

dernæst Byg. Havren begunstiges formeentlig mest af Kli-
ma og Jordbund og tillader en mindre nöiagtig Dyrkning
og Höstning. Poteter dyrkes forholdsvis ikke i stor Udstræk-

ning, uagtet Jorden ofte synes at være vel skikket, men den
almindelige Dyrkningsmaade kræver forholds .vis formeget Ar-

beide, om alle Fordelene ved Rodfrugtdyrkning skulde op-
naaes. De sættes nemlig i Almindelighed saa tæt, at Hest
ikke kan arbeide mellem Raderne. Fordelagtigheden ved An-
vendelsen af Turnips til Kreaturfoder er endnu kun forstaaet
af Faa og er derhos denne Rodfrugt kun dyrket i liden Ud-

strækning, dog paa Dril og bearbeidet med Hest. Dyrkning en
heraf maa dog antages at være i Tiltagende. Byg dyrkes min-

dre end önskeligt, da det ved god Dyrkning giver henimod
ligesaamange Tönder paa Arealet som Havren. Men Bygget,
som ialmindelighed er stærkt blandet med Havre, betales —
naar Bonden kommer tiltorvs med det deraf sammalede Meel
— ikke stort anderledes end Havre. En anden Aarsag, hvor-
for det mindre dyrkes, er maaske den, at det fordrer en dy-
bere og bedre kultiveret Jord, hvilket forudsætter en anden.
end den almindelige bredvæltende og grunde Plöining, og föl-
gelig ogsaa andre Plouge end de almindelige samt mere Rod-
frugtavl som Forgjeenger. Paa sandige Jorder ma a Bygget
som oftest vige Pladsen for sildig saaet Vinterrug, som ikke
paa saadan Jord er synderligt udsat for at fryse bort, saale-
des som paa dybere og mere ler- og muldholdende Jord, hvor
det endog jevnligt hender med Rug, der er saaet i August.
Udsæden af Byg er dog ifölge de ved sidste Folketælling ind-
hentede Opgaver i de sidste 10 Aar tiltaget med 214 Tönder.
Rugen synes i dette Klima ikke at være lönnende, da den
jevnlig giver smaa Afgröder og mörk Kjerne, der of te er van-
skelig at bage, — hvorimod Bygget rigtignok faar temmeligt
mörkt Skal, men dog lys Kjerne. Det toradede Byg, som dog
kun enkelt Sted vides dyrket, synes ogsaa her paa velkulti-
veret Jord oftest at have Overvægten over det almindelige.
Dyrkning af Sommerrug er næsten ophört, hvilket ogsaa tildels
er Tilfælde 7 med alslags Hvede. En engelsk Havresort (Pote-
teshavre) har i de senere Aar udbredt sig noget over Joade-

i*
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ren. Havregryn sælges herfra fornemmelig til Stavanger, men
ogsaa til Bergen og andre Steder og overgaa de udenlandske
i Velsmag. Faa Steder dyrkes Gronfodringsplanter. Guleröd-
der trives fortrinligt paa endel Gaarde i Haalands og Kleps
Sogne, navnlig i Nærheden af Havet.

Af den af Landbrugsskolebestyreren til Brug ved denne
Beretning afgivne Fremstilling sees blandt Andet, at i de sidste
20 Aar Gjennemsnitsavlingerne paa Landbrugsskolegaarden
österaat i Höilands Præstegjeld have været folgende pr. Td.
Land Sommerhvede 7,09 Tönde, Vinterhvede 6,2, Sommerrug
paa Bygjord 6,9, "Vinterrug 7 paa Grusjord, almindeligt Byg
12,15, toradet Byg 8,2, Poteteshavre 11,5,*) Poteter 54,**)
Næper 300 Tdr Strögmaal, Thimotheihö 13,24 Skpd.

Udsæden pr. Td. Land er forskjellig og retter sig ikke
altid efter Jordens Frugtbarhed. Den Ager, der lider meget
af Ugræs, saaes tykkere end den, som er reen. Udsæden pr.
Tönde Land er mindst paa Jæderen. Ved sidste Folketælling
er Udsæden i Amtsdistriktet af alle Kornsorter tilsammen op-
givet til 34,029 Tönder og af Poteter til 25,992 Tönder.
Gaar man ud fra en Gjennemsnitsudsæd af 11 Tönde Korn pr.
Tönde Land eller 4 Maal, hvilket her, hvor Sæden saaes tyk-
kere end paa Östlandet, maaske kan antages, samt 10 Tönder
Potetes pr. Tönde Land, (cfr. den af Fogden i kæderen og
Dalerne udarbejdede Tabel No. 3), skulde det samlede Areal,
der er benyttet til Udsæd, udgjöre omtrent 25,285 Tönder
Land. Efter vedlagte Beregninger No. 4 a og b, skulde Av-
lens Brutto Pengeværdi for Jæderens og Dalernes Fogderi ud-
gjöre . . . . . . . . . . . 360,950 Spdlr.
og for Ryfylke Fogderi . . . . 	 . . . 332,741 —

eller tilsammen 	  693,691 Spdlr.
At disse Beregninger af mange Grunde alene tilnærmelsesvis
kunne antages at træffe det Rette, behöves ikke at tilföies,
endskjönt man til Beregningen har benyttet de Kilder, som
vare tilgjængelige. Navnlig antages, at Belöbet kan sættes
adskilligt höiere.

Efter sidste Folketælling skulde Amtets Landdistrikts Avl,
naar Udsæden fradrages, være at ansætte saaledes:
Af Kornvarer af alle Slags . . . . . . . 236,244 Tdr.
og af Poteter . . .	 . 178,237 —

Ved Omsætning til Byg efter Forhold, at 1 Tönde Byg
regnes lige med ,I Tönde Hvede og Rug, 11 Tönde Blandkorn,
2 Tönder Havre og 3 Tönder Poteter, er den nævnte samlede
Avl funden at udgjöre :
For Jæderens og Dalernes Fogderi	 88,662 Tdr. Bygværdi,
og for Ryfylke Fogderi . . . . . 74,634 -	 •■••••■

Ialt 163,296 Tdr. Bygværdi.
eller med et rundt Tal 164,000 Tönder Bygværdi. Regnes
et Forbrug af 3 Tönder pr. Individ (cfr. den opstillede Be-
regning i Beretningen fra Fogden i Jæderen og Dalerne),
skulde af Jwderens og Dalernes Fogderies Landdistrikts Fol-

*) Paa hederen regnes Havren efter Vægt 12 Bpd. i Tønden.
**) Poteterne regnes 8 toppede Skjvapper i Tønden 216

61,4 Tdr. Strogmaal pr. Td. Land.

kemængde 31,939 Individer forbruges 95,817 Tdr. Bygværdi,
og af Ryfylkes 48,182 Individer . . 144,546 -

Ialt 240,363 Tdr. Bygværdi.
Da nu Avlen som Ovenfor anfört

alene udgjör . .   163,296 -
saa skulde Distriktet tiltrænge at ind-
kjöbe . . . 77,067 Tdr. Bygværdi.

Naar jeg ovenfor har brugt den sædvanlige Beregnings-
maade ved at sætte 1 Tönde Byg Rig 2 Tönder Havre, da
passer dette ikke fuldstændigt paa Forholdene paa Jæderen
hvor 1 Tönde Havre kan ansættes til en Vægt af 144 Pd. og
en Tönde Byg til 180 Pd. En T6nde Byg skulde saaledes
knapt kunne regnes for 11 Tönde Havre. Da i ovenstaaende
Beregning imidlertid Intet er fradraget for hvad der af Korn
anvendes til Kreaturfoder, der, efter hvad der af en kyndig
Mand er mig berettet, for det hele Distrikt kan  ansættes til
af Avlen, saa vil det samme Resultat fremkomme, hvilken Be-
regningsmaade der benyttes.

Avlens Forhold til Forbruget falder dog höist forskjelligt.
Medens Jæderen navnlig Haa, Lye, Kleps og Haalands  Præ-
stegjelde give et ikke ubetydeligt Overskud til Salg, tiltrænger
derimod Dalerne og saagodtsom hele Ryfylke Fogderi betyde-
ligt Indkjöb. De Midler, som hertil udfordres, tilveiebringes
væsentlig ved Udbyttet af Qvxgdriften og Deltagelse i Fiskeri-

bedriften. Lin og Hamp dyrkes saagodtsom ikke i Distriktet.

I Lunde og Sogndal avles lidt Humle.
Paa Havedyrkning drives kun lidet. Medens Jwderens

Klima kun egner sig lidet hertil, maa en Del af Dalerne og
de indre Fjorddistrikter i Ryfylke ansees vel skikkede til Ha-
vekultur og Træfrugtavl, men heller ikke her er Sagen kom-
met rigtig i Gang. Indrömmes maa det forövrigt, at Afsæt-
ningen af saadanne Produkter hidtil har været saa ringe, at
der kun har været liden Opmuntring for denne Dyrkning.

Ifölge vedlagte fra Distriktets Sorenskrivere afgivne Op-
gayer No. 5, a, b og c, er der i Periodens Löb i Jæderen og
Dalerne udskiftede efter den ældre Lovgivning . . 12 Brug,
og efter Reglerne i Lov af 12te Oktober 1857 . 66 —

Ialt 78 Brug.

samt i Ryfylke respektive 18 og 74 Brug eller ialt 92 —

altsaa i det hele Distrikt   170 Brug.
Spörger man nu, hvorvidt Jordbruget i Femaaret har gjort

Fremskridt, saa tror jeg, at Svaret vil blive, at Fremskridt vel
ere umiskjendelige, men langtfra i den Grad, som kunde ön-
skes og ventes. Raskest synes Forholdene at have udviklet
sig paa Jæderen og i enkelte tilgrændsende Distrikter, og det
maa haabes, at Jæderen i denne Henseende har en Fremtid.
Dette har sin Grund væsentlig i de lokale Forholde, idet Jæ-
derens flade Terrain næsten overalt er dyrkbart, men som en
gunstig Omstændighed maa ogsaa fremhæves, at Landbrugs-
skolen, der fremdeles virker med Held, har sit Sæde i Nær-

heden og derfra er udgaaet ikke faa dygtige  Mænd, hvis Kund-

skaber senere ere gjorte frugtbringende, væsentlig i denne Del
af Distriktet. Enkelte dersteds i större Maalestok drevne ra-
tionelle Jordbrug have ogsaa virket ved sit Exempel. I de
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övrige Dele af Amtsdistriktet ere derimod Fremskridtene for-
meentlig kun ringe, da Almuen fremdeles med Forkjærlighed
hænger ved den gamle Driftsmaade og knus lidet gjöres for

den — navnlig i Ryfylke værende — vandsyge Jords Udtör-

ring. Dog have ogsaa i Ryfylke indsigtsfulde Mænd flere Ste-
der begyndt med et forbedret Jordbrug, og man maa haabe,

at dette Exempel i Tidens Löb amend langsomt — vil
virke til det Bedre. Omkring Stavanger By har betydelige
Opdyrkninger og Jordforbedringer fundet Sted, og om der end
til vedkommende Eieres Raadighed have staaet Midler, der kun
sjeldent er tilstede hos Bondealmuen, saa vil dog forhaabentlig
ogsaa dette virke til et bedre Syn paa Sagen hos Almuen fra
Distrikterne.

Af Omstændigheder, der virke til Gavn for Jordbruget her-
steds kan nævnes:

1) Den lette Adgang til Gjódning, nemlig : Fiskeaffald,
Skjelsand, Tang (laminaria digitata) m, V. ; 2) det tidlige For-
aar, den lange Höst og fordetmeste aalone Vinter, der — om
den end er stormende og regnfuld — dog ogsaa har gode
Dage, i hvilke der kan arbeides med Jorden. 3) Havets Nær-
hed bevirker, at Misvæxt formedelst Törke sjeldent eller aldrig
indtræffer. 4) En stor og voxende By, der giver hurtig Af-

sætning for en stor Del af Landmandens Produkter, samt 5)
for hederens Vedkommende betydelige Flader og  tilstrækkeligt

af Land, der lader sig rydde.
Af Hindringer for Jordbruget kan nævnes : det de fleste

Steder herskende fugtige, kolde Klima, der ikke er gunstigt
for de ædlere Kornsorter og Havedyrkningen, — som hindrer
Jordens Opvarming og udvasker Gjödningen, saa Behovet
af denne er ualmindeligt stort, og som jevnligt selv midt om
Sommeren hindrer Markarbeidet. Det jevnlige Regn bevirker,
at Jordens og Afgrödens Törring trækker i Langdrag og for-
drer mere Arbeide. Det hyppige Regnsno er derhos i höi
Grad fiendsk mod alt Trævirke og Træbygninger, der hyppigere
end andetsteds maa fornyes. Dertil kommer den Mængde
store og smaa Stene, der i Almindelighed tildække Jorden,
Nödvendigheden paa de fleste Steder af Veiter, Mangel paa
Træ til Gjærder, Redskaber o. s. v., medens Stengjærder ere
kostbare, — daarlige Betesmarker, hvor Lyng og deslige have
Overhaand.

En Hovedfaktor med Hensyn til Udsigten for Jordbrugets
Fremskridt er dog Fiskeribedriften. Denne bedömmes i dette
Forhold vistnok forskjelligt, idet endog indsigtsfulde Mænd
ere af den Formening, at denne Bedrift, der falder ind paa en
Tid af Aaret, da der mindre kan arbeides med Jorden, er til
en væsentlig Fordel for Jordbruget, idet de ledige Hænder
den övrige Tid af Aaret kunne erholdes til Dagarbeide.

Jeg deler imidlertid med Mange den Overbevisning, at
Jordbrugets ringe Fremskridt staar i Forbindelse med Fiskeri-

bedriften. Det er vistnok saa, at endel Hænder under Vaar-
sildfiskeriet kunne undværes fra Jordbruget og med Fordeel
anvendes, til Deltagelse i Fiskerierne, men Sagen er, at Fiske-
ribedriften jevnligen tilvender sig den deri deltagende Land-
mands Interesse i den Grad, at Jordbruget kommer til at staa
i Skyggen. Det er ogsaa ganske naturligt, at det frie, omend

besværlige Liv under Vaarsildfiskerierne, det Hazardiöse ved
Bedriften og Udsigten til en forholdsvis betydelig Vinding i
kort Tid över en egen Tiltrækningskraft paa Almuen. Mange
opgive derfor nödig Fiskeribedriften, om man end kunde godt-
gjöre, at den i Tidernes Löb for dem har medført Tab iste-.
detfor Vinding. — Nogen ordentlig Beregning i saa Henseende
gjöres sjelden, og det viser sig ofte, at man ved at opgjöre
Regnestykket for en Almuesmand, idet man  fratrækker hans
Udgifter og Værdien af hans Arbeide hjemme fra hans Indtægt
ved Fiskeriet, kommer til det Resultat, at hans Fortjeneste har
været liden eller ingen, medens han selv staar i den Forme-
ning, at hans Udbytte er ganske godt. Det forholder sig hel-
ler ikke saa, at det blot er under det egentlige Fiske eller i
Vintermaanederne Januar, Februar og Marts, at Almuens Hæn-
der drages fra Jordbruget. Forberedelserne til Fisket med
Garnbinding etc. begynder meget för, og efter Fisket er det
desværre ikke usædvanligt, at den Hjemkomne tager sig ad-
skillig Fritid til Gjengjæld for de udstandne Besværligheder.
Karakteristisk i denne Henseende er det ogsaa, at der navnlig
i de Egne, hvor Deltagelsen i Fiskeriet er stor, vanskelig er-
holdes nogen Tjenestekarl, medmindre der tilstaaes ham Frita-
gelse for Tjenesten under Fisket.

Med alt dette er det vistnok ikke min Mening at nægte,
at Fiskerierne ere til stor Velsignelse for Distriktets Beboere,
der uden disse vanskelig, saaledes som Forholdene nu ere,
vilde kunne ernære sig. De netop paa Grund af denne Silde-
bedrift udstykkede Ejendomme vilde under andre Omstændighe-
der ikke kunne föde sin Mand, og Adskillige have ved Fiske-
rierne erhvervet Formue, der er kommet Jordbruget tilgode.
Min Mening har blot været at paapege Vanskeligheden af at
tjene to Herrer, uden at den ene lider derunder.

Som Foranstaltninger fra det Offentliges Side til Jordbru-
gets Fremme kan nævnes, at der i Distriktet er ansat en Amts-
agronom med 2de Assistenter, hvis Veiledning meget söges,
og som en stor Del af Aaret reise omkring i Distriktet. Dis-
ses Virksomhed tror jeg er frugtbringende, idet der hos Al-
muen ikke skorter paa Tænksomhed, og det saaledes væsentlig
gjælder at vække Interessen. Paa Landbrugsskolen har Elev-
antallet i. de senere Aar været 12 med et toaarigt Kursus, og
er det umiskjendeligt, at herfra meget Lys er spredt.

I Hösten 1865 afholdtes i Stavanger med Bistand af det
„Kongelige Selskab for Norges Vel" for hele Distriktet en större
Udstilling af Landboprodukter Havesager og Meieriproduk-
ter deri indbefattede Agerdyrkningsredskaber og Husflids-
gjenstande. Det talrige Besög, som denne Udstilling nöd, viste
den Interesse, som den vakte, og fremböd Udstillingen ogsaa
ret smukke Pröver af Landmandens Frembringelser. Under
Udstillingen blev gjort ikke faa Bestillinger paa forbedrede
Agerdyrkningsredskaber. Foruden at der gives et Landhus-
holdningsselskab for hele Distriktet, er der ogsaa i Femaaret
oprettet lokale Landboforeninger i Hjelmelands, Augvaldsnæs's,
Haa, Kleps og Höilands Prwstegjelde, hvilke samtlige udvikle
adskillig Virksomhed.
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2. Fædriften.
Medens Antallet af Heste er noget aftaget, skulde Antal-

let af stort Qvæg were tiltaget med omtrent 4,000 og Faar
med endog henimod 44,000 Stykker. Denne Forögelse er —
om den er rigtig -- ganske anselig og navnlig ved Faarene
synes den paafaldende. Efter Tabellerne skulde et enkelt Præ-
stegjeld, Hjelmelands, have foröget sin Faaremængde med over
10,000, men det synes lidet sandsynligt, og det fremkomne
Resultat er rimeligst at tilskrive en mangelfuld  Tælling i 1855,
da Almuen formeentlig var endnu mere tilbageholdende med
Oplysninger end nu. Amtsagronomen tvivler om Rigtigheden
af foranstaaende Opgaver, idet han i sin Indberetning har ytret,
at han med Bestemthed formener, at Kreaturmængden snarere er
aftagen end tiltagen, hvad saa end Opgaverne maatte udvise.
Fædriften maa antages i den senere Tid at have vundet for-
holdsvis mere i Interesse end Agerbruget. Hertil haves for-
uden i andre Omstændigheder en naturlig Grund i de höiere
Priser, som for Meieriprodukter og Fædriftens övrige Frem-
bringelser betales nu mod tidligere ; Smör, Uld, Kjöd in. v.
ere nu vel betalte Frembringelser. Der viser sig en alminde-
lig Tilböielighed til at fodre bedre og til at indrette bedre
Fjös, navnlig for Heste og Kjör, medens det Samme ikke gjæl-
der for Faarene, med Undtagelse maaske af ganske enkelte
Herreder. Efter Amtsagronomens Indberetning skulle de stör-
ste Fremskridt med Hensyn til Kreaturstellet være gjorte i
Gjesdal, Jwderen, Hjelmeland, Jelse og Nerstrand. Saavel
Sommerfodringen som Vinterfodringen maa antages at være
forbedret, og navnlig har paa hederen og omliggende Egne
Grönfodring — næsten udelukkende Havre, der til den Hen-
sigt saaes til forskjellige Tider af Sommeren, — vundet ikke
ubetydelig Udbredelse.

Foruden Hö og Halm, der ere de scedvanligste Foderarter,
bruges ogsaa Gan og Brisling til Kjör og tildels til Faar. I

Egne, hvor Melkeqvceget er udsat for Benskjörhed, bar man
gjort den Erfaring, at Gan, især saltet, ligesom ogsaa Kreatur-
ben — tildels knuste, ikke alene er et Lægemiddel, men og-
saa Forebyggelsesmiddel mod denne Sygdom. Löv af forskjel-
lige Slags bruges mest til Faar og Gjeder, ligesom Tang er
en ikke ubetydelig Stötte om Vinteren for Udgangsfaar.

Hvad Qvægets Beskaffenhed angaar, saa er man selvfölge-
lig i de Egne, hvor Fædriften liar været i Fremgang. omhyg-
geligere med Valget af Avlsdyr og  Opdræt af Kalve end tidli-
gere. En Forbedring af Racen er tildels og maa for Fremti-
den haabes endnu mere at udgaa fra det paa Ulsteens Kloster
oprettede Stamholleenderi samt fra gode Qvægbesætninger, der
ere anskaffede af enkelte större Jordbrugseiere. Af Eieren af
Gaarden Ledaal ved Stavanger er fra Aas Landbrugsskole ind-
kjöbt 3 Kreature al Ayrshire-Racen, hvoraf 1 Oxe benyttes til
Krydsning i Distriktet. Hestene ere ialmindelighed smaa og
nyde en mindre god Forpleining, der dog i den senere Tid er
noget forbedret. De ere imidlertid nöisomme og haardföre.
Til nogen Raceforædling er Intet gjort.

Allerede Antallet af Faar, der efter Opgaverne ved sidste
Folketælling skulde udgjöre 203,063 i Amtet, viser, at Faare-
avlen er af megen Vigtighed for Distriktet. Racen kan siges

ialmindelighed at være god og maa antages stadigen at forbe-
dres. Allerede fra tidligere Tider har den været gjennemkryd-
set med fremmed Blod, engelsk, skotsk, portugisisk, og paa
Ulsteens Kloster findes nu et Stamschæferi af Cheviotfaar, hvis
Afkom söges med Begjærlighed. Udgangsfaar findes fornem-
melig paa Öerne i Ryfylke. Om 'Sommeren drives de ialmin-
delighed til Beite i HiSifjeldene, saaledes fra Jwderen til Hogs-
fjord, Birkrem, Siredalen og tildels Sætersdalen, fra de indre
Fjorddistrikter fornemmelig til Sövde, og fra nordlige Egne i

Ryfylke til Etneheiene, det överste af Vigedal m fl. Steder.
Mangel paa Driftsveie til de Steder, der söges fra Jæderen,
gjör imidlertid denne Drivning meget besværlig og kostbar,
foruden at mange Dyr tabes underveis. I forrige Aar anstil-
ledes under min Ledelse et Forsög paa at faa denne vigtige
Sag bragt i bedre Orden, men da dertil behöve des betydelige
Midler, er noget Resultat endnu ikke opnaaet. Nogen Skab-
syge hersker saavidt vides — ikke fortiden blandt Faarene
her i Distriktet.

For at komme til Kundskab om Forholdet mellem Melke-
kjör og andet stort Qvæg i Landdistrikterne, anmodede jeg
Sognepræsterne om under Folketællingen, herom at forfatte
specielle Opgaver. Efter disse er vedlagte Tabel No. 6 udar-
beidet, og viser den, at af det hele Antal stort Qvæg, nemlig
56,109, udgjör Melkekjörenes Antal 42,909. Ligeledes viser
Tabellen Procentforholdet i hvert Herred mellem Melkekjör paa
den ene Side og Oxer og Ungfæ paa den anden, samt hvor-
mange Melkekjör, der hvert Sted falder paa hvert Stykke Oxe
og Ungfæ. Ifölge en fra Fogden i Jæderen og Dalerne for
hans Fogderis Vedkommende som No. 7 vedlagt Tabel skulde
den samlede Indtægt af Fædriften i Fogderiet udgjöre 463,335
Spd., eller som han antager 470,000 indtil 500,000 Spd.
Melkeproduktionen er efter Middeltallet af de • indkomne Opga-
ver sat til 850 Potter aarlig pr. Ko og Værdien pr. Pot fra
2 til 2i Skilling. Udbyttet af Faar og Gjeder har han sat
til I Spd. pr. Stykke. Efter vedlagte i lignende Öiemecl al*
mig udarbeidede Opgave No. 8 for Ryfylke Fogderi, skulde
den samlede Indtægt af Fædriften for dette Fogderi udgjöre
459,678 Spdlr., idet Melkeproduktionen er sat gjennemsnitlig
til 800 Potterf'aarlig pr. Ko og Værdien pr. Pot til 2 Skilling.
Det vil imidlertid af Opgaven sees, at jeg har savnet flere af
de Materialier, som for Jæderens og Dalernes Vedkommende
havdes forhaanden, og at Summen derfor i end yderligere Grad
bliver en Kalkulesum. Den samlede Indtægtssum af Fædriften
i det hele Distrikt skulde efter dette udgjöre 923,013 Spdlr.,
men kan vistnok ansættes adskilligt höiere.

Med Hensyn til Englandets Forbedring er i endel Egne,
navnlig i hederen, ikke saa ganske lidet gjort bande derved,
at man mere end för tillægger de gamle Agre til Eng med
isaaet Græsfrö, og derved at man mere end för har begyndt
at gjödsle Engen, og endelig ved Engvanding, hvilken sidste
Forbedringsmaade isærdeleshed benyttes i Gjesdal, Suldal og
Vigedal. Imidlertid maa Fremskridtene, naar hensees til Di-
striktet i sin Helhed, ansees for ringe.

En omhyggeligere Behandling af Meieriprodukter bliver
efterhaanden mere almindelig. Her produceres nu hos flere al
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de mere fremskredne Gaardbrugere Smör, der ikke antages at
staa tilbage for det bedste, der andensteds frembringes her i
Landet. Dette viste sig ogsaa ved den ovennævnte i Stavanger
afholdte Landboudstilling, hvor særdeles gode Varer af det
heromhandlede Slags bleve fremstillede. Vel staar ogsaa i denne
Henseende flere Egne af Distriktet meget tilbage, men det
maa dog antages, at Fremgang er tilstede. Melken behandles
forövrigt ikke ialmindelighed, som den burde. Den henstaar
sædvanlig i Beboelsesrumm. ene, hvis Luft aldrig er tilstrækkelig
reen og frisk, og udsættes der for Stöv og anden Urenlighed,
ligesom det ogsaa meget hyppig skorter paa tilstrækkelig Ren-
hed hos Melkekarrene og de Hænder, der behandle Melken.
"Ved denne Behandlingsmaade bliver Melken hurtig sur og af
den sure Flöde kjernes da Smörret. Foruden at det er en
temmelig almindelig Mening blandt Almuen, at der af Melk,
der skummes sur, faaes mere Smör, saa önskes ogsaa Melken
saaledes af den Grund, at den i denne Tilstand mere falder
i Almuens Smag. En Foranstaltning, der i ikke ringe Grad
har henledet Opmærksomheden paa et bedre Qvægstel, er de i
Femaaret paa flere Steder saavel i Jæderen og Dalerne som
i Ryfylke afholdte Dyrskuer. De have ialmindelighed været
godt besögte og vundet megen Interesse. Ogsaa for denne
Retning af Landbonæringen har selvfölgelig Amtsagronomen
med Assistenter arbeidet. Man er i den senere Tid begyndt
at afholde Fjösskuer om Vaaren med Præmier for de bedste
Fjös og bedst skjöttede Besætninger. Man lover sig heraf
adskillig Nytte.

3. Skovdrift.

Med Hensyn til denne Afdeling af min underdanigste Ind-
beretning, vil jeg væsentlig have at holde mig til den af Forst-
mester Glöersen afgivne Indberetning om de af ham i denne
Retning anstillede Undersögelser i Amtsdistriktet i 1864. Efter
hans Formening gives der knapt noget skovfattigere Amt i
Landet end dette Amt, Finmarken maaske undtagen. Af de
store Skovmasser, som i den svundne Tid bedækkede samtlige
under Trægrændsen beliggende Strækninger af Amtet, er nu
kun en ringe Del tilbage. Skoven er trængt adskillige Mile
tilbage fra den vestlige Havkyst, og de udstrakte Sletter og
Aaser, som den forhen bedækkede, ere forvandlede til Myr-
strækninger, Lyngheder og for en ikke ubetydelig Del til
nögen Fjeldgrund.

De endnu forhaandenværende Skovstrækninger, hvoraf Stör-
stedelen findes i det inderste Hjörne af Ryfylke, ere ikke paa
langt nær istand til at producere, hvad det bele Amt behöver
af Trævirke. Der indföres derfor betydeligt af denne Vare,
dels Ved, dels forfærdigede Gjenstande, saasom Baade, Sil-
detönder osv., men fornemmelig Bygningsvirke. Dette sidste
kommer hovedsagelig fra Mandal og Feddefjorden, men tildels
ogsaa fra Ostlandets Byer, saasom Drammen og Arendal. I
Amtet findes ingen Almindingsskove, hverken Staten eller Pri-
vate tilhörende.

Angaaende Distriktets forskjellige Dele bemærkes: Jæde-
ren er som bekjendt aldeles afskovet. Alt Trævirke — fra
det störste til det mindste Slags — maa indföres langveisfra,

og transporteres undertiden flere Mile paa Vogn. Enhver ind-
skrænker derfor sit Forbrug af denne Vare til det mindst Mu-
lige. Til Brændsel bruges alene Torv, til Gjerder alene Steen
og til Opförelse af Vaaningshuse ialmindelighed 2 til 21 Toms
Planker. Denne Sparsommelighed er vistnok nödvendig, men
den virker ogsaa i fiere Henseender skadeligt med Hensyn til
Bygning af Udhuse, Vedligeholdelse af Vaaningshuse m. V.
Uagtet der af Træmaterialier paa Jæderen kun forbruges en
liden Del mod, hvad en östlandsk Skovtrakt med samme Ind-
byggerantal vilde forbruge, löbe dog de Summer, der Aar om
andet gaa til Indkjöb af Trævirke, op til et betydeligt Belöb,
og det herved opstaaede Tryk kan ikke Andet end virke hem-
mende paa det forövrigt vel udrustede Distrikts Opkomst.
At de daarlige Havnegange, der nu ikke' bære andet end Lyng,
vilde forbedres, naar de bleve beplantede med hensigtsmæssige
Træarter, der kunde fordrive Lyngen, forbedre Jordsmonnet og
gjöre det skikket for Græsvæxt, kan ikke betvivles. Kunde
det antages, 'at det nogensinde paa Jwderen blev forbi med
Brændetorven, uden at Skov imidlertid var tilvoxet, saa at alt
Brændsel maatte kjobes, vilde det kun se sörgeligt ud for Eg-
nens Beboere. At Jæderen i fordums Dage har været tæt be-
voxet med Skov, næsten til Havstranden, synes med Bestemt-
hed at fremgaa af de talrige Trælevninger, der stadig opgraves
af Torvemyrene. Efter de Undersögelser, Forstvæsenet har
anstillet, antages det, at Skoven paa Jæderen er ödelagt dels ved
Öxe, dels ved Ild og dels ved Havnefæ, en Ödelæggelse, der er frem-
skyndet og lettet ved et for Skovens Reproduktion ugunstigt
Klima, idet Jæderen paa Grund af sin Helding mod Havet og
aabne Beliggenhed uden Skjærgaard, er udsat for hyppige og
voldsomme Storme, der jage de for Trævæxten skadelige salt-
holdige Vanddampe ind over Landet. Uanseet disse uheldige
Forhold, ansees det dog ikke tvivlsomt, at Jæderen paa en
kunstig Maade kan forsynes med Skov og det forholdsvis uden
stor Vanskelighed, naar alene hensigtsmæssige Methoder og
de for Klimatet mest skikkede Træarter anvendes. Dette
fremgaar formeentlig blandt Andet deraf, at der i Nærheden
af Stavanger findes ikke faa Træplantninger, der kunne af-
give ret anselige Dimensioner. De fleste ere vistnok kun
Parkanlæg, men der findes dog ogsaa et betydeligt og
temmelig vidt fremskredet Skovanlæg, nemlig paa Gaarden
Hindal, 4- Mil fra Stavanger, hvor mindst 10 Tönder Land i
dette Öiemed ere beplantede, ligesom Landbrugsskolebestyrer
Budde og Gaardbruger Christopher Aasland have indkjöbt 23
Tönder Land af Gaarden Fjermestad i Thime Sogn til Skov-
beplantning. Indgjeerdingen er nu fuldendt og Plantningen
begyndt.

Paa Jæderen syd for Sandnæs ere ogsaa i den seneste
Tid tvende noget större private Træplantninger anlagte, nem-
lig paa Landbrugsskolegaarden Österaat i Höiland og paa
Gaarden Nwsheim i Haa, og begge synes at være lykkedes.
Forsög med egentlige Skovanlæg med det Offenliges Bistand
bleve först anstillede i 1863 og 1864, idet Gartner Poulsson
hersteds med et Bidrag af Statskassen, stort 500 Spd., be-
plantede henved 10 Tdr. Land med Birk, Ask, Alm, Lön,
Lærketræ og canadisk Hvidgran. Der indkjöbtes 90,000 Styk-
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ker, mest 3aarige, Planter fra Udlandet, og disse fordeltes
paa 3 særskilte Plantninger, den ene paa en vindhaard Lyng-.
hede, tilhörende Gaarden Grude i Klep, henved Mil fra Havet, den
anden paa en tör vindhaard Sandbakke paa Gaarden Næsheim
i Haa, en Fjerding fra Havet, og den tredie i en forholdsvis
mere beskyttet, noget vaadleendt Fordybning paa Gaarden Hob-

. berstad i Haa, en halv Fjerding fra Havet. De betydelige
Bekostninger ved Planternes Nedsættelse og Plantningernes
Indhægning overtages af nævnte Gaardes Eiere. Forstmesteren
erklærer, at det heldige Udfald af disse Forsøg afgiver tilfreds-
stillende Bevis for, at næsten samtlige af ham befarede af-
skovede Kyststrækninger i Amtet atter paa kunstig Maade la-
der sig forsyne med Skov.

Ogsaa med Saaning af Træfrð blev der i 1863 og 1864
anstillet heldige Forsög paa Jæderen Fröet blev saaet i
Plantesenge for at opelske Smaatræer, der senere kunne ud-
plantes.

De Træarter, der fornemmelig maatte blive at vælge til
fremtidige Skovanlæg, maa formeentlig blive at söge blandt
Naaletræerne, saasom enkelte udenlandske Furuarter, canadisk
Hvidgran og Lærketræet. Den indenlandske Furu er derimod
kun lidet istand til at udholde Havklirnaet. En stor Vanske-
lighed med Hensyn til Træplantningen her i Distriktet er den
nödvendige Indhegning som Værn.mod Havnefæ, navnlig Faar.
Udgifterne ved Opförelsen af Stengjærder, hvilke udelukkende
bruges paa Jæderen, kunne anslaaes til mellem 24 og 36 Skill.
pr. löbende Favn, og Udgiften vil saaledes ikke blive ubetyde-
lig, medens den formeentlig ikke vilde falde ringere ved An-
bringelse af levende Hegn, der desuden vilde være udsatte
for Skade af Faarene.

Da Interessen for Skovplantning paa Jæderen imidlertid
ikke er ringe og — saiavidt skjönnes — i Stigende, er det at
forvente, at de private Grundeiere vilde, naar de understöttedes
af det Offentlige ved at erholde Planter og Veiledning til deres
Dyrkning, pa,atage sig de Offre, Indhegning m. v. medföre.

I dette Öimed er det af Forstvæsenet paatænkt at oprette
en Planteskole i Nærheden af Stavanger, fra hvilken man an-
tager, der skulle kunne leveres 100,000 treaarige Planter aar-
ligen.

Med Brændetorv er Jæderen vel forsynet, og det er an-
tageligt, at Torvmyrene med hensigtsmæssig Behandling ville
kunne holde ud i Aarhundreder. Meget betydelige Strækninger
f. Ex. den over en geografisk Qvadratmil store Slette mellem
Jeederens ()strand i Han Præstegjeld og Höiderne Synesvarden
og Sulken, ligesom ogsaa Grændseströget mellem Höilands og
Haalands Pra3stegjelde ere som spækkede med Torvleier.
Imidlertid höres jevnlig Klage over Torvens Aftagen, og næg-
tes kan det ikke, at Torvskuren ofte foregaar paa en hensyns-
lös Maade. Nogen Torvnöd existerer dog ikke, hvilket ogsaa
kan skjönnes af de lave Priser paa denne Vare, hvilke ikke
gaar op til 3 Spd. pr. Kubikfavn. Paa Karmöen betales jern-
lig 4 Spd. og derover.

At en större Kyndighed i Torvens Behandling vil blive
udbredt, maa haabes, efterat Forstmester Asbjörnsen med dette
Hensyn for Öie i et Par Sommere har bereist Distriktet.

Lysten til Pileplantnin g er temmelig almindelig, lige-
som Jordsmonnet paa Joederen för en Del dertil er skikket.
Ogsaa Amtsformandskabet har taget sig af Sagen, idet der i
1864 bevilgedes 30 Spd. til Indkjöb af Pilestiklinger til For-
deling i Amtet. Al Staten er derhos tilstaaet en Privatmand
ved Stavanger et Bidrag til Anlæg af en Pileplantning, der er
beregnet paa at levere 10,000 Stiklinger

D al erne kan — i det Store taget — betragtes som en
eneste sammenhængende med 'Ague Fjeldknauser, Myrstræk-
finger og Smaadale opfyldt Bjergflade, som er temmelig lav
ved Sökanten og ved Jmderens Grændse, men som efterhaanden
skraaner höiere i Veiret, jo mere den warmer sig Fogderiets
nordlige og östlige Grændse. Störstedden af denne Fjeldflade
ligger under Trægreendsen og en betydelig Del af samme
endog langt under Korngrændsen. I de lavere Str8g, hvor den
er beboet, er Beboelsen dog meget spredt og uregelmæssig.
Höisletten gjennemfures af talrige smaa, fordetmeste lavt lig-
gende Dalförer, der gjennemströmmes af större eller mindre
Elvedrag, hvis Hovedretning gaa i Syd eller Sydvest. I Sam-
menligning med Fjeldfladen, hvis lavere Strækninger benævnes
„Heierne," indtage Dalströgene kun et ubetydeligt Areal, men
i Henseende til Jordbundens Godhed, Befolkningens Tæthed
m. V., ere de hiin i höi Grad overlegne.

Med Undtagelse af den höie opstigende Fjeldmasse i Da-
lernes nordöstlige Hjörne, maa hele Landskabet, som de jevn-
lig forekommende levende og döde Trærester antyde, antages

fordums Dage at have været dækket med Skov af de samme
Træarter, som endnu forefindes.

Det skovrigste og efter Forstmester Glöersens Beretning
for Skovenes Trivsel mest skikkede Distrikt i Dalerne er
Lunde Hovedsogn. Hele Dalströgets Vestside fra den sydlige
Præstegjeldsgrændse langs Lundevandet og Lundeelven indtil
Hofsvandet, en Strækning af 9 Fjerdingers Længde, er paa alle
for Trævæxt mulige Steder — vel besat med rasktvoxende
Lövskov. Nordenfor Riisdalsvandet findes i en til Mil
lang Dal den meste Furuskov, som endnu er tilbage i Fogde-
riet. Den i Præstegjeldet udbredte Fabrikation af Sildettinder
har imidlertid stærkt udtyndet Furuskoven, saa at næsten alt
Bygningsvirke maa nedflöcles fra Siredalen, medens Birkeskoven
endnu afgiver tilstrækkeligt til Brænde. For Nærværende be-
nyttes imidlertid mere Birk end Furu til Töndestaver, og 30
Cirkelsage er allerede i Gang til denne Fabrikation. Foruden
ved det saaledes stedfindende stærke Forbrug til Tönder, lider
Birkeskoven ogsaa ved Næver- og Barkefleekning.

Næstefter Lunde har Birkrem, Annex til Helleland, mest
Skov, men dog ikke tilstrækkeligt til Behovet. De övrige
Herreder af Dalerne ere saagodtsom trælöse, hvorfor Tory er
den almindelige Brændsel.

Det vil af det Ovenanförte sees, at det heromhandlede
Landskabs Skovtilstand er meget mislig, og antager Forstme-
steren, at der i det Hele ikke findes saameget Furuskov, at
50 Tylvter Bygningstämmer kan hugges om Aaret, ligesom
Lövskoven er saa reduceret, at alene et eneste Sogn har til-
strækkeligt til eget Behov. Tilstanden maa derhos befrygtes
aarligen at forværres, idet de gjen.staaende Levninger behandles
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uden Skaansel. Hvad der især stiller sig som Hindring for
Skovens Regeneration, er den almindelige Havning, hvorved.
de opspirende Rodskud afspises — navnlig af Faarene. Med Bir-
keskoven gaar tillige Græsvæxten, som för blev gjödslet af de
nedfaldende Blade, tilgrunde, og der kommer Lyng istedet.
For atter at opfriske Græsset, afsvides Lyngen, men naar dette
er gjort nogle Gange, er tillige det tynde Jordlag, som dæk-
kede det underliggende Bjerg, blevet ödelagt og det nögne
Fjeld stikker op i Dagen. Lyngsvidningen har vistnok været
og er fremdeles til Skade for hele Distriktet, men især for
Heierne, som paa denne Maade har mistet meget af sit oprin-
delig tynde Jorddække, idet Muldlaget direkte er blevet for-
tæret af Ilden, hvorefter den tilbageliggende löse Sand af
Regnströmmen er skyllet nedad Fjeldskraaningerne. Foruden
den overdrevne Nedhugst er ogsaa Bark- og Næverflækningen
samt den i Forbindelse med samme staaende Lövning af Bir-
keskoven til betydelig Skade, ligesom de unge Fröplanter öde-
lægges ved Höslaat, der overalt foregaar i Birkeskovene.

Forat Barken og Næveren med Lethed skal lösne fra
Stammen og fra hverandre indbyrdes, fælder man denne saa
scent paa Sommeren, at Stubbens Udslagsevne mærkelig for-
ringes.

Skulde noget Væsentligt udrettes til Ophjælpning af disse
mislige Skovforholde, saa maatte det ogsaa her ske med kun-
stig Skovanlæg, hvortil Distriktets Dalströg — efter Forstme-
sterens Formening -- ere særdeles skikkede og det i langt
höiere Grad end paa hederen.

Ry fy lke Fogd en. Dette Distrikt er saa forskjelligartet,
at en almindelig Oversigt over sammes Skovforholde ikke lader
sig give.	 Af Distriktets vestlige mod Havet beliggende Öer,
der ere enten aldeles skovlöse eller besatte med ubetydeligt
Lövskovkrat, er Karmöen den störste. Den er henimod
Mil lang og af en Bredde, der i Regelen varierer mellem 1. og
3 Mil Af de Trælevninger, der forefindes i Torvmyrene, erfa-
-4-

res det, at Karmöen ligesom Jæderen i fordums Dage
har været bedækket med Blandingsskov. Denne Skov er vist-
nok her ligesaavel som paa Jmderen ödelagt af Mennesker,
men disse synes paa Karinöen at have benyttet sig mere af
Ilden end af Oxen til Skovenes Odelæggelse. At Karmöen
har lidt af Skovbrand, bevises ved den Mængde velkonser-
verede Trækul, der forefindes i næsten hver Torvmyr.

Ogsaa her maatte Plantninger til for at forskaffe en or-
dentlig Skovbestand, og er navnlig saagodtsom hele Karmöens
Östside langs Karmsundet i Henseende til Klima vel skikket
for Skovanlæg. Sandsen for Skovplantninger er paa Karmöen
allerede nu ikke ringe og synes at være i Tiltagende. Som
et Exempel kan anföres, at en Privatmand i Akrehavn har
paatænkt at beplante en 125 til 150 Tdr. Land stor Ind-
hvegning, saasnart han af det Offentlige kan erholde de fornödne
Planter. Karmöen maa selvfölgelig indföre Alt, hvad der for-
bruges til Trævirke, medens der til Brændsel ialmindelighed
bruges Torv. Torvmyrene ere dog meget medtagne, saa at
Torven flere Steder betales med 3 a I Spd. eller derover pr.
Kubikfavn.

Af Ryfylk es Fastland  udgjör Strækningen fra Karm-
sundet og Havet östover til den dybt indstikkende Skjoldsfjord
et af dybe, smale Fjorde sönderskaaret og af en Mængde Fersk-
vande og Myrstrækninger oversaaet Landskab. Dette Land-
skab er paa det Nærmeste afskovet. Af Furuskov findes
kun höist ubetydeligt, men af Lövskov, især Birkeskov, lidt
mere, da det er temmeligt almindeligt, at Gaardenes Indmarker
ere tyndt bevoxede dermed. Nogen Hjælp til Brændsel yder
vistnok denne Lövskov, men den i Mængde forekommende Tory
i Forbindelse med Fururödderne i Myrene er hertil i langt
höiere Grad benyttet. At i fordums Dage ogsaa, disse Trak-
ter have været bevoxede med Skov, kan sees af de i Torvmy-
rene i store Masser forekommende Trælevninger. Ved Siden
af disse sees næsten bestandig Trækul, hvilket godtgjör, at
Skoven i væsentlig Del skylder Ild sin Tilintetgjörelse. Ogsaa

denne Del af Amtet er Lysten til at befatte sig med Skov
og Piledyrkning vaagnet, hvad sidstnævnte Plantning angaar —
navnlig hos Indvaanerne i Kjöbstaden Haugesund.

Landet östenfor Skjoldsfjorden er efter sin natur-
lige Beskaffenhed meget forskjelligt fra de vestenfor samme be-
liggende Strækninger. Fjeldene blive höiere og naa jevnlig
op over Vegetationsgrændsen, indtil de længst mod Öst, hin-
sides Bukkefjorden og dens Arm Sandsfjorden, gaa over i det
mægtige Fjeldplateau, der adskiller det Osten- og Vestenfjeldske.
Fjordenes Bredder blive höiere og steilere ; længere og dybere
Dalströg med tilhörende Elvedrag aflöse de vestenfor saa hyp-
pige, uregelmæssige, af smaa Ferskvande og Myrer opfyldte
Indsænkninger. Her begynder ogsaa Skoven tildels at vise
sig i noget större Mængde, indtil man naar Suldal, Amtets
bedste Skovbygd. Den paa Östsiden af Skjoldsfjorden belig-
gende Del af Skjolds Praestegjeld er endnu i Besiddelse af
endel Furuskov, og paa Lövskov er der i Regelen ingen Man-
gel. Annexet Sandeid til Vigedals Prwstegjeld er derimod at
regne for skovlöst. Hovedsognet har paa den betydelige Fjeld-
strækning, der adskiller det fra Sandeidfjorden, hist og her
nogen Lövskov, der tilhörer Sorenskrivergaarden, men som dog
neppe taaler at afgive mere end hvad der tiltrænges til Gaar-
dens Behov, medens Hoveddalföret er saagodtsom afskovet ind-
til Trakten omkring Fjeldgaardsvandet, hvor atter findes nogen
Skov, hvorhos en ved Gaarden Hoggenvig udstikkende Tværdal
paa begge Sider er vel bevoxet med Furuskov. En stor Del
af Vigedals Hovedsogn mangler saaledes Skov saavel til Byg-
ningsmaterialier som til Brændsel.

Imslands Annex maa i det Hele taget siges at være vel
forsynet med Skov, idet hele Nordsiden af Vindefjorden lige-
til Bunden er bevoxet med Naaleskov i en gjennemsnitlig Bredde
af Mil. Men ogsaa her hugges Skovene langt stærkere, end
de i Længden kunne taale.

I de til den nordlige Del af Sandsfjorden samt til Saude
og Hylstorden stödende Strækninger, der indbefatter Sands
Præstegjeld, ere Fjeldsiderne paa begge Sider af Fjorden fra
Robeid indtil Bunden af Sandsfjorden bevoxede med Lövskov
med indsprængt Furu, og paa en mellem Sande og Hylsfjorden
udspringende Landtunge findes ikke ganske ubetydelig ret vel
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konserveret Naalesko -v. Den övrige Del af Prwstegjeldet er,
med Undtagelse af et Par större Skoveiendomme, kun daarligt
forsynet med Skov.

Suldal er uden Sammenligning Amtets skovrigeste Præste-
. gjeld. Omtrent A- Mil ovenfor Greendsen mod Sand stöder man
paa större Strækninger af Furuskov, der fortsættes til henimod
Kirken. Denne Skov bestaar af Væxterskov af smaat Bygnings-
tömmers Störrelse. Langs Suldalsvandet, der paa begge Sider
er omgivet af meget höie Fjelde, findes Skov paa alle for Tree-
vegetationen mulige Steler. Den bestaar -- med Undtagelse
af et Par större Furuskove — mest af Birk. Af betydeligere
Skoveiendomme i denne Trakt kan omtales de, der ere belig-

gende i K-vildalselvens Dalföre. Den ulige værdifuldeste af disse
Eiendomme tilhörer Gaarden Öiestad; den indeholder adskillig
Salgslast. Paa Elvens Östside findes ligeledes endel Naaleskov,
der imidlertid, hvad Jordbund og Beliggenhed angaar, ikke kan
maale sig med den förstneevnte. Endelig findes ved den nord-
ö stlige Ende af Suldalsvandet en Skoveiendom af betydelig  Ud-
strækning, tilhörende Gaardene Roalsqvam.

Suldalselven, hvis Længde fra dens Udlöb af Suldalsvan-
det, indtil den munder ud i Sandsfjorden, anslaaes til omtrent

2 Mile, — er i det Hele taget et meget, bekvemt Vasdrag,

idet de i den nedre Del forekommende Fossefald ved höi Vand-
stand ikke byde nogen synderlig Vanskelighed. Tömmer indtil
de mind ste Dimensioner staar derfor — som  Folge af denne
lette Kommunikation langs Vasdraget höit i Pris. Efter
Opgivende af en med Forholdene vel kjendt Mand, skal der i
de senere Aar være nedfiödet gjennem Suldalselven 1,500 Tylv-
ter Tömmer aarlig, til en Gjennemsnitspris af 5 Spd. pr. Tylvt.

Suldals Skove ville imidlertid — efter Forstmesterens For-
mening — ikke i Længden staa ud med saadan Hugst, lige-

som de for Nærværende ere i stærkt Aftagende.
Ved derfra at gaa sydover, træffer man Jelse Præstegjeld,

der næst efter Suldal er den betydeligste Skovbygd i Amtet.
Her findes ikke ubetydelig Furuskov af en paa disse Kanter
upaaklagelig Væxt. Som den betydeligste Skovgaard i Bygden
kan nævnes Pragstegaarden, hvor der i de sidste Aar er fore-
taget betydelige Hugster for Oplysningsvæsenets Fonds Regning.
De ved disse Hugster aavirkede Materialier anslaaes til en
Bruttoværdi af henimod 4,000 Spd., medens Skoven desuagtet

befinder sig i meget god Forfatning.
Hjelmeland, Strand • og Högsfjord ere Prwstegjelde af stor

Udstrækning, men da Störstedelen af Arealet optages af Fjeld-
plateauer med betydelig Höide over Havet, blive der i disse

Distrikter forholdsvis faa Strög, hvor der kan være Tale om
Skov og Skovbrug. Ved Kysterne og de fra disse opstigende
Dale findes hist og her en Del Birkeskov med en efter Voxe-
stedets Exponerthed og Höiden over Havet afpasset Voexterlig-
hed. Af Furuskov findes meget lidet, dog gives blandt andre
Steder Ansamlinger af saadan Skov ved Hjosnaaset og Hjosse-
fjordens Bredder i Hjelmeland og ved Indlöbet til Lysefjorden
i Högsfjord. Iövrigt maa disse tre Preestegjelde regnes for me-
get skovfattige ; de höre til de Distrikter, hvor Afskovningen
er begyndt, men endnu ikke fuldfört.

Öerne i Bukkefjorden ere, dels aldeles afskovede, saasom
Hvidingsöerne og Rennesö, dels hist og her bevoxede med
Lövskov af tildels upaaklagelig Væxterlighed. Som Regel kan
anföres, at Skovtilstanden paa Öerne bliver bedre, jo længere
man kommer ind i Fjordene.

Af Egne, der endnu kunne nævnes, er Nærstrands Præ-
stegjeld, der har nogen Furuskov tilbage, som tildels har et
triveligt Udseende. Af Lövskov findes  ikke saa ganske ubety-
deligt inden Sognet. De til Vindefjorden grændsende Dele af
samme ere endog paa enkelte Steder rigt bevoxede med
Birkeskov. Brændepriserne i Amtet ere ialmindelighed höie;
for Birkeved betales saaledes i Stavanger om Sommeren fra 17 til
18 Ort og om Vinteren fra 4 — ja indtil 3 Spd. pr. Favn.

Fiskeri.

Vaarsildefiskeriet udgjör som bekjendt en af Distriktets
vigtigste Næringskilder. Det s ö n dr e Fiske foregaar i den
nordvestlige Del af Amtet, i den senere Tid omtrent fra Hvi-
dingsöerne til Amtets Nordgmendse Ryvarden og i den sydvest-
lige Del af Söndre Bergenhus Amt, medens til det n o r dr e
Fiske henregnes Fiskerierne i Sönd- og Nordfjords Fogderi.

Efter de af Opsynschefen givne Indberetninger begyndte
det söndre Fiske :

I Aaret 1861 den 8de Januar ved Udsire og vedvarede
til 12te Marts med 3,000 Baade ; Fangst 100,000 Tdr.; Qva-
litet ujevn.

I Aaret 1862 den 21 de Januar ved Rövær og Udsire og
vedvarede til 7de Marts. Fangst 480,000 Tdr. Som ikke
usædvanligt, var Silden mindre end i nordre Distrikt.

I Aaret 1863 den 28de Januar ved Karmsund og Koper-
vig. Der og ved de östenfor liggende Öer foregik Hovedfisket.
Det vedvarede til 7de Marts; Fangst 500,000 Tdr. ; 2,000
Garnbrug.

I Aaret 1864 den 26de Januar ved Skudesnees og Dagen
efter langs Karmöens Östside indtil Kopervig; vedvarede til den
5te Marts; Fangst 270,000 Tdr.; Qvalitet særdeles god.

I Aaret 1865 den 19de Januar ved Udsire og vedvarede
til den 14de Marts; Fangst 330,000 Tdr. ; Qvalitet swrde-
les god.

Hvormeget der af den i söndre Distrikt saaledes opfiskede
Sild, der falder paa Stavanger Amt og hvormeget paa Söndre
Bergenhus Amt, kan ikke opgives, og vilde heller ikke have
nogen særdeles Interesse, da Fiskere fra dette Distrikt del-
tage i Fiskeriet paa samtlige Fiskepladse saavel i söndre som
nordre Distrikt. Heller ikke Opgave over Udförselen af Sild
fra Amtets Toldsteder vilde give noget Bidrag til Oplysning
om, hvad sammesteds fanges, thi en meget betydelig Del al
den Sild, der fiskes ved det nordre Fiske, udskibes fra Sta-
vanger Amt, hvis Indvaanere — især af Byerne Stavanger og
Haugesund samt Ladestedet Egersund, have betydelige Salte-
Tier i Sönd- og Nordfjord,

Folgende Tabel viser Udförselen af Sild fra Riget samt
Gjennemsnitspriserne i folgende Aar :



111,11■111011111111111,

Udførte Tønder.
Gjennemsnitspris paa

fersk Sild til Fiskerne.

	411•11•111•101. 01111•111111•11■11111111■

Gjennemsnits-Nettopris
for hver udskibet Td. Sild.

I Aaret

366,571
745,558
734,075
549,871
630,467

8 Ort 6 Skilling.
10 -
7 - 12
5 -	 8
7 - 19

21 Ort 20 Skilling.
17 - 8 —
14 - 20 —
17 - 12 —
19 - 22 —

1861
1862
1863
1864
1865

Pakning:

151 Procent.
161
1613

181

Skudesnæs
Haugesund.
Stavanger .
Bergen .  
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Nettoprisen pr. afskibet Tönde er selvfölgelig den, som
fremkommer, efterat Fragt, Told og Assurance er fratrukket.
De aarlige Gjennemsnitspriser for hver udskibet Tönde Sild er
taget fra en Opgave fra en af Haugesunds Handlende, der i
flere Aar har beskjæftiget sig med og med Opmærksomhed
fulgt denne Bedrift.

For efter ovenstaaende Tabel at kalkulere det opfiskede
Qvantum, maa der til det udförte Qvantum lægges 20 pCt. til
Pakning (120 opfiskede Tönder=100 Udskibningständer,) og
det indenlandske Forbrug, der er forskjelligt, men i bedre Aar
maaske kan anslaaes til omtrent 50,000 Tönder.

Udförselen til Storbrittanien og Irland samt Holland har i

de sidste Aar været saaledes :

I Aaret Til Storbrittanien og
Irland: Til Holland :

1860 42,700 Tönder. 798 Tönder.
1861 5,833	 — 84	 —
1862 23,070	 — 975	 —
1863 4,179	 — 77	 —
1 864 21,125	 — 2,643	 —
1865 34,353	 -- 3,951	 --

Hvorvidt Sildeudskibningen til England vil have nogen
Fremtid er usikkert, men Antallet af Engelskmænd, der navn-
lig i Haugesund have Salterier, forfleres. Störste Del af den
til dette Marked udskibede Sild er uganet og rundsaltet, da
den dersteds bliver röget. Jeg vil ikke lade ubemærket, at i

Vinteren 1866 indkjöbte et Dampskib Sild i Rövær direkte af
Fiskerne og gik dermed til England, idet Silden saltedes i Rum-
met. At anvende Dampskib under Fisket i denne Retning,
saavelsom til at före fersk Sild til Salterierne og til at buxere
Fartöier, lastede med fersk Sild, vil forhaabentlig blive mere
almindeligt, da den Tro, at Dampskibe skræmme Silden paa
Værene, maa antages at være om ikke ophört saa dog
i Aftagende.

Udskibningen af Vaarsild foregaar herfra Distriktet i Re-
gelen i egne Fartöier, som hele Sommeren gaa i Fart vwsent-
lig til Östersöen med Sild og i Retour med Kornvarer. De
fleste Saltere bestræbe sig desaarsag for at faa saltet saameget
Sild, at de kunne holde Fartöierne i denne Fart. I de preus--
siske og russiske Havne, hvorhen den störste Del af Silden.
gaar, er Sildehandelen fornemmelig en Tuskhandel, da Udski-
berne tage Kornvarer i Bytte og Priserne, efter en modtagen
Opgave, i Almindelighed skulle gjensidigen stille sig saaledes,

at Sildeladningen betaler en Rugladning i Retour, idet 1 Tönde
Sild i Lasterum svarer omtrent til 11 Td. Kornvarer.

Med Hensyn til Til b er e dnin gs maaden er at bemærke,
at Rundsaltning synes at komme mer og mer til Anvendelse
overalt, hvor der ikke i Nærheden kan faaes Arbeidere til Ga-
fingen, ved hvilken Fremgangsmaade Tilvirkningsomkostnin-
gerne formindskes. Rundsaltningen antages af Sagkyndige ikke
at være til Skade for Varen.

Det skal endog ikke være forbunden med nogen Ulempe,
at Silden, hvor Omstændighederne under Fisket -vanskeliggjöre
en anden Behandling, undertiden bringes fra Haanden ved at
skuffes sammen med Salt i Tönderne, istedetfor at blive lagte
lagvis i disse. Det er forövrigt at antage, at Tilberedningen i

dette Amt, i det Store taget, er saa god som Omstwndighe-
derne og Varens Beskaffenhed tilstede. At dette er Tilfældet,
har sin naturlige Begrundelse deri, at Saltningen og Exporten
af Sild for en stor Del foregaar for Regning af de större Hand-
lende, der hverken savne Indsigt, Erfaring eller Kapitaler til
at gjöre Handelen med samme saa indbringende som muligt.
At der ogsaa undertiden vises Skjödeslöshed og Mangel paa
Omtanke ved Sildens Behandling, er unægteligt, men foruden
at dette mere og mere hörer til Undtagelserne i dette Distrikt,
saa ville disse Ulemper mest findes, hvor Sildesalteriet drives
af Mænd som en Bifortjeneste, medens deres væsentligste Næ-
ring flyder af andre Kilder.

Til Sammenligning med Hensyn til Produktionsstedernes
Standpunkt i denne Henseende, hidsættes efterstaaende Opgave
fra Riga — som et af de störste Vaarsildemarkeder over Vrag-
nings- og Pakningsforholdene i 1865:

V ragning:

Fra Steder. Dobbelt X Sidestreg.

Stavanger	 .	 . . . 20 Procent. ',-. Procent.
Haugesund . • • 21 •	 -I-

3
-4-- 	- - - -

Skudesnæs . . 251 — 3
4	 —

Bergen .	 .	 . . . 33	 — 21	 -3

Det bemærkes, at „Dobbelt " og „Sidestreg" antyde
de daarligste Qvaliteter.

2*
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At angive, hvilken Indtægt der af denne Bedrift i det
Hele tilfalder Distriktet, vilde være umuligt. Den falder nem-
lig paa mange forskjellige Hænder, og spreder sig saaledes
gjennem forskjellige Kanaler. Först og fremst kommer her i
Betragtning Fiskerne, der udvinde Udbyttet af Havet ; dernæst
Arbeidsklassen, der — medens Fisket staar paa — have Ar-
beide ofte baade Nat og Dag med Ganing og Nedsaltning;
dernæst de saakaldte „Seilere", d. e. de, som seile med Smaa-
fartöier til Fiskeværene for at indkjöbe fersk Sild til  Afsætning

Distriktet, — Byer og andre Nedsaltningssteder, Logisfartöier,
der folge Fisket og tjene Fiskerne til Bolig, naar de ikke fær-
des paa Havet, og endelig  Handelsmændene, der drive Silde-
salteri og Udskibning.

Forsaavidt muligt at komme til Kundskab om, hvormange
af Landdistriktets Befolkning, der som F isk ere deltage i
Vaarsildefiskeriet, med hvilket Antal Baade og Garn samt med.
hvilket sandsynligt Udbytte, har jeg fra Lensmændene indhen-
tet Oplysninger i denne Henseende, forsaavidt forrige Aars
Fiske angaar. Skjönt disse Oplysninger saaledes kun glitelde
et enkelt Aar, antager jeg dog, at de, forsaavidt Antallet af
Fiskere, Baade og Garn angaar, give en ret god . Maalestok
for Landbefolkningens Deltagelse i Fiskerierne i Almindelig-
hed. Vedlagte Tabeller No. 9 a og b vise Resultaterne af
disse Undersögelser, og fremgaar deraf, at der af Landbefolk-
ningen i forrige Aars Fiske deltog:

Mend.
Sandsynlig
Fortjeneste.Baade. Garn.  

Af Ja3derens og Dalernes Fogderi .
Af Ryfylke Fogderi . 	 •

3,205
11,030

500 Garnbaade.
1,811 Garnbaade og 187 Not-

baade.

10,648.
39,258 og 187 Nöter.

123,561 Spd.
467,430 —

Tilsammen 14,235 2,311 . 49,906 590,991 Spd.

og 187 Notebrug.
Lægges hertil den sandsynlige Indtægt af Makrel- og Hummerfiskerierne og andre Fiskerier for Aaret 1865,

nemlig:

Makrelfiske. Hummerfiske og andre Fiskerier.  

31,900 Spd.	 10,000 Spd.
11,110 —	 14,125 —
43,010 Spd.	 24,125 Spd.

For Jmderens og Dalernes Fogderi
For Ryfylke Fogderi 	

Tilsammen
I eller tilsammen af disse Fiskerier . .

I faar man et sandsynligt Udbytte for de af Landbefolkningen, der som Fiskere deltage i Bedriften, af .

. 67,135

• 658,126Spd.

Som rimeligt ere til Vaarsildefiskeriet de fleste Baade og
Mandskaber udrustede fra Torvestad, Augvaldsnces og Skudesnæs
Prcestegjelde.

M a kr elfiskeri et har taget et betydeligt Opsving. Efter
de rige Fiskerier i Aarene 1860-1863 er Baadantallet, der
anvendes til denne Bedrift, foröget maaske til det Dobbelte,
ligesom Priserne paa Fisken efterhaanden ere stegne, efterat
dens Udförsel i fersk Tilstand — navnlig til England — blev
mere almindelig. Dette Fiskeri , der begynder de förste
Dage af Mai og slutter ved Midten af Juli Maaned, drives for-
nemmelig fra Amtets östlige Grændser ved Aaen Sire til Eger-
ben og tildels udenfor Jæderen samt ved Udsire. Til Fiskens Be-
handling til Export er der i Distriktet anlagt omtrent
Snes, for störste Del i Engelskmændenes Hænder, værende
Ishuse, nemlig i Sogndal, Naalevigen,i Egersund, Skadberghau-
gen, Vatnemoholmen, Sirevaag, Akrehavn, Tæröen og Rövær.
Exporten sker i Almindelighed i Kuttere, dog er ogsaa Anven-
delse af Dampskibe forsögt. I de senere Aar have Fiskerne i
Regelen indgaaet Kontrakter med Exportörerne om at levere

al den Makrel, de maatte fiske, til en bestemt Pris for Aaret.
Denne Pris har for Aarene 1864 og 1865 varieret fra 32 til
36 Skill. pr. Snes, og udgjorde i 1866 omtrent 40 Skill. Dog
var Prisen i det sidstnævnte Aar ikke ubetydeligt höiere, hvor
Kontrakter ikke vare afsluttede, og kan maaske  i Gjennemsnit
sættes til 60 Skill. Inden Udförselen til Udlandet af fersk
Fisk begyndte, idet det opfiskede Qvantum dels forbrugtes paa
Hjemstederne, dels bragtes i saltet Tilstand til Östlandet, skulle
Priserne ifölge en indkommen Beretning — ikke have over-
steget 20 Skill. pr. Snes.

Makrelfisket foregaar i aabne Baade af 30 til 50 Tönders
Drægtighed med en Besætning af 3 a 4 Mand pr. Baad.
Sogndals Distrikt alene beskjæftiges omtrent 100 saada,nne
Baade. Fangsten foregaar med Garn, hvoraf hver Baad har
40 a 50, hvert Garn 20 Favne langt, Fiskemaaden kaldes at
„drive", fordi, efterat samtlige Garn, der ere fæstede til hver-
andre i een Længde, ere udsatte, Baadenes Seil fastgjöres, og
Strömmen driver da Garnene og Baadene mod Fisken, der
gaar mod Strömmen. 	 Garnsætningen foregaar ialmindelighed
Kl. 10.12- Aften, og Trækningen begynder omkring Kl. 14- Mor-
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gen, thi Makrel gaar kun paa Garn den mörkeste Tid af Nat-
ten. Dette Fiskeri, der ofte foregaar 6 a 7 Mile fra Land, er
forbundet med stor Fare og Anstrængelse, ligesom Fiskerne
lettelig ere udsatte for Tab af Garn, især naar Fartöier over-
seile Garnlængden, som udgjör over Mil.

Al fersk Lax udskibes ogsaa en större Del til England,
mest fra Egersund og Tananger. Priserne have i den senere
Tid været 8 a 9 Skill. pr. Mark for stor Lax og 4 a 5 Skill. for
mindre Lax (Svele).

Udförselen af fersk Fisk fra Amtets Toldsteder har  ud-
gjort:

I Aaret 1860 en Værdi af . .	 82 Spd.
- 1861	 . Intet.

1862	 . 1,081
- 1863	 • 13,804 --
- 1864	 .  26,971

1865	 —1— 	 . 17,697 —
Som ovenfor antydet er det hovedsagelig engelske Speku-

lanter, som drive Udskibningen af fersk Fisk, og dette Forhold
er formentlig ogsaa det naturligste, da de have hurtigseilende
Fartöier og bedst kjende Forholdene med Hensyn til Salget i
England.

Af Hummer er der fra 1860, til hvilket Aar Opgaven i
sidste Femaarsberetning gaar, og til og med 1865, fra Amtets
Toldsteder udskibet:

I Aaret 1860 .	 742,166 Stykker.
1861 .	 590,519 —
1862 .	 564,395
1863 .	 520,733
1864 .	 683,456
1865 .	 855,767

Ialt 3,957,036 Stykker.
eller i Gjennemsnit for disse 6 Aar 659,506 Stykker aarlig.

For det foregaaende Femaar udgjorde den gjennemsnitlige
Udförsel 346,460 Stykker aarlig. Udförselen har saaledes vw-
ret i betydelig Tiltagende. Prisen, der ogsaa for Hummer i
Almindelighed har været omkontraheret med Exportörerne, har
efter Aarstiderne udgjort fra 4 til 6 Skill. pr. Stykke.

Kunstige Apparater til  Udklækning af Lax, Örret og Röi
ere anlagte paa Gaardene Nwsheim i Haa Præstegjeld og paa
Tjensvold ved Stavanger.

I Aaret 1865 blev i Henhold til Lov af 23de Mai 1863
§ 11 etableret Opsyn ved Laxefiskeret  i Haaelven paa Jte-
deren.

I samme Ely og i et Par andre Elve paa J .æderen fore-
kommer Perleskjael i ikke ubetydelig Mængde. Flere Personer
give sig af med at söge efter Perler, der ikke sjelden fore-
findes af större Værdi; men Eftersögningen sker paa en saa
hensynslös Maade, at det maa befrygtes, at Fangsten vil ophöre.

5. Bjergværksdrift.

I November Maned 1863 begyndte et Interessentskab,
fornemmelig bestaaende af Engelskmænd, en Titanjerngrubedrift

Sogndals Herred og fortsatte samme i 1864 med et Gjen-
nemsnitsantal af 72 Arbeidere, som vare fordelte paa 8 for-

skjellige Gruber. Til Transport af Malm blev et Jernbaneanlæg
fra Gruberne til Söen paabegyndt, hvilket Anlæg fortsattes til
Marts Maaned 1865 med omtrent 200 Arbeidere, da det stand-
sede. Af Jernbanen er omtrent Mil fuldfxrdig, medens en
lignende Strækning tildels er oparbeidet. Ved Udgangen af
1865 var ogsaa Arbeidet med Gruberne saagodtsom ophört,
idet der alene arbeidedes i 2 Gruber med 13 Arbeidere.

Ogsaa i Nærheden af Egersund, fornemmelig i Trakten
omkring Koldal og Hægdal, hvor Moss  Jernværk ligeledes har
Gruber, er der af et Interessentskab, der senest bestod væ-
sentlig af Engelskmænd, drevet en Titanjerngrubedrift. Fra
Gruberne, der ere beliggende til Mil fra Söen, er anlagt
en Hestejernbane til Transport af Malmen, der exporteredes til
England. I Begyndelsen af November Maaned 1865 blev imid-
lertid ogsaa denne Drift indptillet.

Det Held, som Finderne af de ovenanförte Malmleier havde
ved at faa dem solgte tildels for betydelige Summer til engelske
Interessentskaber, foranledigede en almindelig Skjaarpning, saa
at Fund og Skjaarp bleve anmeldte i hundredevis.

Nogen anden egentlig Grubedrift end den nævnte har dog
ikke fundet Sted i Jæderens og Dalernes Fogderi. Derimod er
fra Sommeren 1865 paa Gaarden Vigsnæs i Augvaldsnxs
Præstegjeld en temmelig betydelig Grubedrift af Kobber- og
Svovlkis igang for et belgisk Kompagnies Regning.

I Gjennemsnit have 50 Mand dersteds været beskjæftigede,
og til Udgangen af 1 865 var udskibet 12,000 Tdr. Malm efter
paa Stedet at være pukket med Haandkraft. Smeltehytte er
endnu ikke • anlagt. Lejerne ansees rige og Driften lönnenae.

0. Fabrik- og Industrianlæg.

Over de i Jæderens og Dalernes Fogderi værende
Fabrik- og Industrianlæg er indtaget .en Opgave fra Fogden i
Tabel No. 10. Ifölge denne Opgave ere de vigtigste Industri-
anlæg i Fogderiet : et Potten i Egersunds Landsogn (et andet
Potteri, det saakaldte „Egersunds", skal blive omtalt under
„Ladestedet Egersund"), 2 Teglværker i Höiland, 2 i Sand-
næs og 1 i Malde Sogn. De 4 af disse have mellem 20 og
25 Arbeidere.

Hillevaag i Hetlan.ds Præstegjeld er 1 Malteri, 1 Öl-
bryggeri, 3 Kornmöller og 1 Reberbane. I Hetlands Prwste-
gjeld findes derhos 3 andre Reberbaner.

I Ry fy lke F og deri drives fremdeles det i forrige Fem-
aarsberetning omhandlede — et Interessentskab tilhörende —
Tou Brug, 11 Mil Sövei östenfor Stavanger, i Strands Præste-
gjeld. Bruget har udvidet sin Virksomhed og beskjaeftiger
i Gjennemsnit 40 Arbeidere. Ved Möllebrugene formales aar-
lig omtrent 20,000 Tdr. Korn og ved Bryggeriet dersteds for-
bruges, i 60 a 70 Brygninger, 2,000 a 2,400 Tdr. Malt, der
maltes paa Stedet.

Det samme Interessentskab i Forening med nogle andre
Personer eier ogsaa det saakaldte Vormedals Möllebrug i Aug-.
valdsnws Præstegjeld med 8 Melqvaarne. I Nærheden af Strand-
stedet Sand drives et Teglværk, der beskjæftiger gjennemsnit-
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lig 10 Mand i 6 Maaneder af Aaret og hvor der produceres
omtrent 100,000 Mursten og 100,000 Tagsten aarlig.

Paa Gaarden Hoggenvig i Vigedals Præstegjeld drives et
Skibsværft, der i den senere Tid har taget saadant Opsving, at
det ubetinget er det betydeligste i Amtet. Störrelsen af de
dersteds byggede Skibe, der ialmindelighed sælges i fuldfærdig
Stand, er gaaet op til 370 Kommercelæster. Arbeidsstyrken.
er omkring 30 Mand. Ligeledes findes 2de mindre Skibsværf-
ter i Strandstedet Sand, hvor der dog kun bygges större Jag-
ter og Skonnerter. Arbeidsstyrken ved hvert Værft er fra 15
til 20 Mand. Det övrige Skibs- og Baadbyggeri, der foregaar
i Fogderiet, maa mere betragtes som en Binæring end som
Industrianlæg. Det samme kan siges om de dersteds værende
Garverier, Vindmöller m. V.

7. Binæringer.

Den qvindelige Husflid til Frembringelse af vævede og
strikkede Sager er ikke ubetydelig, og maa det indrömmes, at
der i enkelte Egne frembringes ret smukke Produkter. Disse
afsættes i Almindelighed i Stavanger — navnlig ved Marke-
derne — samt i Distriktets övrige Kjöb- og Ladesteder. I
enkelte Egne af Ryfylke — navnlig Hjelmeland — forarbeides
en stor Mængde Vadmel, som væsentlig gaar til Bergen. Efter
vedlagte Opgave No. 9 b fra Fogden i Jæderen og Dalerne
skulde Udbyttet af vævede og strikkede Sager for Fogderiet
uddöre 26,300 Spd., en Sum, som Fogden snarere anser for
lavt end for höit ansat. I hvert Proestegjeld findes i Regelen
de fornödne Haandværkere, saa at det sjeldent behöves at söge
Haandwerksarbeide udfört udenfor PrEestegjeldet. I Gjesdals
Sogn af Lye Præstegjeld forarbeides adskilligt Smedearbeide„
der er meget sögt. Af Ljaer alene kan antages, at der afsæt-
tes 8.000 Stykker, der ivrigt, efterspörges -- ikke alene i dette
Amtsdistrikt, men ogsaa fra Naboamterne. I Lunde Preeste-
gjeld forarbeides större Qvanta af Rokke, Sildetönder, Tönde-
stay og Hjulmagerarbeide. Fiskegarnsbinding er en sædvanlig
Beskjæftigelse for den mandlige Del af Befolkningen i Kyst-
egnene, naar ikke Jordarbeidet eller Fisket er til Hinder.
Garnet spindes i Almindelighed hjemme, men i de' senere Aar
har maskinspundet Garn fundet mere og mere Indgang.

Fragtfarten er af ikke liden Vigtighed især for Ryfylke

Fogderi, idet mange Fartöier sysselsættes — dels under Vaar-
sildefiskerierne — dels til Försel af Trævarer in. M.

I Stavanger Amts Landdistrikt fandtes ved 1865 Aars
Udgang 656 Fartöier af over 3 Læsters  Drægtighed, hvoraf
i Jæderens og Dalernes Fogderi 172 og i Ryfylke Fogderi 484
Fartöier.

Jagten tjener ogsaa tildels som en Binæring, men er dog
ikke af nogen sær Betydenhed. I Byerne  afsættes endel Harer
og Fuglevildt.

Som Præmier for fældte Rovdyr er der i Jæderens og
Dalernes Fogderi udbetalt 	 • • , 263 Spd. 81 Skill.
og i Ryfylke Fogderi . .	 415 — 72 —

Tilsammen 679 Spd. 36 Skill.

Af Fuglevær gives kun et i Distriktet, nemlig paa Öen
Rott i Haalands Præstegjeld, hvilken CI er Tilholdssted for et
stort Antal Maager, som paa dens vestre Halvdel (der benyttes
som Udmark) lægge sine Æg. Efterat Indbyggerne, bestaaende
af 5 Familier, have til Husholdningen taget et betydeligt An-
tal/Eg, lade de Resten blive liggende i Rederne til Udklækning,
indtil Ungerne ere blevne nogle Dage gamle, da den ene
Vinge knækkes paa saa stort Antal, som findes tilstrækkeligt
til Behovet. I Juli Maaned, naar Ungerne ere udvoxede fore-
gaar Fangsten, til hvilken samtlige Indbyggere, Store og Smaa,
samle sig. De vingeknækkede Fugle fanges da under en be-
dövende Larm af den hele Maageflok, og deles mellem Opsid-
derne efter Skylden paa deres Gaarde. Kjödet nedsaltes til
Brug i Husholdningen og Fjæren sedges.

I Jwderens og Dalernes Fogderi findes 4 Landhandlere
samt 7 Handlende efter Handelsbrev i Medhold af Lov af 28de
September 1857. I Ryfylke Fogderi fandtes der 45 Land-
handlere og Gjcestgivere, hvoraf 13 i Kopervig, der nu har
faaet Ladestedsrettighed.

8. Amtsdistriktets Tilstand i Almindelighed.

Ifölge vedlagte Opgaver No. 11 a og b er der i hvert af
Periodens Aar exeqveret og udpantet for folgende Belöb, Sta-
vanger By ikke medregnet:

I Aaret 1861 .	 • . 33,389 Spd.
1862 .	 . 29,957 —

- 1863 .	 22,685 —
1861 .	 25,214

- 1865 .	 29,172 —

Tilsammen 140,417 Spd.

I Femaaret 1856— 1860 udgjorde de Belöb, for hvilke
Udpantninger og Exekutioner fandt Sted . 	 82,096 Spd.

Ifölge vedlagte Opgave No. 12 udgjör
Pantehæftelsernes Belöb i Femaaret . . . . 839,051 —
og aflæste Pantehæftelsers Belöb . . 	 390,469 —

Pantegjælden fölgelig foröget med . . . 448,582 Spd.
I Perioden 1856-1860 var Pantegjæl-

den foröget med . . . 	  364,437 Spd.
og udgjorde den da tilkomne Pantegjæld med Fradrag af  Af-
læsningerne omtrent 26 Spd. pr. Skylddaler paa Amtets Matri-
kulskyld 1:3,745 Skylddaler, medens Forögelsen pr. Skylddaler

nærværende Periode udgjör omtrent 324- Spd. Belöbet af
Kjöbesummer for afhændede faste Ejendomme har efter ved-
lagte Tabeller No. 13 a, b og c i Perioden udgjort

1,078,081 Spd.
medens i forrige Periode faste Ejendomme
afhændedes for	 .   906,405 —

Ved Tvangsauktioner har været afhændet
Gods for .  	 92,960 —

Belöbet af den Gjæld, der har været Gjenstand for Be-
handling ved Forligelseskommissionerne udgjorde efter Tabel
No. 14 a.
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	I Aaret 1861 .	 . 183,705 Spdlr.
—	 1862 .	 . 213,159

	

1863 .	 . 133,428

	

1864 .	 181,684

	

1865 .	 . 154,590 —

Tilsammen 866,566 Spdlr.
De ovenstaaende Opgaver vise vistnok en Forögelse af

Gjældsinddrivelse ved Tvang og af Pantegjeeld, men heraf kan
man neppe slutte noget Væsentligt med Hensyn til Distriktets
ökonomiske Tilstand. Forsaavidt Udpantninger angaar, maa
det bemærkes, at disses Antal er mindre afhængig af Almuens
Evne til at betale end af Strængheden, hvormed Inddrivelsen
finder Sted, aldenstund det her i Distriktet ikke er sædvanligt,
at Almuen i nogen Mængde söge Thingene. Forögelsen i
Belöbet af uaflæste Pantehæftelser er ogsaa forsaavidt nominel,
som det med Vished kan forudsættes, at  Aflæsning i mangfol-
dige Tilfælde undlades, skjönt Gjcelden er afgjort. Tages end-
videre i Betragtning Forholdet mellem den forögede PantegjEeld
og Belöbet af Afhændelsessummen for solgte faste  Ejendomme,
saa kan Forholdet ikke kaldes ugunstigt. Forövrigt falder
den tilkomne Pantegjæld större i Jwderens og Dalernes Fog-
deri, hvor den omtrent udgjör 40 Spd. 60 Skilling pr. Skyld-
daler, end i Ryfylke Fogderi, hvor den alene belöber sig til
26 Spd. pr. Skylddaler.

Endskjönt det er vanskeligt at udtale nogen bestemt For-
mening om, hvorledes Distriktets ökonomiske Tilstand i sin
Helhed stiller sig, have dog saavel de afgivne Indberetninger,
som hvad jeg forövrigt tildels af kyndige Mænd har erfaret,
gjort det Indtryk, at om end i enkelte Egne, saasom Störste-
delen af Dalerne, Tilstanden ikke kan ansees forbedret, og i
de övrige Fremgangen falder meget forskjelligt, Fremskridt dog
i det Store taget har fundet Sted. Dette har ogsaa en til-
strækkelig Forklaringsgrund i de gode Aaringer for Distriktets
tvende Hovednæringer, Jordbrug og Fiskeri, i Forening med
de höie Priser, hvori Landmandens Produkter have staaet.
Om end mangesteds Trang paa den kontante Skilling kan made,
saa viser dog Fremgangen sig — dels i en större Omhu i Jor-
dens Behandling og ved Anskaffelse af forbedrede Redskaber

dels i en bedre Beklædning, omhyggeligere Husstel og i det
Hele et större Velvære end tidligere. Denne Kjendsgjerning
er, selv om Udgifterne til det daglige Behov derved noget for-
öges, saameget mere at bemærke, som dette Femaar har for
Almuen medfört tildels usædvanlige Byrder. Jeg skal som saa-
danne alene paapege de Ofre, som Distriktsfængslernes Istand-
bringelse, Skolevæsenets Ordning og Matrikulens Revision have
paafört Kommunerne, og maa i denne Henseende ikke lades
ud af Betragtning det betydelige personlige Arbeide, som navn-
lig den sidste Foranstaltning bar paabyrdet Herrederne. Kla-
gerne over disse Byrder, der — forsaavidt det personlige Ar-
beide angaar — i Almindelighed falde paa et indskrænket An-
tal af Herredernes Befolkning, have været temmeligt lydelige
og formentlig ikke uden al Grund, naar hensees til, at disse

större Foranstaltningers Gjennemförelse faldt omtrent sam-
tidigen.

Antallet af de fra Landdistriktet i Perioden udvandrede
Personer har efter vedlagte Tabel No. 14 b udgjort:
Fra Ryfylke Fogderi 877 Personer med antagelig

Kapital	 ......	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 30,510 Spd.
Fra Rederens og Dalernes Fogderi 177 Personer

med antagelig Kapital . . 	 . 9,480 —

Altsaa fra hele Amtet 1„054 Personer med auto-
gelig Kapital	 . . . . . .	 . . . . 39,990 Spd.

Efter forrige Femaarsberetning skulde der i Femaaret 1855
—1860 være udvandret 1,504 Personer.

Jeg tror imidlertid ikke, at Udvandringens Störrelse bör
sættes i Forbindelse med Distriktets ökonomiske Tilstand; den
har sine deraf uafhængige Aarsager.

I Jæderens og Dalernes Fogderi er Aarslönnen for en
Tjenestedreng opgivet fra 20 til 30 Spdlr., ialmindelighed med
Betingelse af Frihed fra Tjenesten i Fisket, og for en Pige
fra 10 til 16 Spd. Daglönnen for en Arbeidsmand om Som-
meren er fra 20 til 40 Skilling og om Vinteren fra 10 til 24
Skilling, samt for Haandwerkere fra 36 til 43 Skilling, Alt
med Tillæg af Kosten.

I Ryfylke Fogderi opgives Aarslönnen for en Tjenestedreng
fra 10 til 20 Spd. og frit Fiske ; uden dette fra 20 til 40
Spd. : for en Tjenestepige fra 10 til 12 Spd. En Daglönner
erholder 16 til 30 Skilling daglig med Kost.

I Amtet haves kun et Bygdemagazin, nemlig i Skudes-
noes Prwstegjeld, med en Beholdning af 481 Tdr. Havre og
239 Spd. i Penge. I det heromhandlede Femaar har kun i
Aarene 1863 og 1864 Udlaan fundet Sted og det i ringe
Maalestok.

Angaaende Sparebankernes Status tillader jeg mig at
henvise til de derom indsendte aarlige Indberetninger.

V eie n e. Længden af Hovedveiene i Amtet var efter
vedlagte Tabel No. 15 ved Femaarets Slutning 18,5 Mil, hvoraf
6,9 Mil er anlagt i Femaarets Löb.

Bygdeveienes Længde udgjorde omtrent 42 Mil, hvoraf
Mil er ny anlagt.

Rideveiene udgjorde i det Hele 174- Mil.

Veiene ere i Femaaret noget forbedrede, og blive Hoved-
veiene fremdeles vedligeholdte efterLicitation ved Entreprenörer
paa Amtskommunens Regning. Der er fra flere Kanter i Am-
tet fremkommet stærke Krav paa Anlæg af nye  Hovedveje og
Omlæg af ældre; men da nogen ved Veiingeniören foretagen
Undersögelse af flere af disse projekterede Veilinier ikke har
fundet Sted, kan man vanskelig have nogen begrundet Mening
om sammes Udförbarhed paa rimelige Vilkaar, ligesom jeg i

det Hele tror, at en saadan mere almindelig Undersögelse,
hvorom har været anholdt, er nödvendig for at kunne hegge
en fornuftig Plan for Veiveesenets videre Udvikling i Distriktet.
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B. KA- og Ladestederne.
a. Stavanger Kjobstad.

1. Med Hensyn til Næringsveiene.

I Tiaaret fra 1855 til 1.865 er Folkemængden i Stavan-
ger By voxet fra 11,717 Individer til 16,647, altsaa en For-
ögelse al over 42 pCt. mod en Forögelse af 35 pCt. i det
foregaaende Tiaar. Endskjönt denne anseelige Forögelse for
en stiirre Del bestaar i Tilflytninger af Personer af Arbeids-
klassen, saa er den dog et sikkert Tegn for Stadens betydelige
og hurtige Fremadskriden, hvilket ogsaa vil fremgaa af de Data,
som jeg nedenfor skal tillade mig at anföre.

Med Hensyn til Stadens vigtigste Næringskilder, Hande I
og Skib s fa rt, skal jeg tillade mig at henvise til efterstaaende
af Bestyrelsen for Stavanger Handelsforening afgivne Beretning,
angaaende nærværende Femaar :

„Ligesaalidt som Stavanger Handelsstand i det foregaaende
Qvinqvennium har gjennemgaaet saadanne Kriser, som i flere
andre Byer have oprevet og styrtet overende baade meget so-
lide Handelshuse og store Firmaer, hvor Forretninger i For-
hold til deres Omfang havde været baserede paa forliden For-
mue, — ligesaalidt er nogen saadan Krisis indtraadt i dette
Femaar. Vel har man ogsaa i Stavanger blandt de Handlende
havt nogle större Falliter, vistnok for en Del fremkaldte ved
Forpligtelser, Vedkommende i Handelskrisen 1857 havde over-
taget, vel ogsaa, en Fölge af, at Vedkommende have drevet

•Forretningerne paa en lidet sund Basis, — men . det tör dog
med Sikkerhed udtales, at Byens Handelsstand i det Hele kan
glæde sig ved en tiltagende Velstand, en  Folge af forsigtige
Spekulationer i Forbindelse med ret heldige Konjunkturer.
Det er vel ogsaa sikkert, at Handelsstanden i Stavanger i det
Hele ved en strengere Ökonomi end paa mange andre Steder,
hvor Forretningerne ere niere glimrende, söger at bäde paa
den mindre Fortjeneste og efterhaanden arbeider sig op til
en respektabel Soliditet.

Den væsentligste Del al Byens Handel er Handelen med
Sild og Kornvarer.

Den drives næsten altid som aktiv, idet Kjöbmanden ho-
vedsagelig i egne Fartöier, eller paa egne Salterier indkjöber
og tilvirker Silden, i Aarets Löb bringer den, ogsaa hovedsa-
gelig i egne Fartöier, til Markederne i Östersöen, hvor i Re-
tour indkjöbes Kornvarer, ofte i ren Byttehandel. Disse afsæt-
tes delsdels i Stavanger, men hovedsagelig i de östlandske Byer,
hvoraf mange faa sin væsentligste Forsyning af Rug paa denne
Maade.

Fra Havnene ved det sorte Hav bringes ogsaa i egne
Skibe mange Rugladninger aarlig, og er denne Handel især
fordelagtig, naar Kornvarerne i Östersöen staa i höi Pris.

Det i England i 1860 med saa store Forhaabninger aab-
nede Marked for Vaarsild har ikke vist sig stadigt nok. Kun
i store Fiskeaar, naar Silden er billig, kan Storbrittanien skaffe
et meget beleiligt Aflöb. Denne Handel er forövrigt mere
passiv end den övrige Sildehandel, da Englænderne ofte selv

lade kjöbe Silden her, hvilket i Regelen er nödvendigt, da man
har gjort den Erfaring, at det engelske Marked er saa usikkert
og fluktuerende, at man nödig vil afskibe paa Spekulation.

De gamle Markeder i Sverige, Preussen og Rusland vise
derimod stadig tiltagende Forbrug, som vistnok kan forklares
af de lettede Kommunikationer i Landenes Indre samt af den
större Omhyggelighed, hvormed Varen nu konserveres Sam-
menligning med, hvad tidligere fandt Sted, men som maaske
for en meget væsentlig Del tör kunne tilskrives den aktive
Handel, der driver Værket, og som i store Fiskeaar tiltvinger
sig *Forbrug ved, at Varerne bringes frem til Söstedernes Kjlib-
mænd, der maa bringe dem videre.

Fedsild- og Sommersildehandelen er af liden Betydning
for Stavanger. Kun naar en enkelt Gang, som i 1864, et
större Fiske deraf falder i Byens Nærhed, bliver nogen Mængde
Fedsild og Brisling udskibet. Det synes dog som om flere
have begyndt at spekulere i denne Slags Forretning, 9g er det
muligt, at — eftersom Expeditionerne efter Fedsild tiltage og
man bedre lærer at bevare Varen — denne Handel vil tiltage
i Omfang og Betydning.

Den i forrige, Aar i Bergen afholdte internationale Fiske-
riudstilling, der meget besögtes af Stavangers Handlende, vil
vistnok i mange Retninger virke gavnligt paa Fiskeribedriften
i det Hele, og navnlig have aabnet Öinene for, hvor nödven-
digt det er at lægge al mulig Flid paa at behandle Silden saa
godt, som det efter Omstændighederne er muligt. ba Taar-
sildefiskeriet foregaar i saa kort Tid, og en stor Mængde Sild
uopholdelig maa nedsaltes, er det meget ofte ikke muligt at
bruge den Omhyggelighed, som kunde anvendes, naar man
havde Tiden for sig; men at enhver reel Handelsmand gjör,
hvad der kan gjäres, for at bringe en god Vare paa Marke-
det, er vist, og tör det siges, at en Forandring til det Bedre
i det Hele taget har vist sig i LObet af Femaaret.

Hvad Pakningen angaar, da antages det, at den ogsaa i
Femaaret er blevet bedre end, den tidligere har været. Imid-
lertid skal der lang Tid til, forinden indförte Sædvaner kunne
forandres, og bidrager ikke lidet hertil, at Pakningen fordres
saa forskjelligt paa de forskjellige Markeder, og at Afskiberne
næsten aldeles ere overladte til Kjöbernes Vilkaarlighed. Kun
naar det i Udlandet blev almindelig Koutume at veie Silden,
som i de senere Aar har været Tilfælde i Sverige, vilde en
Forandring hurtig indtræde, og Afskiberen blive fri for en
Vilkaarlighed, som han ikke kan værge sig mod. Det vilde i
höi Grad være önskeligt, om vore Konsuler kunde virke til
Indförelse af en Koutume, som den paapegede, i deres Distrikter.

Femaarsperioden er, hvad Omsætningens Störrelse og deli
deri begrundede Livlighed i Handelen angaar, betydeligere
end den nærmest foregaaende, men Udbyttet for Handelsstan-
den saavel af Sild- som af Kornhandelen har vistnok været
meget mindre end i mange tidligere Perioder.
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1861 var ganske et Uaar for Alle, der ikke deltoge i
nordre Distrikts Sildehandel, thi det söndre Fiske slog næsten
aldeles feil, og Fortjenesten ved det ubetydelige Qvantum, som
tilvirkedes, strak ikke engang til at dække de mange forgjw-
ves Udrustninger. For dem derimod, som havde Salterier i
det nordre Distrikt, var Aaret overordentlig .fordelagtigt, men
da disse imidlertid vare et Mindretal, omendskjönt de fleste
större Handelshuse i Stavanger der have Salterier, saa maa
Aaret i det Hele betegnes som adskilligt under et Mid-
delsaar.

Mod Slutningen af samme begunstigedes Kornhandelen
af gode Konjunkturer, men disse kom ogsaa kun Enkelte
tilgode.

Aarene 1862 og 1863 höre til Silde- og Kornhandelens
uheldigste Aar — især det förste, som for næsten Alle bragte
tildels betydelige Tab — for Mange endog enorme. Disse
foraarsagedes især ved Sildehandelen, der af forskjellige sam-
menvirkende Aarsager, men især ved under Fisket höit 'anlagte
Priser, blev höist uheldigt stillet; men heller ikke Kornhande-
len kunde ved de stadig nedgaaende Priser give nogen Vin-
ding, og Regelen blev, at man i længere Tid solgte Kornvarer
for den samme Pris, hvormed de i Östersöen vare betalte, og
ofte tabte Fragterne, undertiden endog mere. Mod Slutningen
af 1863 bragte .Frygten for Krig til Vaaren store Afskibninger
af Kornvarer istand, hvilke vel tildels om Hösten bleve afhwn-
dede til Östlandet til antagelig Fordel, men hvoraf dog maaske
Störsteparten blev lagret i Stavanger, hvor de hele det paa-
fölgende Aar trykkede Markedet og selvfölgelig medförte Tab
for Indehaverne.

I Aaret 1864 vare Udsigterne meget mörke for Handelen i
det Hele taget, og den forsigtige Tilbageholdenhed under Fi-
sket, som man sjelden bemærker, beviste, at Enhver forstod
Stillingens Alvor. Priserne for den förste Sild bleve derfor
moderate, og dette skaffede, da Farten trods alle Bekymringer
næsten ustandset kunde foregaa det hele Aar, en större For-
del, end man maaske ellers vilde have naaet.

Kornhandelen blev, som næsten altid i urolige og bevæ-
gede Tider, ogsaa fordelagtig - - især for dem, der — uden
at were belæssede med gamle Beholdninger — raskt omsatte
de indförte Produkter.

I det Hele taget gav dette Aar de Handlende et meget
godt Udbytte, der maaske blev saameget mere paaskjönnet,
NM de foregaaende Aar vare saa höist uheldige.

1865 er sikkerlig Periodens bedste Aar. Vel vare ikke
Priserne paa den ferske Sild saa lave som i 1864, men desto
höiere stillede disse sig for den saltede Vare, især i Aarets
sidste Halvdel. Mange ubekjendte Aarsager bidroge vistnok
Sit til at frembringe Resultatet, Prisernes Stigen paa Grund
af livligt Begjær, som stadigt forögedes uagtet Prisforhöielsen,
og uagtet da i Handelen bragte Qvantum var næsten fuldkom-
men saa, stort som de foregaaende Aar.

Kornhandelen, som i Aarets Begyndelse gav höist elen-
digt Udbytte, forbedredes efterhaanden., og i A.arets sidste
Halvdel bragte Kornprisernes Stigen i Udlandet de Handlende
væsentlige Fordele.

Som af det Foregaaende vil erfares, drives den störste
Del af Stavangers Handel med Udlandet med de östersöiske
Havne samt Kornpladserne i det sorte Hay. Men desuden
indkjöbes saa at sige alt det Salt, som forbruges, for egen
Regning og indföres paa enkelte Undtagelser nær i egne Skibe
fra Salthavnene ved Middelhavet, samt fra Lissabon og St.
Übes, fra hvilke Steder ogsaa hjemföres al den for Fiskerierne
fornödne Kork.

Byens Forbindelse med Holland er kun Eden, og ind-
föres herfra betydelige Partier Pilebaand, endel Tagsten samt
nogle Kolonial- og Fedevarer.

Med Hamburg staar Byen i en betydelig og livlig Han-
delsforbindelse, idet de Handlende derfra forsyne sig med Ma-
nufakturvarer , Kortevarer og Kolonialvarer , dog indkjöbes
ogsaa af det förste Slags betydelige Partier paa Messerne i
Tydskland.

Hamburg og Altona er forövrigt Byens væsentligste Vexel-
marked, men er ikke længere som i det forrige Femaar Byens
hovedsagelige Pengemarked, idet man nu, dels gjennem de i
Byen bestaaende Laaneindretninger og dels fra Christiania,
Bergen og Christianssand erholder de fornödne Penge.

Med England staar Byen i en ikke ringe Handelsforbin-
delse. Der afskibes hovedsagelig Hummer, Lax samt, som för
berört, Sild, og i de sidste 2 a 3 Aar Makrel. Afskibningen
af Makrel vil upaatvivlelig Aar for Aar tiltage, da det lader
til, at Flere og Flere lægge sig efter dette Fiskeri, som for-
övrigt i 1865 væsentlig paa Grund af vedvarende stormende
nordlig Vind mislykkedes. Til England har ogsaa i 1865 væ-
ret udskibet en stor Del Kobbermalm fra den rige Grube ved
Vigsnæs i Augvaldsnws Præstegjeld. Fiskehandelen med Eng-
land er forövrigt, naar undtages Sildehandelen, fuldkommen
passiv. Fra England erholdes en större Del Fabrik- og Ma-
nufakturvarer , Jernvarer af enhver Slags, Kortevarer , samt
Stenkul og i de senere Aar Liverpool-Salt. Forbruget af dette
Salt, som tidligere vanskelig kunde erholdes i Partier, har i
Femaaret tiltaget i betydelig Grad, dels fordi dette Salt af
Englænderne fordres benyttet til den Sild, som dertil afskibes,
da den — som bestemt til Rögning -- ikke maa være stærkt
saltet, og dels fordi Enkelte benytte det til Saltning af Vaar-
sild for enkelte bestemte Markeder, og da navnlig til St. Pe-
tersburg.

Direkte Handel med oversöiske Byer har kun enkeltvis
og i mindre Skala fundet Sted, vistnok for en Del som en Fölge
af Ubekjendtskab til Forholdene, samt for en Del, fordi man
andetsteds maatte söge Marked for transatlantiske Varer.
Imidlertid tör det vel ikke betvivles, at eftersom de Handlende
lære Forholdene bedre at kjede, ville de ogsaa slaa ind paa
denne Handel.

Byens Omsætning med Indlandet er forsaavidt den
••

betydelige Korntraflk paa Ostland.et angaar forhen berört.
Desuden afskibes og forhandles paa Östlanclet endel Sommer-
sild og Brisling, saltet Makrel, uldne Varer samt Talg, og er
der vel ikke Tvivl om, at naar Jernbanen fra Christiania bli-
ver forlænget til det Indre af. Sverige, Stavanger vil afhænde
hertil dels direkte ,dels gjennem Christiania Handlende
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Större Partier af Vaarsild, hvilken Artikel nu paa Ostlandet
næsten alene afhændes til Frederikshald, hvorfra den ogsaa, gaar
til Sverige.

Fra östlandet og især fra Christiania forsendes hertil en
Mængde Varer af enhver Slags, ikke alene saadanne, som frem-
bringes paa de i og omkring Byen liggende Fabrikker, men
ogsaa Varer, som over Christiania ere indförte fra Udlandet.
Brændevin, Jern og Stöbegods samt Træmaterialier og navn-
lig Bord udgjöre ogsaa meget væsentlige Indförselsdenstande.

Mere af Byerne söndenfor Stavanger, som Egersund, Sog-
gendal, Flekkefjord og Farsund erholde tildels sin hovedsagelige
Forsyning af fabrik- og Manufakturvarer samt Kolonialvarer
og Kornvarer herfra, dog gjælder dette mindre Flekkefjord og
Farsund, hvortil dog en ganske væsentlig Afsætning finder
Sted. Fra Flekkefjord erholdes Trwmaterialier samt en Mængde
Furustav og tildels Birkestav. At Brugen af denne sidste Stav,
som giver stærkere Tönder, ikke er bleven almindeligere, hid-
rörer fra, at Sild i I3irketönder ikke overalt i östersöen betales
lige med Sild i Bög.

De i Amtet værende Kjöb- og Ladesteder Haugesund,
Skudesnmshavn og Sandnæs forsyne sig ogsaa med Varer af
alle Slags hovedsagelig fra Stavanger, medens dog nogen For-
syning finder Sted fra Bergen og Ostlandet samt for en mindre
Del direkte fra Udlandet. Byens Handel med de nævnte Ste-
der har i Femaarsperioden stadig gaaet fremad, men har vel
i det sidste Aar for Haugesunds Vedkommende af og til bragt
större Tab som Folge af flere Fallitter dersteds.

Byens Handel med de nordenfor liggende Byer er, naar
undtages Bergen, hvortil — til enkelte Tider — afhændes
Salt, Kornvarer og Stenkul, i det Hele höist ubetydelig og
indskrænker sig næsten udelukkende til, at undertiden Korn-
varer afskibes til Aalesund, Christianssund og Throndhjem,
hvorfra Indkjöb af Sild — Sommersild og tildels Vaarsild —
igjen enkelte Gange har fundet Sted. Expeditioner til disse
og andre nordenfor liggende Steder höre i det Hele til Und-
tagelserne. Endel uldne Varer afskibes forövrigt ogsaa til
Nordlandenes og Finmarkens Kjöbstwder.

Som Indförselslisterne ville udvise, er Værdien af de Varer,
som indföres, meget betydelig, og disse afhændes da for den
væsentligste Del i Byen og dens Landdistrikt — hele Ryfylke
Fogderi samt Jæderen og tildels Dalerne. Handelen med disse
Distrikter foregaar hovedsagelig direkte med Bönderne, men
for enkelte Prmstegjelde som Suldal, Sande og Karmöens Prm-
stegjelde gjennem de Handlende og Landhandlere, som i La-
destederne og Strandstederne ere etablerede.

Landdistriktet forsyner Byen med uldne Varer, Fedevarer,
Kreaturer, Trwmaterialier, Ham og Havremel, kort alle For-
nödenhedsartikler og erholder igjen Fabrik-, Manufaktur- og
Kolonialvater samt liornvarer. At opgive Værdien af Omsæt-
ningen med dette Landdistrikt lader sig ikke gitre, men at
den er meget betydelig, og at Omsætningen i Femaaret Aar
for Aar har tiltaget, er sikkert, hvortil Grunden er, at Di-
striktet, dels paa Grand af ret heldige Aar for Jordbruget,
og dels paa Grund af, naar undtages 1861, heldige Fiskerier,
er gaaet jevnt fremad i Velstand. En væsentlig Aarsag hertil

og til den livligere Handelsforbindelse er ogsaa den lettere
Kommunikation, som ved det paa Fjordene i Rytylke anbragte
Dampskib af samme Navn er bevirket, og Or det antages, at
denne Kommunikation vil blive end hyppigere enten ved dette
Dampskib alene eller ved, at flere Dampskibe , anbringes paa
Router i Fjordene. En Begyndelse er ogsaa gjort ved et i
Slutningen af 1865 i Fart paa Sandnæs og Högsfjord sat
lidet Dampskib, „Oscar", og er et andet lille Dampshib an-
skaffet for at anvendes i en lignende Route.

Eftersom Veiene blive omlagte overensstemmende med
Nutidens Fordringer saavel over Jwderen som især i Dalerne,
er det ikke Tvivl om, at Byens Omsætning med Distriktet og
omvendt vil i höi Grad tiltage.

Foruden med det nævnte Landdistrikt har Stavanger en
ganske betydelig Handel med Hardanger, hvilken Handel Aar
for Aar er tiltaget. Hardangerne tilföre Byen forskjellige Varer,
deriblandt navnlig betydelige Partier Smör, Ost, Frugt, Has-
selbaand, Hellestene og en stor Mængde af större og mindre
Baade. Værdien af de Varer, som fra Hardanger tilföres Byen,
kan anslaaes til mindst 50 a 60,000 Spd., og for hvad saale-
des afhændes, indkjöbe Hardangerne sine Nödvendighedsartikler,
navnlig Havre og Havremel, Byg, Rug, Erter, Gryn og Salt
samt Jernvarer etc., men kun lidet af Manufakturvarer og Ko-
lonialvarer. Imidlertid er det at antage, at Hardangerne ikke
indkjöbe saameget, at Salgssummen af de Varer, som bringes
hertil, forbruges til Indkjöbet.

Dels fordi Priserne paa Fedevarer i Stavanger i Regelen
staa höiere end i Bergen, og dels fordi herfra lettest og bil-
ligst erholdes flere af de væsentligste Nödvenclighedsartikler,
som Havre, Havremel og andre Kornvarer, — er Handelen
med Hardanger i Femaaret stadig gaaet fremad, og clot tör
vel antages, at den fremdeles vil tiltage, navnlig naar direkte
Dampskibsforbindelse bliver aabnet mellem Stavanger og Har-
dangers rige Præstegjelde. Da ville forhaabentlig ogsaa, lige-
som skeet er i Suldal og Sande, efterat Ryfylke begyndte» sin
Route, Kreaturer blive indförte hertil, hvor lijödet i Regelen
staar i Mere Pris end i Bergen.

Byens Handel med andre Præstegjelde  i söndre Bergenhus
Amt er vistnok ikke saa betydelig, men dog i Tiltagende;
men Omsætningen foregaar hovedsagelig med Landhandlerne,
navnlig i Findaas„ Sveen og Valestrand samt i Fite og paa,
Stordöen.

Da Byens Handel med Landdistrikterne har tiltaget, og
Tilstanden her har været bedre end tidligere, er det en Selv-
fölge, at de Handlende i det Hele taget have gjort gode For-
retninger og ere gaaede fremad, og antages det almindelig, at
Femaarsperioden ogsaa for denne Slags Handel hat va3ret held-
bringende. Den i Femaaret indtrufne Borgerkrig i Amerika
ind-virkede vistnok ogsaa paa Handelsforholdene her, dog malt-
ske snarere i de Handlendes Favör, og Mange, der vare godt
forsynede med Bomuldsvarer, gjorde endog meget gode For-
retninger.

Skibsfarten har i Femaaret været begitnstiget af i det
Hele taget meget heldige Konjunkturer, og derfor givet et til-
fredsstillende Udbytte.
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I Aaret 1861 frembragte Udbruddet al Borgerkrigen
Amerika en total Forrykkelse af alle kommercielle Forholde
der og isærdeleshed bevirkede de af Sydstaternes Kapere anret-
tede storartede Ödelceggelser blandt Nordstaternes Skibe en be-
tydelig Formindskelse af disses Evne til at konkurrere i den
större Fragtfart med de nöitrale Fartöier, som derfor nöde en
indirekte Fordel af denne Tingenes Tilstand. I 1862 og 1863
udviklede disse for Amerika saa sörgelige Forhold sig endmere
og i den Grad, at de amerikanske Rhederier saa sig nödsagede
til at sælge en stor Del af sine Skibe. De Handlende i Sta-
vanger benyttede sig ligesom i de fleste andre norske Byer
strax af denne uventede Chance og indkjöbte mange prægtige
Skibe til forholdsvis billige Priser. Naar man hertil lægger
det Faktum, at Fragtfarten i Östersöen, paa Canada, Middel-
og Sortehavet var lönnende, saa er det intet Under, at Skibs-
rhederi blev en lönnende Bedrift, der i en forbausende Grad
udvidedes. 1864 begyndte med traurige Udsigter, idet de be-
frygtede Forviklinger mellem Tydskland og Danmark samt
Norge og Sverige bevirkede en Flauhed i al Handel, men de
forenede Rigers Nöitralitet under den dansk-tydske Krig foran-
drede imidlertid snart denne Tingenes Tilstand, og 1864 blev
det mest heldige og gunstige Aar for Skibsfarten i hele Fem-
aaret, idet de preussiske og tydske Skibes Udelukkelse fra
Östersöen gav de norske Skibe Anledning til at benytte sig af
de af denne Grund og ved det fluktuerende Kornmarked frem-
komne höie Fragter. I 1865 ordnedes de politiske Forhold i
og udenfor Europa, og med Fred og Ro vendte ogsaa Tilliden
tilbage, og omendskjönt Konjunkturerne som sædvanligt efter
voldsomme Krige vare underkastede en Reaktion, var dennes
Virkninger mindre, end man skulde antaget, og Udbyttet for
Skibsfarten var ogsaa dette Aar lönnende. Byens store Mængde
af mindre Fartöier vare hovedsagelig i Femaaret anvendt i
Silde- og Kornfarten paa Östersöen, og Udbyttet af dem af-
vexlende, eftersom Silde- og Kornhandelen havde stillet sig.
Dels som Folge af de ovenberörte heldige Konjunkturer, men
hovedsagelig paa Grund af en större Assosiationsaand og for-
öget Spekulationslyst, har Byens Skibsfart udvidet sig med
stærke Skridt.

I A.aret 1861 eiede Byen 363 Skibe med en samlet Dræg-
	tighed af . .   14,978i Kom.-Læst.

i 1862 361 Skibe   14,841
1863 358 —   16,2601

i 1864 372 —   21,120
i 1865 403 —   24,6831

altsaa en Forögelse i 5 Aar af cirka 10,000 Kommerceleester
eller omtrent 66 pCt.

I samme Tidsrum forliste 22 Fartöier, drægtige 1,169
Kommercelæster.

Byen har 8 Skibsværfter, der imidlertid paa Grund af
mindre tilstrækkelig og bekvem Adgang til paalidelige Ma-
terialier ikke benyttes i den Udstrækning, som ellers vilde
være Tilfældet, idet Rhederierne dels have ladet bygge paa
andre og billigere Steder her i Landet og Udlandet, og dels
som för berört gjort Indkjöb af ældre amerikanske saint ogsaa
hollandske Skibe."

Til denne Beretning, ved hvilken jeg ikke ved nogen Be-
mærkning at gjöre, skal jeg tilföie, at efter vedlagte Medde-
lelse fra Stavanger Toldkammer, betegnet No. 16 a og b, er
i Femaaret gjennemsnitsvis aarlig gjennem Stavanger Toldkam-
mer udfört af folgende Varesoster :

Vaarsild . .   220,574 Under.
Anden Sild  	 24,236 —
Hummer, levende 	  280,851 Stykker.
Tran . .	 9,170 Potter.
Ansioser	 .	 2,205 Dunker.
Skind af Bukke, Gjeder, Kalve, Faar
og Lam 	  14,924 Pund.

Ben  	 740 Skpd.
Tougværk, gammelt . .   65,090 Pund.
Ved Udgangen af Aaret 1865 var, ifölge vedlagte af Ma-

gistraten udarbeidede Tabel No. 17, de Handlendes Antal 279
med 130 Betjente.

Tabel No. 18, der indeholder Opgave over skattelagt For-
mue og den af Ligningskommissionen ansatte Fortjeneste af
Tönde Sild og af Kommercelæst, viser fölgende  Resultater:

Aar Antagen Formue. Foreneste pr. Tøndetj
Vaarsild.

Værdi pr.
Tønde Vaar-

sild.

Fortjeneste
pr. Tønde
Sommersild.

Værdi pr . Tønde
Sommersild.

1861 3,250,100 Spd. 2 Spd. for Kinnsild,
48 Skill. for anden

5 Spd. 36 Skill. 2 a 3 Spd.

Vaarsild.
1862 3,451,500 — —	 . 3 — 30 a 60 — 2 a 4 —
1863 3,436,720 — 12 Skill. 3 — ......., 2 —
1864 3,854,945 — 40 — 3 — 24 — 3 —	 I
1865 4,109,600 — 72 — 3 — 48 — 3 — 60 Skill.
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Indtægten af Kommercelmster ansættes til:

Kommerceleester. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.

12 til	 20	 . 5 Spd. 4 Spd. 4 Spd. 5 Spd. 5 Spd.

derfra	 -	 30	 r	 . 6— 5 — . 6 — 8— 6 —

„	 -	 40	 •	 . 6— 6— 7— 10— 7 —

„	 -	 60	 ,	 . 7— 7— 8— 12— 8 —

„	 -	 70	 .	 . 8— 8— 9— 12 — 9 —

,	 -	 80	 .	 . 8— 8— 9— 9— 9 —

n 	 - 	 100 	 . 8 — 9 - 9 - 9 - 9 —

-	 • 	 -n 	 120 9 — 10 — 10 — 10 — 10 —

„ 	 - 	 130	 . 9-- 11— 10— 10— 10 —

,, 	 - 	 140	 .	 . 9— 11— 11— 10— 10 —
„	-150.10— 11 — 11— 10— 10—

,,	 -160. 	 . 10—. 12— 11— 11— 11—
-	 180	 .	 ." 10 — 12 — 12 — 11 — 11	 —

,	 - 200	 . 11— 12— 12— 11— 11—

,/	 -	 250	 .	 . 11 — 12 — 12 — 12 — 12 —

Over	 250	 .	 . 11 — 12 — 12 — 12 — 13 —

I Femaarets Löb ere i •Kjöbstaden byggede 18 Fartöier
til en samlet Drægtighed af 1,176 Kommercelæster.

Ved Udgangen af 1865 var Antallet af Skippere, bosatte
Byen. . .

udenfor Byen

Tilsammen 414.
Ved Udgangen af Aaret 1860 var Antallet i det Hele 331.

Altsaa Forögelse	 63.

I Aaret 1865 var der 3 Vare- og Vexelmeglere og 1
Skibsmægler.

Ha a ndv ærks drift en maa, efter den af den tekniske
Forenings Bestyrelse afgivne Formening, antages i Femaaret at
have gaaet frem. Herpaa synes ogsaa de fremviste Arbeider
ved 3 i Byen afholdte Udstillinger af Haandværksarbeider at
tyde.

Ved Udgangen af 1865 var (Tabel No. 17) der et Antal
af 396 Mestere med Borgerskab og 230 Frimestere, blandt
hvilke sidste 226 Bödkere samt 383 Svende og Drenge. De
talrigste Haandværkerklasser næst Bödkere ere : Skomagere,
Skræddere., Snedkere og Bagere med respektive 102, 40, 41
og 41 Mestere. Ingen Mester hörer til Laug. 'Der findes
derhos 3 Bogtrykkere med 17, og 4 Rebslagere med 59 Ar-
beidere. I Aaret 1863 stiftedes en teknisk Forening med
Formaal at befordre Haandværkernes intellektuelle og praktiske
Udvikling. Den tæller et Medlemantal af 300 og eier et Bi-
bliothek paa 400 Bind, hvilket flittig benyttes. Der holdes der-
hos af og til Foredrag.

F ab r ik d ri ft. Af Fabrikker ere i Femaaret 2 Træolie-
fabrikker nedlagtenedlagte ; derimod er i Perioden en Chokoladefabrik
og 1 Mineralvandsfabrik oprettede. Der findes endvidere paa
Byens Grund 2 Kornmöller. Desuden maa bemærkes, at flere

af de Fabrikker og Industrianlæg, der ere beliggende i Nærheden
af Byen, men paa Landets Grund, og som derfor ere omhand-
lede under Beretningen for Landdistriktet, saasom 2 Reber-
baner, 1 Jernstöberi, Ölbryggeri og Möllebrug o. s. v., hoved-
sagelig drives for Byens Regning (Tabel No. 19).

Som allerede tidligere anfört er J o r db r ug e t en ikke
uvæsentlig Bisyssel for Indvaanerne af Stavanger By. Ikke ube-
tydelige Strækninger ere opdyrkede i Byens Nærhed, hvorhos
Plantninger af Parkanlæg vinder mere og mere Udbredelse.
Ligesom dette bidrager til Omegnens Forskjönnelse, saaledes
nærer jeg ingen Tvivl om, at saavel den bedre Jorddyrkning
som Plantningerne ville virke til at vække Sands og Interesse
for disse Gjenstande hos Landalmuen. Paa de inden Byens
Jurisdiktion liggende Egenæs-Marker, der benyttes af 85 Bru-
gere, er i Periodens Löb opdyrket 17 Tönder Land. Se ved-
lagte Tabel No. 20 fra Magistraten.

II. Med Hensyn til Tilstanden i Almindelighed.

Ifölge vedlagte Tabel No. 21 er der i Femaarets Löb af

Gjældsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste
Ejendomme, thinglæst for et Belöb af 384,724 Spd. 42 Skill.
og i samme Tidsrum aflæst for . . 218,050 — 102

Altsaa en Forögelse af Pante-
gjælden til Belöb   166,673 Spd. 62 Skill.

Herved er imidlertid at bemærke, at i Aaret 1863 fandt
Thinglæsning Sted af 2de Kommuneobligationer til samlet Be-
löb 70,000 Spd.

I næstt foregaaende Femaar udgjorde Pantehæftelsernes
Forögelse 168,130 Spd.

I Perioden er ved Stavanger Forligelseskommission af
Gjældssager behandlet 4,387 Sager, der angaar et Belöb af
443,025 Spd. (cfr. Tabel No. 14 a).

. 329.
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Aar. Sparebankens Kapital. Indskydernes Kapital. Samtlige forvaltede
Midler.    

Antal Pen-
sionister.

34
38
38
39
46

Pensioner-
nes Belöb.
699 Spd.
882 -
907 -
961 -

1,128 -

udgjörende i Procenter
af Indskuddene

62
68
70
70
70

Aar. •

1861
1862
1863
1864
1865
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Af faste Ejendomme er solgt 333 for en Salgssum af
247,713 Spd. I mestforegaaende Femaar udgjorde denne Sum
276,672 Spd.

Exekutioner og Udpantninger ere afholdte for et Belöb
af 54,826 Spd. 89 Skill., medens Belöbet for næstforegaaende
Femaar udgjorde 49,378 Spd.

I nærværende Femaar stiller Belöbet sig for hvert Aar
saaledes :

Aar.
Exekutioner Udpantninger.

Antal. Bela. Antal. 1 Belob.

1861 .. 71 7,010 Spd.	 1 1,418 4,055 Spd.	 74
18621 44 2,490 - - 829 3,243 -	 73 -
1863 68 3,175 -	 97 - 1,805 7,865 -	 15 -
1864 56 3,727 -	 85 - 1,676 9,385 -	 9 -
1865	 48 3,519	 -	 100 -1	 3,349 10,353 - 115 -

Af Tvangsauktioner er i Femaarets Löb afholdt 111 til
Belöb 66,287 Spd. 102 Skill. (Tabel 22) .

H usl ei en er i de senere Aar steget og Vanskeligheden af
at faa Husrum tiltaget. Dette har sin Forklaringsgrund, for-
uden i Stadens stigende Folkemængde, ogsaa deri, at de sær-
egne Bygningsregler for Stavanger forbyder at bygge Træhuse
höiere end 7 Alen, medens der hos en stor Del af Befolk-
ningen næres, paa Grund af klimatiske Forholde, Betænkelighed
ved at bygge af Mur.

Den almindelige L ön for en Tjenestepige er opgivet fra
10 til 18 Spd. og for en Tjenestekarl fra 25 til 50 Spd.
Daglönnen for en Dagarbeider kan ansættes til 40 a 54 Skill.

Byens Veie ere ingen væsentlig Forandring undergaaede.
Af Indretninger, der vedkomme Byen, skal jeg tillade mig

specielt at nævne :

1. Sparebanken.

Denne Indretning begyndte sin Virksomhed i Aaret 1834.
Jeg hidsætter her en Extrakt af Sparebankens Kapital og Ind-
skudsrenten ved Udgangen af fölgende Aar, saaledes at Belö-

I bene sættes blot i Dalere :

Den 31te December 1835 .
1840 .
1845 .
1850 .
1855 .
1860 .
1865 .

442 Spd.
3,185 -

10,277 -
15,775 -
23,119 -
29,975 -
46,115 -

4,963 Spd.
59,608 -
94,400 -

124,593 -
231,108 -
338,432 -
557,696 -

5,404 Spd.
62,794 -

104,678 -
1407369 -
254,227 -
368,408 -
603,811 -

Paa Kapitalen er afskrevet som anvendt til Bygningen
henved 6,000 Spd.

Siden Aaret 1845 er bortgivet til nyttige Oiemed
11,256 Spd.

2. Stavanger Sparekasse

bleV . stiftet i Aaret 1850.	 Ved Udgangen af Aaret 1860
havde Indskyderne tilgode et Belöb af 24,231 Spd. 40 Skill.
og Kassens Eiendom udgjorde 1,023 Spd. 118 Skill. Ved
Udgangen af 1865 var Indskydernes Tilgodehavende 82,949
Spd. 102 Skill., medens Kassens Eiendom udgjorde 3,899 Spd.
44 Skilling.

3. Stavanger Femdalerspensionsindretning.

Denne Understöttelsesindretning, der stiftedes i 1844 og
hvis Plan og Tillægsbestemmelser ere approberede ved höieste
Resolutioner af 3die Marts 1855 og 19de Februar 1859, ejede:

Den Iste Juli 1861 10,637 Spdlr.
1862 11,372
1863 12,010
1864 12,762
1865 13,565

Til Pensioner benyttes Renterne og endel af det aarlige
Indskud, hvilket sidste udgjorde i det Hele:

11861 .	 .	 987 Spdln
- 1862 .	 . 992 -
- 1863 .	 1,075 --
- 1864 .	 . 1,217
- 1865 	1,292 -

I samme Tidsrum have fölgende Pensioner været udbe-
talte, nemlig:

4. Kreditbanken.

Dette Pengeinstitut traadte i Virksomhed den 15de Ja-
nuar 1865 med en Aktiekapital af 250,000 Spd., hvoraf i Aarets
Löb blev indbetalt 37,500 Spd. Ved Aarets Udgang indestod
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for Indskydere, Foliohavere og Aktiehavere 323,146 Spd. Den
samlede Omsætning udgjorde 4,129,941 Spd. og Indretningens
Overskud 8,041 Spd., hvorfra gaar Administrations- og andre
Udgifter til Belöb 1,553 Spd. Aktieeiernes Udbytte blev sat

til 10 pCt.

5. Stavangers Søforsikringsselskab

er oprettet i Aaret 1863 med et Grundfond af 100,000 Spd.,

hvorpaa er indbetalt 20,000 Spd. Selskabet begyndte sin Virk-
somhed den 19de Marts samme Aar med ifölge sin Plan at
tegne Risicoer for Stavanger Regning eller for Stavangers
Skibe. I efternmvnte Aar tegnedes folgende Assurancer m. V.:

Assuran-
ceaar.

Assurance for
Værdi. Præmier, Skadeserstatninger,

1863 826,354 Spd. 7,803 Spd. 1,118	 Spd.

1864 617,370 - 7,794 - 1,299	 --

1865 1,001,712	 - 10,587 - 618 -

Aktieudbyttet har for de nævnte Aar udgjort respektive
10, 15 og 25 pCt. Til Reservefond er afsat 5,000 Spd.

6. Stavanger Skibsassuranceforening.

Dette Selskab, der har bestaaet i et længere Tidsrum og

er grundet paa gjensidig Assurance uden nogen indskudt Ka-
pital, viser for Perioden folgende Status:

Assuran-
ceaar.

Skibenes
Antal.

Forsikrings-
TUM.

Præmier.
Skadeserstat-
fling i Assu-
ranceaaret.

Spd. Spd. Spd.

18n 204 734,623 36,109 21,285
18-V1 194 714,775 36,290 29,041
182 2 208 750,003 38,139 5,328
182-1 219 778,716 42,795 5,900

182- 241 902,918 47,853 20,750

Assuranceaaret gaar fra 15de Marts til 15de Marts, saa at
ovenstaaende Talangivelser gjælde for ethvert Assuranceaars
Udgang.

7. Stavanger Sømandsskole.
Skolen erholder et Tilskud af Statskassen, stort 150 Spd.
Dens Freqvents har været folgende:

Aar.
Freqven..

teret af

Underkastet sig Examen.
Afvist.	 I

Becivem.	 lEi ubecivem.

18 -27 140 32 28 19
18-6 1 115 33 24 21
18n- 119 39 21 26
1811 133 54 19 3
18 641 132 23 	J	 21 21

3 Elever underkastede $ig den Mere Examen, af . hvilke
1 i 1861 (Temmeliggodt), 1 i 1863 (Godt) og' 1 i 1865:
(Godt).

8. Understøttelseskassen for uheldige Sømænd.

Denne Kasse, der fortiden har en Kapital af 4223 Spd.
96 Skilling, virker foruden med Renterne heraf med de frivil-
lige Bidrag, der ydes af Söfarende. Foruden den Understöt-
telse, der i Aarets Löb til forskjellige Tider gives Sömænd,
der i Skibstjeneste ere komne til Skade, eller afdöde Sömænds
Efterladte, finder en större Uddeling Sted för hvert Aars
lehöitid. pens Status var i Femaaret :

Aar. Uddeling til Belob.

....
Beholdning.

1861 158 Spd. 4,390 Spil.
1862 243	 - 4,339	 -
1863 220	 - 4,306	 -
1864 252 - 4,241	 -
1865 184 - 4,223	 -

9. Sømandsforeningens Assuranceindretning,

Denne Assuranceindretning begyndte sin Virksomhed I ste
Marts 1857, garanteret af Sömandsforeningen samt af endel af
Stavanger Byes Skibsrhedere , de Sidste for en Sum af
1,670 Spdlr,

Enhver Sömand, som farer med Skibe, hjemmehörende i
Stavanger Amt, har Adgang til i Indretningen at assurere det
Töi, han tager med paa Söreise, en Skipper for indtil 100
Spd., en Styrmand eller Tömmermand indtil 50 Spd. og enhver
af det övrige Mandskab indtil 30 Spd.

Indretningen forsikrer mod alle de Uheld, Krigsmolest und-
tagen, som kunne beröve en Sömand hans paa Söreise med-
havende Effekter.

Præmien erlægges med 3 pCt. uden Hensyn til, paa hvil-
ken Dag i As8uranceaaret (fra lste Marts til samme Dato det
folgende Aar) Assurancen tegnes, ligesom de tegnede Assu-
rancer ere gjældende til Assuranceaarets Udgang, uden Hensyn
til, med hvilke Skibe af Distriktet og i hvilken Fart vedkom-
mende Sömand maatte fare.

I det förste Aar af Indretningens Virksomhed belöb Ind-
tægterne sig til 559 Spd., hvoraf indvunden Præmie 302 Spd.
og indkommet som Gave 244 Spd., Udgifterne vare 62 Spd.
og ved Aarets Udgang eiede Assurameeindretningen 497 Spd.
Efter 9 Aars Virksomhed, nemlig den 1ste Marts 1860 ejede
den 4,136 Spd. Ved Indretningens Love af 9de Februar 1865
er Grundfondet bestemt til 3,000 Spd. og Reservefondet til
1,000 Spd. Grundfondet skal aarlig foröges med 200 Spd. ;
det övrige mulige Overskud skal overföres paa en særskilt
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Konto og anvendes til Hjælp for trængende Söfolk eller deres
Efterladte.

I de sidstforlöbne 5 Aar til iste Marts 1865 har der væ-
ret tegnet Assurance for en Sum af 253,080 Spd. og deraf
indvundet Præmie 3 pCt., 7,5921 Spd. De övrige Indtægter
udgjorde 1,941 Spd. Hele Indtægten i Femaaret var saaledes
9,534 Spd. Udgifterne i bemeldte Tidsrum andrage til 4,894
Spd., hvoraf til forliste Sömænd, hvis Töi var forsikret, 3,414
Spd. Overskuddet var saaledes 4,640 Spd. I Femaaret er
til Hjælp til Husleie og til Gave ved Julehöitiderne uddelt en
Sum af 1,283 Spd. Specielt for Aaret 1864-1865 kan an-
föres, at 2,020 Sömænd havde assureret sit Töi, tilsammen for
57,700 Spd. Den 1ste _Marts 1865 var Assuranceindretnin-
(tens Eiendom 4,600 Spd. og Beholdningen til Hjælp for trwn-
gende Sömænd eller deres Efterladte 3,250 Spd,

ID. Stavanger Understøttelsesforening.

Denne Forening har til Formaal at yde dens syge og
trængende Medlemmer Hjælp. Den ordinære Kontingent er 4
Skilling i Indtrædelsespenge, 2 Skilling i Ugebidrag og 3 Skil-
ling, naar Dödsfald indtræffer blandt Medlemmerne, hvorfor er-
holdes en Sygeunderstöttelse af 1 Spd. om Ugen for Manden
og 60 Skilling for Hustruen, samt i Tilfælde af Dödsfald 9
Spd. til de Efterladte til Begravelsesomkostninger, Alt dog med
Modifikationer med Hensyn til Understöttelsens Udstrækning
i Tid m. V.

Ved Udlöbet af Aaret 1865 var Medlemmernes An-
tal  450.

Skillingsbidragene andrage i Femaaret til 2,750 Spd.,
hvortil kommer et Tilskud af Bykassen for samme Tidsrum af
500 Spd. Den samlede Indtægt udgjorde saaledes for Fem-
aaret 3,250 Spd. Udgifterne andrage i samme Tidsrum til
3,230 Spd.

U. Læseværelset for Søfolk

blev aabnet den 30te Oktober 1862 med Hensigt at skaffe
hjemmeværende Söfolk et Samlingssted til Underholdning ved
Læsning, Foredrag o. s. v. Det har aarlig været aabnet hver
Aften i Tidsrummet fra Iste Oktober til Udgangen af Marts
for enhver Sömand, under Tilsyn af en Skolelærer, der har
været de Besögend.e til fornöden Tjeneste, og desuden havt
at skaffe med Bogsamlingen, der ved Udgangen af 1865 talte
525 Nummer, hvoriblandt en Del engelske Böger, skjænkede
af british 86 foreign sailors society i London. Foruden Bö-
gerne har ogsaa en Del Dagblade været til daglig Afbenyt-
telse. Medlemmernes Antal var ved Udgangen af 1865 204
og den aarlige Kontingent 48 Skilling. I Aarene 1863, 1864
og 1865 blev i det Hele holdt 27 Foredrag, der ialmindelig-
hed har været talrigt besögte og fulgte med Interesse. Der
har derhos været udlaant Boger til Benyttelse ombord paa
Fartöierne paa deres Reiser, nemlig:

i 1 863 til 33 Laantagere 219 Nummer,

i1864 	29	

-	

293 --
i1865 „ 36	

-	

253 —

12. Stavanger Børneasyl.

Ved Udgangen af Aaret, der sluttede den 4de Juli 1865,

var der 120 adgangsberettigede Börn i en Alder fra 3 til 10
Aar, hvoraf 40 Gutter. Ligesom Gutternes Antal i det Hele

har været betydeligt mindre end Pigernes, saaledes forlade

ogsaa Gutterne Asylet tidligere end Pigerne. I Gjennemsnit
har daglig 100 Börn været tilstede. Fra Asylet ere 31 Piger

blevne optagne i forskjellige Haandgjerningsskoler,
Asylets Eiendom udgjorde ved det nævnte Tidsrum 1,980

Spd. Det har en Bestyrerinde med Lön 206 Spd. og dennes

Medhjælperske med Lön 24 Spd.

13. Josephines Stiftelse

sattes i Virksomhed for omtrent 32 Aar siden. I denne Tid
har ialt været optaget 123 Börn. Disse oplæres i Haandar-
beide, som Syning, Strikning, Spinding, Vævning samt i Kjök-
kenstel. De forblive i Anstalten til 16 a 17 Aars Alderen.

Undervisningen besörges af en Almueskolelærer 5 Dage i Ugen
1i Time daglig. Efter Planen skal der i Stiftelsen altid være
25 Börn, til hvis Opsyn er antaget 3 Lærerinder.

Stiftelsens Kapital udgjorde ved 1864 Aars Udgang

17,576 Spd., deri medregnet en Jordeiendom, værdsat til 3,500
Spd., men hvoraf ingen væsentlig Indtægt haves. Af flere
Stiftelsen tilhörende Legatkapitaler oppebæres ikke for Tiden

fuld Rente.

14. Kunstforeningen

blev stiftet i Begyndelsen af Aaret 1865. Af norske og sven-
ske Kunstnere i Düsseldorf og Carlsruhe er der skjænket For-
eningen 14 Malerier og Skitser, bestemte til ved Bortlodning
at fremme dens Opkomst. Foreningen tæller omtrent 80 Med-
lemmer med en aarlig Kontingent af 3 Spd. pr. Medlem.

15. Den offentlige Tegneskole.

Skolens Indtægter bestaa i et Bidrag af Statskassen, stort
j.50 Spd. og et lignende Belöb af Stavanger Kommune, der

tillige afgiver frit Lokale. Undervisning meddeles i Konstruk-
tions- og Frihaandstegning af 2 Lærere, hver med en Lön af

90 Spd. Elevernes Antal har ved Udgangen af hvert af efter-
nævnte Aar udgjort:

1861 .	 • •	 . 51 Elevet,
1862 .	 . 52
1863	 .	

•	

.	 56	 •••••■•••••■•

1864	 .	 .	 50	 •■■•■•■■■

1865 . • • .	 . 49 ---
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I Forbindelse med ovenstaaende Stavanger Kjöbstad mere
specielt vedkommende Indretninger tror jeg ogsaa at burde
omtale

Det Norske Missionsselskab,
idet Stavanger By er det oprindelige Udgangspunkt og frem-
deles, som Sæde for Selskabets Hovedbestyrelse, det samlende
Centralpunkt for dets Virksomhed.

Selskabet har nu bestaaet i omtrent 25 Aar og har i denne
Aarrække med stadigt voxende Held arbeidet saavel paa at faa
Missionssands udbredt i Landets Menigheder som paa at samle
de i Landet spredte Missionskræfter til en fælles Gjerning, den
af nuværende Biskop Schreuder ledede Mission mellem Zulu-
folket i det sydöstlige Afrika. Ved Siden deraf har Selskabet
nylig begyndt en forberedende Gjerning paa Madagaskar. I
Selskabets Tjeneste arbeide paa Missionsmarken i Zululandet
1 Biskop, 9 ordinerede Præster, 3 uordinerede Medhjælpere og
3 ökonomiske Assistenter. Paa Madagaskar arbeide endnu kun
2 Præster og 1 Medhjælper. Forbindelsen mellem Moderlan-
det og Missionsmarken vedligeholdes ved et særeget ved fri-
villige Gaver tilveiebragt Missionsskib, som har sin særegne
Bestyrelse, men forövrigt udelukkende tjener Missionens Inter-
esser. Selskabets aarlige Indtægt, som har været i stadigt
Stigende, opgives for forrige Aar til 18,218 Spd. 244- Skill.
Dets Overskud i samme Tid, efterat Udgiften er fradraget, til
ca. 1,100 Spd. Siden 1859 har Selskabet havt sin egen
Missionsskole til Uddannelse af Missionærer. 2 Lærere besörge
dens Undervisning. Skolen flyttedes i April 1864 til en liden Land-
eiendom vestenfor Byen, paa dennes Grund, ca. 75 Maal stor,
som Selskabet for sine overskydende Midler havde indkjöbt og
bebygget. For Tiden opholde 12 Elever sig ved Skolen for-
uden en indfödt Zulukaffer. Missionsvirksomheden indtager en
temmelig fremtrædende Plads i den stavangerske Befolknings
religiöse Liv, og ligesom den er fremgaa,et, som en glædelig
Frugt al det rigere Liv, som i de sidste Decennier har rört
sig i den norske Kirke, saaledes er det ikke mindst her paa
Stedet kjendeligt, hvorledes den igjen har havt en gavnlig til-
bagevirkende Indflydelse paa dette. Den har igjennem sin
Stræben efter en fastsluttet Organisation styrket Menigheds-
bevidstheden, ved at betone Christenlivets praktiske Interesse
bidraget til i nogen Grad at forsone de religiöse Partimodsæt-
ninger og i det Hele taget ved at udvide Menighedslivets Ho-
rizont bidraget til at bevare det religiöse Liv for den for-
snævrende Ensidighed, hvoraf det saa ofte trues der, hvor det
mere savner Tilfredsstillelse for sin naturlige Trang til at  frem-
træde i bestemte livsfyldige Aabenbarelsesformer.

Stavanger Kommuneskatter have i Femaaret udgjort föl-
gende Belöb :

Skatter 1861. 4862.	 1863. • 1864. 1865.

Næringsskat 19,700 15,217 20,456 24,996 28,906
Fattigskat . 13,000 12,600 12,000 11,000 11,000

I Tilsammen 32,700 27,817 32,456 35,996 39,906

Skatteydernes Antal har i Aarene 1864 og 1$65 været :

Aar. Byskat Fattigskat

1864 2,903 2,783
1865 2,374 2,308

Al Fattigvæsenet have været understöttede :
i 1861
	

744 Familier.
- 1862
	

617 --

- 1863
	

737

- 1864
	

789

- 1865 809

I Femaaret har Kommunen optaget 3 Laan til samlet Be-
löb 100,000 Spd., hvorfor er udstedt Obligationer, lydende paa
Ihændehaveren, og saaledes anvendte:

Til Anlæg af et Vandværk, hvis Kostende, indbefattet
Expropriationer m. V., ved Udgangen af 1865 var 40,935 Spd.,
og som i det nævnte Aar toges i Brug,

Til Opförelse af et Distriktsfængsel, hvis Kostende er ca.
12,690 Spd., og

Til Bygning af St. Petri Kirke, til hvilken ved 1866 Aars
Begyndelse var udbetalt 36,000 Spd. Kirken blev indviet i
1866.

Derhos er udbetalt til Erstatning for Expropriationer efter
Ildebranden i 1860 omtrent 12,300 Spd.

I 1865 dannedes et Gaskompagni paa Aktier. Gasværket,
i hvilket Byen har Aktier for 5000 Spd., er nu færdigt.

En fast Brandvagt er oprettet. Den har sin Bolig i
Byens gamle Raadhus, der ved Telegrafledning er sat i For-
bindelse med „Valbergtaarnet". En Stadsingeniör, der tillige
er Branddirektör og Veiinspektör, er ansat.

Ved approberet Kommunebeslutning af 12te Mai 1864
deltes Byens Klokkertjeneste i 2de, og forretter Klokkeren i
Domkirkens Menighed tillige som Skoleinspektör ved Byens
Almueskoler.

At Bykassens Udgifter ere stegne, kan efter Byens Evne
og Fremskridt ikke vække Betænkelighed. Tvertimod maa det
erkjendes, at de ovenanförte nye Foretagender tilligemed andre
i de senere Aar til Byens Bedste iværksatte Foranstaltninger
ere Tegn paa en heldig Opfatning fra Kommunebestyrelsens
Side af dens Kald. Hvad der imidlertid i nogen Grad gjör
Byens Skatteevne ringere, end man i Forhold til Befolkningens
Störrelse skulde antage, er den forholdsvis store Arbeiderbe-
folkning, som dersteds findes. At saa er Tilfældet, freingaar
blandt Andet af det ringe Antal skatteydende Borgere i For-
hold til Stedets Folkemængde. Skjönt Arbeidsklassen under
almindelige Omstændigheder maa antages at have ret godt
Udkomme, idet Arbeide saavel Vinter som Sommer i Regelen
er at erholde for dem, som ville arbeide, og Klimatet ikke
udfordrer saa store Udlæg til Brændsel m. • V. som mange an-
dre Stéder, saa kan dog, naar de sædvanlige Erhvervskilder
paa Grund al mislige Fiskerier eller af andre Aarsager standse,
Nöd opstaa, til hvis Afhjælpning man enkelte Gange har maat-
tet gribe til extraordinære Midler.
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Hvad Udvandringen. til Amerika angaar, kunne sikre Op-
lysninger for Byens Vedkommende ikke tilveiebringes, da  kims
Faa erhverve Udflytningsattest. Det Handelsfirma, med hvis

Fartöier Udvandringen herfra Byen saagodtsom udelukkende
foregaar, ansætter Antallet af emigrerede Personer i Femaaret
efter et Skjön til 150.

b. Rjobstaden Haugesund.

Dette fremadskridende Sted fik först Kjöbstadsrettigheder
i Aaret 1866. I den Periode, som nærværende underdanigste
Beretning omfatter, havde Stedet blot Ladestedsrettigheder.
Med Hensyn til Stedets ökonomiske Udvikling i Femaaret, til-
lader jeg mig at henvise til nedenanförte af Stedets Magistrat
udarbejdede udförlige Beretning, til hvilken jeg henholder mig

„Som bekjendt er det Vaarsildfiskeriet og den centrale
Beliggenhed ved en udmærket Havn midt i söndre Fiskedistrikt,
som i de sidste 15 a 20 Aar har fremkaldt Stedets Opkomst.
Allerede i Femaarsberetningen for 1850 udtaltes de bedste
Forhaabninger om dets fremtidige Udvikling og denne Udtalelse
har maaske endog over Forventning  stadfæstet sig. Medens
Folkemængden i 1845 kun udgjorde omtrent 150 Mennesker,
var den i 1854 ved en i Anledning af Ladestedets Oprettelse
foretagen Optælling allerede voxet op til 850, og ved Tællin-
gen i 1855 til 1,066 Mennesker. I Femaarsberetningen for
sidstnævnte Aar — kort efterat Ladestedet havde organiseret
sig som særskilt Kommune ansaa Amtmanden det utvivl-
somt, at det under vedvarende Fiskerier vilde tage et meget
raskt Opsving, og selv om Fiskeriet skulde aftage eller endog
slaa ganske feil, antoges Haugesund at kunne bestaa som By,
forudsat, at det ved gode Veie blev sat i Forbindelse med de
tilgreendsende Distrikter. I de paafölgende 5 Aar blev det
fortrinlige Veianlæg paa 4i Mil fra Haugesund gjennem Skaare,
Avaldsnæs , Skjold og Vat til Olen iværksat og fuldfört,
og Forbindelsen med Landeveien fra Sandeid til Etne derved
knyttet.

I Femaarsberetningen for 1860 udtaler Amtmanden, at
dette Veianheg allerede havde fremkaldt en livligere Samhandel
med Landdistrikterne, at de ret heldige Fiskerier havde bidra-
get til at give Handelen et raskt Opsving, at Skibsfarten og
Haandværksdriften havde gaaet fremad, og at Ladestedet i den
korte Tid, hvori det havde bestaaet, allerede havde udviklet
en kommunal Virksomhed, som fortjente al Anerkjendelse, lige-
som det endelig antydes, at det dengang paatænkte — nu al-
lerede iværksatte — offentlige Vejanlæg fra Haugesund gjen-
nem Skaare, Sveen og Valestrand Sogne til Titelsnes i For-

bindelse med Skibsfarten vilde holde Handelen og Rörelsen
oppe, selv om Fiskerierne skulde slaa feil.

Denne sidste Forudsætning er lykkeligvis ikke indtruffen,
hvorimod Folkemængden og Virksomheden under jevnt gode
Fiskerier i de sidste fem Aar er tiltaget betydeligt. Ved en
Tælling, som i Slutningen af 1862 foretoges i Anledning af
et dengang indgivet Andragende om Ladestedets Overgang til
Kjöbstad, udgjorde Folkemængden 2,394 Mennesker, og ved
den nylig foretagne offentlige Tælling i Slutningen af forrige
Aar 3,221 Mennesker; altsaa er den i de sidste 10 Aar steget
til det Tredobbelte.

Som antydet er Vaarsildens Tilvirkning Ladestedets væ-
sentligste Virksomhed, og paa denne Bedrift, som efter Fiske-
riernes Gang er naturlig for Stedet, grunder sig hovedsagelig
saavel den större Handelsrörelse som en væsentlig Del af
Skibsfarten og Haandværksdriften, ligesom den sysselsætter en
betydelig Arbeidsstok. Da Silden er en Vare, som i fersk Til-
stand ikke taaler nogen langvarig Transport, er det naturligt,
at en Mangfoldighed af större og mindre Salterier ere blevne
oprettede hersteds, dels for Stedets, dels for fremmed Regning.
Ligesom Kystbefolkningen ligefra Christiansand til Bergen del-
tager i Fiskeriet, saaledes er det ogsaa Tilfældet med Salt-
ningen, og navnlig findes der hersteds Salterier for Regning af
næsten alle Byer og Distrikter ligefra Mandal til Bergen, lige-
som ogsaa adskillige Udlændinger (Engelskmænd, Svensker og
Hollændere) have begyndt at deltage i Bedriften. Af frem-
mede • Salterier drives dog de fleste större for Stavangers og
Bergens Regning. Til Oplysning om Omfanget og Betydningen
af Salterivirksomheden meddeles efterstaaende Opgave over den
her paa Stedet dels for indenbyes, dels for udenbyes Regning
tilvirkede Vaarsild for Tidsrummet 1855-65, ligesom der i
særskilt Rubrik vil findes Opgave over, hvad der for Stedets
Regning er saltet i nordre Fiskedistrikt (Kinn) og over den
samlede Sildeudförsel gjennem Stedets Toldkammer. Opgaverne
over Saltningen ere uddragne af de aarlige Tællingslister, som
optages for Skatteligningens Skyld.

4
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Aar
Salternes Antal. Tøndeantallet af saltet Vaarsild.

I nordre Fi-
skeridistrikt
saltet for

Haugesunds
Regning.
'fonder.

Udførsel siden Toldkammerets Op..
rettelse i Juni 1855 af Vaarsild og
Fedsild, dels til Udlandet dels
paa Følgesedler til indenrigske

Steder.
Inden- 1 Uden-
byes.	 byes.

dF or inen-
byes. Reg-

mug.

or uden-F	 d
byes Reg-

ning.
Tilsammen. Tønder.	I Omtrentlig Værdi.

I
1855 45 104 24,878 38,590 63,468 n 46,587 140,000 Spd.
1856 35 75 10,047 15,250 25,297 1,100 62 , 930 240,000 -
1857 35 87 13,899 18,182 32,081 3,000 75 , 603 375,000 -
1858 42 99 13,730 21,511 35,241 7,500 76 , 098 305,000 -
1859 48 104 12,222 25,734 37,956 14,500 114,802 330,000 -
1860 58 102 27,576 39,910 67,486 9,500 t3398 535,000 -
1861 28 57 6,650 19,865 26,515 11,500 62,235 275,000 -
1862 77 137 29,855 61,459 91,314 8,140 138 , 397 480,000 -
1863 91 143 40,326, 56,696 97,022 8,580 146 866 430,000 -
1864 82 116 26,201 42,578 68,779 8,386 117 , 068 410,000 -
1865 108 107 28,980 53,626 82,606 10,620 137 , 727 550,000 -

Tilsammen 649 1,131 234,364 393,411 627,765 82,826 1,131,729 4,070,000 Spd.

Det vil heraf sees, at Antallet af Salterier saavel uden-
byes som indenbyes fornemmelig i de sidste 4 Aar har tiltaget,
skjönt Tallene for de Fremmedes Vedkommende ere noget  ure-
gelmæssige. Den betydelige Synken i 1861 hidrörer væsent-
lig derfra, at Priserne paa den ferske Sild paa Grund af Fi-
skets ringe Udbytte steg saaledes, at Smaasalterne for en stor
Del maatte holde sig tilbage. Efter Gjennemsnitsberegning har
der saaledes i de sidste 11 Aar hersteds været tilvirket for
indenbyes Regning 21,305 Tönder og for udenbyes Regning
35,764 Tdr. aarlig. Paa hver Salter falder gjennemsnitlig af
indenbyeS 361, og af udenbyes 348 Tönder aarlig. I nordre
Distrikt (derunder indbefattet Söndmöre, hvor et Par Salterier
for Stedets Regning i de sidste Aar ere oprettede) har der for
Haugesunds Regning i de sidste 10 Aar været saltet 8,282
Tönder aarlig. Udförselen af Vaarsild og Fedsild dels til Ud-
landet dels paa Fölgesedler til indenrigske Steder har i sidste
10 Aar gjennemsnitlig været 108,514 Tönder til en Gjennem-
snitsværdi af 393,100 Spd. aarlig.

Af andre Fiskevarer udföres herfra Stedet en ikke ubety-
delig Del Hummer, noget Makrel, östers, Tran og licit törret Fisk.
Udförselen af Fedsild herfra Toldstedet, dels til Udlandet, dels
til indenrigske Steder udgjorde i 1864 18,364 og i 1865
12,745 Tönder. Stedets Deltagelse i Fedsildfiskeriet og Fed-
sildens Tilvirkning har i de senere Aar udvidet sig, idet der
for denne Bedrift herfra udrustes mangfoldige Fartöier, dels
for selve Fiskeriet, men fornemmelig for • Opkjöb og Tilvirkning
af den ferske Sild. Disse Smaafartöier begive sig ud omkring
St. Hanstid og besöge Fiskepladsene paa hele Kysten lige
herfra til Tromsö. Saltningen foregaar efter Omstændighederne
dels ombord, dels iland. Udbyttet af denne Virksomhed, som
vedvarer til omkring Michaeli Tider kan for Stedets Vedkom-
mende formentlig anslaaes til omkring 5 a 8,000 Tönder aarlig.

Hvad Hand el en angaar, vil det indsees, at Omsætningen
af Silden, som den vigtigste Udförselsgjenstand, er af over-
veiende Betydning.

Af vedlagte Opgave vil det sees, at 21 af Stedets Han-
delsmænd væsentlig befatte sig med Tilvirkning og Omsætning
af denne Vare, foruden at adskillige Detailhandlere og Skippere
deltage i Bedriften. Som allerede anfört udgjör den for inden-
byes Regning foregaaende Tilvirkning af Vaarsild gjennemsnit-
lig om Aaret ..... . . . . . . 21,305 Tönder

Stedets Tilvirkning i nordre Fiskedistrikt 8,282 -
Stedets Deltagelse i Fedsildtilvirkningen

mindst . 5,000 -

Tilsammen 34,587 Tönder

Men naar der spørges om den for Stedets Regning fore-
gaaende Udskibning, maa det bemærkes, at en Del af denne
Tilvirkning sælges p aa Stedet til udenbyes Udskibere, me-
dens paa den anden Side betydelige Qvantiteter indkjöbes for
Stedets Regning, dels fra Landdistrikterne og Bergen, dels af
den herstedS for Fremmedes Regning tilvirkede Sild, og man
feiler vel neppe synderligt ved at antage, at der paa denne
Maade indkjöbes omtrent 10,000 Tönder mere end der sælges.
Ansætter man Overskuddet til 10,413 Tönder, vil den samlede
Udförsel for Stedets Regning blive omtrent 45,000 Tönder Sild,
der repræsenterer en Gjennemsnitsværdi af 162,000 Spd.

I de senere Aar synes der at ville aabne sig et Marked
for Vaarsilden i England, skjönt Spekulationerne i denne Ret-

ning vistnok endnu har vist sig temmelig usikre. De første
Ladninger ere i Regelen blevne godt betalte, men Priserne
dale sædvanligvis udover Vinteren og Vaaren indtil Paasketider,
da Afsætningen ophörer. I de sidste Par Aar er det imidler-
tid de herværende engelske Saltere, der væsentlig have drevet
Prisen paa den ferske Sild i Vejret, og da disse udskibe sin
Sild til England, tör man maaske slutte, at Forbruget i Eng-
land er i Tiltagende. Udförselen af Vaarsild herfra til England
har i de sidste 6 Aar været folgende:



L. Stavanger Amt.	 C. No. 2. 	 27

i 1860
	

8,758 Tdr.
- 1861
	

3,198 —
- 1862
	

7,516 —
- 1863 3,836 —
- 1864
	

7,128 — (hvoraf 346 Tdr. fersk, i Is.)
- 1865 13,009 — (hvoraf 12 Tdr. stegt.)

I indeværende Aar vil Udförselen herfra til England an-
drage til henimod 20,000 Tdr. Störstedelen af den til Eng-
land udskibede Sild er uganet og rundsaltet, da den dersteds
bliver röget.

Hvad Handelen forövrigt angaar, da falder det af sig selv,
at denne er livligst om Vinteren under Fiskeriet. Stedets Be-
liggenhed i Fiskedistriktet og lige i Leden for de Östlændin-
ger, der besöge det nordre Fiske, har ganske naturligen frem-
kaldt en betydeligHandel med alle til Fiskebedriften henhörende
Redskaber og Fornödenheder, saasom Fiskegarnstraad, Fiske-
garn, Tougværk, Olieklæder, Kork, Stay, Töndebaand, Salt,
Aarer, Seildug og andre Skibsartikler, og navnligen Proviant.
Medens Fiskerne tidligere saa fuldstændigt som muligt pleiede
at udruste sig hjemmefra, er det i de senere Aaringer, navnlig
blandt Östlændingerne og tildels ogsaa i Fjorddistrikterne, ble-
ven mere og mere almindeligt at forsyne sig med sine Fornö-
denheder hersteds, hvor Alt vedkommende Fiskeudrustningen
paa Grund af Konkurrencen og den betydelige Omsætning
gjerne stiller sig billigere end paa Vedkommendes Hjemsteder.
Dette gjælder saavel Kinnsfiskerne, der forsyne sig paa Gjen-
nemreisen, som dem, der deltage i det söndre Fiske. Man
kan vel beregne, at Mængden af den fiskestigende Almue hver
Vinter udgjör omkring 30,000 Mennesker, hvoraf de Fleste i
Vinterens Löb besöge Haugesund, og en stor Del opholder sig
her i lange Tider.

Stedets nærmeste Opland bestaar af Torvestad og A.valds-
noes Præstegjelde, Tysvær Sogn, Skjolds Præstegjeld, Ölens
Sogn, Sveens Præstegjeld og Valestrand Sogn med en Folke-
mængde af omkring 25,000 Mennesker, ligesom det staar i ad-
skillig Forbindelse med de fleste Distrikter i Söndhordland og
Hardanger, saa at man uden Overdrivelse kan anslaa det hele
Opland til en Folkemængde af omkring 30 a 40,000 Menne-
sker. Samhandelen med Landdistrikterne er derfor temmelig
betydelig, uden at dog dens Störrelse nærmere kan angives
med Tal.

Toldintraderne danne i denne Henseende ingen Veiled-
ning, da de fleste Handlende hersteds — ligesaavel som flere
andre Smaabyer i den senere Tid — forsyne sig fra de större
Byer, navnlig Christiania, Bergen og Stavanger, med Störste-
delen af deres Varer. Hvad Haugesund fornemmelig indförer
fra Udlandet er Kornvarer, Salt og Stay. Saltforbruget an-
slaaes til omkring 50,000 Tönder aarlig. Stavforbruget til
den betydelige Töndefabrikation er meget betydeligt. Efter en
löselig Beregning kan det antages, at der for Haugesunds Reg-
fling indföres omtrent 40,000 Tönder Kornvarer aarlig, hvoraf
dog det Meste afsættes paa Ostlandet og i Bergen. Til no-
gen Oplysning om Indförselens Störrelse, hidsættes en Opgave
over Toldintraderne i de 5 sidste Aar, deri indbefattet Tiende-

afgiften og for de 2 sidste Aar tillige Toskillingsafgiften af
Vaarsilden,

Intraderne udgjorde i 1861 8,614 Spdlr.
1862 10,998 —
1863 15,508 —
1864 14,641 —
1865 17,842 —

Af vedlagte Opgave No. 23 vil det sees, at Stedet har
51 Detailhandlere og 21 Grosserere, fornemmelig beskjæftigede
med S ilde- og Kornforretninger samt Skibsrhederi.

S kib sf ar t e n staar her paa Stedet væsentlig i For-
bindelse med Fiskerierne og Sildetilvirkningen. Derfor ere de
fleste Fartöier smaa og ligesaavel skikkede for Vintertrafiken
med den ferske Sild, for Fedsildfiskeriet om Sommeren, som
for Udskibningen af den saltede Sild. De fleste Sildesaltere
eie derfor et saadant Fartöi, hvilket Rhederen om Sommeren
som oftest selv förer — dels paa Sommerfisket — dels til
Udskibning af egen og Andres Sild. Denne Trafik er ialmin-
delighed ret god, idet Salterne ved at udföre sin egen Sild i
eget Skib foruden den egentlige Avance paa sin Vare ogsaa
optjener Fragten af samme og Skipperens Hyre, ligesom han
er sin egen Kommissionær saavel ved Forhandlingen af Silden
og Indkjöbet, af Kornladningen i Udlandet som ved Salget af
denne sidste i norsk Havn. Som nedenstaaende Opgave vil
vise, har Skibsfarten i Femaaret gjort Fremskridt, idet saavel
Læstedrægtigheden som Antallet af Fartöierne jevnt er steget.

Efter Opgave fra Toldkammeret udgjorde Stedets Han-
delsflaade, heri ikke indbefattet de tilstödende Landdistrikters
Fartöier, folgende:

Aar. Antal Skibe. Leestedreegtighed. Besætning.

1861 83 1,019& C.-Læst. 293 Mand.
1862 88 1,102	 — 308	 —
1863 100 1,379 359	 —
1864 117 1,6171	 — 422	 —

I 1865 • 136 2,112	 — 503	 — I

Af större Fartöier eier Stedet nu 2 Skibe, 2 Brigger, 5
Skonnerter og 2 Galeaser. Resten er Slupper,  Jægter og
Sköiter.

Ha a n dv ærks drift e n er, som vedliggende Opgave viser,
repræsenteret hersteds i de fleste almindelige Fag, og det
samlede Antal Haandværkere foruden Svende og Drenge udgjör
324, hvoriblandt navnlig 138 Bödkere — fornemmelig beskjæf-
tigede med Töndefabrikationen, som hersteds selvfölgelig er
temmelig betydelig, da den har at tilfredsstille Behovet ikke
alene for Stedets og en stor Del af Omegnens Vaarsildtilvirk-
ning, men ogsaa for en Del af Fedsildfiskeriet. Der gaar saa-
ledes herfra betydelige Leverancer af Tönder til Söndhordland,
Hardanger og Bergen og tildels ogsaa til de romsdalske Byer.
Bestemt Opgave over denne Fabrikation lader sig vanskelig
tilveiebringe, men man feiler dog neppe , synderlig ved at an-
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sætte den til 250,000 Tönder, hvoraf Sommerfisket forbruger
en temmelig betydelig Del.

Stedets hurtig tiltagende Bebyggelse har hidkaldt et i For-
hold til Folkemængden betydeligt Antal Tömmermænd (71),
Murere (14) og Snedkere (25), der hidtil have fundet en jevn
og lönnende BeskjTftigelse. Bagervirksomheden er som Fölge
af det store Brödforbrug under Fiskeriet meget betydeligt om
Vinteren, og foruden de 7 faste Bagere, der ere anförte i Op-
gaven, befatte flere af Stedets Handelsmænd sig med denne
Virksomhed i Fisketiden og tildels ogsaa stadigt. Et Savn
har det hidtil været saavel for Bagerne som med Hensyn til
Kornhandelen, at ingen Kornmölle af Betydenhed findes i Nær-
heden af Stedet. En Vindmölle, som findes hersteds, kan nem-
lig ikke paa langt nær tilfredsstille Behovet, og det Mel, som
forbruges, maa derfor næsten altsammen males paa de i Nær-
heden af Stavanger beliggende Möller. Dette Savn vil med
det Förste blive afhjulpet ved Anlægget af en större Mölle,
som nu er under Opförelse her i Nærheden.

En Virksomhed, som heller ikke er ubetydelig, er For-
færdigelsen af Olieklæder, der sysselsætter flere Værksteder,
navnlig hos Handelsmændene, og hvorved mange Kvinder finde
jevnt Arbeide. Forbruget af Olieklæder er selvfölgelig bety-
deligt under Fiskerierne saavel om Sommeren som om Vinte-
ren, foruden hvad der medgaar til de egentlige Söfarende. Fa-
brikationen kan formentlig ansættes til 4 a 5,000 Par og
Prisen paa en almindelig Klædning er 14 Ort a 3 Spd. I
denne Virksomhed har allerede Symaskinen fundet adskillig An-
vendelse.

Hvad Skomagerne angaar, da har disse - foruden Ste-
dets eget Behov --- ogsaa at forsyne en Del af Fiskealmuen
med Söstövler, hvoraf der afsættes ikke ubetydeligt.

Skibsbyggeriet, som stadigt drives paa 2de Skibsværfter,
har hidtil fornemmelig !været sysselsat med Reparationer. Af
nye Fartöier er der hersteds bygget 1 Skonnert, 2  Jægter, 2
Sköiter, 1 Slup og 1 Dæksbaad. Under Bygning staa 2 Ga-
leaser og 1 Dæksbaad. Skibsfarten afgiver ogsaa fuld Syssel-
sættelse for 2de Seilmagerværksteder og et Blokmagerværksted.

Et Bogtrykkeri finder stadig Beskjaaftigelse for 3 a 4 Personel
ved Udgivelsen af Stedets Avis og andet Bogtrykkerarbeide
ligesom en Bogbinder, der tillige er Boghandler, har fuldt Ar-
beide og adskillig Afsætning fornemmelig af Skole- og An-
dagtsb öger.

Som en Næringsvei, der synes at have en större Fremtic
for sig, begynder Makrelfiskeriet paa disse Kanter at tage no-
get Opsving. Medens man tidligere fangede Makrelen i No

inde i Fjorde og Sunde, har man ogsaa heromkring I de sidst(
3 Aar begyndt at opsöge Fisken med Drivgarn paa det aabn(
Hav vestenfor Karmöen og Udsire. Saavidt man gjennem pri-
vate Meddelelser har kunnet erfare, var i 1863 omkring 80

90 Baade sysselsatte med dette Fiskeri paa Strækningen
Skudesnæs til Espevær og det indbragte et Bruttoudbytte af om.
kring 12,000 Spd. I 1864 skal Baadenes Antal paa samm(
Strækning have udgjort mindst it men Udbyttet var pal
Grund af Veirforholdene mindre pr. Baad end det foregaaend(
Aar. I 1865, da Udrustningen vistnok var större, variMakrel-
fiskeriet paa dette Strög mindre heldigt paa Grund af stor-
mende Veir. Denne Bedrift, som imidlertid endnu er i si]

Begyndelse, har allerede vundet megen Opmærksomhed, da Is
huse dels for engelsk dels for norsk Regning ere anlagte
flere Steder paa Kysten til Modtagelse og Opbevaring af Fi-
sken, hvoraf Störstedelen i fersk Tilstand udskibes til England
Ogsaa hersteds er et saadant Ishus anlagt, ligesom Stedett
Folk med adskillige Baade have deltaget i Fiskeriet.

I 1861 begyndte man dels herfra dels fra Omegnen for
sögsvis at drive Fiske paa Revet efter Torsk og Lange, of
det viste sig, hvad ogsaa var bekj endt nok, at Fiskemængdei
var betydelig. Men man savnede hensigtsmæssige Fartöier Of

derhos Erfaring i Behandlingen af Fisken, og siden har dab
Fiskeri været lidet paaagtet.

Til Oplysning om Tilstanden ialmindelighec
hidsættes efter Ligningsprotokollen en Opgave over Skattey.
derne, Eiendommenes Skattetaxter, Formuerne, Naaringsbelöben1
m. V. fra Ladestedets Oprettelse, da disse Tal ogsaa  synel
betegnende for Forholdenes Udvikling.

Handelsbor
gernesAntal-

-

1Indenbyes. U denbyes.

Bygninger-
nes Taxtsum.

Antagen
Formue.

Antagen
Brutto -
næring.

Udlignede
Skatter.

Deraf
Fattigskat.Aar.

Skatteydere.

Tilsam men.

Spd,

107,510
120,960
126,655
127,680
136,265
146,785
162,670
173,980
198,865
232,325
251,685

Spd.
279,200
284,500
318,185
302,100
277,340
312,400
344,150
398,800
441,835
509,500
589,800

Spd.
77,395
75,970
81,135
63,745
60,755

118,020
107,395
123,060
157,910
163,450
194,200

1855	 19
	

244
	

140
	

384
1856	 22
	

251
	

136
	

387
1857	 24
	

265
	

*159
	

424
1858	 32
	

323
	

156
	

479
1859	 39
	

307
	

154
	

461
1860	 42
	

420
	

161
	

581
1861	 50
	

444
	

108
	

552
1862	 66
	

617
	

196
	

813
1863	 84
	

677
	

200
	

877
1864	 75
	

687
	

154
	

841
1865	 72
	

726
	

158
	

884

Spd.
1,000
1,300
1,700
1,900
1,550
3,000
3,200
3,500
4,400
4,600
4,400

Spd.
200
400
300
500
200
700
800
700
500
700
900  



Forvaltningssuramen. Fondet.Aar.

1861
1862
1863
1864

I 1865

52,994 Spd.
62,073 —
90,271 —

108,625 —
108,796 —

3,304 Spd.
4,230 —
5,834 —
6,634 —
8,451 —
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Det vil indsees, at Kommunen siden Ladestedets Opret-
telse har havt forholdsvis betydelige Udgifter ved Istandbrin-
gelsen af de mest fornödne kommunale Indretninger, da Alt
skulde ordnes fra Nyt af. Fölgende Oversigt vil vise det Væ-
sentligste af, hvad der i denne Henseende er udrettet, og hvad
de paagjældende Indretninger omtrentlig har kostet:

a) Kirken, færdig i 1857, opfört i Forening med Skaare
Landsogn, kostede Kommunen for sammes Halvpart

6,500 Spd.
b) Reguleringsplan og Kart over Ladestedet . . 150
c) Skolehuset, færdigt i 1859	 . 6,000
d) Forskjellige Ve arb eider .	 400
e) Erhvervelsen af Torvet . . 	 400
f ) Nivelleringsplan over Gaderne 	 130
g) Almindingen paa, Risöen .  

	
220

h) Indkjöb af en Grund til Udvidelse af Skole-
tomten . .	 . 520

i ) Anlæg af en ny Kirkegaard . 	 . . 1,400
k) 3 offentlige Brönde . . 	 . . 1,000
1) Anskaffelse af 2de Brandspröiter med Tilbehör 1,400
m) Forelöbig Istandsættelse af Torvet i 1860. . 200
n) Planering og Oparbeidelse af en Gade m. V. 2,800
o) Forskjellige Havnearbeider, Sömærker m. V. 380

Tilsammen 21,500 Spd.

Brandvæsenet , Veivæsenet, Kirke- og Skolevæsenet tör
saaledes antages at være ordnet paa en efter Omstændighederne
tilfredsstillende Maade, og navnlig bestaar Skolen af en Almue-
skole og en Borgerskole med Kateketen som Bestyrer og 5
Lærere, samt 1 Haandgjerningsskole med 1 Lærerinde. At de
antydede Indretningers Istandsættelse paa samme Tid, som
Kommunens löbende Udgifter have været temmelig betydelige,

har krævet adskillige Laan, vil letteig indsees, og Kommunens
Gjæld belöber sig til omtrent 13,000 Spd., hvoraf dog det
Meste til Oplysningsvæsenets Fond paa lange Betalingsterminer.

Stedets Sparebank, oprettet i 1855, har i Femaaret havt
adskillig Fremgang. Efter Regnskaberne udgjorde  i:

En Sömandsforening hersteds, oprettet i 1865 med 62
Medlemmer, har stiftet en Forsikringsindretning for Söfolks Töi
og forsikrede i forrige Aar paa 101 Policer Töi til en Værdi
af 3,690 Spd.

Af almennyttige Indretninger kan endvidere nævnes en
Understöttelsesforening for Arbeidsfolk i Tilfælde af Sygdom,
Dödsfald, stiftet i 1864. Den tæller 160 Medlemmer, som be-
tale en Kontingent af 2 Skilling ugentlig. Efter Regnskabet
har Foreningen i det förste Regnskabsaar udbetalt Understöt-
telse til 15 syge Medlemmer med 37 Spd., og Begravelsesbidrag
til 5 Medlemmer med 30 Spd. 56 Skill.; Kassebeholdningen
var 152 Spd. 115 Skill.

Den almindelige Daglön for en Arbejdsmand er 48 a 60
Skill. paa egen Kost, Tjenestelön for en Dreng 25 a 30 Spd.
og for en Pige 12 a 14 Spd. om Aaret.

Af Exekutionsforretninger er der ifölge vedlagte Opgave
i Femaaret afholdt 194 for et samlet Belöb af 9,920 Spd.
118 Skill.

C. Ladestedet Egersund.

Af medfölgende Tabel Bilag No. 24 vil erfares, at Antallet
af de Handlende ved Udgangen af Aaret 1865 var 41 med 20
Betjente. Handels intend enes Virksomhed bestaar hovedsagelig
i Krambodhandel, Sildesalteri og Skibsrhederi. Det antages,
at der for Ladestedets Regning haves Oplag til Saltning af
30,000 Tönder V aarsild, fornemmelig paa Kinn og iövrigt
Trakten om Haugesund.

Af Skibe er i Femaaret bygget et Fartöi paa 74i Læst,
hvorhos der for Ladestedets Regning er indkjöbt — foruden
endel mindre Fartöier — 3 större til en samlet Drægtighed af
216 Læster. Antallet af de i Ladestedet og Landsognet hjem-
mehörende Fartöier udgjör 79. Fragtfarten giver i Alminde-
lighed godt Udbytte og Eierne — navnlig af mindre Fartöier

gaar i Regelen fremad i Velstand. Samtlige mindre Far-
Wier benyttes under Vaarsildfisket, fordetmeste til Logisfartöier,
(hvorved et Fartöi kan indbringe 100 a 120 Spd.) og iövrigt
til Sejlads under Fisket, medens de i Sommertiden ere syssel-
satte dels med Udförsel af Silden, dels med Fragtfart.

Haandværkernes Antal er ifölge Tabel No. 24 tiltaget fra
109 til 189, uden at noget væsentligt Fremskridt i denne Be-
drift forövrigt har fundet Sted.

Med Hensyn til Fabrikdrift maa nævnes Egersunds Potteri
til Fabrikation af grovt og fint Stentöi. Der sysselsættes hen-
ved 50 Arbeidere og den aarlige Produktion kan ansættes til
Værdi af 16,000 Spd.

J o r db r uget inden Ladestedets Grændser er en Ubety-
delighed, men Adskillige — fornemmelig Arbeidsfolk — have
Jordstykker paa Landets Grund, hvilke ere en god Stötte for
Arbejdsmanden.

Aar slö nn en er opgivet for en Tjenestepige til 12 Spd.
og for en Tjenestekarl fra 25 til 30 Spd. aarlig. Daglönnen
varierer fra 48 til 60 Skill.

I Aaret 1862 hjemsögtes Stedet af en Ildebrand, hvorved
28 Grund-No. med en Forsikringssum af 19,000 Spd. ned-
brændte. Nye Bygninger ere nu opförte i de afbrændtes Sted,
og hvorvel Enkeltmand kan have lidt ved denne Begivenhed,
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saa har den dog ikke lagt synderlig Hindring iveien for Ste-
dets Udvikling i det Hele. At Stedet i Femaarets Lób er —
°mend langsomt gaaet fremad, maa antages, og vidner herom
blandt Andet det oven paapegede Indkjöb af nogle större Far-
töier for Byens Regning.

Paa Stedet haves en höiere Almueskole, hvorved er ansat
en Kateket •som Bestyrer og Förstelærer og 2 andre Lærere.
Den freqventeres af omtrent 70 Disciple. Den ordinære Al-
mueskole har 3 Lærere og 1 Lærerinde. Der haves derhos

en Lærerskole til Skolelæreres Uddannelse, hvorved 1 Lærer

er ansat.

I 1862 oprettedes en Skibgassuraneeforening med et -Grund-
fond af 2,200 Spd., hvori ved Udgangen af .1865 var forsik-
ret 31 mindre Skibe til en Forsikringssum af omkring 17 a
18,000 SM.

'1 Femaaret er der i Ladestedet og Landsognet afholdt
264 Udpantninger til Belöb 830 Spd. Det mindste Udpant-
ningsbelöb faldt paa Aaret 1865, da det kun udgjorde 57 Spd. (Ta-
bel No. 25).

Antallet af Ladestedets skattepligtige Indvaanere udgjorde
ved Udgangen af 1864 355.

d. Ladestedet Sogndal.

Ladestedets Tilstand er ikke synderlig forandret fra forrige
Femaarsberetning. Den Virksomhed, som det engelske Titan-
jernkompagni udviklede i Aarene 1863 og 1864, vakte For-
haabninger om en bedre Fremtid, og en Mængde fremmede
Mennesker strömmede til Stedet og nedlagde deres Fortjeneste
hos Handelsmændene, hvis Antal forögedes hvert Aar. Disse
Forhaabninger ere — som tidligere anfört — for en Del for-
svundne, idet Driften i det Væsentlige er nedlagt. Den nye
Vei fra Eie i Hæskestad til Sogndal har foranlediget, at Han-
delsmændene have kunnet indlede Forbindelser med Almuen i

Hæskestad og Lunde. Fra disse Sogne bringes nu Fedevarer
og Sildetönder til Sogndal.

Ladestedet har 15 Handelsmænd, 6 Skippere og 14 Haand-
værkere. Der er en Sparebank og et Værft for Reparation af
Skibe.

I sidste Sildefiskeri deltog fra Ladestedet 116 Personer
med 24 Baade og 716 Garn, (Udbyttet omtrent 7,500 Spd.)
og i forrige Aars Makrelfiskeri 82 Mand med 26 Baade og
1014 Garn. Udbyttet omtrent 5,200 Spd.

Til Ordenens Overholdelse ere 2 Politibetjente ansatte.

e. Ladestedet Sandnæs

fik i 1860 Ladestedsrettigheder og blev i 1862 skilt fra Höi-
lands Landsogn, saaledes at Stedet fra den Tid har havt sin
egen Kommunebestyrelse, eget Fattig- og Skolevæsen samt eget
Veivwsen. Ved en i 1863 foretagen Folketælling havde Sand-
næs 889 Indvaanere, medens det den 31te December 1865
havde 1,000 Mennesker.

Ifölge vedlagte Indberetning fra Lensmanden har Stedet
25 Handelsmænd med Borgerskab, 120 Haandværkere og Haand-
værksherlinge, 120 Sömænd og ligesaa Mange, der sysle med
Sövæsenet, Fiske- og Salteribedriften, samt 50 Teglværksar-
beidere. Ladestedet med Forstaden Hana eier 34 Fartöier til
en Drægtighed af 5881 Kommercelæst og sysselsætter 130
Söfolk.

Stedets Opland bestaar af Jæderen, Gjesdal Sogn, en Del
af Högsfjord Præstegjeld og Birkrems Sogn, idet Landmæn-
dene Mange deres Produkter af Korn, Mel, Smör og andre Va-
rer til Sandnæs, og der forsyne sig med Nödvendighedsartikler,
hvoriblandt en stor Del Træmaterialier, hvorved opstaar en.
ikke liden Samhandel med Distrikterne i Ryfylke og Hardan-

gerfjorden, idet disse i Ladestedet afsætte deres Træmaterialier
og igjen blive forsynede fornemmelig med Havre og Havremel.

- Uagtet fiere af Stedets Fartöier gaar i udenrigsk Fart,
er der dog liden Handel direkte paa Udlandet, idet Stedets
Handlende fordetmeste tage sine Varer i Stavanger.

I Aaret 1865 blev der til Kommunens Udgifter paa 215
Skatteydere udlignet idethele 1,114 Spd.

Som henhörende til Fabrikdrift findes paa Stedet et Pot-
teri, der beskjæftiger 5 a 6 Arbeidere, saint 2 Teglværker,

Altona Teglværk med 25 faste Arbeidere og en aarlig
Produktion af 400,000 Mursten og 380,000 Tagsten samt
Sandnæs Teglværk med 20 faste Arbeidere og en aarlig Pro-
duktion af 360,000 Mursten og 330,000 Tagsten.

I de sidste 3 Aar har der ved Sandnæs og Hana været
bygget et nyt Fartöi, bestemt for Bankfisket paa Jwderens Rev.

Da Hovednæringen er Söfart, Sildefiskeri og Sildesalteri,
vil Stedets Fremskridt meget bero paa Fiskeriernes Udfald.

, Fra Sandnæs er i de sidste Aar Ingen udvandret til
Amerika.

f. Ladestedet Skudesnteshavn.

	Dette Ladested har kun et ubetydeligt Opland, nemlig de 	 omtrent 40,000 Spd. aarlig. Det har 21 Handlende med

	

nærmestliggende 3 Sogne : Fahms, Ferkingstad og Akre. Va- 	 Borgerskab.

	

reomsætningen til Landdistriktet er opgivet at belöbe sig til 	 Stedets	 efter den sidste Folketælling 1,209 	 Ind-
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vaanere finde sin væsentlige Underholdning ved Handel, Skibs-
fart og Fiskeri, ligesom Stedets vigtigste Udförselsartikel er
Vaarsild. I Femaaret er deraf i Gjennemsnit udfört noget
over 34,000 Tönder aarlig, 4,445 Tönder anden Sild, samt
endel Törfisk, Saltfisk og Tran. Dertil kommer gjennemsnitlig
206,415 Stkr. levende Hummer, hvilken sidste Export er fore-
gaaet for engelsk Regning.

I Perioden er gjennemsnitlig indfört 4,397 Tönder Salt,
2,654 Tdr, Rug og 1,080 Tdr. Byg.

S kib sf arten har forholdsvis i Femaaret taget raskt Op-
sving. Medens denne Bedrift tidligere indskrænkede sig til
indenlandsk Fart og tildels Udskibning til Östersöen og Sve-
rige af Vaarsild med mindre Fartöier, ere efterhaanden. flere
större Fartöier indkjöbte, hvoraf 4 fortiden stadig anvendes i
udenlandsk Fragtfart. Fartöiernes samlede Antal er 42 til en
Drægtighed af 1,202 KommercelaNter. I Stedet ere bosatte
23 Skippere.

Haa ndvæ rk sd r if t e n har i Femaaret ikke gjort syn-
derligt Fremskridt og indskrænker sig til Stedets og Distrik-
tets Behov. Der ere idethele 77 Haandværkere, hvoraf alene
Bödkere og Tömmermænd udgjöre 41 (cfr. Tabel No. 26).

Stavanger Amt den 9de Marts 1867.

Jordbruget indskrænker sig til Dyrkning af endel Eng
og Agerland, beliggende dels inden. dels udenfor Ladestedets
Grændser. Fabrik- og Bergværksdrift eller Skibsbyggeri gi-
ves ikke.

Stedet maa antages i Femaaret at have gaaet ikke ube-
tydeligt frem i ökonomisk Henseende. Jevn Velstand spores og
blandt Sildesaltere og Skibsrhedere findes mange bemidlede Mænd.

Den udlignede Fattigskat har i hvert af Periodens Aar
udgjort :

I Femaaret har der været afholdt 28 Udpantninger til
Belöb circa 16 Spd. og 12 Exekutionsforretninger til Belöb
circa 710 Spd.

Sluttelig har jeg troet ikke at burde lade ubemærket, at
jeg ved nærværende underdanigste Beretnings Afgivelse blot
har fungeret i omtrent 2 Aar som Overövrighed i Stavanger Amt,
og at jeg saaledes ikke har nogen paa personlig Kundskab
stöttet Erfaring om Periodens tidligere Aar.

i 1861
i 1862
i 1863
i 1864
i 1865

. 230 Spd.
200
300
250

	 200

v. Morgenstierne.
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Sondre Bergenhus Amt.

Uilderdanigst Beretning
om den ökonomiske Tilstand i Söndre Bergenhus Amt i Femaaret 1861-1865.

Jordbruget.

Al hoslagte Tabel No. 1*) vil sees, at Brugenes Ant al
i dette Amt ved Femaarets Udgang udgjorde ialt 11,570, nemlig:

Antal.	 Skyld.
i Nordhordlands Fogderi 5,969. 8,699 Daler 31 Skill.

	i Söndhordlands —	 3,377. 5,975 — 100

	

Hardanger og Vos —	 2,224. 5,083 — 103 —
Sammenligningen med tidligere Tidsrum viser:

Det maa imidlertid herved bemærkes, at ved Indberet-
ningen i 1860 savnedes Opgave over Brugenes Antal i Har-
danger og Vos, for hvis Vedkommende ældre Opgaver bleve
benyttede. Sammenligningen bör derfor rigtigst gjöres under
Et for det sidste Tiaar, i hvilket Forögelsen har udgjort 0,51
pOt., altsaa lidt mindre end i næstsidste Tiaar.

Aarlig For-

	

Brug.	 ögelse.
i 1819 og 20 8,954.

1838	 . 9,957.	 0,62 pCt.
1840	 . 16,042.	 0,42
1845	 . 10,307.	 0,53
1850	 . 10,655.	 0,67
1855	 . 10,990.	 0,63
1860	 . 11,152.	 0,29 11

1865	 • 11,570.	 0,74

Gjennemsnitlig
Skyld.

(2,188 Daler).
2,021
1,968
1,917
1,854
1,798
1,772
1,708	 ••■••■■

Med Hensyn til det nu bestaaende Forhold mellem Amtets
Fogderier viser sig

Forögelse i	 Aarlig
	

Gjennem-
Femaaret.	 Forögelse.	 snitsskyld.

i Nordhordland	 101.	 0,34 pCt. 1,46 Skyldir.
	i Sondhordland . . . 227. 	 1,44

	
1,77 —

Hardanger og Vos (i
Tiaaret) . . .	 .	 90.	 0,42 —	 2,29 —

I de enkelte Herreder viser Brugenes Udstykning sig:

I mindst. I	 Gjennemsnitsskyld. I	 storst. I	 Gjennemsnitsskyld.

i Nordhordland:

i Söndhordland :

I	 i Hardanger og Vos :

(Östervold og Mögster).	 Vaag

	

(Sund og Fjeld). 	 Sartor	 .	 .
Fitje	 .	 .	 .	 .	 4	 ,	 ,
Föyen	 •	 •	 •	 •
Röldal	 .
Ulvik .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

0,62 Skylddaler.
1,14	 —
1,03	 —
1,14	 —
0,56	 —
1,82	 —

Fuse	 .	 .	 .
Fane	 .	 .	 .
Etne	 .	 .	 .
Strandebarm .
Vos .	 .	 .	 .
Vikör	 .	 .	 .

2,65 Skylddaler.

	

2,22	 —

	

2,63	 —
	2,38 	 —

	

2,85	 —

	

2,76	 —	 I

Udstykningen af Jordeiendommene tiltager saaledes frem-
deles næsten i samme Forhold som för, hvorved dog er at
bemærke, af ligesom to eller flere Brug ikke sjelden eies og

*) De her og i det folgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under : „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."

bruges af samme Mand paa saadan Maade, at de faktisk maa
betragtes som et Brug, hvilket t. Ex. meget ofte er Tilfældet
med Stölsparter o. 1., saaledes bestaa ikke faa af de i Fem-
aaret fraskilte Brug kun af Hustomter o. 1., hvis Fradeling faa
liden Indflydelse paa Hovedbölets Störrelse.

I vedlagte Tabel No. 4 er blandt Andet samlet de Op-
gayer over Arealet af Ager og naturlig Eng, som ere tilveie-

1



Areal i Maal. Pr. Brug. Pr. Skylddaler,   

Nordhordlands .

I
Söndhordlands . .
Hardanger og Vos .

Ager.

23,949
24,010
16,591

Eng.

172,262
130,728
112,910

Eng. I Ager.	 Eng.

	2,75 	 19,80

	

4,01	 21,88

	

3,23	 22,20

Ager,

4,01
7,11
7,84

28,87
38,71
50,76

2
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bragte af de forberedende Matrikulerings-Komiteer. Da disse
Komiteers Arbeide ikke ved Opgavernes Meddelelse var ganske
tilendebragt, ere Opgaverne for de ikke befarede Brugs Ved-
kommende stöttede til omtrentlige Skjön, der vistnok kunne
afvige mere og mindre fra det rette Forhold, men som med de
forberedende Komiteers Kjendskab til Forholdene dog neppe

fjerne sig meget fra Sandheden. Ifölge disse Opgaver udgjör
for det hele Amt Arealet af Agerland 64,550 Maal og af na-.
turligt England 415,900 Maal. Der falder saaledes i Gjen-
nemsnit paa hvert Brug 5,58 Maal Ager og 35,95 Maal Eng.
Inden Fogderierne stiller Forholdet sig saaledes:

Mellem Herrederne er Forholdet meget forskjelligt. Saa-
ledes er i Nordhordland med Hensyn til Agerareal pr. Brug
heldigst stillet Fuse (6,21) Maal og Hosanger (5,54), men med
Hensyn til Agerareal pr. Skylddaler Yaag (5,05), Hosanger
(4,19) og Lindaas (3,66) og ugunstigst i förstnævnte Hen-
seende Aarstad ,70) og Sartor (2,97) og i sidstnævnte
Henseende Aarstad (1,31) og Fane (1,98). I Söndhord-
land er gunstigst stillet med Hensyn til Agerareal pr. Brug:
Fjælberg (9,84), Kvindherred (8,7,7) og Etne (8,56), og

med Rensyn til Agerareal pr. Skylddaler : Föyen og Fjære
(5,03), Fjælberg (4,56) og Fitje (4,40), og ugunstigst stillet
i förstnamte Henseende: Fitje (4,50) og Tysnæs (4,58) og i
sidstnævnte Henseende : Tysnæs (2,52), Strandebarm (2,70)
og Skonevik (2,84). I Hardanger og Vos er gunstigst stillet
med Hensyn til Agerareal pr. Brug : Vos (11,09) og Vikör
(7,18) og med Hensyn til Agerareal pr. Skylddaler: Röldal
(8,54) og Vos (3,90), og ugunstigst stillede i förstnævnte Hen-

seende : Røldal (4,78) og Kinservik (4,79) og i sidstnævnte
Henseende : Kinservik (2,35) og Jondal (2,50). Hvad angaar
Arealet af Eng, er gunstigst stillet i Nordhordland pr. Brug: Haus

(42,17) og Fuse (39,43) og pr. Skylddaler: Haus (30,04), Fuse

(26,36) og Lindaas (25,97), og ugunstigst pr. Brug : Sartor 12,09 og
Vaag (12,97) og pr. Skylddaler: Sartor (10,56) og Manger

(14,30). I Sondhordland gunstigst pr. Brug : Etne (64,90) og
Strandebarm (59,85) og pr. Skylddaler: Föyen og Fjære (26,96) og

Etne (26,28), og ugunstigst pr. Brug : Skonevik (25,36), Kvindher-
red (26,30), og Fitje (26,32) og pr. Skylddaler: Skonevik (12,33)

og Kvindherred (12,50). I Hardanger og Vos gunstigst pr. Brug:
Vos (65,40) og Jondal (54,27) og pr. Skylddaler : Kinservik
(25,25) og Jondal (24,73) og ugunstigst pr. Brug : Röldal
(10,67) og Ulvik (37,98) og pr. Skylddaler: Yikör (15,93) og
Röldal (19,22).

Med Hensyn til Forholdet mellem Selveiergodset
og den til andre b ortleie de Jord sees af Tabel No. 1,
at Selveiergodset udgjör for det hele Amt 9,407 Brug med
en samlet Matrikulskyld af 16,334 Daler 60 Skill., altsaa med
Hensyn til Antal 81 pCt. og med Hensyn til Skyld 83 pet.
af samtlige Jordeiendomme. Da i sidstaflagte Femaars-Indbe-
retning ingen Opgave over det bortleiede Jordegods var med-
delt for Hardanger og Vos Fogderies Vedkommende, kan ikke
med Bestemthed angives den Forögelse, som Selveiergodset i
Femaaret har vundet for det hele Amts Vedkommende. Der-
imod sees denne Forögelse at udgjöre:

Antal Brug. pCt.	 Skyld.	 pCt.
i Nordhordlands Fogderi 	 285.	 6,8. 362 Dlr. 2 Sk. 5,8.
i Söndhordlands Do.	 132.	 7,7. 239 - 40	 6,7.

Ved Udgangen af Femaaret stillede Forholdet mellem Fog-
d erierne sig saaledes med Hensyn til det bortleiede Jordegods:

	Antal Brug. pet.	 Matrikulskyld.	 pCt.
Nordhordland *)	 1,415.	 23,7. 2069 Dlr. 55 Sk. 23,8.

,Söndhordland	 583.	 17,3.	 956 - 107	 16,0.
Hardanger og Vos	 1 65.	 7,4. 398 - 44 "	 7,8.

De enkelte Thinglag kunne med Hensyn til 3ftngclon af
Selveiergodset ordnes som fölger:

99 pet.
96
95
87
83
83
80
67
65
56
50
38

Nordhordland.
1. Hosanger
2. Hans	 .
3. Vasværn
4. Hamer .
5. Aarstail. .
6. Fuse	 .
7. Lindaas
8. Fane .
9. Manger

10. Os	 .
IL Sartor
12. Vaag

Söndhordland.
•1. Etne	 .
2. Fjoalberg
3. Fjære .
4. Tysnws .
5. Skonevik
6. Föyen .
7. Strandebarm
8. Fitje	 . .
9. Kvindherred

Hardanger og Vos.
95 pet.	 1. Röldal

	
99 pCt.

94
	

2. Jondal	 •
	 95 „

92 fl
	 3. Vos .	 94 „

90 fl
	 4. Kinservik	 . 93 "

84
	

5. Ulvik .	 92
84 fl
	 6. Vikör. .	 86 „

83
81
56 fl

*) I 1825 udgjorde i Nordhordland Leihendingernes Antal 2,651 og Selveiernes 2,214.
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Medens af det Aufterte fremgaar, at Selveiergodset stadig
vinder Forögelse,' hvilket ogsaa er bemerket i flere al de mod-
tagne Indberetninger, bör dog erindres, at Forholdet ikke er
fuldt saa gunstigt, som de anförte Tal synes at vise. De ikke
sjeldn.e Tilfælde, hvori kun en Del af Bruget er enten bort-
bygslet eller bortforpagtet, antages nemlig i de fleste Opgaver
at være sat ud af Betragtning, saaledes at Opgaverne kun om-
handle de Brug, der i deres Helhed drives af Andre end
Eierne. I indberetningerne fra Vaag opgives de Brug, der for
den störste Del drives af Eierne, at ware henförte under Selv-
eiergodset og omvendt de Brag, der for den störste Del ere
bortleiede, under Leileendingsgodset.

Forpagtningsforholdet er fremdeles mest udbredt omkring
Bergens By, uagtet ogsaa der noget i Aftagende. I flere fjer-
nere liggende Distrikter er det neppe kjendt.

OverJ:ordfællesskabet og d ei Femaaret afholdte
Udskiftninger  indeholdes i vedlagte Tabel No. 1 de Opga-
ver, som ere meddelte af Lensmændene og Amtets  Udskift

-ningsformænd. Lensmændenes Opgaver antages imidlertid og-

saa nu at were mindre fuldstændige og paalidelige, ligesom
det heller ikke med Lethed lader sig gjöre at opgive Antallet
af de Brug, som fremdeles ligge i Fællesskab, med andre Ord,
som have deres Jord saaledes samlet, at en bedre Samlen
skjönnes hensigtsmæssig at kunne finde Sted, eller Antallet af
de i Mindelighed stedfundne Udskiftninger, der kunne betrag-
tes som sande Udskiftninger og ikke blot bestaa i enkelte Be-
rigtigelser eller nærmere Bestemmelser af Grændselinierne. Af
Sorenskriverne er opgivet at være thinglæst af mindelige Ud-
skiftninger i Nordhordland ingen, i Midthordland 4, i Sönd-
hordland 24, angaaende 106 Brug, og i Hardanger og Vos
dels mindelige, dels efter den ældre Udskiftningslov sluttede
Forretninger, vedkommende ialt 23 Brug.

Thinglæsning af Udskiftninger, afholdte i Overensstemmelse
med Lov af 12te Octbr. 1857, opgives at være foregaaet
Nordhordland for 43 Brug, i Midthordland for 9 Forretninger,
i Söndhordland for 212 Brug og i Hardanger og Vos for 80
Brug. Efter de ansatte Udskiftningsformænds Opgaver er efter
Loven af 1857 udskiftet:

Forret-
finger,

Antal
Brug.

Matrikul-
skyld.

Areal i Maal.

Indmark. J Udmark , 	Ialt.

Nordhordland 1861
1862
1863
1864
1865

9
11

6
12

6

36
67
28
66
26 •

Dlr. Ort.Sk,
51 1 11

123 „ 12
41 2 8

143 4 9
49 „ 20

1,517,19
1,639,62

866,14
1,791,99

936,64

	

5,874,20	 7,444,39
9,825,79 11,465,41

	

2,407,08	 3,273,22

	

3,669,15	 5,461,14

	

2,922,89	 3,859,53

44 223	 408 4 12 6,804,58 24,699,11 31,503,69

1861
1862
1863
1864
1865

6
15

7
10

5

Söndhordland .

Udskiftet uden Kart .

18	 30 1 15
67	 139 3 „
31	 64 3 11
57	 103 2 3
29	604
28	 33,,12

1,012,40
3,232,95
1,532,90
2,871,83
1,004,92

1,012,40

	

3,252,92	 6,485,87

	

2,074,45	 3,607,35

	

2,338,98	 5,210,81

	

949,54	 1,954,46

Hardanger og Vos . 1861
1862
1863
1864
1865

Udskiftet uden Kart

51	 230	 431 4 17 9,655,00	 8,615,89 18,270,89

1	 3 '	 11 3 „	 294.60	 294,60
3	 9	 30 1 16	 329,95	 141,86	 471,81
3	 22	 61 4 20 1,098,60	 1,098,60
5	 19	 36 4 1 1,072,12	 54,26	 1,126,38
8	 40	 102 3 23 1,450,44	 1,133,62	 2,584,06
7	 34	 71 3 23

27	 127	 315 1 11 4.245,71	 1,329,74	 5,575,45

1,156 „ 16 20,705,29 1 34,644,74 55,350,03 IIalt	 122 	J	 580

Af Overudskiftninger ere i Femaaret sluttede ialt 35,
nemlig i Nordhordland 16, i Sändhordland 15 og i Hardanger
og Vos 4.

Endelig har den ved Rest af 11te Februar 1860 anord-
nede Udskiftningskommission for Sveen med flere Sogne tilen-
debragt sit Hverv i Tidsrummet mellem 15de October 1860
og 3die August 1865, i hvilken Tid et Fællesskab, der om-

fattede 311 Skylddaler 1 Ort af Moster, Valestrands, Sveens
og Vikebygs Sogne i Söndre Bergenhus Amt samt 267 Daler
7 Skill. af Skjolds, Skaare og Avaldsms Sogne af Stavanger
Amt, og udgjörende en Længde fra Nord til Syd af 21 a 3
Mile og en Bredde fra Öst til Vest af 1 a 2 Mile samt et
Arealindhold af 21 a 3 El Mile, uden Kart er bleven endelig
udskiftet.

1*
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Kommer sluttelig hertil, at formentlig den sidste Rest af
Fællesskabet paa de Lysekloster Gods tilhörende Eiendomme i
Femaaret er bleven paa hensigtsmæssig Maade udskiftet, anta-
ger man i det Hele taget at kunne were tilfredsstillet ved,
hvad der i Femaaret er opnaaet til Udskiftningsvæsenets

Fremme. Sammenlignet med Jordfællesskabets store Udbre-
delse inden dette Amt ere Fremskridtene vistnok ikke store
og Udsigterne til en fuldstændig Udskiftning af alt saadant
Fællesskab overmaade fjerne, men ligesom det i en vis Hen-
seende kan ansees for en Fordel, at Rekvisitionerne om Ud-
skiftning ikke have været flere, end at samtlige Forretninger
have kunnet overtages af de fast ansatte og præsumtivt dyg-
tigere Udskiftningsformænd, saaledes ere Udgifterne ved Ud-
skiftning saa betydelige og Evnerne til at udrede disse i Al-
mindelighed saa smaa, at store Fremskridt ikke kunne paa-
regnes. For 39 af de i Söndhordland afholdte Udskiftninger
er saaledes t. Ex. Belöbet af den ilagte Dyrkningserstatning
opgivet til ialt 1,499 Spd 74 Skill. og Belöbet af de fastsatte
Udflytningsomkostninger til ialt 3,500 Spd. 106 Skill. Som.
det sees af Lensmændenes Indberetninger, er Udgifternes Stör-
relse, derunder selvfölgelig indberegnet Udgifterne ved den næ-
sten overalt nödvendige Flytning af Huse og Opdyrkning af
Nyland, ogsaa et af de væsentligste Hensyn, der afholder Ved-

kommende fra at begjære Udskiftning. Idetmindste i en,kelte
Dele af Amtet kommer endnu hertil Mangel paa den fulde
Tillid til Udskiftningsmændenes Indsigt og Dygtighed og Fryg-
ten for ved Udskiftning at blive forurettet, samt den endnu
altfor almindelige Mangel paa tilstrækkelig Erkjendelse af Jord-

fællesskabets Fordzervelighed. Ikke saa faa af de afholdte Ud-
skiftninger antages saaledes at være forlangte mindre i Erkjen-
delse af Udskiftningens Nytte, end som Folge af opstaaet Uenig-
hed mellem Lodeierne, ligesom det ikke er uden Exempler, at
vedkommende Lodeiere, efterat Udskiftningen er fuldfört, ere
blevne enige om at sætte denne ud af Betragtning og bruge
deres Jord paa samme Maade, som för.  Imidlertid ere Ulem-
perne ved det stedfindende Fællesskab i Virkeligheden over-
maade store og for Enhver, der önsker at foretage Noget til
sin Jordveis Forbedring, tillige særdeles fölelige, og da de Lod-
eiere, der have faaet Udskiftning, næsten uden Undtagelse er-
klære sig tilfredse dermed, naar nogen Tid er gaaet hen, om

de end i Begyndelsen have klaget og bidraget til at sprede
Misnöie med den hele Ordning, er der ingen Grund til at be-
tvivle, at Sagen fremdeles vil skride jevnt fremad. I Hardan-

ger og -Vos, hvor Velstanden er forholdsvis bedst, have For-

retningerne ogsaa stadigt været i Tiltagende.

Det til Ager opbrudte Nyland sees af Tabel No. 1

at udgjöre :
Nordhordlands Fogderi 2301 Tönde Land.

	

Söndhordlands —	 343

	

i Hardanger og 'Ws —	 238,1

Ialt 8111 Tönde Land.

I Nordhordland er det opdyrkede Areal störst i Lindaas

(77! Td. Land), Aarstad (771 Td.) og Fane (77i Td.) og

mindst i Fuse, Hosanger og Haus (21, og 31 Td.), samt

Evanger (31 Td.), ikke at tale om det for en stor Del til Op-
dyrkning saa særdeles vel skikkede Manger, hvorfra nu som i
forrige Femaar indberettes, at ingen Opdyrkning af Nyland
har fundet Sted — en Indberetning, som forhaabentlig dog
ikke kan være ganske bogstavelig at forstaa. I Söndhordland
er Arealet störst i Etne (107 Tdr.), Fjære (621 Td.) og Fjæl-
berg (50 Tdr.) og mindst i Strandebarm (51 Td.) og Fitje
(8 Tdr.), og i Hardanger og Vos Fogderi störst i Vos (137i
Td.) og Kinservik (621 Td.), og mindst i Jondal (3 Tdr.),
Röldal (5 Tdr.) og Vikör (51 Td.)

Sammenlignet med Arealet af det opdyrkede Nyland i for-
rige Femaar, da det ansloges til 550 Tdr., er Fremgangen
saaledes ikke ubetydelig, og sammenlignet med næstsidste og
flere foregaaende Femaar, da Arealet ansattes til 3 a 400 Tdr.,
endnu större. Alligevel antages det at gjælde om flere af de
nu afgivne Opgaver, hvad dog maaske endmere har gjældt de
ældre Opgaver, at de snarere ere for lave end for höie.
Navnlig synes dette at gjælde Fuse, Haus, Hosanger, Strande-
barm, Jondal og Vikör, og en Bekræftelse herpaa findes ogsaa
i Amtsagronom Pedersens Opgave, der indeholder, at Veiled-
ning i den her omhandlede Henseende er af ham meddelt omtr. -114

af Amtets Jordbrugere, og at hos disse antoges opdyrket om-
trent 415 Tönder Land, hvoraf han slutter, at den hele Op-
dyrkning har udgjort mindst 1,245 Tdr. Amtsagronom Fro-
stad antager ligeledes, at der efter hans Anvisning er afgröftet
Femaaret 4 a 500 Tdr. Nyland.

Ifölge vedlagte Tabel No. 4 udgjör som foran anfört
Agerarealet i dette Amt 64,550 Maal eller 16,137,5 Tdr.
Land. Kunde de i sidste Femaar opdyrkede 811-. Td. Land
regnes for at være Agerarealets Udvidelse i Femaaret, vilde
denne udgjöre 1,27 pCt. Men dette er ikke Tilfældet. Sam-
tidigt med ny Jords Opdyrkning gaar nemlig næsten ligesaa
meget gammelt Agerland tilbage til naturligt England, — No-
get, som kun maatte ansees glædeligt, naar saadant Agerland
blev udlagt til Eng, medens det var i sin fulde Kraft. Men
idetmindste i flere Aar giver saadant Agerland kun lidet Ud-
bytte, naar det, som Tilfældet oftest er, först udlægges til Eng,
efterat Jordsmonnet er bleven saa udpint ved de idelige Hav-
reafgröder, saa udvasket af Regnet Sommer og Vinter, og,
hvor Ageren er mere bratliggende, saa fattigt paa Muld, især
i sin övre Del, at det ikke længer kan bære Korn, men efter
flere Aars Dyrkning gaar tilbage til Englandet mere mavert og
værdilöst, end det för Opdyrkningen var i sin naturlige Til-
stand. Heraf lader det sig da ogsaa for en Del forklare, at
Mangelen paa Gjödning næsten overalt anföres som en af de
væsentligste Aarsager til, at Opdyrkningen ikke skrider raskere
frem, end Tilfældet er.

En Del af Nylandet bestaar af Myr, som i Lin.daas, Ha-
mer og Haus mere og mere bliver Gjenstand for Dyrkning,
og som ogsaa af og til tages under Dyrkning i Aarstad, Sund,
Fitje, Evanger og Vos samt tildels i Hardanger, men for hvis
Betydning, især for Höavlen, Interessen dog nogenlunde kan
siges at være tilstrækkelig vakt. I de fleste Dele af Amtet
næres fremdeles samme afgjorte Respekt for Myrdyrkning, som
blev omhandlet i forrige Femaars-Indberetning. Större Myr-.
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dyrkningsforetagender ere ukjendte, hvorimod 2de i den indre
Del af Lindaas paa resp. 12 og 6 Maal, 1 i Fane paa omtrent
13 Maal, 1 i Mögster paa 12 Maal, 1 i Kinservik paa 7 Maal
og 1 i Eidfjord paa 26 Maal ere opgivne som de bety-
deligste.

Dyrkningsmaaden og Udgifterne ved Opdyrkningen ere
omtrent de samme, som för. Gröfternes Fyldning sker i Nord-
hordland undertiden saaledes, at der, efterat Gröften er • opta-
get paa saadan Maade, at dens Bund danner en spids Vinkel,
gjöres Indsnit i de skraa Gröftesider 6 a 8" over Gröftens
Bund, paa hvilke Indsnit et til Gröftens Bredde svarendeiStykke
Tory nedlægges, ovenpaa hvilken Gröften derefter gjenfyldes
paa sædvanlig Maade. En anden Fremgangsmaade, der an-
tages at have nogen Lighed med den Ekenstenske, er heller
ikke ganske ukjendt. Der opkastes i en Afstand af vel 20
Alen paralelle Gröfter, 3 Alen brede oventil og 4- Alen brede
i Bunden samt 2 a 2-& Alen dybe, hvorefter den af Gröfterne
opkastede Myrjord udspredes 3 a 6" tyk ovenpaa Græstorven
paa de mellemliggende Teiger, gjödsles og anvendes Iste Aar
til Potetes eller Havre og 2det Aar til Grönhavre og Græsfrö
samt de 4 a 6 fölgende Aar som Eng. Naar Myren da er
sunket sammen og Græstorven forraadnet, klöves Teigerne ved
2 lukkede Gröfter i 3de 7 Alen brede Teige, der omspades i
12 a 16" Dybde, gjödsles og benyttes til Ager i 4 a 6 Aar
for derefter igjen at udlægges til Eng. En noget lignende
Fremgangsmaade er heller ikke ganske ukjendt i Fjælberg,
kun at Gröfterne der optages alene i 8 a 10" Dybde og 2 a
3" Afstand, saaledes at der ikke bliver Tale om nogen senere
Deling af Teigerne.

Ved Opdyrkningen af de 2de ovennævnte Myrer i Kinser-
vik og Eidfjord er af svenske Arbeidere anvendt Flaahakning
og Brænding, ved hvilken Opdyrkningsmaade de samlede Ud-
gifter have andraget til 14 a 23 Spd. pr. Maal. Om Resul-
taterne af disse 2de Dyrkningsforetagender savnes endnu Op-
lysning. Derimod er mig opgivet paa vel Maal Myr i Lind-
aas, der Vaaren 1862 blev spadet 10 Tommer dybt og gjöd-
slet samt tilsaaet med q- Skjæppe Havre, at være avlet 4
Tönder. Ved de i Fane opdyrkede 13 Maal, der for den stör-
ste Del bestod af særdeles blöd Myr, udgjorde Udgifterne til
Rydning, Gravning, Gröftning, Minering og Planering m. V.
224 Spd. eller 17 Spd. 27 Skill. pr. Maal, Gjödningen 208
Læs a 24 Skill. = 41 Spd, 72 Skill. Udsæden 21 Td. Havre
og 8 Tdr. Potetes med Arbeidsomkostninger 76 Spd. 78 Skill.
og Udgifternes samlede Belöb 300 Spd. 78 Skill. eller 23 Spd.
15 Skill. pr. Maal. Afkastningen udgjorde 1441 Fold af Hav-
ren og 10-.F5,- Fold af Poteterne eller i Penge, med Fradrag af
Udgifterne ved Avlingens Indhöstning og Tærskning m. m.,
183 Spd. 64 Skill., altsaa mere end Halvdelen af samtlige Ud-
gifter ved Myrens Opdyrkning og Tilsaaning.

Ved Opbrydningen af andet Nyland end Myr er
Plogen fremdeles lidet anvendelig, men dog i endnu ringere
Grad anvendt. Imidlertid gives der nu flere Herreder i Amtet,
hvor Opbrydning af Nyland med Plog ved enkelte Anledninger
benyttes, ligesom det kan ansees for et ikke ringe Fremskridt,

at der i Femaaret er anskaffet paa Vos 7 a 8 Voldploge og
i Lindaas for Kommunens Regning 1 lignende Plog.

Dybden, hvori Jorden brydes eller rettere sagt renses for

Sten og Rödder, kan formentlig i Gjennemsnit ansættes til

6 a 10" for de ydre Distrikter og 10 a 12" for de indre. For
Vos, hvor man tidligere pleiede at bryde i en Dybde af indtil
24", anföres det udtrykkelig, at der nu brydes i en mindre
Dybde end forhen, og naar det anföres t. Ex. for Kvindherred,

at der brydes i en Dybde af 24 11 , for Kinservik i en Dybde af

24 a 48" og for Ulvik i en Dybde af 18 a 30", er Meningen
neppe nogen anden, end at der paa Grund af Jordens stærke
Overfyldning med Sten maa brydes saa dybt, for at der, efterat
Stenen er udskillet, kan blive en tilstrækkelig Dybde af ren Jord

tilbage.
Udgifterne ved Opbrydningen er selvfölgelig meget for-

skjellige, idet de, især hvor Plog kan benyttes og Gröfter kunne
undværes, kunne gaa ned til 5 a 6 Spd. pr. Maal, men paa
andre Steder stige til 20 a 30 Spd. og derover. For Kinser-
vik, hvor Udgifterne uden Sammenligning ere störst, angives
endog deres gjennemsnitlige Belöb til 30 a 40 Spd. pr. Maal,
medens de ikke saa sjelden stige til 50 a 100 Spd. Mine-
ring af flere Kubikfavne Sten og Bortkjörsel af 6 a 800 Læs
Sten pr. Maal gjöres dersteds ofte nödvendig.

Nylandet gjödes det förste Aar omtrent dobbelt saa stærkt,
som anden Ager og benyttes samme Aar sædvanligvis til Po-
tetes, sjeldnere derimod til Havre eller, som jevnlig er Til-
fældet i Bergens Omegn, til Græsfrö. Erfaring synes nemlig
at have lært, at Poteterne i nybrudt Jord angribes af den
sædvanlige Potetessygdom i langt mindre Grad, end i gammel

Ager. Kun i Vikör gaar Erfaringen i modsat Retning, hvorfor

ogsaa Havre eller Rug her er den almindelige Sædart paa
Nylandet. De fölgende Aar gjödes Nylandet som anden Ager
og benyttes til Korn, hvormed sædvanligvis fortsættes i flere
Aar paa samme Maade, som med det övrige Agerland, indtil
Jorden endelig efter kortere eller længere Tids Forlöb gaar
tilbage til vedvarende Eng. Imidlertid tör maaske næres det

Haab, at Engen i de senere Aar er begyndt at aflöse Ageren
noget tidligere end forhen har været Tilfældet, ialfald maa
dette antages om Kinservik, Vos og nogle flere Distrikter,
hvor Engen nu opgives at aflöse Ageren allerede efter 3 Aars

Forlöb.
De Grundforbedringer, der blive det gamle

A g erl an d til D e 1 , bestaa i Fjernelsen af större Stene og
Sammenarbeiden, saavidt muligt, af flere mindre Agerlapper til
större Agerstykker, saaledes at Plog kan benyttes. Derhos
fordybes Jordsmonnet ofte ved Paafyldning af Muld, som brin-
ges fra Agerrenene op til Agrenes övre og mere grundlændte
Dele eller som indbringes fra nærbeliggende Myrer i Udmarken,

— et Arbeide, som almindeligvis er forbundet med stort Be-
svær, især naar Fylden, som meget hyppig sker, frembæres af
Jordbrugeren og hans Familie i de saakaldte Kiper. Virknin-
gen vilde ogsaa være forsvindende liden, naar det ikke netop
gjaldt Vestlandets smaa Agerlapper. I de her omhandlede Hen-

seender ere imidlertid Forholdene omtrent de samme, som i

næstsidste Femaar. Derimod fremgaar det al Amtsagronomernes
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sgavels= af Lensmændenes, 1,01?epetp4g, at Afgekftningens,
Vigtighed mere og mere bliver erldendt,, og at, AfgröftniAgen
saavel al den, gamle Mer. som af Nylandet baade 1ver mere

og tihig 4dföres med sterre Kyndighed end forhen.
At Amtsagronomernes I3istancl i Femaaret er forlangt og meddelt
til Afgröftning af omtrent 1000 Tdr. Land, antages saaledes
være et efter Forholdene ikke ganske ringe Resultat. Mest
Fremgang har Afgröftningen, efter hvad. der berettes fra Tys-
næs, • havt paa de udskiftede Brug, hvilket lader sig forklare
ikke alene af de mange Hindringer, som Jordfællesskabet
ger iveien for Gröfternes Anlæg, men maaske ligesaa meget
af den Utilböielighed, som i Almindelighed næres mod at an-
vende grundige og forholdsvis kostbare Forbedringer paa den
Jord, som man ikke har nogen Vished for i Fremtiden at kunne
beholde. Anvendelsen af Drænrör har hidtil været indskrwn-
ket til ganske enkelte og smaa Forsög.

Ned Hensyn til Agerjordens aarlige Bearbeidelse
ere Forandringerne i Femaaret ikke store. Höstplöining forsö
ges endnu af og til, men med Undtagelse af Hardanger, hvor
disse Forsög först synes at være begyndte i en senere Tid, anföres
Höstplöiningen ellers overalt at være heller i Tilbagegang end
Fremgang, idet man tror at have vundet Erfaring for dens
mindre gavnlige Indflydelse paa, Agerjorden under Vestlandets
aal3ne og regnfulde Vinter, navnlig hvor Agrene ere brat be-
liggende.

Spadens Brug er i de indre Distrikter indskrænket til
Husmænd og Smaabrugere, men udgjör i de ydre Distrikter
fremdeles det udelukkende eller hovedsagelige Dyrkningsredskab.
I Manger benytte saaledes kun 2 of Herredets 821 Brugere
Plog, i Vaag findes aldeles ikke Plog og i Sartor neppe hel-
ler, i Fitje skal være 1 Plog, i Föyen findes 14 a 16 Ploge
paa, 798 Brug, hvoraf i Finnaas Prwstegjekl kun A. Indenfor
disse yderste Kystdistrikter er Plogen noget almindeligere.
Saaledes er dens Antal i Lindaas nu steget til 40, i Aarstad.
haves 14, i Fane 20, i Tysnæs 80, i Haus, Os og Fuse flere
og i de inderste Distrikter . er Forholdet endnu gunstigere, idet
i Fjaalberg kun T1-6- af Brugerne mangle Plog, i Etne neppe
mere end 10 af Herredets 229 Brugere og i Kvindherred
samt videre ind ad Hardangerfjorden ere paa det Nærmeste
Alle, der hensigtsmæssig kunne bruge dette Redskab, ogsaa
dermed forsynede. Almindeligvis benyttes mindre Ploge til 1
Hest, hvormed plies 1 a 2 Maal. om Dagen; Spadning af 1
Maal Ager kræver derimod 4 a 8 Dagsværk. Noget lang-
sommere gaa,r det med Muldrivens Aflösning af Hary og
selv, hvor Hary almindelig haves, er den ingenlunde af saa,dan
Störrelse og Konstruktion eller benyttet paa saadan IVIaa,de, at
den gjör den fulde Nytte. Endog i Amtets mest fremskredne
Distrikter er der saaledes endnu kun faa Undtagelser fra den
kostbare og lidet tilfredsstillende Brugsmaade, at den opbrudte
Plogfure smuldres med Hakke af 2 eller flere Personer, der
fölge efter Plogmanden. Denne mindre omhyggelige Bearbei-
delse af Agerjorden bliver i den störste Del af dette Amt saa
meget mere skadelig, som Jorden forinden Bearbeidelsen almin-
deligvis er i meget höi Grad opfyldt med Ugræs, dels fordi
dette under et ufuldstændigt Sædskifte har let for at vinde

Fremgang og dels fordi det efter en forholdsvis  tidlig Indhöstning
af Kornet under en sædvanligvis mild og længe vedvarende
1-10§t har god Tid il at voxe og udbrede sig. Harven er
iövrigt et saa nödvendigt Supplement til Plogen, at Plöiningens
Virkninger ikke tilfulde opnaaes uden en paafölgende tilstrwk-
kelig Harvning, hvorfor det vistnok ogsaa med Sand.hed kan
siges, at den bedst bearbeidede Jord paa mange Steder er den
Jord, som spades. Ved til Sædens Nedmuldning at benytte
noget dybere gaaende Harv, istedetfor Muldriven, kunde derhos
sikkerlig indspares mindst 4. af Udsæden.

Imidlertid er det öiensynligt, at Femaaret kan opvise
Fremgang ogsaa i den her omhandlede Henseende, idet, som
senere skal blive nærmere omhandlet, nye og fuldkomnere Red-
skaber ikke have vundet saa liden Fremgang, og större Om-
hyggelighed i det Hele taget udvises ved Jordens Bearbeidelse.
Saaledes omplöies eller omspades Jorden nu i indre Söndhord-
land og Hardanger sædvanligvis 2 Gange, inden Sa3dpoteterne
nedlægges, en Brug, som t. Ex. ogsaa i Haus bliver mere og
mere almindelig og som allerede i forrige Femaar indberettedes
fra Vaag. Ophakning af Potetesagrene er i mange Distrikter

saasnart Planterne spire, og forinden de senere hyp-
pes, ligesom gjentagen Harvning af den til  Kornsæd bestemte
Ager jevnlig foregaar dels för og dels efter Udsæden. Gjöd-
ningens Spredning ovenpaa Ageren, efterat Kornet er nedmul-
det, istedetfor dens Nedbringelse i Jorden enten forinden eller
samtidigt med Udsæden, antages lidt efter lidt at have været i
Tilbagegang, omtrent i samme Forhold som Muldriven bliver
aflöst af Harven; thi det kan formentlig ikke negtes, at disse
to Ting paa en vis Maade höre sammen, idet Gjödningens
Spredning ovenpaa Ageren for en Del böder paa Rivens ufuld-
stændige Nedmuldning. I den sydlige Del af Söndhordland,
især i Föyen, sættes endnu Potetes paa den Maade, at de
stikkes ned i et med en Stok („Lork") i Ageren dannet Hul,
og i Eidfjord og Kinservik samt enkeltvis ogsaa andensteds
Hardanger og paa, Vossestranden er Ahlen fremdeles i Brug
istedetfor Plogen. Rul er endnu et sjeldent Redskab, naar
maaske undtages Etne og Eidfjord, og Agervanding fremdeles
anvendt kun i Eidfjord.

Amtsagronom Pedersen har udtalt den Mening, at Frem-
gangen med Hensyn til Brugen af bedre A g erbru g sre d-
sk aber vistnok er ubestridelig, men dog neppe heller for-
holdsvis större end i næstsidste Femaar. Med Hensyn til
Forbedringerne af Redskabernes Konstruktion kan jeg heri
være enig, Wet jeg maa antage, at Fremskridtene forsaa,vidt
ikke ere store. Derimod synes , Fremgangen med Hensyn til
Redskabernes Udbredelse og Benyttelse at maatte ansees for
betydelig. Hvad saaledes angaar Plogen, indberettes det fra
alle Amtets Thinglage, naar undtages de yderste Kystdistrikter
og Bergens nærmeste Omegn, at dette Agerbrugets förste og
vigtigste Redskab har vundet stor Udbredelse, Noget, hvorom
Tilvæxten i Lindaas fra 13 til 40 ogsaa bærer Vidnesbyrd. I
Vikör opgives de for Kommunens Regning efter Statsagronom
Christensens Raad som Modeller anskaffede Redskaber at were
blevne befundne ubrugelige, hvilket selvfölgelig for en Del har
hæmmet Fremgangen og givet det konservative Parti Vand paa
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dets Mlle, men desuagtet indberettes fra Vikör, at  hvis der i
nogen Henseende i Femaaret er skeet Fremgang, saa er det
dog netop med Hensyn til Agerbrugsredskaberne. Paa Vos ere
flere nyere og bedre Ploge indkjöbte i Femaatet og navnlig er
en fra Aas Mere Landbrugsskole meget rost, og i Lindaas er for
Kommunens Regning anskaffet en Nylandsplog af hensigtsmæssig
Konstruktion. Fra Bergen, Stavanger og andre Steder ere
ligeledes indkjöbte ikke saa faa Ploge, men forövrigt bliver det
overveiende Flertal af disse arbeidet i Distriktet og navnlig i
Kvindherred, hvor t. Ex. Smeden ved den forrige Landbrugs-
skole paa Gaarden Sandvik stadig er i Arbeide med 1 a 2
Drenge, uden at kunne paa langt nær tilfredsstille de modtagne
Rekvisitioner. Jernplogene, der stadig fortrænge de ældre Ploge
med Træaas, sælges almindeligvis for en Pris af 5 a 8 Spd.
Derhos fabrikeres og sælges et ikke lidet Antal Hyppeploge,
især Haandhyppeploge.

Harven er som anfört ikke saa almindelig som Plogen og
findes end ikke i Distrikter som Kvindherred og Yos hos hver
Mand. Imidlertid bliver den mere og mere almindelig og endog
i Föyen er Antallet af Harve i Femaaret broget fra 3 til 6.
Je almindeligste Harve ere Rhomboidalharven og den rektan-
gulære Harv, men Rulleharve, Krogtindharve, Pigtromler og
Labbeharve ere dog i enkelte Exemplarer  trængte frem allerede
til Etne, Tysnæs, Fuse, Os og Fane m. fl. Steder, og Labbe-
harven endog op til Röldal, hvor 3 Exemplarer af dette Redskab
i Femaaret ere anskaffede.

Af Saama,skiner ere paa Vos Antallet steget fra 3 a 4 til
25 a 30, der stadig benyttes, og hvoraf flere udlejes til Frem-
mede. Enkelte Exemplarer af denne Saamaskine, der koster
omtrent 12 Spd. og arbeides paa Vos af samme Konstruktion
som den Lomske, ere derhos indkjöbte til andre Distrikter,
t. E. Lindaas, Hosanger, Kvindherred og Ulvik. Dens hur-
tige Udbredelse vidner om dens Hensigtsmæssighed, hvorom
paa Yos neppe heller er mere end en Mening, f medens derimod fra
Lindaas udtales Tvivl om dens Brugbarhed til Udsæd af Havre.

Endnu större har Tilveexten været af Tærskemaskiner,
hvoraf de fleste arbeides paa Vos (efter en oprindelig i Sönd-
möre hjemmehörende Model. `Prisen paa disse Maskiner, der
almindeligvis drives med Vandkraft og hvormed 5 Personer
kunne tærske 12 Tönder daglig, udgjör 20 a 30 Spd. Efter
on anden Konstruktion ere enkelte Maskiner til större Brug
arbejdede af en i Söndbordland tidligere bosat Mekanikus. Af
de förstnævnte Maskiner er Antallet paa 'los steget i Femaaret
fra 10 til 70, ligesom af samme er anskaffet til Lindaas
8, Hosanger 16 a 20, Jondal 6, Vikör 6, (foruden en trans-
portabel Tærskemaskine af anden Konstruktion til en Pris af
70 Spd.), til Ulvik 7 og til forskjellige andre Distrikter enkelte
Fxemplarer. Af de söndhordlandske Maskiner er anskaffet 2
i Fjælberg og 3 i Fjære.

Störst Udbredelse og forskjelligst Konstruktion have Dröf-
temaskinerne, hvis Pris saaledes ogsaa varierer fra 1 til 15
Spd. De kostbareste og formentlig ogsaa mest fuldkomne ere
arbeidede i Söndhordland, medens de almindeligste ere de fra
Vos, der skulle være arbejdede efter en i sin Tid fra Amerika
modtagen Model, koste 7 a 8 Spd. og hvormed 3 Personer

kunne dröfte indtil 30 Tönder pr. Dag. Af disse Maskiner
er alene paa Vos Antallet i Femaaret steget fra 25 til 73.

Hakkelsemaskiner fandtes ved Femaarets Regyndetse kun
i meget faa Exemplarer og neppe uden hos Personer udenfor
Bondestanden. Nu findes de spredte vel ikke i Stort Antal,
men dog jevnt over de fleste Dele af Amtet, idet kun Kyst-
distrikterne og enkelte af Herrederne i Nordhordland samt,
mærkeligt nok, Kinservik endnu mangle dette til Kvægets
hensigtsmæssige Fodring saa, nödvendige Redskab. Paa en-
kelte större Brug haves kostbarere Maskiner af  fuldkomne
Konstruktion, hvorimod Flertallet af de anskaffede Maskiner
ere af simplere Konstruktion og arbeidede dels i Tysntes og
dels i Fuse til en Pris af 6 a 8 Spd. pr. Stykke.

Arbeidskjærrer og Trillebörer ere endelig anskaffede i me-
get stort Antal i Femaaret, mest i de Distrikter, hvor större
Veiankeg ere blevne udförte, t. E. Odde, Fjære og Aalerud,
men ogsaa i mange af de tilstödende Distrikter, som ete blevne
paavirkede af Exernplet. Ligesaa hör ikke lades uanmærket,
at de engelske Spadegreb (draining forks) i den sidste Tid
har begyndt at finde Indgang i Lindaas til Aflösning af den
gamle og uhensigtsmæssige, men i en stor Del af Amtet altid
nödvendige Spade, og at det först er i den seneste Tid, at
man i Lindaas har begyndt at blive fortrolig med de saakaldte
Slibeljar, medens tidligere ikke kjendtes anden Maade at
skjeerpe Ljaen paa end ved at udtynde den paa Ambolten.

Den Udbredelse, som de bedre og hensigtsmessigere Ager-
brugsredskaber have vundet i Femaaret, formenes ifölge det
Ovenstaaende ikke at kunne ansees for andet end betydelig,
og at det allerstörste Antal af disse Redskaber forarbeides
inden Distriktet selv, maa paa den anden Side ogsaa være
glædeligt. Som de dygtigste og virksomste Redskabs-Tilvir-
kere inden Amtet fortjener fornemlig at nævnes Mekanikus
Olsen, tidligere bosat i Valestrand. men nu udflyttet, saavidt
vides, til Stavanger Amt, der forarbeider Tærske-, Dröfte- og
Hakkelsemaskiner, Smeden Lars Knutssön Roken paa Vos, der
i stort Antal forarbeider de sögte Vossiske Tærske-, Dröfte-
og Saamaskiner, Agronom Niels Rasmussön Torskheira i Hos-
anger, der ligeledes forarbeider Tærske- og Dröftemaskiner,
Thomas Amundssön Torpe i Fuse og Johannes Larsen Gjer-
stad i Tysnæs, der begge arbeide Hakkelsemaskiner, og af
hvilke den Förste, en födt Valders, har gjort sig meget be-
kjendt ved sit usædvanlige mekaniske Talent, samt endelig
Smeden Ludvig Anderssön Ask i Kvindherred, der arbeider
Jernploge og tildels Harve.

Med Hensyn' til Gjödselens Samling, Opbevaring
o g Any end el s e lades fremdeles meget tilbage at önske, hvor-
for ogsaa Klagerne over Gjödselens Utilstrækkelighed ere al-

mindelige i alle Dele af Amtet. Af de mineralske Gjödnings-
midler benyttes ikke andre end Træasken, og denne ogsaa kun
i ringe Grad. Dens befrugtende Virkning, især som Overgjöd-
ning paa Eng, er imidlertid vel kjendt, og da Engens Gjöd-
ning her er mere nödvendig og ligeledes mere almindelig end
i mange andre Dele af Landet, vilde det saaledes were önske-
ligt, om Brugen saavel af Træaske som af Torvaske maatte
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blive mere almindelig. Mærgel (Skjelmærgel) antages ikke
vanskelig at finde i flere Dele af Amtet, og paa Kalksten er
idetmindste i Söndhordland ingen Mangel, men hverken Mær-
gel eller Kalk benyttes, uagtet de antages at ville have en
meget velgjörende Virkning paa den i Amtet saa almindelige
Myrjord.

Af de vegetabilske Gjödningsmidler spiller den til Gjöd-
selblanding anvendte Myrjord den förste Rolle, og forsaavidt
Gjödningens Blanding med saadan Jord i Femaaret er bleven
almindeligere end för, ere Fremskridt ogsaa gjorte. Endogsaa
i det ellers stagnerende Manger anvendes nu af Enkelte saa-
dan Blanden. Men med Hensyn til Fremgangsmaaden iagtta-
ges det endnu altfor lidt, at Myrjorden forud er tilstrækkelig
törret og udluftet og saaledes befriet for Vand og Syrer, lige-
som den i de fleste Tilfælde , ialfald for Kogjödselens Vedkom-
mende, ikke anvendes som Strömiddel, men först iblandes Dyn-
gen senere, ofte med hele 2 a 3 Ugers Mellemrum, hvorved
den faar liden Virkning til Opfangelse af Gjödningens flydende
Dele. Anvendelsen af Tang er neppe tiltaget. Den benyttes
snart, som i Lindaas, til Gjödning paa Havreagrene, hvor den
da udbredes over Ageren i et 3 a 4" tykt Lag, efterat Sæden
er nedmuldet, snart og almindeligst til Potetes. Den er imid-
lertid almindelig erkjendt som et saa godt Gjödningsmiddel, at
det kun kan beklages, at den langt fra benyttes i saadan
Mængde, som Anledningen tillader. Löv, Bar, Lyng og Mos,
tildels ogsaa Ris og Kvist anvendes fremdeles til Ströelse og
Gjödselblanding omtrent paa samme Maade som för.

Blandt de animalske Gjödningsmidler er med Hensyn til
Kogjödselens Opsamling og Behandling Forbedringer indtraadte
ikke blot ved den ovenfor omhandlede, almindeligere Blanding
af Gjödselen, men maaske endmere ved den Indretning af Fjö-
sene, som næsten overalt i Amtsdistriktet bliver disse til Del,
naar de opföres fra Nyt eller undergaa betydeligere Repara-
tioner. Næsten alle Indberetninger indeholde nemlig, at Gjöd-
selkjeldere nu anbringes under Fjösene, og om det end maa
erkjendes, at Kjelderen ikke overalt er anlagt med ligestor
Omtanke eller opfört med ligestor Omhyggelighed, - og ligeledes,
at Kjelder ikke er nogen nödvendig Betingelse for en hen-
sigtsmæssig Behandling af Gjödselen, og at i ethvert Fald Op-
samlingen i Kjelder ikke er nok, men at Gjödselen ogsaa der
tiltrænger Behandling, — saa er Kjelderen dog et stort Frem-
skridt, sammenlignet med den ældre og desværre endnu almin-
deligste Fremgangsmaade, at henkaste Gjödselen i Dynger
udenfor Fjösvæggene, ligesom de skete Forandringer ialfald vidne
om en almindelig Bestræbelse efter at rette, hvad galt er.
Kun i de yderste Kystdistrikter fra Manger sydover ligetil
Sveen antages den gamle Skik fremdeles at bibeholdes, ligesom
de især i Hardanger almindelige Damhuse ogsaa flere Steder
bibeholdes, og hvorved noget Tab neppe heller vilde foranledi-
ges, naar kun Damhuset blev indrettet paa hensigtsmæssigst
Maade. I Fane og tildels i Os og Fuse ere Kummer til Op-
samling af Gjödningens flydende Dele blevne almindeligere, lige-
som ogsaa den Brug at fugte Tid efter anden nærliggende
Mulddynger med Kummernes Indhold og derefter anvende Mul-
den som anden Gjödning.

I de nye Fjös med Gjödselkjeldere bliver sædvanligvis al
Staldgjödning blandet sammen, hvorimod i de ældre Fjös Gjöd-
ningen ikke blot af Smaakreaturer, men oftest ogsaa af Heste
og Svin bliver liggende tilbage under Dyrene, mere og mindre
opblandet med Strömidler, indtil den skal benyttes og föres
ud — en Brugsmaade, som til Gjödningens Bevaring antages
at were meget at foretrække for Gjödselens Henkasten langs
Fjösvæggen, men som forövrigt ogsaa kunde være modtagelig
for betydelige Forbedringer. Menneske-Exkrementerne samles
fremdeles for en Del, og i enkelte Distrikter maaske med no-
get större Omhyggelighed end för, men Urinen, der udgjör
den betydeligste og værdifuldeste Del ogsaa af denne Gjödning,
gaar formentlig paa det Nærmeste ganske tabt, og de faste Ex-
krementer blive hverken saa omhyggelig samlede eller saa vel
behandlede, som de fortjene. I Röldal, Manger, Sveen, Tys-
næs og maaske flere Distrikter samles Lidet eller Intet af denne
Slags Gjödning og i Distrikter som t. Ex. Vos mangesteds
smaat nok, saaledes, at det, naar man betænker, at Værdien
af de Exkrementer, som et voxent Menneske efterlader sig
aarlig, er anslaaet til 2 Spd. 80 Skill., let indsees, hvilken
Kapital paa denne Maade gaar tabt. Af den i Bergens By
faldende Gjödning styrtes visselig fremdeles altfor meget i Söen,
men Femaaret har dog paa den anden Side at opvise ikke
ringe Fremskridt ogsaa i saa Henseende, og Gjödning bringes
nu fra Bergen tillands indtil 14 Mil fra Byen og tilsös helt
ud til Lanevaagen i Gjerstad Sogn, 3R- Mil fra Byen. Paa
Fiskegan og andet Fiskeaffald er Prisen steget, hvilket jo
skulde bevise et foröget Forbrug. Dette er idetmindste for
dette Amts Vedkommende neppe stort, og saameget tör ansees
vist, at heller ikke dette værdifulde Gjödningsstof samles og
behandles saa omhyggeligt, som önskeligt kunde være. Der-
imod er Forbrugen af Ben tiltaget ikke saa lidet i Hardanger,
hvor Anlægget af 4 Benstamper eller Benmöller, nemlig 2 i
Jondal og 2 i Kinservik, foruden en mindre paa Vos, kan
henregnes til de meget glædelige Fremskridt. Benene, hvoraf
ved en af Stamperne i Kinservik er knust 100 a 120 Voger
aarlig og som enten erholdes finknuste mod en Betaling af 8
Skill. pr. Vog eller sælges til Stampens Eier for 24 Skill. pr.
Vog, benyttes i Kinservik udelukkende til Frugttræerne.

Den ældre Maade, at udkjöre eller udbære Gjödselen al-

lerede i Februar og Marts og lade den henligge paa Ageren
i smaa sammenklappede Hauge, indtil Ageren bliver arbeidet
og tilsaaet i April og Mai, er fremdeles almindelig i hele Nord-
hordland og flere andre Dele af Amtet. Paa Vos og tildels
ogsaa i Hardanger lægges den dog paa Ageren i större Dyn-
ger, og eftersom Arbeidskjærrer kommer mere i Brug, begyn-
der man ogsaa, hvor det lader sig gjöre, at udsætte Gjödse-
lens Udbringelse indtil umiddelbart för Plöiningen. Gjödselens
Spredning samtidigt med Sædens Nedlæggelse lægges der saa

stor Vægt paa, at der, idetmindste hvor Ageren spades, ikke
spredes Gjödning over mere end smaa Stykker af Ageren ad
Gangen, som da enten netop ere eller strax blive tilsaaede.
At udsætte med at besaa Ageren indtil Gjödselen efter nogen
Tids Forlöb er begyndt at forraadne, er, saavidt vides, ukjendt.
Det hedder vistnok, at Gjödselens Spredning ovenpaa Ageren
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efter Sædens Nedmuldning fremdeles er i Tilbagegan g, og at
Gjödningen nu mere end forhen bringes ned i Jorden, men
endnu gjælder dog, hvad der anförtes i forrige Femaars-Ind-
beretning, at den ældre Skik er den almindelige i Nordhord-
land og Söndhordland og ikke ganske opgivet i Hardanger
og Vos.

Til Potetes anvendes fremdeles ikke Gjödning, uden gan-
ske svagt eller paa Nylandet, der ofte gjödsles stærkt. Til
Kornsæd gjödsles derimod hvert Aar, naar undtages i Kinser-
vik og Vossestranden, hvor almindeligvis gjödsles kun hvert
2det Aar, men da omtrent dobbelt saa stærkt, som andensteds,
nemlig med 40 a 50 Lees pr. Maal. Den sædvanlige Gjöds-
lingsmaangde pr. Maal kan nemlig efter de modtagne Indbe-
retninger ansættes til 15 a 25 Kjærrelæs eller 30 a 50 Tdr.
pr. 1VIaal for de indre Distrikter og til 20 a 30 Læs eller 40
a 60 Tdr. pr. Maal for de ydre. Beregnes Kvantiteten af
Gjödning i Kubikfod efter 41 Kbf. pr. Tönde og ansættes Væg-
ten pr. Kbf. til 55 TN, skulde, naar Gjödningens Kvantitet an-
sættes til det dobbelte af tört Foders og Avlingen af HO og
Halm slaaes sammen, efter de i Tabel No. 4 indeholdte Op-
gayer over Areal af Ager og Avl af Ho og Halm, Gjödningen,
fordelt paa det hele Agerareal, udgjöre t. Ex. :

Fane . . . omtrent 45 Tdr. pr. Maal,
- Vos .	 31,7

- Haus .	 38
- Vikör . • •	 40,9

Aarstad	 - 48
- Kinservik
	

76,3
- Os .	 - 35
- Finnaas .	 19,1
- Fuse . .	 18
- Kvindherred
	

17,3
- Lindaas .	 - 24,6
- Fjælberg .	 13,6
- Stordöen	 - 15,8
- Etne . .	 26,3

Forskjelligheder, som formentlig hovedsagelig maa forklares af
den forskjellige Udstrækning, hvori Potetes dyrkes uden Gjöd-
ning,. Engen gjödsles og Jordblanding eller andre Gjödnings-
midler end Staldgjödsel anvendes, men som neppe heller
synes ganske at kunne forklares uden Feil i vedkommende
Opgaver.

Blandt de Sædarter, der almindeligst dyrkes,
stiller Forholdet mellem Udsæden af Korn og Udsæden af Po-
tetes sig efter Opgaverne under de 3 sidst afholdte Folke-
tællinger saaledes :

Korn.	 Potetes.
1845 28,863 Tdr.	 25,313 Tdr.
1855 32,919 —	 28,171 —
1865 34,536 —	 38,537 —

Udsæden af Potetes, der i de sidste 20 Aar er foröget
med 52 pet., er saaledes tiltaget langt betydeligere end Udsæ-
den af Korn, der i samme Tidsrum alene er foröget med 19,6
pet. Potetesavlen har udbredt sig stærkest i Nordhordland,
hvor Forögelsen udgjör omtrent 80 pCt. og mindst stærkt i

Hardanger og Vos, hvor Forögelsen alene udgjör omtrent 11
pCt. Forögelsen er derhos, som det sees, ulige större i sidste
Tiaar, da den udgjör omtrent 10,000 Tdr., end i næstsidste
Tiaar, da den ikke udgjör fuldt 3000 Tdr. Kornavlens Ud-
videlse er ligeledes störst i Nordhordland, hvor den udgjör
omtrent 38 pCt., medens derimod i Hardanger og Vos ikke
alene ingen Forögelse har fundet Sted, men tvertimod en For-
mindskelse af omtrent 1000 Tdr. eller over 14 pCt. Kornav-
lens Udvidelse har derhos, ganske modsat hvad der gjælder
om Potetesavlen, været omtrent dobbelt saa stor i næstsidste,
som i sidste Tiaar. Havren er fremdeles den almindelige
Kornsted i Nordhordland og Söndhordland, og Dyrkningen af
ædlere Kornsorter, nemlig Rug og Byg, er saa langtfra  broget,
at Udsæden deraf, efter i næstsidste Tiaar at have tiltaget
fra 257 Tdr. til 900 Tdr., i sidste Tiaar igjen er gaaet ned
til 306 Tdr. Havreudsæden udgjorde i disse to Fogderier ved
Tiaarets Udgang omtrent 99 pCt. af den hele  Udsæd. I Har-
danger og Vos har kun i Vikör Havren Overvægt over de öv-
rige Kornsorter, skjönt rigtignok ikke i samme Forhold, som
i Sönd- og Nordhordland, hvorimod i Kinservik Bygget udgjör
omtrent 86 pCt. af Udsæden, i Ulvik Bygget 40 pet. og Bland-
kornet 57 pet. og paa "los Blandkornet 94 pCt., men ogsaa
i disse Distrikter viser det sig, at Havreudsæden idetmindste i
sidste Tiaar har vundet nogen Udbredelse, medens Dyrkningen
af de övrige Kornarter er gaaet tilbage.

At saaledes Dyrkningen af de bedre Kornsorter er gaaet
tilbage, uagtet Betingelserne for disses Trivsel ved Jordens
fortskridende Afgröftning og bedre Bearbeidelse skulle antages
at være blevne gunstigere, maa formentlig hovedsagelig til-
skrives den Række af kolde og regnfulde Somre, som ere ind-
trufne i Tiaarets sidste Halvdel og som har ladet saa mange
Forsög med disse Kornsorters Dyrkning mislykkes i större eller
mindre Grad. Poteternes tiltagende Overvægt over Havren,
uanseet at Potetessygdommen stadig er vedbleven og har öde-
lagt större eller mindre Dele af Avlen, maa forklares af den
netop ved Potetessygdommen og sandsynligvis ogsaa ved et
tiltaget Forbrng foranledigede • Stigning i Prisen paa Pote-
tes, medens Kornpriserne derimod have i det Hele taget
staaet lavt. De lettede Kommunikationer have derhos mere
end för aabnet Adgangen • til Forsyning, ligesom mange Jord-
brugere sandsynligvis have fundet Fordel ved udover Sommeren
og Hösten til gode Priser at sælge deres Potetes i Bergen, for
selv sammesteds at gjenkjöbe udover Vinteren og Vaaren bil-
ligere Potetes fra det Nordenfjeldske.

Udsædens Forögelse i ilangt höiere Grad i Nordhordland
og Söndhordland, end i Hardanger og Vos, beviser neppe, at
Fremskridtene i de förstnævnte Distrikter ere större end i de
sidstnævnte. Der er tvertimod tilstrækkelig Grund til at an-
tage, at Forholdet netop er det modsatte. Kinservik har vist-
nok en forholdsvis indskrænket Adgang til Opdyrkning af Ny-
land, men naar Kvantiteten deraf for Femaaret er opgivet til
62i Tön.de, viser dette, at Opdyrkningen endog i Kinservik
skrider forholdsvis ligesaa raskt fremad, som i andre Dele af
Amtet. Grunden til det anförte Forhold skjönnes ikke at

2
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kunne Være iiogén 'Anden, ktd tifir id6t 'Förttoe déll, t Areféltrifs
*Wire Bearbeidelse og ugrAims . *Attire UdbittlilAt .

en inindre Udsæd 1r. Hag ‘i Iltifdditiger	 Ws end i Hertide-
land. Alene de især raa Vo ethuIè	 lMindeligt 'afbbfiy-t-
tede Saardaskiner dritages t 'foraiileilike 'en ibetydellg BeSp'a-
'relSe af Udsæd.

Dernæst tör 'det fortilefift mied 	 Alitages, at
'Dyrkningen 'af GrA 'Vinder en lángt eteiliefe'Udbfedeisb "i liar-
danger og Vos end i K3 4stlistlkternë, ikke blot fordi IndSig-
ten og Fremgangen her er stöigt, then (*Ma fOrdi 'Græsdyrk-
tingen for Distrikter med rige ''Siiininer1Mter sel*fölgelig har
en ganske anden Baydnitig !difd for d'e Distrikter, der 'Et‘iine
disse. Der ,inangler vistnok idtierniaadb 'Meget i, at
Agerjordens Benýttelse til tfk§ har aaet 'en passende Ud-
strækting, men :saagodttoril -"efter alle 4ndberetninger 'har Större
og mindre Udvidelse dog fuindet 'Red, 1igéS6in den. Mere 'og
mere vaagnende Sands for Fæilkiftens Thingatik og flere • hel-
dige -Fors6g 'med Dyknin af -terfæs Iiiaa enteS at 'ville 'f8re

' videre fremad i 'saltine Retnilig. 'De sttitte Hitiatinger 'herfor
Ore nu, Om för, jöttlfællesSkaba - og ki dermed nöle sam-
menhængende Vaar- og 118Abe'1tiing.

Endelig kan for liatilMfgefs Vetlköiiiinentle ikke lades
ganske ud äf Betraktiiing 'den' . uttiviSötiiine 'toin
Dyrkningen af Andre . Rodfiiikter 'end 'Plötetet i -Tidaret har
vundet. For Kinserviks Herred Ñies'idalledét 'det 'Areal 'al
Agerjord, som benyttes til Kaalrabi, til 26 Maal i Kinserviks
Sogn, 60 11/aal i Ullensvangs og ,6 Maal i Odde, ialt 92 Maal
eller omtrent 115. af Herredets hele Agerareal. Andensteds i
Hardanger er Dyrkningen af lignende Rodfrugter vistnok no-
get mindre udbredt, men dog ,overalt ,saavklt i Brug, at den
optager en större eller mindre Del af Agerarealet.

Den Anpart af Agerarealet, som optages af Potetes ,og
andre Rodfrugter, er opgivet for Hamer og Vaag til Fjcel-
berg :1 , :Etne 4 ,

 Jondal 4, Kinservik 4. a 4, Ulvik 4 og Vos
og kan formentlig, naar Opgaverne over Agerens Areal og

Potetesudsædens Mængde saavel i sin Helhed NM , pr. IVIaal
sammenholdes, ansættes . til • i Gjennemsnit af det. [hele Ager-
areal i Nordhordland og 4. af Agerarealet i Sändhordland samt
Hardanger og Vos.

Med en Rodfrugtavl , i saad-an Udstrækning, som her om-
handlet, og med en udvidet Dyrkning af Græs, skjönnes ikke
rettere end, at der med et i Forhold rtil Agerarealet saavidt
tilstrækkeligt Forraad ipaa Gjødsel, som her i Almindelighed
haves, maatte med Lethed r kunne indføres et .nogenlunde for-
svarligt S ee d skift e. Dette er imidlertid fremdeles saagodt-
som overalt höfst ‘ifuldkdiiimeit. • ber ekiikoN6 -4■TiStnök ogsaa

"nu ligesom i forrige Femaar 'W11 4* Veden áf - tlavre .. Os Po-
tetes, • Saale des at Prattes ‘ -Soi6116t 'Szlýrkes: hiert 18die 'Aar,

-Men itogen ordnet 'PlAn 'fr It*ittlgen. èr 'fremdeles  en Stor
-Sleldenhed, 'INdrimod tröté lets jevulig'idYrkes {tide /tar 'efter
hiterandre'liaa -Sa:mine '110fe -ate Veiablitende pga 'et
og e 'Age it t3 e , 'enten itYgsiets 'Oteilitandtagen
'bringer til eh 'irdictiifeinid Itetés diet 'Ageféfis 'Ktfr4ter -ere
ibleirne såa, iedtagne, iat 'den higa 'sjtiiraggés rti bg dot
for 'bestaidig og ikke for vatter ndkle Ars Forltb i

kraftigbre -(-og renere Stand etid ved Vjenlieggelsen, at kjetiop-
rtaiges till Ager. Dente store Mangelagtighed 'cd 'StedsidiffOt

'det litiOlsonit tom fr en 'væsentlig Del bidrager  til , t tha
'Mange Por§ög bed Dyrkning af Rug og `Byg mislykkes,  og at
trio. -overm.aade megen -ajtidtel tiltrænges.

En anden uudeblivelig Virkning af samme Aarsag er
Agrenes Overfyldning med Ugræ s , for hvis Trivsel Betingel-
serne ogsaa forövrigt ere saa gunstige, at than kun kan undres
Over, at Ugræsset ikke er tilstede i endnu större Miengde
end Tilfældet virkelig er. Herom saavelsom om Kornets
Sygdo mme og om Sædens ödelæggelse af Frost vides 'for-
övrigt intet Andet at meddele end, hvad der allerede indeholdes
i forrige Femaars-Indberetning. Der indtraf i Juli 1863 negle
saa kolde Nætter, at Potetesgrmsset paa mange Steder fitt
bort, og i 1865 indtraf det samme paa enkelte Steder i Nord-
hordland, men nogen synderlig skadelig Indflydelse 'paa Avlen
skjönnedes deraf ikke at opstaa, og det er fremdeles
Fjeldgaardene 'paa Vo§ til et Antal af omtrent 50 -og i Har-
danger nogle enkelte, som kunne siges i nogen bemærkelig
Grad at være udsatte for Frostens Ödelæggelser. I Rtildal
tiges Kornet ikke i de sidste 10 Aar at have været hjemsbgt
af Frost. De almindelige Potetessygdomme vare i 1861 meget
udbredte i Hordeland, hvor i Midthordland og tildels ogsaa i
Nordhordland omtrent Halvdelen af Avlen og i Söndhordland
omtrent 1. af Avlen fandtes raadden allerede ved Optagningen.
Især i Ytre Hardanger raadnede derhos meget i Kjelderne. I
1862 vare disse Sygdomme mindre udbredte end paa lang Tid
og paa Vos knapt sporede, i 1863 var Sygdommens Ödeleeg-
gelse ligeledes ringe, om der end raadnede en Del i Kjelderne.
I 1864 var Ödelæggelsen endnu mindre end det foregaaende
Aar, men i 1865 havde Sygdommen igjen en meget stor Ud-
bredelse, ligesom Ödelæggelsen da var större end nogensinde
forhen, maaske alene med Undtagelse af det allerförste Aar,
hvori de her nævnte Sygdomme optraadte i Amtet. Fra 7
Herreder opgaves Avlen allerede ved Indhöstningen at være
raadden for a -1, fra Tysnæs, at den kun udgjorde a 4-
af Avlen i et middels Aar og fra 3 andre Herreder, at Avkin
ei gav fuld Erstatning for Udsæden, ja paa mange Steder ikke
engang for Indhöstningsarbeidet. Flere Potetesagre bleve os-
saa desaarsag uoptagne. *Ws og llöldal var forövrigt da, som
ellers, de Herreder, der bleve mest forskaanede for Sygdommen.

Ud sædens Mængde pr. Maal er for HavrensVedkom-
inende opgivet i AarStad til 4 og i Hosanger til 5 Skjepper
pr. Maul, men i den övrige Del af Nordhordlands Fogderi til
6 a 8 Skpr. pr. Maal, hvilket saaledes maa kunne ansees OM

den almindelige Udsæd. For Sund, Fjeld og Manger opgites
den af Amtsagronom Pedersen endog til over 1 Td. pr. Maul.
I Söndhordland opgives Udsæden pr. Maal i Skonevik til 7
Skjepper og i . Strandebarm til 2 a 3, men i de övrige Herre-
der til 4 a 6 Skjepper, og i Hardanger og Vos for Vikör til
7, 'men for de vrige Herreder til 4 a 5 81šjepper, Opgaver,
Öin hvis fade Rigtighed 'der synes at være nogen Anledning f til
at tvivle, naar sees hen til, at den for to Nabodistrikter tom
8traildebarra og Vikör iiiigives i det ene til 2 a 3 og i det
andet til 7 Skjepper. rEre Opgaterne rigtige, -spies der i 'rem-
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aaret saa langt fra at være indfört nogen Formindskelse
1V1mngden af Udsæd, at tvertimod en Forögelse maa have fun-
det Sted, idet Havreudsædens Mængde for forrige Femar an-
sattes til 4 a 6 Skjepper for Nordhordland og 4 for Söndhordland.

Af Blandkorn opgives Udsæden som för til 4 a 6 Skpr.,
men naar der bruges Saamaskiner til 21 a 4 Skpr., al Byg i
Söndhordlattd til I a 3 Skpr., men i Hardanger og Vos til
3 a 4, og af Rug i Söndhorclland. til 1 a 2 og i Hardanger
og Vos til 2 a 3. Er den almindelige Udsæd i andre Dele af
vort Land, som 'let antages, omtrent 2 Skpr. for Havre, 11 a, 2
for Byg og 1 a 11 for Rug, sees saaledes let, hvor overdreven
tyk Udsæden i dette Amt sammenlignelseSvis er, og hvilket
betydeligtKvantum Korn aarlig medgaar til Udsæd udover, hvad der
under en bedre Brugsmaade sandsynligvis vilde findes fornödent.

For Poteternes Vedkommende er denne Ödslen med Sæc1.
ingenlunde saa stor, uagtet der, naar hensees til, at Poteterne
udsættes i Rader almindeligvis med kun 8 a 12 " Afstand,
ogsaa her vilde kunne uden Skade spares en Del af Udsæden.
Kun for ganske enkelte Herreder er Udsæden nemlig opgivet
at kunne overskride 3 Tdr., medens den i Almindelighed uclgjör
2 a 3; undtagelsesvis anföres endog 11 a 2. 4

Avlin g en pr. Maal er imidlertid ogsaa, betydelig. Den
opgives af Havre til 3 a 4 Tdr. pr. Maal og for Kinservik
endog til 5 Tdr., hvortil den undtagelsesvis stiger ogsaa i an-
dre Distrikter, af Blandkorn ligeledes til 3 a 4, af Byg i Sönd-
hordland til 2 a 3, i Ytre Hardanger til 21 a 3, i Kinservik,
hvor det, som anfört, er Hovedsæden, til 31 og paa Vos til 3,
og af Rug til 2 a 3. Potetesavlen er langt mere forskjellig
og opgives i Gjennemsnit lavest i Nordhordland og h.öiest i
Hardanger. For Fuse angives den til 7 a 8 Tdr., for Hamer
til 8 a 10, for Skonevik til 9 og for Ulvik til 10 a 12, me-
dens den for Ulviks Nabodistrikter Vos, Kinservik og Röldal
angives til respektive 15 a 20, 24 og 16 a 18 Tönder. Av-
len af Kaalrabi opgives for Kinservik til 30 a 40 Tönder pr. Maal.

Af ovenstaaende Opgaver over Udsæd og Avl pr. Maal
lader sig ikke med Sikkerhed beregne F o 1 di gh eden, hvor-
imod herom er indhentet Opgaver under sidstafholdte  Folke-

tælling, ligesom den lader sig beregne af de af den forbere-
dende Matrikulerings-Komite indhentede og i Tabel No. 4 inde-
holdte Opgaver over den samlede Kvantitet af Udsæd og Avl.

Ifölge disse Opgaver udgjör Foldigheden :
Efter Opgave ved

Folketællingen.

af Havre	 i Nordhordland i Gjennemsnit 4,3.
i Söndhordland
	

5,2.

- i Vikör
	

4,8.
Blandkorn i Röldal
	

4,7.
i Ulvik
	

6,0.
Vos ogVossestranden
	

6,0.
- Byg
	

Röldal
	

4 ,3.

- Kinservik
	

5,4.
i Ulvik
	

5,0.

- i Vikör
	

6,7.
Potetes
	

Nordhordland
	

5,4.

- i Söndhordland
	

5,6.
Hardanger og Vos
	

6,4.

Foldigheden. er br Iu ngivet for de Sa3darter, der i
vedkommende PistrU0 have, nosep. Detydning og Almindelighed.
Hvor Pyrkningen kun fo/rfega,ar en,1;eltvis, lader sig af saadanne
enkeltstaaende Forsög ikke slutte til nogen almindelig Foldighed,
ligesom AesultAet ugitgtigt, om ogsaa disse 'N. medreg-
nes ved DeregniAgen af Gjenignispitsfoldighbeden for det hele
A.mt. SAaledes or dsg kW/Waste, som lmiplelig Regel paata-
geligt, urigtigt, naar Foldighecten af Byg under. Folketællingen
er opgi,vet for Xangerjl 10.„ =Wens dep. for Kinservik kun
udgjör 5,4, ligesom det leder til et urigtigt Resultat, naar ved
Beregningen afQjenuemsWtsfoldigb,eden for det hele Amt Ud-
sæden i Nanger at 4 Tdr. Byg gives samme Inclflydelse paa
Resultatet, som Udsædeli Kinservik af 910 Tdr. Fra 1,4nd-
aas er opgivet at være alet pas Nyland indtil 12 og 20 Fold
af saavel Havre som Byg, men det vilde formentlig være urig-
tigt at tillægge disse eulleltAtaa,ende Tilfælde nogen Indflydelse
paa Beregningen af den smclvaAlige Foldighed,.

I Fuse er anstillet et Par Forsög i det Smaa med Rad-
sa,a,ning af Tim, hvilke have fort tu gunstige Resultater. Paa
2120 0 Alen Ager asaa,edes nemlig iste Mai 1862 71
Kande 131andkorn og h4tecles den 25de og 26de September ,

4-4- Tönde og paa 8 D Alen .A.ger den'Ode Mai s. A. fg.
Kande Himalajabyg, loorefter den 13de September hösteeles
514 Skjeppe. Bland1or44 gav altsaa 33 Fold og gimalaja-
bygget 59 Fold, og Blancikornet efter en Udsæd af Skjeppe
pr. Ma al en Avl at 411 Tön.de pr. Ataal, tlimalajabygget efter
en Ud.ued af 21 Kande pr. Niaal en Avl af lidt over 2 Tönder
pr. Maal. Da passende Redskaber manglede og Ageren senere
blev renset og hyppet med Hyppeplog mellem de 12" fjernede
Rader, udkrævedes vistnok et foröget Arbeide, men paa den
anden Side indsparedes megen Sæd og erholdtes en rig Avl,
saaledes at det maatte ansees för traeget önskeligt, om lignende
Forsøg kunde blive fortsatte i noget større Udstrækning.
Amtets mange smaa Jordbrug med deres sædvanligvis gode
Forsyning med Arbeidskræfter og med Agre, som stærkt tiltrænge
Rensning, synes at egne sig vel for Radsaaning.

Hestebönner ere i flere Aar dyrkede af en Mand i Sönd-
hordland og have ei sjelden givet 4 Tönder pr. Maal.

Af Græs (Timothei) er opgivet som aarlig Avl fra Kvind-
herred 65 a 80 Vogel.' pr. Il, fra Kinservik 70 Voger pr.
Maal og fra Aarstad 48 Voger pr. Maal, hvilket dog vel Alt
hörer til det höieste Udbytte, som er opnaa,et. Hvad der
kan sættes som Gjennemsnits'udb. ytte, lader sig vanskelig be:
stemme, ligesom det er vist, at Jordfællesskabet og Vanskelig-
hederne ved at frede den kunstige Eng for Yaar- og Höstbeit-
ning jevnlig reducerer Udbyttet i meget höi Grad. At det
imidlertid vilde svare god Regning at dyrke noget mere Græs
og lidt mindre Havre, er forövrigt ubestrideligt og fremgaar
ogsaa tilfulde af et Exempel fra Sönclhordland, hvor en Mand
ved at anvende nogle gamle Agerlapper af samlet Areal 2 a 3
Ma,a1 til Græs istedetfor til Havreudsæd, forögede, vel at mærke
ved ei samtidigt at foröge Antallet af sine Köer, sin Melke-
mængde i 3 Aar fra 3921 til 7233 Potter. Foruden den
foröged.e og værdifuldere Gjödnin.g gave de nævnte 2 a 3 Maal
Ager ham altsaa, i det 3die Aar, naar Melken regnes til en

2*

Efter Opgave ved
Matrikuleringen.

4,0.
5,4.
5,0.
4,8.
4,2.
6,6.
6,4.
5,6.
4,8.
6,0.
4,6.
5,3.
5,6.
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Pris af 2 Skill. pr. Pot, en Indttegt af 55 Spd. • 24 Skill.,
medens de anvendte til HavretEited neppe vilde have givet over
8 a 10 Tönder eller, efter en Pris paa Havren af 9 Mark pr.
Tönde, höist 18 Spd.

Med Hensyn til Tiden og Maaden, hvorpia, Korn
og Potetes indhöst es , er Forholdet uforandret, naar maa-
ske undtages, at Enkelte have begyndt at höste deres Korn
lidt betimeligere, end tilforn. I Kinservik falder Hösttiden al-
mindeligvis i Midten af August, men undtagelsesvis ogsaa tid-
ligere, endog i Juli Maaned.

Kornets Vægt opgives for Blandkornet paa Vos til 101 a
12 Bpd. og i Ulvik til 12 a 14 Bpd. og for Bygget i Kinservik
og Ulvik til 14 a 15 Bpd., men forövrigt omtrent til samme
Vægt som anfört i forrige Femaars-Indberetning. Usædvanlig
lav er Vægten opgivet for Vikör, nemlig til 81 Bpd. for Havre
og 12 Bpd. for Byg, — for Havren lavere end den laveste
Vægt fra noget andet Sted i Amtet, hvilket dog synes lidet
forklarligt.

Hvad angaar Forholdet mellem Avl og Behov be-
mærkes med Hensyn til Kornavlen, at Aaret 1861 kan regnes
for et godt Middelsaar, naar undtages Röldal og andre Fjeld-
egne. 1862 var ligeledes, naar undtages Fjeldbygderne og til-
dels Hardanger, et godt Middelsaar, navnlig med Hensyn til
Kornets Kvantitet. 1863 stod derimod more eller mindre un-
der et Middelsaar, idet Foraaret var köldt og regnfuldt, saa, at
meget Korn ikke naaede Modenhed, og Regn, Storm og Hagel-
byger ödelagde en Del af Sæden, efterat denne var kommen

paa Stör. Det samme gjælder, skjönt i noget ringere Grad,
Aaret 1864, der neppe heller i Gjennemsnit naar op til et
Middelsaar. Derimod kan 1865 regnes for et 1VIiddelsaar.

Med Hensyn til Potetesavlen gav 1861 gode Fold, men
Potetessygdommen var tillige, naar undtages Hardanger og
især Vos, meget udbredt og ödelagde -k a af Avlen. 1862
og 1863 var Foldigheden ringe, men Potetessygen paa den an-
den Side mindre ödelæggende end paa mange Aar. Dette var
endmere Tilfældet i 1864, der saaledes, uagtet Foldigheden og-
saa dette Aar var ringe, dog kan ansees for et nogenlunde
godt Potetesaar. Derimod maa 1865 regnes for et fuldstæn-
digt Uaar, saasom Avlen ikke blot var ringe og tildels af en
saa slet Kvalitet, at den fra flere Distrikter opgaves at være
næsten uspiselig, men Potetessygen derhos i höieste Grad öde-
læggende, saaledes at a af Avlen allerede var raadden
ved Optagelsen, og de friske Potetes paa flere Steder ikke gav
Erstatning for Udsæden, paa enkelte Steder end ikke for Ind.-
höstningsarbeidet.

Over Kvantiteten af avlet Korn og Potetes haves Opgaver
saavel under den ved Femaarets Slutning foranstaltede Fol-
ketwlling, som i Anledning af den omtrent samtidigt foran-
staltede Revision af Rigets Matrikul. De her omhandlede Op-
gayer saavelsom de af Lensmændene meddelte Opgaver over
Kvantiteten af Korn og Potetes, som aarlig maa kjöbes til
Dækkelse af Behovet, indeholdes for ethvert Thinglags Vedkom-
mende i Tabel No. 4, der for Amtets 3 Fogderier udviser föl-
gende Resultat:

ri- Avl i Tönder af
Bygværdi

 i Gjen-
nemsnit
anig
kelfif	 t.

Rug.	 , 1	 Byg. Blandkorn. Havre.	 1 Potetes. Bygværdii
Gjennem_
snit efter
beggeOp-

gayer,
Matriku-

lering.
1 Folkem

tælling.
Matriku-

lering.
Folke-
tælling.

Matriku-
lering.

Folke-
tmlling.

Matriku-
lering.

Folke-
tælling.

Matriku-
lering.

Folke-
tælling.

Nordhordland. .

I Söndhordland . .
Hardanger ogVosI

11
5
0

15
57
92

334
159

8,307

110
548

8,894

7
48

23,0844

240
608

25,235

584651
57601i
81341

60391
60408
9023

81807
547721
43994

96282
65597
53445 

215324

58608
51288
24889 

134785

50250
14390
17950

64- ' 164 8,4994 9,552 23,1394- 26,083 1242014 129824 1805734 82590

Sammenlignet med de to foregaaende Tiaar viser Resultatet af sidste  Tælling sig saaledes

Rug og
Hvede. Byg. Blandkorn. Havre. Potetes. Ialt By

di
g-

wer.

Den 31te December 1845	 . 	 160 11,214 28,476 111,110 176,967 144,982
— --	 1855 	 463 12,101 30,882 135,176 188,801 164,908 I
—r—	 1865 	, 164 9,552 26,083 129,822 215,324 163,873 I

Ifölge disse Opgaver skulde Kornavlens Udbytte i sidste
Femaar være formindsket med omtrent 1000 Tönder Bygværdi.
Dette kan dog neppe antages, hvorimod der ikke synes at
levnes anden Forklaringsgrund til, at det den 31te December
1865 opgivne Kvantum er mindre end det, der opgaves den
31te December 1855, end at Opgaverne under sidste Folketwl-
ling ere endnu mere end för for lave. Dette formenes igjen
at maatte forklares af den omtrent samtidigt med Folketællingen
foranstaltede Revision af Matrikulen, hvorunder Opgaverne over
Avlen, saagodtsom uden Undtagelse, vise sig i större eller min-

dre Grad lavere end Opgaverne under Folketællingen, og hvoraf
altsaa sees, at Hensynet til Matrikulrevisionens Oiemed har be-
væget Brugerne til at opgive Avlen mindst mulig.

Men maa det end antages, at Avlen i Virkeligheden er i
nogen Grad foröget, er det formentlig paa den anden Side
ligesaa vist, at denne Forögelse neppe har holdt Skridt med
Folkemængdens Forögelse og de forögede Krav paa en bedre
og mere tilstrækkelig Underholdning, som, om end umærkeligt
og kun lidt efter lidt, dog ganske vist overalt gjör sig gjæl-
dende. Behovet af Korn, hvormed Amtsdistriktet fra fremmede
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Steder maa forsynes, er saaledes sandsynligvis foröget. Kvind-
herréd og Vos, hvor Folkemængdens Forögelse har været höist
ubetydelig, saint maaske Skonevik, ere de eneste Herreder, hvis
Behov af fremmed Korn kan antages ikke at være foröget,
medens • derimod saadan Forögelse sandsynligvis har fundet Sted
i alle övrige Herreder. Især for Hardangers Vedkommende
har dertil ogsaa for en Del bidraget, at medens Priserne paa
Fedevarer have holdt sig meget höit; have Kornpriserne i det
Hele taget været lave, hvorfor Engen og  Græsavlen er skjænket
en forholdsvis större Opmærksomhed end Kornavlen.

Kvantiteten af Korn og Potetes, som Amtets Indvaanere
aarlig maa kjöbe til deres Underholdning, er i de aarlige Ind-
beretninger om Höstens Tilstrækkelighed opgivet for 1864 til
63,200 Tönder og for det mislykkede Potetesaar 1865 til 70,000
Tönder. I Gjennenasnit for sidste Femaar er Kvantiteten nu op-
givet til 82,590 Tönder, hvilket antagelig kommer Sandheden nær-
mere end Opgaverne for 1864 og 1865. Sammenlægges nemlig
den nu opgivne Kvantitet med den opgivne Kvantitet af hjemmeavlet
Korn og Potetes, udkommer nemlig et Forbrug af kun 1,92 Tönde
Bygværdi pro persona, hvilket ikke blot er meget lavere end
tidligere almindeligvis antaget*), men ogsaa meget mindre end
det nu er opgivet af Lensmændene i den Forklaring over det
Forbrug af Korn, Potetes og Andet, som i Almindelighed an-
tages at falde paa en Familie, bestaaende af 5 Medlemmer
(Tabel No. 6). Forbruget af Korn og Potetes udgjör efter
disse Opgaver i Bygværdi og for det hele Amt 2,6 Tönde pr.
Individ eller i Nordhordland 2,7, i Söndhordland 2,8 og i Har-
danger og Yes 2,3 Tönde. For at tilfredsstille Behovet
heraf kræves saaledes en meget större Kvantitet af Korn og
Potetes end nu opgivet, og om end den allerstörste Andel deraf
bör regnes paa Avlen, som ogsaa heraf viser sig meget större
end opgivet, findes det ikke usandsynligt, at Kvantiteten af
Korn og Potetes, som kjöbes, ogsaa er noget större end op-
givet.

Af Amtets 3 Fogderier er det ganske forklarligt, at Har-
danger og Vos, hvis Forbrug af Fedevarer er störst, forbruger
forholdsvis mindst af Korn.

Det mest korntraangende af Fogderierne er Nordhordland,
der efter de i Tabel No. 4 meddelte Opgaver maa kjöbe om-
trent 46 pCt. af sit Behov og inden hvilket Fogderi intet Her-
red tiltrænger kjöbt mindre end 20 pCt., medens Sund og
Manger tiltrænger omkring 50 pCt. og Fjeld endog 73 pCt.
Det mindst korntrængende Fogderi er Söndhordland, der i
Gjennemsnit kjöber 22 pCt. af sit Kornforbrug og hvor Fitje
vistnok tiltrænger lijöbt vel 40 pCt. af Behovet, men hvor
Behovet iövrigt er meget mindre og i Stordöen bragt ned til
14 pCt., i Kvindherred lige ned til 9 pCt. Af Hardanger og Vos
Fogderi, der i Gjennemsnit kjöber 37 pCt. af sit Kornforbrug,
maa skjelnes mellem Vos, hvor der efter Opgaverne kjöbes
10 a 14 pCt. og Hardanger, hvor der kjöbes 30 a 54 pCt.

le) Al den angaaende Rigets Skattevæsen m. V. nedsatte Kon-
gelige Kommission blev i 1862 Forbruget i dette Amt be-
regnet til 2,75 Td. pr. Individ for V4 af Sondhordlands
Fogderi og til 2,97 Td. pr. Individ for Resten af Amtet.

Dette lader sig for Hardangers Vedkommende forklares af den
i en stor Del af Hardanger overmaade indskrænkede Adgang
til Agerbrug samt af Græsavlens og Engdyrkningens forholdsvis
större Betydning og endelig og for en meget væsentlig Del
deraf, at Hardangerne meget mere end Amtets övrige Indvaa-
nere söge deres Underhold ved andre neringsveie end Ager-
bruget, hvoriblandt foruden Fædriften fornemmelig maa nævnes
deres Söfart og Handel, Haandværksdrift og Baadbyggeri samt
Havedyrkning. Det store Vangens Sogn paa Vos, der i For-
ening med det kornfattigere Evanger Sogn efter Opgaverne til-
trænger kjöbt omtrent 10 pCt. af sit Behov, er utvivlsomt det
mindst korntrængende Distrikt i Amtet og fra flere Dele af
Sognet haves i almindelige Aar ogsaa Korn tilsalgs, men for-
övrigt maa det fremdeles beklages, at det baade for Agerbrug
og Kvægdrift saa overmaade vel skikkede Distrikt Vos endnu
ikke har drevet det til idetmindste at brödföde sig selv.

Sammenlignet med det betydelige Kvantum af Korn, som
aarlig maa kjöbes, svinder Belöbet af de Frembringelser af
Agerbruget, der kunne sælges, ind til en Ubetydelighed. De
bestaa hovedsagelig i Potetes, hvormed Amtsdistriktet for en
stor Del forsyner Bergens By, og hvis Kvantum vistnok heller
ikke i og for sig er saa ringe, men som forövrigt er saa fluk-
tuerende efter Poteteshöstens Udfald, at ingen gjennemsnitlig
Opgave derom kan meddeles. Derhos maa nævnes Hardangers
Export til Bergen, Stavanger og Byerne langs Kysten lige til
Arendal og længere östover af forskjellige Rodfrugter, især
Kaalrabi, der, som tidligere anfört, i Kinservik optager omtrent
215 af Herredets Agerareal og hvoraf i 1865 fra samme Her-
red solgtes omtrent 1,400 Tönder til en Pris af 96 Skill. a
1 Spd. pr. Tönde. Herredets hele Avl af Kaalrabi kan ansæt-
tes til omtrent 3000 Tönder.

Lin, Hamp og Humle dyrkes ikke i Amtsdistriktet.
Til Hayed yr kn in gens Fremme blev en Frugtudstilling

afholdt i Bergen 1861, hvormed Rækken af de siden 1857
aarlig afholdte Frugtudstillinger forelöbig blev afsluttet. Antallet
af Udstillere fra dette Amt udgjorde ved den nævnte Frugtud-
stilling 143, altsaa flere end ved nogen af de foregaaende Ud-
stillinger, saaledes at det ikke kan tilskrives nogen formindsket
Interesse for Sagen, at Udstillingerne ikke senere ere fortsatte.
Den ældre Bestyrelse synes derimod at være bleven træt af
sin Befatning med Sagen, medens forskjellige Omstændigheder
har medfört, at ingen ny Bestyrelse er bleven dannet i den
padres Sted.

Den af Amtskommunen med Bidrag af Selskabet for Nor-
ges Vel lönnede Amtsgartner var i Virksomhed indtil Udgan-
gen af 1864, da han, mistvivIende om at kunne udrette noget
Synderligt til Havedyrkningens Fremme, opsagde sin Tjeneste
og fratraadte denne. At hans Virksomhed forÖvrigt ikke var
ganske uden Resultat, tör imidlertid kunne ansees ligesaa vist,
som det paa den anden Side maa erkjendes, at Resultaterne
ingenlunde vare saa store eller idetmindste saa hastigt bemær-
kelige, som han baade selv haabede og gav andre Anledning
til at haabe, da han begyndte sin Virksomhed. Det tör der-
for ogsaa kunne paaregnes, at Amtsgartner-Bestillingen ikke
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for bestandig er indgaaet, men kun midlertidig inddraget for
senere under gunstigere Forhold igjen at blive besat.

Med Bidrag af Selskabet for Norges Vel har i Femaaret
en mere end almindelig indsigtsfuld og foretagsom Havedyrker
fra Kinservik, Knut Knutssön Bustethun, opholdt sig  i Udlandet
et Aars Tid for at udvide sin Kyndighed i Havedyrkning.
Men da han selv mangler Adgang til paa sin Eiendom Har-

danger at drive Frugtavlen paa en synderlig anden Maade end
hidtil, nemlig ved Opelskning af unge og forædlede Træer, og
han indtil denne Tid har fundet Anledning til bedre Udkomme
den störste Del af Aaret ved anden Beskjæftigelse i Bergens
By, er der endrm ikke aabnet ham nogen fuld Anledning til
at nyttiggjöre sin Indsigt i Havedyrkning paa den for ham
selv og Andre gavnligste Maade.

Hvad der forövrigt i væsentlig Grad har bidraget til at
hæmme den Fremgang i Havedyrkningen, hvortil der ved Ud-
gangen af næstsidste Femaar syntes at aabne sig de lyseste
Udsigter, er Femaarets for al Havekultur stadig ugunstige Veir-
lig, idet alle Aar have været mere end almindelig kolde og
regnfulde. Dertil og formentlig som en Folge af Yeirliget
kommer en Ödelæggelse af Orm og Insekter, som i 1863, 1864
og 1865 især i Hardanger greb overmaade vidt om sig, og
hvoraf ikke alene alle Frugttræer men ogsaa en stor Del af
den vilde Lövskov blev hjemsögt. Midtsommers stode Træerne
bladlöse omtrent som om  Vinteren, saaledes at der næredes
megen Frygt for, at de ganske vilde uddö. Dette synes hel-
dig-vis dog ikke at ville blive Tilfældet, idetmindste ikke uden
med en Del ældre og mindre kraftige Træer, hvorimod gjen-
tagne Aars mislykkede Avl selvfölgelig har formindsket Inter-
essen og lammet Virksomheden, ligesom den har betaget mange
Begyndere, der saa deres förste Forsög uden Resultat, Mod og
Lyst til at fortsætte.

Men uagtet alt dette maa det dog antages, at Femaaret
alligevel har bragt nogen Fremgang. Misligst stiller Forhol-
det sig fremdeles for Kjökkenhavens Vedkommende, i hvilken
Henseende Forandringerne til det Bedre ere faa og smaa.
Fra Hosanger meddeles dog enkelte Kjökkenhaver at være
blevne anlagte, fra Tysnæs, at det er gaaet adskilligt fremad
og at Lög, Erter, Kaalrabi og Gulerödder sælgesIfor omtrent
25 Spd. aarlig, og fra Kvindherred, hvor Exemplet fra Ro-
sendal iL denne som i saa mange andre Henseender virker vel-
gjörende, at Fremgangen er betydelig og almindelig baade hos
Husmænd og Gaardmænd, og at alene af Lög aarlig sælges
omtrent 20 Tönder til en Pris af 6 Spd. pr. Tönde. Dyrk-
ningen af Kaalrabi, der for Hardanger og især for Kinserviks
Vedkommende har antaget saadanne Dimensioner, at den ikke
længere er at henföre under Havevæsenet, men, som foran
skeet, tinder det almindelige Agerbrug, foregaar fremdeles al-
mindelig i Söndhordland, skjönt endnu i det Smaa, mindre al-
mindeligt derimod i Nordhordland, og Vos, t. Ex. i Os dog
paa omtrent 1- af Brugene.

En större Udbredelse er bleven Bærbuskene til Del. Paa
Vos höre de vistnok fremdeles til de store Sjeldenheder, lige-
som ogsaa i Manger, Fane, Vaag o. fl. Steder, men i Lindaas,
Asköen, Os, Sind, Etne o. a. St. udplantes aarlig en Del, i

Tysnve.a er Dyrkniageat al Bærbuske-	 ; 14.9gp	 Kgigo;lr,
herred betydeligt, i Ulvik mere og mere Q. g.	 'ra .4.0x-
stati antages gjennemsnitlig at, Wive, solgt Jaw for 3 4., pa
Spd. aarlig og fra Tysnaas for 120 414. og 4eroiler.
Husmand paa Tysnæs Praistegaard, Wm 4, Aar forrad havde
anlagt og indhegnet sin Have, solgte deraf  i 1864 Bter fr
6 Spd.

Störst Betydning har dog nu, som far, Dyrkilingeti
Frugttræerne. De yderste Kystdistrikter egne sig.

Frugtavl, skjönt der ved den afholdte Frugtudstilling seea
være indsendt smukke Æbler fra Sunds Przestegaard paa Sar-
toröen, og i Nordhordlaad og paa Vos mangler det endnu nx4-
get i, at Sansen derfor er tilstrækkelig vakt. Kun i 1,4n,daas
og Fuse samt maaske Haus spores der nogen Fremgang, idet
nogle Hundrede Frugttræer i Femaaret ere udplantede i 1404-
aas og Træernes Antal i Fuse nu steget til omtrent 200 ,,,
hvoraf 500 alene paa Gaarden Sjörsand. Derimod er ,diet
smaat bevendt med Fremgangen i de övrige Distrikter, og i
Fane, hvor nogle Hundrede Træer for en Del Aar Wen tam
anskaffede gjennem Foranstaltning af Sognepræsten, sees SW,
stedelen af disse nu ödelagte af Kreaturer eller paa Auden
Maade vanskjöttede.

I Söndhordland gaar det jevnt fremad. 1344 Tysnæsiien
er i Femaaret plantet adskilligt, i Kvindlierred har Fremgan-
gen været betydelig, i Strandebarm ei ubetydelig,
antages i Femaaret udplantet omtrent 800 Træer, i Etne lidt
og i Fjælberg ikke saa lidt. Frugtavlen maa derfor i Mad-
hordlands indre Distrikter kunne regnes for almindelig udbradt.

I Hardanger er dette, som bekjenclt, i end Were Gr&d.
Tilfældet og fraregnet Jondal og Vikör, hvor Fremgangen siffett
at have været Eden eller ingen, kan sidste Fernaar, ia.IMeet
Insekter, som foran anfört, have virket ödelæggende paa, Tre-
erne, dog ogsaa opvise store Fremskridt.  Anlæg al nye 14-

ver finder vistnok sjelden Sted, idetmindste i Kinservik,
imod de unge Træer, naax de have naaet Mandshbide, nyttes
ud paa Steder i Indvnarken, der skjönnes at være gunstige for
deres Trivsel. Der gjöres ogsaa et skjönsommere udvaig
Træernes Art, ligesom megen Flid anvendes ved Træernes Om-
plantning og Forædling.

Smaa Planteskoler til egen Forsyning finde ho$ Flertallet
af Gaardbrugerne i Kinservik, ligesom större Planteskoler fore-
findes : i Tysrms 1) paa Gaarden Tiro med 400 forwaefle
Træer og et större Antal uforaadlede; 2) paa Baturn, 200 Træer;
3) paa Gjerstad, 100 forædlede og 6 a 700 ufomdlecle;
Kvindherred : 4) paa Rosendal, 4000 forædlede Tour, forwlk4
et betydeligt Antal Parktræer; 5) paa Skeie, 1000 fomd1e414
Træer; 6) paa Mehe, nogle Hundreder; i Fja3lberg: 7) poo
Vahlen, 2,500; 8) paa Halsnökloster, 300; i Kinservilg : 9) paa
Utne, 5 a 600 forædlede og 6 a 700 uforaadlede W) Rao
Haugse, 100 forædlede og 300 uforEedlede; 11) paa Ullensvang
Prwstegaard, en större Del, 12) paa Jaastad, 1,530 Æble-,
Pære- og Kirsebærtræer, 13) paa Takheim, tilhörende den
fömævnte Knut Knutssön Bustethun, 1,600 Æble-, 300 Pære-,
300 Kirsebær- og 100 Blommetræer, hvorb.os 1-lösteu 1865
sammesteds blev udsaaet over 50,000, for den störte Del fra
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Tydskland hjemforskrevne .Æble- og Pærekjerner. En star
Del af de her opregnede Planteskoler ere anlagte i Femaaret,
saaledes at til denne Tid kun mindre Partier af  Træer derfra
ere solgte, hvorimod fra Rosendals Planteskole er solgt  i Fem-
aaret omtrent 3000 Stkr. Træer, fra Skeies omtrent 500 Stkr.
aarlig, fra Utnes 100 Stkr. aarlig, fra Haugses 50 Stkr. aarlig,
fra Ullensvangs betydeligt, fra Jaastads 80 Stkr. aarlig og
fra Takheims 400 Stkr. aarlig. Træerne ere afsatte rundt
Kysten ligefra Kristiania til og forbi Throndhjem, og betalte
med 24 a 36, for bedre Sorter endog 60 Skill. pr. Stk.

Kun Aaret 1862 var et godt Frugtaar, navnlig med Hen-
syn til Frugtens Kvantitet I 1861 var idetmindste i Hardan-
ger Udbyttet under et Middelsaar, hvorimod 1863, 1864 og
1865 vare totale Uaar, især for Hardanger. Det heraf op-
staaede Tab er for Frugtdistrikterne ingenlunde ringe, navnlig
for Kinservik, hvor Frugtavlens Afkastning i et godt Frugtaar
er beregnet saaledes :
a) Kinserviks Sogn: 957 Tðnder Æbler 1,514 Spd. /3.

13.1 — Pærer 46 — 48 -
22 — Kirsebær 76 — 96 -
4 — Blommer 19 —

1,656 Spd. 24 /3.
b) Ullensvang Son:

2,761 Tdr. Æbler a 7	 3,865 Spd. 48 /3
178 Tdr. Pærer a 60

Skill. pr. Skp. . 712 —
70 Tdr. Kirsebær a , 4

L1L pr. Skp.	 . 449 — 72 -	
5,027 —

c) Odde Sogn:
200 Tdr Æbler a 7 11, 280 Spd.	 -

40 Tdr. 'Pærer a 60
Skill. pr. Skp. . 160 —

24 /?.
`samt • en Del Kirsebær.

Donne Opgave • angives med Vished idetmindste ikke at
Viere for höi, hvilket ogsaa kan sluttes deraf, at omtrent 300
af Herredets 521 Gaardbrugere have  Frugttræer og at Gjen-

i Nordhordland . .	 , 2,393, altsaa 1 paa
- Söndhordland . .	 . 2,564
- Hardanger og Vos	 . 2,276,

nemsnitsudbyttet for enhver i et godt Frugtaar antages at
kunne anslaaes til 25 Spd., hvorved saaledes udkommer en
Sum af 7,500 Spd. Frugtens Pris er forresten forskjellig ef-
ter dens Kvalitet og Art, men ndgjör almindeligvis ved lijöbtt
af Producenten for Gravenstenæbler 48 a 60 Skill„ Kaupanger
36 Skill., Granatæbler og Thorsteinsæbler (Barsdorfer) 34
Skill., Rosenstribs 24 Skill., Thormodsfebler 12 a 15 Skill.
og simplere Sorter endnu mindre, Keiserindepærer 60 Skill.,
Bergamotter 96 Skill. a 1 Spd., Kirsebær 96 • Skill., Alt pr.
Skjeppe. For Ulviks Herred er Frugtavlens Nettoafkastning
af Herredskommissionens forberedende Komite ansat for Ulviks
Sogn til 200 Spd., Gravens 50 Spd. og Eidfjords ubetyde-
ligt, hvilken Ansættelse dog, som Komiteen selv bemærker, er
meget lav og ansat dertil i Betragtning af den netop under
Komiteens Befaringer stedfindende Codele,14,. else paa Frugt-
træerne af Orm. I Vikör antages i Femaaret neppe at -ware
solgt Frugt for 40 Spd. aarlig, hvilket formentlig ogsaa er
altfor lavt. Den lignende Opgave for Nabiodistriktet Strande-
barm angiver som Avl i et middels Aar 450 Tdr. Æbler a 14
Spd. og 50 Tdr. Blommer a 8 Mark, ialt 755 Spd.; fra Kvind-
herred opgives aarlig at være bleven solgt Frugt for omtrent
500 Spd., hvoraf alene en Husmand i 2Entes Sop i 1865
solgte Kirsebær for 34 Spd.; i Fjælberg avles i almindelige
Aar Frugt for 3 a 400 Spd., hvoraf Halvparten sælges;
nevik avles ligeledes omtrent 70 Tönder  Æbler, hvoraf
Tönder sælges; paa Stordöen 25 Tdr. • Iftbler, 5 Tdr. Rorer
og 5 Tdr. Blommer til et samlet Belöb af 80 Spd.; paa  Tys-
næs og hovedsagelig i Onerheims Sogn axles 56 a 66 Tdr.
og sælges for omtrent 130 Spd. og i Fuse soaps i gode Aar
som i 1861, for 200 Spd., men i maadelige Aar for 70 a 80
Spd. For det hele Amt antages Frugtavlens samlede Udbytte
i et godt Frugtaar saaledes at matte kunne anslaaes rtil 10
a 12,000 Spd., hvoraf vel -1 falder paa Kinserviks Prmstegjeld.

2. Fædriften.

Efter den ved Udgangen af 1855 foranstaltede Taal*
var Antallet af lies t e inden Amtet:

hver 23 af Indvaanerne og 1 paa hvert 2,5 af Brug,
14	 1,3	 --
10	 1,0 —

„ - 440 — 

Ialt 7,123 Spd.

Ialt 7,233, altsaa 1 paa hver 16 ,af Indvaanerne og 1 paa hvert 1,6 af Brug.

Antallet .af Heste er i sidste Tiaar foröget med 316 eller
4,6 pCt, hvilken Forögelse udelukkende vedkommer Nord-
lordiartds ,1Fogderi, inden hvilket Forögelsen for Fane Herred
end'og talgjör 80 pCt. Alligevel er Nordhordland fremdeles

-det Distrikt, der er forholdsvis mindst forsynet med Hestehjælp,
idet sammesteds i Gjennemsnit kun falder 2 Heste paa hver
5 Brug, medens Hardanger og Nos har netop 1 Hest pr. Brug
og Söndhordland 1 pr. 1,3 Brug. Dette Misforhold mellem
Brugen af Hest i Nordhordland og i de övrige Dele af Amtet
er ialfald kun for en ringe Del at tilskrive den Omstændighed,
at de lokale Forholde i Nordhordland t skulde lægge större
Hindringer iveien for Hestens Brug end andensteds, hvorimod
det hovedsagelig maa tilskrives den Omstændighed, at Nord-

hordland, fraregnet de om Bergens By beliggende Distrikter,
endnu ikke i 'samme Grad som de övrige Dele af Azad, Jar
lært at kjende Hestens Nytte. Misforholdet bliver derhos -.saa-
meget större, naar hensees Ill, at de Heste, -der haves, heller
ikke paa langt nær benyttes saa meget i Nordhordland, loom, i
de to andre Fogderier. Mangesteds i Nordhordland tgaar He-
sten tbrugt den allerstörste Del af A-aret, medens Eieren og
hans Familie overtager Hestens Tjeneste ikke blot ved Age-•
rens 'Bearbeidning Og Avlens - Indbringelse i Hus, men ofte og-
saa ved Gjödselens Udförelse paa Ageren,  Brændets Hjem-
bringelse o. m. A. Hesteholdet betegner saaledes i en vis
Grad Jordbrugets forskjellige Standpunkt for Tiden i de for-

skjellige Dele af Amtet.
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Hardanger og Vos .

42,282, altsaa 1
27,595, — 1
21,344, — 1

paa hver 1,3 af Indvaanerne og 7,1 paa, hvert. Brug.
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'Brtigen •af Heit erlIzitIvrigt Femaaret tiltaget ikke saa
lidet over det hele Aintedistrikt, Noget: som let lader sig
forklitie . raf de lijörbare Veies  Udvidelse og Forbedting og af
Foriigeisen af Agerbragsraskaber, navnlig Ploge, , Halite og
Kjterrer. Naar des -aagtet Hesteantallet i Sändhordland samt
i Hardanger ág Vos sidste Tiaar ikke er foröget, forklares
dette deraf, át Hesten heller ikke i disse Distrikter har været
brugt saa meget, sm . dens Kræfter uden Overanstrengelse kan
taale; — et Maal, som, fraregnet Vos og enkelte Brug anden-
steds, sikkerlig heller ikke nu er naaet. Saavidt vides, har
kun 'en eneste Mand i Amtet begyndt at bruge Oxen .som
Trækdyr, men et Spörgsmaal til Overveielse kunde det visse-
lig were, om ikke dette Exempel paa flere Steder fortjente
'Efterligning. Jordbrugene ere almindeligvis saa smaa, at der
ikke haves fuldt Brug for en Hest, hvorved Hestekraften selv-
fölgelig bliver dyr, ligesom ved Oxens Afbenyttelse til Trækdyr
maaske kunde vindes, at til Kjöernes  Bedækning blev holdt
flere fuldt udvokede , Tyre, end nu er Tilfældet.

En anden Omstændighed, der tjener til Forklaring af, at
Ilesteantallet ikke er foröget i de nævnte to Fogderier, er
den, at det synes mere og mere at være gaaet op for Bevidst-
heden, at det ikke svarer Regning under de nu gjældende Pri-
ser at opföde Heste tilsalgs. Fra Etne, hvor denne Bedrift
tidligere har været mega' almindelig, indberettes det udtrykke-
lig, at den nu næsten Or' gaaet af Brug, og at det ansees for-
buntlet med Tab at holde , Fölhopper. Föllenes Pris er ogsaa
der gaaet ned til 3 a 4 Spd. Kun paa Vossestranden og
natilig i Mörkddlen og Jordalen, samt maaske i Kvindherred,
i Haalandsdalen til Flise og Samnanger til Os har denne Be-

' ifrift fremdeles ,togen Betydning. Der er opgivet at blive aar-
lig solgt fra Vos 20 a 30 Stkr., fra Vikör og Kinservik 50,
fra Kvindherred 20, fra Skonevik og Fjzelberg 15 a 20, fra
Tyi3nies 10 a 15, fra Fuse 20, Haas og Hamer 80 og Manger
10, medens Hosanger, Fane, Föyen, Fjære, Strandebarm, Jon-
dal og Ulvik ifölge Indberetningerne skulde dels ikke sælge
flere end de kjöbe, dels kjöbe flere end de sælge. Salgspri-
serne opgives for Nordhordlands Fogderies og Tysnæsöens
Vedkommende til 10 a 25 Spd.., for det övrige Söndhordland
til 25 a 30 Spd. og for Hardanger og Vos til 15 a 40 Spd.,
undtagelsesvis endog til 60 Spd.

Sammenlignes disse Priser med de stadigt stegne Priser
paa Fedevarer, ,vil det findes ganske rimeligt, at en Hesteavl

:itativer * Distriktets eget Behov ikke kan svare Regning. De
Indre Distrikter Amtet have vistnok gode Fjeldbeiter, men
deri er forsaavidt ingen Aitstrækkelig Hjelp, naar hensees til,
at der med Hensyn til Salgspriser maa konkurreres med Di-
strikter, der ere bedre forsynede med Korn og Halm og for
hvilke' Indsamlingen 'af Vinterfodret ikke paa langt nær anta-
'des at kunne forbundet med det Arbeide og den Bekost-

ning, som Tilfældet er i Bergens Stift., Den , eneste Un.dtagelse
‘fra Regelen formenes at være Vos, der ogsaa i det Hele taget
har lidet af den bergenske Karakter og for hvilket Distrikt en
fornuftig dreven Hestehandel nok kan  tænkes at ville være
fordelagtig. Den er det maaske allerede nu, men paa den
1VIaade, den for en stor Del drives, nemlig derved, at Hesten i
ganske ung Alder sælges til Strilelandet, hvor den som oftest
faar gaa ude den allerstörste Del af Aaret og leve af, hvad
den selv kan finde og hvorfra den senere kjöbes tilbage, for
at afsættes paa Östlandet, er den vistnok til lidet Gavn baade for
Opdrætteren og Racen.

At Salget af Heste til fremmede Distrikter er aftaget, kan
neppe regnes for andet end en Gevinst i ökonomisk Henseende.
Men ogsaa i en anden Henseende tror jeg deraf at kunne öine
gavnlige Fölger, nemlig med Hensyn til Racens Bevarelse.
Ved Salget af Heste til fremmede Distrikter er altid Dyrets
Störrelse kommen i væsentlig Betragtning, idet store Heste al-
tid have været salgbare til bedre Priser end de smaa, medens
disse sidste altid ere blevne foretrukne til Distriktets eget Be-
hov. Denne Omstændighed har igjen forledet til en Blanding
af Racen, som nu gjör det meget vanskeligt at gjenfinde rene
Exemplarer af den ægte Fjordrace og som saagodtsom i alle
Indberetninger höilig beklages. Et Par Gudbrandsdalske af
Staten anskaffede Hingster have ogsaa i en Del af sidste
Femaar været stationerede i Amtet, den ene paa Vos og den
anden i Vikör, og et Par Afkom af den Sidste have igjen
senere været benyttede som Stodhingste. Resultatet af denne
Krydsning har været Dyr, större end Moderen og enkelte have
ligeledes været solgte til forholdsvis gode Priser, men med det
större Antal, som er bleven tilbage i Distrikterne, er man.
overalt mindre tilfreds, idet de findes mindre vel proportione-
rede, mindre udholdende og haardföre, mindre nöisomme og i
det Hele taget mindre tjenlige og passende til Stedforholdene
end Moderdyret. Det tör derfor haabes, at man nu mere og
mere vil söge at komme tilbage til den rene Fjordrace, — No-
get, som ogsaa udtrykkelig indberettes fra Kvindherred, hvor
allerede i flere Aar paa Rosendal har været holdt Hingster af
Fjordracen, som almindelig ere blevne afbenyttede og som det
sandsynligvis for en Del er at tilskrive, at Kvindherred for
Tiden formentlig er i Besiddelse af den reneste Hesterace
Amtet. Ved en for Statens Regning foranstaltet Hesteudstilling
paa Vos i 1865, ved hvilken ikke saa faa gode og smukke
Dyr bleve udstillede, fremstilledes fra Rosendal 2 Hingste af
den rene Fjordrace, hvilke begge bleve prisbelönnede.

Hestens Fodring er i Femaaret noget forbedret, men for-
övrigt gjælder herom saavel som om Hestens  Rügt og Föllets
Opdræt m v. fremdeles det samme, som i forrige Femaaxs-
Indberetning blev anfört.

Antallet af Ho rnkvwg udgjorde ifölge sidste

Ialt 91,221.
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Forögeisen i sidste Tiaar ndgjiir 1,445 eller 5,1 pOt., hvoraf
omtrent, ligesom Tilfteltlet er med Hesteue, den hovedsagelige
Del falder paa Nordhordland, hvor Forägelsen udgjör 9,4 pCt.,
men kun en ringe Del paa Söndhordland sand Hardanger og
Vos, hvor Forögelsen udgjör 1,7 pCt. I Kvindherred og
Vikör samt for en ringe Del ogsaa i Lindas og Hamer har
endog en Tilbagegang i Antallet fundet Sted, medens Antallet

Strandebarm og VoS er omtrent det sample, som for 10 Aar
siden. Af den her omhandlede Forögelse falder derhos utvivl-
somt den allerstörste Del paa Periodens förste Femaar, saa-
ledes at der neppe er nogen Grund til at betvivle, at i sidste
Fexnaar en Nedsættelse i Antallet har fundet Sted i flere Her-
reder end de anförte, hvilket ogsaa i de specielle Indberetninger
paastaaes. I Forhold til Folkemængden og Jordbrugenes An-
tal er, som let forklarligt, Antallet störst i Hardanger og Vos
og mindst i Nordhordland.

K væ gra c en er, med Undtagelse af Röldal, den oprin-
delige vestlandske, hvis Blanding med andre Racer dog ikke er
ringe, og hvortil sidste Femaar formenes at have ydet et
forholdsvis stort Bidrag. Der er sa,aledes indfört og be-
nyttet som Avlsdyr enkelte Exemplarer af Ayrshire-, dansk-
og russisk Race, ligesom og af den i Sætersdalen hjem-
mehörende norske Race, men dette dog, som anfört, kun
ganske enkeltvis. Derimod er af den norske Thelemarks-
Race indkjöbt et större Antal, navnlig til Söndhordland samt
Hardanger og Vos. Störst har Indkjöbet af disse Dyr for-
mentlig været paa Vos, der ogsaa synes at byde de gunstigste
Betingelser for Dyrenes Trivsel. Nogen Opgave over Antallet
har imidlertid fra dette Herred ikke kunnet tilveiebringes, hvor-
imod Antallet fra 15 andre Herreder opgives til omtrent 400,
ligesom Antallet al de fra Thelemarks - Kvæg nedstammende
Dyr alene i Etne Herred opgives til mindst 200. I Röldal
og tildels ogsaa i Eidfjord, hvis Sommerbeiter stöde sammen
med Thelemarkens, er Racen allerede forleengst overveiende den
Thelemarkske.

Spörgsmaalet om, hvorvidt Thelemarks-Racen for dette
Distrikt i det Hele taget bör gives Fortrin for Distriktets op-
rindelige Race, bliver overalt meget omhandlet. Meningerne
derom ere delte, og nogen sikker Dom derom kan neppe heller
Wkles, forinden der er gjort langt flere og omhyggeligere Sam-
menligninger end til denne Tid er skeet. Saavidt erfares,
indrömmes af Alle, at Thelemarks-Racen er renere og altsaa
mere konstant, og at den med Hensyn til Kropform og Kjöd-
afsætning har overveiende Fortrin for den vestlandske Race.
Derimod er Flertallet paa den anden Side enig om, at den
vestlandske Race idetmindste ikke giver noget efter med Hen-
syn til Melkeevne, og at den passer bedre til Distriktets Foder-
og Havnegangsforholde end Thelemarks-Racen. Der klages
derhos fra de fleste Steder höit over Thelemarks-Kvægets
Vantrivsel og Sygelighed, idet indtil Halvdelen og mere af de
indkjöbte Dyr ere omkomne, oftest kort Tid efter deres Erhver-
velse og almindeligvis af sa,akaldet „Sjödog" (Blodpis, Hxma-
taxi). Men da denne Sygdom ikke pleier at angribe Afkom-
met, men alene de fra Thelemarken indförte Dyr, tilkommer
denne Omstændighed dog neppe nogen synderlig Vægt. Den

reiste Meningsstrid om Valget af Kvægrace er i ethvert Fald
idet den vidner om on hidtil ukjenelt Interesse for

Sagen, ligesom den har vakt tillive paa mange Steder en Om-
sorg ogsaa for Distriktets oprindelige Kvægrace, hvorfor denne
maaske ikke ellers vilde blev et Gjenstand.

Der anvendes större Omhyggelighed end fr ved V al g e t
af A vl sd y r , idet Afkommet af de indkjöbte Thelemarkskjör
saavelsom af andre ved Dyrskuerne preemiebelönnede eller som
gode erkjendte Dyr, paa faa Undtagelser nær, blive tillagte og
med Lethed afsatte til Priser, 2 a 3 ,Gange höiere end de
hidtil sædvanlige. Især paa Valget af Tyr har hidindtil været lagt
liden Vægt og det maa fremdeles meget beklages, at som Spring-
tyr sjelden benyttes Dyr, ældre end 2 Aar. Men Undtagel-
serne herfra blive dog alt flere og flere, ligesom gode Springtyre nu
holdes paa enkelte Steder til Afbenyttelse mod passende Beta-
ling. Paa Vos har saaledes Sogneselskabet föiet Foranstalt-
ning til, at en fremragende Tyr af Thelemarksrace bliver holdt
til Afbenyttelse mod en Betaling af 24 Skill. pr. Ko og i Röl-
dal er udlovet et Bidrag af 10 Spd. til den Mand, som an-
skaffer en lignende Tyr og i mindst 3 Aar holder den til Af-
benyttelse mod en Betaling af 36 Skill. pr. Ko. I Etne ind-
skrænkes Oxernes Antal, idet man begynder at danne smaa
Foreninger om i Fællesskab at holde disse.

En Undtagelse herfra gjör Kystdistrikterne især i Nord-
hordland, hvor der endnu er ringe Tegn til nogen Fremgang,
og Distrikterne nærmest om Bergens By, hvor  Tillæg og Op-
dræt af Kvæg fremdeles findes at svare mindre god Regning.
I de förstnævnte Distrikter anvendes ogsaa liden Omtanke ved
Valget al Tillægsdyr, idet det hovedsagelig beror paa Födsels-
tiden og tildels paa Kalvens Störrelse, hvorvidt den skal slag-
tes eller paasættes. I de indre Distrikter ere store Forandrin-
ger i saa Henseende foregaaede i Femaaret, idet Efterspörgslen
efter Kalve af fremragende Forældre er större, end man kan
tilfredsstille, og Kalvenes Pris, der forhen sjelden udgjorde
over 1 Spd., nu 2, 3 a 4 Spd., i enkelte Tilfælde endog indtil
8 Spd. At Kalvenes Opdræt under disse Omstændigheder fore-
gaar med större Omsorg end för, er derhos en Selvfölge.

De uden Sammenligning störste og for Fremtiden mest
lovende Forandringer, som Femaaret har at opvise, angaa Vin-
ter ste 11 e t , som næsten overalt er undergaaet betydeligere
Forbedringer, om det end fremdeles maa siges at være langt
frem, inden det kan siges at være bragt ganske i sin rette
Skik. De ældre Fjös forsynes mere og mere med Vinduer,
om end disse endnu ere for smaa til, at de kunne tilveiebringe
et ganske tilstrækkeligt Lys, og de lave, mörke og fugtige
Kjelderfjös i Hardanger blive overalt, saavidt Anledning gives,
gjorte mere törre, lyse og rummelige. Den störste  Vægt maa
dog lægges derpaa, at Manglerne ved de ældre Fjös almin-
delig erkjendes og at der ved Opförelsen af nye anvendes den
störste Omtanke ved Valg af Byggeplan. At ialt 48 nye Fjös
ere blevne opförte efter Tegninger af Amtsagronom Pedersen,
som derhos er bleven raadspurgt al 183 Brugere angaaende
'Forandringer og Forbedringer af ældre Fjös, og at en af Pe-
dersen paa Reiserne medbragt Model til et Fjös, er bleven be-
nyttet ved Opförelsen af flere nye Fjös og eftergjort af Byg-
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ningsmtend for igjen af dem senere at blive benyttet og fulgt,
er Alt, saavidt skjönnes,  glædelige Tegn. De nye Fjös, der
overalt ere anbragte i Forbindelse med Stald og Lade og for-
synede med muret Gjödselkjelder, Vinduer af tilstrækkelig Stör-
relse samt Foderhække, Vandrende o. A., ere ogsaa saa vel anseete,
at man fra alle Distrikter, hvor de ere komne i Brug, forudsiger,
at de snart ville blive efterfulgte af flere. Langsomst synes det i
dette Stykke at gaa i Kystdistrikterne og, mwrkeligt nok, paa
•os, hvor Anledningen er allerlettest, men Konservatismen og-
saa allerstörst.

Med Hudplei e n er det fremdeles misligt bevendt, hvor-
for ogsaa Strigle og Kardask næsten aldrig sees i Fjösene.
Utöi af forskjelligt Slags hjemsöger meget almindeligt Dyrene,
især Ungfæet, og naar saa Dyret, for at befri sig herfor saavel-
som for det gjennem et utæt Loft nedfaldende Stöv, og fra
de af linden afsatte Skjæl og Fedt, pidsker sig langs Siderne
med en skidden Hale, vil det lettelig indsees, at Dyrene maa
vantrives. Denne Vantrivsel, hvorunder Dyrene ved Slikning
og Skubning söge at befri sig for Smudset, betragtes ofte for.
en „Vanlykke," hvorfor der intet Raad er, for en „Vantrivna
paa det Levende" og omtales hyppigt som en Slags Sygdom
under Navnet „Sleik."

F o dri ngsmaaden er i det Væsentlige den samme som
i forrige Fernaars-Indberetning, men paa mange Steder dog
forsaavidt forbedret, at Foderet tilberedes bedre end för og gives
til mere bestemte og passende Tider end hidtil. Den foran
omhandlede Anskaffelse af Hakkelsemaskiner maa betragtes som
et stort Skridt fremad, ligesom ogsaa den i Forbindelse med
disse paa flere Steder i Kvindherred, Strandebarm og Yikör
samt enkeltvis i Vos, Fuse, Fane og Aarstad indförte Behand-
lingsmaade af Foderet ved dets Blanding og Selvhedning. Dels
Exemplet fra Rosendal, hvor en Schweitzer allerede i flere
Aar har været ansat som Rögter og dels den Veiledning, som
en ved Stavanger Amts Landbrugsskole oplært Pige fra Vikör
har meddelt, har derhos bevirket, at flere Brugere især i
Kvindherred, Vikör og Strandebarm have begyndt med Fodring
2 Gange daglig, almindeligvis fra Kl. 6 til 9 Formiddag og
fra Kl. 3 til 6 Eftermiddag, istedetfor den  ældre Fodrings-
maade 3, 4 a 5 Gange daglig. Brugen af slette Fodersurro-
gater antages noget indskrænket, men Brugen af Kraftfoder
ikke synderlig udvidet.

F o d erm ængden forklares i de allerfleste Indberetninger
at være meget foröget, paa mange Steder endog i den Grad,
at der antages neppe længere at kunne ware Tale om den
gamle Sultefodring. Et godt Skridt fremad er i denne Hen-
seende sikkerlig ogsaa gjort i Femaaret, men sees hen til de
opgivne Kvantiteter og tages i Betragtning, at en meget stor
Del af Foderet bestaar af lidet nærende Halvgræsarter, som
desuden ofte ere sent indhöstede, maa det formentlig erkjen-
des, at Maalet endnu ikke paa langt nær er almindelig naaet,
og at de gjorte Fremskridt mere bære Vidnesbyrd om, hvor
elendig Fodringen forhen har været, end om at Alt nu er
godt og vel. I Betragtning af Höets Kvalitet maa ff1-5 af Dy-
rets levende Vægt som dagligt Foder vistnok ikke kunne an-
sees for nogen overdreven Fodring og sættes Dyrenes levende

ITtegt til 350 a 450 Pd. eller i Gjennemsnit til 400 Pd., skulde
altsaa efter dette Forhold behöves 480 Pd. eller 14 Tog 115
for Maaneden. I Amtets indre Distrikter, hvor Dyrenes Gjen-
nemsnitsvægt formentlig kan sættes til 450 Pd. og Vinterfo-
dringens Varighed til 8 Maaneder, skulde saaledes med Fordel
kunne forbruges pr. Ko 120 Voger og i de ydre Distrikter, hvor
Gjennemsnitsvægten kan sættes til 330 Pd. og Vinterfodringens
Varighed til 7 Maaneder, 82 Voger. Men Opgaverne lyde for
de ydre Distrikters Vedkommende paa 30 a 75 Voger eller i Gjen-
nemsnit paa 50 Voger og i de indre Distrikter paa 60 a 100
eller i Gjennemsnit paa 75 Voger og, efter hvad der paastaaes
i en enkelt Indberetning fra Lindaas, gaar Fodermængden
undtagelsesvis ned endog til 20 a 15 Voger. Endnu misligere
stiller Forholdet sig, om man samménligner de i Anledning af
Matrikulrevisionen af Herredskommissionerne tilveiebragte Op-
gayer over Avl af Hö og Halm med Opgaverne over Besæt-
ningerne. En saadan Sammenstilling er forsögt - i vedlagte
Tabel No. 7, hvis Tal vistnok væsentlig bero paa mere eller
mindre sikre Slutninger, men som dog i nogen Grad tjene til
at betegne Forholdet. Det viser sig nemlig heraf, at den gjen-
nemsnitlige Fodring for Vinteren skulde udgjöre pr. Ko:

i Nordhordlands Fogderi 47,14 Voger HO.
i Söndhordlands -- 42,55 —,--
i Hardanger og Vos — 74,00 —,—

og at den undtagelsesvis skulde udgjöre i Lindaas 33,54, i
konevik 34,79, Kvindherred 36,5.7, Sveen 36,82, Hamer 36,91,

Kinservik 107,44, Aarstad 102,33, Ulvik 87,23, Vikör 71,28
og Strandebarm 74,67, men i alle de övrige Herreder 40 a 65
Voger. Opgavernes Upaalidelighed i Enkelthederne antages dog
ikke at være ganske ringe, hvilket ogsaa fremgaar deraf, at
Kvantiteten t. Ex. i Kvindherred alene udgjör 36,57, men i
Nabodistriktet Straridebarm 74,67, i Austad mere end det
dobbelte af Middeltallet for hele Nordhordlands Fogderi o. s. v.
Men ogsaa i det Hele taget kan man forhaabentlig med Hensyn
til Opgaverne over Avl af H6 og Halm forudsætte det samme,
som ovenfor er forudsat med Hensyn til Opgaverne over Avlen
af Korn og Potetes, at de ere en god Del for lave, ligesom
det ikke bör • glemmes, at Ungfæet er medregnet som - voxne
Kreaturer, uagtet til deres Underholdning forbruges en god Del •

mindre Foder end til de voxne Dyr og navnlig til Melkekjö-
rene. Saa meget er alligevel vist, at det store Flertal af
Amtets Gaardbrugere endnu folge Sultefodrings-Methoden, lige-
som Mange endnu for Alvor prædike den Lære, at Dyret lige-
som Planten behöver Hvile om Vinteren, og at det da bör
fodres knapt for ikke at „melke af sig", inden Sommerbeitet
bliver tilgjaangeligt. Undtagelserne herfra blive dog alt . flere
og flere, og at det virkeligen er gaaet fremad, kan med Sik-
kerhed sluttes deraf, at Kreaturernes Antal ingenlunde er for-
öget i samme Forhold, som Tilfældet antages at være med
Avlen af 116 og Halm. Hindringerne for nogen hastig Over-
gang til det Bedre ere mange, og almindeligvis tillægges Kvin-
dernes Konservatisme og Forfængelighed og den Ære, de sætte
i at have det störst mulige Antal af „Klavebundne", den ho- ,

vedsagelige Skyld. Men at Mændene ogsaa bære sin Andel af
Skylden er neppe tvivlsomt. Frygten for med et nedsat Antal
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Kreaturer ikke at have samme Nytte af de fælles Sommer-
beiter som Medeierne, er hos Mange overmaade stærk, og
hviler der, som almindelig er Tilfældet, Föderaad eller Kaar
paa Gaarden og derigjennem Forpligtelse for Gaardbrugeren
til at fodre et vist Antal Kreaturer for Föderaadsfolkene, er
denne Omstændighed ofte ogsaa en afgjörende Hindring for
Kvægbesætningens Indskrænkning. Kaarfolkenes Kreaturer maa
nemlig fodres som Brugerens egne, men bliver denne Fodring
rigeligere end för, bliver Kaarfolkenes Udbytte större end for-
udsat og Brugerens Kvægbesætning nedsat til et mindre Tal,
end han tror at behöve. For at undgaa disse Vanskeligheder,
er man i den sidste Tid ogsaa begyndt at enes om Leverance
til Kaarfolkene af en vis Kvantitet Melk daglig eller aarlig,
istedetfor det hidtil almindelige Foster af et vist Antal
Kreaturer.

Om Sommerfodringens og navnlig Havnegan-
genes Beskaffenhed og Afbenyttelse har jeg meget
lidet at tillægge, hvad derom blev anfört i forrige Femaars-
Indberetning. Der er i Femaaret udrettet en Del til Fællesska-
bets Ophævelse ved afholdte Udskiftninger og Opförelse af for-
nödne Skiftesgjærder, ligesom man ivrigere end för söger at
hindre uberettiget Brug af Beiterne, men Havnegangene ere
Regelen fremdeles altfor meget ,forsatte med Liv", om man
end ikke allesteds bærer sig saa galt ad, som i Sveen, hvor
der indtages en Mængde fremmede Faar paa de allerede forud
ganske utilstrækkelige Lyngbeiter. Rigest forsynet med Fjeld-
beiter er uden Sammenligning Röldal, om hvis Beiters Godhed
man derhos kan danne sig et Begreb, af hvad der oplyses fra
Kinservik, nemlig at Röldölerne betale i Leie eller saakaldet
Hyre af en Ko, som har kalvet kort Tid forud, N a 4 Bpd.
Smör, medens Udbyttet af en lignende Ko paa Kinserviks
egne, Röldal tilstödende Beiter, hvor Sæterstiden rigtignok
pleier at være et Par Uger kortere, ansættes til 11 Bpd.
Den af Sætre helt igjennem ogtagne, af ypperlige Beiter om-
givne, 2 Mile lange og aabne Stölsdal, Voldalen, er derhos
især i sin övre Del rigelig forsynet med frodig Birkeskov, me-
dens Skoven derimod i den længere mod Nord beliggende,
storartede Veigdal, der optages af Kinserviks og Eidfjords
Sætre, er paa mange Steder saa stærkt medtagen, at man
formentlig inden föie Tid maa söge efter Tory til Brændsel.
For Röldals Fjeldbeiter er det til Fjeldhöiden ovenfor Röldal*
nu fuldförte Veianlmg fra Söen ved Odde selvfölgelig til meget
stor Lettelse, navnlig for de mange Brugere især i Odde Sogn,
der sætre i Röldal. Beiterne i Röldal ere, som anfört, ogsaa
saa rige, at nogle Dages Reise, for at naa derhen, nok kan
svare Regning. Derimod kan dette være et Spörgsmaal for
flere paa Hardangervidden beliggende Hardangerstöles Ved-
kommende, hvorhen en Sæterreise ofte medtager 3 a 4 Dage
og foregaar ad tildels meget uveisomme Stier. Den alminde-
lige Havneleie synes at være noget stegen, idetmindste i Sönd-
hordland, hvor den i Etne angives at blive erlagt med 2 Spd.
for • en Melkeko, indbefattet Budeiens Lön, medens den tidli-
gere udgjorde 60 a 72 Skill. For Vos opgives den til 1 Spd.
a 1 Spd. 24 Skill., for Jondal til 14- Spd. og for Ulvik til 1
Spd , og naar den for Vikör opgives til 60 Skill. og for Kin-

servik til 30 a 40 Skill. eller i Röldal 60 Skill., er dette for-
mentlig under Forudsætning af, at Dyrets Eier bærer Udgif-
terne til Budeien og Sæterstellet.

Opgaverne over den a arlige Melkemængde af den i
Distriktet hjemmehörende Kvægrace ere denne Gang flere og
noget mere bestemte end de i forrige Femaars-Indberetning
benyttede. Enkelte Mænd have holdt nöiagtige Melkeregn-
skaber, der saaledes kunne ansees for paalidelige og som ud-
vise saadanne Resultater :
2 Brugere i Lindaas i Gjennemsnit pr. Ko 800 Potter. Fo-

dring bedre end den i Distriktet almindelige.
1 Ko Lindaas af Vægt ca. 360 Pd., 2,600 Potter. Vinter-

foder 100 Yoger Hö, hvoraf Halvdelen Myrhö, 4 Voger
Oliemel og 5 Voger Hvedeklid.

18 a 20 Köer i Fane af Gjennemsnitsvægt 500 Pd. gave i
Gjennemsnit : for 1862 1,742 Potter, (865 1,851 og 1866
1,893 Potter. Den bedste af Kjörene i 1862 gav 2,666
Potter. Fodring meget god.

12 Köer i Fuse i Gjennemsnit 7361 Pot. Den bedste 1,030.
Fodring middels, Havnegang mager.

5 Köer i Vikebygd i Gjennemsnit 1861-62 784 Potter, de
samme 5 i Gjennemsnit 1863-64 1,446. Fodring god.

14 Köer i Etne i Gjennemsnit 1,450 Potter. Den bedste
1,750 Potter.

2 Köer i Kvindherred i Gjennemsnit 1,477 Potter.
1 Bruger i Vikör i Gjennemsnit pr. Ko 1,500 Potter.
1	 - — af 11 Köer mindst 854 og mest 1,408 Potter.

- Kinservik af sine Köer i Gjennemsnit mindst 985
Potter. Den bedste 1,399 Potter.

1 Bruger i Kinservik i Gjennemsnit af 6 Köer 1,280 Potter.
2 Köer i Kinservik i Gjennemsnit 1,220 Potter.
2 Brugere i Ulvik i Gjennemsnit 900 Potter.
5 Köer i Röldal i Gjennemsnit 1,125 Potter. Den bedste

1,422 Potter.
Naar hensees til, at de Mænd, der ere begyndte at före

Melkeregnskaber, i Regelen höre til de indsigtsfuldere og
skjönsommere Jordbrugere, der fodre deres Kreaturer bedre
end almindeligt, stemme foranstaaende Opgaver nogenlunde med
de Opgaver over den gjennemsnitlige Melkemmngde pr. Ko i
hvert Herred, som ere meddelte af Lensmændene og ifölge
hvilke Melkemeengden udgjör :

a) i Nordhordlands Fogderi, med Undtagelse af Aarstad, Fane,
Fuse og sandsynligvis Samnanger Sogn af Os, Mo Sogn
af Hosanger og Sandnæs Sogn af Lindaas	 500 Potter.
Opgaven 250 Potter for Fjeld antages for lav.

b) i Aarstad, Fane, Fuse, Samnanger, Mo og
Sandnæs af Nordhordland samt i de ydre
Distrikter i Söndhordland . . 	 .	 730 --

c) Etne, Fjælberg, Skonevik og Tysnms af
Söndhordland . 	  850 —

d) i Kvindherred og Strandebarm af Söndhord-
land samt hele Hardanger og Vos . . 	 1,000
Ifölge enkelte paa de förte Melkeregnskaber stöttede Op-

gayer er medgaaet til 1 Pd. Smör : i Vikör 14 Potter Melk og
efter et andet Regnskab af Vintermelken 181 Pot, af Sæter-
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rnelken 10; Pot og af den övrige Sommermelk 13 Potter, i
Kinservik af Melk, falden far -0 efter Sætertiden, 15 Potter.
Sættes i Gjennemsnit 16 Potter Melk pr. Pd. Smör for de
ovenfor under Bogstav a og b nævnte Dele af Amtet og 15
Potter pr. Pd. for de under c og d • nævnte Distrikter, udkom-
mer som gjennemsnitligt aarligt Smörudbytte af en middels .god
Ko Tinder a, 2,6 Bpd., under b, 3,9 Bpd., under c, 4,7 Bpd.
og under d, 5,6 Bpd. Lensmændenes Opgaver lyde paa a,
2 a 4 Bpd., b, 341 a 44-, c, 3 a 8 og d, 4 a 74, altsaa i
Gennemsnit nogenlunde overensstemmende med de ovenfor af
Melkemængden beregnede Tal. Kun for de under  Bogstav c
nævnte Distrikter er Uoverensstemmelsen af nogen synderlig
Störrelse, og Feil i Opgaverne maa nödvendigvis ogsaa forud-
sættes her at være indlöbne, mar Smörudbyttet for Skonevik
angives til 8 Bpd. (9,4 Potter pr. Pd. Slew), men for Nabo-
distriktet Fjælberg kun til 3 Bpd. (25 Potter pr. Pd. Smör).

Med Hensyn til M el kens Beh an d lin g oplyses, at et
Par Piger fra Amtet, den ene fra Vikar og den anden fra
Röldal, i Femaaret have opholdt sig nogen Tid hos Land-
brugsskolebestyrer Budde i Stavanger og modtaget Undervis-
ning i Melkebehandlingen. Pigen fra Vikar har senere i et
Par Aar reist om i Herredet og meddelt Veiledaing til andre,
og efter hvad herom oplyses, ere Resultaterne af denne For-
anstaltning umiskjendelige saavel med Hensyn til Kvægets Fo-
dring som med Hensyn til Melkens Behandling. For Pigen
fra Röldal har der ikke endnu været aabnet Adgang til nogen

i Nordhordland .	 . 101,329, altsaa 1,8
- Söndhordland . . . 	 76,131, — 2,2
- Hardanger og Vos .	 49,025, — 2,1

lignende Virksomhed, hvorimod thun, siden h -un kom tilbage,
har forestaaet Fjösstellet paa -sine Forældres Gaardsbrug. Ved
Opförelse af nye Vaaningshuse sees ofte, idetmindste paa Yes
og i Hardanger, særskilte Melkekammere at blive  indrettede;
Glasringer komme hist og her i Brug istedetfor Træringer,
Melken bliver oftere end far skummet söd, ligesom der vist-
nok paa en Del Steder lægges an paa starre Renlighed end
tidligere har været almindelig, men store Forandringer med
Hensyn til Melkebehandlingen kunne dog ikke paavises. Di-
strikterne i Bergens Nærhed finde fremdeles deres gode Reg-
ning ved at sælge Melken söd eller sur, medens Smörtilvirk-
ningen er Hovedsagen i de övrige Dele af Amtet, selvfölgelig
aftagende i Betydning fra de indre Distrikter udad mod lie
ydre, der ofte ikke producere saa meget Smör, som de selv
forbruge og undertiden producere et Smör saa slet, at det er
uafsætteligt i Handel. Osttilvirkningen er fremdeles ringe og
hovedsagelig indskrænket til tilvirkning af Gammelost af den
sure Melk, som i de indre Distrikter falder under Sætertiden.

Den Melk, som falder udenfor Sætertiden, ligesom næsten al
skummet Melk i de ydre Distrikter, forbruges i Regelen i

Husholdningerne. Denne sikkerlig meget hensigtsmæssige An-
vendelse af den skummede Melk skal paa flere Steder were
tiltaget i Fernaaret, deriblandt ogsaa i Etne, hvor det i for-
rige Femaar paatænkte Ysteri netop af denne Grund siges at
være frafaldt.

Af F a ar holdtes i Amtet efter Opgaverne under sidste
Tælling :

paa hver 1 Indvaaner og 17 paa hvert Brug,
c___	 23

71
	 22

Ialt 226,487, — 2

Forägelsen i sidste Tiaar skulde efter Tællingerne ud-
gjöre ialt 35,515 eller 18,6 pCt., men ligesom Foragelsen i
sidste Femur ialfald maa antages at have været ringe eller
maaske ingen, idet Vandsotens Ödelæggelser især Vinteren
1861-62 og den almindelige Nedslagtning paa Grund af Faa-
reskabsygen i mange Distrikter har i höi Grad indskrænket
Faarenes Antal, saaledes skulde jeg i det Hele taget tro, at
Foragelsen er mere tilsyneladende end virkelig, idet Forskjel-
len mellem Resultatet af begge Tællinger antages hovedsage-
lig at grunde sig paa feilagtige og for lave Opgaver under
Tællingen ved Udgangen af 1855, — Noget, hvorpaa man har
faaet fuld Bekræftelse under den i Femaaret foranstaltede Ku-
rering af den blandt Faarene i Amtet saa udbredte Skabsyge.
Af den ifölge Tællingerne stedfundne Forögelse falder, ligesom
Tilfældet er med Heste og Storfæ, den störste Del paa Nord-
hordlands Fogderi, hvor Forögelsen udgjör 29 pCt., medens
den for Söndhordland udgjör 19 pCt. og for Hardanger og
Vos 5 pCt., — Tal, som antages at staa i omvendt Forhold
til de Forbedringer, som i Femaaret ere foretagne med Krea-
turernes Fodring o. 1.

Hvad angaar Racen og dens Forædling er der i
Femaaret gjort ulige- mere med Hensyn til Faaret end de &-
rise Husdyr, navnlig , er dette Tilfældet i Kvindherred, Fjæl-
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berg, Etne og Skonevik, hvilke Herreder i det Hele taget sy-
nes at være besjælede af den forholdsvis störste Interesse for
Fremskridt baade i denne og andre Henseender. I Hardanger

og endmere paa Vos synes Fremgangen i Femaaret med Hen-
syn til Faareavlen endog at være mindre end i Ytre-Sänd-
h ordland og Nordhordland, — Noget, som dels maa tilskrives
den Omstændighed, at Ödistrikterne for en stor Del ere for-
h oldsvis mere skikkede for •aareavl end de indre Distrikter,
dels og fornemlig den Interesse for Faareavlen, som er bleven
vakt ved Kureringen af den især i Kystdistrikterne udbredte
F aareskabsyge, samt den almindelige Nedslagtning af Faarene,
som fandt Sted i enkelte Distrikter dels i Fortvivlelse over
Skabsygens Overhaandtagen og dels af overdreven Frygt for
den anordnede Skabkurs Kostbarhed og Unytte. De til Er-
statning herfor gienkjabte Paar vare nemlig næsten uden Und-
tagelse af bedre Race, end den ældre, saakaldte „Strilerace".
I Kvindherred har navnlig Gaardeier Tbord Stueland lagt for
Dagen en stor Interesse for Sagen, selv foretaget flere Reiser
til Udlandet for at kjöbe Faar og bekostet opfört en stärre
og vel indrettet Faarestald. Ved Femaarets Udgang havde
han ialt omtrent 40 Faar af ædel Race, nemlig 2 Cotswold-
faar, 2 Southdownfaar og Resten Cheviotfaar, hvoraf 30 reg-
nes for en fast Stamme, og Femaarets Löb har han til For-
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skjellige afhændet 40 fuldblods og 38 halvblods Lam til en
Gjennemsnitspris af 64- Spd. pr. Stk. Det var saaledes kun
en velfortjent Paaskitinnelse, at Thord Stueland Hösten 1865
blev foræret en for Statens Regning indkjöbt fremragende Væ-
der af Cheviotracen, hvilken Væder han senere har benyttet
som Springvwder i sin Faarejord og som derhos i samme
Egenskab er bleven meget sögt ogsaa af Fremmede mod en
Afgift af 48 Skill. pr. Lam. Stamhusbesidder Hoff-Rosenkrone
i Kvindherred har ligeledes en Stamhjord paa 30 a 40 Stk.,
hvoraf Halvdelen fuldblods Cheviotfaar og den anden Halvdel
en Blanding af Cheviotfaar og Southdownfaar. Af denne Hjord
opgives solgt omtrent 12 Stk. aarlig, voxne Faar til en Pris
af 8 a 1 1 Spd. og Lam til en Pris af 6 Spd. Endvidere have
Proprietær N. Juel paa Halsnökloster i Fjælberg og Peder

Sörenssön Todtland i Aarstad Sogn Stamhjorder af rene Che-
viotfaar, hvis Afkom söges stærkt og betales med indtil 10 Spd.
pr. Stk. Sögningen efter ædle Faar er overalt langt större,
end at den kan tilfredsstilies og de anförte Priser, sammen-
lignet med den gamle Pris paa Lam af samme Alder (5 a 6 IL),

saa . höie, at de levere et uigjendriveligt Bevis for, i hvilken

Grad Interessen for Faareavlen nu er vakt. Fra Etne er med
Sandhed sagt, at fuldblods Cheviotlam staa, omtrent i samme

Pris som ordinære Heste, ligesom det vides, at Faar uden
Mellemlag ere byttede med Oxer. Interessen er imidlertid
vakt saa nylig, at store Resultater endnu ikke kunne paavises.
Længst fremskredne ere, som anfört, Herrederne i Indre-Sönd-
hordland. I Skonevik opgaves saaledes ved Femaarets Udgang
at haves: 103 dels rene, dels halvblods Cheviotfaar og derfra
i Femaarets Löb at were solgt ialt 56 Lam til en Pris af
3 a 5 Spd. pr. Stk., og i Etne, at man efter den totale Ned-
slagtning af Faarene i 1860 udelukkende anskaffede nye Faar
af bedre Racer, hovedsagelig fra Stavanger Amt af den saa-
kaldte Hvidesörace, der senere ere blandede med Cheviotfaar,
saaledes at omtrent .k af det hele Faareantal nu antages at
bestaa af en saadan Blanding. En eneste Bruger opgives deraf
at have solgt omtrent 100 Stk. til en Gjennemsnitspris for
Voxne og Lam af 41 Spd. I Swims Sogn til Hosanger holdes
en som Lam for 10 Spd. indkjöbt Cheviotvieder til Afbenyt-
telse for 24 Skill. pr. Lam, og Cheviotfaar mere og mindre
rene findes ligeledes i Aarstad, Fane, Os, Fuse, Sund, Tysnies,
Föyen, Kinservik o. fl. Steder. Fra Hr. Schumanns nu til
Alden i Söndford flyttede Schæferi ere enkelte Exemplarer af
Blackfaceracen anskaffede som Udgangsfaar i Manger, Fjeld og
Sund og betalte med 4 Spd. pr. Stk., ligesom til Strandebarm
og Vikör for en Del Aar siden blev indfört enkelte Exemplarer
formentlig af Dishley- eller Leicesterfaaret, hvilken Race vist-
nok nu er meget udartet, men som dog har forbedret Racen i
Hardanger og hvoraf enkelte Exemplarer fremdeles ikjöbes af
Nabodistrikterne. Störst Indflydelse paa Racens Forædling har
imidlertid de i stort Antal til indre Söndhordland og derfra
igjen til Kystdistrikterne indkjöbte Paar fra Ulstenkloster,
Hvidingsö og andre Steder i Stavanger Amt havt, idet den
ældre Race paa flere Steder end i Etne er saagodtsom i sin
Helhed og paa en Gang ombyttet med denne bedre Race.

En almindelig Klage fra de Distrikter, hvor Sandsen for

Faarenes Forædling er vakt, er den, at det i de sædvanligvis
fælles Beiter -er vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at for-
hindre, at ædle Faar blive bedækkede af de hyppig i stort
Antal i Beiterne omvankende Vædre af saavel slet Race som
mislig Kropsform og tildels altfor ung Alder. Enighed om at
holde saadanne Vædre paa Stald i Springtiden er meget van-
skelig at opnaa, og de Regler i saa Henseende, som Kommu-
nebestyrelserne paa flere Steder have fattet, kunne neppe til-
lægges nogen Retskraft,. Det- forekommer mig derfor at være
et Spörgsmaal, der er værd Overveielse, om der ikke paa
samme Maade som i flere nyere Love burde ved Lov aabnes
Amtsformandskaberne Adgang til paa Forestilling af vedkom-
mende Kommunebestyrelse og med Kongelig Approbation at
give saadanne Bestemmelser om Adgangen til at slippe ikke
blot Vædre, men ogsaa Hingste og Tyre i fælles Beiter, som
efter Omstændighederne maatte findes hensigtsmæssige.

Med Hensyn til Faarenes Vinterfodring er i Tabel
No. 7 8 Faar i Gjennemsnit satte lige med I. Ko. Opgaverne
derover ere imidlertid meget afvigende. Saaledes sættes I Ko
i Hosanger lig 8 Faar, i Aarstad lig 12, Fjeld 16, Bergens
Landsogne 10, Fitje 10, Skonevik 9, Fjælberg 6, Strandebarm
og Jondal 6, Vos 5 a 6, ligesom den gamle og almindelige
Betegnelse „et Kjydlag Smaler," d. v. s. en Flok Faar, der
forbruger samme Kvantum Foder som en Ko, netop er ensbe-
tydende med 6 Faar. At Forbedring i Femaaret er indtraadt
ogsaa med Hensyn til Faarenes Fodring og navnlig de ædlere
og kostbarere Faars, er ubestrideligt og fremgaar t. Ex. deraf,
at medens i Skonevik for et Faars Vinterfodring for 5 Aar siden
sjelden betaltes over 48 Skill., er Prisen nu 3 a 4 Mark.
Hvorledes Forholdet paa den anden Side dog endnu er i en-
kelte Distrikter, kan sluttes deraf, at Lensmanden i Manger
angiver Antallet af de Faar, som aarlig i Femaaret ere om-
komne af Vanrögt, Sult og Sygdom, til I.- af Besætningerne.
Forövrigt indberettes det fra flere Steder, hvad der formentlig
er en Kjendsgjerning, at Faarene efterat være kurerede for
Skabsygen, ere blevne meget mere letfostrede end för.

Antallet af Ud g an gsfaar antages ikke synderlig foröget.
Det opgives fra Fjeld til 250, Sund 550, Föyen 80 a 100,
Fjære 80, Skonevik 100 og Fjælberg 40. De findes derhos,
som för, ogsaa paa enkelte Öer i Manger og Lindaas.

Hvad Afkastning af Uld og Kj ö d angaar, opgives
den ældre Race (Strileracen) at give 4 a 6 Mk. Uld aarlig og
2 a 3 Bpd. Kjöd; den saakaldte Hvitingsörace 7 a 9 Mk. Uld
aarlig og 3 a 4.1 Bpd. Kjöd; Cheviotfaaret 8 a 15 Mk. Uld
aarlig og 4 a 6 Bpd. Kjöd.

Af Faare ts Sygdomme har især langs Kysten, hvor
Havnegangene ere sumpigere og Fugtigheden större og hvor Faa-
rene gaa længere ude om Hösten, Vandsot ogsaa  i, sidste Fem-
ur været almindelig og navnlig Vinteren 1861-1862 saa
6delæggende, at Faarebesætningerne i Vaag, hvor mange Bru-

gere mistede over Halvdelen af deres Faar og enkelte deres
hele Besætning, opgives at være gaaet ned til / af det tidli-

gere Antal og i Fitje til 1. Til Faareskabsygens Udryddelse

har derimod i Femaaret været föiet saadanne omfattende og

kraftige Foranstaltninger, at denne tidligere saa overordentlig
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stærkt udbredte Sygdom nu, da nærværeude Beretning ned-
skrives, forhaabentlig kan betragtes som udryddet.  Næst at
henvise til foregaaende Femaars-Indberetning ,med Hensyn til,
hvad der tidligere var foranstaltet til denne Sygdoms Heldbre-
delse, meddeles, at Amtsformandskabet i 1861, efter 2de Gange

forud at være neglet- naadigst Approbation paa Bestemmelser,

hvorefter det, i Mistvivl om Nytten af videre Foranstaltninger

til Sygdommens Udryddelse, hævede alle tidligere gjældende
Bestemmelser derom, vedtog nye Bestemmelser, ifölge hvilke
Foranstaltningerne skulde testyres af en valgt Komite og et

tilstrækkeligt Antal lönnede Skabkurerere ansættes, for under
en af vedkommende Departement ansat Dyrlæges Ledning og

Inspektion samt efter en paa omfattende Kurforsög stöttet og
af Indre-Departementets Medicinalbureau bifaldt Kurmethode at
reise om fra Gaard til Gaard og tage samtlige Faar, enten de
fandtes angrebne al Sygdommen eller ikke, under kurativ Be-
handling. Disse Bestemmelser bleve under 11te Januar 062
naadigst approberede, ligesom til Dyrlægens Lönning og Diwt-
godtgjörelse paa Reiser blev af Statens Landbrugsfond tilstaaet
Amtet et aarligt Bidrag af 700 Spd. De övrige Udgifter saa-
som til Medicin (Tobak) og til Skabkurerernes Lön, der fastsat-
tes til 20 Spd. maanedlig, foruden et Underholdningsbidrag af
6 Spd. maanedlig for den Tid, som medgik til deres Oplærelse,
overtog Amtskommunen, dog saa, at den forbeholdtes Refusion

af de engere Kommuner for  - af Udgifterne til Tobak, mod at
de engere Kommuner igjen kunde kræve disse tilbagebetalte af
de angjældende Faareiere. Efterat forskjellige Kurmethoder

vare blevne forsögte og prövede i Löbet af Sommeren 1862,

blev endelig med Medicinalchefens Bifald vedtaget en Kurbe-
handling, hvorunder Dyrene efterat være afklippede Ulden skulde

bades i et Afkog af Tobak af ., 15 Styrke. Til hver 10 Potters
Dekokt blev saaledes anvendt 1 Pd. Tobak, og da Badningen
derhos skulde gjentages paa samme Maade efter 5 Dages For-
löb og der til hver Vadskning antoges at ville medgaa omtrent
2 Potter Dekokt, beregnedes der at ville medgaa omtrent 2. , Pd.

Tobak til hvert Faar. Kurforanstaltningerne, der indtil Juni
11363 bleve ledede af Dyrlæge Schou og senere af Dyrlæge
Lamirechts, bleve fra Begyndelsen af modtagne med stor Uvil-
lie baade paa Grund af de overdrevne Rygter, der vare satte
i Omlöb angaaende Udgifteines Störrelse „ og Kurmidlets dræ-

bende IndvirkningIndvirkning paa Faarene, og maaske allermest paa Grund
af den fuldkomne Mistillid til Kurens Resultater, som flere
foregaaende Aars mislykkede Forsög stærkt havde befæstet. I

Aasenes Sogn til Hamer, Asköens Sogn til Fjeld og Samnanger
Sogn til Os kom det endog Vaaren og Rösten 1863 til aaben-
bar og almindelig Modstand, som umuliggjorde Foranstaltnin-
gernes Iværksættelse for Tiden og först blev beseiret, efterat
Forhörer vare optagne og samtlige Angjaaldende (i Samnanger
103 og paa Asköen 69) ilagte Mulkt og til Amtskommunen
Ansvar af de paa Grund af Modstanden spildte Udgifter. Alt
eftersom Kurforanstaltningerne skrede frem og Resultaterne
begyndte at vise sig, blev Uvillien imidlertid svagere og for
Tiden er der neppe mere end en Mening om Foranstaltnin-
gernes heldbringencle, Fölger. Den Del af Sändhordland, som
ligger söndenfor Tysnoes, havde dels för og dels samtidig med

Kurforanstaltningernes Paabegyndelse for den störste Del iværk-
sat en total Nedslagtning af deres Faar, saaledes at der t. Ex.
i hele Stordöens Sogn Vaaren 1863 ikke forefa,ndtes mere end
27 Faar. Da disse Distrikter Vaaren 1863 bleve omhyggelig
visiterede, uden at Spor af Faareskab paa noget Sted kunde
opdages, blev ingen Vadskning her foretagen. Nogen almin-
delig Yadskning har heller ikke fundet Sted i Distrikterne fra
og med Kvindherred til Bunden af Hardangerfjorden samt i
Röldal, idet Skabsygen her fandtes saa ringe udbredt, ligesom hos
Faareierne selv forudsattes saadan Villie og Evne til paa egen
Haand efter den trykte Veiledning at kurere de skabbede Faar,
som maatte findes, at Udgifterne ved en almindelig Vadskning
antoges at kunne spares. Omhyggelig Visitation ved de af
Amtet og Staten lönnede Funktionærer er derimod ogsaa i
disse Distrikter gjentagne Gange foranstaltet og de antrufne
enkelte Tilfælde af Skab strax tagne under Behandling. I de
övrige Dele af Amtet ere derimod samtlige Faar underkastede
den anordnede Badning, ligesom almindelig Visitation har fun-
det Sted den paafölgende Vaar og speciel Visitation af alle
anmeldte Tilfælde saavel Vaar som Höst. Der er saaledes
kureret:
Rösten 1862 i Tysnæs med 10 Skabkurerere: 4,640 Faar og

286 Gjeder.
▪ 1863 i Fuse, Os, Fane, Aarstad, Bergens By og Land-

sogne samt de Dele af Fjeld, Haus og Hamer,
som ligge paa Fastlandet, med 26 Skabkurerere :
30,264 Faar og 6,829 Gjeder.

- 1864 i den hele Ögruppe fra FSelbjörnsfjorden i Syd
til Amtsgrændsen ved Fensfjord i Nord samt
ligefra de yderste til de inderst beliggende Öer,
Osteröen medindbefattet, ved 36 Skabkurerere
43,658 Faar og 36 Gjeder.

- 1865 i de resterende Dele af Hosanger, Haus, Hamer,
Manger og Lindaas samt paa Vos ved 36 Skab-
kurerere : 48,841 Faar og 522 Gjeder.

altsaa ialt 127,403 Faar og 7,673 Gjeder. Al Tobak er med-
gaaet netop hvad der oprindelig var beregnet nemlig Pd.
pr. Faar, men da en Del Faar, paa hvilke den förste Vadsk-
ning viste sig at have været utilstrækkelig, have maattet vad-
skes om igjen 3die og 4de Gang, er af Tobak medgaaet : i
1862: 1600 Pd., 1863: 12,402 Pd., 1864: 18,696 Pd. og
1865 : 23,818 Pd. eller ialt 56,516 Pd. Tobakken, for hvil-
ken siden 11te April 1863 har været tilstaaet Toldfrihed, er
bleven betalt med 12 a 26 Skill. pr. Pd. Priserne vare nem-
lig stadig noget faldende, medens den störste Prisforskjel dog
finder Steel. )mellem amerikansk og hollandsk Tobak, hvilken
sidste nemlig ikke koster stort mere end Halvparten, af hvad
den amerikanske koster. Hollandsk Tobak blev derfor gjenta-
gende forsögt ved Siden af den amerikanske, men Resultaterne
viste sig saa ugunstige, at man -sluttelig ganske opgav at bruge
den. Den amerikanske viste sig derimod i mærkelig Grad
virksom til Skabmiddens Ödelæggelse. Antallet af de Faar,
der ved den paafölgende Visitation fandtes fremdeles skab-
bede og som saaledes rhaatte vadskes paany, udgjorde nemlig
efter Vadskningen i 1862 pCt. af det samlede Antal, efter



M. Söndre Bergenhus Amt.	 C. No. 2.	 23

Vadskningen i 1863, hvor hollandsk Tobak var benyttet, 4,6pCt.
og hvor amerikansk var brugt, 0,26, pCt., efterVadskningen i 1864,
hvor hollandsk Tobak var brugt, 2,7 pCt. og hvor amerikansk,
0,03 pet. og efter Vadskningen i 1865, da alene amerikansk
Tobak blev brugt, 0,00012 pet., nemlig kun 6 Faar af 48,841.
Skabkurererne arbeidede i Regelen 3 paa hvert Parti, saaledes
at 2 reiste i Fölge, hvoraf den Ene udförte 1 ste Gangs Vadsk-
ning, medens den Anden samtidig besörgede Faarehusenes Ren-
gjöring og den afklippede Ulds Forsegling. Den Tredie  fulgte

efter omtrent 5 Dage senere, og foretog 2den Gangs Vadskning.
I Gjennemsnit faldt paa hver Skabkurerer pr. Dag, deri ogsaa
indberegnet, hvad der medgik til Reiserne fra Gaard til Gaard,
iste Aar 30 Faar, 2det Aar 40 og senere 46. Enkelte af
dem bleve senere benyttede til i Forening med Dyrlægen og
en af Amtsagronomerne, som den hele Tid var stillet Dyrlægen
til Assistenee, at foretage Visitation af de vadskede Faar og i

Tilfælde Omvadskning samt til at bryde Forseglingen for den
Faarene afklippede Uld, naar saa lang Tid var hengaaen, at
de i Ulden tilstedeværende Skabmidder kunde antages at være
döde. De samlede Udgifter i Anledning af de her omhandlede
Foranstaltninger have for Amtskommunens Vedkommende udgjort
fra 1ste April 1862 til 1 ste April 1863 1,054 Spd.

	

—z— 1863	 1864 4,143 — 88 —

	

1864	 1865 4,969 — 118

	

1865	 1866 5,716 — 76 —

Ialt 15,885 Spd. 101 Skill.

hvoraf et Belöb af 6,530 Spd. 94 Skill. igjen er refunderet af
de engere Kommuner. Foranstaltningerne have saaledes paa-
krævet store Udtællinger for Amtet, men da det vil erindres,
at det aarlige Tab i Anledning af Faareskabsygen var efter et
lavt Overslag beregnet til 20,000 Spd., maa Pengene alligevel
ansees meget vel anvendte, hvis det kan antages, at Skabsygen
nu er udryddet. Og dette er der fuld Grund til at haabe, idet
de i Löbet af sidste Höst og Vinter anmeldte Tilfælde af Skab
have indskrænket sig til ganske faa. Faarenes Behandling
efterlader vistnok endnu altfor meget at önske, saaledes at
Betingelserne for Skabbets fornyede Udbredelse maa erkjendes
at være gunstige. De langs Grændsen af Nordre Bergenhus
Amt beliggende Distrikter trues ogsaa stadig af Smitte, saa-
længe ikke Skabsygen ogsaa i dette Distrikt er bleven udryd-
det, men med Foranstaltningerne hertil er man nu ogsaa
dette Amt beskjæftiget, og Skabsygens Udryddelse her i Söndre
Bergenhus föles nu som et saa stort Gode, ligesom de til
Öiemedets Opnaaelse anvendte Ofre have være saa store, at
det tör ventes, 'at man vil ware meget ængstelig for en ny
Udbredelse af Smitten. Dette synes ogsaa at kunne sluttes af
det store Antal Anmeldelser om mistænkelige Tilfælde, som
ere indlöbne, men hvoraf, som anfört, kun meget faa have vist
sig at were Skab og af den Beredvillighed, hvormed Kommu-
nebestyrelserne have valgt  Tilsynsmænd med den Opgave sta-
dig at have sin Opmærksomhed henvendt paa Distriktets Faar,
navnlig de fra andre Steder indförte, og foranstalte snarest
muligt undersögt ethvert mistænkeligt Tilfælde. Da de gjæl-
dende Bestemmelser derhos fastsætte Mulkt for Enhver, som

undlader ufortövet at gjöre Anmeldelse til Lensmanden om
Tilfælde af Skab, og Lensmanden, efterat have forvisset sig
om Sygdommens Tilstedeværelse, kan anordne de smittede Faar
strax nedslagtede i Tilfælde af, at Eieren ikke foranstalter dem
undergivne kurativ Behandling paa en mod Smittens Udbre-
delse betryggende Maade, antages der at were Wort, hvad
med Rimelighed gjöres kan for at forebygge ny Udbredelse af
Skabsygen. Til ikke liden Hjælp i saa Henseende antages det
ogsaa at ville ware, at man ved Valg af Skabkurerere har sögt
at faa bosiddende Personer fra alle de Distrikter, hvor Skab-
sygen har været udbredt, saaledes at alle disse Distrikter nu
have saadanne i Skabsygens Undersögelse og Helbredelse kyn-
dige Mænd, til hvilke man med Lethed kan hentye.

Antallet af Gje d er er i Femaaret -og navnlig som Fölge
af Loven af 16de Mai 1860 betydelig indskrænket. Det ud-
gjorde efter Tællingen ved Udgangen af 1855 : 23,192 og efter
Tællingen ved Udgangen af 1863 : 22,789, men da der sand-
synligvis har fundet nogen Forögelse Sted i Femaaret 1856--
1860, er Formindskelsen i Femaaret 1861 65 formentlig en
god Del större, end de anförte Tal vise. I Forhold til Fol-
kemængden er Tallet störst i Lindaas, Haus, Fane, Os, Fuse,
Tysnes, Skonevik, Kvindherred og Röldal og mindst i Manger,
Aarstad, Fjeld, Sund, Vikör og 'los. Deres Vinterfodring fore-
gaar i Almindelighed langs Kysten og koster saaledes Lidet
eller Intet. Vosserne bruge nemlig hver Höst at nedslagte
deres Gjeder og hver Vaar at indkjöbe ny Besætning fra Nord-
hordland, især Lindaas, Haus og Hosanger, medens fra Indre-
Söndhordland Gjederne om Hösten bringes ud mod Kysten for
i Vinterens Löb at ernære sig selv og om Vaaren at hentes
tilbage. Vossernes Fortjeneste paa deres Gjedehandel er op-
givet til I Spd. pr. Gjed og Antallet af de Gjeder, der saale-
dés aarlig kjöbes, til 400 Stkr. i Evanger og 500 Stkr. i det
övrige "los. Om Sommeren holdes Gjederne paa Vos og i
Röldal samt tildels i Hardanger paa Sætrene, hvor de opgives
i Gjennemsnit at afgive Bpd. Mysost og Bpd. Hvidost
eller saakaldet Melkeost. I Etne holdtes i 1862 100 Gjeder
paa en Fjeldstöl i 16 Uger og gave et Udbytte af 821 Bpd.
Myseost og 80 Bpd. Hvidost, ialt til et Belöb af 187 Spd.
60 Skill. Udgifterne til Leie af Beite, Lön og Kosthold til 3
Personer samt Transport udgjorde 78 Spd. Udenfor Vos og
tildels Hardanger forbruges Gjedemelken næsten overalt i Hus-
holdningerne, ligesom Gjederne der netop af denne Grund pleie
om Sommeren at holdes hjemme ved Gaarden. I Manger og
andre Distrikter længst ude mod Kysten bliver Gjeden kun
sjelden malket, hvorimod disse Dyr der holdes alene for Kjö-
det og Skindet, af hvilke det sidste fremdeles söges meget til
Skindklæder under Fisket. At Gjederne fremdeles vil aftage i
Antal er sandsynligt; men paa den anden Side er deres Nytte
saa stor, deres Underholdning saa billig og deres Skade paa
höiereliggende og skovlöse Fjeldgaarde samt i Lokaliteter, der
kun ere tilgjængelige for Gjeden, saa ringe, at Klagerne over,
at Loven af 16de Mai 1860 er gaaet forvidt i sine Bestem-
melser om Gjeden, idetmindste under saadanne lokale For-
holde, som de, der paa mange Steder ere almindelige i Ber-
gens Stift, — ere mange. Fra enkelte Distrikter meldes ogsaa,
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at Gjedernes Antal i de allersidste Aar synes igjen at være i

Tiltagende.
Antallet af Svin er i Tiaaret 1856-1865 foröget fra

6,233 til 7,148, hvilket sidste Tal er fordelt paa Amtets Fog-
derier saaledes, at

i Nordhordland falder 1 Svin paa hvert 2,6 Brug,
i Söndhordland . . 1 1,2 ---
i Hardanger og Yos . 1 1,1 --

Ifölge Lensmændenes Indberetninger holdes imidlertid i de
allerfleste Dele af Amtet i Regelen 1 Svin paa hver Hushold-
ning, derunder ogsaa medregnet Husmændenes, og at Svine-
holdet i. Gjennemsnit for det hele Aar er meget betydeligere,
end de ovennævnte Tal udvise, er let begribeligt, naar hensees
til, at Tællingen er foregaaet paa en Tid af Aaret, da den al-
mindelige Nedslagtning af Svin netop har fundet Sted og An-
tallet af disse Dyr saaledes reduceret til det mindst mulige.
Tællingens Resul tat viser sig endog större end man efter Om-
stændighederne skulde vente, idet det kun er Etne og Sko-
nevik samt tildels Fjælberg, Eidfjord og Vos, som drive egent-
lig Svineavl, medens derimod Amtets övrige Distrikter dels
derfra og dels fra Sogn forsynes med Grisunger, som de op-
föde, gjöde og slagte, og som de hovedsagelig holde, dels for
at faa en passende Anvendelse for Affaldet i Husholdningen
og det Fiskeaffald, som de övrige Husdyr ikke ville cede, og
dels for efter Dyrene at samle en Del Gjödning. Fraregnet
Vos ag de sydligste Dele af Fjælberg, altsaa begge Yderkanter
af Amtsdistriktet, holdes nemlig Svinene ellers inde paa Fjös
det hele Aar. Deres Underholdning koster desuagtet lidet,
navnlig i Omegnen af Bergens By, hvor Byens Kjökkenaffald
faaes kjöbt for en meget ringe Penge, men Fleskepriserne have
paa den anden Side holdt sig saa lave, at det sikkerlig er
med god Grund, at der ofte opkastes Tvivl om Fordelagtighe-
den. I Aarstad, Fjælberg og Strandebarm er i Femaaret ind-
fört enkelte Svin af bedre Racer, men foiövrigt er den al-
mindelige Race den saakaldte Etnerace og Sognerace, som
slagtet i en Alder af 1 a 2 Aar sjelden veier mere end 4
a 6 Yoga.

Antallet af tamm e Rensdyr er nu indskrænket til en
Flok paa 60 a 80 Stkr. paa Fjeldet mellem Bordalen af Vos
og Yikör. Af Fj ærkræ holdes kun Höns og disse i meget
ringe Antal, naar undtages i Etne og Aalund.

For almindelige og mere ondartede Syg do mm e paa
Husdyrene har Amtsdistriktet i Femaaret været forskaanet
'mar alene undtages Faarene, hvorom det Fornödne tidligere
er berettet. Amtets 3de Dyrlæger have derfor havt forholds-
vis liden Praxis, — Noget, som selvfölgelig har sin væsent-
ligste Grund i Lokalforholdene.

Hðhösten var i 1861 og 1862 neppe middels, i 1863
bedre og i 1864 og 1865 god, uagtet Vaaren ogsaa i disse
Aar var kold og regnfuld. Misligst har Höavlen gjennem hele
Perioden stillet sig for Fjeldgaardene og navnlig for Röldal,
hvor Aarenes Regnfuldhed og Kjölighed selvfölgelig har været
mest hinderlig for Græsvæxten, og hvor derhos fra 1862 af
Lemæn og Mus i en usædvanlig Mængde have dels opspist
det i Laderne allerede indsamlede HO, dels afgnavet og öde-

lagt Græsroden paa Markerne og endog angrebet Skoven,
saaledes at en Del af denne er gaaen ud. Fjeldbeiterne vare
i 1861 gode, i 1862 og endmere i 1863 mindre gode, men

derimod i 1864 og i 1865 igjen gode.

I det Hele taget kan Höhösten og Havnegangene dog
regnes for middels, og da derhos Engkultpren er skreden no-
get fremad ag Kreaturernes Antal neppe er synderlig foröget i

Femaaret, er der god Grund til at antage, hvad næsten samt-
lige Lensmænd meddele, at Dyrenes Underholdning har været
bedre end forhen og som Fölge deraf Fædriftens Udbytte

foröget. H est e avl e n er forholdsvis af ringe Betydning og
afgiver ikke stort flere Heste end til Distriktets eget Behov.
Der er opgivet aarlig at være solgt fra Manger 10, fra Ha-
mer 30, Haus 50, Fuse 20, Tysnces 10, Fjælberg 12, Etne 45,
Kvindherred 20, Strandebarm 10 a 12, Vikör 20, Röldal 5 a 6
og Yos 90, men da en Del Heste indföres i Amtet fra andre
Distrikter og en Del af de ovenfor som solgte opgivne Heste
ere afhændede fra et Herred til et andet inden Amtet, antages
det Antal Heste, der aarlig udföres fra Amtet mere end der
indfðres, naar behörige Tillæg gjöres for de Distrikter, hvorfra
ingen Opgave er meddelt, neppe at kunne sættes hörere end
til 400. Sættes derhos Gjennemsnitsprisen til 20 Spd., hvilket
ialfald ikke er for höit, i Betragtning af, at de forholdsvis
fleste Heste sælges fra 'los og de indre Distrikter, hvor He-

stene ere i höiere Pris end i Kystdistrikterne, bliver det sam-
lede Salgsbelöb 8,000 Spd.

Af Melk  er opgivet at blive solgt :

fra Fane	 af Produktionen eller omtrent 	 717,000 Kander.

- Aarstad Sogn ogBergens Landsogne 4. eller 390,000
- Asköens Sogn . .	 224,000

- Hosanger	 .	 30,000

- Haus .  	 40,000
Lægges hertil for Aasenes Sogn af Hamer

og enkelte fjernere Distrikter . 	 .	 69,000	 —

skulde det hele Melkesalg udgjöre . . . 1,470,000 Kander,
eller omtrent 50 Kander aarlig pr. Individ af Bergens Byes
nuværende Befolkning. Prisen paa nysiet Melk er lidt stegen,
saaledes at der ofte betales 8 Skill. pr. Kande, men forövrigt
ere Melkepriserne omtrent de samme, som i forrige Femaars-
Indberetning anfört. Sættes den for söd og sur Melk i Gjen-

nemsnit til 5 Skill. pr. Kande, udgjör Melkesalgets Pengeud-
bytte 61,250 Spd. Men dette er da ogsaa Melkedistrikternes
Hovedindtægt af deres Fædrift, hvorfor andre Fornödenheder
maa anskaffes, deriblandt ogsaa Smör og — af dem, der sælge
Melken sod — tillige sur Melk.

Af Sm ör opgives at være solgt
fra Kinservik, hvor 1VIelkekjörenes Antal sættes til 	 af det

samlede Antal Storfæ, og hvor Smörafkastningen pr. Ko
sættes til 6,5 Bpd. og Forbruget til af Pro-
duktionen  	 • • 11,872 Bpd.

- Ulvik er Melkekjörenes Antal sat til 	 og
Smörsalget til . . 	 6,000 —

- Röldal . .	 760 —

18,632 Bpd.
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Transport 18,632 Bpd.
i 'Vikör: Melkekjörenes Antal a, Forbruget	 5,000
- Jondal: Melkekjörenes Antal a, Smörafkast-

ning pr. Ko 4 Bpd. . 	 400
- Strandebarm : Melkekjörenes Antal t, Afkast-

ning pr. Ko 5 Bpd. . 	 225
- Kvindherred : Melkekjörenes Antal	 .	 .	 600
- Evanger : Melkekjörenes Antal =1, Forbrug	 4,350
- Det övrige Vos: Melkekjörenes Antal t.

Opgave over Produktion, Forbrug og Salg
savnes, men ansættesMelkeafkastningen til1,000
Potter pr. Ko, Smörafkastningen til 5,6 Bpd.,
saaledes som antaget ovenfor Side 19 og 20
og Forbruget til	 som for Evanger, skulde
der sælges mindst . . 	 . 23,000 -

Ialt fra det Side 19 under Bogstav d opförte
bedste Fædriftsdistrikt i Amtet . .	

•	

52,207 Bpd.

Opgaverne fra Jondal, Strandebarm og Kvindherred for-
menes imidlertid aabenbart for lavé, baade i Sammenligning
med Opgaverne fra de tilstödende Distrikter, og fordi de for-
udsætte et Smörforbrug af omtrent 22,600 Bpd. eller over 24-
Bpd. pr. Individ. Paa den anderi Side er t. Ex. Opgaven fra
Kinservik maaske temmelig höi. Antages i Gjennemsnit for
det her omhandlede Distrikt Melkekjörenes Antal at udgjöre
I- af det hele Antal Storfæ og Melkemengden sættes til 1,000
Potter pr. Ko, Smörgehalten i et Forhold af 15 Potter Melk
=1 Pd. Smör samt endelig Forbruget til af Produktionen,
skulde Distriktet kunne sælge ialt 59,200 Bpd. Smör. Sættes
Kvantiteten til 50,000 Bpd. tör man saaledes med Sikkerhed
kunne antage,- at den idetmindste ikke er sat for höit.

I Fjælberg er Melkekjörenes Antal sat til den hele
Produktion af Smör til 4,362 Bpd. (pr. Ko til 3 Bpd.) og
hvad der sælges til   . 600 Bpd.
I Skonevik : Melkekjörenes Antal t og hvad der

sælges til	 . . . . . . . . . 	  900 -
- Etne : Melkekjörenes Antal	og hvad der sæl

ges til	 ............	 .	 . 2,250
- Tysnws: Melkekjörenes Antal	 Smörafkastningen

pr. Ko til 3 a 4 Bpd. og hvad der sælges til 1,000 -
Opgaven fra Etne synes höi, men siges stöttet til nöiag-

tige Undersögelser. Opgaverne fra Fjcelberg og Skonevik, der,
om man kan antage en gjennemsnitlig Melkemmngde af 850
Potter, vilde forudsætte et Smörforbrug af over 2 Bpd. pr.
Individ, synes derimod for lave. En Kvantitet af 5,500 Bpd.
formenes de nævnte Distrikter mindst at have til Udsalg.

I Fjære, Föyen og Fitje Thinglage, hvor Forholdet af
Melkekjör er ansat til resp. a., I og -1 og Smörafkastningen
pr. Ko til 3 a 4 Bpd., opgives fra Fjære at blive solgt 210 Bpd.
og fra Fitje, at hvad der sælges, ikke udgjör mere, end hvad
der kjöbes. Fra Föyen mangler Opgave. Smörproduktionen
disse Distrikter er vistnok forholdsvis ringe, men da Distrik-
terne dog have mindst 6,300 Melkekjör, formenes 800 a 1,000
Bpd. t kunne antages at blive solgt ogsaa fra disse Distrikter.

Af Nordhordlands Fogderi sælge Distrikterne omkring

Bergens By Melken til Byen og kjöbe saaledes mere, end de
sælge af Smör. Da det derhos i disse Distrikter ikke svarer
Regning at opdrætte Kreaturer, er Melkekjörenes Antal her
uforholdsmæssig stort, nemlig i Fane 39. og i Aarstad PT af

det samlede Antal Storfæ. I de övrige Dele af Nordhordland
er af Storfæet antaget at være Melkekjör, men af flere Aar-
sager er Smörproduktionen alligevel forholdsvis ringe. Der
opgives aarlig at blive solgt
fra Mo Sogn i Hosanger . 975 Bpd.

- Haus   465
- Os Sogn 300 Bpd. og Samnanger S . ogn 1,50013f0 1,800

- Fuse . • • • • • • • • • • • • • 2,850 -
Fra Sandnæs Sogn af Lindaas antages at blive solgt mindst

1,000 Bpd., men de övrige Dele af Fogderiet sælge igjen saa
lidet, at det hele Kvantum neppe kan sættes höiere end til
8,500 Bpd. Af Fogden er det vistnok ansat til 12 a 13,000
Bpd., men deri antages indberegnet Evanger Sogn af Tos, som

fra 1ste Januar d. A. er adskilt fra Nordhordland og ogsaa i

civil Henseende forenet med Vos.
Ifölge Ovenstaaende formenes det hele Kvantum Smör,

som Amtets Indvaanere aarlig sælge, at kunne anslaaes til
65,000 Bpd., som efter en Gjennemsnitspris af 11 Mark pr.
Bpd. giver en aarlig Indtægt af 143,000 Spd.

Al 0 s t, hovedsagelig Gammelost, er opgivet at blive solgt
fra Hosanger 450 Bpd., fra Evanger 1,100 Bpd., fra Fuse 30
Bpd., fra Strandebarm 12 a 15 Bpd., fra Jondal 30 Bpd., fra
Vikör 1,800 Bpd., fra Kinservik 2,640 Bpd., fra Ulvik 4,000
Bpd. og fra Röldal 580 Bpd. Hertil kan lægges for Vos an-
tageligen 5,000 Bpd. Prisen ansættes til 3 a 4 Mark pr. Bpd.

Af T alg opgives solgt fra Hosanger 600 Bpd., fra Haus
75, fra Fuse 150, fra Sund 60, fra Tysnws 80, fra Strande-
barm 200, fra Skonevik 600, fra Jondal 70, fra Vikör 600,
fra Ulvik 3. a 400 og fra Röldal 65 Bpd. Priserne ere 6 a 7
Mark pr. Bpd. og den samlede Kvantitet, som sælges, sand-
synligvis temmelig betydelig, men til Erstatning for denne
indkjöbes en Del Tran og i de sidste Aar tillige en Del Pa-

raffinolie.
Fra ialt 20 Thinglage er opgivet at blive solgt af le v en cl e

Kre a tur er, dels til Slagt og dels som Melkekjör, ialt 4,122
Stkr. til omtrent samme Priser som forben, og fra 13 Thing-
lage ialt 7,345 F a ar til en Gjennemsnitspris af 9 a 10 Mark
pr. Stk. Lægges hertil, hvad der sælges fra de Thinglage,
hvorfra ingen Opgave er meddelt, samt hvad der sælges al
Kalve og Gjeder og hvad der afsættes som Spegekjöd o.
vil det skjönnes, at det Belöb, som paa denne Maade indkom-.
mer, neppe er mindre end det Belöb, hvorfor der sælges Smör,
om det end ikke længere overstiger dette.

Hvad der sælges af Flesk er i det Hele taget ikke be-
tydeligt, men indbringer dog sammenlagt Noget. Kvantiteten
opgives exempelvis fra Os til 1,500 Bpd. og fra Fuse til 1,050
Bpd. og Prisen, som för, til 4 a 5 Mark pr. Bpd. Fra Etne
sælges derhos aarlig 2,200 Grisunger og fra Fjælberg 1,000
Stkr. til en Pris af 4 a 5 Mark pr. Stk.

Faarenes Ul d, der for det hele Amtsdistrikt selvfölgelig
udgjör en betydelig Kvantitet, sandsynligvis over 50,000 Bpd.

4
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forbruges for den allerstörste Del til Almuens Beklædning.
Det samme er Tilfældet med Huder og Skind, dog med Und-
tagelse af Kalveskindene, der for en stor Del sælges og hvoraf
opgives aarlig at blive afsat t. Ex. fra Evanger 1,200, fra
Strandebarm 1,000, fra Fjælberg 1,000, fra Etne 1;250, fra
Jondal 800, fra Vikör 1,400 og fra Kinservik 2,000. Prisen
opgives til 36 a 48 Skill. pr. Stk.

Arealet af den naturlige Eng er af de forberedende
Matrikuleringskomiteer opgivet til:
i Nordhordlands Fogderi .	 172,262 Maal.
- Sönd hordlands —	 130,728
- Hardanger og Vos —	 112,910 —

Ialt
	

415,900 Maal.
Avlen af Hö er ligeledes opgivet til:

i Nordhordlands Fogderi .	 . . 2,424,971 Voger,
- Söndhordlands	 —	 . . 1,376,863
- Hardanger og Vos
	

2,095,939 —

Ialt 5,897,773 —
Fratrækkes, hvad der avles paa Udslaatter og Fjeldslaatter,

hvorover Opgave indeholdes i Tabel No. 4 og 8 og som for
de indre Distrikter er betydeligt, for Röldal endog det dob-
belte af,- hvad der avles paa Hjemmeböerne — udgjör den gjen-
nemsnitlige Avl pr. Maal i Nordhordland 15,5 Vog, i Sönd-
hordland 11,0 Vog og i Hardanger og Vos 14,1 Vog. Naar und-
tages Distrikterne nærmest om Bergens By, hvor Melkens höie
Pris medförer, at man lægger stor Vind paa Engen og navnlig
gjödsler denne stærkt, er der imidlertid liden Grund til at an-
tage, at Höudbyttet skulde være störst i Nordhordland, og de
opgivne Tal antages i det Hele taget at maatte ansees som
meget usikre, da Beregningen af Engens Areal og Afkastning
under Forholde som de her værende höre til de overmaade
vanskelige. Hvad der er vist, er dog, at Höudbyttet i Fem-
aaret er en god Del foröget, ikke blot derved, at sen Del gam-
mel Ager er gjenlagt til Eng og större eller mindre Dele af
Udmarken indlagte under Böen, men ogsaa derved, at man ved
udvidet Afgröftning og Gjödning har sögt at gjöre det gamle
England frugtbarere end forhen. Overmaade meget staar dog
endnu tilbage at önske med Hensyn til Engens Behandling.
Engvanding er fremdeles saagodtsom ukjendt og Vaar- og
endnu mere Höstbeitning fremdeles i Brug paa samme Maade
som i forrige Femaars-Indberetning anfört. Det förste Skridt
til nogen Forandring hermed tör maaske blive gjort af Röldal,

• hvor under et den 27de September 1865 afholdt Landbomöde
nogle og tredive tilstedeværende Gaardbrugere enedes om og
skriftlig forbandt sig til fra samme Dag at ophöre med al

Forholdet mellem Besætning og Avl var ifölge

Beitning paa Hjemmeböerne saavel Vaar som Höst under en
Mulkt af 1 Spd. til Fattigkassen, dog med Ret for Enhver til
at udöve saadan Beitning paa egen Bö, naar han ved Tjo-
ring, Gjetning eller paa anden Maade sörgede for, at hans
Kreaturer ikke kom ind paa Andres Eiendom. Femaarets
Regnfuldhed bar medfört, at Brugen af Hesjer har været al-
mindeligere end för, ligesom man först  i Femaaret har begyndt
til Græssets Ophængen i Hæsjerne at benytte galvaniseret
Jerntraad eller almindeligere tjæret Sömandsgarn istedetfor
Træstænger ; men forövrigt vides med Hensyn til Höstnings-
maade eller Udgifterne derved ingen Forandring at være ind-
traadt. Priserne paa Hö, der forövrigt ere meget varierende
efter Aarstiden, ere maaske stegne noget og opgives nu til
24 a 48 Skill. pr. Vog. Halmpriserne variere endnu mere og
ere paa mange Steder lidet Gjenstand for Salg. I og omkring
Bergen, hvor der bruges forholdsvis mere Kraftfoder, men hvor
der avles forholdsvis lidet af Halm, ere Halmpriserne ofte Ego-
saa höie som Höpriserne, men i længere Afstand fra Byen
kunne de i Regelen ansættes til Halvdelen deraf.

Lövskov en har med Hensyn til Lövets Benyttelse som.
Foder fremdeles ingen væsentlig Betydning uden for Hardan-
ger, hvor t. Ex. i Kinservik aarlig indlpstes omtrent 450,000
eller, regnet efter store Hundreder, 374,320 Lövkjærv. 4 voxne
Personer regnes paa 1 Dag at kunne höste 3 store Hundreder,
til hvis Hjembringelse ligeledes i Gjennemsnit kan regnes 4
Dagsverk. Prisen pr. Kjærv ansættes saaledes til omtrent 1

Skill., men forövrigt ere de sjelden Gjenstand for Salg, uden
forsaavidt af dem, der selv ingen Skov have, betales en Skov-
leie af omtrent 60 Skill. pr. 100 Kjærv. Forholdet hermed
saavelsom med de övrige Fodersurrogater er forresten ganske
det samme som i forrige Femaar, naar undtages, at Brugen
af de sletteste af disse og navnlig af den langs Kysten saa al-
mindelige Lyng formenes noget aftaget i samme Forhold, som
Vinterfodringen kan antages at være forbedret.

Hvad angaar av n e g an gene er Forholdet ligeledes ufor-
andret det samme, som för.

Af Matrikuleringskomiteerne er A r e al e t af Ager og
Eng samt det indbyrdes Forhold mellem disse op-
givet saaledes :

Maal Ager. Maal Eng. Fotholdstal.
Nordhordlands Fogderi
	

24,149
Söndhordlands —
	 24,009

Hardanger og Vos
	

16,642

Söndre Bergenhus Amt	 64,800
	

415,900
Tællingen ved Udgangen af Aaret 1865 fölgende :

172,262
130,728
112,910

: 7,1
1 : 5,4
1 : 6,8

1 : 6,4

Stort Kvæg. Heste. Faar. Tönder Korn. Tönder Potetes.
Nordhordlands Fogderi . 	 17,7

	
1	 42,4
	

25,4
	

40,2
Söndhordlands	 —	 10,6

	
1	 29,5
	

25,5
	

27,1
Hardanger og Vos	 .	 9,5

	
1	 21,9
	

18,3
	

22,5

Söndre Bergenhus Amt . . 12,6
De Fremskridt, som ifölge alt Foranstaaende ere gjorte

i Femaaret med Hensyn til Agerbrug og Fædrift, ere vistnok
ikke saa store, at Resultaterne deraf kunne siges at have i

1 31,1 23,0 29,9
nogen kjendelig Grad lettet de Livsvilkaar, hvorunder Amtsdi-
striktets Indvaanere leve. Men at Virkningerne ikke ville ude-
blive, og at Fremskridtene ikke ere saa ganske ringe, er for-
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mentlig utvivlsomt, ligesom det mest glædelige derved er, at
Interessen fortrinsvis synes at were rettet paa Fædriften, denne
navnlig for Bergens Stift allervigtigste Del af Landbrugsnæ-
ringen, men som tidligere har været i saa höi Grad vanskjöt-
tet og paa mange Steder neppe tillagt stort större Betydning
end som afgivende en Del Gjödning til Agerbruget. Erkjen-
delsen af, at den ældre Brugsmaade er modtagelig for store
Forbedringer, er fremfor Alt et overmaade stort Fremskridt, og
den moralske Indflydelse, som en ny med Held gjennemfört
Foranstaltning medförer, t. Ex. den under saa stærk Modstand
foretagne Kurering af Faareskabbet, overmaade velgjörende.
Forholdene ere forövrigt meget forskjellige i de forskjellige
Dele af Amtet. Gunstigst stiller det sig utviVlsomt i Kvind-
herred og paa Halsenöen af Fjælberg, ligesom det formentlig
maa siges om hele Indre Söridhordland, at Interessen for Frem-
skridt her synes at være stærkest vakt, navnlig viser der sig i
Etne glædelige Forandringer til det Bedre. Hardangerne ere
fremdeles uden Sammenligning Amtets indsigtsfuldeste og mest
foretagsomme Indvaanere, men deres Næringsveie ere saa for-
skjelligartede, at Interesserne ledes i forskjellige Retninger, lige-
som en stor Del af Hardanger har et saa  indskrænket og
vanskelig dyrkbart Jordsmon samt en saa lang og besværlig
Vei til sine Sommerbeiter, at store Hindringer heraf opstaa.
Vosserne ere rigeligst af alle Amtets Indvaanere forsynede med
fortrinlig Jord, gode Sommerbeiter og Skov, men paa enkelte
hæderlige Undtagelser nær, röbes der blandt dem indtil denne
Tid ringe Interesse for Fremgang. De erkjende nödig, at de
have noget at lære, og vise sig derfor ogsaa i ringe Grad vil-
lige til at yde Bidrag til saadanne nyttige Foranstaltninger,
som andensteds omfattes med stor Interesse. Bedre er for-
saavidt Forholdet i Nordhordlands Fogderi, der forövrigt med
Hensyn til Landbrug staar lavest, men hvor i flere Distrikter
og navnlig i Lindaas, (dog fraregnet Östereims Sogn), Hosanger
og Fuse fiere Tegn dog vise, at man tenker over Stillingen og
önsker Forbedringer. For den yderste Kyst er forövrigt her
som i Söndhordland Fiskeriet Hovedsagen, og heri kunne Di-
strikter som Manger, Fjeld, Sund, Fitje og Finnaas have megen  Und-
skyldning for, at Landbruget staar saa lavt, som Tilfældet er.
Derimod er det ikke let forklarligt, at Distrikterne i Nærheden
af Bergens By fremdeles staa saa meget tilbage og vise saa
liden Interesse for sine Næringsveies Udvikling, og ganske be-
tegnende er det, at, da Amtsagronom Pedersen i 1862 bereiste
Fane, sögtes hans Veiledning kun af 14 Gaardbrugere, som

Alle vare enten indflyttede fra andre Distrikter eller saadanne
Indflyttedes nærmeste Descendenter.

Amtets ældre Landbrugsskole  paa den forpagtede
Gaard Sandvik i Kvindherred var i Virksomhed til 23de Marts
1862, da den blev nedlagt for at afløses af en ny Skole paa
den for Amtskommunens Regning indkjöbte Gaard Stend i Fane.
Fra Femaarets Begyndelse til Skolens Nedlæggelse blev fra
samme udexamineret ialt 16 Elever, ligesom sammesteds blev
forarbeidet 31 Ploge, 1 Harv, 3 Kjærrer, 2 Hövogne og 1
Dröftemaskine. Den nye Skole paa Stend er imidlertid ikke
kommen i Virksomhed förend efter Femaarets Udlöb, idet For-
anstaltningerne i Anledning af Faareskabsygen ansaaes for-
holdsvis endnu mere paatrængende og i den Grad gjorde Krav
paa Amtskommunens Pengeressourcer, at man ikke samtidig kunde
overtage de betydelige Udgifter, som Oprettelsen af en ny
Landbrugsskole og dens Forsyning med fornödne Bygninger,
fornödent Inventarium og Andet, altid gjör nödvendig.

Derimod har med Bidrag af Statskassen 2de A mts a gr o- -

nomer gjennem hele Femaret havt Ansættelse i Amtet, lige-
som med Bidrag dels af Statskassen, dels af Selskabet for Nor-
ges Vel en Præstegjeldsagronom har virket i Lindaas gjennem
hele Femaaret og en lignende Agronom i Kinservik fra 1863
af indtil Femaarets Udgang. Den tidligere ansatte Præste-
gjeldsagronom i Hosanger sluttede derimod sin Virksomhed i
Femaarets Begyndelse. I 1864 bleve enkelte Dele af Amtet
en kort Tid bereiste af en af Statsagronomerne, og fra Hösten
1865 • har Amtsdyrlægen for Hardanger og Vos, der tillige er
Agronom, mod Godtgjörelse for Skyds og Diæt reist om i sit
Distrikt 2 Gange aarlig Vaar og Höst — for at gaa dem
tilhaande, der til deres Husdyrs Behandling maatte önske hans
Hjælp og for under et Par Dages Ophold paa bestemte Steder
i ethvert af Distriktets Herreder at holde Foredrag og paa
anden Maade meddele Veiledning i Kreaturrögt og Kreaturstel.
En lignende Forföining er efter Femaarets Udlöb ogsaa truffet
for Söndhordlands Vedkommende, hvis Dyrlæge ligeledes er
Agronom. Nytten af den Veiledning, der saaledes er meddelt,
er umiskjendelig og almindelig erkjendt, ligesom Sögningen
efter samme har vist sig stadig tiltagende.

Af F rugtuds tillin g e r har, som tidligere berettet, kun
været afholdt een, nemlig i 1861. Derimod har af Dyrskuer
været afholdt: for Heste en for Statens Regning bekostet Ud-
stilling paa Vos den 27de Juni 1865 og for Kjör og Faar
fölgende :

1. 1863 October 3die paa
2. 1864 Mai	 19de
3. „ Septbr. 23de
4. 29de
5. „ October 14de
6. 1865 Mai	 8de
7. Ilte
8. Septbr. 25de

9. ,1 	30te
10. October 10de

Jondalsören,	 hvor
Saxeide i Finnaas
Ullensvang i Kinservik
Etne
Strandvik i Fuse
Kvindherred
Lervik paa Stordöen
Röldal
Brakenxs i Ulvik
Skoneviksöen i Skonevik

der blev udstillet 96 Stkr. Storfæ og 47 Faar.

	

42
	

7

	

193
	

41
.•••■••■•
	 66
	

33

	

108
	

40
.■■••■
	 111
	

84
••••■
	 228
	

73
237

	

165
	

23 —
, .••■•■..
	 191
	

50 —

4*
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Udgifterne ved disse Dyrskuer have udgjort ialt 555 Spd.
113 Skill., hvoraf er ydet af Amtet 303 Spd. 105 Skill. og af

engere Komminer enten ved Bevilling af Kommunekassen
eller gjennem privat Sammenskud 252 Spei. 8 Skill. Intet

Dyrskue er nemlig blevet afholdt, uden at det wermest an-
' gjældende Distrikt har ydet et passende Bidrag til Udgifternes
testridelse og Uvilligheden til at yde saadant Bidrag er saa-
lédes den eneste Grund til, at et Distrikt med en saa betydelig
Fædrift som Vos endnu intet Dyrskue har havt for Kjör og
kaar. Af samtlige Udgifter er en Sum af ialt 433 Spd. 32
Skill. medgaaet til Indkjöb af Præmier. De her omhandlede
Dyrskuer have vistnok været forholdsvis smaa, men de lokale
Forholde lægge mange Hindringer iveien for större Dyrskuer,
som desuden neppe lade sig istandbringe, uden hvor Kvæg-
avlen er kommen til en höiere Grad af Udvikling, end Tilfwl-
det er i dette Anit. At de i dette Amt afholdte Dyrskuer
have været nyttige, og at de i hdi Grad have bidraget til at
vække Interessen for Kvægavlens Fremme, er almindelig erkjendt
og tilstrækkelig godtgjort ved den Beredvillighed , hvormed.
Amtskommunen og de engere Kommuner have ydet og fremde-
les yde Bidrag til Dyrskuers Afholdelse. Lensmanden i Etne
bemærker endog, at der neppe er nogen offentlig Foranstalt-
ping, som i den Grad har vakt Interesse og saa öiensynlig
virket paa Gemytterne som netop de afholdte Dyrskuer.

Amtets L an dh ushol dnings selskab har Amtsformand-
skabet voteret en Pengebevilling, men da denne er betinget af
et tilsvarende Bidrag af offentlige Midler, og saadant Bidrag
gjentagende har været negtet, har Landhusholdningsselskabet,
hvis opsparede Midler i næstsidste Femaar bleve ,paa det Nær-
meste forbrugte, og som ikke har -Medlemmer i et saadant An-
tal, at deres Kontingent vilde sætte Selskabet istand til at
udrette noget Synderligt, gjennem det hele Femaar været ude
af Virksomhed. Derimod har Sogneselskaber været i Virksom-
hed i Vos;Vikör og Etne, uden at deres Virksomhed dog har været
betydelig. Det ældre Sogneselskab for Stordöen og Valestrand
er oplöst, og sandsynligvis er det samme ogsaa Tilfældet med
Sogneselskabet i Hosanger. Större Virksomhed er udviklet af
Bergens Forening mod Mishandling af Dyr, en Foiening, som
i dette Amt har Underafdelinger i Os, Kvindherred, Jondal og
Yikör, og som ved enkelte mindre Præmier, ved Uddeling
af Smaaskrifter om Dyrenes Behandling, ved Prisopgaver og
paa anden Maade har virket ikke ubetydeligt til den bedre
Behandling af Husdyrene, som i Femaaret ubestrideligt er ble-
ven disse til Del.

Hvad angaar Hindringerne för Jordbrugets Op-
k o m st, ved jeg Intet at tillægge, hvad cleiom er anfört i sidste
Femaars-Indberetning. De .ere mange og mange Slags og
lettere eller vanskeligere at overvinde. Almuens i Almindelig-
hed lave Kulturtrin og ringe Oplysning i verdslig Henseende
formenes dog fremdeles at maatte ansees som den störste og
væsentligste Hindring, ligesom denne Ilindring især kommer
tilsyne hos Almueskvinden, der i Regelen danner det konser-
vative Element, og for hvis -Opdragelse for sit vigtige Hverv
man mere og mere erkjender, at hidtil altfor lidet er gjort. I

Erkjendelsen heraf have ogsaa Romsdals og Nordre Bergenhus
Amter samt dette Amt i 1863 forenet sig om Valg af Komiteer
med det Opdrag at tage denne vigtige Sag under Overveielse,
hvilke Komiteer have sat sig i Forbindelse med Selskabet for
Folkeoplysningens Fremme og truffet de Forföininger til Sagens
forberedende Behandling, navnlig ved Opfordring til Besvarelse
af en udsat Prisopgave, som for Tiden fandtes hensigtsmæssig.

3: Skovdriften.

Angaaende Amtets Skovvæsen vil jeg kunne fatte mig i
Korthed, da Forandringerne i en Periode af 5 Aar ikke kunne
være store, og den i det Vestenfjeldske DU ansatte Forstmester
desuden for kort Tid siden har meddelt en almindelig Oversigt
over Skovforholdene i en stor Del af Amtet. Som i denne
Oversigt anfört, er den hele Kyststrækning i en Bredde af
1 a 3 Mile, fraregnet nogle faa og smaa Levninger af Skov
hist og her, at anse som fuldkommen afskovet, medens derimod
de længere inde beliggende Distrikter .1 större eller mindre
Grad ere forsynede med Skov, saaledes at de i Regelen have
fornödent Brænde og tildels ogsaa fornödent Bygningstömmer.
Overskuddet af Skovmaterialier til Salg er, fraregnet Vos, over-
alt ringe.

Fraregnet Stamhuset Rosendals Skove og maaske i nogen
Grad ogsaa de Lysekloster tilliggende Skove, antages Skovene

i Femaaret at have overalt været i fortsat Tilbagegang, hvilket
ogsaa meddeles i samtlige Indberetninger, naar alene undtages
Indberetningerne fra Tysnces og Vos — for den sidstes Ved-
kommende dog alene fors,aavidt angaar Granskovene. De höie
Priser have selvfölgelig indeholdt en stærk Fristelse til
omhugge Skovene til Upligt, ligesom Gaardenes bedre Bebyg-
gelse og Forögelsen af Ildstedernes Antal har nödvendiggjort
et större Forbrug, om der end ved Brændeforbruget er
anvendt en alt större Ekonomi, eftersom Brændet er blevet
fordyret. Med disse Bemærkninger antages den i forrige Fem-
aars-Indberetning indeholdte Meddelelse om, i hvilken Grad
hveit enkelt Herred inden Amtet er forsynet med Skov, frem-
deles i det Væsentlige at være rigtig. Jeg skal kun for Har-
dangers Vedkommende supplere den med de Oplysninger, som
nu ere meddelte og tildels hentede fra de af de forberedende
Matrikuleringskomiteer afgivne Beskrivelser over Eiendommene.
Ifölge disse Meddelelser have i Vikör kun 4 Gaarde Bygnings-
materialier til Salg og i alt 16 Gaarde tilstrækkeligt deraf til
eget Forbrug, medens de övrige Gaarde i större eller mindre
Grad maa kjöbe saadanne, Alle have derimod tilstrækkeligt af
Brænde og de allerfleste derhos en Del tilsalg, saavel af Brænde,
som af Töndebaand, Bark og Næver. I Kinservik have 22
Gaarde Bygningsmaterialier tilsalg og 51 det Fornödne til eget
Brug. 10 Gaarde mangle fornödent Brænde, hvorimod alle de
övrige have det Tilstrækkelige til eget Forbrug og 72 af
disse desuden en Del til Salg. I Ulvik mangle 8 Brug al Slags
Skov og 193 Brug Furuskov, 385 Brug have det Fornödne
til Husbrug og 160 af disse sælge derhos diverse Furumate-
terialier til et aarligt Nettobelöb af mindst 1,500 Spd., ligesom
179 Brug Brænde og Töndebaand til et aarligt Belöb af mindst
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800 Spd. Röldal mangler ganske Furuskov og maa saaledes
kjöbe alle Bygningsmaterialier og transportere disse mindst 3
Mile over de Röldal omgivende Hoifjelde. Til Brænde har
Röldal kun en sparsom Forsyning af Smaabirk og Vidje, me-
dens derimod den Röldal tilliggende, henimod 2 Mile længere
ind i Fjeldene belfggende Stölsdal, Valdalen, har overflödige
Forraad af frodig Birkeskov med Stammer af indtil 20 Alens
Höide og 18 Tommers Diameter, — en Skov, som man paa-
staar at have Vished for at være fremvoxet i Löbet af de sid-
ste 70 a 100 Aar.

Af Skovprodukter opgives at være aarlig solgt : af
Brænde fra Lindaas 1,000 Favne Birkebrænde og en Del Fu-
rubrænde, fra Mo Sogn og det Indre af Hosanger 300 Favne
Birkebrænde, fra Os 450 Favne, Fuse 300, Föyen 30 a 40
Favne Birkebrænde og 150 a 200 Favne Furubroande, fra
Skonevik 1,000 Favne Birkebrænde, fra Fjære 150 a 160
Favne, fra Jondal 50 a 60, Vikör 550 Favne Birkebrænde
og 450 Favne Olderved, fra Kinservik 720 Favne, Ulvik
600 Favne og Vos 420 Favne. Priserne ere, som tidligere
anfört, stegne og have i Bergens By udgjort for Birke-
brænde 16 a 18 Mark, i den seneste Tid undtagelsesvis
endog 41 Spd., for Older og Furu 11 a 12 Mark. Af
Bygningstömmer, Spær, Bjælker, Krumtömmer og Mixer til
Skibsbyggerierne samt Bord og Planker er Produktionen neppe
stegen saaledes som af Brænde, aabenbart af den Grund, at de
stadigt aftagende Skove ikke af disse Sortimenter have kunnet
yde en större Mængde end hidtil. Priserne paa disse Mate-
naher ere forövrigt ogsaa stegne. Derimod er Tilvirkningen
af Töndestav, hvortil kan anvendes Træer af mindre Dimension,
tiltaget, ikke saa meget paa Grund af Prisernes Stigning, der
neppe er betydelig, som især fordi man efter Opförelsen af
ikke saa faa Cirkelsage har i langt större Mængde end för
begyndt at tilvirke Birkestav. Der opgives saaledes at blive
solgt af store Tusinder Stav fra Aarstad 20, Os 70 a 80,
Kvindherred 30 a 40, Föyen 60 a 80, Fjære 200, Fjælberg
12 a 16. Træsko, hvoraf i Os opgives at blive forarbeidet
omtrent 20,000 Par, sælges fremdeles til en Pris af 4 a 5 Skill.
pr. Par. Birkenæver til Tagtækning, hvoraf er solgt t. Ex.
fra Hosanger 400 Kiper a 2 Yager og fra Fuse 100 Voger,
sælges for 60 Skill. pr. Vog, og Birkebark til Fiskeredskaber-
nes Garvning, hvoraf er solgt fra Hosanger 1,000 Voger, fra
Fuse 700, Föyen. 100 og Vikör 16 a 1700, sælges for 24 a
36 Skill. pr. Vog., Af Töndebaand af Hassel opgives aarlig
solgt fra Vikör 20,000 Bundter a 40 Baand, fra Kinservik 4
a 5,000, fra Ulvik 3 a 4,000 Bundter og fra flere andre Di-
strikter mindre Kvanta. Prisen anföres til 24 a 36 Skill. pr.
Bundt. Af Hasselnödder og Skovæbler har Avlen gjennem det
hele Feniaar været ringe. I almindelig gode Aar höstes dog
deraf ei saa ganske lidet, saaledes af Nödder i Strandebarm
36 a 45 Tönder til en Gjennemsnitspris af 6 Spd. pr. Tönde,
medens Udgifterne ved Indhöstningen  sættes til 96 Skill. pr.
Tönde, og i Fuse Nödder for 150 Spd. I Onarheims Sogn af
Tysnws presses af Skovæbler aarlig 20 a 30 Tönder Æble-
most til en Pris af 3 Spd. pr. Tönde, og 1 Gaard i Sognet
sælger alene 12 a 14 Tönder saadanne Æbler aarlig. Ullens-

vang Prxstegaard i Kinservik har efter meddelt Opgave i
Gjennemsnit for 11 Aar solgt 21 Tönder Skovæbler aarlig og
deraf enkelt Aar lige til 40 Tdr. ; Prisen har udgjort 64 a 80
Skill. pr. Tönde.

Eftersom Prisen paa Brænde er stegen, er Anvendelsen af
B r æ n d et orven bleven mere almindelig, og Klagerne over
dens Utilstrækkelighed begynde derfor ogsaa at lyde fra alt
flere og flere Steder. Aarsagen hertil er ingenlunde udeluk-
kende det voxende Forbrug, men for en stor Del den Ödsel-
hed og Ukyndighed, hvormed Torvmyrerne benyttes og de
mange Ulemper, som Jordfællesskabet her maaske mere end i
nogen anden Henseende forvolder. Det vilde derfor være en
stor Velgjerning for Amtsdistriktet, om kraftige Foranstaltnin-
ger maatte blive trufne til Indförelse af Forbedringer i den
her omhandlede Henseende, fornöden Veiledning meddelt i Tory-
myrernes Behandling og den Undersögelse af Forholdene ende-
lig finde Sted, hvorom forlengst er givet Tilsagn, men som,
saavidt vides, endnu ikke er foregaaet uden i enkelte Dele af
Hardanger, hvor Brugen af Brændetorv dog endnu er ukjendt
og heller ikke saa tvingende nödvendig, som i Nord- og Sönd-
hordland.

Ogsaa i Skovenes Behandling tiltrænges Veiledning, lige-
som jeg efter Udtalelserne derom i Distriktet holder mig for-
visset om, at saadan Veiledning i dette Amt vil blive modtaget
med stor Taknemlighed. Et meget stort Savn er derfor af-
hjulpet ved den Anordning af et F orst op s y'n, som nu ende-
lig er besluttet, og efter hvis Forslag enkelte Rester af Skov
ogsaa paa denne Kant af Landet tör ventes at ville blive ind-

_kjöbte for offentlig Regning og derved reddede fra Undergang.
Kun maa det med Hensyn til den her omhandlede Anordning
beklages, at Forstopsynet er tillagt et i Forhold til sine Kræf-
ter saa stort Distrikt, at Nytten deraf aldrig kan blive, hvad
paaregnet var. Plantning eller kunstig Opelskning af Skov
har indtil denne Tid været ukjendt, ialfald fraregnet vel
1,000 Lærketræer, som i Femaaret ere udplantede i Kinser-

vik og Ulvik.

4. Fiskeriet.

Som af Tabel No. 9 vil sees, beskjæftigede V aar sild-
fi sk er i e t Vinteren 183-R-- 12,002 Mand al dette Amts Almue
og kommer hertil de Mange, som för og efter Fisket ere be-
skjceftigede med Forfærdigelse eller Reparation al Fartöier,

Baade og Redskaber, med Tilvirkning af Tönder, med Fisker-
nes Beklædning og Proviantering m. m., begribes lettelig,
hvilken væsentlig Betydning dette Fiskeri har for Amtets Be-

folkning.
Over Halvdelen af de i Fisket deltagende Personer drive

Garnbrug, — i Distrikterne langs Kysten for den störste Del
med egne Redskaber, men fra de indre Distrikter for en over-
veiende Del som Leiefolk. Notebrug drives hovedsagelig fra
Sund, Kvindherred og Fjælberg og med enkelte Lag ligeledes
fra Fane, Os, Fuse, Tysnws og de övrige Herreder i Sönd-

hordlands Fogderi, med Undtagelse dog af Strandebarm, samt

med 1 Notelag fra Ulvik i Hardanger. Som Leiefolk eller

saakaldte Lotmænd deltager derimod Almuen fra de indre Di-
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strikter forholdsvis meget mere i Notefisket end i Garnfisket
og fra Hardanger og Vos Fogderi sees endog et tredobbelt
saa stort Antal Personer at have været beskjæftigede ved det
förste, som ved det sidste Slags Fiskeri. Logisfartöierne og
de sildeförende Fartöier- höre for den störste Del hjemme i
Hardanger og Söndhordland.

Deltagelsen i dette Fiskeri antages neppe-fra dette Amt
foröget i nogen stor Grad. Fra 'los formenes endog nogen
Formindskelse af Deltagernes Antal i Femaaret at have fundet
Sted, hvilket ogsaa er skeet med dem, som fra enkelte Dele
af Nordhordland tidligere deltog i Fiskeriet som Sildesaltere.
I Tysnæs finde Gaardbrugerne mere og mere deres Regning
ved under Fisket at holde sig hjemme ved deres Gaardsbrug,
ligesom de Gaardbrugere, der ikke deltage i Fisket, alminde-
ligvis staa sig bedst i ekonomisk Henseende, og i Strandebarm
og enkelte andre Distrikter  foretrække Mange den i de sidste
Aar aabnede Adgang til Arbeide i Svovlkisgruberne for Sys-
selsættelse med Fiskeriet.

R edsk ab ern e antages ikke at have undergaaet nogen
Forandring, naar undtages Garnbaadene, der almindeligvis byg-
ges noget större end forhen og derhos saavel med Hensyn til
Form som Tilrigning nærme sig noget mere Listerbaadene end
Tilfældet har været med de ældre Baade. De fleste Baade
forarbeides fremdeles i Jondal og Strandebarm, have en Dræg-
tighed af 16 a 30 Tdr. og koste nye og forsynede med Rig
40 a 70 Spd. Den ægte Listerbaad begynder dog ogsaa at
vinde Indgang, idet et Antal af mindst 57 saadanne Baade ved
Femaarets Udgang havdes i Amtsdistriktet, formentlig alle an-
skaffede i -Femaarets Löb. Deres Drægtighed opgives til 30 a
40 Tdr. og deres Pris til 70 a A00 Spd.

En Fiskers fuldstændige B ekl æ dning er opgivet at be-
staa af 3 Skjorter, 3 Undertröier, 3 Underbuxer, 2 Veste, 2
Buxer, 3 Tröier, 3 a 4 Par Strömper, 2 Par Vanter, 1 Hue,
1 Sydvest: 1 Olie- eller Sliindtröie, •1 Olie- eller Skindbuxe,
1 Par Söstövler og 1 Par Sko, ialt til et Belöb af 20 a 30
Spd. Af disse Kiceder er det dog alene Olieklæderne og Sö-
stövlerne, som under Fisket lider nogen væsentlig Forringelse,
saaledes at Slitagen paa Klæder alene ansættes til 2 a 3
Spd. aarlig.

Pr o v ian t en s Mængde retter sig selvfölgelig efter den
Tid, hvori enhver Fisker er  fraværende, og som for de ydre
og Fiskeværene nærmere beliggende Distrikter er noget kortere
end for de indre, og for Notefiskerne paa Grund af Arbeidet

* med Baade og Redskaber för og efter Fisket almindeligvis og-
saa nogle Dage længere end for Garnfiskerne. I Nordhordland
er Fiskeren almindeligvis ikke fraværende stort mere end 6
Uger, nemlig fra Midten af Januar til Slutningen af Februar,
hvorimod Fraværelsen i de övrige Distrikter kan sættes til 8
a 10 Uger. Af Mel til Gröd er opgivet at blive forbrugt af
Fiskerne fra Nordhordlands Fogderi og fra Tysnws, Kvindher-
red og Strandebarm af Söndhordlands Fogderi 3 a 4 Bpd.,
men af Fiskerne fra de övrige Distrikter 1 a 2. , Videre for-
bruges Bröd for 14 a 2,1, Spd. eller af a Tönde Mel.
Potetes 2 a 3 Skjepper, Kjöd og almindeligvis lidt Flesk til
en samlet Vægt af 14 a 24- Bpd., — sur Melk: i Manger 5

Kander, Kinservik 8, Fjcelberg 10, Vos 12, men iöyrigt 16 a
20, — Smör: Föyen 6 Mærker, Kvindherred, Strandebarm samt
hele Hardanger og Vos i Bpd., iövrigt 12 a 18 Mærker, —
Kaffe : Etne 3 Pd., iövrigt 1 a 2 Pd. Brændevin nævnes kun
i Nordhordland og opgives for Manger til 15 Flasker, Aarstad
6 Potter, Os, Fuse, Sund 3 a 6 Flasker. Den samlede lid-
gift til Proviant, derunder almindeligvis henregnet ogsaa lidt
Gryn, Erter, Sirup, Tobak o. A., ansættes til 6 a 12 Spd.
Til Smaaudgifter under Fraværelsen er enhver Fisker derhos
i Almindelighed forsynet med 1 a 2 Spd. i kontante Penge.
Den fornödne Proviant tages af et meget stort Antal Fiskere
paa Kredit og især i Söndhordland jevnlig paa den Maade, at
Udnisteren som Godtgjörelse derfor erholder Halvdelen af den
Fiskeren tilfaldende Lod, enten denne bliver stor eller liden.
Naar Husbonden udruster sin Tjene§tedreng, som almindeligvis
i Tyendekontrakten har forbeholdt sig saakaldet „frit Fiske",
erholder han for Udrustningen idetmindste i Jondal alminde-
ligvis af Drengens Lod.

Logisfartöier kommer mere og mere i Brug blandt Fi-
skerne ogsaa fra dette Amt og betinges almindeligvis for det
hele Fiske mod en Godtg,jörelse af 50 a 70 Spd. og 1 a 2
Mandslodder. Da et saadant Fartöi afgiver Rum for 20 a 30,
undertiden endog 40 Mand og derhos nogle Skilling medgaa
til Broande._ og Lys, regnes Logispengene almindeligvis til 2i
a 3 Spd.

De almindeligste Forhyringsvilkaar ere saakaldet halv Hyre
og halv Lod, d. v. s. 6 Mark pr. Uge i fast Aflönning og
Mandslod. Den forhyrede Mand holder sig i saa Fald selv
Kosten, men tilstaaes undertiden frit Logis, Lys og Brænde og
ligeledes undertiden 1 Tönde Sild ved Fiskets Ophör. Sjeld-
nere forhyres Leiefolkene mod fuld Hyre (10 a 12 Mark pr.
Uge) og ingen Lod, eller mod fuld Lod og ingen fast Hyre,
hvilken sidste Lönningsmaade tidligere har været almindelig,
men nu kun i Etne er vedbleven at være Regel. Faar den
hyrede Mand fri Kost, hvilket dog sjelden er Tilfældet, er han
almindeligvis betinget halv Lod, ligesom der undertiden betin-
ges foruden fri Kost et bestemt Belöb, 8 a 10 Spd. for det
hele Fiske eller 8 Mark pr. Uge, eller andre lignende Varia-
tioner i Vilkaarene. De med Fartöierne forhyrede Maud-
skaber betinges almindeligvis 2 a 3 Spd. pr. Uge og fri Kost.

Sammenholdes de her meddelte Opgaver med de i Tabel
No. 9 indeholdte Opgaver over Antallet af Redskaber og Fi-
skere, vil det lettelig sees, at den hele Udrustning til Vaar-
sildfisket belöber sig til en stor Sum.  Sættes Gjennemsnits-

prisen for Fartöierne til 600 Spd., hvilket er mindre end
Gjennemsnittet af de meddelte Opgaver, udgjör deres samlede
Værdi   288,600 Spd.
74 Notelag af Værdi formentlig 7 a 800 Spd.	 55,500 —
1,556 Garnbaade med Garn, opgivne til en

gjennemsnitlig Værdi af 100 Spd., ansættes
her til mindst 80 Spd., altsaa . . 	 . 124,480 —

Udrustning, Proviantering og Logispenge m. m.
for 12,000 Maud a 12 Spd. . . 	 . 144,000 —

Ialt 612,580 Spd.
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Over de aarlige Udgifter for de egentlige Fiskere formenes
at kunne opföres saadan Beregning:

74 Notelag af Værdi . . . 55,500 Spd., hvoraf 5 pCt.
Rente og 15 pCt. Slitage . .  

	
11,100 Spd.

1,556 Garnbaade a 40 Spd. ---- 62,240 Spa.,
hvoraf 5 pCt. Rente og 10 pCt. Slitage . . . 	 6,535 -

26,353 Garn med Tilbehör af Tougverk,
Kagger o. A. a 3 Spd. = 79,060 Spd., hvoraf
50 pCt. Tab og Slitage og 5 pCt. Renter . 	 43,483

Udrustning af 9,816 Fiskere a 12 Spd. . 117,792
Lægges .hertil for Mulkter og andre di-

verse Udgifter et Belöb af mindst 
	

3,090
formenes der at maatte fiskes for mindst .   182,000 Spd.,
inden der kan være Tale om nogen egentlig Fortjeneste eller
Godtgjörelse for Fiskernes Arbeide og Tidsspilde m. m. At
Fortjenesten for dette Amts Vedkommende i ethvert Fald ikke
er saa stor, som man efter Opgaverne over Fiskets Bruttoaf-
kastning kunde fristes til at tro, er fremdeles min Mening,
ligesom detfe ogsaa synes at fremgaa af, hvad derom inde-
holdes i Lensmændenes Indberetninger. Det hedder saaledes
fra Lindaas, at Bruttofortjenesten pr. Baad ikke i Gjennemsnit
er större end Udrustningsomkostningerne;

fra Manger, at 200 Spd. pr. Baad eller 40 Spd. pr. Mand.
ansees for et godt Fiske, men at Bruttoindtægten ikke i Gjen-
nemsnit kan sættes over 100 Spd. pr. Baad og at Mange ved
Hjemkomsten ikke have det Fornödne til at betale den oppe-
baarne Proviant med;

fra Hosanger, at Fortjenesten har været liden;
fra Hamer : 10 a 20 Spd. pr. Mand;
fra Haus : 8 a 12 Spd. Netto pr. Mand;
fra Aarstad: 1 a 200 Spd. pr. Baad;
fra Fane, at Nöterne have medfört Tab, men Garnene

Fortjeneste, især i 1864 og 1865;
fra 05, at Garnfiskerne have fortjent Brutto i 1865: 20

a 30 Spd. pr. Mand, de foregaaende Aar 10 a 20 Spd. og
Notefiskerne 10 a 15 Spd.;

fra Fuse : neppe 10 Spd. pr. Mand eller 12 Skill. pr.
Arbeidsdag;

fra Fjeld : tabt mere end fortjent;
fra Sund : Brutto 20 a 25 Spd. pr. Mand, hvorfra Ud-

rustning, Tab og Forringelse af Redskaber, Tab af Tid o. A.;
fra Fitje : 1864 og 1865 lidet; i Gjennemsnit for Fem-

aaret Brutto 15 Spd. pr. Mand;
fra Tysnæs: Sognepræsten: 10 a 15 Spd.; men skal

Fisket lönne sig, maa der tjenes 20 a 25 Spd. ; Lensmanden:
3 Aar og især 1862 og 1863 meget godt; Nettofortjeneste i
Femaaret 10 a 12,000 Spd.;

F öyen: Sognepræsten i Stordöen: neppe dækket Om-
kostningerne. Lensmanden: 1862 godt, ellers meget misligt;
aarlig Brutto i Gjennemsnit 21,100 Spd., hvoraf Halvparten
regnes for Nettoindtægt;

fra Fjære: af Fiskere 4,400 Spd., af Saltere og Skibere
800 Spd. aarlig;

fra Fjælberg: 1861 og 1862 godt, 1863 og 1864 nogen-
lunde, 1865 lidet; fortjent (Brutto) i Femaaret 35 a 40,000 Spd.;

fra Etne : Ialt 11,070 Spd. eller i Gjennemsnit aarlig 13
Spd. pr. Mand;

fra Skonevik: Ialt 40,678 Spd., Udgifter 36,250 Spd., Rest
4,428 Spd. eller 885-1 Spd. aarlig;

fra livindherred: Tab for Garnfiskerne og liden Indtægt
for de Övrige ;

fra Strandebarm: i 1861 og 1862 fortjent, hvad i 1863
og 1864 tabt; i 1865 tabt mindst 1000 Spd. ;

fra Jondal: misligt, 2 a 300 Spd. aarlig ;
fra Vikör : 15 Spd. pr. Maud;
fra Kinservik: 1861 middels, 1862 godt, 1863-1865

misligt; Brutto-Indtægt for Fiskerne ialt 3,323 Spd., af Far-
töierne 4,230 Spd., for Salterne 1,410 Spd., tilsammen 8,963 Spd.;

fra Ulvik: ialt i Femaaret Brutto ca. 10,000 Spd.
Hvad endelig angaar F or bruge t af V a ar s ild i Amts-

distriktet er oplyst, at
i Manger forbruges saagodtsom Intet;

i Hosanger, Lindaas, Hamer, Haus, Fane, Aarstad, Tysnæs,
Skonevik og Strandebarm hjembringes og forbruges i Re-
gelen 1 Td. pr. Mand, altsaa omtrent . . . 2,738 Tönder.

i Fjeld, Sund, Os, Fuse, Fitje, Fjære, Jon-
dal og Ulvik 11 Tönde pr. Mand . . . . 4,599

Etne 250 og i Kvindherred 300 Tönder 	 550 -

i Föyen, Fjælberg, Vikör og Kinservik

neppe	 Tönde pr. Mand . . . .	 • • 1,173	 -

Ialt 9,060 Tönder.

Forövrigt er Forbruget större, naar Fisket er rigt og
Priserne ere lave, end naar Forholdet er omvendt.

Hvad ellers angaar Fisket i sin Almindelighed i det til-

bagelagte Femaar, hvori det antages at have indbragt Fiskerne
en Brutto-Indtægt af over 1 Million Spd. aarlig og kun i

1861 og 1864 været mindre godt, tillader jeg mig underdanig
at henvise til Opsynschefens aarlige Indberetninger.

S o mmersildfisk eriet drives fremdeles omtrent paa
,samme Maade som för, naar undtages, at Birketönder ere komne

mere i Brug end tidligere, og at nogen Forbedring i Sildens
Behandling, idetmindste fra enkelte Salteres Side, er indtraadt.
Udbyttet af dette Fiskeri var i 1864 sjelden godt, paa flere
Steder rigere end Nogen kunde erindre, hvorimod det i de
övrige Aar af Femaaret har været neppe middels og i 1865

i Gjennemsnit maaske ikke mere end 4- af et middels Aar.
For 1864 kan Brutto-Indtægten formentlig ansættes til om-
kring 200,000 Spd., medens den gjennemsnitlige Indtægt aar-
lig gjennem det hele Femaar nsættes for Manger til mindst
2000 Spd., hvilket rigtignok er meget for lavt, for Fjelds
Sogn til 8,500 Spd., Sunds Sogn henimod 7000 Spd., Östervold
og Mögster Sogne 10,500 Spd., Fitje 3,500 Spd., Föyen mindst
5000 Spd., Tysnæs 15 a 1600 Tönder aarlig, iberegnet Smaa-
sild og Brisling, Fuse 11 a 1200 Spd. aarlig, Os 7 a 800
Spd., Fane 500 Spd. Prisen paa den ferske Sild har
været meget höi og udgjort 2 a 5 Spd. pr. Tönde, saale-
des at Pengeindtægten har været god, selv om Fiskets Ud-
bytte har været ringe. Alligevel tör dette ogsaa for dette
Fiskes Vedkommende være et Spörgsmaal, om det i det Hele
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taget har givet, nogen synderlig Netto. Da det for den störste Del
drives af Hjemmefolk, koster den hele Udrustning vistnok me-
get mindre end ved Vaarsildfisket, ligesom et Notebrug til
Sommersildfisket, almindeligvis bestaaende af 2 a 3 Noter,
hvoraf den störste 70 a 100 Favne_ lang og 24 a 30 Alen dyb

og de fornödne Baade, neppe i Gjennemsnit kan antages at
koste stort over Halvparten af et Notebrug til Vaarsildfisket,
men ligesom Sommersild-Nöternes Varighed er noget kortere
end Vaarsild-Nöternes, væsentlig fordi de benyttes i en var-
mere Aarstid, og saaledes raadne lettere, og Sommersildfiskeriet

i det Hele taget er endnu meget mere ujevnt og usikkert end
Vaarsildfiskeriet, saaledes faar det en stor Indflydelse paa
Netto-Indtægtens Beregning, at Sommersildfiskeriet foregaar

netop i den travleste Aarstid, da Daglönnen overalt staar
höiest, medens Vaarsildfiskeriet foregaar paa en Aarstid, da
Konkurrencen om Arbeidere ikke er stor. Om Deltagernes
Antal i Sommersildfiskeriet haves ingen andre Oplysninger, end
at deri almindeligvis deltager fra Fane 3 Notelag, fra Fuse 11,
hvoraf de 10 ere hjemmehörende i Strandvik Sogn, ligesom fra
'Östervold og Mögster deri deltoge i 1864: 44 og i 1865 : 50

Notelag. Enkelte Notelag deltage i dette Fiskeri ogsaa uden-
for Amtets Grændser, men forövrigt er Deltagelsen i Fisket
udenfor Amtets Grændser störst med Hensyn til Salterne, der
aarlig med et stort Antal Fartöier beseile det hele Fiskedistrikt
lige op til Finmarken og kjöbe, salte og  sælge Sild. Alene
fra Kinserviks Herred deltog saaledes i 1865 i dette Fiskeri
ialt 40 Fartöier med . en samlet Drægtighed af 451 Kom.-L.
og en samlet "Værdi af over 3,000 Spd. Ethvert af disse med-
bragte til Kjöb af Sild 5 a 700 Spd., altsaa en kontant Kapi-
tal af omtrent 24,000 Spd.; deres samlede Bruttofortjeneste er
opgivet til 11,360 Spd.

Fangsten af Sma a sild eller Brisling har gjennem
-det hele Femaar været ringe.

Derimod har Hummerfiskeriet i Distrikterne ude mod
Havet været drevet med stadigt Held og god Fortjeneste. Den
aarlige Gjennemsnitsindtægt opgives for Manger til mindst 2000
Spd., for Östervolds og -Mögsters Sogne af Sund til 4000 Spd.,
for Fitje til 12 a 1500 Spd., for Finnaas til 3000 Spd. og
for Fjære til 300 Spd. Lægges hertil Fangsten  i den yderste
Del af Lindaas samt i Fjeld og Sund, kan den for det hele
Amt sættes til mindst 15 a 16,000 Spd. aarlig, hvoraf den
allerstörste Del er ren Fortjeneste, da Udrustning og Redskaber
til dette Fiske koste forholdsvis lidet. Hummeren betales med
4 a 5 Skill. pr. Stk. og udskibes til England.

M a kr elfi sket med Not har givet et ringe Udbytte og
været i stærkt Aftagende. Fiskeriet paa Havet med Drivgarn
blev först forsögt i 1861 af en Mand i Finnaas, som det paa-
fölgende Aar paa en Fiskebaad med 5 Mands Besætning og 15
Garn fiskede 8,000 Stkr. Makrel. I 1863 blev af 4 Mand
med 28 Garn paa en 70 Tönders Notebaad i 6 Uger fisket
for 253 Spd. eller for 33 Spd. pr. Mandslod og Drivgarns-
fiskeriet havde dette Aar allerede vundet saadan Udbredelse, at
samme Aar blev udrustet t. Ex. fra Fitje 2 Baade, fra Oster-
vold og Mögster 10 Baade og fra Manger 2 Baade. I
1864 forögedes Udrustningen i Fitje til 6 Baade og Östervold

og Mögster til 17 )3aade, men medens Udbyttet til og med
1863 var godt, nemlig 2 a 300 Spd. pr. Baad, har det fra 1864
af været mere og mindre misligt, saaledes at dette Slags Fi-
skeri senere har været i Tilbagegang. Makrellen, der betales
med 9 Mark pr. 120 Stk., afskibes til England.

Fiskeriet af Torsk og Sei, af Mort, Hyse (Kolje),
Paler (Smaasei), Hvitting, Lyr, Lange, Brosme, Kveite,
F lyn dr e , R 0 dfisk (U er) o g Aul m. m., har ligeledes været
ringe, medens Fiskernes Antal clog medförer, at Bruttoind-
twgten, navnlig af den i Bergens By solgte Fisk, har været
ikke ubetydelig. 2500 Spd. aarlig for Mangers vedkommende
anser Lensmanden for en lav Ansættelse, hvilket vistnok ogsaa
forholder sig sap,. Störst Fordel af dette Fiske have maaske
de saakaldte Strudshavnsstriler, som i 4 a 5 Miles Omkreds
reise om som Opkjöbere af den heromhandlede Fisk og i Al-
mindelighed med god Fordel sælge den ved Bergens Fisketorv.
Idetmindste et Par Fartöier vides i Femaaret at have forsögt -
sig i Storfisket paa Revet og et af disse gjorde ganske godt
Fiske, men de benyttede Fartöier viste sig lidet skikkede til
dette Fiskeri og Forsögene ere, saavidt vides, ikke senere
gj entagne

Ö s t ers fi skeri et er reduceret til en stor Ubetydelighed
og er fremdeles i stærkt Aftagende. Fra Föyen har aarlig
været afsendt til Kristiania c 30 Tönder Osters til en Pris
af 8 Mark pr. Tönde, hvilket synes at kunne ansees for en
Bagatel fra et Distrikt, som det nævnte, men som dog har
bidraget sit til end yderligere at udtömme de allerede forud
paa det Nærmeste udfiskede Banker. I Lindaas ere Forhol-
dene ikke bedre. Enkelte smaa Forsøg med kunstig Ostersavl
ere gjorte, men have ikke til denne Tid vist heldige Resul-
tater. At Grunden hertil hovedsagelig ligger i Fremgangs-
maaden er imidlertid min Overbevisning, og Forholdene ere i
det Hele taget saadanne, at der synes mig at være en stærk
Opfordring for det Offentlige til at  træffe saadanne ForfOi-
flinger, at fornöden Veiledning i kunstig Östersavl kan blive
meddelt.

Hvad L axe fisk eri ern e angaar, synes Sagen at være
kommen i en god Gjænge, forsaavidt der overalt vises megen
Interesse for ved Fredning og lönnet Opsyn samt kunstig
Udklækning at ophjælpe disse ligeledes i höi Grad forringede
Fiskerier. Amtsformandskabet i 1862 stillede til Amtmandens
Disposition et Belöb af 200 Spd., for at anvendes som Bidrag
til Anlæg af kunstige Udklækningsapparater og for at gjöre
Elvene tildeengelige for Lax og Söörret i videre Udstrækning
end hidtil, — Alt under Betingelse af, at den engere Kom-
mune eller Private til hvert enkelt Foretagende ydede mindst
et ligesaa stort Belöb som Amtets Bidrag. Senere er:

a. Gravenselvens Fiskeristrækning i Ulvik inddelt. Forening
om Fredning og lönnet Opsyn dannet i et Möde den 26de
August 1864 og et Udklækningsapparat besluttet opfört,
hvortil af Amtsbevilgningen er tilstaaet et Bidrag af 20
Spd. Halvdelen af den antagne Opsynsmands Lön er der-
hos tilladt udredet af det af Storthinget til Fiskeriernes
Ophjeelpelse bevilgede Belöb.

b. Vosseelven.s Fiskeristrækning. Foreningen er dannet 5te
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Novbr. 1864 for Strækningen ligefra Stamnæs, 11 Mil
udenfor Elvens Udlöb i Söen, opad Vasdraget saalangt
Lax og Söörret gaar, nemlig 2 a 3 Mile, 4 lönnede Op-
synsbetjente ansatte med en aarlig Lön af ialt 48 Spd.,
foruden Anpart af Mulkter, af hvilken Lön Fiskefondet
har overtaget Halvdelen, og et Udklækningsapparat ved-
taget opfört, hvortil af Amtsbevilgningen er tilstaaet et Bi-
drag af 20 Spd.

C. Daleelvens Fiskeristrækning i Haus er efter de Fiskebe-
rettigedes Forlangende inddelt, uden at det vides, om For-
ening endnu er dannet.

d. Garneeselvens Fiskeristrækning. Forening er dannet, Sto-
rebrofos gjort passabel for Laxen med et Bidrag af 40
Spd. af Amtsbevilgningen og et Udklækningsapparat anlagt,
til hvilket man indtil denne Tid har havt Vanskelighed.
ved at skaffe Rogn, men hvorfra dog i 1865 blev udslup-
pet 4 a 5,000 Laxyngel i Vasdraget.

e. Etneelvens Fiskeristrækning. Forening er dannet den 5te
Decbr. 1865, 3 Opsynsmænd antagne med en Aflönning
af ialt 70 Spd., og et Udklækningsapparat anlagt, hvorfra
er bleven udsluppet i Vasdraget i 1864 40,000 og i 1865
143,000 Stkr. Laxyngel.

f. I Valenelv i Fjeelberg er et Udklækningsapparat anlagt i
1864, hvortil, ligesom til Apparatet i Garnæselven, det
har været vanskeligt at skaffe Rogn, og i hvilket derhos
Udklækningen er mindre vel lykkets, saaledes at i 1865
fra Apparatet blev udsluppet i Elven kun et Par Tusinde
Stkr. Yngel.

g. I Jondalselven i Jondal er et Udklækningsapparat besluttet
indrettet.

h. Eidfjordelven i Ulvik er begjært inddelt, for at Forening
kan blive dannet.

i. ..iapoelvens Fiskeristrækning i Odde er inddelt, Forening
om lönnet Opsyn m. v. dannet, og til Udminering af Vas-
tunfossen, saaledes at Laxen kan komme op i Sandved-
vandet og derfra videre op i Buerelven og i Grönsdals-
elven indtil omtrent 1-1 Mil fra Söen, samm enskudt af de
Fiskeberettigede 132 Spd. 60 Skill, og bevilget af Kin-
serviks Kommune 60 Spd. samt tilstaaet af Amtsbevilg-
ningen 90 Spd.
I Björndalspollen i Aarstad er endelig en Saltvandspark

mod Femaarets Udgang indrettet, uden at det endnu vides
med hvilket Held.

Iövrigt er stadigt fört Klage over Laxefiskeriernes ringe
Udbytte, hvorfor ogsaa flere og flere af de gamle Laxevarp
ere blevne nedlagte. Kalvenöter ere komne mere og mere i
Brug og have paa de fleste Steder aflöst de ældre Nöter, som
baade ere kostbarere at anskaffe og paa Grund af det stadige
Vagthold, som de kræve, kostbarere at bruge. Det gjennem-
snitlige aarlige Udbytte af Laxefiskeriet er for Manger opgivet
til 300 a 350 Spd., for Hosanger, af hvad der fiskes inden
Distriktets Grændser, til 300 Spd. og udenfor Distriktet tij 4
a 500 Spd., Os 200 Spd., Fuse 50 a 60 Spd., Mögster Sogn.
af Sund 1,500 Spd., Fitje 250 Spd., Föyen 300 Spd., Kvind-
herred 100 Spd. og Jondal 60 Spd. Forholdsvis bedst fiskes

formentlig i Vosseelven, hvor paa Stykket mellem Söen og

Evangervandet (vel 5,000 Alen) blev fisket med . tang Som-

meren 1864 133 Bpd. Lax, Sommeren 1865 alene af Eng-

lændere 84 Bpd. og i Ugen 16de til 23de. Juni 1866 6 a 7

Voger. Det her omhandlede Stykke af Vosseelven er forövrigt

i 1863 bortforpagtet til Englændere paa 10 Aar for en aar-
lig Afgift af, saavidt vides, 130 Spd. Daleelven i Haus og

Etneelven i Etne ere ligeledes bortforpagtede paa længere Tid

for, saavidt vides, resp. 60 og 200 Spd. til en Kjöbmand i

Bergen, der igjen bortleier Elvene til Englændere. Laxens

Störrelse er idetmindste i Vosseelven ganske betydelig. Saa-

ledes fiskes ikke saa sjelden Lax paa 3 a 4 Bpd., og Juleaften
1863 blev paa Gaarden Eide mellem Evangervandet og Van-

gensvandet endog fisket en Lax paa 5 Bpd. 4 Mærker, — en

Vægt, som Sommeren forud, da Laxen var fed, antages mindst
at have udgjort 1 Bpd. mere.

Til Fiskeriernes Ophjælpelse har i Aalesund og Bergen

været afholdt Fiskeriudstillinger i 1864 og 1865, lige-

som maaske Redskaber og Produkter i stort Antal bleve ud-

stillede ved den i Amsterdam afholdte Udstilling i 1861, men

da disse Udstillinger forudsættes at ville blive omhandlede i

Femaars-Indberetningerne for Bergens By og Romsdals Amt,

forbigaaes de i nærværende Indberetning.

5. Bergværksdrift.

Ifölge Lensmændenes Opgaver har i Femaarets 2de sidste

Aar været anmeldt for dem fölgende Fund af Metal- eller Erts-
anvisninger, nemlig :

i Nordhordlands Fogderi ialt . 321

i Söndhordlands . 832
i Hardanger og Vos	 . 130

Ialt 1,283

et godt Bevis for, at den saakaldte „Skjeerpefeber" ogsaa i

dette Amt har havt en stor Udbredelse. Samtidig er af Skjær-

pesedler udfærdiget ialt 56. Hvad angaar Anvisningernes Art,
lyde de fleste Anmeldelser kun paa Metal eller Erts i Almin-

delighed og om de allerfleste af disse formentlige Fund kan det
vel ogsaa siges, at Anmelderen ikke alene ikke har vidst, hvil-
ket Slags Metal Anvisningen indeholdt, men ikke engang, om
den i det Hele taget indeholdt andet, end hvad i daglig Tale

kaldes Graasten. Ialt 62 Gruber ere i Femaaret muthede og

udmaalte, hvoraf i 1861 6, i 1863 3, i 1864 9 og i 1865

44. Af de muthede Gruber skulle 4 indeholde Titanjernsten,
3 Magnetjernsten, 14 Kobberkis, 37 Svovlkis og 4 Svovl- og
Kobberkis. Kun et lidet Antal af disse Anvisninger ere blevne
endog blot overfladisk undersögte og et endnu mindre Antal
gjorte til Gjenstand for Forsögsdrift. Faa af dem fortjene og-
saa efter vedkommende Bergmesters Udtalelse nogen nærmere

Undersögelse. Over de i Femaaret drevne Gruber findes Op-

gave i vedlagte Tabel No. 3, hvortil saaledes henvises. Di-
striktets Bergmester synes i det Hele taget at sætte liden Lid
til den paabegyndte Bergværksdrifts Fordelagtighed og Varig-
hed og beklager derhos, at flere af Gruberne drives paa Rov

og saa lidet bergmandsmæssigt, at man ikke erholder nogen

5
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tiTstfAlielig Ittiridtkit ;6114; had Grubetne i -Viikelighetten
Kostbarere lint* I sTid-e4 ikke til derine WI at være

gjÝrte ved nogeh af de dreVne Grubet, tkaar ilene undtages
bravdals, hvor i Danipnliskine er anskaffet til den 70' dybe
OrtAe4 Thmtht ìg tfl Higens Opbringelse, en 869 Alen lank
Jerribate anIagi fra Gruben til 'ken' paa Bjergskraaningen og
en 485 Alen 1ai Trterentie til Kisens Nedstyrtning anlagt fra
Jernbanes Eiidepunkt, der ligger 402' over Sðen; ned til Bryg-
geri og' Lastepladsen. Flere Bygninger ere derhos opförte,
tailedes at den til diste Ankeg forbrugte Kapital formentlig
kan a:nslaaes til mete end 30,000 Spd.

8arntlige eller idetrnindSte de allerfleste af de heromhand -
lede  Synes , at henhöre til samme Felt, idet de
nemlig allé findes i sainme Strög. Det kommer först tilsyne
paa Bömelöen -omtrent paa (let Sted, hvor denne 05 er lavest
og nu gjennemskaaren af Kulleseidekanal og gjenfindes senere
efter en i nordostlig Retiiing gaaende Linie omkring Storevan-
det paa Vestsiden at Stordben, i Nærheden af Agdesten og
Hetlesæter paa samme Ös Östside, ved Harnenws, Skjeljavik
og Onarheim saint paa Skorpöen langs Tysncesöens sydöstlige
'Side, paa flere Steder i ölve Sogn, t. Ex. ved Kristiansgave
Kobberværk, Svinlana og Gravdal, paa Yaraldsöen og endelig
ogsaa inderst inde i Hardanger, hvor efter Fernaarets Udlöb
en lovende Svovlkisanvisning er fundet ved Gaarden Lindvik.

De i forrige Vemaars-Indberetning' omhandlede Bryne-
stens-  o g M ar tiro rbru d drives omtrent paa samme Maade
som för, ligesom ProdUkterneS Priser ere uforandrede. H ell e-
br uddenes Drift er formentlig tiltaget, ligesom Priserne og-
saa synes at være stegne noget,' idet de nu opgives til 4 a 6
Mark pr. ED Favn.

6. Fabrik- og Industrianlæg.

Fabrikvirksomheden inden Amtet er i Femaaret gaaet
jevnt fremad og har i enkelte Retninger naaet en saadan Be-
tydenhed, at den er bleven af stor Vigtighed for Amtet i det
Hele taget som for de nærmest omkringliggende Distrikter i
SterdAeshed. Det • störste Omfang har Virksomheden naaet
Arne Uld- og Bo mul ds-F abr ik, tilhörende P. Jebsen 86 Co.,
h-vilken Fabrik nu sysSelsætter 4 a 560 Arbeidere og under-
holder en Befolkning paa heniinod 1,600 Mennesker. Kon-
junkturerne for Borntildsindustrien have vistnok i Femaaret
iæret tigunstige, men ligesom det sees, at Bomuldsfabrikken
dog i sidste Femaar har kunnet 'beskjæftige næsten det samme
Antal Arbeidere som i næstsidste Femaar, saaledes er for
tldfabrikkens Vedkommende Arbeidernes Antal steget fra 120
til 212 og ItaastoffetS Mængde fra 100,000 Pd. Uld til
:2'8890 PA. Ved Fodtlandsvadgens Fabrik har en ringe Ned-
sættelse' i Arbeidernes Antal fundet Sted, uagtet ogsaa denne
Fabrik i reMaarét sees at -være fór en Del gaaet over fra
13(;mulds-' til VldtilVirkningen, hvorimod ved Salhus og Fane
rabrikker' tJdvidelsé har fundet Sted paa Samme 1VIaade som
yea Arie.

I Betydenhed næst Væverierrie og Spinderierne staa de 3
intiattiske Værksteder og Jernstöberier i Aarstad,
der nu ere opgivne at sysselsætte hit 320 Arbeidere, medens

Arbeidernes Antal i næstsidste Femaar opgaves til 218, og
som i det Hele taget formenes at have virket under gode
Konjunkturer. Bergens mekaniske Værksted er et efter For-
holdene större Anlæg, som oprindelig skal have kostet 116,000
Spd. og hvis Tilvirkninger nu ere opgivne at gaa op til 65,000
Spd. aarlig. Den Værkstedet tilhörende Tördok er næsten
stadig optaget, ligesom Værkstedet fra 1865 af har paabegyndt
Bygning af nye Jerndampskibe, hvoraf ved Femaarets Udgang
ikke mindre end 4 vare under Arbeide. Arbeidsstyrken op-
gives til 100 a 155 Mand. Strömmens Stöberi og mekaniske
Værksted leverer alle Slags Stöbegods, Mölleindretninger, Damp-
apparater til Trankogeri o. 1. og er ved forskjellige Udstillin-
ger baade i og udenfor Landet bleven tilkjendt Prismedailler
for sine Tilvirkninger. Tilvirkningernes aarlige Værdi opgives
til 30,000 Spd. og Arbeidsstyrken til 70 Mand. Laxevaags
Værk nedbrændte i Slutningen af 1862, men var allerede i
1864 gjenopfiirt. Det leverer alle Slags Stöbegods ratil Skibs-
brug, Bygnings- og Husholdningsgjenstande, Kirkeklokker, Damp-
maskiner o. A. og er derhos forsynet med Cirkelsage, Hövle-
maskiner for Bord og Planker, Listemaskiner o. 1. Arbeids-
styrken opgives til 100 Mand og Produktionens Værdi til
35,000 Spd.

Gunstigst have Konjunkturerne i Femaaret maaske stillet
sig for S k ib sbyggeri ern e, der stadig. modtage Bestillinger

större Antal end de i længere Tid kunne tilfredsstille, hvis Ar-
beidsstyrke er stegen fra 100 til 140 Mand og som af nye
Skibe have leveret ialt 14 med en samlet Drægtighed af 1,3874-
Com.-Læst.`, medens Produktionen i forrige Femaar opgaves til
11 med en samlet Drægtighed af 929 Com.-Læster. Reber-

banernes  Antal er steget fra 8 til 9 og deres Arbeideres
Antal fra 88 til 119, og de större K ornmöllers Antal • fra
20 til 27, — et godt Bevis for, at ogsaa disse Ankeg ere
drevne med god Fordel.

Iövrigt tillader jeg mig med Hensyn til de i Amtet nu
existerende Fabrikker og andre Industrianlæg at henvise til
hosfölgende Tabel No. 2.

De allerfleste og störste af de i denne Tabel omhandlede
Anlæg ere beliggende i Nærheden af Bergens By og sysselsæt-
tes idetmindste for en væsentlig Del af Byens Borgere. I Amts-
distriktet forövrigt drives lignende Virksomhed mere spredt og
efter en mindre Maalestok, altsaa ogsaa mindre fuldkomment.
Der er saaledes næsten i hvert Thinglag et större eller mindre
Antal af Möller (Kalkværne), Sagbrug, Klædestamper, Farve-
rier, Garverier o. 1., hvilke dog kun undtagelsesvis ere stadig
i Drift, men alene eftersom den benyttede Vandkraft tillader
og Behovet kræver. Brændevinsbrænderier findes ikke i Amts-
distriktet, ligesom Smugbrænden heller ikke antages at fore-
gaa. Andre Malterier end de i Tabel No. 2 opförte, for hvis
Vedkommende fornöden Forklaring vil være afgiven af vedkom-
mende Kontrollörer, findes heller ikke, ligesom Maltning til
Husbrug er enten ganske ophört eller idetmindste betydelig af-
taget. Paa Vos antages aarlig at blive maltet 450 Tdr.,
Ulvik 100 a 150 Tdr. og i Kinservik a 11 Td. af hver
Gaardbruger, men udenfor disse Herreder skal Maltningen nu

være indskrænket til nogle faa Tönder aarlig eller, som anfört,
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ganske være ophört. Ölbrygningen er som Fölge heraf og af
det beskattede Malts Dyrhed bleven meget indskrænket og
sker mangesteds ikke engang til Jul, til Bryllupper, Begra-
velser eller andre saadanne Anledninger.

7. Binæringer.

Med Hensyn til Haandværksdrift og Husflid ere

neppe store Forandringer i Femaaret foregaaede. Al S kræ d-
d ere o g Skomagere af Profession gives fremdeles forholdsvis

faa. Idetmindste i Nordhordland og Söndhordland ere nemlig

Kvinderne i Regelen Skræddere og forfærdige ikke alene deres

egne, men ogsaa Mændenes Klæder, og Nogle, som stadig
drive denne Næring, roses som flinke i deres Haandværk.
Mændene sy Familiens Skotöi, og kun naar disse önskes
smukkere og efter Byens Skik, tyr man til de egentlige Sko-
magere, hvoraf der overalt gives enkelte. Forövrigt ere Træ-

sko almindelig i Brug idetmindste over hele Hordeland og Til-
virkningen deraf stor, dog neppe mere end til Bygdernes eget
Behov, naar alene undtages Fuse og især Os, hvorfia, som
tidligere oplyst, mindst 20,000 Par Træsko aarlig indföres til
Bergen. Læderets Garvning og Skindenes Beredning udföre
Bönderne selv, hvorfor haandværkswessigt oplærte Garver e
ere forholdsvis endnu sjeldnere end Skomagere. Ingen af disse
vides at drive sine Tilvirkninger udover Bygdens eget Behov, naar
alene undtages et Par Garvere i Tysnms, som drive deres Til-
virkninger i noget större Maalestok og hvoraf den ene derhos for-
arbeider til Salg en storDel Skindklæder, Skind-Lommeböger, Buxe-
sæler o. 1. Af Hu e- og Hatt e m agere gives kun faa, af F  ar-
v ere derimod flere, som drive deres Haandværk stadig og, saavidt
vides, med god Fordel. Tilvirkningen af L ærred, S tri e,
Vadmel, Vaerken, uldne Tepper (Aaklæder og Kvit-
ler) o. 1. er fremdeles ringe i Kystdistrikterne og ikke til-
strækkelig til Behovet, men derimod i de indre Distrikter me-
get mere end tilstrækkelig til Behovet, idetmindste hvad angaar
Vadmel og uldne Tepper, saaledes at navnlig fra Hardanger og
Vos udföres en betydelig Del af disse Tilvirkninger. I Kin-
serviks Prcestegjeld alene antages aarlig at blive tilvirket over
75,000 Alen Vadmel, almindeligvis til en Finhed af 29 Alen
pr. Bpd. Af Bagere gives mange, men faa af disse drive
Haandværket for egen Regning, hvorimod de fleste ere i fast
Tjeneste hos Distriktets Landhandlere mod en Aarslön af 50
a 70 Spd. foruden Kost og Logis. De saakaldte Bygnings-
mænd have fremdeles stadig Sysselsættelse i Bergens By samt
i Söndre og Nordre Bergenhus Amter, især i disses Kystdi-
strikter. Den med deres Haandvcerk tidligere forbundne Han-
del med Bygningsmaterialier skal dog være aftaget og i den
senere Tid ikke have vist sig saa fordelagtig som för, hvor-
imod deres Fortjeneste iövrigt har været god. Daglönnen for
almindelige Bygnings- og Bordarbeidsmænd opgives til 40
a 72 Skill. pr. Dag. De fleste Bygningsmænd höre fremdeles
hjemme i Hosanger og Sæims Sogne af Hosanger, i Hamers
Præstegjeld og i Gjerstad Sogn af Haus, hvor ogsaa opholde
sig enDel dygtige Murere. Glasmesternes og Malernes
Antal er ikke stort og i flere Distrikter ikke engang tilstrwk-
keligt til Behovet. Paa Smede er der stor Mangel i Röldal

og tildels ogsaa i Kystdistrikterne, hvorixaocl Ores Antal i
övrige Distrikter ikke alene er tilstrækkeligt til 13ettovet, wen
endog saa stort, at forskjelligt Slags Smedearbekle kan expo'',
teres tilsalgs, tildels endog i betydelig Mængde. Dette er

Tilfældet med Vos og Hardanger, hvor der oparbeides til

försel en stor Del Ljaaer, Oxe, Knive, Saxe, jernbeslagne Kister
(hvoraf alene fra Kinserviks Preestegjeld uclföres omtrent 1000
Stkr. aarlig) og andet Lignende, med Kvindherred, hvor der
forarbeides Jernploge, Harve, Arbeidslijærrer og andre Ager-
brugsredskaber, og med Hosanger, Lindaas og Hamer, hvor
ligeledes forarbeides et stort Antal Kister og Skrin, jernbe-
slagne Spader, Öxer o. A., som for den störste Del  afsættes

til Sönd- og Nordfjord. Fra Hosanger alene opgives at blive
solgt Kister og Skrin for 1000 Spd. aarlig og Spader for 800
a 1000 Spd. I Indre Söndhordlan.d og Hardanger tiltrænges
derhos et stort Antal Smede til Jægtebyggeriet, ligesom flere
Smede have stadig og god Fortjeneste ved den i de senere

Aar paa forskjellige Steder aabnede Grubedrift. Smedehaand-
værket er i Jet Hele taget i Femaaret gaaet frem. Hvor
Njöreredskaber ere almindelige, haves ogsaa i Regelen det for-

nödne Antal Hj ulm ager e, der dog ikke arbeide Hjul tilsalg
udenfor Distriktet, naar alene undtages Os og især Kvind-
herred, hvorfra aarlig et större Antal Hjul udföres. Paa  'los
forarbeides, som tidligere anfört, Saamas ki n e r, Tærske-

m  as kin er og Drö ft em askin er, i Hosanger Tærskemaskiner
og Dröftemaskiner, paa Tysnæs, Os, Kvindherred og Kinservik
et stort Antal S pi nderokke og paa Tysnæs og i Fuse H a k-
k els emaskine r, men Forarbeidelsen af disse Redskaber er
dog endnu indskrænket til ganske faa. Det samme er Til-
fældet med Forarbeidelsen af forskjelligt Slags M es sin ga r-
beid e, Bjælder o. 1., hvoraf Intet vides at frembydes tilsalg
uden fra Vos og fra en enkelt Messingarbeider i Hosanger. 2
Mænd i Kinservik og 1 paa Vos ernære sig hovedsagelig som
K urv b in d er e. Noget almindeligere er derimod Tilvirkningen
af K ar d er og Vævskeer, som dog, saavidt vides, er ind-
skrænket alene til 'los. Stamper, B ö tt er og Trækj ör rel

af forskjellige Slags forarbeides i Fane og fornemlig i Jondal
og Strandebarm, hvorfra aarlig udföres 14 a 1,600 Par Bötter
og Stamper til en Pris af 14 a 16 Skill. pr. Par og med en
Arbeidsfortjeneste af 8 a 10 Skill. pr. Par. Endnu langt al-
mindeligere er Tilvirkningen af Tönder, som især i Sönd-
hordland forarbeides i stort Antal dels af Bönderne selv og
dels og fornemlig af haandværksmEessig  oplærte B ödker e,
hvoraf de fleste Landhandlere i Kystdistrikterne have 1 eller
undertiden flere i fast Tjeneste mod en Aflönning af 10 a 16
Skill pr. Tönde. Tönderne, hvoraf er opgivet at blive aarlig
solgt t. Ex. fra Fuse 2,500 og fra Tysnws ligeledes 2,500,
betales sædvanligvis med 4 Spd. pr. Lamt af Furu og forholds-
vis noget mere af Birk og Bög. Tilvirkning af Tändestav er
almindelig og nu meget lettet ved de i Femaaret opförte Cir-
kelsage, ligesom Tilvirkningen af Töndebaand, som bekjendt,
er en meget almindelig Beskjæftigelse for Mændene om Vinte-
ren, især i Hardanger. S pi nden af H am pegarn og Bin-
d en af Nö ter og Garn udgjör ikke alene Kvindernes og
Börnenes, men paa mange Steder især i Nordhordland ogsaa
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Mændenes hovedsagelige Sysselsættelse i en stor Del af Aaret
og Brutto-Indtægten deraf er • maledes temmelig betydelig. For
Hamers Præstegjeld opgives den exempelvis til 1000 Spd.
aarlig. Prisen for dette Arbeide, der almindeligvis udgjör
a 4 Spd. pr. Vog Hamp saavel for Spinden som Binden, er
imidlertid saa lav (for Lindaas beregnet til 4 Skill. pr. Dag),
at Arbeidet idetmindste for Mændene aldrig kan svare Regning,
og et meget hyppigt Tilfælde er det derfor ogsaa, at Arbei-
deren har fortæret de som Forskud paa Arbeidet oppebaarne
Varer, længe för Arbeidet er udfört, og at Handelsmanden i
Byen, for hvis Regning han arbeider, nödsages til at paakalde
Domstolenes Mellemkomst for at faa Arbeidet udfört eller For-
skuddet tilbagebetalt, hvis han ikke, hvilket vel hyppigt er
Tilfældet, foretrækker at give Slip paa sit Krav, fremfor at bære
Udgifterne ved Erhvervelsen af en Dom.

For de egentlige Ski bsbyggeriers Vedkommende inde-
holdes de fornödne Opgaver i den foran omhandlede Tabel
No. 2. I vedlagte Tabel No. 10 indeholdes Opgaver over, hvad
der i Amtet forövrigt er bygget af Jægter og Sköiter,
nemlig ialt i Femaaret : 197 med en samlet Drægtighed af
2,424, 5 Kommercelæster og altsaa en Gjennemsnitsdrægtighed
af 12, 3 K.-L. Antallet af de i næstsidste Femaar byggede
lignende Fartöier udgjorde 232, deres samlede Drægtighed

3,672 K.-L. og deres gjennemsnitlige Drægtighed 15, 8 . Sko-
nevik, Fjælberg, Kvindherred og Kinservik ere de Herreder,
hvor der bygges de fleste Fartöier, medens der i hele Nord-
hordlands Fogderi ikke, saavidt oplyst, er bygget noget. Pri-
sen paa de her omhandlede Fartöier sættes i Gjennemsnit til
45 Spd. pr. K.-L., fraregnet Rig, Ankere o. 1., som andrager
til omtrent samme Belöb som Skroget, og Bygherrens Fortje-
neste anslaaes til omtrent 10 Spd. pr. Kommercelæst. Byg-
ningsmændene, hvoraf ikke saa faa i den störste Del af Aaret
arbeide ogsaa udenfor Amtets Grændser, især i Romsdalen og
paa Throndhjems-Kanten, lönnes almindeligvis med 36 a 60
Skill. pr. Dag foruden fri Kost. De i tidligere Indberetninger
omhandlede Jæltebaade, som bleve forarbejdede i Tysnws
og udförte til England, tilvirkes ikke lwngere; derimod bygges
fremdeles endel af de saakaldte Sku der 0: aabne og utilriggede
Föringsbaade paa 80 Tönder og derover, og af Baade
af forskjelligt Slags et meget betydeligt Antal. Baadbyggeriet
skal være i Fremgang i Lindaas, Fuse og maaske enkelte
andre Distrikter af Nordhordland, men fraregnet Os, hvis Baade
fremdeles er i stor Anseelse og hvor aarlig antages at blive
bygget 40 Garnbaade til en Pris , af 25 a 30 Spd. og 50 Fw-
ringer til en Pris af 10 a 11 Spd., hörer Baadbyggeriet dog
fremdeles mest hjemme i Hardanger, navnlig i Jondal og Stran-
debarm. Fra Jondal er saaledes opgivet aarlig at sælges 18
Notebaade til en Pris af 80 a 100 Spd., 306 Garnbaade a
35 a 40 Spd., 116 Sexringer og Færinger a 6 a 10 Spd.,
foruden en Del Joller og andre Baade og fra Strandebarm
16 a 20 Stkr. Garn- og Notebaade og 340 Sexringer og
Færinger. De indre Distrikter al Söndhordland forarbeide af
Baade omtrent, hvad de selv tiltrænge, og enkelte af dem t. Ex.
Skonevik nogle tilsalg, •hvorimod Kystdistrikterne aarlig maa

kjöbe et större Antal Baade Noget, som da ogsaa er rime-
ligt nok, naar hensees til Baadenes store Antal. Ved Udgan-
gen af 1865 udgjorde de exempelvis for Finnaas Præstegjeld
1,409, altsaa næsten 1 Baad for hver 3 af Indvaanerne. At
det her omhandlede Jægte- og Baadbyggeri  sysselsætter mange
Hænder og giver mange Familier Næring er saaledes indly-
sende. Fortjenesten antages ogsaa at være ganske tilfreds-
stillende og ansættes for mindre Baade, naar deres Gjennemsnits-
pris anslaaes til 8 Spd. og Udgifterne til Materialier, Kosthold og
Arbeidslön til 5 Spd., til i Gjennemsnit Spd. pr. Baad.
Den samlede Indtægt af Jægte- og Baadbyggeriet opgives for
Jondal til 3,500 Spd. aarlig og for Skonevik afJægtebyggeriet
alene til 8000 Spd.

Potaske tilvirkes af en Mand paa Vossestranden, men
forövrigt er denne Næring, saavelsom Indsamlingen af T a n g,
Aalegræs, Dun og vilde Bær nu som för af en saa
underordnet Betydning, at den ikke fortjener videre Omtale.

Jagt en er ligeledes en Næring af ringe Betydning, og
hvad herom er anfört i forrige Femaars-Indberetning, gjen-
giver fremdeles Forholdene. De vilde Rensdyr formenes ved-
blivende at være i Tiltagende, uagtet deres Forekomst i det
Hele taget er temmelig periodisk. Jagtudbyttet opgives for
Kinservik til 25 a 35 Dyr aarlig og for Röldal til 8 a 10,
hvilken sidste Opgave dog synes at være for lav. I Ulvik sky-
des sandsynligvis aarlig en Del Here Dyr end i Kinservik, for-
mentlig 50 a 100, hvoraf de allerfleste i Eidfjord Sogn, men
paa Vos neppe saa mange som i Kinservik. At ikke faa af
de skudte Dyr dræbes i forbudt Tid, er beklageligvis sikkert
nok. Den i længere Tid fortsatte Udryddelseskrig mod Ræven
vedbliver fremdeles, og Antallet af de i Femaaret dræbte Ræve,
hvorfor Skudpræmie er udbetalt af Amtskommunen, er betyde-
ligt. I Fjeld, Sund, Fjælberg, Finnaas og Tysnws have der-
hos Kommunebestyrelserne bevilget större eller mindre Summer
af Kommunekassen som Godtgjörelse til Personer, der have
den Opgave at söge Ræven enten ganske udryddet eller deres
Antal idetmindste betydelig formindsket, og i enkelte Distrikter
t. Ex. Östervolds og Mögsters Sogne af Sund skal Ræven og-
saa nu være ganske forsvunden. Man vinder vistnok herved
större Sikkerhed for Faarene, men Spörgsmaalet er, om ikke
Rævens Udryddelse igjen vil foranledige andre Ulemper, og om
ikke den overhaandtagende Mængde af Mus og andet Utöi,
hvorover i flere Aar har været fört Klage fra Fjeldbygderne,
for en Del er foraarsaget ved Rævens Forfölgelse. Ialfald
synes for Faarenes Skyld Udryddelse af Fjeldræven at være
temmelig unödig. Af \ andre Rovdyr forekommer Ulven meget
sjelden. Derimod er Björnen meget almindelig og tillige meget
ödelæggende især i Hardanger og Vos, hvilket ogsaa kan slut-
tes deraf, at der i Kinservik, Ulvik og Vikör udbetales i  Skud-
præmie for Björn og Ulv 110  Spd. af Kommunekassen, foruden
den Præmie af 5 Spd., som Jægeren ifölge Lov tilkommer
udbetalt af Amtskommunekassen. Alligevel dræbes der frem-
deles et forholdvis lidet Antal af Björne. De i Femaaret ud-
betalte Skudpræmier have udgjort :
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Björn.	 Filfras.	 Ulv.	 Gaupe.	 Ræv.
i 1861	 3.	 1.	 1.	 293.
i 1862	 1.	 5.	 1.	 276.
i 1863	 3.	 4.	 1.	 335.
i1864	 8.	 228.
i 1865	 3.	 261.

	

Om.	 Hubro.	 Hög.

	

97.	 15.	 18.

	

76.	 26.	 18.

	

50.	 43.	 35.

	

49.	 1.	 66.

	

21.	 79.

10.	 18.	 2.	 1.	 1,393.	 293.	 85.	 216.

Ved Udgangen af 1860 havde Amtsdistriktet af Far-
tier  paa over 3 Kommercelxsters Drægtighed 457
med en samlet Drægtighed af 4,429 Kommercelxster, og ved
Udgangen af 1865 466 med en samlet Drægtighed af 4,583
Kommercelxster. Tilvæxten er saaledes ikke betydelig og

navnlig meget mindre end i næstsidste Femaar, da Drægtig
-heden steg fra 3,644 Kommercelæster til 4,429 Kommerce-

læster. Nordhordlands Fogderi staar ogsaa med Hensyn til
denne Bedrift betydeligt tilbage for Amtets övrige Fogderier.
Ved Femaarets Udlöb var nemlig hjemmehörende

i Nordhordlands	 Fogderi .
Söndhordlands

.	 80 Fartöier med en Drægtighed af 582 Kommercelmster.

. 245	 2,586,,
1,414,,i Hardanger og Vos	 . 141

I Nordhordland have Os og Fuse de fleste Fartöier og i
Hardanger : Kinservik og Vikör, hvorimod i Söndhordland An-
tallet er nogenlunde jevnt fordelt over det hele Distrikt, naar
alene undtages Fitje og Etne, hvor Antallet er ganske ringe. Far-
töiernes Gjennemsnitsdrægtighed er netop den samme, som ved
Udgangen af næstsidste Femaar, nemlig 9,8 Kommercelæster
og saaledes ikke, som i flere foregaaende Femaar, yderligere
foröget. Fartöiernes Værdi, der selvfölgelig afhænger af
deres Alder o. A., blev i forrige Femaars-Indberetning anslaaet
til i • Gjennemsnit 50 Spd. pr. Kommercelæst. Efter de nu
meddelte Opgaver synes Værdien ikke at kunne sættes höiere
end til 45 Spd. pr. Kommercelæst, altsaa ialt 206,235 Spd.
Netto-Indtægten opgives ogsaa nu temmelig forskjellig, og hvad
der i forrige Femaars-Indberetning blev sat som en Gjennem-
snitsindtægt, nemlig 8 Spd. pr. Kommercelxst, synes ligeledes
i det Hele taget at være vel höit, navnlig for de Fartöier, som
ikke stadig benyttes. Indtægten opgives nu for Os til 3 a 400
Spd. (2,4 Spd. pr. Kommercelæst), for Kvindherred til 6,000
Spd. (vel 11 Spd. pr. Kommerceleest), for Strandebarm til 8 a 9
Spd. pr. Kommercelæst, for Fjælberg til 2,000 a 2,100 Spd.
(7,8 Spd. pr. Kommercelæst) og for Skonevik til 2,000 Spd.
(4,4 Spd. pr. Kommercelæst). lövrigt have Indtægterne i
Femaarets Begyndelse, nemlig i Aarene 1861 og 1862, været
mindre gode, men derimod i de senere Aar gode og i 1865
endog meget gode. Logisfartöier under Vaarsildfisket fragtes
for et Belöb af 50 a 100 Spd. Den sædvanlige Hyre for
Mandskabet udgjör 2 a 3 Spd. ugentlig og for Föreren 3i a 4
Spd. og mere, - Alt paa Mandskabets egen Kost. Fraregnes
Kosten udgjör den ugentlige Fortjeneste mindst 11 Spd., som
for ialt ‘16 a 1700 Mand altsaa udgjör en större Sum, om end
en stor Del af Fartöierne ikke ere i stadig Brug. For Kvind-
herred opgives Hyrens Netto-Belöb til ialt 12,000 Spd. og for
Fjælberg til 4,000 Spd., for Tysnæs det samlede Udbytte saa-
vel af Fartöier som Mandskab til 8 a 10,000 Spd. Kommer
endelig hertil, at ikke saa faa i Amtsdistriktet hjemmehörende
Söfarende tage Hyre paa fremmede Fartöier, der almindeligvis
höre hjemme i Bergen, Haugesund eller Stavanger, bliver det
formentlig utvivlsomt, at Söfarten maa ansees for den vigtigste

af Amtets Binæringer. Med Hensyn til den Fart, hvori de i
Amtet hjemmehörende Jægter og Sköiter anvendes, vides ingen
Forandring i Femaaret at være foregaaet, naar undtages, at de
i den allersidste Tid maaske blive anvendte noget mere under
Finmarksfiskerierne, end Tilfældet tidligere har været. En Eier
af en Sköite paa 12 a 13 Kommercelæster har velvillig med-
delt mig, at han i 1866 fra 20de Marts til 1ste Oktober lod
Sköiten foretage en Reise til Finmarken, hvorunder den, efter
först under Vaarsildfisket at have ved Kjöb, Transport og
Salg af fersk Sild tjent Netto . . 70 Spd. 96 Skill.

i Berlevaag i Östfinmarken ind-
kjöbte 19,300 Fisk, som, efterat være
flækket, igjen solgtes ved Törkepladsen
23 Mile söndenfor Tromsö med en
Fortjeneste af .	 . 656 - 521

i 41 Uge deltog i Haakjærrings-
fisket paa Bankerne, 30 Mile fra Land,
med en Fortjeneste af. . 	  192 - 94

	i Vesteraalen indkjöbte 285 Tdr	
Fedsild, som blev saltet og videre be-
handlet og ved Hjemkomsten solgt i
Bergen med en Fortjeneste af .	 . 743 - 117

Ialt 1,663 Spd. 1191. Skill.
Hyrernes samlede Belöb, der oven-

for ikke er fratrukket, udgjorde for
Förer og 3 Mand samt en Kjendt-
mand paa Reisen fra Bergen til Fin-
marken ialt . . . 575 - 96

og Fartens Netto-Udbytte altsaa . . 1,088 Spd. 231 Skill.

Ved Femaarets Udgang forefandtes af pri vilegerede
Landhandlere  ialt 117, nemlig i Nordhordlands Fogderi 48,
i Söndhordland 48 og i Hardanger og Vos 21. Af Han d-
lende ifölg e Fogedbrev gaves i -Vangens Thinglag 8, i
Ulvik 8, i Kinservik 12 og i Röldal 3 og af saakaldte F mi-
li a n dl e r e, som alene handle med de i Handelsloven af 1842
§ 16 omhandlede Varer, ialt 29, hvoraf Ingen i de Distrikter,
inden hvilke kan drives Handel ifölge Fogedbrev. De beskattede
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Udsalgssteder af 01 og Vin ere tiltagne i Antal, men varierer
forövrigt saa meget fra Aar til andet, at Antallet ikke kan
opgives. Udsalgs- og Udskjænkningsstederne for
Brændevin, som ved Udgangen af næstsidste Femaar ud-
gjorde ialt 34, hvoraf de 12 dog ikke bleve drevne, ere der-
imod betydelig indskrænkede. Siden Vos Kommunebestyrelse
mod Femaarets Ende besluttede at afkjöbe den til et saadant
Salg sidst berettigede Landhandler paa Vos sin Rettighed mod
on aarlig Godtgjörelse af 150 Spd., findes ikke længere noget
Udsalgs- eller Udskjænkningssted for Brændevin i hele Hardan-
ger og Vos Fogderi. I Söndhordlands Fogderi er Antallet
gaaet ned fra 3 til 1 og i Nordhordland fra 30, hvoraf, som
anfört, dog kun 18 benyttedes, til 11. Fra Skonevik bemær-
kes, at Omsætningen er betydelig foröget, efterat Landhand-
lernes forögede Antal og den deraf folgende Konkurrence har
trykket Priserne ned næsten til Byens Priser, saaledes at det
ikke længere svarer Regning at foretage Byreiser for at gjöre
de fornödne Indkjäb. Paa den anden Side klages af og til
over, at de Handlendes Antal bliver saa stort, at Handelen ikke
længere yder fornöden Soutien for Nogen. Det kan forment-
lig heller ikke drages i Tvivl, at den Overgang til fuld Han-
delsfrihed, som nu forestaar, i nogen Tid vil medföre sine
Ulemper, idet sandsynligvis et större Antal, end  Omsætningen
kan bære, vil forsöge sin Lykke som Handelsmænd, men Over-
gangstiden vil forhaabentlig ikke blive langvarig og Forholdene
inden fie Tid paa en naturlig Maade ordne sig paa den for
alle Vedkommende bedste Maade.

Skræppekræmmernes  Antal er idetmindste ikke til-
taget og har efter Indberetningen fra Evanger, hvor deres An-
tal i forrige Femaars-Indberetning opgaves til 84, medens det
nu opgives til 40 a 50, forhaabentlig kulmineret, hvilket Alt
r4aa ansees for en naturlig Folge deraf, at Antallet af dem,
der drive lovlig Handel, er bleven foröget. De skulle derhos
ogsaa ved deres Besög i deres Hjembygd vise sig noget mere
spagfærdige end fr, ligesom de nu have Opinionen i Distriktet
meget mere imod sig, end tidligere var Tilfældet. Saa meget
er dog vist, at Skræppekræmmernes Antal paa Vos endnu er
stort, og at denne Handel fremdeles virker ödelæggende baade
i ekonomisk og moralsk Henseende. Enkelte, der have lagt
sig noget til Bedste, have vistnok kunnet etablere sig som
Handelsmænd i Molde, Aalesund og Florö, men af saadanne
heldigere Skræppekræmmere er Antallet meget ringe.

Fraregnet et Par Skræppekræmmere i Röidal og 1 i Strap-
debarm, ere Handelsmænd af denne Art ukjendte udenfor Voss.
Derimod drives i det sydligste af Söndhordland en Han d el,
is med lev en de Faar, som har det tilfælles med Skræp-
pehandelen, at den i Regelen forsöges af enhver Gut, saasnart
han er ideven konfirmeret og som desaarsag i flere Henseen-
der virker mindre gavnlig paa den opvoxende SlTgt, som deri
finder en bekvem Anledning til at pleie sin Dovenskab. Han-
delen med Griser og med andet Kvæg sarat med KjOd, Fede-
varer o. 1. ansees mindre skadelig, da den almindeligvis drives
kun af ældre Mænd. Denne Slags Handel foregaar forövrigt
omtrent paa samme Maade, som i forrige Femaars-Indberet-
ping omhandlet, dog er for Hardangers Vedkommende Kvæg-

handelen med Bergen paa det Nærmeste ophört i den Form,
hvori den tidligere blev dreven, hvorimod der nu med den paa
Hardanger indrettede regelmæssige Dampskibsfart er aabnet
Opdrætteren Adgang til Tid efter anden i Aarets Löb at af-
sende sine Kreaturer til Byens Slagtere, eftersom Forsyning
tiltrænges og Kjödpriserne gjöre det fordelagtigt. S il desal-
ten i drives ligeledes omtrent paa samme Maade som för, ho-
vedsagelig af Hardanger og de langs Kysten boende Land-
handlere, og Udbyttet af denne Handel, der altid drives med
egne Fartöier, kan ofte være god. Saaledes meddeles fra Vikör,
at enkelte saadanne Saltere i 1865 skulle have lagt sig til-
bedste indtil 2,000 Spd. Men denne Handel hörer pat', den
anden Side ogsaa til de Omsætninger, der under ugunstige
Konjunkturer kunne bringe fölelige Tab. Silden bliver dels
solgt til lijöbmwnd i Bergen, Haugesund og Stavanger, dels
udföres den af Salteren selv til Sverige og östersöen. Regel-
mæssigere og med Hensyn til Fortjenesten sikrere maa for-
mentlig Hardangernes saakaldte „Fjordhandel" ansees for at
være, — hvorunder de paa eget Fartöi reise om i Fjor-
dene og opkjöbe Alt, hvad Distriktet har at sælge af Fe-
devarer, Skind, Frugt, uldne Töier , Kister , Skrin, Smede,

arbeide, Töndebaand, Brænde og meget andet, hvilke -Yam
de igjen sælge paa fordelagtigst Sted Fedevarerne for den
störste Del i Byerne i Kristianssands Stift, Frugten langs Ky-
sten ligetil Throndhjem og længere nordover, Brændet og
Töndebaandene til Bergen, Haugesund og Stavanger. En ny
Slags Handel omtales fra Fuse, hvor 10 a 12 Personer i en
stor Del af Aaret reise vidt omkring og opkjöbe Filler, som
de skulle erholde for 36 a 48 Skill. pr. Vog og igjen afsætte
ved Arne Fabrik for 96 a 108 Skill. pr. Vog. Den hele aar-
lige Omsætning anslaaes dog ikke til mere end 5 a 600
Voger.

8. Tilstanden i Almindelighed.

Amtsdistriktets F olk emængd e, der ved Tællingen den
31te Decbr. 1855 udgjorde 104,763 og ved Udgangen af 1860 -

ansloges til vel 108,000, udgjorde ved Tællingen den 31te
December 1865 113,366. Forögelsen i sidste Tiaar har alt-
saa udgjort 8,2 pCt., medens den i Femaaret 1845— 1855
udgjorde 10,7 pCt. og i Femaaret 1835-1845 8,8 pCt. For
de enkelte Fogderier stiller Forholdet sig saaledes:

Folkemængde.
Forøgelse.

31 Decbr.1855.131 Decbr.1865.

Nordhordland	 .	 . 48,634 54,941 13,0 pCt. -
Söndhordland :	 . 33,607 35,349 5,2 —
Hardanger og Vos 22,522 23,076 2;5 —

At saaledes Folkemængdens Forögelse er mindst, hlrot
Velstanden .og Oplysningen samt Velværet i det Hete taget
störst, antages ikke at have anden Grand, end ai Udflytnin-
gerne og navnlig Udvandringen til Amerika netop i disgt
strikter har været störst. De Udflytte4es Antal overstiger vigt=
nok overalt, naar alene undtages liergens Byes' mærmeste`
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egn, Antallet •af Indflyttede og udgjör i Virkeligheden et langt
stbrre Tal end det af Præsterne opgivne. Dette sees bedst
deraf, at Folkemængden ved sidste Tælling overalt er befun-
den at were en god Del lavere, end man ved at lægge Over-
skuddet af Födte til Folkemængden for 10 Aar siden maatte
ledes til at tro. Men at Udvandringen har været forholdsvis
störst i de indre Dele af Amtet og endnu kun i ringe Grad
har vundet Udbredelse langs Kysten, er ganske aabenbart. Der
er opgivet som udvandrede i Femaaret fra Lindaas 7, Manger
10, Hosanger 16, Hamer 5, Haus 14, Fjeld 12, Aarstad 5,
Fane 2, Sund 36, Os 57, Fuse 44, Fitje Ingen, Tysnæs 67,
Stordöen 14, Finnaas 64, Sveen 50, Fjeelberg 157, Etne 27,
Skonevik 66, Kvindherred 260, Strandebarm 37, Vikör 25,
Kinservik 100 aarlig i 1864 og 1865, Röldal 17 og Ulvik
omtrent 100, ialt 1,292, foruden de Emigrerede fra Vos, hvis
Antal antages baade i og for sig og forholdsvis at være aller-
störst. De opgivne Tal angive imidlertid i Regelen kun Tallet
af dem, der ved deres Udvandring have taget Udflytningsattest,
og er saaledes meget for lavt, idetmindste med Undtagelse af
de Distrikter, hvorfra Udvandringen endnu har  indskrænket
sig kun til ganske Enkelte. Ved Siden af Udvandringen til
Amerika, har der fundet en stadig Tilströmning Sted til Byerne,
hvilket ogsaa kan sluttes deraf, at medens Folkemængdens For-
ögelse i Femaaret i Gjennemsnit udgjör 8,2 pCt. og for Di-
strikter som Vos 1,1 pCt., Kinservik 2,6, Ulvik 2,4, Kvindher-
red 0,2 pCt., er Folkemængden i det Bergens By tilstödende
Aarstad Sogn steget fra 779 til 1,398. Fra Grændsebygderne
i Nordhordland ere derhos ikke saa ganske faa Familier ud-
flyttede til Sogn, formentlig som Fölge af den allerede i
gere Tid stedfundne stærke Udvandring fra dette Distrikt.

Af Amtets Folkemængde vare :
Valgbare til kommunale Om-

Stemmeberettigede.	 bud, uden at være stem-
meberettigede.

i Nordhordland	 • 3,150
	

1,927
- Söndhordland	 1,909

	
1,045

- Hardanger og Vos

▪ 	

1,242
	

754
og af de Stemmeberettigede fremmödte ved Valgforsamlingerne
til sidste Storthingsvalg:

i Nordhordland
	

1,634
- Söndhordland • •	 678
- Hardanger og Vos
	

604
Til Almuens Oplysning ere gjennemgribende Foran-

staltninger trufne i Femaaret som Fölge af den ved Femaarets
Begyndelse i Kr aft traadte nye Almueskolelov af 16de Mai
1860. Et stort Antal nye og hensigtsmæssige Skolehuse ere
opförte og Skolen fra Omgangsskole gaaet over til at være
for en stor Del fast, ligesom Lærernes Antal er foröget og
deres Lön forbedret. Frugterne heraf ere vistnok indtil denne
Tid kun i ringe Grad komne tilsyne, idet det siger sig selv,
at nogle Aar maa gaa hen, inden dette kan ske. Sagens
Fremme har derhos været i höi Grad hindret ved den for en

for 5 Præstegjelde i Nordhordland til ialt
- 5	 -	 - Söndhordland
- 3	 •••■••••■■••■■ 	 - Hardanger	 ••■•••■■••

- Vos .

stor Del endnu existerende Mangel paa dygtige Lterere, hvil-
ken Mangel kun lidt efter lidt kan ventes afhjulpen, eftersom
en Del ældre Skolelærere afgaa og yngre og bedre Kræfter
kunne erholdes fra Skolelærerseminariet paa Stordöen, fra den
med Vos höiere Almueskole forenede Lærerskole og fra en i
Fjælberg oprettet mindre Lærerskole. Endnu mere har Sagens
Fremme været hindret ved den almindelige Modvillie, hvormed
Lovens Bud bleve modtagne, - en Modvillie, som selvfölgelig

höi Grad lammede deres Virksomhed, hvem det nærmest
paalaa at söge Lovens Bestemmelser gjennemförte og som der-
hos ogsaa havde sin Indflydelse paa den skolepligtige Ung-
doms Undervisning. Dette viste sig paa flere Maader og ikke
mindst derved, at man, eftersom Lovens Bud forögedes, ansaa
sig mindre end för forpligtede til at understötte Skolens Virk-
somhed ved den fornödne Undervisning og Opmuntring i Hjem-
met. Imidlertid er denne Modvillie, om end ikke ganske be-
seiret, dog overalt i Tilbagegang, ligesom Tilfredsheden med
den nye Ordning af Skolevæsenet er almindelig, idetmindste
hos de mere Oplyste, overalt, hvor Skolen först er kommen
i Orden.

Af Smaabörnskoler vides ikke i Femaaret at have været
i Virksomhed mere end 1, nemlig i Aarstad, og af Haandgjer-
ningsskoler ikke mere end 2, nemlig i Aarstad og paa Stord-
öen. Almuebibliothekerne ere forögede dels i Antal og dels
med Hensyn til Bogsamlingerne, ligesom Bögerne udlaanes
og læses flittigt, naar alene undtages i Fane og tildels i
Stordöen.

For en Del vil man formentlig kunne slutte sig til det
Standpunkt, hvorpaa idetmindste den verdslige Oplysning staar,
af det Antal Aviser og Blade, som holdes i Distrikterne. En
detailleret Opgave over de Aviser, som forsendes med Posterne,
er derfor meddelt i hosfölgende Tabel No. 11, som forsaavidt
bærer et sörgeligt Vidnesbyrd om Interessen for Distriktets
Hovednæring Landbruget, som den kun viser 1 Abonnent paa
Landets eneste Landbrugstidende. Abonnenternes Antal er sik-
kerlig heller ikke stort, tildels maaske bevirket ved Frygten
for, at Tidenden nærmest er beregnet paa Forholde, der ere
forskjellige fra de i Amtet almindelige, men da en Del Exem-
plarer af Tidenden erholdes gjennem Boghandlerne og ikke
gjennem Posten, er Forholdet dog ikke fuldt saa misligt, som
Tabellen synes at vise. Fraregnet Fitje, samt Fane, Aarstad
og Bergens Landsogne, der tildels afhente deres Aviser paa
Bergens Postkontor og for hvilke Distrikter Opgave savnes,
holdtes ved Femaarets Udgang af Morgenbladet 42 Explr., af
Aftenbladet 29, al Almuevennen 656, af Löverdags-Aftenbladet
83, af Skillingmagasinet 34, af Börn.enes Blad 45, af Folke-
vennen 90, af Almueskoletidenden 45 og af Missionstidenden
124 Exemplarer.

Hvad angaar S æ d elig heden maa Forholdene fremdeles
ansees for tilfredsstillende, idetmindste er Antallet af  uægte
Födsler forholdsvis ringe. Det er opgivet

112 af 4,133 Födsler, altsaa til 2,7 pCt.
132 - 3,058 vel 4
43 - 1,478 - -neppe 3

	

112 - 1,315
	

vel 8 -
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En Del af disse uægte Födsler vedkomme derhos ikke,
idetmindste ikke for begge Forældres Vedkommende, dette Amt,
idet flere af disse skyldes : i Aarstad fremmede Fabrikarbei-

dere, i Ulvik fremmede Veiarbeidere og paa Vos fremmede Pi-
ger fra Sogn, som aarlig i temmelig stort Antal söge Arbeide
især paa Yossestranden. Vossestranden er derfor ogsaa den
Del af Vos, som har forholdsvis flest uægte Födsler, medens
Antallet aftager udover mod det Nordhordland tilgrændsende
Evangel. Sogn, der viser det gunstigste Forhold. Af Antallet
af uægte Födsler kan dog ikke med fuld Sikkerhed sluttes til
Sædelighedstilstanden i det Hele taget. Forhastede lEgteska-
ber, indledede paa Usædeligheds Vei, er nemlig fremdeles alt-
for hyppige, ligesom det er Regel, at Forlovede flytte sammen
nogen Tid för Brylluppet, saaledes at  Ægteskaberne som oftest
afsluttes först efter indtraadt Svangerskab. Nattelöberiet er
ikke kjendt uden paa Vos og i Hardanger samt i enkelte af
de inderste Distrikter af Söndhordland og skal ifölge de mod-
tagne Indberetninger paa flere Steder være i Aftagende. B ö r -

neop dr agelsen er fremdeles mislig og Forældrenes Myn-
dighed over deres Börn kun ringe för deres Konfirmation, men
efter denne saagodtsom ingen. Især gjælder dette Sönnerne,
som enten strax begynde paa en eller anden Handel eller tage
Arbeide for en Tid ved en eller anden Fabrik, eller söge Tje-
neste i Byerne eller gaa nogle Reiser tilsös og sætte overstyr
ved förste givne Anledning, hvad de derunder have fortjent,
hvorefter de gaa og slænge hos Forældrene, uden at foretage
sig nogetsomhelst. Mindst ugunstigt stiller maaske Forholdet
sig forsaavidt i Nordhordland, hvor de gamle Skikke ere mest
bibeholdte, og hvor Sönnerne mere end andetsteds hjælpe For-
ældrene i deres Næring. De begaaede F orb ry del s er ere
hverken mange eller grove og Fred og Enighed almindelig,
ligesom Almuen i det Hele taget maa ansees for godmodig og
fredsommelig. D r a nk ernes An t al er lidet og 2Edruelighe-
den almindelig, idetmindste i Hjemmet. Derimod er Beruselse,
især blandt de saakaldte Striler, endnu altfor almindelig under
deres hyppige Byreiser, tildels ogsaa ved Begravelser og Bryl-
lupper, uagtet dog ved disse Anledninger i stadigt Aftagende.

Paa Vossevangen og Bolstadören samt enkelte andre Steder,
hvor Brændevin havdes til Udsalg, hörte berusede Mennesker
tidligere til Dagens Orden, medens disse nu efter Brændevins-
salgets Ophör ogsaa der lykkeligvis höre til Sjeldenhederne.

F o rb rug en af Brænd evin er derfor ogsaa  næsten

efter alle Indberetninger aftaget, og kun i Vikör, Fjælberg og

Evanger formene Lensmændene at have gjort en modsat Erfa-

ring. Det samme er, maaske med Undtagelse af Hardanger,
Tilfældet ogsaa med Forbrugen af 61, hvorimod Forbrugen af
hjemmelav et og med Brændevin mere eller mindre opblandet
Vin antagelig er noget foröget. Brugen af Kaffe  er, fra-

regnet de yderste Kystdistrikter, hvor Forholdet formenes at
være uforandret, foröget om den end ikke paa langt nær er

saa almindelig som i andre Dele af vort Land. Forbrugen
deraf anslaaes for Fane til 14 a 15,000 Pd. aarlig (4 Pd. pr.
Individ), for Etne til 3000 Pd. (vel 1 Pd. pr. Individ), for

Kinservik til over 5,255 Pd. (omtrent 1 Pd. pr. Individ). End
mere foröget er Brugen af forskjellige Kaffesurrogater. Ligesaa

er Forbrugen af to b ak og især af Rögtobak  næsten efter
alle Indberetninger foröget, om end fremdeles paa faa Undta-
gelser nær indskrænket alene til Mandfolkene. Kvantiteten er
opgivet for Etne til 50 Voger (omtrent T.77) Pd. pr. Individ) og
for Kinservik til over 4,739 Pd. (over -18-0 Pd. pr. Individ).

Hvad K osth ol d og L ev em aade angaar, ere Foran-
dringerne fremdeles smaa, ligesom det formentlig for flere
Distrikters Vedkommende ikke er uden Föie, at der klages
over Kvindernes mindre fornuftige Madstel og deres ringe Til-
böielighed til at indföre Forandringer deri. Nogen Forbedring
antages dog ogsaa at være foregaaet ogsaa i sidste Femaar,
tildels som en Fölge af Sundhedskommissionernes Virksomhed,
og specielt kan mærkes for Os og Vikörs Vedkommende en
forholdsvis större Forbrug af Rug, for Kvindherred og formentlig
ogsaa for Hardangers Vedkommende en foröget Forbrug af
Havevwxter, for Fjælberg, Tysnws og enkelte andre Distrikter
en noget udvidet Brug af Kjöd og for Os en med Hr. Gods-
eier Formanns Tilvirkning af Pölser af Hestekjöd foranlediget
almindelig Brug af Hestekjöd i Husholdningerne.

Re nslig he den i Hus ene skal være tiltaget i de fleste
Distrikter, hvilket igjen for en stor Del antages at være en
Fölge af den bedre Bebyggels e, som uden Undtagelse ind-
berettes at være indtraadt, og som i enkelte Distrikter formenes
endog forsaavidt at være gaaen forvidt, at de mindre Formuende
ofte anstramge sig over Evne, for saavel i Huse og Beklæd-
ning som i Andet at ligne den mere Formuende. Fremgangen

dette Stykke skyldes for en Del de stedfundne Udskiftninger,
der have medfört fornöden Udflytning af Huse og foranlediget
et omhyggeligere Valg af Byggetomt end tidligere. For en
Del skyldes Fremgangen ogsaa her Sundhedskommissionerne,
ved hvis Virksomhed almindelige Sundhedsforskrifter, navnlig
angaaende Vaaningshusenes Opförelse, allerede ere vedtagne i
et stort Antal af Amtets Herreder. Fremgangen viser sig for-
övrigt ikke blot i en bedre ydre Anordning af Husene, men
ogsaa i en större Soliditet, Bekvemhed og Rummelighed i det
Hele taget, saaledes at t. Ex. i Indre Söndhordland Vaanings-
husene nu almindeligvis opföres med 2 Stuer, særskilt Kjökken
og et Par Kvistværelser, der afgive særskilte Soverum for
begge Kjön. Om den forskjellige Bygningsmaade i de forskjel-
lige Dele af Amtet saavelsom om de Forandringer, som denne
i Tidernes Löb har undergaaet, tror jeg forövrigt at kunne
henvise til de med Skrivelse herfra af 30te October f. A. den-
nem Nordre Bergenhus Amt det Kongelige Indre-Departement
tilstillede Bygningsrids.

Kl æ d edr agt en er fremdeles forbedret og maa i det
Hele taget ansees for meget god. For flere Distrikters Ved-
kommende kan det maaske endog være et Spörgsmaal, om
man ikke allerede er kommen længere, end önskeligt kan være,
idet især hos de yngre Mandfolk aabenbarer sig en Lyst til
at gaa finere og kostbarere samt i det Hele taget mere by-
mæssigt klædt, end en fornuftig Ökonomi tillader.

Hvad angaar de for skjellige Livsstillinger, er
Forskjellen mellem Tjener og Husbond samt mellem Gaardmænd
og Husmænd i dette Amt ingenlunde saa stor, som i mange
andre Dele af vort Land, men i Regelen ganske forsvindende.
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Tjeneren nyder almindeligvis samme Kost som Husbonden,
der sig paa samme Maade som denne og behandles i Huset
ganske som et Lem af Familien, og Husmænd nyde i Regelen
ganske den samme Agtelse og Anseelse som Gaardmænd og
ere ofte ligesaa selvstændige og ligesaa velstaaende som disse,
hvorfor ogsaa Ægteskabsforbindelser mellem Gaardmands- og
Husmaiidsbörn höre til Dagens Orden. Fra de allerfleste Di-
strikter klages over, at det bliver mere og mere vanskeligt at
faa faste Tj en er e, og at disse nære en större og större Lyst
til at „være paa egen Haand." Der klages ogsaa over Tje-
nernes aftagende Dygtighed, tildels paa Grund af, at man paa,
mange Steder maa være glad ved at kunne faa halvvoxne iste-
detfor voxne Drenge, over deres Ustadighed og over deres til-
tagende Fordringsfuldhed.	 Alene fra Vos og Föyen hedder
det, at Tjenere ikke ere vanskeligere at faa nu end för, og

fra Kinservik,.at de vistno-k kunne være vanskelige at faa, men
at deres Stadighed og Dygtighed mindet er ligesaa stor som
för. Navnlig gjælder dette Tjenestepigerne, mod hvem Kla-
gerne i det Hele taget langtfra ere saa almindelige som mod
Drengene. Tjenerlönnen er som Fölge heraf fremdeles steget
og kan efter de nu meddelte Opgaver anslaaes i Penge til
omtrent 28 Spd. aarlig for Drengenes Vedkommende og for
Pigernes Vedkommende til 13 Spd. i Nordhordland, 12 Spd.
Söndhordland og 14 Spd, i Hardanger og Yos. T. Ex. for
Skonevik og Fjælberg er Drengenes Aarslön vistnok alene op-
givet til 20 a 21 Spd., men da de samtlige pleie at betinge
sig saakaldet frit Fiske, gjælder denne Lön altsaa kun af Aaret.
I Tysnæs skal et almindeligt F9tevilkaar være 10 Ugers Ud-
rustning til Fisket og derhos fulde Klæder for Aaret. Ifölge
forrige Femaars-Indberetning var Tjenerlönnen ansat

i Femaaret 1850-55 for Nordhordland og 'Tøs til .
- Söndhordland og Hardanger

i Femaaret 1856-60 - Nordhordland
- Söndhordland • •
- Hardanger og Vos

for Drenge.
16 Spd.

. 19 a20 —
224- —
22.1 —
22-6- —

for Piger.
8-1 Spd.

104 —
1 —
11 —
11Å —

Den stedfundne Stigning i sidste Femaar viser sig altsaa
især for . Drengenes Vedkommende betydelig.

Den almindelige Daglön er derimod ikke steget i samme
Forhold, men med en mindre og tildels forbigaaende Forögelse
hist og her i det Væsentlige den samme som ved Udlöbet . af
næstsidste Femaar. Den daglige Arbeidstid er ligeledes ufor-
andret. Over Tjenerklassens ringe Grad af Sparsommelighed,
der medförer, at de ved deres Indtrædelse i Ægteskab i Re-
gelen staa med to tomme Hænder, ankes ogsaa nu. I Fuse
siges dog Enkelte at kunne have sammensparet 2 a 300 Spd.
og i Kinservik skulle stadige Indskud i Sparebanken saavel af
Drenge som Piger være almindelige og Tjenerklassens samlede
Kapital ingenlunde ubetydelig.

Hvad angaar Hu smændenes Stilling, gjengiver den i
forrige Femars-Indberetning for Nordhordlands og Söndhord-
lands , Fogderier meddelte Beskrivelse deraf fremdeles det vir-
kelige Forhold. Navnlig hedder det ogsaa nu, at Husmændenes
Formuesforfatning og især de Husmænds, der have gammelt
Fæste, er ligesaa god eller endog bedre end idetmindste de
smaa Selveieres, hvorimod det först er, naar Husmanden bliver
saa gammel, at han ikke længere kan arbeide med den fulde
Arbeidskraft, at hans Stilling bliver misligere end Selveierens.
Imidlertid er det langtfra uden Exempel, at ogsaa Husmanden
i saa Fald overlader Pladsen til en Anden og af ham faar
Föderaad. Hvad Hardanger og Vos Fogderi betræffer, for
hvilket Distrikt Oplysning om Husmandsforholdene savnedes i
forrige Femaars-Indberetning, ere Forholdene tildels noget for-
skjellige fra de lignende Forholde i Hordeland. I den ydre
Del af Hardanger betales som i Hordeland en större Sum i
Indfæstning, — for en middels stor Plads . paa 2 a 3 Kjör,
6 a 8 Faar, 5 a 8 Tdr. Potetes og 1 a 2 Tönder Korn, sæd-
vanligvis 40 a 100 Spd. — og derhos en aarlig Ydelse af
1 a 2 Spd. og 4 a 6 Dages Arbeide, men i Ulvik, hvor Plad-

senes Middelsstörrelse opgives til 4 a 6 Maal Jord, hvoraf 1
Maal Ager, er Indfæstning ikke almindelig, hvorimod en aarlig
Afgift af 4 a 5 Spd. er det Sædvanlige. I Kinservik opgives
en Plads af Midclelsstörrelse til 2 Kjör, 8 Faar og 4- a 11 Maal
Ager og Afgiften til 8 a 14 Dages Arbeide samt Afgivelse til
Gaardbrugeren af J4- a af den paa Pladsen faldende Gjödning,
— i Röldal en Pladses Middelsstörrelse til 2 a 3 Kjör, 4 a 6
Faar, 2 a 3 Tdr. Korn og 4 a 6 Tdr. Potetes og den aarlige
Afgift til 6 a 10 Spd. og paa Vos Pladsenes Middelsstörrelse
til 1 Ko, 5 a 6 Faar, 2 Tdr. Korn og 5 a 6 Tdr. Potetes
og Godtgjörelsen derfor enten en Indfæstning af 70 a 100 Spd.
og ingen eller liden aarlig Afgift, eller, hvad der er det almin-
deligste, ingen Indfæstning, men en aarlig Ydelse af omkring
4 Spd. i Penge samt Slaat af 1 Dalersteig (50,176 [1] Alen),
Skur af 3 a 4 Maal Ager samt 1 a 2 Ugers Arbeide Vaar og
Höst. Husmændenes Fæstevilkaar synes ifölge disse Opgaver
ikke at være fuldt sau fordelagtige i Hardanger og Vos som i
den tivrige Del af Amtet. Alligevel hedder det ogsaa fra
Hardanger og Vos, at Husmændenes Stilling i det Hele taget er
ligesaa god som de smaa Selveieres, medens der kun fra Röl-
dal klages over, at Stillingen er mislig og Afgifterne trykkende,
men hvor rigtignok ogsaa smaa Selveieres Stilling er saa mis-
lig, at Forskjellen mellem deres og Husmændenes Stilling neppe
heller der er stor. I Hardanger gives forövrigt Husmænd, som
kunne være Eiere af flere Tusinde Speciesdaler.

Med Hensyn til Forp agtere - og L eilændinger vides
intet Væsentligt at tillægge, hvad derom blev anfört i forrige
Femaars-Indberetning. Det samme er ogsaa Tilfældet med.
Hensyn til F ö der a ads fo 1 k, hvis betingede Kaar eller Föde-
mad almindeligvis er af omtrent samme Störrelse som Krea-
turholdet og Avlingen paa en Husmandsplads af Middels-
störrelse. Ydelsen deraf falder dog i mangfoldige Tilfælde
Gaardbrugeren meget lidet trykkende, naar Föderaadstageren

6



42
	

C. No. 2.	 Siindre Bergenhus Amt. M.

af de betingede Ydelser kun tager, hvad han virkelig tiltræn-
ger til sin Underholdning, og yder Gaardbrugeren Arbeide af
en ligesaa stor og ofte endogsaa af en större Værdi. Kun
fra Röldal hedder det, at Föderaadsfolkene aldrig arbeide for
Gaardbrugeren, enten dette er deres Sön eller ikke, men stedse
for sig selv.

Af hvad foran er anfört om Almuens Boliger, Klædedragt,
Kosthold o. A. fölger, at med de forögede Krav paa Velvære
og Komfort ogsaa -Udgifterne maa være forögede, saaledes at
det nu koster mere at leve end för. Saavidt skjönnes, ligger
netop heri den væsentligste Grund til de Klager over Tidernes
Tryk, som saa almindelig höres, men da Forandringerne i dette
Stykke kun ske efterhaande#, saaledes at Overgangene ere
mindre iöinefaldende og Udgifternes Forögelse vanskeligere paa-
viselig, höres som Klagernes Grund sjeldnere paaberaabt de her
omhandlede Forholde end den lettere paaviselige Forögelse  af
d e offen tli g e Udr e ds 1 er. Disse ere nemlig ogsaa i sidste
Femaar stegne ikke ubetydeligt.

Om F a ttigb yr der n e hedder det saaledes fremdeles i
de fleste Indberetninger, at de ere stegne i större eller mindre
Grad. Kun fra Manger, Tysims, Skonevik, Kvindherred, Vikör
og Vos hedder det, at de ere omtrent af samme Störrelse som
för, og kun fra Os og Fuse, at de ere mindre end för. Af de
aarlig afgivne Extrakter af Fattigkassernes Regnskaber sees,
at medens Antallet af de af Fattigkasserne Understöttede ved Ud-
gangen af 1855 udgjorde ialt 3,696 Personer, udgjorde Antallet
ved Udgangen af	 1860.	 1865.
i Nordhordlands Fogderi, fraregnet
Hosanger Prwstegjeld , for hvilket
de fornödne Materialier til Sam-
menligning savnes . . 	 . 1,347 Spd.	 1,335 Spd.
i Söndhordlands Fogderi . .	 . 1,543 —	 1,937

Hardanger og Vos, med Undta-
gelse af Kinserviks Prwstegjeld, for
hvilket de fornödne Opgaver lige-
ledes savnes . 838 — 748 —

Ialt 3,728 Spd. 4,020 Spd.

_ Medregnes de Fattiges Antal i Hosanger og Kinservik,
udgjorde det ialt ved Udgangen af 1860 4,028 og sættes An-
tallet for de to nævnte Præstegjelde til det samme ved Ud-
gangen af 1865, som ved Udgangen af 1860, udgjorde det
hele Antal ved Udgangen af sidste Femaar 4,320. Forögelsen
skulde tilfölge heraf udgjöre for næstsidste Femaar 332 eller
omtrent 9 pCt. og for sidste Femaar 292 eller vel 7 pCt.,
altsaa ialt -vel 16 pCt. eller omtrent det dobbelte af Folke-
mængdens Forögelse i samme Tidsrum. Udgifternes Forögelse
har dog neppe været forholdsvis ligesaa stor som Forögelsen
af de Understöttedes Antal, Noget, som ved Siden af den
Kjendsgjerning, at de Fattige i Regelen forpleies rigeligere end
forhen, ikke kan forklares paa anden Maade, end at Fattig-
væsenet nu udstrækker sin Omsorg videre og kommer til Hjælp
paa et tidligere Stadium end för, hvilket vel igjen for en Del
hænger sammen med den Slappelse af  Slægtninges og Paarö-
rendes moralske Forpligtelse til at hjælpe, hvorover oftere er

klaget. Sammenlignes Aaret 1862, der er det förste i Fem-
aaret, for hvilket de fornödne Optegnelser haves ved Haanden,
med Aaret 1865, sees det nemlig af de afgivne Regnskabs-
Extrakter, at Fattigudgifternes samlede Belöb have udgjort:

1862.	 1865.
Spd. Skill. Spd. Skill.

i Nordhordland, fraregnet Aarstad og
Hosanger, for hvilke ingen Sammen-
ligning kan gjöres
	

11,972 96 13,282	 8
i Söndhordland .	 . . 12,668 32 14,681 83
i Hardanger og Vos, fraregnet Kinservik 8,299 73 	 6,889 27

Ialt 32,940 81 34,852 118
altsaa en Forögelse for -4g- af Femaaret af ikke mere end 1,912
Spd. 37 Skill. eller neppe IA pCt. aarlig. I Hardanger og
Vos ere Byrderne aftagne saavel med Hensyn til de Fattiges
Antal som Udgifternes Belöb og navnlig for Ulvik formindskede
med omtrent .1. I Nordhordland er de Fattiges Antal lidt
formindsket, medens Udgifterne ere forögede med næsten 11
pCt. Os, Fuse og formentlig Manger ere de eneste Præste-
gjelde i dette Fogderi, i hvilke Udgifterne ere aftagne. Den
störste Forögelse falder paa Söndhordlands Fogderi, hvis Fat-
tiges Antal er foröget med over 25 pCt. og hvis Udgifters
Belöb steget med omtrent 16 pCt. Störst er Forögelsen for-
mentlig i Etne.

Den væsentligste Aarsag til Fattigudgifternes Forögelse
forklares nu som för at være letsindig Indgaaelse af Ægteska-
ber samt den med Skjærpelsen af Lovens Bud indtraadte Slap-
pelse af Familiernes moralske Forpligtelse til at hjælpe deres
trængende Slægtninge, en Slappelse, som endog har fört til,
at det for mange Fattigkommissioner har været forbundet med
store Vanskeligheder at faa leiet Hus til deres Fattige. Der-
hos nævnes som Aarsag til Fattigudgifternes Stigen i enkelte
Distrikter det mislige Udbytte af det for mange Strandsiddere
vigtige Smadskeri og den med Næringsveienes Udvikling til-
tagende Bevægelighed hos Arbeiderbefolkningen, hvoraf hyppig
opstaar betydelige Refusionskrav. Fattigloven af 1863 er traadt
i Kraft for sent, til at paatagelige Resultater af denne Lovs
Bestemmelser ved Femaarets Udgang kunde spores. Fra Stord-
öen siges dog, at Udgifternes betydelige Stigning i 1865 for
en Del var en Fölge af den nye Fattiglovs Bestemmelser,
medens derimod fra Fjtelberg indberettes, at man efter den
nye Fattiglov nödigere end för tyr til Fattigvæsenet om Hjælp.

I en anden Henseende har derimod Fattigloven af 1863
fört til betydelige Forandringer af det tidligere bestaaende For-
hold, nemlig med Hensyn til Fattigskattens Udligning. Herom
gjaldt tidligere ingen almindelig Regel, hvorimod, Skatten, blev
udlignet dels uden Regler og dels efter indbyrdes meget afvi-
gende Regler i de forskjellige Fattigdistrikter. Vedtagelsen af
de af den nye Fattiglov paabudte Regler saavelsom disse Reg-
lers senere Anvendelse har, med den ringe Indsigt og Erfaring,
som i Regelen har staaet til Kommunebestyrelsernes og Lig-
ningskommissionernes Raadighed, været forbunden med mange
Vanskeligheder, og for et Par Fattigdistrikter er man endnu
ikke kommen til fuldt Endskab med Forhandlingerne herom,
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uagtet Kommunebestyrelserne gjentagne Gange have været
gjorte opmærksomme paa, at en Ligning, der ikke er stöttet
til bestemte / Regler, formentlig maa ansees som en ulovhjemlet
og altsaa ugyldig Ligning. I alle vrige Fattigdistrikter ere
bestemte Regler for Udligningen dog nu vedtagne, om end
disse Regler for en Del maa ansees kun midlertidig antagne,
indtil man gjennem deres Anvendelse faar mere Erfaring om
deres Hensigtsmæssighed. Med Hensyn til det Forhold, hvori
Fattigskatten er udlignet paa Matrikulskylden,  bemærkes, at i
Röldal er udlignet paa Matrikulskylden af den samlede Fat-
tigskat, i Kvindherred samt i Hamer og Aasene Sogn af Ha-
mer og i Alversunds og Nicelands Sogne af Hamer 1. I
Fitje Præstegjeld og i Östervolds Sogn til Sund er udlignet 60
Skill. pr. Skylddaler, i Skonevik Sogn 40 Skill., i Aakre og
Holmedals Sogne til Skonevik samt i Mangers Præstegjeld 30
Skill. og i Lindaas Prwstegjeld 16 Skill. pr. Skylddaler. Li-
gesaa er i Fane udlignet paa Matrikulskylden ialt 450 Spd.,
i Haus 300 Spd., i Samnanger Sogn til Os 60 Spd., i Ulvik
100 Spd. og i Finnaas i 1864 100 Spd. og i 1865 200 Spd.
I Fuse er udlignet paa Matrikulskylden samtlige Naturalydelser,
i Stordöens Sogn 180 Voger Korn og 180 Skpr. Potetes, i
Valestrands Sogn til Stordöen 4. Vog Korn pr. Skylddaler, i
Tysnws samtlige Lægd og paa Vos samtlige faste Lægd. I de
övrige Distrikter er ingen Del af Fattigskatten udlignet paa
Matrikulskylden. Formuen er i Fjelds Sogn paalignet T. af
Skattens Belöb, i Finnaas Præstegjeld 300 Spd., i Sunds Sogn
60 Skill. pr. 1,000 Spd., i Östervolds 2 Spd. pr. 1,000 Spd.
og i Mögster Sogn it Spd. 24 Skill. pr. 1,000 Spd., i Tysnws
Prxstegjeld 14 Spd. pr. 1,000 Spd., i 'Stordöens Sogn 1 Spd.
96 Skill. pr. 1,000 Spd., i Valestrands Sogn 2 Spd. pr. 1,000
Spd. og i Kvindherreds Prkestegjeld 10 Skill. pr. 100 Spd.
I Fjælbergs Sogn reparteres Skatten paa 1 pCt. af Formuen
og 8 pCt. af Indtægten, hvorimod Formuen i alle övrige Fat-
tigdistrikter slaaes sammen med Indtægtens Nettobelöb med
eller !iT af sit Belöb, eftersom den kan skjönnes at give en
aarlig Rente af 4 eller 5 pCt. Kun i Etne bærer 10 pCt. af
Formuen og i Skonevik 6 pCt. af Formuen samme Skat som
et lignende Belöb af Indtægt. Nogen mindste skatbar Formue
sees ikke at • være fastsat uden for Manger, hvor den er be-
stemt til 25 Spd. og for Sund, Tysnæs og Stordöen, hvor den
er bestemt til 50 Spd. Husgeraad og Gaardsredskaber blive
kun undtagelsesvis medregnede til Formuen. Angaaende hvil-
ken Del af Indtægten bör være fri for Skat og_ den Grad,
hvori Skatten bör formindskes for dem, der have flere Perso-
ner at forsörge, er vedtaget, at for enslig Person bör af den
til skatbar Indtægt reducerede Formue og Indtægt være fri
for Skat: i Lindaas, Hamer, Haus, Fane, Strandebarm, Jondal,
Vikör, Kinservik og Vos et Belöb af 30 Spd., i Os, Fjeld og
Röldal et Belöb af 25 Spd., i Hosanger, Manger, Asköen,
Sund, Etne, Kvindherred, Ulvik og Evanger et Belöb af 20
Spd., i Aarstad, Fjælberg og Skonevik 15 Spd. og i Östervold
og Mögster, Fitje, Tysnws, Stordöen, Finnaas og Sveen 10
Spd. Er Skatteyderen gift, uden at han foruden sig selv har
Andre at forsörge end sin Kone, gives Fritagelse i Lindaas,
Hamer, Haus, Fane, Strandebarm, Jondal, Vikör, Kinservik og

Vos for et Belöb af 50 Spd., i Os, Etne og Röldal for 40 Spd.,

i Östervold og Mögster, Fitje, Tysnæs, Stordöen, Finnaas og

Sveen for 20 Spd. og i de övrige Fattigdistrikter for 30 Spd.
For hvert Barn eller Andre, som Skatteyderen har at forsörge,
gives desuden et Afslag i Röldal af 12 'a 20 Spd. efter Ved-

kommendes Alder, i Fane og Sund 15 Spd., i Fjeld 10 a 15
Spd. og i Skonevik 9 a 10 Spd. efter den Forsörgedes Alder,
i Strandebarm 14 Spd., i Kinservik 13 Spd., i Vos og Evan-

ger 8 og i Asköen 5 Spd., men i alle övrige Fattigdistrikter

10 Spd., i Manger dog kun for hvad Skatteyderen af Börn
eller Andre har mere end 3 at forsörge.

Opgave over Summen af den beskattede Formue og Ind-

tægt i hvert Sogn ved Femaarets Udgang er meddelt i hos-

fölgende Tabel No. 12, der udviser:
Formue.	 Indtægt.

Spd.	 Spd.

i Nordhordlands Fogderi, med Undta-
gelse af Lindaas, samt Mælands og
Aasene Sogne af Hamer . . . 	 2,683,519 622,089

i Söndhordlands Fogderi med Undtagelse
for Indtægtens Vedkommende af Etne 2,254,141 445,868

i Hardanger og Vos Fogderi med Und-
tagelse af Röldal og Vangens Sogn
af Vos . .	 . . . .	 .	 1,563,093	 303,770

Ialt 6,500,753 1,371,727

Som det af Tabellen sees, ere imidlertid de opgivne Sum-
mer tildels beregnede paa en saa forskjellig Maade, at no-
gen fuld Sammenligning mellem Formuesforfatningen i de
forskjellige Dele af Amtet ikke deraf lader sig uddrage.

Sk oleu dgi ftern e, der ved Udgangen af næstsidste Fem-
aar ansloges til omtrent 12,000 Spd. aarlig, antages i sidste
Femaar at være stegne omtrent 50 pCt. og udvise saaledes
fremdeles en stor Forögelse, om end denne Forögelse i sidste
Femaar ikke er forholdsvis fuldt saa stor som i næstsidste

Femaar. Den störste Del af Udgifterne medgaa til Skolelæ-.
rernes 'Lönning, medens Udgifterne til Skolelokaler ere mindre,
om de end fra Aar til andet ere stegne betydelig. Med Hen-
syn til Indtægternes Tilveiebringelse er Matrikulen taget for-
holdsvis meget stærkere i Beslag end ved Fattigskatten, og
paa enkelte Steder t. Ex. i Haus og tildels i Tysnæs er en-
dog den hele Skat lagt paa Matrikulen. Det almindeligste er
forövrigt, at Halvdelen af Skoleskatten er paalagt Matrikulen
og den anden Halvdel udlignet paa Formue og Indtægt. Fra
denne Ligning er i flere Distrikter undtaget dem, som eie ma-
trikuleret Jord, ligesom Skatten paa en Del Steder ikke erlæg-
ges efter Ligning, men efter Mandtal, og isaafald med et be-
stemt Belöb af hver Gaardmand, Husmand, Föderaadsmand,
Tjener o. s. v.

Af nye Skolehuse er, saavidt vides, i Femaaret opfört i
Lindaas 5, Manger 3, Asköen 2, Fane 1, Os 1, Fuse 1, Fitje
2, Finnaas 6, Stordöen 2, Fjælberg 5, Kvindherred 12, Stran-
debarm 6, Vikör 2, Röldal 1, Ulvik 5 og Vos 11, ialt 66, an-
tageligvis til en samlet Værdi af omkring 22,000 Spd. Et
stort Antal Skolehuse vare derhos ved Femaarets Udgang un-

6*
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der Bygning, saaledes i Kinstrvik alene 22. Til disse Skole-
husö er i Regelen en Halvdel af Udgifterne tilskudt af Amts-
skolekassen, ligesom vedkommende Kreds paa flere Steder der-
til har ydet störte og mindre Bidrag. Enkelte Kommuner have
til deres Opförelse optaget större Laan.

Herredernes Kommuneudgifter  vare i næstsidste Fem-
aar stegne til 6,60.0 Spd. aarlig, men antages i sidste Femaar
fremdeles stegne til over 12,000 Spd. aarlig. En meget væ-
sentlig Del al disse Udgifter er medgaaet til Indlösning af e1-
tire Kirker og Opbyggelse af nye samt til Udvidelse af Kirke-
gaarde o. 1. Saaledes er i Femaaret :
i Lindaas : indlöst Hovedkirken, fuldfört den nye Kirke paa

Myking, opfört nye Kirker for Lindaas og Östereim med
en Udgift af omtrent 9,000 Spd., og anlagt en ny Hjoel-
pekirkegaard for Sandnæs;

Manger : Herlö gamle Kirke indlöst for 1,000 Spd. og en ny
Stenkirke opfört med en Pengeudgift af omtrent 6,000
Spd. og en betydelig Ydelse af Naturalarbeide ; BO Kirke-
gaard udvidet med en Bekostning af 155 Spd.;

i Hamer : Mælands Kirke bortakkorderet til Opförelse for et
Belöb af 4,500 Spd., hvoraf 2,000 Spd. indsamlet;

i Hans : Haus, Brudvik og Mjelde Kirker indlöste, og Arne
Kirke opfört med en Bekostning al ialt 8,300 Spd., hvoraf
2,500 Spd. ydede af Eierne af Arne Fabrik;

i Hosanger : Hovedkirken udvidet med en Bekostning af 2,300
Spd. og Swims Kirke indlöst;

i Aarstad : 1,000 Spd. anvendte til en ny Kirkegaard paa
Möllendal;

i Asköen: Strudshavns Kirke opfört med en Bekostning al
6,500 Spd., hvoraf 4,000 Spd. laant, Orgel og Altartavle
anskaffet for 372 Spd. og Gaardsparten Næsset indkjöbt
for 230 Spd.;

Fane : Hovedkirken kjöbt for 400 Spd.;
i Fuse : Hovedkirken opfört for 4,385 Spd.;
i Os: Fond til en ny Hovedkirke samlet siden 1862;
i Sund : Gaardsparten Træland indkjöbt for 350 Spd., Oster-

voids Kirke repareret og Mögsters Kirke kjöbt.;
i Tysnoes: til ny Hovedkirke samlet et Fond af 1,080 Spd.,

Opdals Kirke kjöbt for 440 Spd. og til dens Opbyggelse
fra Nyt samlet et Fond af 296 Spd., Onarheims Kirke
kjöbt for 1,165 Spd., hvorpaa betalt 3 .65 Spd.;

Fitje : samlet til ny Kirke omtrent 3,500 Spil. og indkjöbt
Materialier for omtrent 1,050 Spd.;

i Finnags : 3 Hjælpekirkegaarde anlagte med en Bekostning
al 200 Spd., ny Kirke besluttet opfört for Bremntes;

Stordöen : paa den i 1857 med en Udgift af 13,500 Spd.
fuldförte Hovedkirke anvendt en Reparation paa 1,800 Spd.;

i Fjælberg: til Hovedkirkens Restauration anvendt 1,500 Spd.;
i Etne : til Restauration af Kirkerne og Udvidelse af Kirke-

gaardene anvendt 1,336 Spd.
Skonevik: Holmedals Kirke kjöbt for 325 Spd., Kirkegagr-

aen udvidet;
i Kvindhetred : Husnæs Kirke indlöst;

Strandebarm : fra 1863 samlet aarlig Fond til en ny Hó
vedkirke;

Vikör : Ostensö Kirke kjöbt for 739 Spd. og ny Kirke be-
sluttet opfört;

Kinservik : Odde og Ullensvangs Kirkegaarde udvidede med
en Bekostning for Odde Kirkegaard af 400 Spd.

i Vos : Vangens Hovedkirke indlöst for 7,500 Spd., Vinje og
Opheims Kirker ligeledes indlöste og en Hjælpekirkegaard
anlagt i Evanger.
Al andre Foretagender, hvortil Udgifterne for en större

eller mindre Del ere udredede af Herredernes Kommunekasser,
kan mærkes, foruden Bidrag til forskjellige Bygdeveie,- hvorom
mere senere,
i Etne : Bidrag til nye Broer 340 Spd. ;
i Kinservik : til et Badehus med Dampbad 65 Spd. ;
i Vos: af vedkommende Grundeiere 1,000 Spd. til Sænkning

af Vangensvandet, 125 Spd. til Uddybnifig af Bolstad-
strömmene ved Stamnæs, 150 Spd. aarlig til Indlösning
af en Landhandlerenkes Ret til at sælge Brændevin

og flere andre.
Blandt Amtskommunens Udgifter er en ny Udgift til-

kommen i Anledning af den ved Almueskoleloven al 1860 paa-
budte Amtssk olekass e. Udligningen til -denne Kasse har
udgjort 1-1 Skill. pr. Individ eller 6 Skill, pr. Skylddaler og
det udlignede Belöb omtrent 988 Spd. Dertil er kommen som
Statskassqns Bidrag 1,958 Spd., hvilke Belöb i deres Helhed
ere medgaaede.

eiud gi ft erne ere stegne noget, væsentlig paa Grund
af forögede Bidrag til Anlæg af nye Veie og have udgjort ialt
32,829 Spd. 19 Skill. eller i Gjennemsnit aarlig 6,565 Spd.
100 Skill. I næstsidste Femaar udgjorde de i Gjennemsnit
aarlig 4,044 Spd. Al det anförte Udgiftsbelöb er anvendt til
nye Foretagender: a) Tilskud til det almindelige Veifond til
.Anlæg af nye Hovedveie 11,968 Spd. 62 Skill., b) som Bi-
drag til nye Bygdeveie 1,126 Spd. 10 Skill., c) til en ny Bro-
bygning over Etneelv ved det ældre Sundsted omtrent 1,800
Spd., d) til Kanalisationer og Elveoprensninger 3,571 Spd. 48
Skill., ialt 18,466 Spd. eller vel 56 pCt. af det samlede Ud-
giftsbelöb. De ordinære Udgifter have saaledes udgjort 14,363
Spd. eller omtrent 2,873 Spd. aarlig. Deraf er medgaaet til
Administrationsudgifter 981 Spd. 66 Skill. aarlig.

De övrige Am tsk o mm un e -Ud gi fte r ere forholdsvis
stegne endnu mere og have i Femaaret udgjort ialt 100,983
Spd. 80 Skill. og altsaa i Gjennemsnit aarlig 20,196 Spd. 88
Skill. I næstsidste Femaar udgjorde de ialt 52,959 Spd. eller
aarlig 10,592 Spd. Denne Stigning er for en stor Del at til-
skrive enkelte forbigaaende Foranstalfninger, der i Femaaret
ere bragte i Udförelse, navnlig a) Opförelsen al de ved Fæng-
selsloven af 1857 paabudte nye Distriktsfængsler, hvortil er
udbetalt ialt 13,815 Spd. 86 Skill. og b) Foranstaltningerne
i Anledning af Faareskabsygens Helbredelse, for hvilken er
udbetalt ialt 15,906 Spd. 110 Skill. Af de ordinære Udgifter
et Stigning i mindre Grad indtraadt paa flere Kontoer t. Ex.
i Anledning af Vaocinationsvwsenet, Gjordemodervæsenet, Ye-
neriskes Helbredelse, Medicinalvæsenet forövrigt o. A., men
nogen stor Stigning kan ikke siges at være indtraadt uden
med Hensyn til Udgifterne i Anledning af Sindssyge, der i



Forögelsen, der for foregaaende Femaar udgjorde :
Femaaret 1856-1860 .

1851-1855 .
1846-1850 .
1841-1845 .

. 704,038 Spd. 6 Skill.

. 369,878 -
413,973
198;885 -
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Regnskabsaaret 1861-62 udgjorde 3,067 Spd. 96 Skill., men
i Regnskabsaarene 1864-65 og 1865-66 nær 5,200 Spd.
aarlig. I det hele Femaar har denne Konto alene paafordret
en Udtælling af 22,348 Spd. 6 Skill., altsaa mere end A. af det
hele Budget. Af dette Belöb tilkommer Amtskommunen ingen
Del refunderet, da Amtsformandskabet aldrig har gjort Brug
af sin Ret til at kræve Refusion for en Del af Udgifterne hos
de engere Kommuner. Derimod ere af Udgifterne i Anledning
af Faareskabsygens Helbredelse og Distriktsfængslernes Opfö-
relse saavelsom i Anledning af Amtsagronomer og Amtsgartner,
Landbrugsskole og Dyrskuer större og mindre Belöb refunde-
rede, saaledes at Amtskommunens Udgifter heller ikke i Vir-
keligheden ere fuldt saa store, som de ovenanförte Tal vise.
Den aarlige Udligning har udgjort i 1861-62: 72 Skill. pr.
Skylddaler, i 1862-63: 84 Skill., 1863-64: 96 Skill.,
1864-65: 1 Spd. 12 Skill. og 1865-66: 1 Spd. Udlig-
ningen til Amtsveikassen har stadig udgjort 24 Skill. pr. Skyld-
daler, med Undtagelse af Aaret 1864-65, da den blev for-
höiet til 30 Skill.

Udredslen af de her omhandlede Skatter og Afgifter til
Amtet og Herrederne har vistnok faldt Mange trykkende, og
det saa meget mere, som til de större Foretagender Laan in-
genlunde ere optagne i saadan Udstrækning, som antageligt
kunde være. Af saadanne Laan vides nemlig ikke i Femaaret
optagne andre end af Herlö Sogn til den gamle Kirkes
Indlösning og den nye Kirkes Opförelse omtrent 7000 Spd., af
Asköens Sogn til Kirken 4000 Spd., af Finnaas til Skolehuse
1,500 Spd., af Fjælberg til Kirkens Restauration ,1,700 Spd.,
af Etne til Kirkernes Restauration 1,200 • Spd., af Kvindherred
til Skolehuse 1,700 Spd., af Strandebarm til Do. 1,500 Spd.,
af Kinservik til Do. et rentefrit Laan af dets Sparebank stort
2,500 Spd., og paa Vos til Skolehuse vel 2,500 Spd. og til
Hovedkirkens Indlösning m. V. 7,900 Spd. Med ældre Gjeeld
af nogen stor Betydning vides ikke andre Sogne at være be-
tyngede end Stordöens, der i Anledning af dets Kirke endnu
skylder over 13,000 Spd., og Sveens, der i Anledning af sin
nye Kirke skylder vel 3,000 Spd. Ostervold og Mögster Sogne
skylde vistnok ogsaa i Anledning af Kjöbet af deres Kirker et
Belöb af omtrent 7,600 Spd., men da med Kirkerne fulgte en
aarlig Fisketiendegodtgjörelse af ialt 450 Spd., kan denne
Gjceld ingenlunde siges at falde Sognene meget trykkende.

Men af disse Skatters Störrelse lader sig efter min For-
mening saa langt fra slutte til en Aftagen i Velstanden, at

man tvertimod saavel deraf som af de forögede Udgifter til
Boliger, Beklædning og Kosthold m. m. synes at maatte kunne
slutte til en foröget Velstand. En stor Del af de Foretagender,
der have paakrævet Udtællinger, ere vistnok begrundede i
Lovbud og kunne saaledes ikke ansees for ganske frivilligt
besluttede, men ligesom Lovene selv, der maa antages tilblevne
med et fornuftigt Hensyn til Skatteydernes pekuniære Kræfter,
formentlig kunne föres som Vidnesbyrd om en foröget Velstand,
saaledes er det ttvivlsomt, at Skatterne ikke vilde indkomme
saa let og regelmæssigt, som de gjöre, og Lovenes Bud op-
fyldes saa hurtigt og tilfredsstillende samt med en saa ringe
Benyttelse af Laan, som Tilfældet er, medmindre Skatteydernes
ökonomiske Stilling var forbedret.

At denne Forbedring ikke er betydelig, indrömmes for-
resten villigt, ligesom dette ogsaa med Lethed forklares deraf,
at Jordens Afkastning under Femaaret neppe i det Hele taget
kan regnes for mere end middels, at Potetesaylen og Frugt-
avlen endog tildels er mislykket, og at Fiskerierne have været
ujævne. - Paa den anden Side have Priserne paa saagodtsom
alle Produkter, der haves til Salg, været höie, medens Priserne
paa det for Amtsdistriktet saa nödvendige Korn have staaet
lavt. Velstandens Forbedring har derhos heller ikke været
ganske almindelig, idet der jo ' gives enkelte Distrikter, hvor
der aabenbart har fundet en Tilbagegang Sted. Dette forme-
nes at være Tilfældet med en Del Fjeldbygder, navnlig Evanger
og Röldal, hvor en Række af kolde og regnfulde Sommere har
foraarsaget mislig Kornavl .og ringe Höavl og ifölge de mod-
tagne Indberetninger antages det samme at være Tilfældet og-
saa i Manger og Bö Sogne af Manger, i Hamer, paa Asköen
og i Fjelds Sogn, i Fitje saint i Husnæs Sogn af Kvindherred
og maaske ogsaa for en ringe Del i Kvindherreds Hovedsogn.
samt i Fjælberg og Etne. Uforandret opgives Formuesforfat-
ningen at være i den störste Del af Lindaas, samt i Sund,
Tysnws og Finnaas. Herlö og Sæbö Sogn af Manger, og
sandsynligvis ogsaa Sandnæs Sogn af Lindaas antages derimod
at være gaaede fremad, ligesaa Hosanger og deraf især Mo
Sogn, Haus, Fane, Aarstad, Os, især Samnanger Sogn, Fuse,
Stordöen, Sveen, Skonevik, Ölve og Ems Sogne af Kvindher-
red, Strandebarm, idetmindste Östensö Sogn af Vikör, Kinser-
vik, Ulvik, Vos og Vossestranden.

Med Hensyn til P an te gj æl dens F or ögels e er meddelt
fornödne Opgaver i hosfölgende Tabel No. 13. Det frem-

gaar deraf, at Forögelsen udgjör for

Nordhordland
1VIidthordland
Söndhordland .
Hardanger ogVos

Ialt

1861.

	

Spd.	 Skill.

	

26,923
	

118
1,597

	

27,422
	

4
	15,825

	
82

	

71,768
	

84

1862.

	

Spd.	 Skill.	 Spd.

	

13,249	 39	 26,494

	

12,785	 - --:- 50,093

	

18,814	 88	 , 25,848
	13,228	 35	 10,493
	58,077	 42	 12,743

1864.	 1865.
Skill.	 Spd.	 Skill..	 Spd.	 Skill.

5
	

22,330 83	 11,976
	

9

- 10,471	 -	 -r:-	 178

851	 22,537 701	 7,101 1141

1011	 15,709	 1	 17,781
	

74
• 72	 71,048 341	 36,681

	
11

Ialt.
Spd.	 Skill.

	

100,974	 14
25,418

	

101,725	 21
73,037 107 

	250,319	 31

1863.'

er altsaa i sidste Femaar mindre, end i de tre nærmest_ fore-

gaaende Femaar og ikke stort större endIs af, kvad Forögelsen

udgjorde i næstsidste Femaar.
Af Exekutionsforr etnin ger for Gjæld hari Fernaaret

været afholdt ialt 1,115 for et samlet Belöb af 60,584 Spd. 72 Skill.
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For næstsidste Femaar udgjorde det Belöb, hvorfor var af-
holdt Exekution eller Udpantning, ialt

138,609 Spd. 1181 Skill.
for Femaaret 1851-1855 40,729 -

1846-1850 54,129 -
1841-1845 24,388 -

At Udpantningsforretningernes Belöb ikke i nærværende
Indberetning er medregnet, er grundet derpaa, at de fornödne
Opgaver ikke af alle Lensmænd ere meddelte, ligesom det for
flere Opgavers Vedkommende ikke er anmærket, hvilken Del af
det opgivne Belöb angaar Exekutioner og hvilken Del Udpant-
ninger. Slutningen fra de her omhandlede Opgaver til Velstan-
dens Af- eller Tiltagen formenes derhos ogsaa at ville være
meget sikrere, naar Udpantningsforretningernes Belöb udelades,
end naar det medtages. Thi medens Afholdelsen af Exeku-
tion, der altid foranlediger större Udgifter, i Regelen vidner om
manglende Evne til at betale, er dette ingenlunde altid Til-
fældet med Udpantninger. Omkostningerne ved disse Forret-
ninger ere saa smaa, at mange finde god Regning ved at be-
tale disse for at faa nogen Udsættelse med det skyldige Belöbs
Betaling, især naar dette udgjör en större Sum. Den betyde-
lige Kapital, som ved hvert Aars Udgang tiltrænges til Ud-
rustning til Vaarsildfiskeriet, medförer ogsaa, at Efterspörgslen
efter Penge paa den Tid af Aaret er stor og Renten höi, af
hvilken Aarsag et stort Flertal af Skatteydere foretrække at
lade sig pante for den netop paa denne Aarstid forfaldne
Skat, for derefter at faa Henstand med Skattens Betaling til

Fiskets Slutning, da Tilgangen paa Penge altid er ulige lettere.
Endelig beror det ogsaa meget paa den gjældende Praxis og
paa Forholdet mellem Lensmand og Almue, i hvilken Udstrwk-
ning der afholdes Udpantninger, idet Lensmændene paa enkelte
Steder af egne Midler indbetale til Fogden let hele Restan-
cebelöb, mod derfor senere at erholde Refusion af Skatteyderne,
naar Betaling falder dem beleiligst. Dette sker t. Ex. i Kinservik,
hvor tildels som Fölge heraf i hele Femaaret ikke er afholdt
mere end 1 Udpantning, nemlig for et Belöb af 6 Spd. 112
Skill. I Vikör er afholdt 15 Udpantninger for et samlet Be-
löb af 60 Spd. 85 Skill. og i det store Föyens Thinglag 22
Udpantninger for et samlet Belöb af 243 Spd. 49 Skill., me-
dens i det nærliggende Tysnæs Thinglag er afholdt 1,409 Ud-
pantninger for et samlet Belöb af 7,629 Spd. 8 Skill. Af disse
Tal at uddrage nogen Slutning med Hensyn til Velstanden i de
angjeeldende Thinglage vilde aabenbart före til höist urigtige
Resultater. Paa Vos er afholdt ialt 402 Udpantninger for et
samlet Belöb af 1,221 Spd. 6 Skill., men disse Udpantninger
ere efter Lensmandens Meddelelse for den allerstörste Del af-
holdte, foruden for Opfostringsbidrag, for smaa Belöb paa nogle
Skilling, der skyldes af Löskarle o. A., som Kapellanoffer, Sko-
leskat, o. dl., og som disse kun af Forsömmelighed eller Mod-
villie have undladt at betale. Heraf at slutte noget med Hen-
syn til Formuesforfatningen paa Vos vilde heller ikke være
begrundet.

Skatterestancernes Belöb have udgjort:

i Nordhordland
i Söndhofdland . .
i Hardanger og Vos

1861.
Spd.	 Skill.
12,673 117
11,911	 53
4,718	 19:

1862.
Spd. Skill.
13,802 84
12,370 88
4,396 37

1863.
Spd.	 Skill.

15,401 116
14,043	 31
4,834	 84

1864.
Spd.	 Skill.

15,273	 39
14,785 115
6,081	 69

1865.
Spd.	 Skill.

16,136	 28
15,344 106
5,183	 93

Ialt.
Spd.	 Skill.

	

73,288	 24

	

68,456	 33

	

25,214	 62

29,303	 69	 30,569 89 34,279 111	 36,140 103	 36,664 107	 166,958 119

i Nordhordland
- 1Vlidthordland .
- Söndhordland
- Hardanger ogVos

Skatterestancernes Belöb, der for 1859 og 1860 udgjorde
1.9 a 20,000 Spd., er saaledes steget betydeligt, men herom gjæl-
der det samme, som er anfört om Udpantningerne, ligesom det af
flere Lensmænd bemærkes, at det kommer mere og mere i
Brug at betale Skatten til Lensmanden istedetfor ved Thinget,
fordi Skatteyderne finder god Regning ved at betale Lensman- Belöb :

1863.
Spd. Skill.

	

467	 17

	

9,170	 18

	

5,467	 12,1

	

995	 12

den et Gebyr af 4, 8 eller 12 Skill., naar han kan spares for
en særskilt Reise til Thinget. Og efterat Sorenskriveren op-
hörte at være Overformynder, har Almuen i Regelen meget
mindre ved Thinget at udrette, end tidligere var Tilfældet.

T v an g s au kti on er for Gjæld ere afholdte for fölgende

1861.
Spd. Skill.
2,821 57

32,402 1171
2,239 58

454 113

1862.
Spd. Skill.
504 10

7,283 103

	

5,275	 96

	

1,942	 15

	1864.	 1865.
Spd. Skill.	 Spd. Skill.
907	 58	 1,238	 96

5,469 ,49	 14	 50
4,164	 59	 2,893	 52

502	 19	 1,975	 94

Ialt.
Sp d . Skill.

5,938
54,340
20,040

5,870

118
991
37,1
13

-37,918 1051 15,005 106	16,099. 594	 11,043	 65 6,122	 52	 86,190	 28

I næstsidste Femaar udgjorde Belöbet for de 3 Horde-
landske Sorenskriverier ialt 62,280 Spd. 46,1 Skill. og kan
altsaa i sidste Femaar synes at være steget, men da det be-
tydelige Belöb, hvorfor i 1861 blev afholdt Tvangsauktioner i
Midthordland. idetmindste for den allerstörste Del antages at

vedkomme Indvaanere i Bergens By og ikke i Söndre Bergen-
hus Amt, formenes Tvangsauktionernes Belöb idetmindste ikke
foröget, ligesom det i ethvert Fald er tröstende, at Belöbet
stadigt i Femaaret er gaaet ned.

Af faste Ejendomme 'er afhændet ialt 2,100 for en
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samlet Kjöbesum af 1,163,297 Spd. 7 Skill. Tidligere er af-
hændet:
i Femaaret 1856-1860 2,267 for 1,343,423 Spd. 57 Skill.

1851-1855 2,535 - 1,161,222 - „
1846-1850 2,965 - 1,229,635 - fl

1841-1845 2,881 - 922,357 -
De solgte Ejendommes Gjennemsnitspris bliver saaledes i sidste

Femaar 554 Spd. eller lidt mindre end i næstsidste Femaar,
da den udgjorde 593 Spd. Og af forskjellige Aarsager tör det
maaske ogsaa kunne sluttes, at Jordeiendommene i Virkelighe-
den ere faldne lidt i Pris, især i Bergens Omegn- og i de Di-
strikter, hvor Emigrationen til Amerika har den störste Udbre-
delse. Noget Bevis paa Velstandens Aftagen antages dog neppe
at ligge heri.

Af autoriserede Sparebanker fandtes:
1845 2, der for	 400	 Indskydere forvaltede 15,766 Spd.	 „ Skill.
1850 3,	 910

	
41,189 -

1855 4,	 2,102
	

112,417 ---
1860 8,	 4,630

	
254,965 	 "

1865 13, - over 6,370
	

374,138 - 113r -
Ved Udgangen af sidste Femaar fandtes nemlig i Amtsdistriktet folgende Sparebanker med nedenanförte Status:

Indskydernes
Eiendom.

Ialt under For-
valtning.

Forø-
gelse i

Femaaret

Indskyder-
nes Antal.

Administra-
tionsudgifterNaar oprettet. Bankens Eiendom.

Skill.
52

1171
60
13
15

991
51
911
421
75

Eid
Vos	 .
Kinservik .
Strandebarm
Kvindherred
Fuse .
Vikör .
Etne . .
Stordöen .
Tysnæs .
Skonevik .
Fitje .
Lindaas .

1842 Mai 7.
1843 Juni 14.
1846 Juli 29.
1853 Nvbr. 5.
1858 Febr. 17.
1858 - 24.
1860 Marts 14.
1860 April 18.
1862 Nvbr. 15.
1863 April 25.
1863 Aug. 28.
1865 Febr. 9.
1865 Marts 3.

Spd.
621

7,399
11,184
3,278
1,700

801
804
591
342
164
389
403

Spd.
5,814

71,121
121,299
44,514
37,403
23,095

6,629
8,976

13,476
7,016
3,337
1,366

Spd.
6,436

78,914
132,484
47,792
39,104
23,897

7,433
9,567

13,818
7,180
3,738
1,770

ca. 2,000

Spd. Skill.
35 201
13 68

609 10
349 724
212 27
101 19
35 70
37 33
57 88
17 32
9 112

15 108

Skill:
87
321
63
981

1191
1194
22
111
65

8
21
20

Skill.
19

110
3

1114
15

9
241

111
116
991

fl

95

fl

pCt.
58
28
27
15
49
98

151
391

fl

fl

fl 

208
1,523'
1,576

720
706
522
239
294
353

fl

156
73        

Derhos gaves ved Femaarets Udgang to uautoriserede lig-
nende Laaneindretninger, nemlig Bremnæs Spareskillingsbank,
der forvaltede 17 a 1800 Spd. og Östens0 Sparebank, oprettet
i 1863, der forvaltede omtrent 10,000 Spd. Saavel Bankernes
Antal som Belöbet af de af dem forvaltede Midler er saaledes
ogsaa i sidste Femaar meget foröget og hensees til, at Amtets
Indvaanere derhos i Bergens Sparebank og dets andre Laane-
indretninger have store Belöb indestaaende, tildels fordi ved-
kommende Indskydere ikke önske, at deres sande Formuesfor-
fatning skal være bekjendt paa deres Hjemsted, formenes de
saaledes sammensparede Pengemidler at maatte ansees baade i
og for sig og sammenlignet med flere andre Amter for be-
tydelige.

Summen af de af Overformynderierne forvaltede
Midl er er selvfölgelig formindsket paa Grund af den ifölge
Lov af 25de April 1863 skete Afgang af alle Arvemidler un-
der 40 Spd. Ved sidste Femaars Udgang udgjorde Midlernes
Belöb :

i Nordhordlands Fogderi 91,001 Spd. A. Skill.
- Söndhordlands 64,109 - 141 -

Hardanger og Vos
	

40,060 - 101 -

Ialt 195,170 Spd. 116 Skill.,

medens de ved Udgangen af næstsidste Femaar udgjorde
234,413 Spd. 52 Skill.

Af private Brandassuranceforeninger gaves ved
Udlöbet af næstsidste Femaar kun 1, nemlig den i Lindaas i

1856 oprettede. Ved Udlöbet af sidste Femaar var Antallet
3, nemlig foruden den nævnte Forening i Lindaas, 1 paa Vos

oprettet i 1865 og 1 i Haus oprettet i 1862, af hvilke For-

eningerne i Lindaas og Haus, saavidt vides, kun forsikre Huse
mod en Kontingent af 10 Skill. pr. 100 Spd., men Foreningen
paa Vos ikke alene Huse mod en Kontingent af Tiff pCt. af
Forsikringssummen, men ogsaa Lösöre, Indbo og Avling mod
en Kontingent af is- pCt. For Foreningen i Lindaas opgives
Interessenternes Antal at være betydeligt baade i og udenfor
Distriktet, for Foreningen i Haus, at den samlede Forsikrings-
sum udgjör 47,040 Spd. og for Foreningen paa Vos, at den
udgjör 54,290 Spd.

Al lygdemagasiner ere de i Vikör og Östensö ophæ-

vede i 1861 og Beholdningerne solgte, mod' at vedkommende
Fattigkasser oppebære Salgsbelöbenes Renter. Det eneste ved
sidste Femaars Udlöb i dette Amt existerende Bygdemagasin er
saaledes Röldals, om hvis Ophævelse og Realisation ligeledes
for Tiden foregaa Forhandlinger.
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Længden af Amtets o ff e ntlig e Veie udgjorde ved Fem-
aarets Udgang ifölge hoslagte Tabel No. 14:

Hovedvei.	 Bygdevei.
i Nordhordlands Fogderi	 . 172,873 Alen. 334,670 Alen.
- Söndhordlands	 88,342 —	 113,588 --
- Hardanger og Vos —	 . 176,068 --- 435,015 —

Ialt 437,283 Alen. 883,273 Alen,
eller 241. Mil Hovedvei og 49-A- Mil Bygdevei, altsaa ialt 73-g-
Mil. Ved Udgangen af næstsidste Femaar opgaves Længden
til 674 Mil og Forögelsen udgjör altsaa 6 Mil, hvilket ogsaa
stemmer med Opgaven over, hvad der i Femaaret er anlagt af
ny Vei, nemlig af Hovedvei 71,214 Alen og af Bygdevei
38,948 Alen. Hvor riye B.ovedveie i Tabellen ere anförte om-
lagte, og ei fra Nyt anlagte, er Tilfældet nemlig i Regelen, at
den gamle Hovedvei er bibeholdt som offentlig Bygdevei. Som
Veie, der ikke kunne befares med Hjulredskab er opfört af
Hovedvei 35,877 Alen og af Bygdevei 344,823 Alen, altsaa
21-1- Mil. I forrige Femaars-Indberetning opgaves Længden af
Veie af denne Art kun til i 3 Mile. Naar Længden nu er
opgivet langt större, er Grunden ingen anden, end at der ved
Bedömmelsen er anvendt en strengere Maalestok end tidligere.
Ingen af de nævnte Veie ere nemlig nu i en misligere Tilstand
end for 5 Aar siden, ligesaalidt som nogen ny Vei af den om-
handlede Art er optaget som offentlig Vei.

Af nye Hovedveie er i Femaaret fuldfört den omtrent 1
Mil lange Vei mellem Bergens By og Gaarden Midtthun i Fane,
der aabnedes i Juni 1862. Den til samme Vei hörende ældre
Bro over Nygaardsströmmen blev dog först indlöst den 18de
Juli s. A., saaledes at den tidligere fastsatte Afgift for Færd-
selen over bemeldte Bro ifölge den derom indgaaede  Overens-
komst fremdeles vil være at erlægge indtil 18de Juli 1870.
I September 1862 blev afleveret af Veianlægget mellem Odde
ved Bunden af Hardangerfjord og Röldal Veistykket mellem
Skare og Siljestad Bro, hvorpaa Arbeidet var paabegyndt
Aaret forud. Senere er Arbeidet fortsat videre opad mod
Röldal og i 1864 fuldfört til Siljestadjuvet, 17,530 Alen oven-
for Skare, men da det höieste Punkt af dette Veianlæg stiger
til 3,380' over Havet, kan Arbeidet ikke foregaa uden i en
Del af hvert Aars Sommer. Endelig er i 1865 fuldfört det i
November 1863 paabegyndte Vejanlæg langs Gravel's Vand i
Ulvik, 9,067 Alen langt. Af ufuldförte Hovedveianlmg vare der-
imod ved Femaarets Udgang under Oparbeidelse foruden det
Överste af Veianlægget til Röldal, endvidere det i Januar 1865
paabegyndte Veianlæg gjennem Skjærvet i Ulvik og det i Juni
1865 inden Söndre Bergenhus Amt paabegyndte Veianlæg fra
Haugesund gjennem Skaare, Sveens og Vikebygds . Sogne. Af
större Neiarbeider til de ældre Hovedveies Udbedring er for
Amtsveikassens Regning ikke udfört andre, end en i 1862 fuld-

. fört Omlægning af Veien gjennem Daleuren i Hans, der ko-
stede omtrent 850 Spd., hvorimod Bestræbelserne med Hensyn
til Hovedveiene væsentlig ere gaaede ud paa Veienes Forsy-
ning med fornödne Rækværker og Rækværksstene samt paa de-
res Drænering, navnlig ved Udminering af Veigröfter og paa
deres Forsyning med bedre Veigrus.

Med Hensyn til Hovedveienes aarlige Vedligeholdelse be-
sluttede Amtsformandskabet i 1855 Naturalarbeidet aflöst og
Vedligeholdelsesarbeidet bortakkorderet, Alt forsögsvis paa 3
Aar og under Betingelse af, at det samlede Akkordbelöb ikke
maatte andrage til mere end 22 Skill. pr. Skylddaler. Dette
er ogsaa lykkets, idet Arbeidet senere er bleven bortakkor-
deret mod en aarlig Godtgjörelse af fra 2,5 til 0,45 Skilling
pr. lobende Alen eller ialt for et Belöb af 3,371 Spd. 23 Skill.,
der udgjör noget mindre end 22 Skill. pr. Skylddaler. At dette
vil blive en heldig Ordning med Hensyn til Vedligeholdelses-
arbeidets Udförelse, tör med Sikkerhed forventes, ligesom der
om Hensigtsmæssigheden af en saadan Ordning for, Amtsdi-
striktet neppe heller synes at kunne tvivles, naar hensees til,
at Naturalarbeidet efter de detaillerede Opgaver derover, som
bleve indhentede gjennem Lensmænd og Rodemestere for Aaret
1863, bar efter en beregnet Pris af 36 Skill. pr. Dagsværk
kostet aarlig 5,723 Spd. 75 Skill., hvoraf er medgaaet til det
egentlige Arbeides Udförelse 3,600 Spd. 18 Skill. og til Rei-
serne til og fra Arbeidsstedet 2,123 Spd. 57 Skill. Fordelt
paa den Matrikulskyld, som - Naturalarbeidet paalaa, andrager
Udgiften til 56 Skill. pr. Skylddaler, ligesom den udgjör pr.
Mil af Veiens Længde 257 Spd. 24 Skill., medens Akkordar-
beidet udgjör pr. Mil 1431 Spd. Naturalarbeidets Fordeling
faldt derhos overmaade ulige- paa de forskjellige Distrikter.
7,481 Skylddaler 4 Skill. af Amtets Matrikulskyld var nemlig
ganske fritaget for alt Arbeide paa Hovedveiene og for den
resterende Matrikulskyld 12,243 Daler 4 Ort 1 Skilling udgjorde
Naturalarbeidets Værdi pr. Skylddaler t. Ex. i Vangens Thing-
lag for de Gaarde, som vedligeholdt Kristiania Hovedvei, 64,8
Skill. og for de Gaarde, som vedligeholdt Veien mellem Vos og
Hardanger 93,6 Skill., i Kinservik for den af dets Matrikul-
skyld, som Naturalarbeidet paalaa, 87,6 Skill. og i Evanger
110,2 Skill., men derimod i Etne og Fuse 32,4 Skill. i Kvind-
herred 34,8 og i Os 46,8 Skill. Indbyrdes mellem de en-
kelte Veiroder og Brug viser denne Uforholdsmcessighed sig
selvfölgelig endnu langt större.

Amtets Bygdeveie ere for den indre Samfærdsel ofte af
langt större Betydning end Hovedveiene, og i ethvert Fald paa
mange Steder nödvendige for at aabne de mange Dalförer,
som i Regelen altid danne Fjordenes Fortsættelse, den fornödne
Adgang til Söen og de större Kommunikationslinier. Medens
Amtsformandskaberne tidligere have fulgt det Princip, ikke 'al
Amtsveikassen at bevilge noget Bidrag til Bygdeveie, er det
saaledes utvivlsomt med god Grund, at dette Princip i sidste
Femaar er opgivet, og at man som nyt Princip har vedtaget af
Amtsveikassen at bevilge af Udgifterne til nye Bygdeveies
Anlæg mod, at de övrige blive enten i Penge eller Natural-
arbeide ydede al Herredet eller de nærmest angjældende Bru-
gere. Bevilgningen af Amtsveikassen betinges derhos af, at den
fornödne Grund afgives uden Erstatning, og at Veienes Anlæg
og Oparloeidelse foregaar efter Veibestyrelsens Anordning og
under en af samme antagen Opsynsmand. Veikassens Bidrag
bevilges og udredes derlros ikke under Et for det hele Vejan-
læg, men kun med af hvad Herredet eller Brugerne aarlig
yde, saaledes at det ganske er overladt til disse at bestemnie
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Længden af det Tidsrum, paa hvilket Arbeidet skal fordeles.
Paa denne Maade er i Femaaret bevilget Bidrag af Amtsvei-
kassen til :

a) Vei fra Mölstue om Sveens Kirke til Tjernagel i Sveens
Herred, omtrent 11 Mil;

b) Vei mellem Rökenæs og FOrde i Sveens Herred, omtrent
Mil;

e) Vei gjennom Stensdalen i Vikör, omtrent	 Mil;
d) Vei gjennem Mörkdalen paa Vossestranden, 5,425 Alen

lang og kalkuleret ialt at ville koste omtrent 2000 Spd. ;
e) Vei over Halsnöen i Fjælberg, 9,500 Alen lang og kal-

kuleret at ville koste 1,050 Spd.;
f) Vei fra Raaskiftet til Lönningshavn i Pane 12,408 Alen

lang, og

g) Vei fra Kaarevik til Stordöens Kirke paa Stordöen, 8,125
Alen lang og kalkuleret at ville koste 3,068 Spd
Derhos er bidraget omtrent i samme Forhold til en 2

Mile lang privat Vei fra Söen ved Eide i Haus opad Exinge-
dalen til Flatekval Kirke, paa hvilken Vei, der i sin Helhed
förer gjennem et meget vanskeligt Terræn, 7 Gaarde med en
samlet Matrikulskyld af 16 Daler 3 Ort 19 Skill. ufortrödent
have arbeidet i en lang Række af Aar og til hvilken Veis
Oparbeidelse som Ridevei de siden 1861 have ydet 360 Dags-
værk aarlig. Uden tidrag af Amtsveikassen er samtidigt her-
med oparbeidet en Mil lang Vei fra Kallandseidet til Sam-
dal i Fane.

Til Lettelse af F ær dselen til söes er for et Belöb af .

569 Spd. 104 Skill. en Uddybning foretaget i de vanskelige og
tildels farlige Bolstadströmme ved Indlöbet til Bolstadören og
den derfra förende Vei til Vos, ligesom et til 4000 Spd.
kalkuleret Sænkningsarbeide ved Udlöbet al Vangensvandet paa
Vos ved Femaarets Slutning var paabegyndt, men ikke endda
fuldfört. Til det förstneevnte af disse Arbeider er Bidrag ydet
foruden af Amtsveikassen af Staten og Vos Kommune og til
det sidstnævnte 4- af Staten, af Grundeierne omkring Van-
gensvandet og af Amtsveikassen, hvem Arbeidet ogsaa i höi
Grad interesserede. Sænkningen af Unnelandsvandtt i Haus,
der fuldförtes i 1862, er derimod udfort ved Hjælp af et af Grund-
eierne optaget Laan. Udgifterne belöb sig til ialt 826 Spd.,
hvorfor er indvundet ialt 307 Maal 966 [1] Alen dyrkbar Jord.

Antallet af de D am pskib e, som i Femaaret have befaret
dette Amts Kystdistrikter er meget foröget, ligesom Dampskibet
Vöringen fra 27de Juni 1861 har været i Fart paa Hardan-
gerfjorden og fra Mai 1865 tillige paa Indre Söndhordland.
Fra November 1864 har derhos Dampbaaden Arne været i

regelmæssig Fart flere Gange ugentlig paa Bolstadören, ligesom
et i Bergens By dannet „Dampbaadelag" mod Femaarets Ud-
gang begyndte at sætte i Fart en Del endnu mindre aabne
Dampbaade til stor Lettelse for den stærke Trafik mellem
Byen og dens nærmeste Omegn. Om samtlige her omhand-
lede Dampbaade tiltrænges formentlig ikke nærmere Oplys-
ninger i nærværende Indberetning, da de alle maa ansees hjem-
mehörende i Bergens By, i hvis Femaars-Indberetning de saa-
ledes ogsaa forudsættes at ville blive omhandlede.

Söndre Bergenhus Amt den 28de Mai 1867.

Underdanigst

II. Th. Illeinich.
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Bergens By.

Beretning

angaaende Bergens Byes ökonomiske Tilstand m. m. i Femaaret 1861-1865.

Til Kongen:
For at kunne sættes istand til at afgive den underdanigste Beretning, som det paaligger mig at indgive angaaende Ber-

gens Byes oeconomiske Tilstand i F emaaret 1861 —1865, har jeg, som ved foregaaende lignende Leiligheder, anmodet Bergens
Magistrat om at indhente de ifölge de givne Forskrifter fornödne Oplysninger, og har jeg som Folge deraf ved Magistratens
Skrivelse af 15de November f. A. modtaget  folgende lndberetning:

hoslagt oversender 3 efter de gjeldende	 Ære at meddele fölgende Bidrag til nærmere Belysning af Ber-
Schemata	 6 affattede Tabeller, giver man sig den	 gens Byes ökonomiske Forholde i Femaaret 1861-1865.

I. Med Hensyn til Næringsveiene:
forcerede Speculationer sent eller tidligt maatte medföre Ruin
— ikke havde havt synderlig skadelige Virkninger paa Bergens
materielle Velvære, og vakte grundede Forhaabninger om, at
Bergens Handel og Handelsstand snart skulde gjenvinde den
Anseelse og det Ry for Soliditet, som den i Aarrækker havde
nydt.

Saa glædeligt det er, at disse Forhaabninger ikke alene
ikke ere blevne skuffede, men endog fuldstændigen opfyldte,
skal det dog paa den anden Side heller ikke negtes, at den
udviklende Indflydelse, som det foregaaende Decenniums Spe-
culationsaand nödvendigvis maa have havt paa vore Nærings-
kilder og Foretagender, ikke har været uden Andel i den hel-
dige Fremgang af Bergens Handel, som Fema,aaret 1861-65
har at opvise.

Man maa vistnok gaa langt tilbage i Tiden, förend man
stöder paa et Tidspunkt, der kan fremvise saa tilfredsstillende
Resultater for den bergenske Handel som dette Qvinqvennium,
men ligesaa let som det er at paapege disse Resultater, der
vise sig i en jevn Velstand, endog betydelige Formuer paa flere
og flere Hænder, i en storartet Forögelse af vort Skibsrhederi,

1

„Idet Magistraten
No. 2, 4 og

a. Handelen.

Antallet af de Handelsberettigede og deres ved Handelen
ansatte Betjente vil erfares af den efter Schema No. 6 affat-
tede Tab el.*)

Om Handelsforholdene i Femaaret have DHrr. Kjöbmænd
Tobias Miller, Rudolf Stoltz, jr. og Berent Vedeler C. S.,
til hvem man efter Forslag af Formandskabet henvendte sig,
meddelt folgende med Dygtighed og Sagkundskab affattede
Fremstilling :

"Oversigt
over Bergens Handel i Femaaret 1861-1865."

„Den heldige Stilling, som Bergens Handel allerede för
Udgangen af det forrige Femaar igjen var begyndt at indtage,
styrkede den hos mange nærede Overbevisning, at den sted-
fundne Krise — som hovedsageligst rammede den Del af vor
Handelsstand, hvis stærke Misbrug af Kredit i Forbindelse med

41) De her og i det folgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."



2
	

C. No. 2.	 Bergens By. N.

i Udvidelse af Dampskibsfarten og tildels af industrielle Fore-

tagender, i den gjensidige Tillid, i en billig og let Adgang til

Penge, der ikke er begrundet i nogen Handelens Stagnation,

men ene og alene i den almindelige Velstand, — ligesaa let
som det er at paapege disse Resultater, ligesaa vanskeligt er
det med bestemte Træk at paavise Aarsagerne.

Disse maa ikke söges i storartede Foretagender, ikke i
vidtforgrenede Spekulationer — saadanne har Femaaret neppe
at opvise — de maa snarere söges i den fremadskridende Ud-
vikling al vore Fiskerier og övrige Næringsveie, i jevnt heldige
Konjunkturer for Handelen og ikke mindst for Fragtfarten, lige-

som den i Forretningerne indtraadte större Ro og Sindighed

heller ikke hör lades ude af Betragtning. Pladsspeculationen,

som i et vist Tidsrum af afvigte Decennium udartede til et
Slags vild Vmddemaalskamp, hvor Kjöber og Sælger kun til-.
sigtede en endelig Likvidation af Prisdifferencen, har i Fem-

aaret været holdt inden sine rette Grændser og maa forövrigt
paa et saa omfattende og sensibelt Marked som Bergens an-
sees for en saare naturlig Forretning, naar den kun er baseret
paa Varens effektive Overdragelse fra Sælger til Kjöber.

Fiskerierne, der danne Pulsaaren for Bergens Handel, maa
siges gjennemsnitlig at have afgivet et særdeles tilfredsstillende
Udbytte, og naar et eller andet Fiske har været mindre hel-
digt, have de paa Grund deraf forhöiede Priser i Regelen op-

veiet det mindre Udbytte.
Endelig have Kornforretningerne ikke alene været i Rege-

len lönnende for Handelsstanden, men Priserne have jevnligen
været billige, en Omstændighed, som paa Grund af Vest- og
Nordlandenes enorme Kornforbrug först og fremst er en sand

Velgjerning for disse Distrikter, og derigjennom til en næsten

uberegnelig Fordel for Handelsstanden.
De politiske Forholde i Udlandet vare heldigvis uden syn-

derlig Indflydelse hos os; muligens bidrog Krigen  i Nord-Ame-

rika til de heldige Konjunkturer for vor Fragtfart, medens den
under den dansk-tydske Krig i 1864 nærede Frygt for den mulige
Suspension af vortFlags Neutralitet kun var af meget kort Varighed.

Den i Vaaren 1864 stedfundne Blokade af de större preussiske
Havne virkede kun i ringe Grad trykkende paa vor Handel, da

Adgangen til enkelte af de mindre Havne ikke var spærret og
der i Maanederne Mai og Juni indtraadte en midlertidig Vaa-
benstilstand. Da den væsentligste Udskibning al ny Fedsild
begyndte at foregaa, var Blokaden allerede ophævet.

Frygten for, at Adgangen til de östersöiske Kornmarkeder
skulde blive spærret for os, fremkaldte ikke alene Spekulanter,
som Hösten 1863 ordinerede hjem betydelige Partier Rug, især
fra Preussen, men den bragte endog yore Bönder, der forespei-
lede sig Hungersnöden fra „Krigens Aar," til i den förste Halv-

del al 1864 at forsyne sig efter yderste Evne, for enkelte Di-
strikters Vedkommende endog i den Grad, at Mange endnu ikke

have behövet at fornye sine Indkjöb.
Kornvarerne indtage naturligvis den væsentligste Plads blandt

vore Indförselsartikler. Importen synes at blive mindre og
mindre passiv, især siden vore sildexporterende Smaafartöier i

de östersöiske Havrie pleie at barattere mod Kornvarer, ligesom
man har fortsat med den periodiske Import af•törret Rug i

egne Skibe fra Kornmarkederne ved Sortehavet. Af de ind-
förte Kornvarer overgik en ikke ubetydelig Del her til Mel,
hvormed Bergen forsynede ikke alene sit nærmeste Opland og
Nordland, men endog afgav betydeligt til de nordlige Byer.
Melhandelen har i Femaaret tiltaget i en ganske overordentlig
Grad og upaatvivlelig været meget fordelagtig. Intallet af
Möller omkring Bergen har tiltaget, og maa derfor, selv 0111

her en sjelden Gang indtræffer længere Törke, vistnok fuldkom-
men kunne tilfredsstille Forbruget af Mel. Uagtet den store
Fordel, som vore Möller have i Vandkraften ligeoverfor Udlan-
dets kostbare Datnpmöller, importeredes her dog i Femaaret fra
Danmark og Tydskland ikke ubetydelige Partier af de finere
Melsorter, som vore Vandmöller, hvis de vare tidsmæssigt ind-
rettede, rimeligvis maatte kunne skaffe os ligesaa gode og ved
Hjælp af den i Forhold til Kornet höiere Told endog billigere."

Folgende Tabeller udvise Bergens vigtigste Import og Ex-
port i Femaaret 186 1-65.

Hvede. Rug. Byg. Salt. Hamp og Stry.

Tönder. Tönder. Tönder. Tönder. Mærker.

1861	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 • • • • 15,728 139,610 188,550 204,724 2,464,227

1862	 .  	 .	 .	 .	 . . . . 14,063 107,032 164,394 242,244 2,459,431

1863  	 . 	 15,636 181,482 245,667 213,973 2,508,361

1864	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 .. 13,346 170,953 277,749 177,192 2,376,392

1865 	 14,152 152,598 228,093 179,370 2,446,295

Gjennemsnitlig i Femaaret 1861-65 ..... 14,58514,585 150,335 220,891 203,500 2,450,941

Gjennemsnitlig i Femaaret 1856-60 . .	 . . . 13,878 1	 132,381 204,106 187,728 1,781,730
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Vaarsild. Anden Sild. Tran. Rogn. Klipfisk. Törfisk.

Tönder. Tönde r. Tönder. Tönder. Voger. Voger.

1861 147,127 102,857 36,314 22,550 250,940 405,026

1862	 . 242,916 108,028 31,177 18,889 211,880 391,179

1863 233,214 113,863 27,719 22,145 205,378 345,917

1864 190,864 123,007 32,791 22,403 345,590 430,680

1865	 ............	 .	 .	 . 184,333 122,774 36,955 22,606 316,180 406,629

Gjennemsnitlig i Femaaret 1861-65 . 	 •	 . 199,691 104,106 32,991 21,719 265,994 395,886

Alle	 Sorter	 saltet	 Sild.

Do.	 Do.	 1856-60 .	 .	 .	 .	 . 257,539 34,121 22,657 245,283 464,949

Bergens Andel i Landets Export i 1861 - 64	 .	 . 0,34	 1	 0,55 0,53 0,71 0,24 0,57

Man vil heraf se, at Exporten af Vaarsild i 1861 stod
langt under det almindelige, men da Fisket var ringe og bety-
delige Spekulationsordres indlöb fra Sverige, steg Priserne strax
efter dettes Slutning betydeligt og afgav derfor Salterne ufor-
holdsmwssig stor Gevinst. Priserne steg midtsommers endog til
den overdrevne Höide af Spd. Tönden, men det viste sig
da, at denne Vare ikke taaler saa höie Priser. Udlandets For-
brug var bleven indskrænket, og trods det ringe Fiske, laa der
det fölgende Aar adskillige Partier tilbage, hvis endelige Rea-
lisation ikke alene bragte Eierne betydelige Tab, men endog
bidrog til at trykke Afsætningen af den nye Vaarsild. Fisket
saavcd 1862 som 1863 var med Hensyn til Kvantum særdeles
gunstigt, men levnede vor Handelsstand liden eller ingen direkte
Fordel, hvorimod Vaarsildehandelen tildels i 1864, men i Sær-
deleshed i 1865 har været overordentlig indbringende for Bergen.

Handelen med Fedsild eller Sommersild har i Regelen we-
ret lönnende, og Priserne - trods det paa Grund af dette Fi-
skeries tiltagende Opsving i Nordland stigende Kvantum - langt
mere stabile end för, hvortil de nye Afsætningskanaler, som
Storbritanien er begyndt at aabne os for denne Vare, vistnok
ogsaa have bidraget. Maa det end indrömmes, at Behandlings-
maaden endnu lader adskilligt tilbage at önske, skal det heller
ikke kunne nægtes, at vort Lands lokale Forholde  lægge ad-
skillige Hindringer iveien for Tilvirkningen, og desuden ere vore
gamle Hovedmarkeder i Udlandet saaledes vante med vor Fed-
sild, at de enkelte Forsög, som fra flere Hold ere gjorte med
i Partier at afskibe Fedsild, behandlet paa skotsk og hollandsk
Maner hidtil i Regelen ikke have været synderlig opmuntrende
til nye Forsög i den Retning.

Har end Bergens Udiförsel af Tran været noget mindre end
i det foregaaende Femaar, maa dog Handelen med denne Vare

det Hele taget antages at have været fordelagtig for vor Han-
delsstand, naar undtages det sidste Aar, da ugunstige Konjunk-
turer i de nævnte Konsumtionslande virkede trykkende paa
Priserne her, indtil England - hvis Tranforsyning efter Sigende
havde lidt Afbræk ved de amerikanske Sydstaters Kaperskibe
i Sydhavet, - begyndte at fæste sin Opmærksomhed paa vort
Tranmarked og afvigte Höst (1865) optraadte som Kjöber, spe-
cielt af de blanke Sorter, som derved igjen kom op i Værdi.
Nu da denne Vare har faaet Indpas og endog siges at have

vundet Fortrinet for Newfoundlands-Tranen, turde England
herefter blive konstant Marked derfor. De höie Priser, som i

Begyndelsen anlagdes for dampkogt Medicintran, have ikke kun-
net holde Skridt med de senere Aars betydeligt udvidede Pro-
duktion, men der kan dog neppe være Tvivl om, at det for-
ædlede Produkt med Tiden vil vinde flere og flere Markeder.

De gjentagende Forsög i Frankrige paa at opfinde et pas-
sende Surrogat istedetfor Rogn til Agn ved Sardelfiskerierne
have været uden Resultat. De höie Priser, som Frankrigs Fi-
skere i de senere Aar have betinget for Sardeller, have foröget
Forbruget af Rogn og derved bidraget til en livlig og for Nord-
lxndingerne og Bergens Handelsstand særdeles fordelagtig Af-
sætning.

Den voxende Konsumtion i Udlandet af Klipfisk har ikke
alene havt en betydelig Tilvext i Produktionen til Fölge, men
ogsaa regelmæssigen soutineret Priserne, saa at Femaarets Klip-
fiskhandel, naar undtages 1863, da Priserne vare nedadgaaende,
har været meget fordelagtig og danner et lovende Prognostikon
for Forögelsen af denne Vares Konsumtionsmarkeder. Den for-
ögede Tilvirkning af Klipfisk har bidraget til at indskrænke
Produktionen af Rundfisk, saa at vor Export deraf staar tilbage
mod tidligere Aar, men da Priserne paa Grund af flere tilstö-
dende Omstændigheder ere stegne, de to sidste Aar endog til for-
hen næsten ukjendte Höider, og denne Stigning for en stor
Del er kommen vor Handelsstand tilgode, har Handelen med
Rundfisk desuagtet været meget lönnende.

De höie Rundfiskpriser have ogsaa influeret paa Bifiske-
sorterne, navnlig Tittling, hvoraf de simple Sorter siden Fi-
skeriudstillingen i Amsterdam have begyndt at tiltrække sig
mere Opmærksomhed.

Seipriserne derimod have været nedadgaaende, og Resul-
taterne af de i det sidste Aar gjorte Forsög paa at skaffe denne
Fiskesort nye Markeder, ere endnu ubekjendte.

Vore Forbindelser med Udlandet have i Femaaret ikke
undergaaet nogen stærkt iöinefaldende Forandringer, det maatte
da være, at Bergen mere og mere er traadt i direkte Forbin-
delse med saadanne Markeder, som för forsynede sig paa andre
Kanter med yore Produkter, eller fra hvem vi paa anden Haand
hentede enkelte af vore Fornödenhedsartikler.

Omsætningen med Sverige indtager fremdeles en temmelig,
i*
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saavel i vor Export — som vor Importhandel, fremragende Plads.
Sverige og for en mindre Del Finland — er hidtil saagodt-
som vor eneste udenlandske Konsument af Sei, hvis Afsætning
for endel trykkedes af det amerikanske Flesk, hvormed de sven-
ske Markeder i en vis Periode af Femaaret overfyldtes til bil-
lige Priser. Bergen havde en ikke ubetydelig Andel i at for-
syne Sverige med Vaarsild, især de östlige Havne, hvortil vor
Export for en stor Del foregaar for svensk Regning, og hvor
de mindre Sorter Fedsild af og til ogsaa have fundet gode Mar-
keder. Importen af svensk Byg har været i Tiltagende, især
fra Skaane, derimod af Rug betydeligt indskrænket. Ege- og
Bögestaven kommer fremdeles fra Sverige, medens den svenske
Tjære tildels fortrænges af vort eget Lands stigende Produktion.

Rusland har for vor Export af Vaarsild været af den væ-
sentligste Betydning, og har navnlig Riga forbrugt betydelige
Kvantiteter i de Aar, hvori Priserne have været billige. Pe-
tersburgs Marked, hvis Forbrug langt fra er saa betydeligt, men
i hvis Forsyning Bergen har en forholdsmæssig större Andel,
har i Femaaret været temmelig fordelagtig for Afsætningen af
Vaarsild, naar undtages 1864, da et storartet Sildefiske i Wolga
uventet frembragte en stærk og trykkende Konkurrence paa
Markederne i Indlandet, trods Astrachan-Sildens lange Trans-
port og simplere Kvalitet. Endel Fedsild har af og til været
afsat med Fordel i Rusland, navnlig Slosild i Petersburg og de
mindre Mærker i Stederne ved Rigabugten. De stærkt varie-
rende og væsentligst dalende Kurser i Rusland have tildels bi-
draget til at formindske Provenuerne. Foruden den betydelige
Import af Hamp samt Stry m. m. fik Bergen i Femaaret til
forskjellige Tider betydelige Tilförsler af törret Rug fra Havnene
ved Östersöen og det sorte Hay. En Del af vore bedst besei-
lede og smukkeste Skonnerter have fundet en meget lönnende
Sysselsættelse i Frugtfarten fra Messina til St. Petersburg og
Riga og synes at vinde Forrangen i denne Fart fremfor andre
Nationers Skibe.

De preussiske, navnlig pommerske Havne, ere fremdeles de
væsentligste Markeder for vor Fedsild, som trods Konkurrencen
med den skotske Sild dog finder en stor Afsætning der, især
Stettin, hvis Fedsildemarked i Femaaret synes at have antaget
mere Stabilitet og ikke har været underkastet saadanne bety-
delige Prisfluktuationer, som tidligere ofte bragte vore Expor-
törer enorme Tab. Uagtet de ikke ubetydelige Kvanta af Vaar-
sild, som i de östpreussiske Havne omsættes til Polen og nær-
liggende russiske Egne, indskrænker Bergens Andel i Exporten
dertil sig dog i Regelen til de enkelte Ladninger, som vore
Smaafartöier sælge i Barat mod Kornvarer. Til Danzig er her-
fra aarligen i direkte Konsignation afsendt adskillige Ladninger,
som have fundet en meget fordelagtig Afsætning til de polske
Provindser — jo mere vore Bagere og Melhandlere faa Clinene
op for Fordelen af gode og vægtige Kornvarer, des större Be-
tydning har dette for Importen af preussisk Rug og Hvede, hvis
Kvalitet ogsaa her nyder stor Anseelse, saa at Preussens Andel
i vor Kornforsyning har været temmelig stor. Omsætningen.
med dette Land har antaget en næsten udelukkende aktiv Ka-
rakter, naar undtages Exporten af Tran, hvoraf der ogsaa til
Rhinprovindserne gaa betydelige Partier. Den i længere Tid

paatænkte Ide om en direkte Dampskibsforbindelse med Stettin
er endelig bragt i Udförelse, idet et Handelshus i Kjöbenhavn
afvigte Höst satte et Dampskib i Fart mellem Stettin, Kjöben-
havn, Bergen og Trondhjem. Den hermed gjorte Begyndelse
skal have opmuntret Vedkommende til at anbringe Dampskibet
stadig i denne Fart, som vistnok har en stor Fremtid for sig
og upaatvivlelig maa faa en gavnlig Indflydelse paa vor Fed-
sildehandel.

Kjöbenhavn kan siges at være vort eneste Marked i Dan-
mark for Fedsild og vedbliver at bevare en meget stor Betyd-
ning for Handelen med denne Vare, ikke alene derved, at der
er et temmelig jevnt Forbrug, men især fordi Störsteparten af
vore egne sildeexporterende Fartöier anlöbe Kjöbenhavn, for
igjennem Telegrafen at undersöge Forholdene i de östersöiske
Havne og derefter vælge det fordelagtigste Marked. Danmark
har ogsaa i dette Femaar havt en, om ikke overveiende, ialfald
betydelig Andel i Bergens Forsyning med Kornvarer. Man to-
retrækker fremdeles her det danske Byg, medens Rugen ikke
er synderlig sögt, saa at Importen af denne Kornsort fra Dan-
mark har været ringe.

Et af de bedste og mest slaaende Beviser paa Bergens

glædelige Fremskridt i ökonomisk Henseende afgiver uden Tvivl
det uafhængige Forhold, hvori vor Handelsstand nu staar til
Hamburg og Altona. Vistnok er Hamburg vor vigtigste Vexel-
plads, men indtager dog ikke mere den tidligere przedominerende
Stilling som Mellemled for vore Pengetransaktioner med Udlan-
det. Efterhaanden som disse begynde at foregaa mere direkte
og indlöbende Remisser fra Udlandet nu til enhver Tid kunne
omsættes paa vor Börs, er Nödvendigheden af den Kreditfor-
bindelse, som vor Handelsstand pleiede at benytte i Hamburg
og Altona i höi Grad aftaget, og om end Blanko-Kredit endnn
undertiden anvendes, gjöres her neppe længer nogen regelmæs-
sig Brug deraf. Derved indspares ikke ubetydelige Summer

aarlig i Form af Renter, Provision, Assurance og rimeligvis

Kurstab.
Naar undtages, at Importen af Kaffe og tildels Sukker fra

disse Byer nu er meget aftaget, er Vareomsætningen dog lige-
saa betydelig som för og lettes i höi Grad ved den regelmæs-

sige Dampskibsfart.
Bergens Udförsel til Holland og Belgien, som hovedsagelig

foregik med tvende hollandske Dampskibe, der gaa i tidaglig
Fart mellem Rotterdam og Bergen, var meget betydelig, saa at
et tredie Dampskib agtes anbragt i denne Fart. Exporten be-

staar næsten udelukkende af Tran og de bedre Sorter Törfisk,
især Rundfisk, dog er siden Fiskeriudstillingen i Amsterdam,

Opmærksomheden ogsaa bleven henvendt paa enkelte hidtil min-

dre paaagtede Bifiskesorter. Efterat Indförselen af Sild er ble-
ven tilladt, forsyner Holland sig nu ogsaa med endel Fedsild
herfra saavel af de större som mindre Sorter. En större Del
af vore Produkter, som gaa til Rotterdam, forsendes derfra vi-
dere til Belgien og det Indre af Tydskland, og da disse Egne
nu indsende sine Ordres direkte hertil, istedetfor som för, at
forsyne sig i Holland, har dette Land tabt noget af sin Betyd-
ning for vort Marked. Importen fra Holland og Belgien ind-
skrænker sig til Tagsten og Pilebaand samt en Del Kolonialvarer.
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Storbritanien synes at skulle blive af större og större Be-

tydning for vort Marked og vil kunne forbruge de fleste af
vore Fiskeprodukter, naar vi blot lægge os efter at tilberede
dem paa den Maade, som der forlanges. Saaledes er her ikke
alene i det sidste Aar sendt adskillig Tran til England, men
Skotland og Irland have aarligen forsynet sig saavel med Vaar-
sild som Fedsild herfra, og naar Priserne vare billige, endog
med temmelig betydelige Partier. At dömme efter de i det
Smaa gjorte Forsög synes England at kunne blive et godt Mar-
ked for vor Klipfisk, men da dette endnu ikke har været saa
aldeles sikkert, har man hidtil ved Tilvirkningen af Klipfisk
maattet rette sig efter de ældre Konsumtionslande, hvis For-
dringer med Hensyn til Tilvirkningen ere temmelig afvigende
fra Englands. Af Ben forsendes aarligen nogle Ladninger til
England, da man endnu ikke hos os har lært at sætte tilbör-
lig Pris paa dette værdifulde Gjödningsstof. Endelig afsendes
herfra til England for endel Udbyttet af den i den seneste Tid
tildels for bergensk Regning optagne Bjergværksdrift, hvorved
de herfra til England i Ballast afgaaende Skibe have Anled.-
ning at fortjene en liden Fragt ved at medtage Erts og Svo-
velkis som Ballast. Foruden Stenkul, hvoraf vort Steds For-
brug er i stadigt Tiltagende, forsynede England vore Stöberier
med Raajern, vore Spinderier med Bomuld og leverede os
större Partier Fabrik- og Manufakturvarer, men kun en ringe
Del Kolonialvarer.

Frankrige er saagodtsom den eneste Forbruger af vor
Rogn. Af Tran er ogsaa undertiden sendt en Del til Frank-
rige, hvor især den dampkogte Medicintran vinder en mere ud-
bredt Anerkjendelse. Nogle Ladninger Rundfisk have aarligen
været ordineret derfra, hvorimod Frankrigs höie Toldsatser
fuldstændigen hindre Indförelsen dertil af saltede Fiskevarer
saasom Sild, Makrel og Klipfisk, der under andre Forholde
vistnok vilde finde en betydelig Afsætning i dette Land.

Saa fordelagtig den i 1865 afsluttede Handelstraktat end
er for de forenede Rigers Handel og Skibsfart, skaffede den os
desværre ingen Lettelse i den fornævnte Artikler gjældende
Toldtarif; man faar imidlertid haabe, at de forestaaende inter-
nationale Udstillinger i Frankrig ville lede Opmærksomheden
hen paa de billige Næringsmidler, som vor Sild og Fisk til-
byde, og give Stödet til de for vor Udförsel deraf til Frank-
rige höist nödvendige Toldnedsættelser. Frankrigs Hovedimport
hertil bestod ligesom för af Salt, Vine og Brændevine samt
nogle Ladninger Rug.

Spanien er fremdeles det Land, som forbruger Störstepar-
ten af vor Klipfisk og indtager saaledes en meget vigtig Plads
for vor Exporthandel. De Forsög, som paa yore störste Mar-
keder i Nord-Spanien gjordes for at concentrere Klipfiskhan-
delen paa enkelt Haand, virkede i en vis Periode af Femaaret
hemmende paa Ordinationerne, men efterat disse Forsög have
vist sig uholdbare og Konkurrencen igjen er kommen i sin na-
turlige Gang, har Afsætningen tiltaget og Priserne været i sta-
dig Stigende, hvortil den gjennem Jernbanerne i hint Land let-
tede Kommunikation med det Indre ogsaa har bidraget Sit,
ligesom den större Regelmæssighed og Sikkerhed for vor Klip-
iskexport, der kan paaregnes igjennem de i den senere Tid

benyttede spanske Dampskibe, uden Tvivl har været til Gavn
for vor Omsætning med Nord-Spanien. Provindsen Catalonien
tager ogsaa undertiden noget Rundfisk, ligesom her af og til
er sendt adskillige Partier Tran til Spanien.

Portugal har uagtet sit betydelige Forbrug af Klipfisk dog
endnu ikke vundet nogen Betydning for os, idet man hidtil kun
har benyttet dets Markeder som Aflöbskanal for den simplere
Kvalitet. De i den senere Tid gjorte Forsög med at sende
bedre Vare derhen lode imidlertid formode, at den norske Klip-
fisk vil vinde et bedre Renomé og derved efterhaanden et större
Marked i Portugal.

Spanien og Portugal forsynede os med Salt, Kork, lidt
Vin og Sydfrugter.

Bergens Export til Italien har i Femaaret antaget en mere
passiv Karakter, hvilket kun har været til Gavn for vor Han-
delsstand, eftersom de tidligere Afskibninger for egen Regning
ofte bragte större Tab. Vor fornemste Exportartikel til Italien
er fremdeles Törflsk, mest Rundfisk, samt undtagelsesvis Tran
og Sild. Idetheletaget maa vor Export til dette Land siges at
have taget noget af, fordi dets Markeder for en större Del for-
synes med Rundfisk gjennem direkte  Afskibninger fra Byerne i
Finmarken. Fra Trapani paa Sicilien har Bergen i Femaaret
hentet sin væsentligste Forsyning af Salt.

Som et fremtrædende Moment i Femaarets Handelshistorie
bör nævnes de enkelte Forsög, som herfra ere gjorte i Retnin-
gen af direkte Skibsfart til Chicago i det Indre af Nordame-
rika, hvor vor Fedsild har den bedste Udsigt til en særdeles
fordelagtig Afsætning til den store Mængde Norske og Tydske,
som have taget Bopæl der og i de omliggende Egne. I Begyn-

delsen af Femaaret afsendtes med Emigrantskibene til Quebec
endel Fedsild, som derfra gik videre til det Indre, men den
uheldige Lov om dobbelte Sildetönder i Emigrantskibene har
desværre været til Hinder for denne Forretning.

Direkte Afskibninger af Klipfisk til Brasilien have i Fem-

aaret ikke fundet Sted, derimod have enkelte af vore Koloni-
alhandlere fundet Regning ved at ordinere Kaffeladninger hjem.
derfra, af hvilken Grund en specielt i den Hensigt bygget Skon-
nert de to sidste Aar er bleven anbragt stadigen i denne Fart.

Hvorvel Bergen fremdeles har mindre Andel end enkelte

af de nordligere Byer i Klipfiskexporten til Cuba, er vor For-

bindelse med samme dog i Tiltagende, saa meget mere som
den gjentagende directe Import af Sukker fra Havanna synes
at tiltrække sig större Opmærksomhed hos os.

Til China er i Regelen exporteret en Ladning Törfisk

aarlig.
Forövrigt underholder Bergen ingen — ialfald ikke direkte

Handelsforbindelse med andre Lande udenfor Europa end

de ovennævnte.
De Afskibninger af Bygningsmaterialier m. m., som fra

Östlandet have fundet Sted til Australien for Regning af nogle
Handelshuse i Bergen, afgive glædelige Beviser paa Omtanke
og Foretagsomhed og maa sikkert have afgivet lönnende Re-
sultater, da der allerere spores Forberedelser til at fortsætte

disse Expeditioner i udvidet Maalestok. Bergens Handelsfor-

bindelse med Indlandet er i dette Femaar i höi Grad bleven
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lettet ved den tiltagende Dampskibsfart. Hvorvel der paa dette
Felt endnu staar meget tilbage, er det dog glædeligt, at man
mere og mere har faaet Oinene op for at udvide vore Damp-
skibsforbindelser ikke alene med Byerne og de fjerntliggende
Distrikter, men ogsaa med vort nærmeste Opland, som i den
Retning har været stedmoderligt behandlet lige indtil den se-
neste Tid.

Nordland er fremdeles Bergens vigtigste Opland. De rige
Fiskerier give ikke alene Anledning til en betydelig Omsætning
med vor Handelsstand, men vore Haandværkere have ogsaa en
stor Stötte i sine betydelige Leverancer til dette Distrikt. Lo-
fotfiskerierne dreves i Femaaret med afvexlende Held, men da
Produkterne have staaet i temmelig höi Værdi, har Kapitalud-
byttet været meget tilfredsstillende. Alligevel og trods de bil-
lige Kornpriser er Bergens Tilgodehavende i Nordland ikke af-
taget, men snarere foröget, navnlig hos Handelsmændene, af
hvilke desværre adskillige i Femaaret have indstillet sine Be-
talinger og foraarsaget de herværende Kreditorer fölelige Tab.
De store fast urörlige Kapitaler, som Bergen har udestaaende
i Nordland, danne Nordlandshandelens Skyggeside.

Saa underligt det end kan synes for den med Forholdene
Ubekjendte, er det dog vist, at den forögede Tilvirkning af
Klipfisk snarere er til Skade end til Fordel for dem af Bergens
Nordlandshandlere, som kun staa i ringe Forbindelse med Han-
delsmændene og næsten udelukkende med Fiskerne i Nordland.
Paa Grund af de höie Raafiskepriser i Lofoten foretrække nem-
lig Fiskerne at sælge sin Fisk i raa Tilstand istedetfor at hænge
den, og bringe saaledes liden eller ingen Rundfisk til Bergen.

Omsætningen har derfor aftaget for de Kjöbmwnds Ved-
kommende, hvis Nordlandshandel ene var baseret paa Forbin-
delsen med Almuen, og deres Handelseiendomme ere derfor
sunkne i Værdi. Blandt Fiskerierne i Nordland indtager Fed-
sildefiskeriet en ganske anden Rang og drives med langt större
Kraft end tidligere. De store Partier, som dette Fiskeri i de
senere Aar har leveret, have havt en ikke ringe Andel i den
omfattende og for Bergen i Almindelighed fordelagtige Omsæt-
ning med Nordland, som Femaaret har at opvise.

Finmarken, som Aar for Aar vinder i Betydning ikke alene
for vor By, men ogsaa for det hele Land, har i Femaaret be-
tydeligt foröget sin Omsætning med vort Sted.

Foruden at Bergen har tilsendt Finmarkens Byer langt
större Partier af Kornvarer og især af Mel end tidligere under
ellers normale Forholde, har Importen fra disse Steder af Tran,
Klipfisk og Sei været i stadigt Tiltagende. Den udvidede Damp-
skibsfart paa de nordlige Byer har ikke lidet bidraget til at
knytte disse nærmere til os. Saaledes hidsendtes med Damp-
skibene större Partier Tran, som jevnligen gave bedre Prove-
nuer, end de vilde have betinget i Hamburg, som hidtil har
været Finmarkens fornemste Tranmarked.

Paa vor Börs har i de seneste Aar og navnlig i 1865 for
Regning af de finmarkske Byer flere saakaldte svömmende Lad-
ninger Rundfisk været solgt at levere i italiensk, hollandsk el-
ler belgisk Havn; en for vort Marked ny Art af Forretninger,
som synes at pege hen paa, at Bergen, især siden den sted-
fundne Lettelse i Telegrafportoen, tör komme til at faa en

Andel i den Betydning, som Hamburg har havt som Mellemled
for disse Byers Fiskehandel med Udlandet.

I vore Forbindelser med de övrige nordenfor Bergen lig-
gende Byer er der i Femaaret ingen væsentlig Forandring ind-
traadt. Rigtignok have Tilförslerne af Tran, Rogn og tildels
Sild fra Throndhjem, Christianssund, Molde og Aalesund været
i Aftagende, men dette er fuldkommen bleven opveiet ved de
betydelige Leverancer af Kornvarer og isærdeleshed Mel, som
Bergen har havt til disse, navnlig de mindre Byer.

I Begyndelsen af Femaaret forsynede Trondhjems Stilt os
med Störsteparten af den Havre, som Bergen behövede, men
de senere Aars Misvæxt har gjort en forelöbig Ende herpaa.

I den senere Tid have vi faaet vor Forsyning al Havre

fra Byerne i Christianiafjorden.
En stor Del af vor Handel med de vestlandske og öst-

landske Byer besörges gjennem fremmede Skippere fra Spind
og Hardanger, som bytte vor Sild og Fiskevarer mod östland-
ske Produkter og Fabrikata, saasom Kornbrændevin, Spiger og
Jernvarer m. m. Denne Trafik har lidt noget Afbræk ved den
regelmæssige Dampskibsfart, som dog paa den anden Side har
bidraget til at foröge Omsætningen med Östlandet, især Chri-
stiania.

Söndmöre holder sig med sin Handel næsten udelukkende
til Aalesund, dog foretrække Landhandlerne i Regelen at gjöre
sin Omsætning med Bergen.

Handelen med vore Kystdistrikter lige fra Stat og sydover

afhænger i væsentligst Mon af Fiskerierne. Disse have været

særdeles heldige i Femaaret for Nordfjords Vedkommende, saa-
vel hvad Torsk som Sild, især Vaarsild angaar.

Omsætningen med dette Distrikt, navnlig Kyststrækningen,
har derfor været baade livlig og lönnende, og om end dets
Gjeld til vor Handelsstand neppe kan siges at were formind-
sket, saa maa den dog antages at have forbedret sig med Hen-
syn til Sikkerheden, hvilket neppe kan siges med Hensyn til
Söndfjord, hvis Udbytte af Vaarsildefiskerierne vistnok har væ

ret fordelagtig, men hvis Sommersildfiskerier i Femaaret have
været yderst mislige. Floröen synes ikke at have gjort Ber-
gens Handel det mindste Afbræk ; derimod have Skippere fra
Stavanger og Haugesund hvert Aar efter Vaarsildefiskets Slut-

ning i det nordre Distrikt opkjöbt ikke ubetydelige Partier sal-
tet Vaarsild.

Har den regelmæssige Dampskibsfart paa Nordfjord og
Söndijord givet disse Distrikter et allerede nu synligt Opsving,
maa dette end mere siges om Indre-Sogn, og Handelen med
dette Distrikt — hvis betydelige Produktion af Fedevarer, Træ-
materialier, Potetes og Frugt næsten udelukkende gaar til Ber-
gen — maa antages at have tiltaget, saameget mere som det
har udvidet sin Deltagelse i Fiskeribedriften. Korn- og Mel-
afsætningen til Sogn har i Femaaret været temmelig betydelig.

Kystbeboerne lige fra Sognefjorden og sydover til Bergen
udgjöre en fattig Befolkning, som kun i ringe Grad drage Nytte
af de Goder, Havets Rigdomme ogsaa tilbyde dem. De-
res Deltagelse i det nordre Vaarsildefiskeri har i Gjennem-
snit ikke levnet dem nogen synderlig Fordel, og ved Distriktets
egne Kyster have Fiskerierne i Femaaret været mislige, hvilket
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naturligvis end mere har formindsket Omsætningen. De indre
Bygder, som desuden nyde lidt mere godt af Dampskibsfarten,
synes derimod at være gaaet stadigen fremad.

Den sydlige Kyststrækning i söndre Bergenhus Amt har
i Femaaret været ganske godt situeret, da Fiskerierne i Rege-
len vare taalelig heldige. Af Vaarsildefisket har Distriktet i
Almindelighed vel neppe draget nogen særdeles Fordel, men
Sommersildfisket har med Undtagelse af det sidste Aar været
heldigt, i 1864 endog overordentligt rigt, og af Sei er der
ogsaa fisket adskilligt mere, end i det foregaaende Femaar.
Maa end dette Distrikts ökonomiske Tilstand saaledes antages
at være noget forbedret, er Omsætningen med Bergen dog ikke
bleven foröget, rimeligvis fordi Almuen paa Grund af tidligere
mislige Aar var temmelig forgjeldet ikke alene i Bergen, men
ogsaa hos Landhandlerne, med hvem deres störste Omsætning
foregaar, og desuden anvendte en större Del af sit Udbytte
ikke saameget til Afbetaling paa Gjelden, som til Forögelse af
sine Fiskeredskaber.

Paa Grund af disse Omstændigheder og fordi de fleste af
de i Distriktet, især i det sydlige, bosatte Landhandlere tildels
selv riled egne Fartöier barattere sin Sild i Östersöen mod
Kornvarer og desuden handle fuldt saameget med Stavanger og
Haugesund, som med Bergen, har Omsætningen med Söndhord-
land ikke været saa stor, som der havde været Grund til
at vente.

Uagtet et Dampskib er anbragt i fast Route paa Hardan-
ger og mere og mere benyttes til Varetransport, har vor Om-
sætning med dette Distrikt dog ikke tiltaget. Mange af Har-
dangerne drive en temmelig betydelig Handel ved ikke alene i
Hardanger, men ogsaa i de tilgrændsende Bygder at opkjöbe
Kvæg, Fedevarer, Frugt og andre Produkter, som de tildels
overland, men især tilsös i sine hjemmebyggede Fartöier bringe
frem tilsalgs rundt omkring i Landet.

Hardangerne ere stærkt interesserede  i Sildefiskerierne, og
da Landhandlerne enkeltvis exportere sin Sild til Oster-
söen, bringe de af og til Korn direkte hjem til Hardanger, som
dog fremdeles henter Störsteparten af sine Kornvarer og övrige
Fornödenhedsartikler fra Bergen.

Med Undtagelse af, hvad Opkjöberne fra Hardanger hente
fra det af Naturen rigt udstyrede Vos, bringer denne Bygd alle
sine Produkter, hvoraf Smör udgjör en betydelig Del, til og
driver hele sin Omsætning saagodtsom udelukkende med Bergen.
Vos er ogsaa nu begyndt at nyde godt af Dampskibsfarten,
hvilket utvivlsomt maa give dette Distrikt saavelsom dets Om-
sætning med Bergen et langt större Opsving.

Ligesom tidligere har Bergen deltaget med et större eller
mindre Antal Jagter i Klipfisk-Expeditioner til Lofoten og Fin-
marken saavelsom i Expeditioner paa Sommersildfisket langs
hele Kyststrækningen nordover til Nordland, men den direkte
Fordel deraf for Bergen har vistnok været temmelig knapt af-
maalt. Ligeledes har vor By i de seneste Aar gjort enkelte
Forsög med at sende Jagter paa Haakjæringfisket ved Finmar-
hens Kyster, hvoraf Resultaterne have været höist forskjellige.

Bergens Deltagelse i Bankfisket udenfor vor nærmeste Kyst
har indskrænket sig til de enkelte svenske Bankfiskefartöier, som
i de to sidste Aar her have solgt sit Udbytte, bestaaende ho-
vedsagelig af Længer, som af bergenske Kjöbmcend virkedes til
Klipfisk. Paa Grund af denne Vares stigende Værdi kom Ved-
kommende ialfald skadeslös fra disse Forsög.

Expeditioner paa Bankfisket fra Bergen synes lidet opmun-
trende, baade fordi Revet ligger forlangt fra Kysten til at kunne
bringe Fisken ind i fersk Tilstand, og fordi vort regnfulde
Klima gjör Törringen möisommelig og resikabel.

Som en ikke uvæsentlig Lettelse for Bergens Handelsstand
i det Hele taget fortjener den Omstændighed at nævnes, at
Bergens Sparebank og private Banker i egen velforstaaede In-
teresse have renonceret paa den tidligere Regel, aldrig at dis-
contere Papirer uden mindst 3 Navne.

Norges Banks herværende Filialafdeling har derimod ikke
været bemyndiget til at fravige hin Bestemmelse, scm dog mærk-
værdig nok ikke gjelder ved Kjöb af fremmed Valuta, og har
saaledes jevnlig siddet inde med betydelige Summer, som ellers
kunde været anbragte i Discontering.

I Femaaret have kun nogle faa ubetydelige Standsninger
fundet Sted.

Nytten af Bergens internationale Fiskeriudstilling i 1865

har med saamegen Dygtighed og Udförlighed og fra saamange
Kanter været fremhævet, at det her maa ansees overflödigt
yderligere at paapege samme.

Bergens store og bekvemt indrettede Börsbygning blev
indviet i October 1862 og nyder en stærk Frekvents af Han-
delsstanden, for hvem det daglige Börsliv er af overordentlig
stor Interesse.

Det er formodentlig vort udviklede Börsliv langt mere end
netop Mangel paa Associationsaand, som er Aarsagen til, at
Bergens Handelsstand hidtil ikke ligesom paa andre Steder har
sluttet sig sammen til en samlet Korporation, som kunde dis-

entere merkantile Spörgsmaal af större eller mindre Vigtighed
og ved sine Udtalelser udöve en gavnlig og afgjörende Ind-
flydelse."

Saavidt DHerr. Kjöbmfends Fremstilling, ved hvilken Ma-
gistraten ikke har anden Bemærkning at gjöre end den, at
Forholdene maaske i nogle Henseender turde være seet i et
vel gunstigt Lys. Om Fiskeriudstillingen hersteds i Aaret 1865
tror man derhos at burde tilföie nogle Ord.

Efterat der om Sommeren 1864 i Aalesund var afholdt en

mindre nærmest for Romsdals Amt bestemt Fiskeriudstilling,
der dog havde vist sig meget oplysende og nyttig, opstod blandt
vore Næringsdrivende Onske om en större international Fiske-
riudstilling her i Byen, og et med en Mende Underskrifter
forsynet Andragende om Istandbringelse af en saadan indkom
til Börscommiteen. Sagen blev strax omfattet med almindelig
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Interesse saavel af Byens Autoriteter som af Private. Under
12te October samme Aar fattede Byens Repræsentantskab Be-
slutning om, at en international Fiskeriudstilling skulde söges
istandbragt i Löbet af det folgende Aar (1865), og en Kom-
mite af 17 Mand valgtes til at foranstalte Alt, hvad der med
Udförelsen af denne Beslutning stod i Forbindelse. Hans Ma-
jestæt Kongen skjænkede Planen sit Bifald, det kongelige In-
dredepartement ydede den Understöttelse og gav Haab om at
ville anbefale to Tredieparter af Udgifterne ved Foretagendet,
der beregnedes til omtrent 10,000 Spd., overtagne af Stats-
kassen. En Trediedel al Udgifterne overtog Byens Commune-
repræsentation at tilsvare, forsaavidt samme ikke dækkedes ved
den private Bidragstegning, der indbragte noget over 1,600
Spd. De övrige to Trediedele bleve Aaret efter overensstem-
mende rued den derom fremsatte kongelige Proposition af Stor-
tbinget bevilgede udredede af Statskassen. Udstillingen, der af-
holdtes i den for Bergens Museum opförte nye Bygning, blev
paa Hans Majestæt Kongens höie Vegne aabnet af Indredepar-
tementets Chef, Hr. Statsraad Bretteville, den 7de August 1865
og vedvarede til den 18de September næstefter.

De Forhaabninger, man havde om denne den förste inter-
nationale Udstilling her i Landet, bleve saa langt fra skuffede,
at tvertimod Resultatet overtraf Forventningerne. Af 474 Ud-
stillere var udstillet 2,832 Nummere, hvoraf fra Norge 346
Udstillere med 1,617 Nummere, fra Holland 38 med 437, fra
Sverige 24 med 367, fra Storbritanien og Irland 23 med 174
Nummere. De övrige Udstillere vare fra Rusland, Frankrige,
Preussen, Danmark, Österrige, Bayern, Hamburg, Italien, Spa-
nien, Nordamerika, Tunis og Ægypten. Fra Sverige, Danmark,
Finland, Island, Irland, Nederlandene, Belgien,. Frankrige,
Preussen, Bayern og Rusland fremmödte Emissærer, der havde
det Hverv at studere Udstillingen.

Af Juryen, hvori 3 af de fremmede Emissærer deltoge,
blev Udstillingens Medaille tilkjendt 57 Udstillere og Hoeders-
diplom 136. Paa bergenske Udstillere faldt 7 Medailler og 17
Hædersdiplomer. Den almindelige Opfatning af Udstillingen og
dens Fölger tror man bedst udtrykkes ved  folgende Ord i den
Tale, hvormed Udstillingscommiteens Præsident sluttede  Ud-
stililingen:

„Commiteen tror sluttelig at kunne lykönske Bergens Com-
mune med det af samme foranstaltede Verk. Commiteen udta-
ler nemlig ikke blot sin egen, men ogsaa mange sagkyndige
Fremmedes Opfatning, som have besögt Udstillingen, naar den
antager, at Communen er berettiget til at se tilbage paa Ud-
stillingen med Tilfredshed. Det kan ikke feile, mene vi, at
Udstillingen i sine Fölger vil öve gavnlig Indflydelse  i forskjel-
lige Henseender paa Udviklingen af den for vort Land saa vig-
tige Fiskebedrift og paa de Forhold, som dermed staar i For-
bindelse, til bedre Benyttelse af de Rigdomskilder, som det vort
Land omgivende Hav indeslutter, til Forbedring af den fiskende
Almues Vilkaar og til Fordel for Landet i det Hele taget."

Denne Udtalelse tro vi at burde supplere ved at gjengive
folgende Yttring, der indeholdes i Udstillingscommiteens i sin
Tid til det kongelige Departement for det Indre indgivne Be-
retning om Udstillingens Afslutning:

19 Commiteen tror sluttelig ikke at burde tilbageholde den
almindelige Bemærkning, at om der end er Mangt og Meget
vor Fiskebedrift og hvad dermed staar i Forbindelse, som baade
kan tiltrænge og er modtageligt for Udvikling og Forbedring,
saa er man dog uden Tvivl berettiget til af Udstillingen at
drage den glædelige Slutning, at vort Folk, saavel hvad Fangst-
redskaber og Fangstmaader angaar, som i Behandlingen af Fisken
til Handelsvare i det Hele indtager en hæderlig Plads blandt de
fiskeridrivende Nationer, saa at vort Land kan siges i det Hele
taget med Hæder at være gaaet ud af den Kappestrid med.
andro Lande og den Sammenligning med disse, som Udstillin-
gen har givet Anledning til og fremkaldt."

b. Skibsfarten.

Af Tabel No. 2 vil det erfares, at der i Femaaret paa
de tvende under Byens Jurisdiktion beliggende Skibsverfter er
bygget 12 Skibe med en samlet Drægtighed af 1,9011 Com-
mercelæst, medens Drægtigheden af de i Aarene 1856-1860
byggede 16 Skibe kun udgjorde 1,452 Commercelæster. Om
Virksomheden paa de tvende i Forstaden Laxevaag under Lan-
dets Jurisdiktion beliggende Skibsverfter, hvoraf det ene er af
megen Betydenhed, maa henvises til Indberetningen fra Amt-
manden i Söndre Bergenhus Amt. De i Femaaret byggede
Skibe have overhovedet været större og kostbarere end i no-
gensomhelst tidligere Periode. Med Hensyn til Bergens Skibs-
fart, saavel hvad angaar Byens Samfærdsel med Udlandet, som
med Indlandet, tillader man sig at henvise til den om Han-
delen afgivne Beretning. Ifölge Tabel No. 6 var Skippernes
Antal ved Udgangen af Femaaret 217. Det overveiende Antal
af disse er bosat i Byen, medens nogle boede i Forstaden
Sandvigen, men hvormange disse vare eller hvormange der af
Skipperne med Borgerskab her i Byen vare bosatte udenfor
Byen, ser man sig ikke istand til at oplyse.

Ifölge Opgave fra Toldkammeret var Antallet og  Drægtig-
heden af de i Bergens Tolddistrikt hjemmehörende maalte Far-
töier i Aarene 1861-1865.

Aar. Antal. Drægtighed.
1861 . . 692 16,580 C.-L.
1862 . . 719 17,430 —
1863 . . 725 17,801 —
1864 . . 729 19,295 —
1865 . . 731 20,475 --

Ved 1860 Aars Udgang var Drægtigheden af de i Told-
distriktet bjemmehörende maalte Fartöier 15,723. I Bergens
Samfærdsel saavel med Indlandet som Udlandet spille Damp-
skibene en endnu större Rolle end i forrige Femaar. Ved Ud-
gangen af 1865 hörte 9 Dampskibe med en samlet Drægtighed
af 909 Commercelæster hjemme her i Byen. Deraf tilhöre 4
med en Drægtighed af 6611 Commercelæst det bergenske Damp-
skibsselskab, 2 med en Drægtighed af 158i Commercelæst
Nordre Bergenshus Amtscommune, 2 drægtige 72 Commerce-
læster Skibsbyggerfirmaet Brunchorst Dekke og 1 drægtig.17
Commercelæster Handelshuset P. Jebsen 8z Co. To i Rotterdam
bjemmehörende Dampskibe have underholdt en stadig Route
mellem Rotterdam og Bergen, idet de derhos paa Opturen her-
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til have anlöbet Hull. Tvende af det bergenske Dampskibsselskabs

Skibe i Forening med 2de det nordenfjeldske Selskab tilhö-
rende Dampskibe have besorget Transport af Passagerer og

Varer i Routen Hamburg-Hammerfest og mellemliggende Ste-
der her i Landet, medens et 3die af det bergenske Dampskibs-
selskabs Skibe har været i stadig 14daglig Fart paa Christi-
ania. Bergens Samfærdsel med Indlandet har desuden været
betjent af de övrige her i Byen hjemmehörende Dampskibe i
Forbindelse med forskjellige Dampskibe, der fra Stavanger og
Byer östenfor, fornemlig Christiania, have været satte i Route

herhen.
Det astronomiske Observatorium har været underholdt med

de samme Resourcer og med lignende Formaal som tidligere.

C. Haandverksdrift.

Med Hensyn hertil henvises til Tabel No. 6. Laugenes

Antal var ligesom i forrige Fulmar 13.
Noget synderligt Fremskridt har ikke været at spore i de

fleste Professioner. Anglemagerprofessionen og Rebslagerpro-
fessionen ere nok de eneste, der have gaaet saaledes fremad,
at det er Omtale værd. Enkelte A,nglemagere have benyttet
forbedrede Redskaber og have leveret Tilvirkninger, der hel-
digen have kunnet konkurrere med udenlandske Varer af samme
Sort baade hvad Pris og Kvalitet angaar. Af Byens 17 Reber-
baner vare ved Femaarets Udgang 12 forsynede med Maskiner

Forarbeidelse al tykkere Tougverk, hvilke dreves med Heste-
kraft, tildels fordi den gjeldende Bygningslovgivning besværlig-
gjör Adgangen til at benytte Dampmaskiner. Vore Rebslagere
have bragt det til at levere Produkter af fortrinlig Godhed
baade til Brug ved Skibsbyggeriet og Fiskerierne. Deres Af-
sætning er derfor god og i stadig Stigende, ligesom deres öko-
nomiske Stilling i Regelen er god.

Det i forrige Femaarsberetning omtalte Industrimagazin,
hvor Haandverkere og andre Industridrivende kunne indsætte
deres Tilvirkninger til Salg, bestaar fremdeles med uforandret

Plan og Indretning. Vxrdie n af de indsatte og Salgssummen
for de afhændede Gjenstande udgjorde :

Indsat for :
	

Solgt for:
1861 5,747 Spd.	 4,939 Spd.
1862 4,046 —	 4,457 —
1863 3 , 976 —	 5,166
1864 4 ,293 —	 5,142 ■•■

1865 3.590 —	 4,881
Summen af de udbetalte Forskud paa indsatte Arbeider

udgjör i Femaaret en samlet Sum af 4,846 Spd.
d. Med Hensyn til Fabrikdriften henvises til Tabel

No. 2 med Bilag, idet man dog derhos maa gjöre opmærksom
paa, at vore 3 betydeli gste Verker, nemlig Bergens mekaniske
Verksted med tilhörende Tördok, Laxevaags Verk og Ström-
mens Stöberi, ere beliggende udenfor Bygreendsen og derfor ikke
komme tilsyne i Tabellen, uden forsaavidt angaar en Filial af
Strömmens Stöberi beliggende inde i Byen.

e. Angaaende S kibsbyggeriet henvises til Tabel No. 2
og hvad ovenfor under Litr. b er anfört. Her skal man dog
tilföie, at de bergenske Skibsbyggere fremdeles have hævdet
om ikke foröget deres tidligere erhvervede Ry for  udmærket
Dygtighed og godt Arbeide. Navnlig gjeelder dette om Besty-
reren af Georgernes Verft, Hr. Ananias Dekke, der baade her
hjemme og i Udlandet har vundet Anseelse som Skibsbygger.
Ved „Georgernes Ve rft" var Arbeidsstyrken i 1861 gjennem-
snitlig 97 Mand daglig, men i 1865 190 Mand. Ved det an-
det Skibsverft „Bradbænken" kaldet, der tilhörer de Söfarendes
Fattighus, var Arbeidsstyrken hele Femaaret igjennem 55-60
Mand daglig. Her paa Stedet foregaar nu al Skibsbygning
under Tag, da der er op fört Skure over Beddingerne.

f. Om Jordbrug i egentlig Forstand kan der ikke være
Tale her i Byen, da de inden dennes Jurisdiktion beliggende
dyrkbare Marker kun ere ubetydelige, ligesom ogsaa den Jord-
skorpe, som bedækker disse, er mager og tynd.

II. Med Hensyn til Tilstanden i Almindelighed.
a. Ifölge Opgave fra Raadstuskriveren udgjorde Antallet af de

Femaaret til Skifterettens Behandling overleverede Op-
buds- og Fallitboer:

i 1861 _	 14
- 1862 .	 19
- 1863
- 1864	 10
- 1865 .	 . 10

Intet af disse Fallissementer var af nogen stor Betyd-
ning, men de fleste endog ganske ubetydelige.

b. Ifölge Tabel No. 4 er der i Femaaret thinglxst Gjelds-
breve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste Eien-
domme for . .	 . 832,689 Spd.
aflæst do. do. .	 . 792,103
afhændet faste'Ejendomme for • •

	 1• ,161,400 —
afholdt Executions- og Udpantningsfor-

retninger for .	 . 197,595 —

I det foregaaende Femaar udgjorde det samlede Be-
löb, hvorfor Executioner og Udpantninger bleve afholdte,
186,313 Spd. Aarsa gerne til denne Stigning gaa for endel
tilbage til den store H andelscrise, men ligge dog fornem-
lig deri, at det her i Byen ligesom andre Steder bliver
mere og mere almind eligt, at de större Skatteydere finde
sin Regning ved at u dsætte sine Indbetalinger til den aller
yderste Termin, idet de finde, at Udpantningsgebyhret er
en meget billig Rente. Af de anförte 197,595 Spd. ved-
komme saaledes 153,05 7 Spd. Udpantninger, der ere af-
holdte af Skattefogden og Kæmneren.

C. Ifölge Opgave fra Auktionsdirektören var Antallet og Be-
löbene af de i Femaaret afholdte Tvangsauktioner over
Lösöre og faste Eiendomme folgende:

2



Antal af
Tvangsaukt.
over faste

Eiendom me.
Belob.Belob ,

22,918- ; -

6,325- 0 -

25,663- -

15,320- ; -

7,029- 60-

63,255- 60-

11,378— 49 -

320— 51 -

2,583-103 -

120— 69 -

1,218

15,652— 23f-

17

9

15

12

9 

62

	

1861 .	 14

	

1862 .	 3

	

1863 .	 11

	

1864 .	 2

	

1865 .	 4

	

Tils.	 34

Ant al at
1 Tvan gs -
aukt. over
Løsøre.

Aar.

10
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d. Den almindelige Lön for en Tjenestepige varierer mellem
10 og 20 Spd., dog er det en Sjeldenhed, at en voxen
Pige tjener for mindre Lön end 14 Spd. Af Börs- og
Handelscommiteen er opgivet, at den almindelige Daglön
for en simpel Arbejdsmand (Sjouer) kan ansættes til 60
Skilling om Sommeren, hvorimod Dixlenuend 0: saadanne
Arbeidere, der kunne udföre det under Varebehandlingen
paa Pakhusene forefaldende Bödkerarbeide, erholde fra 72
til 90 Skilling daglig. Den aarlige Lön for Tjenestekarle
er fra 35 til 70 Spd. med fri Kost.

C. Længden al de med Hjulredskab fremkommelige Veie inden
Byens Jurisdiktion har ikke i Femaaret modtaget nogen
væsentlig Forögelse. Derimod har Communen i Femaaret
overtaget Vedligeholdelsen af tvende betydelige Veistykker
udenfor Bygrændsen, nemlig den nye for Veifondets Reg-
Ding anlagte og i Aaret 1862 fuldförte Hovedvei over Ny-
gaard, der udgjör omtrent 1,700 Alen, og den gamle Ho-
vedvei fra Bommen indtil Flöen, omtrent 1,630 Alen, ef-
terat denne som Fölge af Anlægget af den nye Hovedvei
var nedlagt som Hovedvei og for Fremtiden alene skulde
være blevet behandlet som Bygdev ei. Saavel Hovedveien
over Nygaard, som den störste Del af den gamle Vei fra
Bommen til Flöen ligger i Domkirkens Landsogn. Til Fjæ-
reveien i Aarstads Sogn langs Lungegaardsvandet og Sol-
heimsvigen bidrager Byen fremdeles indtil 50 Spd. aarlig.

f. Af saadann:e Indretninger, som omhandlesikon-
gelig Resolution af 23 de December 1839, gives:

1. Sparebanken.

Sparebankens Formue blev ved Udgangen af Aaret 1860
opgivet til . .	 146,565 Spd. 104 Sk.

Ifölge Direktionens Beretning ejede
den derimod den 31te December 1865 111,274 Spd. 	 7 Sk.
forudén dens Tilgodehavende i Fallit-
boer . .	 78,169 —	 78 -

Nominelt altsaa = 189,443 Spd. 85 Sk.

Sparebankens anförte Tilgodehavende i Fallitbo er eller ret-
tere hos Fallenter, da vedkommende Boer paa et Par nær vare
endeligen sluttede og udloddede tildels længe för Udgangen af
Femaaret, er for den allerstörste Del at betragte som uer-
holdeligt. Tabet hidrörer dog ikke fra Sparebankens Omsæt-
finger i Femaaret, men udelukkende fra forrige Femaar, da
den store Handels- og Pengekrisis i Aarene 1858 og 1859

bragte en Mængde Handlende under Concurs, der ved Hjælp af
gjensidige Endossements havde skabt sig Credit i Sparebanken,
som i de fleste andre af Byens Laaneindretninger, for langt
betydeligere Belöb, end deres samlede Aktiver ved Boernes
Opgjör viste sig istand til at dække. Tabet var ogsaa allerede
en vitterlig Sag ved Udgangen af forrige Femaar, hvorfor Ma-
gistraten i sin Indberetning om dette gjorde opmærksom paa,
at en Del af den Formue, som dengang blev tillagt Spareban-
ken, kun var tilstede paa Papiret.

Indskydernes Antal og Tilgodehavende udgjorde ved Aarets
Udgang:

1861: 22,151. 1,492,563 Spd. 20 Sk.
1865 24,593. 1,670,880 — 51 -

Sparebanken har ogsaa i dette Femaar bidraget:
1. til Börneasylet	 400 Spd. aarlig.
2. - Museet  	 800
3. - Foreningen for forsömte og forvil-

dede Börns Redning, i Gjennemsnit . . 220
4. til det borgerlige Pigeinstitut . . . . 150
5. - Selskabet for fattige Barselkvinder . 150

I de 3 förste Aar af Femaaret bidrog Sparebanken ogsaa
til Tegneskolen med 250 Spd. aarlig.

2. Skillingsbanken

begyndte sin Virksomhed den iste October 1857. Ved Ud-
gangen af 1860 indestod i denne Bank for 4,566 Indskydere
44,743 Spd. 104 Sk., men ved Udgangen af 1865 for 6,058
Indskydere 85,922 Spd. 76 Sk.

3. Pemdalers -Pensions -Indretningen.

Denne Indretning begyndte sin Virksomhed i Aaret 1850.
Medlemmernes Antal, der ved Udgangen af 1860 var 682,
udgjorde ved 1865 Aars Udgang 795.
I Aaret 1861 blev udbetalt til 42 Pensionister for tils. 209

Indskudsaar 1 , 045 Spd.
1862	 - 45 Pensionister for tils. 229

Indskudsaar 1 , 145 Spd.
1863	 - 49 Pensionister for tils. 260

Indskudsaar 1,300 Spd.
1864	 - 69 Pensionister for tils. 415

Indskudsaar 1 , 567 Spd.
1865	 - 79 Pensionister for tils. 510

Indskudsaar 2 , 227 Spd.
Den Iste Januar 1861 var Indretningens Formue

= 23,484 Spd. 108 Sk.

I Femaaret er oplagt .	 . 10,349 —	 54 -

Altsaa udgj. Formuen 31 Decbr. 1865 = 33,843 Spd. 42 Sk.
Administrationsudgifterne udgjorde i 1861 41 Spd. 35 Sk.,

i 1862 46 Spd. 32 Sk., i 1863 58 Spd. 84 Sk., i 1864 52
Spd. 20 Sk. og i 1865 130 Spd. 114 Sk.

4. Privatbanken.

Denne Indretning begyndte sin Virksomhed den Iste Ja-
nuar 1856.

Bankens Aktiekapital var:
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I 1861	 . . Sp. 110,000, fordelte paa 1,100 Aktier a 100 Sp.

- 1862-1864: — 125,000,	 1,250 — a 100 -
- 1865 . . — 200,000,	 2,000 — a 100 -

Indskydernes Tilgodehavende udgjorde:
den 31 December 1861 . .	 1,092,289 Spd. 4 Sk.

1862 .	 1,233,443 — 17 -
1863 .	 1,206,896 — 11
1864 . .	 1,145,147 — 12 -
1865 omtrent	 . 1,430,000	 „

Banken bestyres af 5 Direktörer, hvis samlede Lön i 1865

var 2,500 Spd. De övrige ved Banken ansatte Betjente vare

en Kasserer med 900 Spd. aarlig, en Bogholder med 700 Spd.

aarlig, en Assistent med 200 Spd. aarlig, et Bud med 150
Spd. aarlig og 2 Revisorer med tilsammen 250 Spd. aarlig.

5. Christiania Bank og Kreditkasses Pilialafdeling

oprettet 1ste Januar 1859.
Indlaanene ndgjorde :

den 31 December 1861 .	 284,909 Spd. 9 Sk.

1862 .	 355,176 — 103 -
--,---	 1863 .	 273,764 — 17 -

1864 .	 234,635 — 10 -
1865 	  475,608 — 1 -

Afdelingen bestyres af en Administration, bestaaende af 3
Medlemmer, hvis samlede Lön er 2,000 Spd. aarlig. Bankens
Betjente ere en Kasserer og Bogholder med 500 Spd. aarlig,
en Yolontör og et Bud med 40 Spd. aarlig.

6. Det bergenske Søassurance - Selskab.

Selskabets Plan er af 19de Mai 1845.
Ifölge de trykte Beretninger om Selskabets Virksomhed

udgjorde de af Selskabet overtagne Risikoer
I 1861 •	 961,636 Spd.
- 1862 .	 1,089,643
- 1863 .	 1,315,925 —
- 1864 .	 1,212,525 —
- 1865 . .	 1,270,012 —

Til Aktiehaverne blev udbetalt  folgende Udbytte:

I 1861 16 Sp. pr. Aktie eller 32 pCt. af det betalte Indskud
- 1862 3 — 6 -
- 1863 20	 — 40 - -
- 1864 5 Sp. 50/3	 10-a. - -
- 186513 	 —26 -

Selskabets Kapital, som den 31te December 1860 udgjorde

137,440 Spd., var d. 31te Decbr. 1865 steget til 150,600 Spd.

7. Søforsikringsselskabet „Neptun"

oprettet 1 Mai 1853 med et Fond paa 120,000 Spd., fordelt paa
600 Aktier a 200 Spd., hvoraf 40 Spd. pr. Aktie er indbetalt.

De af Selskabet overtagne Risikoer udgjorde:

Til Aktionærerne er udbetalt folgende Udbytte:
	I 1861	 15 Spd. pr. Aktie.

- 1862

	• 

7.—

- 1863 	15 —
- 1864 • •	 6 —
- 1863	

•	

12 —
Selskabets Reservefond, der ved Udgangen af forrige Fem-

aar udgjorde 40,200 Spd., var den 31te December 1865:
51,200 Spd.

8. Bergens gjensidige Skibsassuranceforening

oprettet 25de Marts 1850.
I 1861 var Medlemmernes Antal 183, der paa 113 Skibe havde

forsikret 387,363 Spd.
- 1862 -	 174, der paa 119 Skibe havde

forsikret 388,422 Spd.
- 1863 -	 170, der paa 119 Skibe havde

forsikret 396,864 Spd.
- 1864 -	 192, der paa 137 Skibe havde

forsikret 460,200 Spd.
- 1865 -	 194, der paa 141 Skibe havde

forsikret 499,165 Spd.
For Foreningen ere vedtagne nye Love, der traadte i Kraft

den 25de Marts 1863. Ifölge Bestyrelsens Beslutning overtager
Foreningen ikke större Risiko end 6,000 Spd. paa et Skib.

9. Søforsikringsselskabet „Njord."

Dette Selskab traadte i Virksomhed den Iste Marts 1864
med et Fond af 120,000 Spd. fordelt paa 600 Aktier a 200
Spd, hvoraf ç eller 40 Spd. pr. Aktie er indbetalt.

I Aaret 1864 overtoges Risikoer; til Belöb 1,344,073 Sp.

og i 1865 1,594,944 -
Til Aktieeierne er udbetalt folgende Udbytte:

I 1864 . . . . 3 Spd. pr. Aktie.
- 1865
	 8

Selskabet havde den 31te December 1865 oplagt et Re-
servefond stort 6,600 Spd.

10. Assuranceindretningen for SOfolk i Bergens Stift.

Denne Indretning, der traadte i Virksomhed den 1ste April
1865, er oprettet under Garanti af herværende Skibsredere og
tegner Forsikring paa det Thi, som Söfolk tage med paa Reise.

I Aaret 1865 tegnede Indretningen Forsikringer paa 145
Policer til Belöb 9,730 Spd. og udbetalte en Skadeserstatning
til Belöb 80 Spd. Indretningens Formue den 31te December
1865 var 152 Spd. 98 Sk.

11. Det Norske Brandassuranceselskab for Varer og
Effekter, stiftet ved Oktroi af 31te December 1838.

De af dette Selskab overtagne Risikoer udgjorde:
I 1861 .
- 1862 .
- 1863 . •

- 1864 .
- 1865 .

. 1,280,066 Spd.

. 1,342,958
1

•	

,647,094
1

•	

,338,754 —
1,213,585 —

Ved Udgangen af 1861 . .
- 1862.
- 1863.
- 1864.
- 1865.

. 1,999,142 Spd.

. 2,310,201
• 2,177,549 -

. 1,992,783	 111111110.1.

. 2,227,132 —

2*
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Udbyttet har udgjort
I 1861 . •	 . 7 Spd. pr. Aktie.
- 1862 .	 • ; 121 —
- 1863. 	 8

- 1864 .	 .15
- 1865.  . 10

Under 31te October 1864 blev der for Selskabet vedtaget
nye Love, der traadte i Kraft den Iste Januar 1865. Selska-
bets Grundfond er fremdeles 200,000 Sp d., hvoraf Halvparten
er opsamlet ved Selskabets tidligere Virksomhed. Den anden
Halvpart er i sin Tid tilveiebragt ved Aktier, hver lydende paa
100 Sd., hvoraf er indbetalt 30 Sp d.
g. Ai' Indretninger og Foreninger, der ikke ere

nævnte i den kongelige Res oluti on af 2 3de De-
cember 1839, gives:

1. Børneasylet.

Denne Indretning har i hele Femaaret gjennemsnitlig vee-
ret besögt af 150 Börn. For en Betaling af 8 Skilling ugent-
lig nyder hvert Barn, foruden Undervisning, Middags- og Af-
tensspise daglig samt et væsentlig Bidrag til  Beklædning. Un-
dervisningen besörges af 2 Lærerinder, der hver  lønnes med
84 Spd. samt fri Bolig, Lys og Brxn de.

Asylets Formue anslaaes til 6,000 Spd. Af Sparebanken
nyder Indretningen, som för meldt, et Bidrag af 400 Spd. aarlig.

2. Foreningen for forsOmte og forvildede Borns

Redning, stiftet 26de September 1842.
Medlemmernes Antal, der ved Udgangen af 1860 var 71,

var ved 1865 Aars Slutning gaaet ned til 56. Antallet af de
af Foreningen antagne og forsörgede Börn var i 1861 : 25, i
hvert af Aarene 1862 og 1863: 24, i 1864: 18 og i 1865 : 23.

Foreningens Virksomhed gaar fremdeles ud paa ved An-
bringelse af forsömte og forvildede Börn til Opfostring hos dyg-
tige og samvittighedsfulde Plejeforældre paa Landet at söge at
forbedre dem og gjöre k,!clem til nyttige Medlemmer af Samfundet.
At dette Formaal med Hensyn til ret mange af de paagjeeldende
Börn er naaet, er der Grund til at antage. Til Bestridelse af
sine Udgifter er Foreningen af Sparebanken tilstaaet et Bidrag
af indtil 400 Spd. aarlig, men har ikke i Gjennemsnit behövet
at have mere end 220 Spd. aarlig. Ved Femaarets Udgang
havde Selskabet i Behold 388 Spd. 23 Sk,

3. Foreningen til fattige Barselkvinders Understøttelse

stiftet i Aaret 1852.
Selskabet, der bestyres af endel Damer, har i det forlöbne

Femaar ikke havt andre Midler at raade over, end en aarlig
Understöttelse af Sparebanken til Belöb 150 Spd, samt Renter
af en legeret Kapital, stor 100 Spd. Med denne Indtægt har
Selskabet seet sig istand til at yde Understöttelse til 44 Bar-
selkvinder aarlig, af hvilke hver har faaet 2 Sæt Börnetöi og
Kost i de förste 9 Dage efter Nedkomsten.

4. Undertøttelseskassen for uheldige Sømænd.

Kassens Kapital, der den 3m December 1860 udgjorde

15,872 Spd. 10 Sk., var den 31 December 1865 17,430
Spcl. 74 Skill.

De udbetalte Understöttelser have udgjort:
I 1861 .	 638 Spd. 24 Sk.

- 1862 .	 1,278 — 42 -
- 1863 .	 1,116 --32

- 1865 .
- 1864 .	

. 831— 60
944 — 94

Understöttelsen har været uddelt til forliste Sömænd eller
deres Enker i saadant Forhold, at naar Vedkommende have
mistet alt sit Töi, har en Skibsförer faaet 40 Spd., en Styr-
mand 25 Spd., en Matros 12 Spd. og en Jungmand og en
Kok 10 Spd., og ellers i Forhold eftersom de have tabt. En-
kelte fremmede Søfolk have ogsaa faaet Hjælp, naar de have
været meget træng'ende. Enker have i Regelen faaet udbetalt
den hele Sum efter deres Mænds Charger, uanseet hvor meget
der af deres Töi har været tabt.

5. Skipp er enkekass en..

Ethvert Medlem betaler ved Indtrædelsen 10 Spd. og des-
uden aarlig i de förste 10 Aar 4 Spd., senere 1 Spd. aarlig.
Saasnart et Medlem dör, bliver hans Enke pensionsberettiget.

Pension er udbetalt :
I 1861 til 77 Pensionister 14 Spd. 84 Sk. hver.

- 1862 - 77
	

16 —

- 1863 - 78
	

16 —

- 1864 - 79
	

17 —

- 1865 - 78
	

IS —
Ved Udgangen af 1865 talte Indretningen 173 Medlemmer,

hvoraf 53 vare udenfor Skipperstanden. Til samme Tid ejede

Indretningen en Kapital af 22,641 Spd.

6. Den borgerlige Begravelsesforening.

Denne i Aaret 1852 oprettede Forenings Öiemed er at
sikkre Medlemmerne en passende Begravelse, hvorfor de foruden
Indtrædelsespenge have at erlægge et efter Medlemmernes An-
tal sig rettende Bidrag ved hvert inden Foreningen indtræffende
Dödsfald. Som Begravelsesbidrag udbetaler Foreningen fra 50
—100 Spd., idet Bidraget bestemmes efter Længden af den
Tid, hvori vedkommende Afdöde har været Medlem.

Medlemmernes Antal, der i 1861 var 868, var i 1865

voxet til 1,116, hvoraf betalende henholdsvis 508 og 690. Af
Ægtefolk erlægges nemlig kun et Bidrag.

Begravelsesbidrag udbetaltes :
I 1861 for 6 afdöde Medlemmer med 340 Spd.

—z—
	 1,005 —

1,030 —
1,360 —
1,095 —

Foreningens oplagte Fond udgjorde ved Udgangen af 1861
1,888 Spd. 105 Sk., men ved Udgangen af 1865 5,470 Spd. 49 Sk.

7. Stiftelsen for ugifte Kvinder.

Denne Stiftelse, som ved Udgangen af Aaret 1861 eiede
11,477 Spd. 21 Sk., eiede ved Udgangen af 1865 : 13,947

108
96
36

- 1862
- 1863
- 1864
- 1865

17
18
23
18
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Spd. 91 Sk., hvoraf 524 Spd. 101 Sk. var indkommet ved en

i 1864 afholdt Udstilling og Udlodning af dertil skjenkede
Gjenstande og 652 Spd. 21 Sk. ved Gaver i Löbet af Fem-

aaret. Hvert Aar er der blevet udbetalt Renteportioner a 20
Spd. til 10 ugifte Kvinder.

8. Foreningerne til Opførelse af Arbeiderboliger.

Disse 2 Selskabers Forfatning og Indretning er uforandret

saaledes som i forrige Femaarsberetning anfört. Sommeren
1865 nedbrændte den ene af de paa Stölen opförte Arbeider

,

 -

boliger, og ved Femaarets Slutning var det under Overveielse
inden Selskabet for Assurancesummen 7,000 Spd. at opföre
mindre Huse, som formentlig mere  hensigtsmæssige.

9. Arbeiderforeninge 11.

Denne Forening er med Hensyn til Organisation og Virk-
somhed uforandret siden sidste Femaarsberetning, hvorimo d
Antallet af Foreningens Medlemmer er voxet fra 1,148, som
det udgjorde 31te December 1830, til 1,547 den 31te De-
cember 1865. Foreningens ökonomiske Stilling har derhos
nydt en glædelig Fremgang. Pantegjælden i Foreningens For-
samlingshus, som den 31te December 1861 udgjorde 5,000
Spd., var den 31te December 1865 bragt ned til 1,700 Spcl.

Foredrag over Kirkehistorien har været afholdte om Yin-
trene hveranden Söndag og have nydt stærk Sögning. Fo r-
eningens Bibliothek er i Femaaret betydelig foröget dels ve d
Kjöb af nye Böger, dels ved Gaver, navnlig fra Haanelværks-

svendenes Dannelsesforening, da denne oplöste sig. Biblioihe-
ket tæller derfor nu 2,204 Bind i vort eget Sprog og en be-
tydelig Del tydske Böger. Foruden Bibliotheket og en Del
Inventarium, hvis nuværende Værdi ansættes til 800 Spd., eiede
Foreningen den 31te December 1861	 14,039 Spd. 67 Sk.

1862	 14,704 — 23 -
1863 . 15,474 — 91 -
1864	 17,504 — 5 -
1865 . 18,610 — 13 -

Sidstnævnte Saldo dannedes af fölgende Poster:
Forsamlingshuset med tilliggende store Have, (opfört med

sammes Kostende)   . . 18,211 Spd. 84 Sk.
hvorfra gaar den resterende Pantegjæld
til Sparebanken .	 .	 1,700 —

Rest = 16,511 Spd. 84 Sk.
Laanefondets Kapital
	

1,009 — 65 -
Kassebeholdning .	 994 — 52 -
Restancer	 .	 94 — 52 -

Tilsammen = 18,610 Spd. 13 Sk.

Over Antallet af Foreningens Medlemmer, dens vigtigste
Indtægts- og Udgiftsposter, Pantegjeldens Belöb, Restancer og
Overskud i ethvert Aar af Femaaret, har Bestyrelsen meddelt
fölgende Tabel, til hvis rigtige Forstaaelse bemærkes, at For-
eningen trækker adskillig Indtægt af Forsamlingshuset ved at
udleie forskjellige Lokaler i samme til Koncerter, offentlige Fo-
revisninger og Udstillinger o. s. v.

Tabel
over Arbeiderforeningens vigtigste Indtægts- og Udgiftsposter i Aarene 1861-1865.

Aar.

Indmeld-
te Med-
lemmer*

Med-
lemmer-
nes An-

tal.

Med-
lemmer-
nes Ind-

skud.

, 
ra-velses-

Bid rag.

Begra- Leieind-. æg.,t	 t.
Medi

ein.

Sygeun-
derstöt -

telse.

Behandlede Syge.

Skatter. Renter.

Pante-
gjeldens

Störrelse.
Restan -

cer.
Over-
skud.Mandl, Kvindl. Tilsam.

Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd.
1861 125	 1 1245 3563 1200 412 671 691 554 572 1126 101 227 5000 295 516
1862 134 1339 3845 900 256 601 652 579 579 1158 138 265 4600 78 842
1863 112 1424 4067 980 465 757 689 638 649 1287 136 222 4300 123 770

1864 84 1455 4167 1080 356 800 767 668 692 1360 137 225 2300 94 656

1865 136 1547 4396 940 599 879 834 762 890 1652 102 92 1700 94 1049

Til Slutning skylder man at udtale, at Foreningen hæder -

ligt og heldigt arbeider for sit Maal, „at befordre Flid, Sæ -
delighed, Orden og Oplysning blandt dens Medlemmer samt at
hjælpe disse i Sygdom og Nöd."

10. Den yngre Afholdsforening, stiftet 18de
October 1847.

Selskabet har havt fölgende Antal Medlemmer:

	

i 1861  	 . 700.

	

1862	 827.

	

1863	 875.

	

1864	 935.

	

1865	 977.
Selskabet har til Bestridelse af sine Udgifter, der væsent-

lig bestaa i Leie af Lokale og Lön til en Agent, havt et Til-

skud af den Bykassen tilfaldende Andel af Brændevinsafgiften
stort 100 Spd. aarlig.

11. Det nyttige Selskab.

Medlemmernes Antal har udgjort:

	

ved Udgangen af 1861 .	 . 63.
,••••••••••■•■ 	 - 1862	 .	

•	

64,
- 1863
	

59.
- 1864 .	 56.
-1865.	 . 56.

Contingenten er 1 Spd. aarlig og Selskab et nyder frem-
deles Renterne af et af Consul Wollert Konow stiftet Legat,
hvis Capital er 1000 Spd.

Selskabets Formue, som den 31te December 1860 udgjorde
6,185 Spd. 50 Skill., var den 31te December 1865 6,821 Spd.



14
	

C. No. 2.	 Bergens By. N.

551 Skill. Selskabet har i Femaaret anvendt tilsammen 1158
Spd. 7+ Skill., hvoraf navnlig :
Bidrag til et Industrimagazin for Fruentimmerarbeider

162 Spd. 60 Skill.
- til Forsög med kunstig Fiskeud-

klækning	 . 	 . 	 20
- til en Emissær ved Fiskeriudstil-

lingen i Aalesund i 1864 . .

•	

25 —
Resten af det udbetalte Belöb er anvendt til Byens og dens
Omegns Forskjönnelse, og bemærkes navnlig, at Selskabet har
bidraget 265 Spd. til et Parkanlæg ved lille Lungegaards-
vandet.

12. Søndagsskolen.

Denne Skole optager siden 1863 ikkun confirmerede Ele-
ver, da der inden Almueskolen er oprettet en særegen Afde-
ling for uconfirmerede Læredrenge. Söndagsskolens Elever
have været fordelte i 5 opad stigende Klasser foruden en
höiere Klasse, med tilsammen 9 Lærere. I Femaaret er hen-
imod 700 Elever antagne, og Antallet af dem, der i dette
Tidsrum have nydt Skolens Undervisning, belOber sig til
over 800.

De til Skolen ydede Bidrag have varieret mellem 36 og
25 Spd. aarlig. Hermed og med Renterne af Skolens Fond,
hvilket ved 1865 Aars Udgang udgjorde 6,285 Spd. 68 Skill.,
er Skolens Udgifter, der belöber sig til omtrent 300 Spd. aar-
lig, bestridte.

13. Den offentlige Smandsskole.

Skolen har i Fetnaaret været besögt af 169 Elever, nem-
lig i Skoleaaret 18 41-7 af 23 Elever.

-32 -
18g1 - 33 —
18n- -47
18-gl -34

Fra Skolen dimitteredes til den a I m in d e  li g e Styr-
mandsexamen 100 Elever, hvoraf 47 fik bedste Charakter, 32
anden Charakter og 21 rejiceredes, samt til den h ö ier e Exa-
men 9, hvoraf 6 fik bedste Charakter, 2 anden Charakter og

rejiceredes. Foruden i Navigation har Skolen i 2 Efter-
middagstimer daglig givet Undervisning i Modersmaalets Gram-
matik og Retskrivning samt Affattelse af de almindeligste Skip-
perbreve, i Handelsvidenskab (Regning, Læren om fremmede
Landes Mynt-, Maal- og Vægtsystemer, Affattelse af de i Sö-
livet almindeligst forekommende Dokumenter) og i Engelsk.
Undervisningen i disse Frifag opgives at have været i Regelen
godt besögt i den förste Halvdel af Skolekursuset, men efter-
haanden, som man er kommet Examenstiden nærmere, har
Frekventsen aftaget, idet Eleverne have maattet anvende al sin
Tid og alle sine Kræfter paa Hovedfaget Navigation.

14. Den offentlige Tegneskole.

Denne er vedblevet at virke paa samme Maade, som for-
hen. Skolen begynder sin Virksomhed den 1ste October og
slutter samme ved Udgangen af Marts Maaned, Med Kirke-

departementets Samtykke har Undervisningen siden Nytaar
1861 været indskrænket til de 5 förste Sögnedagsaftener i
Ugen, fordi Haandverksmesterne vanskelig kunne undvære sine
Folk Löverdags Aften. Totalbelöbet af Skolens Udgifter og
Elevantallet vil sees af fölgende Tabel:

Skole-Semester'
Skolens

Udgifter.

Elevernes Antal.
Beta-
lende.

Gratister. Ialt.

1860-1861	 .	 .	 . 1462 269 4 273
1861-1862	 .	 .	 . 1200 232 5 237
1862-1863	 .	 .	 . 1281 262 5 267
1863-1864	 .	 ,	 . 1203 242 A 246
1864-1865	 .	 .	 . 1206 234 7 241

I Skolepenge oppebæres kun 24 Skilling maanedlig af en
Svend og det Halve af en Læredreng; de have derfor kun
indbragt fra 116 til 134 Spd. om Aaret. Skolens Udgifter
have væsentlig været dækkede ved Tilskud af Communen og
Statskassen. Leien af Lokaler for Skolen har Communen alene
betalt med 270 Spd. aarlig. Til Bestridelse af Skolens Ud-
gifter udenfor Husleien er af Communekassen ved Reprwsen-
t antbeslutninger af 24de October 1848 og af 14de Juli
1859 bevilget indtil 675 Spd., imedens der ved kongelige Re-
solutioner af 30te December 1850 og 11te Juli 1860 var til-
sagt Skolen en Understöttelse af indtil 462i Spd. Det fulde
Belöb af de saaledes bevilgede Tilskud har Skolen imidlertid
ikke noget Aar gjort Brug af, især da den desuden i de 3
förste Semestre af Femaaret nöd 250 Spd. aarlig Understöt-
telse af Sparebanken.

15. Kunstforeningen.

Foreningen havde i 1861 . . 757 betalende Medlemmer.
1862 . . 756	 —	 111•■■■•

1863.	 759
1864 . . 772
1865. .787

Kontingenten for hvert Medlem har fremdeles været 2 Spd.
aarlig, og Adgangen til Foreningens Samlinger har været aaben
2 Dage i hver Uge. Samtidigt med Fiskeriudstillingen i Somme-

ren 1865 foranstaltede Kunstforeningen en Maleriudstilling, der
paa Grund af det vellykkede Arrangement og sit værdifulde Ind-
hold tiltrak sig megen Opmærksomhed. Netto-Indtægten af denne
Udstilling til Belöb 524 Spd. 117 Skill. tilfaldt det af For-
eningen stiftede Billedgalleri for Bergens By. Til Bedste for
dette anvendtes i Aarene 1861, 1862 og 1863, ligesom tidli-
gere 25 Procent af Medlemmernes Contingenter over 1000
Spd., men senere ifölge en derom taget Bestemmelse 7 Procent
af Foreningens samlede Contingent-Indtægt. Ogsaa ved en
af Foreningen med velvillig Understöttelse foranstaltet Concert,
nogle Forestillinger i Theatret samt et Par mindre Maleriud-
stillinger tilflöd der Billedgalleriet adskillig Indtægt, saa, at det
ved 1865 Aars Udgang eied e 25 værdifulde Malerier og endel
andre Kunstverker af forskjellige Slags, foruden en Kassebe-
holdning af 445 Spd. 79 Skill.
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16. Museet.
Af Statskassen oppebar Museet til iste April 1863 et

aarligt Bidrag af 1000 Spd. Siden har Statskassen aarlig bi-
draget 1,200 Spd. Indretningens Indtægter forövrigt bestode

i et aarligt Bidrag af Sparebanken stort 800 Spd., samt Con-
tingenter af Foreningens Medlemmer omtrent 120 Spd. aarlig.

Den adjungerede Conservators Lön er i Femaaret bleven

forhöiet fra 150 Spd. til 200 Spd., hvorimod der til Renter
kun medgik 63 Spd. aarlig. Af den paa Indretningen hvilende
Aktiegjeld blev nemlig i Begyndelsen af Femaaret eftergivet
1,525 Spd.

Til Forögelse af Museets Samlinger er anvendt:
i 1861 . .	 1,010 Spd. 68 Skill.

1862 .	 1,032 — 80 —
1863 .	 1,098 — 25 —
1864 .	 1,005 —	 --
1865 .	 1,207 — 90 —

Dels ved Indkjöb, dels ved Bytning eller Gaver er i Fem-
aaret den antikvarisk-historiske Afdeling blevet foröget med.
1,500 Nummere, den naturhistoriske Afdeling med 2,768 Num-
mere og Bibliotheket med 1,637 Bind. At Forögelsen ved
den naturhistoriske Afdeling har været betydelig mindre i Num-
mertal, end i forrige Femaar, hidrörer fra, at Museet i forrige Fem-
aar modtog en betydelig Gave af Overlæge Danielssen, der skjæn-
kede samme Udbyttet af sine videnskabelige Excursioner.
Museet har i 2 Timer 4 Dage ugentlig hele Aaret igjennem
været aabent for Besögende af alle Klasser og desuden i Som-
mermaanederne, naar den störste Conflux af Fremmede finder
Sted, til enhver Tid af Dagen, naar Vedkommende derom har
henvendt sig til en af Museets Funktionærer. Antallet af Be-
sögende har stadig været i Tiltagende og udgjorde:

i 1861
	

15,350 Personer.
1862
	

17,756
1863
	

18,371
1864
	

20,330
1865
	

21,288
Museets Direktion har imidlertid i Anledning af denne Opgave
bemærket, at en nöiagtig Tælling af de Besögende ofte og især
om Söndagene, da Tilströmmingen i Almindelighed er særdeles
betydelig, ikke har kunnet finde Sted. Direktionen tror der-
for, at de Besögen.des Antal oplöber til ikke ubetydeligt mere,
end ovenfor angivet.

Museets Trang til nyt Lokale er omsider i Femaaret ble-
ven afhjulpet paa en særdeles tilfredsstillende Maade ved Op-
förelse af en stor grundmuret Bygning, der holder 100 Alen i
Længde og 23 Alen i Bredde, foruden en stor Rotunde pa'a
Bagsiden, og har en höi Kjælder-Etage, hvori Portnerbolig,
Laboratorium m. m., tvende Hovedetager og éndelig over Midt-
partiet en tredie Etage. Efterat der til Opförelse af en ny
Bygning for Museet i Löbet af A.arene 1853-1860 , efterhaan-
den var ved Musee-Direktionens ihærdige Bestræbelser bevirket
bevilget: af Bergens Commune 5000 Spd., af Sparebanken i
Form af rentefrit Laan 5000 Spd. og af Storthinget 20,000
Spd., altsaa i det Hele 30,000 Spd., vedtog Bergens Com-
munebestyrelse under 27de April 1861 paa visse Betingelser

endvidere at tilskyde 5000 Spd. Da nu derhos ved Subskrip-
tion her i Byen var bleven tilveiebragt omtrent 2,400 Spd.,
foruden at, som allerede anfört, 1,525 Spd. af den paa Ind-
retningens gamle Eiendom hvilende Aktiegjeld var bleven efter-
givet, for derved at foröge Museets Evne til selv i nogen Grad
at bidrage til Byggeforetagendets Fremme, blev der under 23de
April 1862 af Communebestyrelsen givet Samtykke til, at den
nye Museebygning maatte opföres overensstemmende med en af
Architekt Nebelong udarbeidet Tegning paa den af Byen dertil
skjænkede Eiendom paa Sydnæshaugen, hvorhos Communen
forpligtede sig til at overtage Vedligeholdelsen af den nye Mu-
seebygning. Ved Beslutning af 18de October s. A. overtog
Communebestyrelsen endvidere Garanti for Tilveiebringelsen af,
hvad der foruden de allerede bevilgede og indsamlede Midler
i Forbindelse med, hvad Museets daværende faste Eiendom
kunde udbringes til, maatte tiltrænges til Bygningens Fuldfö-
relse overensstemmende med den vedtagne Plan. Efterat
Statskassen s Bidrag til Bygverket derpaa var erholdt udbetalt
og en af 3 Mand bestaaende Bygningscommission m ed For-.
mandskabets Approbation var beskikket af Museets Direktion, blev
Ryddiggjörelse og Planering af Grunden paabegyndt den 2den
Februar 1863 og kort efter Ingeniörcapitain Mohr antaget til
som Architekt at lede Byggeforetagendet. Den 10de Mai 1864
blev Grundstenen med passende Höitidelighed nedlagt af Byens
Overövrighed og den lide December s. A. Krandselag afholdt
i Bygningen, hvis Fuldförelse nu paaskyndedes med saadan
Kraft, at den den Ste August 1865 kunde af Bygningscom-
missionen overleveres til Committeen for den samme Aar af-
holdte internationale Fiskeriudstilling, for hvilken den ifölge
Communebestyrelsens Bestemmelse skulde tjene som Lokale.
Efterat Fiskeriudstillingen den 18de September var sluttet, til-
trængte Rummene i Bygningen selvfölgelig adskillig Oppuds-
ning, hvorfor der ikke kunde blive Spörgsmaal om at for etage
nogen Overflytning af Museets Samlinger til det nye Lokale,
förend efter Femaarets Udlöb. Oppudsningen skete selvfölge-
lig for Udstillingsfondets Regning.

Bygningen har i det Hele kostet 64,000 Spd., som er
blevet dækket:

a) ved Statskassens Tilskud 	  20,000 Spd.
b) ved det af Sparebanken erholdte rentefrie

Laan . .  
	

5,000
c) ved den private Subskription omtrent 	  .	 2,400 •••■■■•

d) ved indvundne Renter af Byggefondets mid-
lertidigen i Bankindretninger indsatte Mid-
ler omtrent	 . •	 •	 900 —

e) af Museet selv ved Salg af dets gamle Eien-
dom til Communen, hvorved efter Fradrag af
den af Communen overtagne Aktiegjeld ud-
kom omtrent . .	 .	 3,900 —

f) ved Tilskud af Bergens Communekasse om-
trent . .	 . 31,000 —

Ialt 64,000 Spd.

Mere end to Tredieparter af det store Byggeforetagendes
Kostende er altsaa udredet af Bergens Commune og Borgere.
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Huset har kostet betydeligt mere, end oprindelig paareg-
net, men Museet har ogsaa erholdt en Bygning, der nyder al-
mindelig An.erkjendelse som smuk, rummelig, hensigtsmæssig
indrettet og solid. Fra Communens Side er ei heller Noget
sparet, forat Bygningen i enhver Hen seende kunde komme til
at tilfredsstille rimelige Fordringer. Museebygningen vil stedse
være ikke blot en sand Pryd for Byen, men et talende Min-
desmærke om den Communes Civilisation og Sands for Livets
aandelige Krav, som reiste den.

17. Missionsforeningen, stiftet i Aaret 1842.

De antegnede betalende Medlemmers Antal var i 1861:
302, i 1862: 301, i 1863: 257, i 1864: 264 og i 1865:
270, medens et overveiende Antal opgives ikke at lade sig
antegne hos Kassereren, men erlægge deres Bidrag ved Sel-
skabets Möder i de udstillede Bösser.

Foreningens Indtægter  udgjorde:
i 1861 . . 379 Spd. 4 Skill., foruden en. testamentarisk

Gave af 200 Spd.
1862	 . 353 — 42
1863	 248 — 64
1864	 . 293 — 55
1865	 . 299 — 47

Foreningen afgiver hvert Aar sit Overskud til Missionsselska-
bets Kasse. Foreningen forvalter et i sin Tid ved Gaver
grundet Fond til et vordende • Missionshus, hvilket ved Fem-
aarets Udgang belöb sig til 3,327 Spd. 78 Skill. I 1861 ud-
stedte Foreningen Opfordring til at söge bygget et eget Mis-
sionsskib for Missionsselskabet, hvilken mödtes med saadan
Interesse overalt i Landet, at et Skib paa 150 Com.-Læster
kunde bygges her i Byen for de frivillige Bidrag, der indkom
fra alle Landets Egne. Skibet, der blev færdigt i Sommeren
1864, kostede 21,430 Spd. 41 Skill. Efterat have gjort en
Tour til Middelhavet, afgik det i Februar 1865 fra Stavanger
med no gle Missionærer og andre Missionsudsendinge over Eng-
land til d'Urb an i Sydafrika, hvorfra det retournerede til Lon-
don i de sidste Dage af 1865.

18. Foreningen for den indre Mission.

Foreningen blev stiftet den 16de December 1863 og har
til Formaal „at udbrede Guds Ord og at yde timelig Hjælp
til den Fattige."

Medlemmernes Antal var i 1865 : 516. Foreningens Ind-

	

tægter vare i det samme Aar	 1,860 Spd.
og dens Udgifter .	 • 1,540 —

19. Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skan-
dinaviske Sømænd i fremmede Havne, stiftet 31te

August 1864,

Denne Forening har til Formaal at virke til Guds Riges
Fremme blandt den skandinaviske Sömandsstand ved Udsen-
delse af Ordets Tjenere til de af skandinaviske Söncand mest
besögte fremmede Havne." Foreningen bestaar af omtrent 30
Afdelinger rundtom i Landets större Sösteder, men har sin

Hovedbestyrelse her i Bergen, hvor Foreningen ved Udgangen
af 1865 talte 200 Medlemmer.

Ved Udgangen af 1865 havde Foreningen i hver af Hav-
nene Leith, Newcastle og Antwerpen ansat Præster, efterat
disse ifölge erhvervet naadigst Tilladelse havde modtaget kir-
kelig Indvielse af Bergens Biskop. For enhver af disse 3  Ud-

sendinge var indtil Videre bestemt en aarlig Lön af 450 Spd.
Ved Udgangen af 1865 udgjorde Foreningens Indtægter 2,259
Spd. 113 Skill. og dens Udgifter 940 Spd. 69 Skill., altsaa i Be-
hold 1,319 Spd. 44 Skill.

Foreningens Udsigter vare ved Femaarets Slutning  særde-

les gode, da Medlemmernes Antal og Interessen for dens For-
maal stadigen var i Stigende, hvorhos dens Udsendinges Ind-
beretninger afgave glædelige Vidnesbyrd om, at Sömændene
flittigen söge deres Gudstjeneste.

Om den i Femaaret stedfundne Udvandring til Amerika
har man erholdt Oplysning for de 3 förste Aar af Skibsrhedere,
der have havt Skibe i Emigrantfart, og for de 2 sidste Aar
af Bergens Sundhe dscommission Emigranternes Antal udgjorde
efter de modtagne Opgaver:

	i 1861 .	 2,269 Personer,

	

1862 .	 1,715	 —
1863
	

198

	

1864 .	 1,836	 hvoraf 51 Börn under 1 Aar,

	

1865 .	 1,240	 hvoraf 79 Börn under it Aar.

Ialt 7,258 Personer.
Hvormange af disse Emigranter, der vare hjemstavnsberettigede
i Byen, kan ikke opgives. Imidlertid er det vist, at et alde-
les overveiende Antal af Emigranterne hörte hjemme udenfor Byen
maaske fornemlig i Sogn og Vos. I flere Aar have ogsaa
temmelig mange Udvandrere fra Valders og Hallingdal taget
Veien over Bergen.

Efterhaanden, som den offentlige Vandledning blev udvidet
til flere og flere Udkanter af Byen og ved foröget Indtag af
Vand i Husene alt stærkere og stærkere taget i Brug, begyndte
det at vise sig, at det 9toms Rör, som dannede Vandværkets
eneste Forbindelse med dets Reservoir Svartediget, ikke for-
maaede med den fornödne Hastighed at yde en saa rigelig Til-
gang af Vand, som i det Hele taget og navnlig i Brandtilfælde
erkjendtes önskeligt. Man vovede derfor heller ikke strax at

gjöre Brug af den ved kongelig kesolution af 28de Mai 1861
erholdte Tilladelse til at udvide Byens Vandledning saaledes,
at den ogsaa kunde blive benyttet i Domkirkens Landsogn.
Man erkjendte Urigtigbeden af at foretage nye Udvidelser af
Rörnettet, uden i Forveien at forstærke Vandledningens Vaud-
föringsevne ved Nedlæggelse af et nyt Hovedrör fra Svartedi-
get til Byen. En herpaa bygget Plan for en omfattende Ud-
videlse af Vandledningen blev udarbeidet og vedtaget af Com-
munebestyrelsen den 22de Mai 1863. Planens Iværksættelse
blev tilladt ved kongelig Resolution af 21de November samme
Aar, og samtidig udnævntes Skjönsmænd til at bestemme, hvor-
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vidt og i bekræftende Fald, hvilken Erstatning, der maatte
tilkomme enhver Vedkommende i Anledning af Vandledningens
Udvidelse overensstemmende med Planen. Efterat Skjönnet
var afholdt 3die-11te Mai 1864 med det Resultat, at Byen
ikke blev ilagt nogen yderligere Erstatning til Brugseierne i
Aarstadelven eller nogen Anden for den stærkere Benyttelse
af Vandet, som Planen maatte medföre, blev Arbeidet paa Vand-
ledningens Udvidelse begyndt og var i det Væsentlige fuldfört
inden Udgangen af Aaret 1865. De Forbedringer og Udvi-
delser, Vandverket derved har erholdt, bestaa væsentligen i
Fölgende:

1) Et nyt 12toms Rör er lagt fra Indtagsbasinet ved Siden
af og i Forbindelse med det gamle 9toms Hovedrör lige
ned til Byen. Den Vandmasse, som Vandværket nu förer
ned til Byen, er altsaa omtrent tre Gange saa stor, som
forhen.

2) Inde i Byen ere dels Rörledninger lagte igjennem store
Strög, hvor för ingen Ledning fandtes, dels ere nye Led-
ninger nedlagte jevnsides med de gamle, hvor disse an-
saaes mindre tilstrækkelige for Brandtilfælde, dels endelig
er Circulation bleven tilveiebragt mellem de allerfleste
af Vandledningens Forgreninger.

3) Brandventilernes Antal er foröget fra 180 til ialt 225.
Den Udvidelse Vandledningen i Femaaret har modta-

get, udgjör :
omtrent 9,900 Fod 12toms Rör,
- 1,140 — 9toms
- 1,690
	

7toms
- 7,650
	

6toms
720 —
	

3toms ••■•■•••

Tilsammen 21,100 Fod.

De ældre Ledninger i og udenfor Byen udgjöre 34,740 Fod.
Den Forögelse, Vandverkets Ledninger i Femaaret har mod-
taget, udgjör altsaa omtrent 60 Procent.

Naar Svartediget er aldeles fuldt, staar det 180 Fod over
Hovedröret i Gaden udenfor Domkirken, men det almindelige
daglige Tryk i Vandledningen var dog paa Grund af det  stærke
Forbrug forhen kun omkring 90 Fod, hvorimod det nu er
omkring 150 Fod. Antallet for de offentlige Vandspring ved
Udgangen af 1865 var 32. Antallet af de Huse, hvor der var
indtaget Vand, udgjorde 614. Den Afgift, som deraf bereg-
nes, udgjör 60 Skill. for hver 500 Spd. af Eiendommens Brand-
taxt indtil 10 Spd., som er Maximum. For Næringsbrug er-
lægges derhos et Tillæg i Vandafgiften efter særlig Bestem-
melse af Magistrat og Formandskab. Byens  Indtægt af de
private Indtag udgjorde for 1865 3035 Spd. 25 Skill.

Den i Femaaret foretagne Udvidelse af Vandverket har
kostet omtrent 24,000 Spd., foruden det Arbeide, som er ble-
vet udfört af Mandskaberne i det i Aaret 1863 oprettede faste
Brandcorps, hvorom mere nedenfor.

Under 26de Marts 1863 besluttede Communerepræsenta-
tionen Ansættelsen af en Civilingeniör med 600 Spd. aar-
lig Gage som Secondchef ved Byens Brandvæsen og Assistent
hos Stadsingeniören. Samtidig besluttedes ogsaa Oprettelsen

af et fast lönnet Brandcorps, bestaaende af en Overbrandme-

ster, en Underbrandmester samt I 8 Menige. Lönningerne be-
stemtes saaledes: for Overbrandmesteren 250 Spd., for Under-
brandmesteren 150 Spd. og for hver af de Menige 120 Spd.
aarlig, hvortil kommer frit Hus med Lys og Brænde for Alle
og for hver af de Menige desuden 20 Spd. i Beklædningspenge.
Til 3 Formænd blandt de Menige blev endvidere bevilget et

Tillæg af 12 Spd. aarlig for hver*). Kaserne for dette Brand-

corps blev derefter indredet i den ved Raadstuen beliggende

Hovedbrandstation, Huset No. 38 i 16de Rode, Ved Hjælp al

det faste Brandcorps underholdes stadig Brandvagt baade
Byens gamle Brandstation paa Corps de Garde, der fremdeles
tjener til Udkigsstation, og i Hovedstationen. Mandskaber, der

ikke have Vagt, sysselsættes :zed Arbeider for Brandvæsenet,
Vandverket eller andre offentlige Anliggender, som ere hen-
lagte under Stadsingeniören. Imellem Hovedstationen og Sta-
tionen paa Corps de Garde er anlagt Telegraf. Foruden det
faste Brandcorps haves tvende faste saakaldte Afspærringsmænd,

der vexelvis gjöre Nattevagt i Hovedstationen, og hvis væsent-

ligste Hvery under Ildebrand er efter nærmere Ordre at fore-
tage de fornödne Afspærringer i Vandverkets Rörledninger. I

Hovedstationen haves 3 • Heste til Brug for Brandvæsenet. De

for Vandledningens Benyttelse som Slukningsmiddel fornödne
Apparater forefindes ikke blot paa Brandstationerne, men og-
saa paa passende offentlige Steder rundt omkring i Byen i 18

dertil indrettede Kasser, som i Femaaret ere blevne satte paa

Hjul og derved saameget lettere at transportere. Enhver saa-
dan Kasse indeholder en Brandstander og 75 Alen Hampe-
slange m. m.

Ved Vandverkets Udvidelse samt Oprettelsen af det faste
Brandcorps og de övrige dermed i Forbindelse staaende Ind-

retninger og Forföininger, blev det erkjendt at være truffet
saa betryggende Forholdsregler mod Ildebrand, at den ved kon-
gelig Resolution af 7de Juni 1862 bevilgede Nedsættelse af

121 Procent i Brandcontingenten af Byens i Brandkassen for-

sikkrede Bygninger ved kongelig Resolution af Iste September

1866 yderligere blev foröget til 20 Procent at regne fra iste

Juli s. A.
Den ved Reguleringen efter den store Ildebrand den 30te

Mai 1855 besluttede „Christies Gade", der efter Planen skal
gaa fra Raadstu-Almindingen langs lille Lungegaardsvandets
nordre Strand og videre mod Vest lige op til det nye Museum
paa Sydnæshaugen, er i det sidste Femaar blevet udlagt og
oparbeidet fra Raadstu-Almindingen lige indtil den skjæres af
den gamle Nygaardsvei, hvorimod Gadens videre vestlige Fort-
sættelse op til Museet endnu mangler. Man hjælper sig frem
paa en herværende gammel Vei. Paa Engstykket mellem den
östlige, forbi Bunden af lille Lungegaardsvandet löbende  Stræk-

fling af Christies Gade og Olaf Kyrres nordenfor liggende Gade,
blev i 1865 anlagt en offentlig Park, der ved sin smukke Be-
liggenhed i Forbindelse med de der udförte Plantninger lover
at blive en af vor Byes bedste Prydelser.

*) Lønnen for Brandmandskaberne er fra iste Juli d. A. (1867)
forhøjet til 12 Spd+ maanedlig for 6 af dem og 13 Spd. maa-
nedlig for de øvrige.
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Natten til den 21de Januar 1863 opstod Ild nordenfor

Muralmindingen i et af de tættest bebyggede og med de stör-
ste Varelagere opfyldte Strög af Strandgaden, hvorved dog kun
4 Huse paa den övre (vestlige) Side af Gaden nedbrændte.
Ved Hjælp af Vandledningen lykkedes det at hindre Ildens vi-
dere Udbredelse. Ildsvaader, hvorved större Dele af Byen paa
en Gang ödelægges, skulde man ogsaa turde haabe for Frem-
tiden at blive nogenledes forskaanet for, som Fölge af Vand-
ledningen og det forbedrede Brandvæsen. Leiligheden til at

faa de ældre Gader udvidede paa tidsmæssig Maade kan der-

for kun ventes at ville indtræde ganske stykkevis saaledes som

i dette Tilfælde. Skjönt Strandgaden er Hovedsædet for Han-
delsrörelsen og den mest befærdede Gade i Byen, er dens mid-

lere Brede kun 12-13 Alen og bredere var den heller ikke
ved Bran dstedet. Derfor besluttede Communereprwsentationen,
skjönt her kun var Anledning til at regulere en Strækning af

46 Alen, at Gaden i dette Strög skulde udvides til 20 Alens
Bredde. Den fornödne Grund hertil blev afgivet af de ned-
brændte Huses Tomter mod Erstatning af Bykassen der, da
man tillige maatte betale Værdien af gjenstaaende Kjældere
m. m., gik op til ialt omtrent 5,400 Spd.

Gasverkets Rörnet er i Femaaret blevet udstrakt til Nöstet,
Stölen og Nykirkemarkeveien samt Olaf Kyrres Gade, Christies
Gade og Sydnceshaugen, saa at nu de fleste Strög af Byen
med Undtagelse af Skudevigen, Fjeldet, en Del af Marken og
den övre Del af Nordnæs ere forsynede med Gasledninger. De
Udvidelser, Gasverkets Rörnet i Femaaret har modtaget, ud-
gjöre tilsammen 8,875 Fod, hvoraf 7,155 Fod er nedlagt for
Communens og 1,520 Fod for Gasverkets Regning. Den sam-
lede Længde af Gasværkets Rörnet ved Femaarets Slutning
udgjorde 31,315 Fod, og de offentlige Gaslygters Antal, der
ved Udgangen af 1860 udgjorde 193, steg ved Udgangen af
1865 op til 356. Ogsaa blandt Private er Forbruget af Gas

i stærkt Tiltagende. Den er i Femaaret steget fra 3,100,000
Kubikfod lige til 4,500,000 Kubikfod aarlig. Som Fölge af
disse Forögelser i Gascompagniets Forretninger har Udbyttet

været i jevnt Stigende, saaledes, at der for Driftsaaret

fra iste Januar 1860 — 61 betaltes 6 pCt. Udbytte,
1861-62 — 7
1862-63 — 8
1863-64 — 8 —z-

- 1864-65 — 9
I Femaaret er der opfört et nyt Distriktsfængsel og et

nyt Thinghus, begge Dele paa en til afdöde Stiftamtmand Ha-
gerups forrige Eiendom No. 38 i 16de Rode hörende Have-
tomt. Disse Bygninger ere forsaavidt fælles for Byen og sön-
dre Bergenhus Amt, som Amtscommunen ifölge en imellem denne
og Byen under iste April 1862 oprettet Kontrakt er indröm-
met Benyttelse af 8 Eneceller, 1 Fællesrum og 2 Fængselsrum
for Strafarrestfanger og Gjældsfanger i Fængselsbygningen og
1 Retssal m. m. i Thinghuset, imod at Amtscommunen har at
forrente med 5 Procent ig af den til Opförelsen af begge
Bygninger med Inventarium medgaaede Sum efter Fradrag af
Omkostningerne ved den Bergens Commune alene vedkommende
Politikammeretage i Thinghuset. Fængslet er bygget i 3 Eta--

ger, foruden Kjaelderetagen, og indeholder, foruden 4  Værelser
til Arrestforvarer, 2 Do. til Sluttere, Contor for Fængslets Be-
styrelse og et Andagtsrum, 31 Eneceller, 3 Fællesrum og 5
Fængselsrum for Strafarrestfanger og Gjældsfanger, altsaa i det
Hele 39 Fangerum. 29 Eneceller ere af 750, 2 af 1000 Ku-
bikfods Störrelse. Hver Strafarrest-Celle har 1000 og hvert
Fællesrum 5,052 Kubikfods Störrelse. De fornödne Rum for
Ökonomien ere indrettede i Kjælderetagen. Ved Fængslets
nordre Langweg er indrettet 8 Fangegaarde, der samtlige ra-
diere ud fra en fælles Indgangsdör til Fængslet.

I Thinghuset, der bestaar af 2 Etager, foruden Kjælder-
etagen, er indrettet Lokale for Politikammeret bestaaende  af
8 Værelser i 1 ste Etage og 2de Rum for Natarrestanter i Kjæl-
deretagen. I 2den Etage er indrettet 2 Retssale med 2  Af-
trædelsesværelser for Dommerne, 1 Do. for Sagförere og 1 Do.
for Vidner. Den ene Retssal benyttes af Bythinget, den an-
den af de tvende tilstödende Landjurisdiktioner, Midthordlands
og Nordhordlands Sorenskriverier. Thinghuset blev taget
Brug Rösten 1865 og samtidigt var ogsaa Fængslet færdigt
og bestemt at tages i Brug; men da viste det sig, at Gulvene
i de fleste Celler vare i mere eller mindre Grad angrebne af
Sop og Raaddenhed, hvorfor et ikke ubetydeligt Reparations-
arbeide blev fornödent , forinden Fængslet kunde benyttes.
Begge Bygninger have tilsammen kostet omtrent 50,000 Spd.

Et Foretagende, der baade i hygicenisk Henseende har
stor Betydning og derhos væsentlig har bidraget til Forskjön-
nelse af Byens indre Del, er i Femaaret blevet udfört for Hav-
nekassens Regning ved Regulerings- og Udmuddringsarbeiderne
i Lille-Lungegaardsvandet.

Arbeid et hermed blev, som i forrige Femaarsberetning an-
fört, paabegyndt i October 1858, men igjen indstillet i Juni
1859 paa Grund af tilstödte Uheld under Arbeidet og deraf
opstaaet Mistillid til den lagte Plan i Forening med Frygt for
Udgifterne ved dens Gjennemförelse. Efter Forslag fra Havne-
commissionen blev det först ved Reprcesentantbeslutning af 10de
Juli 1861 tilladt at fuldföre den i forrige Femaar paabegyndte
Kaimur paa den östre Side af Vandet, at opfylde Fjcerestreek-
ningen bagenfor, samt derhos at udföre Muddring i Vandet paa
de Steder, hvor saadant af sanitære Hensyn mest maatte til-
trænges, idet der til disse Arbeider bevilgedes indtil 2000 Sp d.
af Havnekassen. Senere blev en fuldstændig Plan for Regule-
ringen af Lille-Lungegaardsvandets mod By ens Grund stö-
dende Bredder samt af Löbet imellem lille og store Lunge-
gaardsvandet (Lungegaardsströmmen) udarb  eidet af Havnedi-
rektör Roll og under 19de December 1862 bifaldt af Repræ-
sentantskabet, der samtidig bevilgede Anskaffelse af et Damp-
mudderapparat til Vandets Udmuddring. I Overensstemmelse
med den saaledes vedtagne Plan, der ikke var meget afvigende
fra den tidligere af Söcapitain Pinks forfattede, ere begge
Bredder af Lungegaardsströmmen samt lille Lungegaardsvan-
dets östre, nordre og nordvestre Bredder blevne regulerede og
indfattede med hugne Stenkaier, der tilsammen udgjöre om-
trent 1,040 löbende Alen og ere forsynede med 3 dobbelte
Trapper, 2 Slæbesteder for Baade og Skuder m. m. Ved
Hjælp af Dampmudderapparatet, der er af 6 Hestes Kraft og
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kostede omtrent 3,600 Spd.., blev Löbet i Lungegaardsström-
men, hvor der tidligere ved Lavvand kun var nogle Tommer
Vand, uddybet til 4 • Fod (senere endog til 5 Fod) ved laveste
Vand eller 8-9 ved Höivand, og Lille-Lungegaardsvandet selv
opmuddret saaledes, at der ingensteds var mindre end 3 Fod
i Lavvand, men paa flere Steder endog den dobbelte Dybde.
Vandets videre Uddybning fortsættes. Opfyldningen bag de
opförte Kaimure var ved Femaarets Udgang endnu ikke ganske
fuldfört, tildels som Folge af, at man i den inderste Vig af
Vandet, hvor Grundens Blödhed er saa stor, at der er henved
30 Fod ned til fast Grund, bemærkede Synkning og Forskyd-
ning af den opförte Kaimur paa en Strækning af 70-80 Alen,
som vilde nödvendiggjöre en Ombygning af Muren, der först
iaar liar kunnet foretages. Om Lungegaardsströmmen, hvis
Bredde imellem de paa begge Sider opförte Kaimure er 22 Alen,
projecteredes opfört en Svingbro af Jern, der iaar (1867) vil
blive færdig. De nævnte Arbeider ved lille Lungegaardsvandet
kostede i Femaaret omtrent 25,000 Spd., men man havde al-
lerede forinden dets Udlöb den Tilfredsstillelse at erfare, at lille
Lungegaardsvandet, der i tidligere Dage var en Pöl med dynd-
fulde og utilgjængelige Bredder, som ofte sendte stinkende Ud-
dunstninger ud over Byen i en vid Omkreds, ikke alene er
skilt ved sin Evne hertil, men at det tillige er forvandlet til
et smukt Basin, der, omgivet, som det nu er, af brede, offent-
lige Kaier, lover at blive til adskillig Nytte for Trafikken, og i
Forening med dets Omgivelser er til Prydelse for Byen. Lille-
Lungegaardsvandets Bredder paa vestre eller Nygaardssiden,
der udgjöre en Strækning af omtrent 490 Alen, og for en  væ-
sentlig Del ere i privat Eie, have vel ikke endnu modtaget
den projecterede Regulering, men Fjæren er her ikke af den
Beskaffenhed, at den i nogen bemærkelig Grad opsender stin-
kende Gasarter.

Det allerede fra gammel Tid nærede Onske, ved Indlöbet
af Vaagen at faa anbragt et Værn mod de Hærjninger, som
nordlige og nordvestlige Storme kunde anrette paa Skibene i

Havnen, var ved Femaarets Udgang sin Realisation nær. Fra
Aaret 1830 havde man bestræbt sig for at opsamle Midler til
Opförelse af et Værn for Vaagen ved dertil at afsætte större
eller mindre Belöb al Havnekassens aarlige Indtægter, saaat
det saakaldte Molofond ved Udgangen af 1860 udgjorde om-
trent 22,000 Spd., men om nogen Plan for Arbeidets Udförelse
var ikke opnaaet Enighed, væsentlig fordi de fremkomne Pro-
jecter syntes for storartede og kostbare. Inden Havnecommis-
sionen gjorde i 1861 den Mening sig gjoeldencle, at Vaagens
Beskyttelse imod nordlige og nordvestlige Vinde i det Væsent-
lige maatte kunne haabes opnaaet alene ved Anlæg af en Molo
paa Skoltegrynden, imellem Fæstningspynten og Nordnæs,  hvor
der paa, det Gruncleste kun var 12 Fod Vand ved Lavvand.
En paa denne Anskuelse bygget Plan med Overslag blev udar-
Leidet af ilavnedirektör Roll og den 30te December 1862-ved-
taget af Communebestyrelsen, hvorpaa, efter aabnet Concurrence,
Civil-Ingeniör Bruun paatog sig Opförelsen al Moloen for 30,000
Spd., mod at Havnevæsenet anviste ham Bjerg, hvorfra den
fornödne Sten til Anlægget kunde sprænges. Ved Femaarets
Udgang var det hele Mololegeme færdigt, og i Arbeidets Fuld-

endelse manglede kun P aabygning al en Murkrone af huggen
Sten ovenpaa Jettéen. Murkronen har en Længde af 310
Fod, en Höide af 7 Fod over Lavvand, eller omtrent 2 Fod
over höieste Springflod og en Bredde af 18 Fod. Löbet imel-
lem Moloens östlige Ende o g Fæstningspynten, der nu danner
Hovedindlöbet til V aagen er omtrent 300 Alen bredt, det vestre

Indlöb imellem Moloens Vestende og Nordnæsholmen omtrent
180 Alen. Paa Moloens östlige Ende vil et Fyr blive anbragt.
Et Taarn for samme, bygget af Jernplader, er nu under Ind-
redning.

Da den ganske omtrent 470 Alen lange Tydskebrygge
var i privat Eie, idet hvert enkelt Stykke af Bryggen tilhörte
den indenfor liggende Handelsgaard, gaves der paa Vestsiden
af Vaagen ligefra Torvet indtil Dræggen ingen offentlig Bryg-
geplads. Denne Mangel er i Femaaret i nog en Grad bleven
afhjulpet ved Indkjöbet af den nogenlunde paa Midten af Tyd-
skebryggen beliggende Gaard Koppen med tilhörende Brygge
for en Kjöbesum af 5,075 Spd. Ved Erhvervelsen af Gaarden
Koppen vandt man forresten ikke blot en offentlig Bryggeplads
paa Tydskesiden, men ogsaa Anledning til ved Borttagelse af
Husebygningerne paa Grunden at udvide det kun 6-8 Alen.
brede Smedesmug, der dannede den eneste offentlige Gadefor-
bindelse imellem Tydskebryggen og Övregaden, til en Almin-
ding af 30 Alens Bredde og derover, hvorved den lange  Række
höie Træbygninger langs Tydskebryggen har erholdt en for
Brandtilfælde höist önskelig Afbrydelse.

Da Trangen til offentlig Brygge ved Nöstet var særdeles
fölelig, indkjöbte Havnevæsenet i Henhold til Repræsentantska-

bets under 7de Marts 1864 meddelte Samtykke den saakaldte
Sukkerhusbrygge med paastaaende Pakhuse for en Kjöbesum af
1,550 Spd.. Pakhusene bleve solgte til Bortflyttelse, den der-
ved udvidede Brygge istandsat og udlagt til almindelig Afbe-
nyttelse. For at afhjælpe Trangen til en rummeligere Havn
for Uddybningsvæsenets mange Fartöier, indkjöbte Havnekom-
missionen en Konsul Jansons Dödsbo tilhörende Eiendom ved
Nöstet for 2,631 Spd., hvilket Kjöb under 30te August 1865
blev godkjendt af Repræsentantskabet.

Med Bergens Almueskolevæsen er i Femaaret foretaget en
gjennemgribende Reform, hovedsagelig bestaaende i:

Oprettelse al en Skoleinspektörpost med en Lön al 700
Spd., der efter 11 Aars Tjenestetid stiger til 1,000 Spd.;

Indförelsen af en ny Plan saavel for Skolernes indbyrdes
Ordning, som Undervisningsstoffets Meddelelse, i Forbindelse
med Oprettelsen af 6 Smaabörnskoler, en Betalingsskole og en
saakaldet „Hjælpeskole" for tilbagesatte Börn af begge Kjön;

Anvendelse af Lærerinder saavel i Smaabörnskolerne som
de almindelige Pigeskoler, ligetil Börnenes Confirmation;

Indförelsen af et nyt Lönningsregulativ for  Lærerne med

5 Lönningstrin ;
Ophævelse af den siden 1864 bestaaende Forening af Klok-

kerposterne med Lærerposterne ved de saakaldte „Fundats-
Skoler", der ere stiftede i forrige Aarhundrede ved legatariske
Midler, samt disse Skolers Indordning under det almindelige
Skolevæsen og dennes Bestyrelse;

Udvidelse al Byens store Haandgjerningsskole med det deb-
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belte Elevantal, Udarbejdelsen af en ny Undervisningsplan for
denne Skole samt Forbedring af dens Lærerinders Aflönning;

Opförelse af 2 nye Skolebygninger, — en mindre Forstaden.

Sandvigen og en större paa Nordnæs, samt en hensigtsnmssi-

gere Indredning af de ældre Skolebygninger i Forbindelse med
Indförelse af et hensigtsmæssigere Inventarium og Skolemate-
rial; Oprettelse af en Pensionsforening for Almueskolevæsenets
Lærere og Lærerinder samt de Fiirstes Enker, — hvis Besty-
relse tiltrædes af Skoleinspektören og 2 Medlemmer af Skole-

kommissionen.
Ved Femaarets Begyndelse udgjorde Antallet af  Lærere

ved samtlige Almueskoler 25 og Antallet af Lærerinder 5, hvilke
sidste alle vare ansatte ved Haandgjerningsskolen. Ved Ud-
gangen af 1865 udgjorde Antallet af Lærere ved samtlige Al-
mueskoler 23, foruden 3 Gymnastiklærere og 1 Hjoelpelærer, —
samt Antallet af Lærerinder ved samtlige Skoler, Haandgjer-

ningsskolens deri medregnet, 19.
Elevantallet udgjorde ved Femaarets Begyndelse i samt-

lige Skoler omtrent 2,100 og ved Femaarets Slutning om-

trent 2,500.
Skolevæsenets aarlige Udgifter, der ved Femaarets Begyn-

delse udgjorde omtrent 7,630 Spd., belöb sig ved Femaarets

Slutning til omtrent 10,000.
Det offentlige Sundhedsvæsen er i Femaaret blevet ordnet

overensstemmende med Lov af 16de Mai 1860. Almindelige
Forskrifter om Sundhedsvæsenet her i Byen bleve efter Forslag

af Sundhedskommissionen vedtagne af Repræsentantskab et den
23de September 1861 og under 14de Januar 1865 approberede
af Kongen. Sundhedskommissionen, der tidligere var lammet i

sin Virksomhed ved Mangelen af deslige Forskrifter, gik derpaa

kraftigen i Gang med at söge Forskrifternes Bestemmelser gjen-
nemförte, navnlig med Hensyn til Latrinvwsenet, som paa mang-

foldige Steder her i Byen ikke tilfredsstillede hverken Sömme-
lighedens eller Hygiænens simpleste F ordring er. Latrinindhol-
dets för saa hyppige Udtömmelse igjennem de offentlige Veiter
eller Kloaker er nu streengt forbudt.

Sundhedskommissionens Bestræbelser for den ffentlige Hy-
gixne er samtidig blevet understöttet ved Anlæg af en Mængde
nye Kloaker til Bortförelse af Regn- og Skyllevand samt Dræ-
nering af Grunden.

Byens civile Sygehus har i Femaaret modtag t en den-
nemgribende Reorganisation, der har vist særdeles tilfredsstil-
lende Resultater. En ny Plan for Sygehusets Bestyrelse blev
vedtaget i 1862 og fra Vaaren 1863 bragt i Udförelse. Ifölge
denne er nu den överste Lelelse ikke blot af Sygepleien, men
ogsaa af Anstaltens Ökonomi, underlagt Overlægen, der bor
Sygehuset. Patienternes Bespisning, der forhen besörgedes af
en Ökonom imod en vis Dagpenge, er nu overtaget af Syge-
huset. Overlægen understöttes med Hensyn til Sygepleien af
en Underlæge, og med Hensyn til Ökonomien af en Forvalter
og en Husholderske, hvilke alle have Bolig i Sygehuset. Syge-
huset er forresten stillet under Byens almindelige Fattigbesty-
relse, der udöver det nærmere Tilsyn med Anstalten ved en
Direktion, bestaaende af 3 Medlemmer, som den selv vælger.
Saavel paa Bygningerne, som med Hensyn til Inventariet ere

ikke ubetydelige Bekostninger blevne anvendte, men have vist
sig lönnende. Imedens Syge-Belægget i Femaaret 1858-1862
kun udgjorde 39,41 daglig, har det

i 1863 udgjort 47,27
- 1864	 68,88
- 1865	 78,41
- 1866 92,43

I Femaaret er der med en Bekostning for Fattigkassen af
omtrent 29,000 Spd. opfört en ny grundmuret Bygning for
Arbeidsanstalten, der indeholder Plads til Opholdssted, Verk-
stedslokaler og Sygestuer for et Belæg af et Par hundrede
Fattiglemmer, Boliger for Inspektören og Opsynspersonalet,
samt i Kjælderetagen Lokaler for Fattigvæsenets Bespisnings-
indretning, hvorfra ikke alene Arbeidsanstaltens og Tvangsar-
beidsanstaltens Lemmer forsynes med Kost, men ogsaa en betyde-
lig Mængde tillavet varm Mad uddeles til Fattige ude i Byen. Den.
med Arbeidsanstalten i Forbindelse og under samme Admini-
stration staaende Tvangsarbeidsanstalt har sit Lokale i en sær-
skilt, ældre Bygning.

Uagtet Folkemængdens stærke Tilvært har Byens Udred-
sier til Fattigvæsenet ikke været i Stigende. Dette skyldes for
en stor Del den heldige Omstændighed, at der  næsten bestan-
dig har været lönnende Beskjæftigelse at finde for Arbeidsklas-
sen ; men man tör ogsaa sige, at Almuens stigende Oplysning
og den vækkende Indflydelse, som Arbeiderforeningen udöver,
have ikke saa liden Del i Resultatet.

Den i 1863 foretagne Forhöielse af Fattigskatten fra 16,000
til 18,000 Spd. grundede sig ikke paa nogen Forögelse af Fat-
tigvæsenets Udgifter, men besluttedes, fordi det ansaaes önskee
ligt at foröge Fattigkassens Beholdning, der allerede for flere
Aar tilbage var betydelig reduceret.

Det Bergens Adressekontor ifölge kongelig Bevilling af
13de Juli 1792 tilhörende Privilegium, at Bekjendtgjörelser her
i Byen og Stiftet alene maa trykkes i bemeldte Kontors Avis,
har bevirket, at ingen Avis-Literatur har kunnet trives her paa
Stedet. I Fölelsen af det skadelige Baand, som herved er lagt
paa den offentlige Menings-Udvexling, har det været et længe
næret Önske, at denne Pressetvang maatte blive hævet. Com-
munebestyrelsen lod derfor udarbejde og gjennem Byens Repree-
sentanter ved 1862-1863 Aars Storthing fremsætte Forslag
til Lov angaaende Indlösning af Adressekontorets Privilegium.
Lovforslaget gik ud paa, at Indlösningen skulde iverksættes for
Statskassens Regning, i Betragtning af, at Privilegiet i sin Tid
er meddelt uden Samtykke fra Byens Side og som et Vederlag
for et Offer, der er kommet Landet i Almindelighed tilgode.
I Forbindelse med Lovforslaget lod man derfor indgive Forslag
om, at der af Statskassens Midler maatte blive bevilget indtil
30,000 Spd. til Daekkelse af den Erstatning, Adressekontorets
Eiere maatte blive tilkjendt. Den anförte Sum var det höieste
Belöb, som efter Rimelighed antoges at ville blive bestemt for
Privilegiets Indlösning. Storthinget gik ind paa at give Beret-
tigelse til Indlösning af Adressekontorets Privilegium, men vilde
ikke have Erstatningen ,overtaget af Statskassen. Den i Sagen
af Storthinget vedtagne og under 22de Juni 1863 naadigst
sanktionerede Lov gaar derfor ud paa at give Bergens Kom-
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mune Berettigelse til for et vist Tidsrum, nemlig 5 Aar fra
Lovens Kundgjörelse, at indlöse det omhandlede Privilegium.
Bergens Kommune kunde vistnok hverken erkjende Retfærdig-
heden eller Billigheden af at skulle med betydelig Opofrelse
tilkjöbe sig Befrielse fra det unaturlige Baand, som Staten i

sin Tid til sin egen Fordel og uden Vedtagelse fra Byens Side
havde paalagt den, men fandt desuagtet ikke at burde undlade

at erhverve det i Loven bestemte Skjön om den Erstatning,

som skulde ydes Adressekontorets Eiere, i det Haab, at senere

Storthing vilde se Sagen i et for Kommunen gunstigere Lys.

Ved det under lite August 1865 afgivne Skjön blev Erstat-

ningsbelöbet bestemt til 30,000 Spd., hvorpaa Kommunebesty-
relsen indgav Andragende til Storthinget 1865-1866 om nævnte
Sums Udredelse af Statskassen. Ved Storthingets Beslutning
af 16de Mai 1866 blev imidlertid kun to Tredieparter af det
tilkjendte Erstatningsbelöb eller 20,000 Spd., vedtaget til  Ud-

redelse af Statskassen, hvorfor Kommunebestyrelsen for at paa-
skynde Ophævelsen af den beklagelige Pressetvang, hvoraf Byen
altforlænge har lidt, under 1ste November 1866 har vedtaget
af Kommunekassen at udrede den manglende Trediedel af Ind-
lösningssummen. Men uagtet alt dette er dog den eftertragtede

Forbedring i vore Pressetilstande endnu ikke opnaaet, da Adres-
sekontorets Eiere have paaanket det afsagte Skjön til Under-
kjendelse, först til Overretten, og da samme der var blevet stad-
fæstet, til Höiesteret, hvor Sagen endnu ikke er paadömt.

Om det af Byen i Femaaret bevilgede betydelige Tilskud
til Opförelse af Museets nye Bygning, omtrent 31,000 Spd., er
forhen givet Oplysning under Afsnittet om Museet.

Den raske Udvikling af de fleste kommunale Anliggender,

som i Femaaret har fundet Sted, har selvfölgelig krævet For-.

ögelse i de offentlige Byrder. Af nedenstaaende Tabel vil er-
fares, hvilke Belöb der i Femaaret er bevilget udlignede som
Kommuneskat og Fattigskat, samt tilflydt Kommunen i Bræn-

devins- og Öludskjænkningsafgifter.

Aar. Commu-
neskat,

Fattig--
skat.

Breen d e -
vinsafgift. Ølafgift. Tilsammen.

Spd. Spd. Sp d. Sp d. Spd.
1861 .	 .	 . 41,700 16,000 14,000 3,097 74,797
1862 .	 .	 . 41,800 16,000 1 14,000 3,087 74,887
1863 .	 .	 . 41,800 18,000 14,000 3,077 76,877
1864 .	 .	 . 50,200 18,000 12,000 4,422 84,622
1865 .	 .	 . 54,000 18,000 12,000 4,590 88,590

Antallet af Byens Brændevinshandlere var gjennem hele
Femaaret 25, Ölskjænkernes omkring 100. Ölafgiften var i de
förste 3 Aar bestemt til 30 Spd., men senere til 50 Spd. om
Aaret. Ölafgiften tilflöd i hele Femaaret udelukkende Bykas-
sen, imedens Fattigkassen erholdt den störste Del af Brænde-
vinsafgiften, nemlig i 1861 : 6,000 Spd. foruden 4,500 Spd. til
Opförelse af Arbaidsanstaltens nye Bygning,  i hvert af Aarene
1862, 1863 og 1864: 10,000 Spd. og i 1865: 10,700 Spd.
At Bykommunen og Fattigkommunen ikke ganske falder sam-
men, bör her maaske ikke lades ubemærket. Bergens Fattig -
kommune indbefatter foruden Kjöbstaden tillige Domkirkens og
Korskirkens Landsogne, der, skjönt i Hovedsagen kun Forstm-
der til Byen, dog henhöre under Landets Jurisdiktion. I Kors-

kirkens Landsogn ligger Forstaden Sandvigen, i Domkirkens
Forstæderne Nygaard og Möhlenpris samt Lungegaarden.

Den Forögelse i Bykassens Indtægter, som er blevet be-
virket gjennem Forhöielse af Kommuneskatterne og Paalwg af
Ölafgiften, har selvfölgelig dog ikke paa langt nær kunnet
strække til at dække de betydelige Udgifter, som de mange i
Femaaret udförte store Foretagender have medfört, og Bykas-
sens Gjæld, som ved Udgangen af forrige Femaar belöb sig til
omtrent 150,000 Spd., var derfor ved Udgangen af 1865 ste-
get til 257,324 Spd. 13 Sk., hvoraf 66,500 Spd. skyldtes til
Sparebanken paa Vexelobligation, 98,424 Spd, 13 Sk. til Op-
lysningsvæsenets Fond, som Rest paa ældre bekomne Laan, men
92,400 Spd. udgjorde Resten af et med Hjemmel af Lov af
23de Mai 1857 og kongelig Resolution af 4de October 1862
den 3Ite Marts 1863 optaget Kommunelaan, stort 99,000 Spd.,
der efter Planen skal amortiseres i 30 Aar med yri aarlig (hver
31te Marts) og imidlertid forrentes med 5 Procent. Da Kom-
munen opfordrede til Anbud paa dette Laan, vare Tilbudene
saa mange og saa fordelagtige, at man erholdt den hele be-
gjærte Sum, dels af Private, dels og fornemlig af offentlige
Selskaber her i Byen, til en Kurs af i Gjennemsnit omtrent 11
Procent over Pan.

Byens Fattigvæsen havde ved Udgangen af Femaaret ingen
anden Gjæld, end et Belöb af 8,250 Spd., der af Bykassen var
forskudt til Fuldförelsen af Arbeidsanstaltens nye Bygning, og •
som nu refunderes Bykassen med aarlig samt Renter.

Byens Havnevæsen havde ingen Gjæld..
Kirkernes Udgifter knnne ligesaalidt her, som i de fleste

andre Byer, fuldt ud bestrides af deres Indtægter, men de for-.
nödne Tilskud ydes ikke af Bykassen. Her har enhver af Byens
3 Hovedkirker sin Ökonomi for sig, og dækker sit aarlige Be-
hov ved Udligning af Kirkeskat paa samtlige Menighedslemmer.
Til större Reparationer reises Midlerne ved Laan for Kirkeme-
nighedens Regning. Som Folge heraf skyldte Korskirkens Me- •
nighed ved Udgangen af Femaaret 3,780 Spd. til Oplysnings-.
væsenets Fond, men Domkirkens Menighed og Nykirkens Me-
nighed til Laaneindretninger her i Byen, den Förste 2,400
Spd. og den Anden 10,690 Spd. Paa samme Tid ejede
lertid Korskirken en uangribelig Kapital af 11,571 Spd., hvis
Renter komme Kirken tilgode. Hvad de to andre Kirker eie
af deslige Kapitaler, udgjör derimod kun mindre Belöb.

Til Veiledning ved Bedömmelsen af Byens Udvikling i sid-
ste Femaar skal man tillade sig at tilföie en Oversigt over
Folkemængden i Bergen og de med samme forbundne tvende
Landsogne efter Folketællingerne i nærværende Aarhundrede.

Aar.
Bergens

Kjobstad.
Korskirkens
Landsogn.

Domkirkens
Til sammen.

Landsogn.

1801	 .	 .	 . 16,884 939 257 18,080
1815	 .	 .	 . 15,879 828 196 16,903
1825	 .	 .	 . 19,554 1,048 244 20,846
1835	 . .	 . 21,458 1,117 264 22,839
1845	 .	 .	 . 22,341 1,188 282 23,811
1855	 .	 . . 24,512 1,461 481 26,454
1865	 .	 .	 . 27,703 1,578 1,121 30,402

,
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Det vil heraf sees, at Byens og Forstædernes Folke-
mængde i sidste 10 Aar er steget i langt stærkere Forhold end
i noget foregaaende Tiaar i dette Aarhundrede, alene med Und-
tagelse af det förste Tiaar efter Krigsaarene 1807--1814. Ime-
dens Tilvexten i Befolkningen i Tiaaret 1845-1855 kun ud-
gjorde omtrent 91 Procent, stiger den for Tiaaret 1855-1865
til omtrent 15 Procent. Men Forögelsen falder upaatvivlelig
for en större Del indenfor det sidste Femaar, der i det Hele
taget maa henregnes iblandt Byens bedste Perioder. Den for-
ögede Skattebyrde, som de offentlige Forholdes Udvikling har
medfört, har derfor heller ikke været fölelig uden maaske for
de mindre Huseieres Vedkommende. Eierne af faste Eiendomme
have nemlig ifölge de hidtil befulgte Regler ikke blot at udrede
Halvparten af den egentlige Byskat, men maa tillige alene bære
saavel Udgifterne ved den offentlige Gadebelysning, som ved et
for Byen eiendommeligt borgerligt Vagthold om Natten, bestaa-
ende af 16 leiede Mænd og 2 Tambourer, der staar under
Stadshauptmandens Kommando, og desuden maa de endda stille
56 Mand hver Nat i 8 Maaneder af Aaret (fra il ste Septem-
ber-30te April) til at udföre den specielle Patruljetjeneste om-
kring i de særskilte Distrikter, hvori Byen i denne Henseende
er inddelt. Det maa derfor nok erkjendes, at Byrderne for de
faste Ejendomme ere blevne saameget forögede ved Byskattens
stærke Forhöielse i de senere Aar, at nogen Forandring turde
være paa rette Sted, ihvorvel Husleiens stærke Stigen i de
sidste Aar vistnok har givet de Huseiere, der have Rum at leie
bort, Erstatning for den forögede Skattebyrde.

Et andet Forhold, hvori der tiltrænges Forandring, er for-

mentlig Kjöbstadens nuværende Greendse mod Landdistriktet.
Skjönt Korskirkens og Domkirkens Landsogne baade i Fattig-
væsenets og Skolevæsenets Anliggender udgjöre en Kommune
med Bergens By og skjönt der i den i Korskirkens Landsogn
beliggende Forstad Sandvigen ifölge gammel af Domstolene
respecteret Sædvane kan med Hjemmel af Handelsborgerskab
til Bergen drives fuld Kjöbmandshandel, ikke at tale om, at
begge Sogne henhöre under Bergens Politijurisdiktion, saa ligge
de dog udenfor Kjöbstadens Grændser, hvoraf fölger, at der af
de faste Eiendomme i Sognene med Undtagelse af Söboder, der
tilhöre Kjöbmænd, ingen Skat svares til Bergens Kommunekasse,
og af Indvaanerne ikkun, forsaavidt de paa Grund af Embeds-
eller borgerlig Stilling pligte at deltage i Næringsskatten i Byen,
imedens dennes Kommunekasse betaler alle Skoleudgifter for
Landsognene og alene bærer Udgifterne ved det for Byen og
Landsognene fælles Politi m. m. Omvendt lide Forstæderne
Landsognene selv i flere Henseender ved at staa udenfor By-
kommunen, hvorfor man ogsaa ved at betragte Sagen fra denne
Side kommer til den ovenfor udtalte Anskuelse om Önskelig-
h eden af en Forandring i disse Forholde, der vilde stemme baade
med Byens og Landsognenes sande Interesse. Hele Domkirkens
Landsogn bar oprindelig udgjort en Del af Bergens Kjöbstad.
Det falder nemlig indenfor de i Magnus Lagaböters Bylov af
1276 bestemte Greendser for Bergen. Korskirkens Landsogn
ligger derimod udenfor Byens gamle Greendse. Den bymæssige

Bebyggelse i Sandvigen tog udentvivl först sin Begyndelse i det
16de eller lide Aarhundrede. Endnu i Midten af det 17de
Aarhundrede hörte Sandvigen til Hammers Præstegjeld."

Ovenstaaende Indberetning gjengiver med Nöiagtighed og
Kritik de Oplysninger, der indeholdes i de til Grund for samme
liggende og hermed folgende Bilage; den indskrænker sig ikke
alene til, hvad der med Hensyn til Femaarsberetningernes Ind-
hold er foreskrevet i de angaaende disse afgivne naadigste Be-
stemmelser, men den indeholder i Forbindelse dermed tillige
en videre gaaende og, som det synes, udtömmende Fremstilling
angaaende de andre Byen vedkommende Anliggender, hvorom
der ved denne Leilighed kan blive Spörgsmaal, saa at den maa
erkjendes at give et fuldstændigt Overblik over alt, hvad der
kan være af Betydning med Hensyn til Bedömmelsen af Byens
öconomiske Tilstand i Femaaret.

En særskilt Meddelelse fra min Side af det, som Beret-
ningen er paabudt at skulle indeholde i faktisk Henseende, vilde
saaledes i alt Væsentligt kun blive en Gjengivelse eller Extrakt
af Magistratens Indberetning. Og da denne, foruden som an-
fört, at være affattet med Udförlighed og Nöiagtighed, tillige
helt igjennem bærer umiskjendelige Vidnesbyrd om særdeles
Omhu, Kyndighed og rigtig Bedömmelse af Forholdene, samt
da der af en Gjengivelse som nævnt, hvorved Intet af Betyden-
hed kunde blive at tilföie, neppe fra nogen Side skulde være
noget Udbytte at vinde, har jeg anseet det for at være det i
i enhver Henseende rigtigste at henholde mig til de i Magistra-

tens Indberetning indeholdte Oplysninger og dertil kun at knytte
efterstaaende Bemærkninger:

Af det Oplyste vil det formentlig erkjendes at fremgaa,
hvad der ogsaa stemmer med de Undersögelser, jeg har kunnet
anstille, saavelsom med de Erfaringer, jeg selv har havt An-
ledning til at gjöre, ikke alene at Byens Oconomiske Tilstand

Femaaret har været god, men ogsaa, at en glædelig Frem-

gang i öconomisk Henseende har været umiskjendelig.
Uagtet i den i Magistratens Indberetning helt indtagne Be-

retning fra de til dennes Afgivelse opnævnte Handlende For-
holdene maaske, som af Magistraten bemærket, „i nogle Hen-

seender turde være seet i et vel gunstigt Lys", anser jeg det
dog for utvivlsomt, at den for denne By saa höist betydnings-
fulde Næringsvei, Handelen, af en oplyst Handelsstand, drevet
med Kyndighed, Dygtighed og en stor, men dog i det væsent-
lige inden sine rette Grændser holdt Foretagsomhed, har under
Konjunkturer og Forholde forövrigt, der i det Hele taget have

været gunstige, i Femaaret været fört med Held og givet et

tilfredsstillende Udbytte.
At af den Fisk, som fanges i Lofoten, i Femaarets Löb

et langt större Parti end tidligere har været solgt i Nordland
og der virket til Klipfisk, har vistnok havt en mindre gunstig
Indflydelse med Hensyn til en Del af Nordlandshandelen; men
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dette formenes neppe at kunne tillægges nogen særdeles Betyd-
ning, naar Spörgsmaalet er om Femaarets Handelsudbytte i

det Hele.
Ved Femaarets Udlöb var der her i Staden 19 Vare-

Vexelmæglere samt 4 Skibsmæglere.
Ligesom Skibsrederi i Femaarets Löb har tiltaget bety-

deligt, saaledes formenes dette ogsaa at have i Almindelighed

været lönnende. Særlig fortjener i denne Forbindelse at frem-

hæves det store Opsving, som Dampskibsfarten har taget i Fem-
aaret og de Fordele i mange Retninger, som derved er tilveie-
bragt og navnlig for Kommunikationen saavel med Indlandet

som med Udlandet.
Om det, hvad Haandwerksdriften angaar, efter de med-

delte Oplysninger end maa erkjendes i det Hele taget at for-

holde sig som af Magistraten anfört, at, naar undtages Angle-
mager- og Rebslagerhaandverket, „noget synderligt Fremskridt

ikke har været at spore i de fleste Professioner," er jeg dog

tilböielig til at antage, at der ogsaa i adskillige andre Haand-
verk end de nævnte gives Mestere, der levere baade godt og
smukt Arbeide, ligesom at flere Haandverkere end tidligere have
formaaet at bringe det til en bedre öconomisk Stilling.

Ogsaa Fabrikdriften maa siges at være i Femaaret bleven

en Næringsvei af större Betydenhed for denne By. Vel har
den, som af Magistraten bemærket, hovedsagelig foregaaet ved
Verker, der ligge udenfor Byens Graandser, hvisaarsag de nær-
mere Oplysninger om dem samt om den Fordel, hvormed de
kunne antages at have været drevne, ville blive at meddele
andetstedsfra. Men ligesom de nævnte Verker tilhöre og dri-
ves af Indvaanere af Bergens By, saaledes maa det navnlig,
især efter den stærke Udvikling, som Dampkraftens Anvendelse
har taget, ansees for at være af megen Betydning for Virksom-
heden her paa Stedet, at der har været Adgang til Bygning og
Udbedring saavel af Dampskibe og Dampmaskiner som af hvad
dertil hörer, og at Verkstederne have holdt Skridt med Tidens
fremadskridende Fordringer.

Ligesom Skibsbyggeriet i og ved Bergen i Femaaret har

tiltaget betydeligt, saaledes har det ogsaa gjort væsentlige Frem-

skridt, hvorved saavel Skibsbyggerne som de af dem leverede
Skibe ogsaa have i en videre Kreds tiltrukket sig udentvivl vel

fortjent Opnerksomhed.
Af de Indretninger, som omhandles i den Kongelige Re-

solution af 23de December 1839, sees de, som ere tilblevne
för Femaaret at have gaaet stadigen fremad. Som nytilkomne
kunne mærkes det i 1864 stiftede Söforsikringsselskab Njord

med en indbetalt Aktiekapital af 24,000 Spd. og et Reserve-
fond ved 1865 Aars Udgang af 6,600 Spd. samt en i 1865

oprettet Assuranceindretning til Forsikring af Töi, som Söfolk

har taget med paa Reise.
Ogsaa af de mange herværende af Magistraten nævnte Ind-

retninger og Foreninger af det Slags, som ikke omhandles i
den anförte Kongelige Besolution, have de ældre fremdeles med
Held og Fremgang virket til sine Oierned. Af nye ere kun
opgivne Foreningen for den indre Mission, stiftet i 1863, og
den i 1864 oprettede Forening til Evangeliets Forkyndelse for

skandinaviske Stimænd i fremmede Havne, hvilken sidste For-

cuing navnlig synes at ville komme til at udfolde en ligesaa
storartet som velsignelsesrig Virksomhed.

Ligesom det her kortelig Anförte i Forbindelse med de
Magistratens Beretning indeholdte detaillerede Oplysninger for-
mentlig vil findes egnet til yderligere at begrunde den i det
Foregaaende udtalte Formening om Byens Fremgang, saaledes
fortjener det særlig at fremhæves, at Antallet af de i Femaaret
til Skifterettens Behandling overleverede Opbuds- og Fallitboer
kun har udgjort 64, af hvilke Intet har været af nogen stor
Betydning, medens de fleste af dem skulde have været ganske
ubetydelige, saint at af de 197,595 Spd., for hvilke Exekutiolis-
og Udpantningsforretninger have været afholdte, de 133,057
Spd. have angaaet Skatterestancer, hvilke efter Magistratens
Anförte fornemlig hidrörer fra, at de större Skatteydere fore-
trække at udsætte med Skatternes Erlæggelse saa længe som
muligt.

Antallet af Belöbene af de afholdte Tvangsauktioner for-
menes heller ikke at kunne ansees for at have været af nogen
synderlig Betydenhed.

At Udgifterne til Fattigvæsenet, der i det Hele maa siges
at være temmelig lempelige, i Femaarets Löb, den stigende
Folkemængde uagtet, ei ere blevne forögede uden forsaavidt,
at den Del af Fattigskatten, som tilveiebringes ved Ud-
ligning, liar, for at foröge Fattigkassens Beholdning, i Pc-
nødens 3 sidste Aar været forhöiet fra 16,000 til i8,009
Spd., antages ogsaa at maatte ansees for et saare glædeligt
Tegn, uagtet det i Forbindelse dermed ei bör lades ubemærket,
at den störste Del af Brændevins- og Olafgiften er indflydt i
Fattigkassen og at det betydelige Belöb af omtrent 350,000
Spd., der staar under Stiftsdirektionens Forvaltning, dels eies
af offentlige Stiftelser, hvori Trængende forsörges, dels udgjöre
Legater, hvis Renter anvendes til Trængendes Understöttelse.
At Arbeiderforeningens heldige og i det Hele paaskjönnelses-
værdige Virksomhed i flere Retninger har havt sin Andel i, at
Fattigbyrderne ei ere voxede, deri er jeg med Magistraten fuld-
kommen enig.

Som i særdeles Grad betegnende for Tilstanden maa Op-
mærksomheden endvidere fæstes paa den overordentlige Udvik-
ling, som mange af de kommunale Indretninger har modtaget

Femaarets Löb, og de store Midler, man har sect sig istand.
til dertil at anvende. Saaledes har i Femaaret Byens Vandled-
ning erholdt en betydelig Udvidelse, der har kostet 24,000 Spd.

Ogsaa Brandvæsenet er indrettet paa en hensigtsmwssigere
Maade, navnlig ved Ansættelse af en med 600 Spd. lönnet
Civilingeniör som Secondchef og Oprettelse af fast Brandstation
og Brandkorps.

Det efter de her stedfindende Forholde vigtige Regulerings-
væsen har, hvor Omstændighederne have tilladt saadant, nydt
god Fremme ved Anvendelse af stundom ikke ringe Udgifter.

Et nyt Distriktsfængsel med hosliggende Thinghus, i hvil-
ket en særskilt af Kommunen bekostet Etage til Afbenyttelse
for Politiet, har i det Hele kostet omtrent 50,000 Spd., hvoraf
dog Staten vil have at bære en Del.

For at afværge de for Sundheden skadelige Uddunstninger
fra det lille Lungegaardsvand er til dettes Udmuddring og dets
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Bredders Forsyning med Kaimure af hugget Sten i Femaaret
anvendt omtrent 25,000 Spd. af Havnevæsenets Midler, for
hvis Regning der ogsaa til Beskyttelse af Byens for nordlige
og vestlige Vinde meget udsatte Havn er opfört en Molo af
Sten, der har kostet 30,000 Spd.

Almueskolevæsenet er sögt bragt paa en bedre Fod, hvor-
ved de aarlige Udgifter til dette i Femaaret ere stegne fra
7,630 til 10,000 Spd.

Sundhedsvæsenet, til hvis saa höist fornödne Forbedring
kraftige Foranstaltninger ere paabegyndte, har ogsaa krævet ei
ringe Tilskud.

Til en ny Arbeidsanstalt er anvendt omtrent 29,000 Spd.
Som et særdeles Bevis for den inden Kommunen raadende Aand
bör heller ikke forbigaaes, at af de 64,000 Spd., som den nye
Bygning til det Bergenske Museum har kostet, er kun 20,000
Spd. tilskudt af Staten, medens det Övrige er tilveiebragt inden
Kommunen, navnlig ved et Tilskud af dennes Kasse af omtrent
30,000 Spd.

Medens der saaledes inden Kommunen har i de fleste Ret-
ninger til Forbedring og Fremme af dens Indretninger været
udfoldet en stor og i höi Grad fortjenstlig Virksomhed fra samt-
lige Kommuneautoriteters Side, har dette selvfölgeligelig maat-
tet foröge Skattebyrderne, ligesom det og har medfört, at
Byens Gjeld i Femaaret er steget fra 150,000 til omtrent
250,000 Spd.

Men foruden at det udentvivl forholder sig som af Magi-
straten anfört, at Skatteb yrderne, uagtet i sig vistnok temmelig

store, dog ikke have i Almindelighed vist sig i nogen sær Grad
trykkende, saaledes finder jeg i den Omstændighed, at Kom-
munebestyrelsen med sit Kjendskab til Stilling og Forhold har
seet sig istand til at bevilge Midlerne til de i det Foregaaende
nævnte större Foretagender, at turde se et yderligere Bevis for,

at Byen i Femaaret er gaaet ikke lidet fremad i Velstand, saa
at det tör forhaabes, at den under vedbörligt Hensyn til Tids-
omstændighederne vil videre kunne fortsætte sin Udvikling i

samme Retning som i Femaaret.

Bergens Stift den 25de Februar 1868.

Underdanigst

P. Sink.
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Underdanigst Indberetning

om Nordre Bergenhuus Amts ökonomiske Tilstand i Aarene 1861--1865 inklusive.

A. Landdistriktet.
1. Jordbrug.

Amtets store Udstrækning i Ost og Vest mellem Höifjel-
dene og Havet og dets övrige Beliggenhed, dels ved de i
samme indgaaende Fjorde, dels i de derfra opgaaende Dalförer
og tilfjelds, stiller Distrikterne under höist forskjellige klimati-
ske og physiske Forholde og över paa forskjellige Maader Ind-
flydelse paa Jordbrugets Trivsel og Fremgang. I de indre ved
Söen liggende Distrikter er Jordbruget mere aarvist, medens
Aarsvæxten i de ved Havet og i Nærheden af dette saavelsom
i de tilfjelds beliggende Distrikter oftere er udsat for ikke at
bringes frem til fuld Modenhed. Det er derfor naturligt, at
de förstnævnte Distrikter ere de, hvor Jordbruget er længst
fremskredet. I de tvende foregaaende Femaarsberetninger er
udtalt, at der ved de Foranstaltninger til Jordbrugets Opkomst,
som ved Statens og Amtskommunens forenede Bidrag ere trufne,
er vakt en större Sands for Forbedringer, om end den paa-
viselige Fremgang kims har været liden. I den her omhand-
lede Periode har Forholdet i det Hele artet sig paa samme
Maade, medens det dog ved Siden deraf kan eftervises mere
almindelige Fremskridt i enkelte Retninger, navnlig i de for
Jordbrug heldigst beliggende Egne af Amtet.

Af Nyland antages at være opbrudt i Sogns Fogderi om-
trent 940 Tdr. Land, hvoraf kuns ubetydeligt i Ytre Sogn, og
i Sönd- og Nordfjords Fogderi omtrent 214 Tdr. Land, der
ogsaa væsentligst falder paa de indre Distrikter. Disse An-
givelser, der ere grundede paa Skjön, kunne neppe ansees paa-
lidelige. Fogden i Sogn mener, at Arealet for dette Fogderi
kun kan anslaaes til 600 Tönder Land. Sammenlignet med
den foregaaende Periode viser disse Tal dog en ikke ringe

Forögelse i Optagningen af nyt Land, navnlig for Sogns Ved-

kommende.
Hvad Dyrkningsmaaden angaar, har i flere Distrikter An-

skaffelsen af forbedrede Redskaber muliggjort en  omhyggeligere

Bearbeidning af Jorden, idet Plougen og Jernharven har aflöst
Aren og Træharven, medens i de ydre Distrikter disse sidste
Redskaber og paa de mindre ved Havet liggende Brug Spaden
endnu fremdeles benyttes. Ved Foranstaltning af Landhushold-
ningsselskabet ere flere hensigtsmæssige Redskaber ved Lod-

trækning blevne udbredte i Distrikterne og paa de fleste Steder
paaskjönnede. Forövrigt er Dyrkningsmaaden væsentlig den
samme som för. Höstplöining og Gjenlægning af Ager til Eng
finder sjelden Sted. En större Vægt lægges imidlertid paa
Jordens Afgröftning, og Amtsagronomens Veiledning söges flittig
i de Distrikter, der har megen vandsyg Jord.

Nödvendigheden af en bedre Behandling af Gjödselen bliver
ogsaa mere og mere Gjenstand for Opmærksomheden, og der
anbringes derfor i Regelen Gjödselkjælder under nye Fæhuse,
men Omsorgen for dens Formerelse ved Opblandning og for
Tilgodegjörelse af dens flydende Stoffe er endnu liden. Latrin-
gjödselen kommer sjelden til Anvendelse. Fremgangsmaaden
ved Gjödselens Benyttelse er i mange Distrikter ufuldkommen,
idet den henlægges paa Ageren i smaa Hauge og bliver lig-
gende saaledes i længere Tid, inden den nedmuldes. I de Di-
strikter af Sönd- og Nordfjords Fogderi, hvor Jordbruget staar
mest tilbage, navnlig i Söndfjord, nedmuldes Gjödselen ikke til
Kornsæd, men spredes paa Ageren, efterat Sæden er lagt og
nedmuldet.

De Sædarter, som benyttes, ere de samme, som i tidligere
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Perioder, nemlig foruden Poteter væsentlig Byg i de indre Di-
strikter og Blandkorn og Havre i de ydre. Enkelte Steder
dyrkes lidt Rug og Erter samt Rotabaga og Nwper, men i saa
liden Udstrækning, at det ikke kan komme i nogen Betragt-
ning. Tzellingslisterne vise endogsaa en Formindskelse i Ud-
sæden af Rug og Erter.

Sædskifte finder alene Sted forsaavidt, at Agerjorden af-
vexlende benyttes til Korn og Poteter. I de indre Distrikter
af Sogn ombyttes Poteter med Korn hvert 3die Aar og i de
ydre Distrikter kun hvert Ade Aar . Udsæden af Korn i For-
hold til Arealet er stor, idet det anse es nödvendigt at saa tykt,
for at Ugræs ikke skal faa Overbaand. Under indtræ-
dende fugtigt Somm.erveir, som har været det herskende i Fern-
aaret, bevirker den tykke Udsæd, at Kornageren lægger sig,
saa at der erholdes Leiesæd og mindre kjærnefuldt Korn. Stör-
relsen af Udsæd pr. Maal kan neppe opgives med Nöiagtighed.
For Poteter er den almindelig omkring 2 Tönder ; for Korn er
der derimod större Forskjel mellem de forskjellige Distrikter;
for Byg varierer den mellem A- og Tönde og for Havre mel-

lem og ,4 Tönde. Som Middeltal kan maaske sættes for
Sogns Fogderi -k Td. Byg og Td. Havre samt for Söncl- og
Nordfjords Fogderi I- Td. Byg og 5-1- Skjeppe Havre.

Forholdet mellem de forskjellige Sædarter er i Perioden
undergaaet adskillig Forandring. Udsæden af Byg og Bland-
korn er saaledes formindsket henholdsvis med 1,000 og om-
trent 600 Tdr., af Havre er Udsæden derimod foröget med
2,130 Tdr. og af Poteter med 11,470 Tönder.

Distriktets aarlige Tilskud af Korn antages at have u d.-
Wort for Sogns Fogderi omtrent 7,500 Tdr. Byg og i Sönd-
og Nordfjords Fogderi 20 à 25,000 Tdr. Potetesavlingen an-
tages i det sidste Fogderi neppe at have været tilstrækkelig
til Behovet, navnlig i det sidste Aar af Perioden, medens den

i Sogns Fogderi beregnes at have givet et Overskud til Udförsel af
16,700 Tdr. Gjennemsnitsprisen paa en Tönde Byg er forFemaaret
maaske noget höit ansat til 31 Spd. Potetesprisen om Hösten
er almindelig I Spd. pr. Tönde. Udförselen af Poteter falder
paa de indre Dele af Sogn, hvortil jeg i nærværende Beretning
henregner ikke alene de Herreder, der udgjör indre Sogns
Sorenskriveri, men ogsaa Aurland, Leganger, Balestrand og
Viks Herreder af ytre Sogns Sorenskriveri, da Forholdene i
disse ere mere beslægtede med Forholdene i de indenfor lig-

gende end i de udenfor liggende Herreder. Det er Lyster,
Hafslo, Sogndal, Lærdal og Viks Herreder, hvorfra den betyde-
ligste Udförsel foregaar. Paa disse Herreder falder ogsaa væ-

sentlig Formindskelsen i Kornsæden og tildels Optagelsen af

det störste Areal Nyland, medens Udsæden af Poteter der har

været i stærk Stigende. Den Retning, Jordbruget i disse til
de bedst begunstigede Egne hörende Herreder synes at tage, er

neppe den heldigste.
Dyrkning af Lin, Hamp og Humle finder kun Sted i Stryn

og Gloppen, og er ikke af nogen Betydning. Havedyrkning

har i Femaaret ikke havt synderlig Fremgang. Til Veiledning
heri har en efter Foranstaltning af Landhusholdningsselskabet
oplært Gartner været antaget og ogsaa tildels sögt, dog mindst
af Almuen. For Frugtavl og Opelskning af Frugttræer er

Interessen fremdeles vedligeholdt i de dertil bedst skikkede
Egne af Sogn, og udenfor disse er det ogsaa væsentlig deri, at
Veiledning har været sögt hos Landhusholdningsselskabets
Gartner. Femaaret har imidlertid været höist uheldigt for
Frugtavl, saa at Indtægten af denne har været ubetydelig.

Opgave*) over Jordbrugenes Antal m. v. fölger hoslagt, men
jeg maa beklage, at den ei har kunnet tilveiebringes fuldstæn-
dig for Sönd- og Nordfjords Fogderies Vedkommende, idet de
fornödne Materialier dertil ei har været at erholde for Glop- ,

pen, Indviken og Stryns Herreder. Rubriken om Fællesskabet
i Hjemmarken ved Periodens Begyndelse er derhos ikke ud-
fyldt. Man kommer dog forsaavidt det sande Forhold temmelig
nær, naar man gaar ud fra, at Fællesskabet er almindeligt
overalt, og at det alene er hævet, forsaavitit Udskiftning
Henhold til Lov af 12te Oktober 1837 har fundet Sted. Fæl-
lesskabet er derfor ogsaa i Forbindelse med manglende Oplys-
ning og Virkemidler de fornemste Hindringer for Jordbrugets
Opkomst.

2. Fædrift.

Fra Landhusholdningsselskabets Side er der truffet for-
skjellige Foranstaltninger til Forbedring af Heste-, Kvæg- og
Faareracerne. Der har saaledes været opstaldet en Hingst af
Fjordracen, udstationeret Tillægsdyr af Ayrshireracen og virket
for Udbredelsen af Faar af Cheviotracen. Disse og de til
Jordbrugets Opkomst i Almindelighed trufne Foranstaltninger
have ikke været uden Frugt for en almindeligere Erkjendelse
om Nödvendigheden af at indföre Forbedringer i denne Gren.
af Landbonæringen. Isærdeleshed har Landhusholaingsselska-
bets Bestræbelser for at udbrede Cheviotfaar fundet en gunstig
Modtagelse hos Almuen. I de sidste Aar af Perioden har
Proprietær Schumann, tildels med Bidrag af Statsmidler, oprettet
et Stamschæferi paa Alden Ö i Söndfjord af Blackfacefaar, som
efter den Erfaring, han personlig har erhvervet dels i Skotland
dels her i Landet, ansees særdeles skikkede for Kystdistrikterne
i Amtet, idet deres haardföre Natur tillader, at de kunne gaa
ude paa Havnegangene saavel Vinter som Sommer.

Det er at haabe, at Interessen for Anskaffelsen af Faar
af forædlede Racer vil virke, i Forbindelse med de direkte For-
anstaltninger, som i saadan Hensigt udföres, til at udrydde
Faareskabbet, som i enkelte Distrikter hidtil stadig er fornyet
ved Sultefodring, Benyttelsen af vandsyge Havnegange langt ud
over Hösten og usunde Faarestalde.

Efter Opgaverne under Folketællingen skal Antallet af
stort Kvæg under Tiaaret være foröget med omtrent 6,500
Stykker og af Faar med henimod 50,000 Stykker. Det kan
neppe antages, at dette Resultat har Fordring paa fuld Paa-
lidelighed, navnlig kan det formodes, at Opgaverne ved den
sidste Tælling har været nöiagtigere end för, og at Tilvwxten
i Virkeligheden ikke er saa stor, som Tallene udvise. i ethvert
Tilfælde er i flere Distrikter en om end ringe Begyndelse skeet
til en bedre Fodring og Rögt og til Nedsættelse af Kreatur-
antallet. Denne Forbedring har imidlertid, som enhver anden,
mange Hindringer at overvinde i Folkets Vedhengen ved det

*) De her og i det Følgende paaberaabte tabellariske Opgaver findes
sammenstillede under Tabeller det hele Rige vedkommende.



O. Nordre Bergenhuus Amt.	 C. No. 2.	 3

Tilvante og Bygdemeningen, som har en stor Magt til at af-
skrække fra at indföre noget Nyt, selv om dette af den En-
kelte ansees som bedre. Kaarforholdet över ogsaa en uheldig
Indflydelse i den her omhandlede Henseende, da Kaarfolkene,
der ore betingede Födning af et vist Antal Kreature bestemt
i Forhold til Störrelsen af Besætningen efter den gamle Fodrings-
maade, paa den ene Side vægre sig ved at taale nogen Ned-
sættelse, medens de paa den anden Side gjöre Fordring paa,
at deres Kreature skulle fodres paa samme Maade som Kaar-
ydernes. Antallet af Heste er efter Opgaverne ikke synderlig
foröget. For flere Distrikter i Sogn vise Opgaverne en Ned-
sættelse i Antallet, og det anföres, at Hesteholdet har  været

i stærkt Aftagende, antagelig fordi Afsætningen til Östlandet er
mindre. Geder ere paa flere Steder afskaffede, og Opgaverne
vise en Nedsættelse i Antallet af omtrent 10,000 Stykker.
Hertil har iscerdeleshecl virket de strengere Fredningsbestem-
melser, men ogsaa Erkjendelsen af, at den Skade, som disse
Dyr forvolder, paa mange Steder er större end Nytten, der kan
haves af dem.

Vigtigheden af Fædriften, navnlig i Forhold til Agerbru-
get, er langtfra indseet af Befolkningen, og mindst i de Egne,

hvor Agerbrugets Afkastning i Regelen er usikker, og hvor
de klimatiske Forholde fremfor andetsteds skulde opfordre til
hovedsagelig at lægge Vind paa Fædrift.

Som bemærket under foregaaende Afsnit er det kun sjel-
den Tilfælde, at Gjenlægning af gammel Ager til Eng finder
Sted. Dette forbydes ogsaa af den stedfindende Höst- og Vaar-
beitning paa Hjemmarken. En Folge af denne er, at Höhö-
sten for Hjemmarkens Vedkommende indtræffer sent og ofte i
den uheldigste Tid, og at Avlingen bliver baade liden og ofte
slet bjerget. Den bedste Del af Sommeren anvendes til Höst-
ning af Udslaatter, hvor der over vide  Strækninger og med
stort Besvær indsamles Foder af tildels ringe Beskaffenhed, —
og til Lövning. Hvor der er Anledning til at frede noget af
Hjemmarken, er det almindeligt, at den Gjödning, som kan
undværes fra Ageren, spredes ud over Engen. Den aarlige

Udförsel i Femaaret anslaaes til :

Stort Faar og Smör. Ost. Talg.
Heste. Kvæg. Geder. Bpd. Bpd. Bpd.

i Sogns Fogderi 200 2,800 4,000 20,000 10,000 4,000
i Fjordenes Do.. 400 2,000,	 300 15,000	 3,000 3,000

(hvoraf omtr.
200 fedet).

For Fjordenes Vedkommende sees Opgaven over udfört
Kvæg at være lavere end ved forrige Femaars Slutning, og det
blev da antaget, at den var for lav ; det samme maa vistnok
ogsaa nu antages. Af Faar er Udförselen opgivet at være
större end i forrige Periode, uden at noget bestemt Tal er
anslaaet, og jeg har derfor opfört det i forrige Beretning an-
förte, som ogsaa da ansaaes for lavt. Udförselen af Ost er
fra Fjordenes Fogderi ikke anderledes angivet, end at den er
noget mindre end af Talg. Der udföres derhos en temmelig
stor Mængde Skind, især af Kalve.

Middelpriserne antages at være for Heste 20 A 25 Spd.,
stort Kvæg 10 à 12 Spd. og fedet Slagtekvæg 20 Spd., Faar

6 Ort å 7 Ort 12 Sk., Smör 10 à 11 Ort, Ost 4 Ort og Talg
5 A 6 Ort. For Vinterfodring er Middelprisen for Hest 6
12 Spd., Storfæ 3 A 5 Spd. og for Faar 48 à 72 Sk. ; den
staar gjennemsnitlig noget höiere i Sogn, hvor Prisen paa HO
er opgivet til 24 it 36 Sk. pr. Vog, end i Fjordene, hvor
Prisen antages at variere mellem 12 og 30 Sk. og Middel-
prisen at være 24 Sk.

Forholdet mellem Melkekjör og Ungfæ af vinterfödt stort

Kvæg varierer mellem 3 : 2 og 4 : 1. I Ladviks Thinglag og
Evindviks Prmstegjeld i Sogn, Kinn, Bremanger, Selö, Gloppen,
Indviken og Stryn er Forholdet opgivet til 2 : 1, i ytre Holme-
dal og Jölster til 3 : 2, i Aurlands Præstegjeld, Klævolds Thing-
lag (Ladvik Prwstegjeld), Daviks Prmstegjeld til 3 : 1, Lærdals
Prmstegjeld til 7 : 3 A 4, Eid og Horningdal til 4 : 1. Gjen-
nemsnitsudbyttet af en Ko er for Sogn anslaaet til 600 A 1,200
Potter Melk og Udbringerdet deraf til 2 a 4 Bpd. Smör og
ligesaa meget Ost, samt for Fjordene til 500 it 1,000 Potter
Melk, hvoraf 3 A 6 Bpd. Smör og 3 Bpd. Ost. Det vil imid-
lertid sees, at der ikke er nogen Forholdsmwssighed mellem
Opgaverne over Udbyttet af Melken. Der er derhos betydelig
Forskjel mellem de forskjellige Distrikter i Udbyttet, der haves

af en Ko. I Lærdals Prwstegjeld opgives Melkemængden til
1,800 a 2,000 Potter, i Lyster Udbyttet i Smör og Ost til 5

Bpd. af hver Sort, i Aurland til 31 A 4 Bpd. Smör og 6 Bpd.

Ost, i Vik til 4 a 5 Bpd. Smör og 6 Bpd. Ost, i Ladvik til
Bpd. Smör og 2 Bpd. Ost, i Evindvik til 11 A 3 Bpd.

Smör og et mindre Kvantum Ost, i Davik til 21 Bpd. Smör,

i Eid til 6 Bpd. Smör (800 Potter Melk), i Indviken og Stryns
Prtestegjelde 3 Bpd. Smör og 3 Bpd. Ost, i ytre Holmedal 3

4 Bpd. Smör og 11 Bpd. Ost (700 Potter Melk), i Förde

1,000 Potter Melk, Jölster 600 Potter Melk, Selö 500 Potter,
Gloppen 900 Potter Melk (undtagelsesvis indtil 1,500 Potter Melk).

Behandlingen af Melken er i Almindelighed ikke under-
gaaet nogen Forbedring. Det sædvanlige er at tilberede Smör
af sur Flöde og Gammelost af Melken, kun i enkelte Bygder

i indre Sogn og ellers undtagelsesvis kjærnes Smör af söd
Flöde, og ystes Primost (Myseost). Det er isærdeleshed Som-
mersmöret, der som Handelsvare har nogen Betydning. Vinter-
smöret, hvoraf der i Regelen produceres lidet, forbruges for det

Meste i Husholdningerne. Der mangler ogsaa i Regelen alt for
mange Betingelser for, at dette skal kunne blive god Vare. I

Almindelighed staa Kreaturene paa knap Fodring, indtil de
have kalvet, og opbevares Melken i Familiens fælles Beboel-
sesrum, hensat paa aabne Hylder under Taget, ligesom Be-
handlingen iövrigt, baade hjemme og paa Stölen, oftest lader
alt for meget tilbage at önske. Imidlertid har dog Melkestellet
mangesteds og navnlig i de indre Bygder modtaget Forbedringer,
saa at der produceres god Vare.

Forholdet mellem Ager og Eng kan vanskelig bestemmes.
Den dyrkede Eng er i Regelen ubetydelig imod de vide  Stræk-
finger, hvorfra Indsamling af Foder foregaar, og det kan ofte
være tvivlsomt nok, hvad der skal henregnes til dyrket Eng.
For Sogns Fogderi opgives, at paa en Gaard, hvorpaa födes
1 Hest, 10 a 12 Fækreature og 30 a 40 SmaafiT, antages
der gjennemsnitsvis at avles i de indre Distrikter 20 a 30 Tdr.

1*
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Korn og 60 a 100 Tdr. Poteter, og i de ydre Distrikter 12
20 Tdr. Korn og 30 a 40 Tdr. Poteter.

Rensdyr findes i Distriktet kun som vilde paa

fjeldene.

3. Skovdriften.

Denne Næringsvei er kuns af Betydenhed for enkelte Strög,
forsaavidt Hensyn alene tages til Afsætning af dens Produkter.
De hyppigst forekommende Træsorter er Lövtraeer. Gran findes
ikke. De betydeligste Furuskove ere i Sogn, nemlig i Kaupan-
ger Sogn til Sogndals Præstegjeld, i Aardals Prwstegjeld og i

Fresviks Sogn til Leganger Prwstegjeld. De ere fordelte paa
enkelte Hænder, og det er isærdeleshed Gaardene Kaupanger
og Vestrem i Kaupanger Sogn, Offerdal i Aardal og Frönnin-
gen i Fresvik, hvis Skovdrift er af nogen större Betydenhed.

I Fresvik Sogn forövrigt er Skoven, efterat Gaardene ere gaa-
ede over fra at bruges af Leilændinge til Selveiendom, stærkt

medtagne. I Sogn sker Udförsel af Brænde fornemmelig fra
Leganger, Balestrand, Vik og Ladviks Præstegjelde. I Sönd-

og Nordfjord er det fornemmelig i Indviken, Gloppen, Eid,
Davik og Indre Holmedal, at Skoven i nogle Strög er af Be-
tydenhed. Det aarlige Kvantum og Værdi af udförte Skovpro-
dukter anslaaes saaledes :
I Sogn:

10,000 Tylvter Furubord (4 Alens) à 1 Spd. pr. Tylvt,
4,880 Favne Brænde til en Gjennemsnitspris af 2 Spd.

60 Sk. pr. Favn, samt
Töndebaand af Hassel for et Belöb af 5,000 Spd.

Hertil kommer ogsaa endel Skibsmaterialier, Bygnings-
tömmer og Planker, hvorover ingen Opgave haves.

I Skid- og Nordfjord :
3,000 Tylvter Bord og Planker af forskjellig Störrelse til

en Pris af 6 Ort à 2 Spd. pr. Tylvt Ilord og 10 Sk.
pr. löbende Alen Skibsplanker,

2 a 300 Tylvter Bygningstömmer, Bjælker og Spirer til
10 a 12 Spd pr. Tylvt,

3,000 Favne Brænde á 2 Spd. 24 Sk.,
30,000 Bundter (á 40 Baand) Töndebaand á 24 Sk. pr.

Bundt,
300,000 Stkr. Töndestav og Bunde á 5 Spd. pr. Tusinde,

	

50,000	 „	 Tönder á 30 til 40 Sk. pr. Stk.,
12,000 Voger Næver á 60 Sk.,

	

24,000	 „ Bark á 20 Sk.,
samt desuden nogle Mastetræer og endel Skibstömmer af smaa
Dimensioner. Det antages, at Skoven i Femaaret er aftaget,
hvortil hiiie Priser og uheldige Aaringer for Jordbruget have
bidraget.	 For Fredning og Opelskning af Skov vises i det
Hele liden eller ingen Omhu. 	 Enkelte •större Skove maa dog
antages at drives med det Maal for Öie at bevare deres Pro-
duktionskraft. Et Forsög med Opelskning af  Lærketræer, der
er anstillet af Foged Landmark paa hans Embedsgaard i Bale-
strands Præstegjeld, idet han har ladet udplante nogle Tusinde
Stykker, — synes at ville have et heldigt Udfald. 	 Det an-
föres, at de trives i næsten al Slags Jord.	 Femaaret og
navnlig de sidste Aar har været meget uheldig for Lövskoven,

der har været angrebet af Insekter, der i Forsommeren har
fortæret det unge Löv, saa at store Strækninger af Skov om
Sommeren have staaet bladlöse. Denne gjentagne Hærjning,

der især har været udbredt i Sogns Fogderi, antages at efter-

lade uheldige Fölger for Skovens Trivsel. I Sogn, hvor der
benyttes en stor Mængde Löv til Föde for Faarene, har den
vanskeliggjort Indsamlingen af det fornödne Kvantum deraf. I

Sönd- og Nordfjord har en talrig Anskaffelse af Cirkelsage
fundet Sted, idet mindst 30 á 40 saadanne ere opförte. De
anvendes væsentlig til Skur al Töndestav, en Bedrift, der vil sees
at have taget et stærkt Opsving. Det er at befrygte, at den
er drevet for vidt, og at Skoven er bleven for stærkt medtaget.
Naar Driften indskrænkes inden rimelige Grændser, vil Anven-
delse af Cirkelsagen bidrage til Opnytning af Material, som för
ikke har kunnet benyttes uden til Brænde.

Tilvirkningen af Kul og Tjære har ikke modsvaret Be-
hovet i Sönd- og Nordfjord og i Sogn ikke oversteget Beho-

vet, uden forsaavidt der fra Kaupanger Træoliefabrik, der frem-
deles har været i Virksomhed, udföres som Biprodukter endel
af ovennævnte Varer. Som ogsaa heromhandlede Næringsvei
vedkommende kan anföres, at en Fyrstikkefabrik har været
drevet i Sogndals Prmstegjeld, og at der fra Gloppen og Indre
Holmedal (Viks Annexsogn) udföres et ikke lidet Antal Æsker,
Skrin og Trækjörelder; fra förstnævnte Præstegjeld er Antallet
opgivet til 7,300 Stykker, og sidstnævnte angives at have til-
virket Æsker, malede Skrin og Tönder for 5,000 Spd. aarlig.

Tory anvendes som Brændsel kun paa enkelte Steder i
Evindvik, Askevold, Kinn, Bremanger, Stat, Davik og Eid Prwste-
gj elde .

For Sogns Fogderi fölger i Tabel No. 2 Opgave over

Sauge m. v. I Fjordenes Fogderi er Antallet af Sauge an-
givet foröget fra 134, som i forrige Indberetning opgivet, til
1 64 á 174, men samtlige kun mindre . Bygde- og Flomsauge.

4. Fiskeriet.

I det inden Distriktet forefaldende Vaarsildefiske har som
sædvanlig en stor Del af Almuen deltaget, især fra Sönd- og
Nordfjords Fogderi, inden hvis Greendser Fisket foregaar. Selv
fra de indre Prxstegjelde af Nordfjord, Gloppen, Indviken og
Stryn deltage Beboerne dels selvstændig dels i stort Antal som.
Leiefolk, i hvilken Egenskab Beboerne af Jölster og den stör-
ste Del af Indre Holmedal ogsaa næsten udelukkende deltage.
Fra Sogn, Ladviks Thinglag og Evindviks Prwstegjeld und-
tagne, er Sögningen til Vaarsildefisket selv af Leiefolk ubety-
delig. Sjelden strækker dette Fiske sig saa langt Syd som til
Sogn. I 1863 fiskedes der dog omtrent 2,000 Tdr. Vaarsild i
Utværs Thinglag (Sulen) til Evindviks Prcestegjeld, der afsattes
til 6 Ort pr. Tönde. Forövrigt har i de Havet nærmest lig-
gende Præstegjelde været drevet de sædvanlige Fiskerier efter
Sommersild, Brisling, Sei, Lange, Torsk, Brosme, Kveite og
tildels Lax og Hummer.

Angaaende Udbyttet af heromhandlede Næringsvei haves
kun ufuldstændige Opgaver, hvorover en Oversigt her med-
deles.

Fra Ladviks Thinglag (Ladvik og Brække Sogne samt



O. Nordre Bergenhuus Amt. 	 C. No. 2.

Bö og endel af Hyllestad Sogne) deltager 2 A, 300 Mand i

Vaarsildefisket. Forövrigt er fisket omtrent 800 Tdr. Sild
aarlig i de 3 förste Aar, der for det Meste er forbrugt i Di-

striktet ; i de 2 sidste Aar af Perioden er derimod ubetydelig
fisket.

Fra Evindviks Præstegjeld deltages almindelig i Vaarsilde-

fisket. Forövrigt er fisket i 1861-1865 Sommersild til
Salg og Udförsel for omtrent 10,000 Spd., af Sei, Lange,
Torsk, Brosme og Kveite omkring 1,000 Tönder aarlig til en
Værdi af 2 A, 3,000 Spd., hvoraf det Meste afsættes til de
indre Bygder i Sogn. Hummer antages at fiskes for omtrent
1,000 Spd. aarlig. Varen udföres til England.

I Askevolds Psmstegjeld og de til Thinglaget af samme
Navn hörende Dele af Hyllestad Prxstegjeld drive Beboerne af
samtlige Gaardbrug, med Undtagelse af 18 A, 20 saadanne,
Fiskeri i större og mindre Grad saavel Vinter som Sommer.

Fra Ytre Holmedals Præstegjeld er Vaarsildefisket drevet
af den störste Del af Distriktets mandlige arbeidsföre Befolk-
ning, og Udbyttet anslaaes til 8 A 10,000 Spd. aarlig i Fem-
aaret. Sommersildefiske drives tildels inden Præstegjeldet,
men sjelden mere end til dettes Behov.

I indre Holmedals Præstegjeld udrustes Baade med Red-
skab til Vaarsildefisket og drives forövrigt Fiskeri hovedsagelig
fra det ved og i Nærheden af Söen liggende Bögstad Sogn,
medens de övrige Sognes Fiskebedrift i Regelen er indskrænket
til, at en Del af Almuen deltager i Vaarsildefisket som Leie-
wand. 380 Mand antages aarlig at være beskjæftiget i sidst-
nævnte Fiske.

Fra Jölster Præstegjeld deltage i dette aarlig omtrent 200
Mand som Leiefolk med en antaget Fortjeneste af 10 Spd. pr.
Mand.

For de Distrikter, der mest deltage i Fiskerierne, er Ud-

byttet opgivet saaledes :
Eids Prxstegjeld i hele Perioden 110,000 SO. af Sild-

og Torskefiskerierne foruden Sild til Husbrug.
Daviks Prwstegjeld i hele Perioden 19,450 Tdr. Vaarsild,

hvoraf t til Salg, 12,800 Tdr. Sommersild, 23,000 Stkr. Torsk
og 5,800 Stkr. Storsei. Al de 3 sidste Kvanta er meget med-
gaaet til eget Forbrug og Salg i Nabodistrikterne.

Selö Prwstegjeld i hele Perioden :
'107,000 Tdr. Vaarsild , hvoraf solgt 100,000 Tdr.

	

10,300	 „	 Sommersild,	 7,000

60,000 Voger Vaartorsk,	 54,000 Voger.

	

3,000	 „ Lange,	 3,000

	

5,000	 „ Sei,	 4,000

	

500	 Lax og Örret,	 450	 „

24,000 Stykker Hummer,	 23,000 Stkr.

Bremanger Præstegjeld i hele Perioden :
30,000 Tdr. Vaarsild, hvoraf solgt 29,500 Tdr.

5,500 a 6,000 „ Sommersild, 	 4 á 4,500
1,600 " Vaartorsk
1,500 „ Sei	 ‘i> virket til Kjöbmandsvare,

800 „ Lange
8,000	 Kveite og Smaafisk, hvoraf solgt 500 Tdr.,

10 A, 11,000 Stkr. Hummer til Salg.

Kinn Prxstegjeld og Vefring Herred i hele Perioden :
54 á 55,000 Tdr. Vaarsild, 	 hvoraf til Husbrug ogNabodistrik-
18 á 19,000 „ Sommersild, ternes Forsyning 15 h, 16,000 Td.
7,500 a 8,000 „ Fisk, der næsten udelukkende er benyttet til
eget Brug og Nabodistrikternes Forsyning,

900 Voger Lax til Salg,
og i det sidste Aar :

33,000 Stkr. Hummer, der er solgt til et engelsk Han-
delshus à 1 Sk. pr. Stk.

Förde Herred aarlig omtrent 13,000 Tdr. Vaarsild, hvoraf
11,000 Tdr. afsættes som Kjöbmandsvare og antages at give
et Nettoudbytte af 1 Spd. 72 Sk. pr. Tönde. 8 á 900 Men-
nesker fra Herredet deltage aarlig i Vaarsildefisket.

Det er væsentlig kun Vaar- og Sommersilden, der kommer
i Handelen som Kjöbmandsvare.	 I dens Tilvirkning er der
neppe foregaaet nogen synderlig Forbedring.	 Saaledes staar
endnu meget tilbage at önske med Hensyn til at bringe Silden
fersk i Salt; i denne Henseende virker for Vaarsildefiskets
Vedkommende det tilvante Forhold, at Fiskeren selv skal være
Salter, höist uheldigt. Den Uregelmæssighed, hvormed Som-
mersildefisket slaar ind, bevirker ogsaa undertiden, at man ikke
er belavet paa Salt og Tönder, eller at Kjöbere ei ere tilstede.
Fiskeredskaberne ere fremdeles de samme, men der er anskaffet
flere större og bedre Baade til Vaarsildefiskets Drift, navnlig
ved at afkjöbe de fremmede Fiskere (Sörefiskerne) deres Baade.
Angaaende den Maade, hvorpaa Vaarsildefisket drives, skal jeg
af den af Fogden i Fjordene afgivne Beretning indtage Föl-
gende

„Deltagelsen i det store Vaarsildefiske er vistnok nu end
mere almindelig end i forrige Quinquennium. I Henseende til
Maaden og Vilkaarene Mand og Mand mellem, hvorpaa Fisket
drives, er Skikkene noget forskjellige i de forskjellige Prwste-
gjelde, men i Almindelighed turde Forholdet stille sig saa: 2de
Baades Mandskaber, tilsammen 6 A, 10 Mand, udgjör et Lag,
der driver Fisket i Fællesskab. De mere Formuende og Drif-
tige udruste gjerne et saadant Lag, bestaaende af kun Leie-
mænd, d. v. s. saadanne, som ikke selv have Garn, undtagen
Formanden, der gjerne er saakaldet Garnmand. Udbyttet af
Fisket deles, forsaavidt der bliver Spörgsmaal om Fordeling,
efter saakaldte Mandslodder, der almindelig beregnes saaledes :
1 Mand uden Garn Mandslod, 3 Garn Lod, 1 Baad
Lod. Foruden den halve Lod, som altsaa efter dette tilfalder
Leiemanden, har denne dog ofte betinget sig Adgang til 1 A, 2
Gange at have ude et saakaldet Lösgarn, eller erholder han
frit leveret Salt til den Sild, som falder paa hans Part, eller
ogsaa 1 Td. saltet Sild. Garnmænd, d. v. s. saadanne, som
tillægge 3 Garn, faa ikke mere end deres fulde Mandslod.
Naar „Sörebaade" benyttes, sluttes undertiden ikke Baad- eller
Fiskelag, og dog skal med en af disse Baade og en Besæt-
ning af 5 á 6 Mand Fisket kunne drives med omtrent samme
Kraft som med et helt Lag 0: 2 „Fjordbaade" med Mand-
skaber. En hel Del Leiemænd faa, istedetfor Andel i Udbyttet,
Pengehyre, der beregnes fra Afreisen hjemmefra til Hjemkom-
sten, og er fra 7 Ort til 2 Spd. pr. Uge paa Rederens Kost
og omkring 3 Spd. paa egen Kost. Med de Fattigste er Ak-
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korden ogsaa undertiden saa, at de kun faa / Lod, mod at
Rederen bolder dem med Kost, Logis, Skindklæder og Stövler
i Fisket. Kun de Dygtigere optages som Garnmænd. —

En stor Del af Almuen herfra har indrettet sig Salte- og
Logihuse paa de forskjellige Fiskepladse, og derhen söge da
Vedkommende Aar efter Aar med Fölger, og forbliver som of-
test liggende der rolige om end Silden stöder under Land paa
forholdsvis nærliggende Steder, hvor de ikke för have færdes.
Grunden hertil er formentlig igjen at söge, dels i at det nu
engang er bleven Skik at salte Mesteparten af Fangsten, iste-
detfor at sælge den i fersk Tilstand, dels i at det vel kan
være vanskeligt at faa Logi andetsteds, men derhos maa den
vistnok ogsaa for en stor Del söges i en vis medfödt Træghed.'

Hummerfisket har i Perioden taget endel Opsving, foran-
lediget ved Opkjöb for engelsk Regning. Endel Lax er ogsaa
i fersk Tilstand paa samme Maade bleven opkjöbt og ud-
skibet.

Bankfisket er fremdeles kun lidet paaagtet og drives kun
med Smaabaade. Makrelfiske drives ikke. En Udrustning
hertil, som gjordes af et Interessentskab i Kinn, havde et uhel-
digt Udfald.

Laxefisket, der tidligere har været af megen Betydning,
har Aar efter Aar aftaget. For at det atter skal tage Opsving
antages det fornödent, at der ved Siden af de ved Lovgivnin-
gen an ordnede Fredningsbestemmelser træffes Foranstaltninger
til Formerelse af Fisken. Et i forrige Femaar i Sogndal an-
lagt mindre Udklækningsapparat for Laxeyngel menes at have
virket heldigt, og der er i den heromhandlede Periodes sidste Aar
gjort Forsög med et större Udklækningsapparat i Lærdalselven,
som ogsaa lover et godt Udfald.

5. Bergvairksdrift.

Grimeliens Kobberværk i Askevolds Preestegjeld har været
i Drift og fra Iste Oktober 1863 under et nyt Interessentskab,
af hvem Driften er udvidet. Fra bemeldte Tid skal der være
udbrudt 1,815 Tdr. Erts og Arbeidsstyrken have været 50
Mand, hvoraf en Del dog alene beskjæftiget med Bygnings-
arbeider. En Smeltehytte er indrettet, men ikke taget i Brug.

Ved Helleviken i ytre Holmedals Prwstegjeld er der af
Titanjern-Compagniet drevet nogle Jernmalmanvisninger, hvoraf
der i 1865 er udbrudt og fört til England som Pröve 800
Tdr. Malm. Nogen Opgave over det anvendte Mandskab er
ikke er holdt.

I de sidste Aar af Femaaret er der taget Skjærp paa
mange Steder i Distriktet.

I Gloppens Prwstegjeld er et Klmberstensbrud og i Hylle-
stad Prwstegjeld et Kværnstensbrud, ligesom flere Steder Helle-
brud, men nogen ordnet og stadig Drift foregaar ikke.

6. Fabrik- og Industrianlæg.

Fra Fogden i Sogn fölger . Opgave efter Schema No. 2.
I den sidste Del af Femaaret er ved et Par Saugbrug i Sogn,
hvis Produktion er störst, forbedrede Indretninger anskaffede,
nemlig Sauggrinder med flere Blade (de saakaldte Silkeblade)

istedetfor man ellers har kun et temmelig grovt Blad i Grin-
den. Det antoges för, at de finere Silkeblade ikke skulde være
anvendelige paa det Tömmer, som aavirkes her, men Erfaring
har nu vist, at dette kun var en forudfattet Mening. Ved de
samme Saugbrug er ogsaa til samme Tid anskaffet Cirkelsauge,
som ved Femaarets Udgang ikke vare komne i fuld Drift. I
Sönd- og Nordfjord opgives der ikke at være andre Industri-
anlæg end 4 Farverier med Perse, hvoraf 2 oprettede i Fem-

aaret. Et Teglverk, der i 1860 anlagdes i Stryn, nedlagdes
efterat have været i Drift i 3 Aar. I den förste Del af Fem-
aaret blev der tilstaaet en Gaardbruger i Indviken Patent paa
Forarbeidelse af Tönder ved Maskine. Der blev ogsaa anlagt
et Par Töndefabrikker, men Sagen har ikke vundet nogen Ud-
b redelse.

'7. Binæringer.

Husfliden tilfredsstiller i det Væsentlige Almuens eget Be-
hov af Klæder, Bohave, simple Gaardsredskaber og Fiskegarn.
I Sogn, navnlig de indre Distrikter, forfærdiges nye Klæder og
Skotöi al dertil oplærte Bygdeskræddere og Skomagere, som.
sysselsættes det hele Aar, med Undtagelse af de travleste Aan-
netider, ved at arbeide i Husene hos Kunderne. Ved Siden
heraf gjælder det for hele Amtsdistriktet, at Smede og Byg-
ningsmænd drive sin Virksomhed mere og mindre som Haand-
værk. Som Husflidsgjerninger kan, foruden de ovennævnte al-
mindelige, nævnes Forarbeidelse af Tönder og Töndebaand, som,
hvor Materialier dertil haves, har tiltaget betydeligt i Fem-
aaret, samt af Esker, Tiner og Trækjörelder, som allerede
omhandlet under 3die Afsnit. Herhen maa ogsaa tildels hen-
föres Bygning af Baade, men denne Gjerning drives ogsaa for
en Del . mere haandværksmæssig af enkelte Personer, som deri
have opnoaet en större Færdighed, og som derfor arbeide dels
i sit Hjem efter Bestilling, dels og formentlig hyppigst borte
hos vedkommende Bestillere. I Sönd- og Nordfjord er der i
Femaaret bygget 9 Jagter, hvoraf 2 i Indviken, 5 i Gloppen og
2 i Indre Holmedal, og af Baade i Stryn og Indviken 20, i
Gloppen 150, i Davik 30 Stykker og desuden et mindre Antal
i Eid, Bremanger, Kinn, Förde, Indre Holmedal og Askevold.
Prisen paa Baade opgives fra 6 til 20 Spd. For Sogns
Fogderi er ingen Opgave erholdt over Antallet af byggede
Jagter og Baade; det naar ikke op til hvad der er angivet
for Sönd- og Nordfjord. Tærskemaskiner, hvis Anvendelse er
bleven temmelig udbredt i Femaaret, og som i Almindelighed
drives ved Vand, forfærdiges flere Steder i Distriktet, især i
indre Nordfjord. I Horningdals Sogn til Eids Prwstegjeld dri-
ves en ikke ubetydelig Fabrikation af Ljaaer, hvoraf aarlig
sælges omkring 2,000 Tylvter h, 1 Spd. 32 Sk. pr. Tylvt. For Be-
boerne af Eids og Stareims Sogne i samme Præstegjeld er
Udförelsen af Bygningsarbeide, navnlig i Aalesund og Söndmöre,
en temmelig betydelig Indtægtskilde, der er anslaaet til ikke
mindre end omtrent 18,000 Spd. aarlig, men det tilföies ogsaa,
at denne Bedrift for Flere, som ikke have kunnet modstaa
Fristelserne til uordentligt Levnet, har været uheldbringende.

Jagt drives ikke i nogen betragtelig Udstrækning. 	Der
fældes endel Ryper, Aarfugl og Harer, som afhændes, og enkelt-
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vis Hjort og Rensdyr, de sidste i de Filefjeld nærmest til-
grvendsende Trakter, ligesaa Rovdyr og Rovfugl. De udbetalte
Præmier for disse sidste har været:

Björn. Ulv. Jerv. Gaupe. Örn. Bjergugle. Hönsehög.

	

for SognsFogderi 42 . 30. 8.	 9. 432.	 23.	 151.

	

" Fjordenes Do. 33. 9. - 	 G. 229.	 24.	 129.
Fogden i Sogn anslaar Fogderiets Indtægt af Jagt til 4 h

500 Spd. aarlig.
Fragtfart med Seilfartöier indskrænker sig væsentlig til

Transporter under og i Anledning af Fiskerierne samt af Skov-
produkter og Poteter. Forövrigt optages Fragtfarten mere og
mere al Amtskommunens Dampskibe.

Landtransport som Næringskilde foregaar alene i Lærdals
Præstegjeld og tildels ogsaa i Sande Sogn til Indre Holmedals
Prtestegjeld, nemlig mellem Viksvandet og Osen ved Bunden af
Dalsfjorden, 1-R- Mil, samt mellem Viksvandet og Vadeim ved
Sognefjorden 11-4 Mil. Gjenstand for Transport gjennem  Lærdal

er Rögelax, Smör, Ost og Skind, der bringes til Östlandet og
navnlig til Christiania. Den er ikke betydelig og afgiver neppe
nogen Fordel for dem, der udförer den.

Lærdals Marked er det eneste autoriserede i Amtet. Sög-
ningen dertil er i Aftagende, og det har udelukkende Betyd-
ning for Omtuskning af Sild og Fiskevarer, hvormed Havfolket
kommer ind, mod Fedevarer, Poteter og Trævarer. Lignende
Tuskhandel foregaar fremdeles under Höstthingene for Indre
Holmedal, Förde og Stryn, hvilke holdes ved Bunden af Dals
Förde- og Nordfjorden.

Antallet af Landhandlere er i Sogns Fogderi 46 og i

Sönd- og Nordfjords Fogderi 41.

Almuen afhænder sine Produkter enten selv i Bergen eller
forsaavidt Landbonæringen angaar, til Opkjöbere i Distriktet,
mindre til Handelsmændene dersteds. Salg til  Opkjöbere synes
at vinde adskillig Indgang, navnlig i Sogn, og begunstiges af
Forholdene for Afsætning af disse Produkter i Bergen, da de
dersteds hverken ere Gjenstand for Torvehandel eller for Kjöb-
mandshandel , og da der ikke findes anstændige Udsalgs-
lokaler.

8. Distriktets Tilstand i Almindeligh ed.

De fra Sorenskriverne efter Schema No. 4 meddelte Op-
gayer udviser, at der i Femaaret er thingicest Pantebreve og
Skifteudlæg i fast Eiendom til Belöb 569,098 Spd., aflæst Hæf-
telser af samme Art for 398,509 Spd. og afhændet faste Eien-
domme for 785,168 Spd.

Priserne paa Jordegods opgives at have holdt sig omtrent
ved det samme som i forrige Femaar, der var

400 Spd. pr. Skylddaler i indre Sogns Sorenskriveri,
200 h 350 pr. Do. i ytre Sogns Do.,

250 pr. Do. i Söndfjords Do. og
280 pr. Do. i Nordfjords Do.,

maaske med nogen Tendents til Stigen i ytre Sogns Sorenskri-
veri og noget lavere, gjennemtnitlig 220 Spd., i Söndfjords
Sorenskriveri.

Af Executioner og Udpantninger er afholdt i
Sogns Fogderi . . . . . 3,006 for Belöb 38,157 Spd.
Sönd- og Nordfjords Fogderi  6,864 ,, 	 „ 61,813 „ 

Tilsammen for Amtsdistriktet 9,870 for Belöb 99,970 Spd.
Ovennævnte Opgaver, der udvise en Forögelse af Pante-

&Aden med 170,000 Spd. og — mod foregaaende Femaar —
en Fordobling af det Belöb, som har været Gjenstand for
Execution og Udpantning , lade formode en Tilbagegang i
Velstanden inden Distriktet. For en temmelig stor Del af
Distriktet have Aaringerne med Hensyn til Jordbruget været
mere og mindre uheldige . Koldt og raat Sommerveir har
været fremherskende gjennem hele Perioden og været til Skade
for Aarsvæxten i hele Söndfjords Sorenskriveri og forövrigt i
de ydre og i de höiere liggende Dele af Amtet. Det sidste
Aar (1865) har ogsaa været uheldigt for Potetesavlen i de
indre Dele af Sogn. Fra Distrikterne i Söndfjords Sorenskri-
veri., der deltage i Vaarsildefisket, klages der, Bremanger Præ-
stegjeld undtaget, over at Udbyttet af dette i flere Aar har
været lidet. Kommuneudgifterne ere overalt stegne, især til
Skolevæsenet og til Kirkerne, som de fleste Steder enten op-
föres nye eller udvides og istandsættes. Naar det i flere Ind-
beretninger fra Prxstegjeldene anföres, at Velstanden er i Til-
bagegang, skulde dette derfor ogsaa findes sandsynligt. Imid-
lertid tör det antages, at Forholdet ikke er fuldt saa uheldigt,
som disse Indberetninger lade formode. I denne Retning ud-
tale ogsaa Fogderne sig, der formene, at naar i Sogns Fogderi
undtages Jostedal og Borgunds Thinglage samt enkelte Dele
af Aurland og Ladviks Prmstegjelde, og i Sönd- og Nordfjords
Fogderi Jölster Prwstegjeld, har ingen Tilbagegang, men flere
Steder tvertimod Fremgang i den ökonomiske Tilstand fundet
Sted. Om end Forholdet, navnlig for en Del af Söndfjords
Vedkommende, ikke er fuldt saa godt, saa tör det dog antages,
at Distriktet forövrigt og i det Hele er gaaet fremad. Hertil
har bidraget billige Kornpriser og den höie Værdi, hvori samt-
lige Produkter, som Almuen har havt at afsætte, har staaet, i

Forbindelse med den ved Damp skibsfarten lettede Kommunika-
tion. Bremanger Præstegjeld og hele Nordfjord har med vox-
ende Kraft deltaget i Fiskerierne og havt godt Udbytte deraf,
hvorfor disse Distrikter have hævet sig ikke ubetydeligt i Vel-
stand. • I Modsætning hertil er det höiligen at beklage, at det
övrige Söndfjord, der for den störste Del ligger saa at sige
midt oppe i Vaarsildefisket, og for en stor Del tillige har let
Adgang til at drive de andre större Fiskerier, ikke har havt
större Udbytte af denne Bedrift, og ikke har kunnet berede
sig en ökonomisk god Tilstand. Forholdet tör dog enkelte
Steder være bedre end det angives.

Hvor Sparebanker ere oprettede, have disse en jevn Frem-
gang, saaledes som de aarlig indgivne Oversigter over samme
udviser. I Kinns Præstegjeld oprettedes i 1861 en Sparebank,
der ikke er autoriseret, hvori ved Udgangen af 1865 176 Ind-
skydere havde tilgode 9577 Spd. 87 Sk., medens Banken under
sin Virksomhed havde optjent som Overskud 264 Spd. 75 Sk.
En detailleret Beretning over Bankens Virksomhed fölger.

Som anfört antages de Nordfjordske Distrikter at have
gaaet frem i Velstand i Femaaret.	 Ved Siden deraf viser



8	 C. No. 2. Nordre Bergenhuus Amt. 0.

Tabel No. 4 for Sorenskriveriet, at Belöbet af de thinglæste
Hæftelser overskrider Belöbet af de aflæste med henimod 60,000
Spd., altsaa med mere end en Trediedel af den for hele Am-
tet udvisende Overskridelse. Af denne tilsyneladende Modsi-
gelse vil det formentlig fremgaa, at de fornævnte Opgaver ikke

og for sig afgive paalidelige Momenter til derefter at be-
dömme Velstanden i Distrikterne.

Tjeneste- og Daglön er for Sogns Fogderi opgivet til den
samme som i forrige Femaar, henholdsvis 20 A, 30 Spd. aarlig
og. 30 a 48 Sk. daglig for Mandspersoner samt 12 A, 16 Spd.
aarlig og 18 A, 20 Sk. daglig for Kvindespersoner. I Fjorde-
nes Fogderi har Tjenestelönnen gjennemsnitlig været 24 Spd.
for Drenge, 12 Spd. for Piger samt Daglönnen henholdsvis 24
a 48 Sk. og 20 A, 28 Sk. I de anförte Dagpenge er Kost-
holdsgodtgjörelse indbefattet.

Af ny Vei er i Femaaret kun oparbeidet 4- Mil Bygdevei;
omlagt er"-k Mil Hovedvei og omtrent .3 - Mil Bygdevei.	 Fra

Veiinspektörerne vedlægges Opgaver over Milelængden og Be-
skaffenheden af Distriktets Veie. Den stedfundne Omlægning
af Hovedvei vedkommer Linien gjennem Lærdals Præstegjeld.
Flere Partier af denne vigtige Kommunikationslinie vente endnu
paa at omlægges, saaledes at de Udgifter, som paa enkelte
Strækninger gjennem flere Terminer ere anvendte paa at til-
veiebringe tidsmæssig Vei, kunne komme til fuld Nytte. Til
Bestridelse af Amtsveikassens Udgifter har været udlignet pr.
Skylddaler: i 4861: 345k., i 1862: 24 Sk., i 1863: 30 Sk.,
i 1864: 32 Sk., i 1865: 30 Sk.

Den paa Amtets Fjorde i forrige Femaar aabnede Damp-
skibsfart ved Dampskibene Framnæs og Fjalir, hver paa 40
Hestes Kraft nominelt, som er Amtets vigtigste Kommunika-
tionsmiddel, har med Held virket til Distriktets Opkomst. En
Oversigt over Indtægterne ved samme fra förste Driftsaar til
Udgangen af Driftsaaret 18g-g- (iste April 1866) hidsættes:

Sogneruten. Sönd- Sc Nordfjordsruten.

Passager-
fragt.

Godsfragt. Tilsammen. Passager-
fragt.

Godsfragt. Tilsammen.

Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd.
18B 8,402 4,086 12,488 6,250 3,176 9,426
18-N 8,808 5,253 14,061 6,942 4,632 11,574
18 61 10,429 6,016 16,445 7,311 5,275 12,586
4 8 62 9,945 6,107 16,052 6,888 6,029 12,917
18H- 10,434 7,001 17,435 6,266 6,077 12,342
18-a 11,730 6,615 18,345 7,566 	I 7,417 14,983 Desuden ved Buxering 242 Spd.

Iste April 18-n- 12,219 7,886 20,105 8,470 7,436 15,906 Ligesaa	 343 Spd.

Transpvt
Sogndal .
Aurland .
Leganger
Balestrand
Vik .
L a dvik .
Evindvik .
Hyllestad
Askevold
Ytre Holmedal
Indre Holmedal
Förde .
Jölster
Kinn
Bremanger
Selö . .
Davik
Eid . .
Gloppen .
Indviken .
Stryn . .

	553 	 551	 11	 75	 114	 1,304

	

95	 139	

•	

38	 31	 303

	

91	 23	 14	 81	 21	 230

	

47	 69	 4	 16	 136

	

153	 11	

•	

17	 9	 190

	

87	 60	 7	 75	 35	 264

	

8	 4	 1	 1	 2	 16
• 6	 2	 8

	fl 	 1	 7	 8

	

1	 8	 1	 15

	II 	 11	 II	 fl

• 6	 10
	

16

	

5	 83	 7
	

95

	fl
	 3	 fl
	 3

. I det Hele 10

fl 	fl 	17

1	 1

Kilns ganske enkeltvis.
6	 6	 12

Til Bestridelse af Amtskommunens Udgifter udenfor Vei-
væsenet er udlignet paa Skylddaleren i 1861: 1 Spd. 64 Sk.,
i 1862: 105 Skilling, i 1863: 117 Sk., i 1864: 1 Spd. 29
Sk., i 1865: 92 Sk.

Af Bygdemagaziner gives kun 2 i Amtet, nemlig i Borgunds
og Lærdals Thinglage. Det förste  ejede ved Udgangen af 1865:
147 Tdr. Byg paa Oplag og 206 Spd. 83 Sk. udlaante Penge;
det sidste 643 Spd. 11 Sk. i udlaante Penge, men intet Korn.
Disse Indretningers Virksomhed i deres oprindelige Öiemed kan
betragtes som ophört.

I Hafslo Præstegjeld oprettedes i 1865 et privat Brand-
forsikringsselskab for Bygninger, hvis Statuter ved höieste Re-
solution af 20de Mai samme Aar ere approberede.

Ifölge de fra Sognepræsterne modtagne Opgaver har An-
tallet af Udvandrede fra fölgende Prwstegjelde  været:

a) Til Amerika:
1861. 1862. 1863. 1864. 1865. Tils.

	fra Lærdal	 . 130 120	 3	 20 69 342
- Lyster	 . 262	 248	 5	 22	 5 542
- Jostedal	 .	 31	 2	 2	 35

	

Hafslo	 . 121	 162	 31	 39	 353
- Aardal	 .	 9	 19	 3	 1	 32

11 7)
5

fl 11

71 71

17 fl

Lateris 553	 551	 11	 75 114 1,304 Tilsammen 1,045	 863	 39	 398 256 2,611

fra



. 1862.
10
23

8
18
19
35
10
17

1863. 1864. 1865 + Tils.
5	 4	 5	 38

28	 24	 20	1061)

10	 2	 5	 28
18	 15	 13	 772)

2	 1	 353)

14	 21	 18	 102)
8	 14 10	 53

19	 28	 16	 83
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fra Lærdal
- Lyster
- Jostedal
- Hafslo
- Aardal

Sogndal
- Aurland

1,	 1,	 1/	 /I

9	 9	 18	 8	 10	 545)

15	 25	 3	 10	 22	 756)

8	 20	 18	 18	 15	 79

fl 	 12	 9	 7	 11	 397)

,)	 3	 fl	 4	 48)

21	 26	 30	 18	 21	 116
I det Hele 7	

•	

7

11
	

1,	 1,

fl 	 7,

9

1,	 11

I det Hele 75 .	 . 75

1,	 11	 1,	 1,	 1,

Kims ganske enkeltvis.
10	 11	 14	 16	 8	 599)

Tilsammen . 145 243 196 189 175 1,039.
Af de til andre Steder end Amerika Udflyttede, hvoraf

til Nordland 59, antages Flere at vende tilbage efter nogle
Aars Forlöb.

Om Aarsagerne til Udvandringen til Amerika lader sig
formentlig intet Nyt sige. Forventning om forbedrede Kaar
for sig eller Börn, gode Efterretninger, tildels Opmuntringer og
ikke sjelden Reisebidrag fra Slægt og Kjendinge, som allerede
ere bosatte dersteds, ere formentlig Hoveddrivfjedrene. Amerika
er ikke længere et ubekjendt Land, ligesaalidt som Reisen

Heraf 15 til Nordland.
11
	 19	 fl

2	 11

fl
	 10

3
71	 i 12	 11

2 71

Til Nordland.
Heraf 3 til Nordland.

dertil i Almindelighed ansees som afskrækkende i de Bygder,
hvorfra Udvandring er kommen i Gang. En livlig Korrespon-
dance finder Sted mellem disse og Iljembygden, og Flytning
til Amerika dröftes i de fleste Huse. Det er især Husmands-
og Inderstklassen samt ugifte Personer af Gaardmandsklassen,
der udvandre, men ogsaa mange Gaardmandsfolk.

Vanskeligheden for at faa Tjenestefolk er som Fölge af
Udvandringen stor, men det kan dog neppe endnu paavises, at
Driftsmaaden paa Grund deraf er bleven forandret.

Hvad Sædelighedsforholdene angaar, saa ere disse neppe
undergaaede nogen synderlig Forandring. De nedarvede
Skikke vedligeholdes og nære mange af de herskende Uswde-
ligheder. De langvarige selskabelige Sammenkomster ved Bryl-
lupper og Begravelser afstedkommer Umaadelighed i Drik og
letfærdig Omgang mellem de forskjellige Kjön, ligesom Ung-
dommen, der fra den tidligste Alder fölger Forældrene og del-
tage i disse Selskaber, opvænnes i allehaande Letfærdighed.
Dette gjælder dog fornemmelig de indre Dele af Sogn, hvor
ogsaa Nattelöberiet fremdeles hersker saavelsom Tyendets og
Börns Natteleie paa Fjöslemmen. Det trösteslöseste ved dette
Forhold er maaske, at Husbondsfoik og Forældre i Regelen
ikke foretage noget for at hindre denne Uskik, og at, om de
end finde det fordærveligt, at Ungdommen förer et töileslöst
og usædeligt Liv, saa er der sjelden og aldrig Nogen, som vil
og tör træde op derimod. De uægte Födslers Antal er derfor
i de indre Bygder af Sogn talrigt, medens Forholdet i de övrige
Distrikter er nogenlunde godt. En særskilt Opgave over dette
Forhold for hele Amtsdistriktet i Aarene 1860-1864 er tid-
ligere indsendt til Kirkedepartementet.

B. Ladestedet Flom

Af den konstituerede Magistrat, Lensmanden i Brandsö
Thinglag, anföres om Ladestedet :

„Handelen med Landdistrikterne er endnu kun ubetydelig
og indskrænker sig hovedsagelig til Luxusartikler, Bröd, Öl og
Vin, idet nemlig den störste Del af Almuen fremdeles driver
sin betydeligste Handel med Bergen; dog har det maaske i
denne Henseende forandret sig noget i det sidste Aar. De
Handlende, der ingen Handel eller Skibsfart drive paa Udlan-
det, tage sine fleste Varer fra Bergen. Kun af og til er mal
de nordenfjeldske Dampskibe indfört fra Hamburg noget ube-
tydeligt af Kaffe, Sukker og Hvedemel m. m. Haandverks-
driften har intet Fremskridt gjort, og de herværende faa Haand-
værkeres Arbeider afsættes kun paa Stedet. Fabrikanlwg og
Skibsbyggeri haves ikke."

Opgave fra Magistraten over Antallet af de forskjellige
næringsdrivende Borgere og af skatteydende Indvaanere ved-
lægges.

b) Til andre Steder:
1861

14
11

3
13
13
14
11

- Leganger	 3
- Balestrand
- Vik	 . .
- Ladvik
- Evindvik
- Hyllestad
- Askevold	 .
- Ytre Holmedal
- Indre Holmedal .
- Förde	 .
- Jölster
- Kinn . .
- Bremanger
- Sells .
- Davik
- Eid .
- Gloppen
- Indviken

Stryn .

. I det Hele 9 .

Nordre Bergenhus Amt den 11de April 1868.

Underdanigst

J. C. Falsen.





C. No. 2.

P.

Romsdals Amt.

Underdanigst Beretning
om Romsdals Amts oekonomiske Tilstand i Femaaret 1861-1865.

A. Amtets Landdistriet.

Jordbruget.

Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt, hvorvel kun
langsomt, fremad.

Som almindelige Omstændigheder, der have bidraget til
Jordbrugets Udvikling maa nævnes den voxende Velstand og
tiltagende Oplysning, hvorhos særligen fortjener at fremhæves
den mindre bekostelige Maade og derved lettede Adgang, den
senere Tids Lovgivning har aabnet til, gjennem offentlig For-
anstaltning, at faa Jordfællesskabet udskiftet.

Som Tegn til at en bedre Sands for Jordstellet er vakt i
Districtet skal jeg tillade mig at paapege den temmelig vide
Udstrækning, hvori Almuesmanden har sögt Jorden udskiftet,
Oprettelsen af Landboforeninger, Indskrænkning i Vaarbeitnin-
gen samt en större Efterspörgsel og Benyttelse af bedre Ager-
dyrkningsredskab er.

Hvad specielt betræffer Redskaberne skal jeg oplyse, at
de tidligere benyttede Ploge med Veltefjæle af Træ, Harve med
Tinder af Træ og Spader med Blade af jernbeslaaet Træ, mere
og mere begynde at give Plads for Ploge med jernbeslaáede
Veltefjæle, Harve med Tinder samt Spader med Blade, af heelt
Jern. At Jordstellet har gjort noget væsentligt Fremskridt i

Femaaret, kan imidlertid neppe paastaaes med Rette. Det maa
navnligen indrtImmes, at de Agerdyrkningsredskaber, der i Al-
mindelighed taget benyttes i Disirictet, fremdeles ere af de sim-
plere Slags, og at Redskaber tilhörende et mere udviklet Jord-
brug kun undtagelsesviis forefindes hos den simple Almues--
mand.

Videre maa man beklage, at Vigtigheden af gjennem  til-
strækkelig Afgröftning at bortlede skadeligt Vand ikke har
vundet nogen udbredt Anerkjendelse hos Almuesmanden.

Den bedre Sands for Jordstellet aabenbarer sig forövrigt
fornemmelig i de fra Havet mere fjernt liggende Districter,
hvori denne Bedrift er Hovednæring ; men Undtagelser fra denne
Regel finder dog ogsaa Sted i enkelte til Havet grændsende

Strög, vistnok af mindre Omfang, hvori lægges for Dagen en
rosværdig Iver for Jorddyrkningen — en  Omstændighed, der

vistnok for en væsentlig Deel forklares af den större Velstand,

Befolkningen der har vundet op til.

Til væsentlige Hindringer for Jordbrugets Fremme og Ud-

vikling i Districtet maa fremdeles regnes, foruden Mangel paa
önskelig Indsigt og Capital, det hyppige Jordfælleskab og den
Vanskelighed paa mange Steder, som Anskaffelsen af hensigts-
mwssigt og billigt Gjerdemateriale lægger i Veien for at be-

skytte Jorden mod Indgreb fra Naturens Side, hvilket virker
til, at Eiendommene forblive i et Slags Fællesskab endog efter-
at de ere formeligen udskiftede deraf.

Fremdeles höres Klager fra Gaardbrugerens Side over, at
det er saa vanskeligt at faa Tjenestedrenge, og at Mangelen
derpaa gjör det umuligt efter Önske at faae Jordveien skjöt-
tet og forbedret.

I det sidstforlöbne Femaar er efter Fogdernes Indberetnin-
ger blevet opdyrket af Nyland:

i Nordmöre Fogderi 623 Tönder Land.
i Romsdals	 Do. 678
i Söndmöre Do. 5411

1842i Tönde Land.

Arealet af det i næstforrige Periode opdyrkede Land ud-
gjorde efter Beretningen 18512 Tönde, altsaa noget (94 Tönde)
mere end efter Opgaverne i det sidste Femaar; men ligesom
Opgaverne neppe ere saa ganske at stole paa, saaledes har jeg
Grund til at tro, at Landbefolkningen i denne Periode mere
end tidligere har lagt Flid paa at forbedre det ældre opdyr-
kede Jordsmon, og det Forhold, at Jordforbedringen mere ta-
ger en intensiv end en extensiv Retning, bör vistnok betragtes
som et glædeligt, saalænge ikke Kræfterne tillade i önskeligt
Omfang at virke i begge Retninger. Idetheletaget synes Land-
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manden at were mindre tilböielig til at opdyrke Myr, hvoraf
Districtet har saa stor Overflod.

I den Anledning yttrer Fogden i Romsdal i sin Indberet-
ning omtrent som fölger : „En raskere Fremskriden af Nylands
Opdyrkning kan neppe ventes at vine indtræde, saalænge Land-
manden ikke mere end hidtil gjennemtrænges af Overbeviisnin-
gen om, at i Længden Opdyrkning af Myrland fremfor den
stenige og magre Aur og Graus, hvoraf de heldende Liers
Jordsmon som oftest bestaar, er fordeelagtigere baade paa Grund
af Myrjordens almindeligviis större Indhold af plantenærende
Stoffe, dens lettere Dyrkning og Drift, Myrudtapningens gavn-
lige Indflydelse paa de climatiske Forholde, den opdyrkede
Jords större Evne til, formedelst den plane Beliggenhed, under
vedholdende Törke at bibeholde den for Vegetationens Text
fornödne Fugtighed og Gjödning, medens de skrinde, sandige
Lier, der baade ere besværlige og kostbare at dyrke og kost-
bare og vanskelige at holde ved Hævd, under langvarig Törke
vise en for skarp fremdreven eller endog henvisnende Vegeta-
tion, og i stærkt Regnveir beröves ved det gjennemrislende
Vand en Deel af det tjenlige Jordsmon og det samme paaförte
Gjödningsstof" — en Udtalelse jeg i det Væsentlige kan tiltræde
som faaende Anvendelse paa den större Deel af Amtsdistrictet.

Ogsaa i den sidstforlöbne Periode har Opdyrkningen af
Nyland foregaaet i störst Omfang i de fra Havet fjernere lig-
gende Districter.

Fremdeles sporer man kun lidt til, at Landmanden ind-
skruanker sin Fjeldslaat, der for en meget stor Deel ikke giver
et Udbytte, der staar i noget rimeligt Forhold til den anvendte
Tid og Omkostning. Denne Almuesmandens Ihærdighed i at
fortsætte med nævnte Bedrift, om den end er noksaa lidetregnings-
svarende, anseer jeg for en stor Ulykke for Jordbruget, idet
derved for dette spildes Kræfter, som saa höiligen tiltrænges
til Jordens Opdyrkning og Forbedring.

At et bedre Skjönne med Hensyn til Jordstellet baade i
den nys antydede og i andre Henseender begynder at faa Ind-
pas hos Landalmuen tror jeg imidlertid; som foran antydet —
fast paa.

Amtets Landbrugsskole og Landhuusholdningsselskaber saa-
Sogneselskaberne, der for en Deel kunne betragtes som,
disses Affödninger, have efter min Formening paatageli-
gen virket dertil. Som forhen antydet har Udskiftningen
gaaet meget fremad i Femaaret.

I Forbindelse hermed skal jeg, stöttende mig til den mod-
tagne Indberetning fra Fogden i Nordmöre, oplyse, at Udskift-
ningen i et enkelt District — Surendalen , hvor indtil Aa-
ret 1861 de 1- af Brugene laae  i Fællesskab, i de 3 sidstfor-
löbne Aar har havt en saadan Fremgang, at de fleste deri
værende Brug nu ere löste fra Fællesskabet.

De almindelige Sædearter i Districtet ere fremdeles Havre,
Blandkorn, Byg og Potetes, hvoraf den förstneevnte er Ho-
vedudsæden.

Potetesdyrkningen har i Femaaret tiltaget med den for-
svindende Frygt for den tidligere saa almindelige Sygelighed
ved Frugten, Törraaddenhed, der rigtignok i Periodens sidste
Aar paa flere Steder atter kom tilsyne i en foruroligende Grad.

Rug dyrkes fremdeles i ringe Mængde og Hvede fast ikke.
Med Dyrkning af Bælgfrugter har det neppe i Femaaret

gaaet synderlig fremad.
I almindelig gode Aar antager jeg i Districtet avles "mere

af Potetes, end der i dette forbruges ; hvorimod Amtet i Almin-
delighed taget hvert Aar tiltrænger Tilförsel af Korn, hvortil
i meget frugtbare Aar Behovet dog vil indskrænke sig til en
reen Ubetydelighed, ja enkelte Districter ville i saadanne endog
avle Noget til Afhændelse.

I middels gode Aar formener Fogden i Romsdal, at der
til bans District indföres en 6 a 700 Tönder Korn, især
Byg; Fogden i Nordmöre antager at i saadanne Aar Surendal
og Rindal vil have en Avling af Korn, der afgiver Noget til
Udförsel, at Gimnæs og paa det Nærmeste ogsaa Stangviks
Kornavling vil afgive det Tilstrækkelige til Behovet, medens
folgende Districter vil tiltrænge en Forsyning:

Sundal og Oxendal af circa 	 . . 100	 Tönder.

Thingvold	 . 1000
Qværnws	 . . 500
Edö	 1000 a 1500
Aure	 .. 700
Den modtagne Indberetning fra Fogden i Söndmöre inde-

holder ingen Oplysning om, hvorvidt dette Districts Avling af
Korn under almindelige Forholde er tilstrækkeligt for Behovet.,
hvorimod det antages at fremgaa af Lensmændenes Beretnin-
ger, at Avlingen i Harham, Ulfsteen og Örskoug i gode Aar
er nogenlunde tilstrækkelig for Behovet, medens i almindelige
Aar folgende Districter tiltrænge en aarlig Tilförsel:

Sunelven af circa . 	 . . 800	 Tönder.
Volden -	 . 2 a 3000
Vanelven	 . . 800
Hjörundfjord	 . •	 6 a 700
Dahle
	

1000 a 1500
Hvad Kornforsyning udenfra Herö med Sandö, Borgund

og Skoue tiltrænge i almindelig gode Aar, udtale vedkommende
Lensmænd sig ikke directe om; efter Indberetningerne skulle
imidlertid Districterne i det forlöbne Femaar gjennemsnitlig pr.
Aar have forbrugt af fremmed Korn:

Herö med Sandö omtrent • • 	 3060	 Tönder
Borgund	 2500	 —
Skoue	 750	 —
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I Indberetningen fra Fogden i Nordmöre meddeles  folgende Opgave
	----

Fogden i Romsdal opgiver i sin Beretning, at Udsæden
pr. Maal Jord i hans District gjennemsnitlig udgjör :

af Havre .	 4 Skjeepper,
- Byg .	 2
- Rug . .
- Blandkorn
	

3
- Potetes . . . 2 a 21 Tönde.

Sidstnævnte Foged  bemærker derhos, at der efter de ham
meddelte Beretninger finder en stor Forskj el Sted mellem Po-
tetesudsæden pr. Maal i de forskjellige Districter, og fremhæver
derhos specielt, at medens den gjennemsnitlige Udsæd pr. Maal
i Volds Thinglag skal udgjöre 3 Tönder, saaledes skal  Udsæden

Akerö og Bod kun udgjöre I Tönde. At et lignende For-
. hold finder Stied i Nordmöre, fremgaar af den foranstaaende
Opgave, der udviser, at man i Sundal, Oxendal, Surendal og

Rindal af Potetes bruger at udsætte paa Maial 3 Tönder, me-
dens man i Edö, Halse og Stangvik af samme Rodfrugt paa
Maal kun udsætter det Halve.

I Romsdals Fogderi angives Foldigheden i almindelige
Aaringer som fölger:

Havre .	 . 6a 7.
Byg. .	 7 a 1 I.
Blandkorn . 	 7 a 9.
Rug	 6a 8.
Potetes	 8 a 9.

Om Foldigheden og Udsæden pr. Maal giver Indberetnin-
gen fra Fogden i Söndniöre ingen Oplysning, hvorimod det
fremgaar af Lensmændenes Opgaver og Oplysninger, jeg paa
anden Maade har erhvervet, at samme udgjor

Foldighed. Udsæd pr. Maal.

Hvede. Rug. Byg. Bl.korn. Havre. Potetes. Hvede. Rug. Byg. Bl.korn. Havre. Potetes.

Vanelven ii ii 5 4 a 5 4 5 iiTd. ,,Td. 4 Td. i Td. 1 Td. 2 Td.
'Herö ogSandö ii 71 6 5 4 6 ii	 - 77 	 -

1
1 —

5
B 	 --

3
4	 — li- -

Ulfsteen ii ii 8 6 5 10 ii	 - ii	 - i
tE	 —

5
IT 	 — i	 - 2 "2 -

Harham ii sy 10 9 8 10 Yy	 - yy	 - 1	
—/*

e -# 1- 3-
Borgund ii ii 4 5 5 6 i5	 - ii	 - 51.- 6- 	-

3
.8	 — 1q	 — 4 -

Skoue ii r 4 5 5 6 n	 - ii	 - 6
It —

3
ir	 —

1
q	 - 4	 -

Orskaug ii ii 7 6 5 8 ii	 - ii	 - s'	 -
s
-4.-	 —

3
"4'	 — 2?-2-

Hjörundfj or d ii ii 5 41 4 6 ii	 - ii	 - i	 -
7
ir	 - i	 - 3	 -

Volden n Ty 8 6 4 8 n	 - -Y.,
i	

-5' *2 -
5	 —W 3	 -

Dahle 12 8 7 6 6 7 I - 1
4	 -

i
2	 — 4— '4	 — 21 -

Sun elven ,, 7 5 44- 4i 7 n	 - n	 - 43	 - 1 3- 	-4
1-1,- - 1.1 -

Ifölge denne Opgave er saaledes Udsæden pr. Maal af
Potetes fuldkommen saa forskjellig paa Söndmöre, som i de
andre Amtets Fogderier.

Til Kornets AftEerskning komme Tærskemaskiner,  i Almin-
delighed drevne med Vandkraft, mere og mere i Brug, hvorved
selvfölgeligen spares megen Haandkraft, hvilket er til stor For-
del for et District som Romsdal, hvor man derpaa har saadan
Mangel.

Noget Forhold mellem Ager- og Englandets  Udstrækning
seer jeg mig ikke istand til at opgive.

Som ogsaa bemærket af Fogden i Romsdal og af fiere
Lensmænd ere forholdsviis kun faa Gaarde ordentlig opmaalte,
Englandet ligger for en stor Deel spredt og bevoxet med Krat-
skov, medens paa den anden Side Agrene ligge i oftere ure-
gelmæssige Teige; hertil kommer, at Begrebet her i Districtet
om, hvad der er at henregne til England, hvortil for en meget
stor Deel benyttes Strækninger, som man i mere veldyrkede
Egne vilde benævne Udmark eller Havnegangsmark, er meget
ubestemt og vagt. Flere Lensmænd have vistnok udtalt sig
om heromhandlede Forhold; men ligesom jeg har liden Tiltro

1*
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til deres Opgaver i dette Stykke, saaledes nærer jeg endog
Mistanke om, at enkelte Lensmænd til England kun have hen-
fört den dyrkede Mark, der ikke benyttes til Ager, medens
Andre dertil ogsaa have henregnet Skovslaatterne.

I Femaarsperioden har Avlingen af Korn i Gjennemsnit
været mindre god, og poka Grund deraf har Distrietet tiltrængt
megen Tilförsel deraf.

Heller ikke Potetesavlingen har i Perioden været tilfreds-
stillende, hvorimod der paa Höavlingen i det Hele ikke har
været at klage.

Min og Hamp dyrkes hist og her omkring i Distrietet,
men Avlingen er af ringe Betydenhed. Liindyrkningen skal
forövrigt have tiltaget, ialfald i Surendal og Rindal, paa Grund
af den senere Tids höie Bomuldspriser.

Humleavlen er fremdeles af Eden Betydenhed; i nedre Su-
rendal skal imidlertid avles en Deel til Udförsel. Havedyrk-
ningen har i Femaarsperioden havt liden Fremgang ; imidlertid
ere paa ikke saa faa Steder anlagte Frugthaver.

Avlingen af Kaalrabi, Gulrödder o. A d. er höist ringe;
jeg troer dog, at Dyrkningen deraf er i Tiltagende. Turnips
dyrkes med Held; antagelig vil Dyrkningen deraf i Tidernes
Löb blive almindeligere, end den for Tiden er.

Forholdet mellem Eiendoms- og Leikendingsgods er efter
de medfölgende Opgaver:

Brug som drives af Eieren selv : Leilændingsbrug
Matr.-Skyld.	 Matr.-Skyld.

Brug. Daler. Ort. Skill. Brug. Daler. Ort. Skill.
Nordmöre 2,201. 4,261 2	 16	 179.	 217	 3	 1
Romsdal 2,089. 2,860 2	 7	 190.	 309	 it	 21
Söndmöre 2,465. 4,368 4	 4 1,680. 2,467

6,755. 11,490 4	 3 2,049. 2,993	 4 22
Af en Sammenligning med den tilsvarende Opgave, der

medfulgte min forrige Femaarsberetning, fremgaar, at i det nys
forlöbne Femaar Antallet af Eiendomsbrug i Amtsdistrietet er
foröget (med 742), og at af Leilændingsbrug nu haves 57 min-
dre end ved Udgangen af forrige Periode.

I Periodens Löb ere efter Opgaver, meddelte af Sorenskri-
verne, thinglæste Udskiftningsforretninger :

mindelige :	 offentlige :
Nordmöre .	 14	 57
Romsdal . .	 6	 57

	i Nordre Söndmöre . 10	 48
	i Söndre Söndmöre . 19 	 19

Ved offentlige Forretninger er i Periodens Löb udskiftet
Jord af Skyld 12 a 1300 Daler.

De mindelige Udskiftninger ere vistnok i Regelen höist
ufuldstændige, hvorhos bemærkes, at i Sorenskrivernes Opgaver
ere blandt mindelige Udskiftninger optagne flere Forretninger,
der nærmest angaae Grændseregulering.

F ee drift en.

Nogen væsentlig, i det Store gaaende Forbedring af Qvwg-
stellet er neppe , indtraadt i Femaaret, men hist og her mær-
ker man dog Spor til en vaagnende bedre Sands derfor.
Hvorvel Sultefödning al Kreaturerne om Vinteren endnu er al-

mindelig i Amtsdistrietet, gives .dog enkelte Strög, hvori man
har begyndt at indskrænke sine Besætninger og ved Siden
deraf for en stor Deel ophört med Vaarbeitningen. Videre
vises, om end kun enkeltviis, en större Omhue end tidligere i
Valg af Avlsdyr og Opdræt af Kalve. Som et lovende Tegn
kan ogsaa anföres, at den senere Tids fra Nyt af opförte Qvæg-
stalde gjöres langt rummeligere og lysere end de ældre.

Til et enkeltDistrict Volden i Söndmöre — er til Qvæg-
racens Forbedring indfört endeel Thelemarkskjör, hvorhos man
i flere Districter til Faareracens Forædling har anskaffet sig
engelske Faar (al Black-face og Cheviotracen.)

Paa en Ö i Veö Thinglag holdes ved Foranstaltning af
Romsdals practiske Landhuusholdningsselskab en  Stamhjord Faar
af sidstnævnte Race.

Til Udryddelse af den blandt Faarene tidligere meget ud-
bredte Skabsyge er virket kraftigen i den forlöbne Femaars-
periode, saa at nu större Strög saagodtsom ganske ere befriede
for Plagen.

Störst Opsving 'formenes Fædriften at have taget i de in-
dre Districter af Nordmöre.

I Almindelighed taget formenes Qvægstellet at staae mere
tilbage i de til Havet grændsende Districter, hvilket formeent-

lig nærmest forklares deraf, at Befolkningen deri hovedsage-
ligen har sin Opmærksomhed ,henvendt paa Fiskeriet.

Holdet af Gjeder har aftaget i Femaarsperioden undtagen
enkelte Districter, især al Söndmöre.

Med Behandlingen af de almindelige Producter af Qvmget
tror jeg, det fremdeles gaar Noget fremad til det Bedre. For-
holdet mellem Melkekjör og den övrige Hornqvægbesætning
(saakaldte Letkjör) angives höist forskjelligt som 3 : 1, 3 : 2,
2 :1, ja som 1 : I. Hvad det almindelige Forhold er, seer
jeg mig ikke istand til at opgive. Det gjennemsnitlige Melke-
,udbytte af en Ko i eet Aar kan formeentlig anslaaes til en 7
a 800 Potter, men skal i enkelte Districter paa Grund af
Knapfodringen gaa ned til det Halve. En enkelt Lensmand
ansætter endog Udbyttet i hans District, der forövrigt har en
daarlig Sommerhavn, til kun lidt over 300 Potter, og jeg troer
gjerne, det ei er större. I flere Strög af Amtsdistrietet sees
endnu den enfoldige Tro dybt rodfæstet, at det er reg-
ningssvarende at fodre saamange Kreature Vinteren over
som paa nogen Maade muligt, og Folgen deraf er den, at
Dyrene sultes i en ganske utrolig Grad, og den videre, at de
om Vinteren melke saagodtsom Intet, og at endog en star peel
af Sommeren gaar hen, förend de vinde Huld og give noget
Udbytte at tale om.

Af 7 a 800 Potter Melk antages i Almindelighed at pro-
duceres omtrent 1 Vog Sm.ör, I Vog Ost og Tönde
Syre. Smör og Osteafkastningen af en Ko angives forövrigt
häist forskjelligt, i enkelte Districter til 2 Vog Sulör og 2 Vog
Ost, i andre kun til 2 BB- Smör og 4. a 1 Vog simpel Ost
(værd 2 Skill. pr. Mark). Melken benyttes al Almuen for
störste Delen i snur Tilstand som Suul til Gröd, der ialfald i de
fleste Districter udgjör Bondens daglige Kost.

Ved Ostetillavningen erholdes en Deel Syre, der, opblandet
med Vand, forbruges til Drikke.
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Forholdet mellem Besætning og Avling af Korn og Pote-
tes er saa höist forskjelligt, at man vanskeligen kan angive
noget som det normale. Forskjellen forklares letteligen deraf,
at Qvægholdet væsentligen afhænger af Skov- og Fjeldslaat-
tomes Udstrækning og Godhed, ligesom af Havnegangenes Til-
strækkelighed og Beskaffenhed; medens Korn- og Potetes-
avlingen for en væsentlig Deel afhænger af ganske andre
Forholde.

Fogden i Romsdal formener, at' vedkommende Forhold
gjennemsnitlig kan ansættes saaledes, at paa en Gaard med
omtrent 2 Dalers Skyld holdes it a 2 fleste oftest kun 1

--, 6 a 8 Stkr. Hornqvceg og 16 a 25 Stkr. Faar samt avles
omtrent 40 Tönder Havre og ligesaameget Potetes.

En af Lensmændene paa Söndmöre yttrer i sin Beretning,
at der i hans District paa en Gaard med 1 Hest, 10 Storfæ,
30 Smaafx og 1 Sviin i Almindelighed vil avles omkring 30
Tönder Korn og 20 Tänder Potetes.

De fleste af Amtets indre Districter afhænder ikke ube-
tydeligt af Fedevarer og Skind. Af disse Artikler gaa det
Meste til Amtets Kjtibstwder, men en Deel ogsaa til K ijöbstæ-
der udenfor Amtet, saasom til Christiania, Stavanger, Bergen
og Throndhjem. En Peel Smör afsættes ogsaa af de andre til
de yttre, til Havet graendsende, Districter.

Afkastningen af Faar angives höist forskjelligt; medens
man i enkelte Districter regner, at et Faar i Gjennemsnit
giver omkring 8 Mærker Uld, anslaaes Udbyttet i andre kun til
2 a 3 Mark.

Til Forbedring af Hesteavlen er gjort saare lidet  i det
forlöbne Quinquennium; heller ikke tror jeg, der i Perioden er
gjort stort til at forædle Svineracen.

Udförslen fra Amtet af Heste formenes at iniskraenke sig
til en Ubetydelighed.

Reensdyr holdes ikke længere her i Districtet.
Prisen varierer for Heste fra 10-50 Spdlr., paa Storfæ

fra 8-18 Spdlr., paa Sauer flea 1-2 Spdlr. og paa Gjeder
fra 1-3 Spdlr. Som Middelspriis kan maaske regnes paa
Heste ca. 25 Spdlr., paa Melkekjör (der snart skulle bære)
12 Spdlr., paa Sauer 6 Ort og paa Gjeder Spdlr.

Skovdrift.

Af Naaleskov findes der nu kun Rester af mindre Bety-
denhed og det i det Hele taget alene i de indre Districter, og
den bestaar, som i min forrige Indberetning oplyst, hovedsage-
ligen af Furru.

Kun fra enkelte Districter i Romsdal og Nordmöre udfö-
res Last, der gaar til Udlandet.

Fra alle vedkommende Districter höres Klage over, at
Skoven ved forceret Hugst fortyndes mere og mere; kun und-
tagelsesviis behandles den med Omhu.

Som Bygder, hvori endnu haves Naaleskov over eget Be-
hov, fortjene formeentlig kun at nævnes

a. i Nordmöre : Surendalen, Rindal, Stangvik, Halse og
Thingvold.

b. i Romsdal: Bolsö, Næsset, Veö og Vestnæs.
C. i Söndmöre Skoue.

De fleste Districter have endnu tilstrækkelig Lðvskov for
Behovet, ja mange endog Overflod derpaa, medens nogle, saa-
som Sund og Bod i Romsdals Fogderi og paa Söndmöre,
Herö, Ulfsteen, Borgund, Harbam, Vanelven, have stor Mangel
derpaa.

I de skovlöse Districter haves i Almindelighed det Til-
strækkelige af Braendetörv; men i enkelte Strög er der ogsaa
fölelig Mangel derpaa, saa at Beboerne til Brændemateriale
for en stor Deel maa hjelpe sig med Ener, Lyng og Rödder,
opgravne af Myrland, der engang har havt Bestand af Fur-
ruskov.

Lövskoven bestaar, som i min forrige Beretning oplyst,
hovedsageligen af Birk, Or og Hassel, hvoraf de 2 förste Sor-
ter fornemmelig benyttes til Brændsel. Af Birken vindes for-
övrigt et ikke ubetydeligt Qvantum never og Bark.

Af Hasselskoven erholdes endeel Baandstager, hvorhos den
i enkelte Districter afgiver en Deel Nödder til Afsætning, hvil-
ket især gjælder om Ekesdalen i Næsset, hvorfra efter Fog-
dens Opgivende i gode Aar afsættes omkring en 100 Tönder
a 5 a 6 Spdir. og derover pr. Tönde.

Af Furruskoven produceres til Afsætning især Bord og
Planker. Lasten er af god Bonitet, men i Almindelighed af
korte Længder ; den gaar foruden til de Districter inden Amtet,
der mangle tilstrækkelig Naaleskov, til Amtets Kjöbstveder og
for en Deei til Bergen.

Töndestav udföres i stor Mængde ; ogsaa deraf gaar en
Deel til Bergen.

Af Furruskoven, men dog fornemmelig af Lövskoven (Bir-
ken) produceres betydelige Qvanta Brkendeveed til Afsætning,
især til Kjöbstæderne inden Amtet.

Kul og Tjære tilvirkes af Landmanden i ringe Mængde
og neppe nok for Behovet.

Af Saugbrug haves:
	i Nordmöre

	
125 og

Romsdal . 40.
I Söndmöre havdes deraf ved Udgangen af nwstforrige

Femaarsperiode 29. Hvorvidt Antallet senere er foröget eller
formindsket, kan jeg paa Grund af manglende *Oplysninger
ikke meddele.

De fleste Sauge inden Amtsdistrictet ere ubetydelige Flom-
sauge, der drives af Folk som ved Siden af Skuren befatte
sig med andre Sysler, hvorfor ingen paalidelig Opgave kan
meddeles over Antallet af de Arbeidere, som derved finde Be-
skjæftigelse.

Af betydeligere Saugbrug havdes i Districtet ved Udgan-
gen af 1865 kuns 2de, nemlig en Maskinsaug i Sundal, hvor-
ved opskjæres omkring 400 Tylter Tömmer, og en Maskinsaug
i Stangvik, der beskjæftiger en Mester og i Sommerens Iste
Halvdeel 16, men den övrige Peel af Aaret kun 8 faste Ar-
beidere. Ved dette sidste Brug opskjæres aarligen ca. 12 a
MOO Tylter Tömmer. Det förstnaavnte Brug i Sunddalen vil
antagelig blive nedlagt.

Efter Opgave fra Fogden i Nordmöre er i dette District
almindelig Priis paa Planker fra 1 Spdlr. 96 Skill. til 2 Spdlr.
60 Skill. pr. Tylt, paa Bord pr. Tylt 3 Ort, Ved af Furru
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97,167
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75,335

102,529
115,001

548,916

Tilsammen efter 6 Stkr. Fisk pr. Vog, 3,293,496 Stkr. Samlet Bruttoværdi 227,416 Spd.

1861N .
1862
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1864
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Baadlag.

2,230	 9,699
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2,269
1,995
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1,895

Fisk i Vo-
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Tønder 1 Tønder
Tran.	 Rogn.
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2,589
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1,036
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5,635

1,166
1,736
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1,106
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6,863	 170,996 71,564 „	 34,856

Brutto-Vterdi.
Fisk.
Spd.

23,320
43,165
36,160
33,836
31,515

Tran.
Spd. Sk.
6,129 60

29,773
7,200

15,540
12,930

Regn.
Spd.
4,664
8,680
7,910
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8,625

24,488 Spd.
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Tran.
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Rogn.
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'750
1,104

'750
903
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4,899

Reduceret til Antal Fisk a pr. Vog 6 Stkr. 2,782,931 Stkr.

1861	 193	 1,276
1862	 184	 1,216
1863	 226	 1,400
1864	 212	 1,341
1865	 258	 1,534

72,478
91,600
77,734
85,923

135,993

6,767	 463,7281,073
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og Birk, halv Alens Lcengde, respective 4 a 5 Ort og 6 a 7
Ort, Tjære 3 Spdlr. pr. Tönde.

I Romsdal er Prisen paa Bord
4 Alens Længde, 6 a 7" brede, 1 `‘ tykke, pr. Tylt 72 Skill.
4	 _ 1 Spd.

Planker 3' tykke, brede, af Længde indtil 10 Fod,
21 Skill. pr. Fod, större Længde 3 Skill.; Skibsplanker dog
noget höiere. Tändestav betalt med 60 Skill. pr. stort Hun-
drede og Brændeveed med 5 a 6 Ort pr. Favn, 1 Alens Fur-
ruved og ! Alens Birkeved.

I Skoue, det eneste District paa Söndmöre, der har Skov
af nogen Betydenhed, er Prisen opgivet saaledes:

Skaater eller Spærrer, 4 a 5" Top og 6 a 7 Alen lange,
fra 8 Ort til 2 Spd pr. Tylt.

Huustömmer, 9 a 10" Top, efter 1 Spd. pr. Alen.
Bord, 4 Alen lange, 1" tykke, og 6 a 8" brede, a 4 Ort

pr. Tylt, 5 a 6 Alen lange,pr. Tylt i Spdlr.
Brændeveed af Birk, 4 Alens Længde, fra 9 Ort til 2

Spd. pr. Favn.

Fiskeriet.

Amtets vigtigste Fiskeri er Vaartorske- eller Skreifisket,
Sommer- og Vaarsildfisket og Seifisket.

Forövrigt fiskes inden Districtet, som ogsaa i min forrige
Beretning bemærket, endeel Lange, Kveite, Flyndre, Sommer-
torsk, Lax. Hummer rn. M.

Skreifisket har i sidstforlöbnc Femaar tiltaget i temmelig
betydelig Grad, især ved at drage til sig flere Kræfter fra de
indre Districter.

Hovedsageligen deltage dog endnu Beboerne af disse Di-
stricter i Fisket kun som Leiekarle; men det er neppe nogen
Tvivl om, at de, forudsat at Fisket en Tid vedblivende slaar
til, og at , de nu gjældende höie Fiskepriser blive staaende,
mere og mere ville komme til at tage Deel deri med egen
Udrustning af Bande og Börnskab.

For Befolkningen i de yttre Districter, der drive Fiskeri
som Hovednæring, spiller Skreifisket, der almindeligviis begyn-
der i sidste Halvdeel af Januar og vedvarer til Begyndelsen
af April, den störste Rolle især med Hensyn til, at det er
aarvist.

Det har Femaarsperioden i Gjennemsnit slaaet godt til
og, paa Grund af höie Priser paa Klipfisk, Rogn og Tran, vee-
ret meget indbringende.

Priserne for Tilvirkeren har i Femaaret varieret, paa
Klipfisk fra 1 Spd. lige til 1 Spd. 66 Skill. pr. Vog, paa Tran
fra 11 til 20 Spdlr. pr. Tönde og paa Rogn fra 4 til 6 Spdlr.
pr. Tönde.

Med Hensyn til Udbyttet i Perioden af heromhandlede
Fiske have Fogderne i Nordmöre og Romsdal meddelt fol-
gende Opgaver :

Nordmore.

A. For Edö.

B. For Qværntes.

Middeltallet udgjör saaledes for Edö, Baadlag 446, Mandskab 1,940; for Qværnms, Baadlag 2 15, Mandskab 1,353.



Antal
Fiskere,

Fisken er udbragt til 
Klipfisk.	 Tran.	 Rogn.

Antal
Baade.

Antal Fisk. Samlet Værdi.

260,000
585,000
361,000
540,000
893,000

15,600
34,000
19,964
30,186
50,000

Voger. 433 Tdr.
975 -
447 -
754 -

1,475 -

433 Tdr.
961 -
437 -
728 -

1,166

22,000 Spd.
61,000
39,700 --
54,163
90,905 -

1861
1862
1863
1864
1865

145
150
155
171
228

1,010
988

1,053
1,143
1,425

Totalfangst af Skrei i Femaaret 2,639,000 Stkr. Total Pengeværdi 268,000 Spd.
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Romsdal.

I Forbindelse med sin Opgave oplyser Fogden i Nord-
möre, at ended Fiskere fra söndre Throndbjems Amt deltage
i Fisket, hvorhos han udtaler den Formening, at der som Om-
kostning Ted Udrustning og Slitage paa Börnskah maa fradra-
ges for Garnfiskernes Vedkommende Deel og for Linefiskerne

Deel af, hvad Produetet udbringes til.
Nogen tilsvarende Opgave er ikke meddelt af Fogden i

Söndmore, og de medfölgende Beretninger fra dette Districts
Lensmænd levere heller intet fuldt brugbart Materiale til Af-
fattelse af en saadan.

Nedenstaaende Opgave, der er et Uddrag af Lensmænde-
nes Beretninger, er saa fuldstændig, som jeg efter Omstændig-
hederne seer mig istand til at meddele den:

District.	 Aar. Torsk. Tran. Rogn. Værdi.

Herö  	 1861
1862
1863
1864
1865

21,875 Voger.

	

13,250	 -

	

13,125	 -

	

14,062	 -

	

15,625	 -

787 Tönder.
486	 -
472	 -
506	 -
562	 -

612 Tönder,
378	 --
368
395	 -
437	 -

33,800 Spd.

	

22,360	 --

	

23,745	 -

	

27,400	 -

	

28,250	 -
Volden	 .	 .	 .	 1861 10,000	 - 360	 - 280	 - 16,400	 -

1862 6,000	 -- 216	 - •	 168	 - 12,780	 -
1863 6,250	 - 225 175	 - 14,390	 - -
1864 9,375	 - 337	 - 262	 - 18,291	 --
1865 9,375	 -- 337	 - 262	 - 18,291	 -

Vanelven	 .	 .	 .	 .	 1861 --z-	 -- -- -----	 -
1862 _,....._	 ........ ___..,_	 ...... -, -	 - - -
1863 -:-	 - -- ,-	 - -z--	 - ----:-
1864 31	 - -,-	 - -,-	 - 36	 -
1865 95 	- ----	 - _____,____,	 ....... 86	 --

Borgund	 .	 .	 .	 1861 65,250	 - 2,350	 - 1,827	 - 107,060
1862 16,925	 - 577 149	 - 34,138	 --
1863 18,947	 - 682	 - 530	 - 42,693	 -
1864 41,712	 - 1,668	 - 1,168	 - 84,667	 --
1865 51,106	 - 2;046	 - 1,433	 - 103,788	 -

Örskoug	 .	 .	 •	 .	 gjennem- snitlig	 .	 .	 .	 .	 . ......	 . . 	 •	 .	 .	 .	 .	 . 7,573	 -
Harh am	 .	 .	 .	 .	 1861 27,500 990	 - 750	 - . 45,000	 -

1862 40,200	 - 1,447	 - 1,500	 - 87,495	 -
1863 23,760	 - 855	 - 576	 - 54,188	 -
1864 65,125	 •- 1,271	 - . 1,477	 - 70,516	 -
1865 59,650	 - 2,147	 - 1,570	 - 116,166	 -

T.Tlfste en	 .	 .	 .	 1861 14,375	 - 517 	 -- 402	 - 23,561	 -
1862 8,726	 - 314	 - 244	 - 18,583	 -
1863 9,437	 - 340	 - 265	 - 21,732	 -
1864 14,375	 - 517	 - 402	 - 28,096	 -
1865 10,875	 - 391	 - 303	 - 21,235	 -

Hjörundfjord .	 .	 .	 1861
1862

	

5,610	 -

	

3,792	 -
234	 Tdr. Lever
169 	-	 „

156 	-
105	 -

8,145	 -
6,996 Spd. 24R

1863 3,288	 - 122	 -	 „ 110	 - 6,902	 - 96 -
1864 3,654	 - 160	 -	 „ 120	 - 6,119	 - 48 -
1865 5,820	 - 242	 -	 „ 230	 - 10,444	 -	 „ -

Dahle	 .	 . gjennem-	 snitlig 1 87,t-	 - _z- ----,-	 - 340 -



8000
1000
200

20000
2000

400

Vanelven	 1864.
1865.

400 Spd.
9730 --

Hjörundfjord.	Ikke opgivet.
Sunelven	 1861.

1862.
1863.
1864.
1865. 200

Dade	 1861.	 400
1862.	 400
1863. Ikke opgivet.
1864.	 700
1865.	 350

Harham Ikke opgivet.
Herö	 1861.	 1600	 1800 --

--	 1862.
1863.1	 _

1864. 
1865.	 4800	 16,800 -

Borgund 1861. }
1862.
1863. nogle tusinde Tdr.

40-50 Spd. pr. Lod.

Intet.

Tdr.	 280 Spd.
400 -
400 -

700 --
800 -

ubetydeligt.

1864.
1865.

8
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Hver höit Almuen vurderer det heromhandlede Fiske, frem-
gaar klarligen af den höie Roerslön, der ydes Leiefolk, i hvil-
ken Henseende Fogden i Söndmöre oplyser, at Lönnen i det
sidste Aar i hans District har steget pr. Mand til 36 Spdlr.
uden Kost og til 26 Spdlr. med Kost.

AT a ar sil dfi sk e ri e t foregaar nutildags kun paa det til
Vanelven og Herö stödende Hay.

Det har i Femaaret viist sig aarvist, idet Silden til samme
Tid paa Aaret har sögt hen til de samme Gydepladse. I
Gjennemsnit kan Udbyttet regnes til 25,000 Tönder om Aaret.
Fra mange Egne i Districtet söges nu hen til dette Fiske, der
först i den senere Tid ret har draget Opmærksomheden til sig,
og som man regner paa vil under gunstige Veirforholde kunne
blive af megen Betydenhed.

Ved at omtale Yaarsildflskeriet skal jeg forresten oplyse,
at der i 1864 og 1865, og især i det förstneevnte Aar, ved
Juletider viste sig större Masser af Sild ved Havkysterne af
Nordmöre og Romsdalen, men at uheldige Veirforholde bevir-

kede, at deraf kun blev fanget en Ubetydelighed. Denne Sild
var af en god Qvalitet; der hersker forresten i Districtet delte
Meninger om, til hvilken Sort den er at henregne, idet Nogle
mene, at den er den almindelige Vaarsild, som den skal ligne
i Ydre, naar kun undtages, at den er mindre, medens Andre
paastaae, den maa henföres til en egen .fra den almindelige
Vaar- og Sommersild forskjellig Sort. Man har her i Distric-
tet god Forhaabning om, at denne Sild vedblivende vil stöde
til Kysten. Gjör den det, og i samme Mængde som i de 2de
nævnte Aar, vil, nu da man er forberedt paa dens Komme,
Fangsten deraf blive af stor Betydenhed - forudsat Veiret
ikke lægger altfor store Hindringer i Veien for samme.

Somm er s ild li sk eri et er ikke aarvist i noget engere
District. Det har paa flere Steder slaaet godt til i Femaaret
og har paa Grund af de höie Prise; der undertiden har gaaet
op til 5 a 6 Spdlr, pr. Tön.de lös, været meget indbringende
for Almuen. Mindst heldigt har i Perioden dette Fiske været
i Nordmöre.

Til Oplysning om Udbyttet i det forlöbne Femaar al heromhandlede Fiskeri, umedregnet hvad der er forbrug t i Distric-
tet, har Fogden i Nordmöre leveret folgende Opgave :

.1.01111.

Aure.

Tdr.	 Værdi.	 Tdr.

Qværnæs.	 Gimmes.	 Stangvik.	 I	 Surendal.

Tdr.	 Værdi.	 Tdr.	 Værdi. I Tdr.	 Værdi. I Tdr.	 Værdi.

Edö.

Værdi.

	

1861	 6500	 9000

	

1862	 6700 10000

I

1864 4000 8000
1865 3000 6000

6000
	

11000	 6000	 9000
	

1000
	

1200
	

100
	

150

5000 10000

I alt 47,500 Tönder til Værdi 86,750 Spdlr., hvoraf paa
1862 allene 27,800 Tönder til 51,350 Spdlr. eller omtrent
16,000 Spd. mindre end anslaaet for det foregaaende 5 Aars
Skifte. Fogden i Romsdal regner den Indtægt, som Sommer-
sildflskeriet i Femaaret har in dbragt Fogderiets Almue til
mindst 100,000 Spdlr., foruden hvad der er medgaaet til Hus-
holdningerne, hvilket af ham ansættes til 5 04, af Fangsten -
en Ansættelse, der efter min Mening er meget for lav ; vel for-
bruges i Districterne idetheletaget kun Sild af ringere Qvali-
tet, men af saadan dog i större Masser. Fogden i Söndmör le
meddeler i sin Beretning ingen speciel Oplysning om Udbyttet
i Perioden af Sommersildflskeriet i hans District.

Al Lensmændenes Beretninger har jeg uddraget  folgende
vistnok meget ufuldstændige Opgave :

Tönder	 Værdi.
Örskoug	 1861.	 4000 Tdr.	 4000 Spd.

1862.
1863.
1864.	 1000 -	 2000 -
1865.

Ulfsteen	 Ikke opgivet.
Vanelven	 1861. Ikke opgivet.

1862.
1863. mislykket.



Skoue	 1861
1862 ubetydeligt.

1863
1864 t
1865 r

. 40-50 Spd. pr. Lod.
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Sommersildfiskeriet bringer vistnok endeel Penge ind, men
jeg anseer det dog tvivlsomt, om Deeltagerne deri i Gjennem-
snit have nogen Fortjeneste deraf; de Redskaber, der bruges
ved dette Fiskeri, ere tildeels kostbare, i hvilken Henseende be-
mærkes, at Notbruget i den senere Tid har tiltaget i en ganske
mærkelig Grad, og hvad der især maa komme i Betragtning,
Fiskeriet beröver Indhöstningen, paa hvis travleste Tid det i
Regelen forefalder, mange fornödne Kræfter.

Meget ofte ialfald er det Tilfældet, at alene • det Tab,
Vedkommende paa Grund af Fiskeriet lide ved ikke at faa sin
Avling betimeligen indbjerget, overstiger den modsvarende Penge-
gevinst, de have af dette.

Udbyttet i Perioden af Saltvandsfiskeriet, udenfor Skrei-
og Sildefiskeriet, kan jeg paa Grund af manglende Materialier
ikke ansætte til bestemt Værdi.

Antagelig har Seifisket i Gjennemsnit slaaet mindre godt

til i den forlöbne Femaarsperiode, hvorimod i denne det saa-
kaldte Bankfiskeri, der forövrigt hovedsageligen har været dre-
vet ved Udrustning fra Aalesund, har taget betydeligt Opsving.

Det inden Districtet faldende Hummer- og Östersfisker i
indbringer • neppe Almuen store Summer.

At ialfald Östersfiskeriet ved omhyggelig Behandling af
Bankerne kunde blive af Betydenhed for Districtet er vist ikke
at tvivle om.

Nogen væsentlig Forandring vides ikke i Femaaret at
være indfört med Hensyn til Fiskens Tilvirkning eller dens
Fangst.

Lax fanges det hele Amt over saavel langs Kysten som
i de större Elve. Udbyttet af Laxefiskeriet er ikke saa ringe ;
den störste Fangst falder i Nordmöre, hvor Fogden antager
der i de sidste 5 Aar er fisket :

Sundal . 1600 Vog
Thingvold . 700 —
Gimmes 400 —
Aure . 730 —
Surendal   1000 —
Stangvik og Halse	 . 250 —

4680 Vog
altsaa omtrent 500 Vog mindre end efter forrige Beretning.

Tilsvarende Opgaver for de andre Fogderier seer jeg mig
ikke istand til at meddele.

Forövrigt oplyser Fogden i Romsdal, at Districtets vig-
tigste Laxefiskerier, Raumaelvens og Erisfjordelvens, ere bort-
forpagtede til Englændere, det förstnævnte for 329 Spd. og
det sidstnævnte for 390 Spd. om Aaret. Paa de fleste Steder
i Districtet klages over Laxefangstens aarlige Aftagen.

I Femaarsperioden ere gjorte flere Forsög med kunstig
Formerelse af Lax, men idetheletaget med ringe Held. I
samme Periode ere fiere Fiskefredningsforeninger oprettede,
nemlig i Romsdalen : Raumaelvens samt Erisfjordelvens, og i

Nordmöre : Sundalselvens og Lilledalselvens samt Surendals,
Söia- og Bæverfjordelvens.

I Maaden at fange Lax paa er, saavidt vides, ikke fore-
gaaet nogen Forandring i Femaarsperioden uden i Elve, der
ere bortforpagtede til Englændere ; disse fiske alene med Stang

og Flue.

Bjergværksdrift.

I Districtet drives intet Bjergværk; paa flere Malmanvis-
ninger, hvoraf nogle paa Jernmalm ansees lovende, er i den
senere Tid tagen Skjærpeseddel.

Fabrikker.

Fremdeles er det Tilfældet, at i Amtsdistrictet kun findes
faa Anlæg, der fortjene Navn af Fabrikker.

I Halse paa Nordmöre haves en Træoliefabrik, hvorved
aarligen skal produceres ca. 650 Tönder Træolie og Tjære.

I Qværnæs i samme Fogderi findes et större Ölbryggeri.
I Romsdal haves 3 Teglværker, hvoraf 2 i Gryten og 1

i Veö, hvorhos i sidstnævnte Prwstegjeld ogsaa haves et Kalk-
brænderi, der antageligen, drevet med Kraft, vilde blive meget
indbringende for Eieren, da den Kalk, der vindes deraf, er al
fortrinlig Godhed.

Den i min forrige Beretning omhandlede Pulvergjödnings-
fabrik i Bolsö, drives ikke længere.

Væveriet og Farveriet i Borgund paa Söndmöre er frem-
deles i Virksomhed; det sysselsætter for Tiden 2 Mestere og
50 a 60 Arbeidere og producerer aarligen Varer til en gjen-
nemsnitlig Værdi af 40,000 Spdlr. Productet  afsættes efter
vedkommende Lensmands Opgivende for en Deel til Sverige,
men gaar dog for störste Delen til Kjöbstæder inden Riget.

I sidstnævnte Præstegjeld haves 1 Ölbryggeri og 2 Reeb-
slagerbaner.

Teglbrænderiet i Sökelven har ikke været i Drift i Perio-
dens sidste Aar.

Volden haves fremdeles et B ogtrykkeri.
Paa mange Steder i Districtet haves Kornmöller, men kun

faa af disse ere af nogen Betydenh ed.
Fremdeles er det Tilfældet, at i Districtet ikke findes no-

get Brændeviinsbrænderi.

Binæringer.

Huusfliden antages omtrent at staa paa samme Fod, som
ved forrige Periodes Udgang. Idetheletaget fabrikeres i Hjem-
met de til Familiens Behov fornödne Gang- og Sengklwder.
Fra flere Thinglage afsættes endeel Vadmel og Værken. Pri-
sen paa Vadmel er i Femaaret steget til 48 Skill. og derover
pr. Alen. Den Uld, der benyttes til hjemvirkede Töier, anta-
ges udelukkende at være hjemmeavlet, medens indkjöbt Ma-
skingarn for meste Delen ialfald benyttes til Vævning af Bom-
uldsvarer.

I de Districter, hvorfra drives Fiskeri, bindes de fornödne
Fiskegarn og for en Deel spindes ogsaa Traaden dertil.

Det simplere Bohave ligesom Gaardsredskaber  forfærdiger
i Regelen hver Bonde selv.

2
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Forövrigt gives i hvert Thinglag Haandværkere, saasom
Snedkere, Tömmermænd, Skomagere, Skræddere, der reise om
fra Huus til Huus. De, der drive Smedeprofessionen som Haand-
værk, arbeide i Regelen kun i eget Hjem.

I de Districter, der have Naaleskov af nogen Betydenhed,
fabrikeres en Mængde Stay til Sildetönder ligesom ogsaa for
en stor Deel selve Tönderne,

Fogden i Nordmöre oplyser, at man i Surendal og Stang-
vik er begyndt med at levere Töndestav af Birk og Or. Op-
arbeidelse af Kasser til Forsendelse af Klipfisk foregaar, saa-
vidt jeg veed, kun for en ganske ringe Peel i Landdi-
strictet.

I enkelte Districter, forsaavidt fortjener maaske især at
nævnes Næsset i Romsdal, danner Forfærdigelsen al Töndebaand
en ikke ubetydelig Gjenstand for Huusfliden.

Paa flere Steder tilvirkes Potaske; men antageligen har
Tilvirkningen deraf aftaget meget i den senere Tid.

I Vestnæs, Romsdals Fogderi, drives lidt Skibsbyggeri; som
det synes er denne Virksomhed i Tiltagende inden Thinglaget.
Fogden oplyser at der er bygget i sidste Periode :

it Skonnert drægtig . . 251 Com.-Læster,
4 Slupper	 tilsam. 91A
1 Jagt	 ••••••••••••■ 	 .	 32
2 Sköiter	 . 37
1 Galeasjagt . . 33

hvorhos han bemærker, at man ved Femaarets Slutning næsten
havde færdigt Skroget af et större Skib paa omtrent 120
Læster, der bygges for et Handelshuus i Bergen. De byggede
Fartöier, der samtlige have været af Furru, roses for deres
Soliditet, smukke Construction og gode Sejlads.

Arbeidsstokken angives af Fogden til 16 a . 20 Mand, og
Daglönnen til omkring 60 Skill.

I Nordmöre er efter Beretning fra Fogden i Femaaret
bygget 10 Fartöier med en samlet Drægtighed af 80 Corn.-
Lxster , nemlig:

Thingvold 1 drægtig 12 Læster.
Qværnæs 1 — 6 —

i Stangvik 6 50
i Halse 2 12 —

I Sunelven paa Söndmöre er i Femaaret bygget 3 Jagt-
fartöier, hvert af omtrent 4 a 500 Tönders Drægtighed.

Baadbyggeri drives i alle Amtets Fogderier, men især paa
Nordmöre og Söndm.öre.

Som oplyst i min forrige Beretning indskrænker Jagten
sig hovedsageligen til Fuglevildt samt Harer, horhos aarli-
gen feeldes ended. Björne, Ulve, Gauper, Ræve, Sælhunde, Od-
dere og Reen.

At tilfölge den Kongelige Resolution af 3 lte Decbr. 1864
Jagt paa Hjort saagodtsom ganske vil ophöre i et Tidsrum af

5 Aar, fra og med 1865, har jeg fundet her at burde beröre;
denne Resolution udvider nemlig for Amtsdistrictets  Vedkom-
mende Fredningstiden for Hjort i nævnte Tidsrum til det

hele Aar.
Antallet af Landhandlere og Gjaestgivere i Amtet udgjorde

ved Udgangen af 1865: i Nordmöre 8, i Romsdal 8 og i

Söndmöre 20.
Derhos haves i Nordmöre 10 Handelsmænd, der drive

Forretninger efter Bevillinger udfærdigede i Overensstemmelse
med Lov af 28de September 1857.

Hovedgjenstandene for Udförsel er tidligere omhandlet.
Hovedmassen af den vigtigste, Fiskevarer, Sild og Fisk med
Tran og Rogn, gaar til indenrigske Kjöbstwder og udskibes
for en stor Deel derfra til Udlandet. Handel med Varer, hvis

Omsætning er fri, drives af Adskillige i ikke ubetydeligt Om-

fang.
Amtets Marked paa Veblungsnms i Gryten, hvilket Marked

holdes i Begyndelsen af hvert Aars October Maaned, har en
ikke ubetydelig Sögning. Aar om andet kan man regne Gjx-
sternes Antal til omkring 4000 Mennesker, fra Nabobygderne

i Romsdalen, fra Söndmöre, Nordmöre og det nordligste Gud-
brandsdalen. Om Markedsgjæsterne bemærker Fogden, at Op-
laendingerne fra Gudbrandsdalen synes at udgjöre en voxende
Andeel — som Fogden antager, en Virkning af den allerede

udförte Omlægning af Romsdalsvejen.

Antallet ved Markedet af de Handlende, der have erlagt
Handelsafgift,' udgjorde efter Fogdens Opgivende :

i1861	 . 18

i 1862	 17

i 1863	 . 25

i1864   21
i 1865   13

tilsammen 94 Stkr.,

i Gjennemsnit om Aaret, altsaa 19, medens det gjennemsnitlige

Antal af lignende Handlende i Femaaret 18R-8 var 21.

Særskilt til Brændeviinshandel ved Markedet havde Be-
villing:

.■■

I hvert af Aarene 1856-1860 udgjorde Brændeviinshand-
lernes Antal 3.

Fogden formener, at Fylderiet ved Markedet er i Afta-
gende. Over de Landmands- og Söproducter, som til Marke-
det har været indfört i det forlöbne Femaar, har Fogden leve-

ret folgende Opgave :

i 1861 .
i 1862 .
i 1863 .
i 1864 .
i 1865 .

2
2
2
3
3



Sp d.

	

32,500	 162	 26,000

	

15	 16	 24

	

269	 8,070	 206

69

	

70	 77	 33

	

63	 50	 154

	

83	 99	 85

	

304	 152	 280

	

80	 72	 157

3,192

23

542

40

75

427

249

8

121,1

17

171

59

364

2,667

3,714

91

172

3,500

103

	

271	 600

	

80	 90

	

60	 160

	

1,281	 956

	

573	 349

	

80	 31

	

595	 130

	

34	 13

	

385	 191

	

83	 31

	

327	 860

	

1,067	 4,070

	

743	 2,418

	

318	 214

	

413	 161

1,277

Spd.

20

32

120

7,560

24

20

82

245

201

58

112

1,842

568

85

225

1,291

653

130

442

108

629

14

1,885

1,364

356

108

65

5,000

17

270

20

89

164

303

33

fl

3,818

fl

1,077

61

166

274

350

26

113

10

20

66

711

2,851

1,997

30
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1863. 1864.	1	 1865.1861.	 1862.

Vareslags.
Vare-

mængde
Vare-

meengde
Vare-

mængde
Vare-

mængde
Vare-

mængde
Værdi. Værdi. Værdi. Værdi, Værdi.

Baandstager	 . .	 . Stkr.	 38,500

Birkeved (4- Alen)	 . . Favn.	 31

Blikkenslagerarbeide . 	 1.)

Heste .	 . Stkr.	 351

Karder	 . . Dusin.	 24

Karve,	 . . . . Vog.	 1141

Kaal, stort Hundrede (120 Stkr.) 	 103

Kister	 Stkr	 94

Kjöd, ferskt. . .	 . Bpd.	 381

	

- saltet	 57

Messingarbeide .

Næver	 .	 . . . Vog.	 5,220

Nödder	 .	 . Tdr.	 7

Ost	 .	 . Bpd.	 411

Plouge	 . Stkr.	 73

Poteter	 . Tdr.	 206

Sild, saltet . .	 -	 334

Smör . .	 . . Bpd.	 397

Spidsslæder . .	 . Stkr.	 24

Tjære	 .	 . . Tdr.	 86

Torsk	 28

Tran, saltet .	 26

Træspand og Kar . . . Stk. 	 45

Törfisk . .	 . . Vog.	 358

Vadmel .	 . . . Alen.	 3,155

Værken 	  -	 3,100

Qveite, saltet   Tdr.	 63

Æbler	 181

Spd.

	

130	 5,000

	

29	 27

206

	

7,210	 216

	

138	 10

	

33	 17

	

293	 96

	

127	 153

	

149	 403

	

126	 72

380

	1,283	 4,333

79

	480 	 946

	

180	 47

	

128	 125

	

3,059	 538

	

663	 297

	

232	 13

	

520	 104

	

34	 54

	

309	 37

	

37	 29

	

717	 2,783

	

1,492	 3,558

	

504	 1,528

	

97	 30

	

49	 18

Sp d.

192

38

40

8,775

48

114

82

113

190

46

65

1,566

35

329

146

124

1,069

834

192

344

56

520

90

251

1,104

672

252

434

Spd.

25

20

fl

6,750

11

36

55

295

151

26

fl

1,718

fl

862

134

116

986

735

260

441

24

520

33

533

1,140

478

108

22

2
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Tabel

over Gjennemsnitsprisen paa de foranförte Varer.

Vareslags.
—

1861. 1862. 1863. 1864. 1865.

Baandstager 5 Spd. pr. 1000 5	 Spd. pr. 1000 4	 Spd. pr. 1000 5	 Spd. pr. 10005 Spd. pr. 1000

Birkeved (1 Alen)	 . . . . . 1-1-; — Favn 1-flu —	 -	 Favn 11,-,	 —	 -	 Favn 11 — Favn 11.	 —	 - Favn

Blikkenslagerarbeide . . . .

Heste	 .	 .	 .	 . . . 25	 — Stkr. 30	 —	 -	 Stlir. 35	 —	 -	 Stkr. 35 — Stkr. 25	 —	 -	 Stkr.

Karder . 2	 —	 - Dus. 2	 —	 - Dus. 2-2 — Dus.

Karve	 .	 .	 .	 •	 . . . 1	 —	 - 	Vogl-,' . — - Vog	 1 — Vog 4 - Vog 1 46	—	 - Vog

Kaal	 •	 .	 .	 . . -46-Spd. - 120 Stkr. -t-, Spd. -	 120 Stkr. T9-6 Spd. - 120 Stk. 102Sk. - 120 Stk. 74 Sk.	 - 120 Stk.

Kister	 .	 .	 .	 .	 . . . . . 11 —	 -	 Stk. 11	 —	 -	 Stk. 1 -1 	 - 	 - 	 Stk. 11- Spd.	 -	 Stk. 1-t- Spd.	 -	 Stk.

Kjöd, ferskt	 .	 . . . 4, . 60 Skill.	 -	 Bpd. 4 	 - 	 - 	 Bpd. 64 Sk.	 - Bpd. i	 —	 - Bpd. 4.-	 —	 - 	Bpd.

—	 saltet	 .	 .	 . . . 4 96 -	 -	 — T9-6 	 .. - - - ... 	 . " ' 	 .. - - ' 	 96	 -	 -	 — -	 —	 ...	 ____ t.	 —	 .- —

Messingarbeide • • • • •

Næver .	 .	 .	 . . . • . 36	 -	 - Vog Z-	 —	 -	 Vog 44	 -	 - Vog 51 Sk.	 - Vog 54 Sk.	 - Vog

Nödder . 5 Spd.	 - Td. Ili — Td.

Ost .	 .	 . . , . . 96 Skill. - Bpd. 1	 —	 Bpd.	 t- Spd.	 - Bpd. *	 Spd. - Bpd. t Spd.	 -	 Bpd.

Plouge .	 .	 .	 . . . 2 Spd.	 - Stk. 2	 —	 -	 Stk. 2	 —	 -	 Stk. lt	 —	 - Stk. 2,15 	—	 -	 Stk.

Poteter	 .	 .	 .	 • . . 1 Spd.	 -	 Td. 45- 	—	 -	 Td.	 45:	 --t---	 -	 Td. -It — Td. ITT,	 —	 - Td.

Sild, saltet • 31 —	 I'd• 3	 — - Td. 31	 — - — 21 — - — 31 — - —

Smör	 .	 .	 . . . 2 1-111- —	 -	 Bpd. 2 1-3.6. —	 -	 Bpd. 1 1796 —	 -	 Bpd. 2-1	 —	 - Bpd. 2-f14 —	 - Bpd.

Spidsslæder	 .	 . . 8	 --	 -	 Stk. 10	 —	 -	 Stk. 74	 —	 -	 Stk. 10 — Stk. 10 — Stk.

Tjære 	.	 .	 . . 4	 —	 -	 Td. 4 19u —	 -	 Td. 4	 —	 -	 Td. 4+ — Td. 3 196 —	 - Td.

Torsk, saltet .	 .	 , . 2	 ___	 _	 _____	 2	 ..__	 _	 ____	 2 g_	 ____	 _	 _____ 2	 _____	 ..	 __ 2i	 ___	 _	 ____

Tran . 20 —	 — 22 — - — 16 — -	 -- 17	 —	 -	 ____ 26 — - —

Trwspand og Kar . . 2	 —	 -	 Stk. 1/	 —	 -	 Stk. 11	 —	 -	 Stk. 4.	 —	 -	 Stk. I — Stk.

Törfisk . . . T7r,	 —	 -	 Vog 1-96.	 —	 Vog	 -2- 	 - 	 -	 Vog 3- — Vog -/-	 —	 - Vog

Vadmel . . 42 Skill. -	 Alen 48 Skill. -	 Alen 44 Sk.	 -	 Alen 46 Sk.	 - Alen 48 Sk.	 -	 Alen

Værken	 .	 .	 .	 , . 26	 - 	---24—- 	— 25	 -	 - 	—28- -- 29-	 -	 —

Qveite, saltet . . 4	 Spd.	 -	 Td.	 31 Spd.	 -	 Td. 41 Spd.	 -	 Td. 31- Spd.	 -	 Td. 31 Spd.	 -	 Td.

...... . . . . 21 — -	 ---	 21 — - 	—3 	—-	 — IÆbler 31	 --	 .-	 -- 3	 — -	 --

Om Opgaven forklarer forresten Fogden, at den stötter
sig til Optegnelser, som under Markedet har været förte ; de i
Opgaven opförte Qvanta af saltet Sild formener han at være
i temmelig betydelig Grad ufuldstændige og for smaa. Af
Handelsgjenstande antager Fogden , at kun en uvæsentlig

Deel er gaaet uafhændet hjem, undtagen maaske enkelte Heste.
De vigtigste Kjöbmands- eller Fabrikvarer som i de sidste

5 Aar fortes til Markedet udgjorde efter Meddelelse til Fogden
fra Toldvæsenet:



P. Romsdals Amt. 	 C. No. 2.	 13

1861. 1862. 1863. 1864. 1865.

Bomuldsgarn 	 13,813	 Pd. 7,546	 Pd. 3,348	 Pd. 641	 Pd. 1,850	 Pd.
Bomuldslærred .	 .	 .	 .	 . 4,772	 - 3,619	 - 3,254	 - 1,050	 - 1,415	 -
Andre Bomuldsvarer .	 . 6,618	 - 6,859	 - 7,153	 - 7,456	 - 4,358	 -
Braandeviin.	 .	 .	 . 6,798 Potter 5,320 Potter 7,498 Potter 6,606 Potter 4,600 Potter
Caffe	 .	 .	 . 17,351	 Pd. 13,948	 Pd. 15,957	 Pd. 13,494	 Pd. 7,988	 Pd.
Hamp .	 .	 .	 .	 . Ikke opgivet. 2,437	 - 1,828	 - 2,623	 - 493	 -
Jern i Stænger.	 .	 . 9,512	 Pd. 3,666	 - 10,496	 - 4,538 2,100	 -
- i Stöbegods .	 . 8,417	 - 10,000	 - 24,322	 - 22,225	 - 8,000	 -
- andet poleret	 . 398	 - - 452	 - 304	 - -
- upoleret	 .	 . 1,125	 - 2,968	 - 4,849	 - 3,441	 - 2,621	 -

Kornvarer, Byg	 .	 ,•	 • 210	 Tdr. 175	 Tdr. 522	 Tdr. 998	 Tdr. 328	 Tdr.
Rug 	 231	 - 67	 - 185	 - 66	 - 30	 -

Meel af Byg og Rug .	 .
16,430	 Pd. 1,956	 Pd.

12,780	 .Pd 2,520	 Pd.
-	 - 	Hvede.	 .	 .	 . 

} 1,286	 Pd.
2,010	 - 1,500	 -

Lin	 .	 .	 . 212	 - 420	 - 646	 - - _____
Lingarn	 .	 .	 .	 . 1,313	 - 935	 - 2,394	 - 2,689	 - 1,068	 -
Liinvævneder	 . 200	 - 555	 - 340	 - 1,998	 - 1,744	 -
Læder	 .	 ,	 . 4,657	 - 9,188	 - 11,259	 - 4,799	 - 5,670	 -
Rosiner	 .	 . - - - 259	 - -
Sirup	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2,915	 - 2,446	 - 5,502	 - 2,450	 - 2,410	 -
Salt	 .  	 . 244	 Tdr. 540	 Tdr. 571	 Tdr. 350	 Tdr. 103	 Tdr.
Silkevarer	 .	 .	 .	 .	 . 96	 Pd. 82	 Pd. 155	 Pd. 112	 Pd. 137	 Pd.
Stentöj	 . 	 4,071	 - 4,055	 - 7,460	 - 11,914	 - 8,900	 -
Stry	 .	 . 	 - 350	 - 1,386	 - 4,714	 - 190	 -
Sukker, raffineret .	 .	 . 6,647	 - 6,519	 - 8,787	 - 7,021	 - 4,256	 -

örpaat	 .	 . 3,542	 - 1,956	 - 2,060	 - 1,220	 - 1,351	 -
Svedsker. .	 .	 . - - - 240	 - -
Sæbe  	 . 1,079	 - 1,118	 - 2,403	 - 1,515	 - 305	 -
Tobak, Blade	 .	 .	 .	 . 3,987	 - 3,571	 - 2,956	 - 2,689	 - 944	 -
-	 Rögtobak .	 .	 .	 . - 232	 - 193	 - 253	 - 124	 -

Uldvarer, hel og	 halvuldne 4,733	 - 3,878	 - 5,461	 - 4,520	 - 4,393	 -
Viin 	 2,800 Potter 2,440 Potter 4,619 Potter 3,268 Potter 2,015 Potter
öl .	 . 	 4,012	 - 3,500	 - 7,522	 - 3,300	 - 3,335	 -

Fogden beretter, at det i Almindelighed antages, at om-
trent Deel af de i Opgaven omhandlede Varer gaar uafhæn-
det tilbage; men ved Siden deraf oplyser han, at i sidste Fem-
aar mange af de betydeligste Artikler bleve helt udsolgte.

Videre bemærker Fogden, at han mere og mere kommer
til at antage, at Markedet, især for det Prwstegjeld, hvori det
holdes, er til större Skade end Gavn, blandt Andet ved det
Arbeidskraftstab, som reiser sig af, at de fleste voxne Med-
lemmer af hver Familie tilbringe flere Dage ved Markedet,
medens paaOden anden Side Adgang til paa anden Maade uden
stor Uleilighed at faa afhændet sine Producter ikke mangler
Grytens Præstegjeld mere end de nærliggende.

Om Amtsdistrictets Tilstand i Almindelighed.

Spörgsmaalet om Districtet har gaaet fremad i Velstand,
tror jeg maa besvares bekræftende.

Det er ganske utvivlsomt Tilfældet med de Districter, hvis
Befolkning for nogen væsentlig Deel ernærer sig ved Fiskeri
- en naturlig Fölge af, at dette i Tidsrummet gjennemsnitlig
har slaaet godt til, og af de höie Priser paa dets Producter.

Hvad derimod angaar flere af de Districter, hvori Jord-
bruget mere udelukkende er Hovednæringsvei, stiller Spörgs-
maalets Besvarelse sig vanskeligere. Vist er det, at de respek-
tive Districter i oeconomisk Henseende have gaaet meget til-
bage i Periodens 2de sidste for Landmanden temmelig mislige
Aar, der nödvendiggjorde usædvanlig stort Kornindkjöb og der-
ved bragte Befolkningen i megen Pengeforlegenhed.

Jeg er dog mest tilböielig til at tro, at den oeconomiske
Tilstand i de fleste indre Districter saa nogenlunde stod paa
samme Punct ved Periodens Slutning, som ved dens Begyndelse
og at Tilstanden overhovedet mere har Skinnet af at være en
pecuniair Tilbagegang end at det i Virkeligheden forholder sig
saa. Vel have de 2de nævnte Aar for den större Deel af
Jordbrugerne været trykkende og tunge Trængselsaar; men
den herværende Almue veed i saadanne at indskrænke sine
Fornödenheder og at hjælpe sig med mærkelig Lidet.

Hvad dernæst betræffer den af Landmanden i Perioden
stiftede Gjeld, da turde samme, vel overveiet, ikke saa meget
overskyde hvad Jorden i Periodens Löb ved Rydning og For-
bedring har vundet i Productionsevne og derved i reel værdi
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hvorhos her heller ikke maa sættes ud af Betragtning den
Vinding, som et forbedret Stel ogsaa i andre Retninger har
indbragt og vil indbringe ham. At Landdistrictet i sidste Femaar
har tiltaget i Folkemængde og at i samme Tidsrum dets Besætning
af Huusdyr idetheletaget er foröget, er neppe at betvivle. Til
Oplysning i saa Henseende ville tjene folgende Angivelser, der
ere Uddrag af de statistiske Opgaver for Aarene 1855 og 1865.

	1855
	

1865
Folkemængde 82,683

	
93,280.

Heste .	 8,870
	

9,140.
Kvæg.	 72,622

	
77,092.

Faar .	 153,042
	

170,232.
Gj eder
	

40,048
	

25,138.
Sviin .	 7,373

	
7,333.

Fölge samme Opgaver udgjör Avlingen af Korn og Pote-
tes i :hvert af de nævnte Aar :

i 1855
	

1865
Rug .	 1,509
	

629.
Byg	 .	 39,849
	

33,710.
Blandkorn .	 30,545
	

25,078.
Havre .	 223,432
	

224,201.
Potetes . . 174,017	 . 226,614.

Paalideligheden af Opgaverne for 1865 over Besætning og
Avling turde forövrigt være tvivlsom, i hvilken Henseende jeg
skal bemærke, at Bönderne, staaende i den Formening, at Op-
gaverne vilde blive lagte til Grund for den nye Matrikulering,
gjennem de Oplysninger, de til samme have meddeelt, ganske
almindeligviis have sögt at nedsætte Værdien al deres Brug
saameget som muligt.

Levemaaden i Districtet er idetheletaget höist tarvelig
og vistnok langt tarveligere end önskeligt er.

Med Fogden i Romsdal antager jeg, at Kosten endog
uden större Omkostning kunde, ved et skjönsommere Stel og
bedre Valg af Födemidler, være mere nærende og sund. Fra
mange Kanter hörer man Beklagelse over at Huusmödrene i
flere Retninger forstaa sig saa lidet paa Huusstellet.

Som ogsaa bemærket af nysnævnte Foged boer Landbe-
folkningen i Almindelighed taget i gode Huse; i den senere
Tid ser man jevnligen ældre Bygninger gjorte rummeligere ved
Ombygning eller Tilbygning og er det derhos en Kjendsgjer-
fling, at fra Nyt af opförte Bygninger ere större og i de fleste
Henseender bedre end Bygninger, der skrive sig fra en ældre
Tid ; ganske almindelig gives Hovedbygningerne 2 Etager og af og
til blive Bygningerne tækkede med Tegl istedetfor med Næver og
Torv. En beföiet Anke ogsaa mod de nye Bygninger turde det
dog være, at Værelserne deri ere for lave. Som oftest forsynes
Bygningerne med udvendig, sjelden med indvendig Bordklædning.

Kogeovne af Jern bruges almindeligt, men beklagelig nok
finde de, endog hos de mere Velhavende af Almuen, sin Plads
ikke i Kjökkenet, men i Dagligstuen, vistnok en meget uhel-
dig Omstændighed især i Loftstuer, der mere og mere begynde
at afløse de rummeligere og luftige Rögstuer.

Kakkelovne saavel af Jern som af Klebersteen ere ganske
almindelige.

Almuens Klædedragt, bestaaende hovedsageligen af simple,

hjemmevirkede Stoffe, er i Regelen- -god og passende for de
klimatiske Forholde med deres pludselige Temperaturforandringer.

Udenfor sit Hjem viser Almuesmanden her i Districtet sig
altid i anstændig og hel Klædning.

I saadant Pjalteantræk, som ofte sees af Fattige i og
omkring Hovedstæderne, vil man, bemærker nysnævnte Foged,
og visseligen med fuld Sandhed, aldrig her i Egnen see selv,
de Fattigste at vise sig udenfor, og neppe nok i sit Hjem.

Qvinderne forestaa udelukkende Huusholdningen og Fjösstel-
let, ja i enkelte Dele af Amtsdistrictet rögte de en.dogsaa Hestene.

I Amtsdistrictet haves folgende Brandforsikringsselskaber :
I Romsdal:

Veö Brandforsikringsselskab for Huse, approberet
7de November 1863; men oprettet allerede i 1842.

Husenes Forsikringssum var i 1865 291,420 Spd. 80 Skill.
Selskabets Formue er 900 Spd.

Veö Forsikringsselskab for Lösöre; dets Statu-
ter approberedes 30te Mai 1857, men Selskabet traadte först
i Virksomhed i 1860. Forsikret deri var vedUdgangen af 1865
for 50,200 Spd.' og udgjorde Selskabets Formue da höist 200 Spd.

Nwssets Brandforsikringsselskab for Huse;
dets Statuter approberedes 20de April 1861.

Om Selskabets Status oplyser Fogden forgjæves at have
sögt Oplysning.

Vestnæs Brandforsikringsselskab for Huse; dets
Statuter approberedes Iste September 1865. Forsikringssum
164,263 Spd.

Bolso Assuranceselskab for 1use, dets Statuter af
Iste Januar 1860 ere ikke approbere . Forsikringssum 76,000
Spd., Formue 450 Spd. Med Foreningen er forbundet en.
Laaneindretning, ogsaa oprettet Iste Januar 1860, hvis Statu-
ter imidlertid heller ikke ere approberede. Laaneindretningen
virker med en Capital af 4,000 Spd. En Assuranceforening
med approberede Statuter af Ste August 1843 har oplöst sig.

I Nordmöre:
S ur en d al s, dets Statuter approberedes 10de Juni 1849.

Selskabets Forsikringssum udgjör 127,780 Spd. og dets For-
mue 1,300 Spd.

S tan gviks, dets Statuter approberedes 8de Januar 1859.
Selskabets Forsikringssum udgjör 126,000 Spd. og dets For-
mue 680 Spd.

Hals  s , dets Statuter approberedes Ste December 1859.
Selskabets Forsikringssum udgjör 78,060 Spd. og dets Formue
352 Spd. 36 Skill.

A ii r es , Selskabets Statuter af 2den Februar 1861 ere
ikke approberede. Værdien af de hos Selskabet assurerede
Bygninger udgjör 88,424 Spd. Selskabets Formue 216 Spd. ;
det har været i Virksomhed fra lste Januar 1862.

Su ndals, dets Statuter approberedes 3die Juli 1861; dets
Forsikringssum udgjör 80,000 Spd. og dets Formue 350 Spd.

I Söndmöre.
B or gun d og Skoue for Huse; dets Statuter approbe-

redes 15de December 1860. Selskabets Forsikringssum ud-
gjorde ved Udgangen af 1865 98,414 Spd. og dets Formue
235 Spd. 115 Skill.
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Strandens og Nordalens for Huse; dets Statuter
approberedes 12te Februar 1859.

Selskabets Forsikringssum udgjorde ved Udgangen af 1865
98,100 Spd. og dets Formue 30 Spd.

Som bemærket i min forrige Femaarsberetning findes ingen Byg-
demagaziner i Söndmöre og Nordmöre. Om Bygdemagazinernes
Tilstand i Romsdal ved Udgangen af Aaret 1865 vil nedenstaaende
af Districtets Foged meddelte Opgave give fornöden Oplysning :

Tilsammen.
Hvor belig-

gende.
Naar opret-

tet. Havre
Td.

I Oplag paa Magazinet.

Rug Byg Bi.korn Havre
Td. Td, Td.	 Td.

I udestaaende Fordringer.

Rug I Byg
Td. Td.

Bl.korn
Td.

Havre
Td.   

Beholdning i Penge.

Rug Byg Bl.korn
Td. Td. Td.

Eids Sogn

Sylte Sogn

Frænens .

1818

16Jan. 1839
13
	

108 24
	

120 37

24,1
•	 •

24 Spd. 

Spd. Sk.

24 -

220 43   

228

108

I Femaaret ere •Jordeiendommene faldne betydelig i Pris.
Dette Forhold antages vel for en Deel at skrive sig fra

de i Perioden indtrufne for Landmanden mislige Aar og saa-
ledes mere umiddelbart derfra, at flere i deres Pengeforlegen-
hed have været nödte tu at skille sig ved sine Eiendomme;
men maaske dog end mere fra en Tilbagevirken paa dette
District af Eiendommenes Synken i Pris i sydligere Egne.

Mange af Amtets Districter have Sparebanker og udgjöre de
deri indsatte Midler, der sikkerligen saagodtsom udelukkende ere
indskudte af Landbefolkningen, temmelig betydelige Summer; Ind-
skuddene antages idetheletaget at skrive sig fra Fortjeneste ved Fi-
skeriet. Störstedelen af de i Byernes Sparebanker indsatte Kapita-
ler formenes at have samme Kilde og at tilhöre Landbefolkningen.

Fremdeles er det Tilfældet, at grove Forbrydelser her i
Districtet kunne ansees som sære Undtagelser.

Tjenestelönnen, der selvfölgelig meget afhænger af Ved-
kommendes Duelighed, opgives af Fogden i Söndmöre at være
for en Dreng fra 50 til 60 Spd. om Aaret og naar han har
frit Fiske, fra 12-22 Spd.

Fogden i Romsdal opgiver Tjenestelönnen varierende for
en Dreng fra 20-45 Spd. uden Klæder og for en Pige fra
10-20 Spd., ligeledes uden Klæder. — Klæder for Aaret
tager samme Foged kunne regnes for en * Dreng til 12 a 16
$pd. og for en Pige til omtrent 8 Spd. Ifölge den af Fogden
i Nordmöre afgivne Beretning varierer Lönnen i hans District
for en Tjenestekarl fra 25-40 Spd. om Aaret og for en Tje-
nestepige fra 10-16 Spd. Lönnen for Dagarbeidere antages
efter Duelighed og Aarstid at variere for en Karl fra 36 til 60
Skill. og for en Kvinde fra 20-36 Skill. pr. Dag.

De sidste Tiders höie Priser paa Fiskeproducter og den
deraf folgende större Sögning til Fiskerierne har vistnok bidraget
til at forhöie Tjenestelönnen for Mandfolk og. endog til at gjöre
det vanskeligt for Gaardbrugerne at faa faste Tjenere, idet nemlig
Drenge af Tjenesteclassen Ende det mere regningssvarende og
iallefald behageligere for sig at være Löskarle og derved sikre
sig Fortjenesten som Leiefolk Ted de forefaldende större Fiskerier.

Blive de höie Priser paa Fiskeproducter staaende, vil sik-
kerligen en væsentlig Forandring indtræde i de til Amtet hen-
hörende indre Districters Forholde idet, under Forudsætningen,
Befolkningen derfra mere og mere ville komme til at söge sin
Næring af Fiskeri. At et saadant Forhold vil blive til For-
deel for Landbruget betvivler jeg höiligen. Erfaring viser paa
det Bestemteste, at Fiskeri og Jordbrug ikke ville kunne for-
enes ; intetsteds staar i Regelen Jordbruget lavere end netop i

de for Fiskeriet beqvemmest liggende Districter, hvor gunstige
disse end i sig selv kunne være for Jordens Dyrkning; men
muligens vil dog den antydede mislige Folge for Udviklingen
af Jordbruget i de indre Districter udeblive, hvis Fiskeriet for
Befolkningen matte give et Udbytte mere end tilstrækkeligt
til Livets Fornödenheder. Tænkeligt er det dog, at Over-
skuddet vilde blive anvendt til Jordens Forbedring.

I Femaaret have kun ganske faa Personer her fra Di-
strictet udvandret, saavidt vides kun en Familia bestaaende af
3 Personer fra Volds Thinglag samt 2 ugifte Mænd fra Nws-
set. Alle Fem udvandrede til America.

Almuebogsamlingerfindes i de fleste af Amtets engere Districter.
Med Hensyn til Veivæsenet bemærkes, at Amtets Roved-

veie udgjöre :
i Nordmöre
	

15 Mill 11,995 Alen.
	i Romsdal .	 16 — 11,357 —

	

Söndmöre .	 12 — 16,127 — 
Tilsammen 45 Miil 3,479 Alen.

I Periodens Löb er af Hovedveie anlagt:

	

Nordmöre .	 Intet.
	i Romsdal .	 1 Miil 14,314 Alen.

-

	

i Söndmöre .	 — 10,760 —
Tilsammen 2 Miil 7,074 Alen,

hvorhos i Söndmöre Fogderi er
anlagt en ny Vei . 	 7,623 Alen.

Al Bygdeveie haves:
	i Nordmöre .	 46 Miil 6,122 Alen.
	i Romsdal .	 29 — 6,465

Söndmöre 	 34 — 13,470 
Tilsammen 110 Miil 8,057 Alen.

Deraf er i Periodens LOb anlagt:

	

i Nordmöre .	 1 Miil 2,000 Alen.

	i Romsdal .	 3 — 10,500

	

Söndmöre .	 15,875 —
Tilsammen 5 Miil 10,375 Alen.

Af Bygdeveie ere i Periodens Löb omlagt:
	i Nordmöre .	 - Mill 13,400 Alen.

	

i Romsdal .	 2 — 3,923

	

Söndmöre .	   - — 10,760 —
Tilsammen 3 Miil 10,083 Alen.

Efter det oven Anförte have Districtets Hoved- og Bygdeveie en
samlet Længde af 155 Miil 11,536 Alen. Til nærmere Paaviisning
om Veienes Tilstand m. m. ved Udgangen af 1865 meddeles neden-
staaende af Veiinspecteurernes Beretninger uddragne Opgave:
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Hovedveje.

F ormandskabsdistricternes Navne.

Med Hjul-
redskab ufar-

bar Vei.
Slet Vei. Maadelig Vei

Vei.
Antagelig God Vei. Hele Veiens Længde.

Nordmöre. Alen. Alen. ` Alen. Alen. Alen. Mil. Alen.
1. Surendal. . - - - - 52,884 2 16,884
2. Rindal	 . • • - - - 4,500 30,599 1 17,099
3. Stangvik . - - - 4,500 14,311 1 811
4. liaise	 . . _ - - - - - -
5. Aure .	 . . _ - - - - - -

6. Edo	 .	 .	 . . - - - - - - -
7. Thingvold	 . . - - - 4,500 30,306 1 16,806

8. Öre 	.	 , . - - - 4,600 22,225 1 8,825

9. Fredö	 . . - - - - 10,243 - 10,243

10. Qværnws • _ - - 17,231 23,096 2 4,327

11. Sundal	 .. • • - - - 9,000 54,000 3 9,000
12.	 Oxendal .	 .	 .	 .	 . . - - - - - - -

Romsdal.
13. Næsset	 .	 .	 . . , . 16,000 - 15,240 1 13,240
14. Bolsö . - - 1,408 43,395 35,561 4 8,436
15.	 Veö	 .	 .	 . . - - - 30,203 8,527 2 2,730
16. E:jd og Vold . - - - 14,231 4,380 1 611

17. Gryten	 . . - - 9,332 32,255 30,788 4 375

18. Vestnæs .	 . . - - 4,500 16,020 10,000 1 12,520
19. Vaagö . - - - 2,343 25,102 1 9,445

20. Ali ere,

21. Bod	 .	 .	 •	 •	 .	 -

.

.

- - -

-

- - - -

Söndmöre.

22. Örskoug . _ 32,732 - 1 14,732

23. Stranden . 4,760 - - 30,267 - 1 17,027
24. Nordalen	 . . - - - - - - -
25. Sunelven	 .	 .	 . . 6,638 1,209 1,500 16,497 - 1 7,844

26. Skodje og Vatne . . - - - - 26,926 1 8,926

27. Borgund	 . . - - - - 23,791 1 5,791

28. Harham .	 .	 . . - - - - - - -

29. Ulfsteen .	 . • • - - 2,774 3,263 23,700 1 11,737
30. Herö .	 . . - - - 4,500 16,720 1 3,220
31. Vanelven . - - -	 . - 18,873 1 873
32. Volden	 .. . - - - 17,977 - - 17,977
33. Hjörundfj ord	 .....	 . . . - - - - - - -
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Bygdeveie.

Formandskabsdistricternes Navne.

Med Hjul-
redskabufar-

bar Vei.
Slet Vei. MaadeligVei

Antagelig
Vei.

Hele Veiens Længde,God Vei .

Nordmöre. Alen. Alen. Alen. Alen. Alen. Miil. Alen.

1. Surendal - 48,320 7,000 16,400 - 3 17,720

2. Rindal..	 • • • • • - 12,900 30,280 32,020 - 4 3,200

3. Stangvik 22,870 33,836 26,128 27,626 - 6 2,260

4.	 Halse .	 .	 •	 .	 . . . . . . 13,000 20,000 33,766 • 2,500 7,538 4 4,804

5.	 Au're	 .	 .	 .	 .	 . . . . . 15,750 27,218 11,250 37,699 - 5 1,917

6. Edö 	 15,000 - - - - - 15,000

7. Thingvold 5,500 8,800 28,289 40,578 - 4 11,167

8.	 Ore	 .	 .	 ...... . . . - - 5,793 18,390 31,592 3 1,775

9. Fredö	 . 	 - - 9,940 8,257 4,200 1 4,397

10. Qværnæs	 •	 •	 • • • • • • - 30,348 9,000 9,000 81,388 7 3,736

11. Sundal	 . - 12,000 37,500 9,000 - 3 4,500

12. Öxendal .	 .	 . - - 9,000 20,000 29,500 3 4,500

Romsdal.

13. Næsset	 .	 ..... . . 33,575 - 15,150 30,833 15,347 5 4,905	 .

14.	 Bolsö	 .	 ,	 .	 •	 . . - - 14,423 9,000 8,248 1 13,671

15. Veö - 22,500 24,495 14,646 5,534 3 13,175

16. Ejd og Vold	 •	 •	 • • • • • - 3,611 17,061 15,121 11,754 2 11,547

17.	 Gryten	 .	 ....... •.. . - 32,769 22,605 15,797 - 3 17,171

18.	 Vestnæs .	 .	 .	 ..... • . 22,500 11,600 9,178 20,221 31,001 5 4,500
19. Akerö	 .	 .	 . . . . . 10,000 - 17,000 9,000 - 2 -
20. Vaagö 	 .. . 9,000 18,000 9,000 9,000 - 2 9,000
21. Bod . - 14,553 16,875 9,072 - 2 4,500

Söndmöre.
22. Örskoug .	 .	 .	 .

23. Stranden	 .	 .	 .

.

.

. , • 3,625

929

6,620

-
48,066

11,194

63,566

20,430

-
21,240

6

2

13,877

17,793
24. Nordalen	 .	 .	 .	 . . . . . . 40,500 7,325 23,075 46,161 - 6 9,061
25. Sundelven	 .	 .	 .	 . ..... 30,500 4,076 16,252 8,797 - 3 5,625

6. Skodje og Vatne .	 . . . . - - - 1,500 32,337 1 15,837
27. Borgund - - 2,925 4,090 15,200 1 4,215
28. Harham .	 .	 . - - - - - - -
29. Ulfsteen .	 .	 • • • • . - 496 4,938 5,607 6,950 - 17,991
30. Her0	 .	 .	 .	 - - - - - - - -
31. Vanelven	 .	 .	 .	 • . . . . . 12;880 5,322 23,245 10,180 376 2 16,003
32. Volden	 .	 . . . . 21,090 - 11,886 2.5,360 36,942 5 5,278
33. Hjörundfjord 	 6,000 6,980 11,130 9,180 18,500 2 15,790

3
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Fra Amtets Landbrugsskole udgaar i Gjennemsnit 6 Ele-

ver om Aaret. Skolens Udgifter andrage aarligen til omkring
1400 Spdlr., hvoraf Staten bidrager det Halve.

Nedenstaaende Opgave, der stötter sig til Meddelelser fra
Sorenskriverne, udviser de i Perioden thinglæste og  aflæste
Hæftelsesbreve samt afhændede faste Eiendommes Antal m. M.

Thinglæste Hæftelsesbreve og Skifteudlæg.
Nordmöre . . 853. 197,383 Spd. 78 Skill.

Romsdal . . . 853. 160 928 - -
Nordre Söndmöre 460. 114571 - 1031 -
Söndre Söndmöre 289. 55,687 - 10q-

Aflæste Hæftelsesbreve.
621. 123,311 Spd. 22 Sk;11.
562.	 90,101 -
313. 88,700 - 93 -
201. 38,254 - 1081 -

Afhændede faste Eiendomme.
726. 358,641 Spd. 29 Skill.
531. 165,529 - fl

467. 169,532 - 6
397. 159,619 - 491 -

Efter Fogdernes Opgaver have de i Perioden afholdte Executions-
Executionsforretn inger.

Nordmöre 351. 15,219 Spd. 36 Skill.
Romsdal 260. 10,751 - 87
Söndmöre 213.	 7,855 - 844- --

og Udpantningsforretninger udgjort i Antal og Pengebelðb :
Udpantningsforretninger.

3,490. 21,437 Spd. 19 Skill.
3,222. 17,666 - 74- -
1,261. 4,906 - 80 -

B. KjObsttederne.
a. Chr istianssund.

1. Handel.
Af efternævnte Varer har Udskibningen fra Stedet directe til Udlandet været:

Klipfisk. Tørfisk. Tran. Rogn. Sild. Trælast.

Vog. Vog. Potter. Tdr. Tdr. Corn. -Læster.
1861 346,724 10,115 319,260 2,365 12,087 3,279

1862 305,371 13,853 234,660 4,381 16,993 3,048

1863 409,258 16,504 197,580 4,169 13,932 2,784

1864 473,332 14,797 376,080 4,240 15,425 2,606

1865 508,853 13,339 424,260 5,9311 20,670 2,5641	 I

Klipfisk udgjör fremdeles Byens Hoved-Udförselsartikel og
indtager Stedet i saa Henseende den samme fremtrædende
Plads, som i de nærmest foregaaende Perioder.

Forsaavidt der i det sidstforlöbne Femaar af Varen er
udfört noget mindre end i de nærmest foregaaende, oplyser
Stedets Byfoged, at efter Kyndiges Dom Fordelen af Bedriften
i den senere Tid har været större og jevnere end i Alminde-
lighed taget i tidligere Perioder.

Störstedelen af Klipfisken har været udfört til Spanien,
hovedsageligen til Bilbao, Santander, Taragona og Barcelona
og har Udförselen udelukkende foregaaet i spanske Skibe,
hvoraf aarligen omtrent 40 have gjæstet Byens Havn.

For en, rigtignok kun ringe, Deel har Afhentningen  væ-
ret besörget i Dampskibe.

Til Portugal blev i 1863 udskibet 10,000, i 1864 12,000
og i 1865 50,000 Voger Klipfisk. Portugal har  nærmest væ-
ret betragtet som et Nödmarked for Klipfiskudskibningen og
har denne, relativ til hvad der kunde erholdes i Spanien, vx-
ret fordeelbringende.

I 1861 og 1862 blev fra Christianssund ikke skibet Klip-
fisk til Portugal,

Udförselen af samme Vare til America (Havana og Rio
de Janeiro) angives i Tidsrummet at have foregaaet omtrent i
samme Udstrækning og Forhold som i den forrige Periode;

den bar foregaaet i norske Skibe og i Regelen i Skibe, der
have hört hjemme paa Stedet, samt givet god Fordeel.

Til de americanske Markeder har Fisken ligesom tidligere
været afskibet i Kasser paa et Par Voger. Disse Kasser
have været af Træ, undertiden med en indre Kasse af Blik.

Smaa Partier ere over Hamburg og Liverpool forsögsviis
sendte til Mexico, La-Platastederne, Vestkysten af America og
China.

Til Klipfiskudskibningen fra Christianssund antages at om-
trent 120,000 Voger aarligen indsamles fra Hjemfisket, hvortil
henregnes Fisket i Nordmöre og Fosen, medens den större
Rest kommer fra Lofoten og Finmarken. Tilförselen angives
i den senere Tid at have været i Tiltagende.

Af Törfisken gaar fremdeles omtrent Halvdelen til Spa-
nien og Italien, medens den anden Halvdeel forhandles i
Bergen.

Af tör Sei, Lange, Rödskjær og Titling tilföres næsten
Alt fra Stedets umiddelbare Omegn, af Rundfisk saagodtsom
Alt fra Lofoten.

Tranen og Rognen har i Tidsrummet hovedsageligen væ-
ret udfört til Udlandet.

I Byens Tranhandel er i den senere Tid indtraadt den
Forandring, at Handelsmanden for en stor Deel kjöber Leve-
ren af Producenten og dernæst selv tilbereder den til Tran,
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navnligen den saakaldte Medicintran, hvorfor erholdes næsten
dobbelt saa höj Priis som for almindelig Bondetran.

Medicintranen gaar fornemmelig til Hamburg, England,
Spanien, Holland og America, men for en Deel ogsaa til in-
denrigske Steder. Tydskland har været Varens bedste Mar-.
ked; i den förste og störste Deel af Qvinqvenniet bragte Ud-
förselen deraf god Fordeel; i Periodens sidste Halvdeel har
den tildels bragt Tab, hvilket almindeligviis tilskrives en Over-
production.

For almindelig Tran har Hamburg været Hovedmarkedet;
forövrigt har den gaaet til Östersöen, Holland og Bergen.
Fordelen skal i Gjennemsnit have været ringe. Til Virken af
Medicintran findes i Christianssund, efter Byfogdens Meddelelse,
7 Dampkogerier, hvorhos Kogeri ogsaa er anbragt i et af
Byens paa Lofoten og Finmarken gaaende Skibe.

Af Tran og Rogn erholdes det Meste fra Byens Omegn.
Den övrige Deel kommer fra Nordland og Finmarken ; fra
sidstnævnte District dog kun i ringe Partier.

Rognen gaar fornemmelig til Frankrig og kun, for en

mindre Deel til Spanien. Udskibningen, der saagodtsom ude-
lukkende har fundet Sted for fremmed Regning, skal have væ-
ret meget fordeelagtig for Byens Handlende.

Af Sommersildhandelen har Stedet i Femaaret havt af-
vexlende Udbytte. De störste Sorter af denne Vare har været
udfört til östersöiske Havne og til Hamburg, medens de min-
dre, foruden at have fundet Anvendelse til Byens og dens
Landdistricts Behov, har gaaet til Östlandet, fornemmelig Chri-
stiania.

Vistnok med Rette antager Byfogden, at et stadigt og
större Fiskeri i det tilgreendsende Landdistrict af den i min,
Landdistrictet vedkommende , Beretning omhandlede egne
Sort Vintersild væsentligen vilde bidrage til Byens Fremkomst.

Handelen med Trælast, der i Regelen foregaar med nor-
ske Fartöier, formenes at have været saa nogenlunde af samme
Omfang i heromhan.dlede Periode som i den nærmest fore-
gaaende ; det samme kan vistnok antages om Handelen med
de tilgrændsende Landdistricter.

Af Kornvarer er i Femaaret indfört fra Udlandet:
paa Stedet fortoldede :

Aar. Byg. Rug. Malt. Havre. Hvede, Erter. Byggryn.

Tdr.

-
-
33

8
4

286

172
2431
135
171

Bygmeel.

Vog.

-
18

-
-
-

182
223

355
754
512

Hvede-
meel.

Rugmeel.

1861
1862
1863
1864
1865

1861
1862
1863
1864
1865

Tdr.
6,482
3,442
3,117

16,285
20,275

4,313
1,553
2,511
2,328
3,998

Tdr.
12,435
13,130
18,940
19,864
11,632

3,963
2,547
2,392
1,491
2,414

Tdr.

-
-

50
-

48

110
30

165
51
50

Tdr.

8
-
_____

ufor
1,550

535
1,360
3,150
1,012

____.
Tdr.

61
___

--
______

toldede:
125
-
-
-
-

Tdr.

30
164

14
124

251

199
145
104

163
105

Vog.

3,007
4,004
4,294
3,587
4,056

191
89

2651
89

233

Vog.
36

-
14
33

1,495

563
446

1,9664-
757

1,002

Efter den med Byfogdens Beretning folgende Opgave
havde Byen ved Udgangen af 1865 en Skibs- og Varemægler
samt

100 Handelsborgere med 50 Betjente,
11 Brændeviinshandlere og Vertshusholdere,
45 til Udsalg af Öl og Viin Berettigede,
48 Skippere,
2 Hökere.

Til Handelsberettigede ere, maa bemærkes, medregnede
nogle Faa, der have Borgerskab, men ganske ere traadte
af Virksomhed.

2. Skibsbyggeri og Skibsfart.

Skibsfarten skal i det forlöbne Femaar have givet jevn,
om just ikke stor Fortjeneste.

Saavel i selve Byen som i dens nærmeste Omegn har i
Tidsrummet jevnligen været bygget Skibe, hvorhos flere for
Tiden ere under Bygning. Ifölge Byfogdens Opgave, der igjen

stötter sig til Havnefogdens, er i Christianssund i Löbet af
Femaaret bygget 2 Skibe paa respective 28 og 180 Commer-
celxster, 1 Brig paa 150 og 1 Skonnert paa 40 Læster, og
skal Antallet af samtlige i Christianssund hjemmehörende Far-
töier, deri indbefattet Jægter paa over 11-1- Commercelæst samt
Dampskibet Christianssund, udgjöre 84 med en Drægtighed af
tilsammen 3,384 Commerceleester. Byen har 2 Skibsværfter.
Det betydeligste, Kranens, der eies af et Interessentskab, be-
staaende af 7 af Byens Handelsmænd, sysselsætter efter By-
fogdens Opgave en Arbeidsstyrke af 48 Tømmermænd og Lær-
linge, aflönnede, de förste med en Daglön af 44-60 Skill.
og de sidste af 28-40 Skill. Lönnen til Mester, Tömmer-
mænd og Lærlinge opgives at have i Aaret 1865 andraget til
5,240 Spd. 72 Skill.

Virksomheden ved det mindre Skibsværft	 övre Kranens
- har i Perioden været meget ringe.

Stedets Skibsbygningsarbeider roses af Sagkyndige som
særdeles solide og hensigtsmæssige.

3*
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For at sætte Byen i Forbindelse med det omliggende
Landdistrict og til Buxering af Skibe blev for en Tid tilbage
af en af Stedets Handlende anskaffet et Dampskib "Christians-
sund" paa 31 Læster og 30 Hestes Kraft. Dette Skib, der af
Statskassen har et aarligt Tilskud af 3000 Spdlr., har efter
dets Anskaffelse, i en af vedkommende Regjeringsdepartement
bestemt Route, været i Fart paa Hovedfjordene i Nordmöre.

Videre har man i Byen en liden Dampbaad „Alpha" paa
3 Hestes Kraft, anskaffet for omtrent 11 Aar siden til Færge-
baad paa Sundet, som adskiller de forskjellige Bydele. Dertil
har Fartöiet hovedsageligen været benyttet, medens det dog
ogsaa hyppigt har været brugt til Lysttoure og til at befordre
Reisende, ligesom til Buxering af Fartöier paa Havnen. Far-
töiet, der eies af et Interessentskab, angives at have givet
godt Udbytte.

3. Haandværksdrift.

I Femaaret have 1 Lakerer og Forgylder samt I Byg-
mester nedsat sig paa Stedet, hvilket bemærkes med Hensyn
til at dette tidligere ikke har havt saadanne Næringsdrivende.

I det Væsentlige indskrænker Haandværksdriften sig til at
tilfredsstille Stedets Behov. Dog skulle Skræddere, Garvere,
Skomagere, Hattemagere og tildeels Blikkenslagere afsætte en
Deel Arbeide til fremmede Steder. Blandt Andet skal Stedets
Forbindelse (paa Grund af Fiskeriet) med Lofoten og Fin-
marken give Anledning til Afsætning af Haandværksarbeider.
Bagere, Garvere, Farvere og Smede skulle gjöre de fordelag-
tigste Forretninger.

Haandværksdriften skal i Perioden have gaaet fremad med
Hensyn til Arbeidets Godhed og Soliditet, hvilket især gjuelder
om det, der præsteres af Snedkerne, Murerne, Smedene, Reb-
slagerne, Hattemagerne, Malerne og Garverne.

Med Tilskud af det Offentlige er i Byen i Femaaret op-
rettet en Tegneskole, som besöges flittigt og som vistnok me-
get vil bidrage til at hæve Haandværksstanden paa Stedet,
hvortil muligens ogsaa den Omstændighed vil virke, at Haand-
værkerne paa Stedet have dannet en Forening, i hvis Möder
oftere holdes belærende Foredrag.

Byen har 2 Bogtrykkerier, 5 Reberbaner med 5 Mestere,
13 Svende, og 22 Daglönnere, 2 Ölbryggerier med 2 Mestere,
1 Svend og 5 Drenge og 1 Malten  med 1 Mester, 1 Svend
og 1 Dreng.

4. B ergværksdrift.

Ingen til saadan Drift hörende Anstalt findes i Byen eller
paa den til samme hörende Mark.

5. Jordbrug.

Udsæden paa Byens Grund udgjorde ifölge de ved Folke-
tællingen den 31te December 1865 erholdte Oplysninger 11
Tönde Havre og 31+g- Tönde Potetes og skal Havren i Almin-
delighed give 6 og Potetesen 5 Fold. Bymarken benyttes
mere og mere til Græsavl, der efter Stedets Forholde ansees
at være den incest lönnende Anvendelsesmaade.

Paa Byens Grund fandtes ved Tællingen den 31te De-

cember 1865 21 Heste, 281 Stykker stort Qvæg, 54 Faar og
64 Sviin.

Dyrkningen af Havevwxter og Frugttræer har, antager By-
fogden, neppe i Almindelighed gjort noget Fremskridt i Fem-
aaret, hvorhos Byfogden dog omtaler et enkelt privat Anlæg,
som ikke værende uden Betydning, idet samme antages at
ville tjene til at vække Sandsen for Havevæsenet paa Stedet
og gjennem de sammesteds gjorte Forsög kunne tjene til
Veiledning ved Bedömmelsen af Stedets climatiske Forholde.

6. Byens Tilstand i Almindelighed.

Som af Byfogden bemærket, vidner Byens rask stigende
Folkemængde i de sidste Tiaar .:sra 4,290 til 5,709 Individer,
eller over 33 pCt., noksom om dens Opkomst.

Tabet, som den i 1857 indtrufne Handelscrisis medförte,
har Stedet forlængst forv andet og formenes dets Handelsfor-
holde idetheletaget at være sunde og solide.

Forövzigt fremhæver Byfogden, at den tiltagende Folke-
mængde hovedsageligen bestaar i en voxende Arbeidsstok, me-
dens Antallet af de Handelsmænd, der drive Forretninger i det
Store og som raade over beydeligere Capitaler, forholdsviis ikke
er betydeligt og heller ikke i nogen særdeles Grad har tilta-
get i de sidste Femaar. Det er saaledes fornemmelig de tid-
ligere bestaaende Handelshuse, hvis Virksomhed i dette Tids-
rum er styrket eller udvidet.

Priserne paa de fleste Födemidler ere i den forlöbne Pe-
riode stegne ganske overordentlig og formener Byfogden, at
Stigningen pa a Stedet har været större og er indtraadt hur-
tigere end paa de fleste Andre.

Efter Byfogdens Opgave kan Tjenestelönnen nu regnes
til 20 a 50 Spd1r. om Aaret for en Karl og til 12 a 20 Spdlr.
for en Pige. Daglönnen ansætter Byfogden for en voxen Karl
til 36 a 40 Skill. Daglönnen for en Arbeidsqvinde skal i Re-
gelen være 24 Skill.

Antailet i Femaaret af udfærdigede Skjöder, thinglæste og
aflæste Pantedokumenter, afholdte Executioner og Udpantnin-
ger, af Tvangsauctioner, samt hvad Fattigvæsenets Udgifter i
samme Tidsrum har udgjort, vil erfares af nedenstaaende af
Byfogden meddelte Tabeller.

Med Hensyn til Fortegnelsen over Fattigudgifterne oplyser
Byfogden, at Udgifterne omfatter Omkostninger ved Vedligehol-
delse og Udbedring af Byens Fattighuse paa Kirkelandet og
Indlandet samt af dens Sygehuus paa Indlandet.

Fattighuset paa Kirkelandet, der toges i Brug 1860 og
kostede henimod 6000 Spdlr., giver 70 Fattige Huusly, og har,
efter Byfogdens Antagende, fuldstændig tilfredsstillet Forvent-
ningerne. Paa Nordlandet er et gammelt Skolehuus omdannet
til Bolig for 14 Fattige.

Byens Budget udgjorde i 1861 14,716 Spd. 18 Skill.
i 1862 17,700 — —
i 1863 16,000 —
i 1864 16,491 — 75 --
i 1865 17,771 — 106 —

Deraf udlignedes:
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som By skat
	

som .Husskat
i 1861 5,464 Spd. 11 /3 3,642 Spd. 88 /g
i 1862 6,057 - 96 - 4,038 -- 62 -
i 1863 5,953 - 96 - 3,969 - 24 -
i 1864 6,149 - 93 - 4,097 - 102 -
i 1865 6,839 - 2 - 4,559 - 42 -

Forövrigt bemærker Byfogden, at Byens splittede Belig-
genhed altid vil bevirke forholdsviis store Udgifter og at for-
skjellige berettigede Krav, hvis Tilfredsstillelse vanskeligen me-
get længere kunne udsættes, antageligen inden föie Tid ville
nöde Communen til at optage et större Laan.

Renter og Afdrag af den Communen paahvilende Gjeld
til Oplysningsvæsenets Fond og Sparebanken udgjorde i Aaret
1865, 1,425 Spdlr.

Længden af Byens Gader og Veie udgjör :
paa Kirkelandet omtrent . . . 8,650 Alen.

- Nord} an det	 -	 5,150 -
- Indlandet
	

2,500
- Godmodlandet - •

	 300 -

tilsammen 16,600 Alen.
Siden 1864 har Communen havt en technisk kyndig Mand

som Stadsingenieur.
Havnen er i Femaaret yderligere udbedret ved Opmud-

ring ligesom i samme Tidsrum flere Faastigheder og Böier ere
anskaffede.

Til ved Opsamling af Regnvand at afhjælpe den i Chri-
stianssund ikke sjeldne Vandmangel er i Femaaret med en Be-
kostning af 2 a 3000 Spd1r., paa Kirkelandet anlagt en Dam-
indretning med Ledning ned til Byen og ind i Husene. I For-
bindelse dermed forestaar en Ildbedring af Brandvæsenet, hvor-
til er anskaffet en Pram-Dampspröite.

I Perioden har Stedet faaet en Lærd- og Realskole, hvor-
ved for Tiden er ansat 1 Rector, 1 Overlærer, 3 Adjuncter og
5 Timelærere. Discipelantallet udgjör omkring 80. Den tid-
ligere Borgerskole paa Stedet er derimod ikke længere i Virk-
somhed ; derimod har Byen en Söndagsskole, der stöttes ved
aarligt Bidrag af Communen og skal være godt sögt, især om
Vinteren.

Til Almueskolevæsenet er i 1865 af Communen bevilget
2,767 Spdlr.

Byens Almuebibliothek, der tæller 532 Bind, skal omfat-
tes med Interesse.

Byens Sparebank havde ved Udgangen af 1865 under sin
Forvaltning omkring 300,000 Spdlr. og eiede den da en Ca-
pital af 19,570 Spdlr. 2 Skill.

I Aaret 1861 blev paa Stedet oprettet en Spareskillings-
bank, som modtager Indskud lige ned til 2 Skill. Efter Op-

gave fra Byfogden havde denne Bank den 31te Decbr. 1865
til Forvaltning for 479 Indskydere et Belöb af omtrent 5,500
Spdlr. og eiede samme Tid selv 175 Spd.

Videre oprettedes paa Stedet i 1865 et Selskab for Byens
Vel, hvilket teener 123 Medlemmer. Ved smaae ugentlige Ind-
skud har Selskabet faaet istand en gjensidig Syge-Understöt-
telsescasse for Haandveerkere og Arbeidsfolk ; i Forbindelse
med Selskabet staar en Industriforening for Haandarbeider, der
forfærdiges af trængende Fruentimmer, som ikke nyde Fattig-
understöttelse. Disse Arbeider forhandles for Byselskabets
Regning.

Huusfliden paa Stedet hos den egentlige Arbeidsclasse er
saare ringe og indskrænker sig til Forarbeidelse af de til dag-
ligt Brug fornödne Klæder. Arbeidsclassen skal i Regelen
före et ædrueligt, tarveligt og nöisomt Liv, medens dette
for en Deel ikke skal kunne siges om Haandværksclassen.

De Byen tilhörende Bygninger ere efter Byfogdens Op-
gave assurerede for 19,530 Spdlr. foruden Kirken, som er as-
sureret for 9,370 Spdlr.

Antallet af Skatteydende udgjorde ved forrige Aars Ud-
gang 1105, medens Antallet i 1860 androg til 1145. For-
mindskelsen, antager Byfogden, har sin Grund i de forandrede
Principer for Skattens Udligning, som Loven af 22de Juni 1863
har fremkaldt.

Vedkommende Tabel viser at i Perioden er thinglæst af
Gjældsbreve og Skifteudlæg:

299 Stkr. af Belöb 145,986 Spd. 92 /3
Aflæste af samme Slags
Dokumenter . . . . 209 - 169,681 - 36 -
Afhændet af faste Eien-
domme .	 . . . 182 -	 --	 149,163 - 7 -
Afholdte af Executions-
og Udpantningsforret-
ninger	 . 155 -	 17,831 - 48P
Afholdte Tvangsauctioner

over faste Eiendomme : 	 over Lösöre :

	

Stkr. Belöb.	 Belöb.
i 1861 13 8,090 Spd. 3,683 Spd. 61 fl
i 1862 15 4,032 - 3,986 - 65 -
i 1863 10 8,223 - 6,350 - 41 -
i 1864 20 12,011 - 5,550 - 64 -
i 1865 13 4,979 - 2,005 - 13 -

Fattigvæsenets Udgifter have udgjort :
i 1861 .	 4,532 Spd.
i 1862 .	 5,431 -
i 1863
	

5,228 -
i 1864
	

6,104 -
i 1865 .	 5,835 -

som Fattigskat.
2,834 Spd 51 fl
4,456 - 83 -
4,201 - „ -
4,058 - -
3,889 - 62 -



2 2
	

C. No. 2.	 Romsdals Amt. P.

b. Molde.

1. Handel.

Udskibningen af efternævrite Varer directe til Udlandet har i Femaaret udgjort:

Klipfisk. Tørfisk. Tran.

Tdr.

Rogn.

Tdr.

Sild. Trælast.

Vog. Vog. Tdr. Coin.-Læster.

1861 34,835 120 40 'e- 70 6,304!, 93

1862 20,775 120 66 .--2 --• 2,861 101

1863 7,005 — — 1,6491

1864 23,845 7 60 — 2,367 10

1865 36,2761 96' 854 — 1,653A 4

Stedets vigtigste Udförselsartikler ere Klipfisk, Sild, Rogn
og Tran.

Udskibningen af Klipfisk har saagodtsom udelukkende fo-
regaaet til Udlandet, navnligen til Spanien i spanske Skibe
og for spansk Regning; enkelte ubetydelige Partier ere afsatte
i Nabobyerne. Klipfiskhandelen antages at have givet god
Fordeel ; af den til Spanien udförte formener Byfogden, at ved-
kommende Handelsmænd i Regelen have havt en Fortjeneste
af 10 Skilling pr. Vog, foruden Provision:

Ti] Klipfiskudskibningen har den overveiende större Deel
været indsamlet fra Hjemfisket eller Fisket i Romsdals Fog-
deri; kun en Ubetydelighed er erhvervet gjennem Expeditioner
paa Lofoten.

Tranen og Rognen har for stör ste Delen været afsat til

Aalesund og Bergen, antageligen med en Avance af omtrent
1 Spd. pr. Tönde. Medicintran tilvirkes ikke paa Stedet.

Vaarsilden er hovedsageligen afsat til Exportörer paa in-
denrigske Steder; kun en ringe Deel deraf er gaaet directe til
Udlandet, navnligen til Sverige.

Af Fedsilden har omtrent Halvdelen været udfört til in-
denrigske Steder (Christiania7og Bergen) og Halvdelen til uden-
rigske, preussiske Havne og Kjöbenhavn. Sildehandelen for-
menes at have givet god Forded.

I Aarene 1863, 1864 og 1865 blev fra Stedet udfört en
Deel Lax, hvoraf i hermetisk lukkede Blikdaaser i 1864 28,152
S' og i 1865 henved 12,000 TE — Den ubetydelige Trælast,
som i Femaaret har været udfört fra Stedet, har for störste
Delen gaaet til Stavanger og Bergen. — Trælasthandelen har
antagelig bragt Exportören nogen Fordeel.

Af Kornvarer er i Femaaret indfört til Stedet:
ufortoldede

Aar. Byg. Rug. Malt. Havre. Hvede Erter. Byggryn. Bygmeel. Hvedemeel.

.---

Rugmeel.	 I

Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Vog.	 Pd. Vog.	 Pd.
1861 1,363:4 1,3151 104 — 1

-8-
-I8 — 448	 11 250	 n

1862 1,0521 2 10 — i 21/ 25 430	 ,1 —
1863 3,030 497 — — — 1-1-76- i. i 1-4- 200	 22 --
1864 5,725 104 60 345 — — — 2 8	 29 —
1865 6,6981 481 39i 21 — 24-: — — 506	 25 55	 20

for- toldede:
1861 2,229 1,598 52 15 — 17 33i 2,5101- 4661	 „ 4,4541.
1862 2,419 1,653 40 — 25 59 611-4- 2,306 616	 „ 4,522	 26
1863 4,759 1,498 26 691 39 464 474 1,677 784	 ,, 10,342	 ,,
1864 2,830 1,880 50 307 — 52 219 1,8334- 1,268	 „ 13,125	 20
1865 1,332 1,6061- 10 1,181 — 281 49 814 1,0211	 „ 9,921	 „

Foruden Kornvarer ere Tobak, Salt, Hamp, Stry, Steen-
kul, Colonialvarer, Manufactur- og Fabrikvarer samt Viin og
Brændeviin Byens vigtigste Importartikler; for en ikke ringe
Deel indföres til Stedet udenlandske Varer, ikke directe fra
Udlandet, men fra indenrigske Steder, fornemmelig Christiania
og Bergen.

Omsætningen mellem Byen og vedkommende Landdistricter
antages i den heromhandlede Periode at have været omtrent
af samme Omfang, som i den nærmest foregaaende.

Til Byens Handelsdistrict kan henregnes, foruden Bygderne
i Romsdals Fogderi og enkelte Dele af Nordmöre, de nærmeste
Præstegjelde af Christians Amt.

Efter den med Byfogdens Beretning folgende Opgave ud-
gjorde ved Udgangen af Aaret 1865 Antallet af Byens De-
tailhandlere 27 med 23 Betjente og havde Stedet da 2 Verts-
husholdere og 2 Brændeviinshandlere.

De Skatteydendes Antal udgjorde ved forrige Aars Ud-
gang 400, medens Antallet i 1860 var 403.
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2. Skibsfart og Skibsbyggeri.

Skibsfarten har i det forlöbne Femaar været al ringe Be-

tydenhed og ejede Stedet ved forrige Aars Udgang kun 1 Far-

thi drægtig over 100 Commerceleester. " De paa Stedet hjem-
mehörende övrige Fartöier ere mindre Skuder, sum kun for

en Deel gaae i udenrigsk Fart.

I Perioden har Stedet (med Aalesund) været Station for

2de Dampskibe.
Skibsfarten antages i Perioden at have givet nogen Fordel.

Det i min forrige Femaarsberetning omhandlede Skibsværft

er nu nedlagt ; — i forrige Femaar har her paa Stedet ikke
været bygget noget Fartöi fra Nyt af.

3. Haandwerksdrift.

Denne staar nu omtrent paa samme Standpunct som i

Femaaret 1856-1860.
Af Haandværksarbeide indföres kun en ringe Deel fra an-

dre Steder, naar undtages Sildetönder, som for störste Delen
leveres af Beboerne af det tilgrændsende Landdistrict; imidler-
tid har ogsaa denne Tilförsel aftaget noget i den senere Tid,

som Folge af at flere Bödkere have nedsat sig paa Stedet.
Ved Udgangen af 1865 havde Byen 74 Haandværksbor-

gere, 7 Haandværkere uden Borgerskab og 52 Svende og

Drenge.

4. Bergirterksdrift.

Noget dertil hörende Anlæg findes hverken i Byen eller

den til samme hörende Grund.

5. Jordbrug.

De til Byen hörende Jordeiendomme drives for störste De-

len godt.
Efter Meddelelse fra Byfogden udgjorde Udsæden i 1865

1 19-6 Td. Rug, 5'1- Td. Byg, 11, Td. Havre og 53 9  Td. Po-

tetes ; i almindelige Aaringer give Rug og Byg omtrent 12
Fold, Havre 8 Fold og Potetes omtrent 10 Fold. I nysnævnte

Aar holdtes i Byen 14 Heste, 103 Stkr. stort Qvæg, 47 Faar

og 28 Sviin.
Havedyrkningen staar fremdeles tilbage.

6. Om Tilstanden i Almindelighed.

Byen har neppe gaaet fremad i Velstand, siden jeg afgav
min forrige Femaarsberetning.

I Folkemængde har den imidlertid tiltaget; denne udgjör
efter sidste Tælling 1,693 Mennesker mod 1454 efter den nær-
mes t foregaaende.

Saafremt det i min, Landdistrictet vedkommende, Beret-
ning omtalte Vintersildfiske bliver al Betydenhed og aarvist ved
de romsdalske Havkyster, hvortil vedkommende Sild i stor

Mængde stödte baade i 1864 og 1865, ville upaatvivlelig be-
dre Udsigter aabne sig for Byen.

De förste Nödvendighedsartikler ere i det sidstforlöbne

Femaar, i Almindelighed taget, stegne i Priis og det i temme-

lig betydelig Grad.

Den aarlige Lön udgjorde i 1865 for en Tjenestekarl
30-50 Spdlr., for en Tjenestepige fra 14— 20 Spdlr.

Den almindelige Daglön for en simpel Dagarbeider er nu
for en voxen Karl, om Sommeren 44 a 48 Skill. og om Yin-
teren 36 a 40 Skill., for en voxen Qvinde, om Sommeren 24
a 30 Skill. og om Vinteren 20 a 24 Skill.

Arbeidsclassen befinder sig for störste Delen i ringe Kaar,
tildeels endog i Fattigdom.

Drikfældigheden synes fremdeles at være i Aftagende.
Huusfliden formenes at være af ringe Betydenhed, men ytrer
Byfogden Haab om, at den vil forbedres ved den i Forbindelse
med Almueskolen staaende Haandgjerningskole.

Byens Lærd- og Realskole, oprettet som saadan i 1863
(tidligere Middel- og Realskole) havde ved Udgangen af 1865
omtrent 70 Elever. Til samme Skole er i Perioden anskaffet
nye Bygninger.

Ved denne Skole er ansat 1 Rector, 1 Overlærer, 3 Ad-
juncter og 3 Timelærere.

Byens Almueskole har i Femaaret faaet en tredie Lærer.
I Forbindelse med den staar en Söndagsskole, der især i Vin-
termaanederne har havt god Sögning.

Byens Sparebank, der blev oprettet i 1839, virkede ved
Udgangen af Aaret 1865 med en Capital af henved 200,000
Spd., hvoraf Sparebanken selv eiede omtrent 23,000 Spd.

Byens Havnecasse ejede ved Udgangen af 1865 omkring
3000 Spd.

I ydre Henseende har Byen ikke undergaaet nogen væ-
sentlig Forandring, siden jeg afgav min forrige Beretning, dog
er i Perioden gjort Noget til en bedre Regulering af dens
Gader; hverken disse eller dens Veie have i Qvinqvenniet faaet

nogen, Omtale værd, Udvidelse.
Forövrigt fortjener at fremhæves, at Byen i forrige Aar

bekostede anlagt et Vandværk, der, foruden fuldstændigen at
forsyne den med det fornödne Vand til Huusholdningsbrug, kan
benyttes til Slukningsapparat i Ildebrandstilfælde ; i Forbindelse
dermed har Byen indrettet Brandvæsenet paa en hensigtsmæs-
sigere og tidsmæssigere Maade. Vandværket med vedkommende
til Brandvæsenet hörende Indretninger og Redskaber har med-
fört en Udgift af omkring 10,000 Spd.

Mark til fælles Benyttelse har Byen ikke.

Som i forrige Indberetninger oplyst, er en stor Deel af
Byen beliggende paa bygslet Grund, hvoraf svares aarlig Afgift
til Eieren. Dette for [Byen saa skadelige Forhold er i Fem-
aaret noget indskrænket, idet enkelte Huuseiere have kjöbt

deres Grunde.
Antallet i Femaaret af udfærdigede og thinglxste Skjöder,

thinglæste Executioner og Pantedokumenter vil erfares af ne-

denstaaende Fortegnelse :
af thinglæste Gjeldsbreve

og Skifteudlæg 102 Stk. af Belöb 65,455 Spd. 27 Sk.

aflæst af Do. Do. 80 - - 68,506 — 49 —
afhændede faste Eien-

domme 65 - - - 42,021 — 80 —

afholdte Exekutioner og

	

Udpantninger	 565 - - - 12,437 — 2 —



i 1841 udgjorde Udskibningen 48,961 Vog
i 1846
	

Do.	 136,060 —
i 1851
	

Do.	 196,918 —
i 1856
	

Do.	 266,415 —
i 1861
	

Do.	 229,144 —

i 1845
i 1850
i 1855
i 1860
i 1865

134,5133- Vog
158,0341 —
284,531
271,846
363,9421

24
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Paa Byens Fattigstue underholdes 22 Lemmer,
Byens Budget udgjorde
i 1861 3050 Spd. „ Skill., hvoraf Fattigskat 875 Spd. 60 Skill.
1862 3100 -	 —	 915 — 60 —

i 1863 3650 Spd., hvoraf Fattigskat 989 Spd. 60 Skill.
i 1864 3820 -	 1069 —60 —
i 1865 4271 - 80 Skill —

	 1270—
Byens Gjeld udgjör 17000 Spd.

C. Aalesund.

1. Handel.
Af efternævnte Varer har Udskibningen fra Stedet directe til Udlandet været:

Klipfisk. Tørfisk. Sild. Tran. Rogn. Saltet Fisk, I Been. Bukkehorn , Skind.

Vog, Vog. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.	 I Skpd. T6 %	 i
1861
1862

229 , 144
236 , 680

1,3001
2,1224

13,5011
28,4491-

3,07911
3,8901

4,5101
5,6694

;-; 'i
c)i-c:o

rci
rwcn a-D

1863
1864

234 , 539
288 014

1,035
437

8,6001
20,392

2,8251
3,5981

3,9791
6,521

gii)
t--
-5-d

,-,t1cn
cNt

2C7 c:-

t-.:
cr)
cs5t--

1865 363 , 942 1,6093	 24,7531 5,378A. 9,400g-

Fiskeproducter, især Klipfisk, er fremdeles Stedets Hoved-
udförselsartikkel.

Klipfiskudskibningen har i lange Tider været i temmelig

stadig Tiltagende; i hvilken Grad, fremgaar af nedenstaaend.e
Opgave, der stötter sig til Oplysninger meddeelte af Stedets
Byfoged.

Spanien holder sig som Hovedmarked for Stedets Klipfisk-
export og afskibes derhen den störste Deel efter Ordre for
spansk Regning og i spanske Skibe.

Til Spanien udföres nu större Partier af Fisken i Damp-
skibe.

Til England og Portugal gaar en og anden mindre Lad-
ning. Til oversöiske Havne har i den senere Tid Udförsel af
Klipfisk været af mindre Betydenhed.

I Kasser af Træ har i Femaaret efter Opgave, meddeelt
af Stedets förste Handelshuus, været udfört:

Til America over Hamburg	 24,109 Vog.

	

Do. directe	 45,941 —

	

Bremen .	 969•

	- Hamburg	 1,934 —

	

Scotland .	 7,135 —

	

England .	 114 — 

80,202 Vog.
Efter Meddelelse fra samme Huus har Gevinsten for disse

Afskibninger andraget til en 10 a 11,000 Spd.
Fra Aalesund har ikke været udfört Klipfisk i Blikkasser.
Hjemfisket eller det store Vinterfiske i Söndmöre har gi-

vet det væsentligste Bidrag til Klipfiskudförselen, hvorh'os fra
1863 en ikke sada ganske ubetydelig Deel er erholdt fra det
saakaldte Bankfiske. Resten er indkjöbt fra fremmede Distric-
ter, navnligen fra Romsdalen, Lofoten og Finmarken samt
Björnöer.

Ved Expeditioner til Lofoten og Finmarken har, efter

Meddelelse fra Byfogden, i Femaaret været indkjöbt omtrent
1,500,000 Stk. Torsk, 19,500 Vog raa Lange og Torsk og
1,500 Vog raa Brasmer, hvorhos endeel Sköiter bjemmehörende
i Aalesund have taget Deel i Finmarksfisket.

I Vinter-Torskefiskeriet deeltagelhvert Aar nogle fra Aale-
sund udrustede Baade med Udbytte en halv Sne es Tusinde
Vog i Udskibningsstand.

I Bankfisket (paa Storeggen) med Fartöier har Aalesund
deeltaget i stor Udstrækning. Dette Fiske paabegyndtes först
i 1861 af Bankfartöier, tilhörende Götheborgs og Bohuslehns
Actiebolag for Storfiske. Efter Opgave, meddeelt af Byfogden
dreves Storegfisket i 1863 af 19 Fartöier fra Aalesund. I
1864 og 1865 var imidlertid Udrustningen mindre.

Udbyttet af nysnævnte Fiske er hovedsageligen Lange og
Brasmer. Fisken tilvirkes som Klipfisk.

Klipfisklanger fra Aalesund skal nu i Spanien sættes lige,
ja endog over Klipfisktorsk, medens Productet tidligere var
upaaagtet. Bankfiskproductet gaar hovedsageligen til Nord-
spanien, endeel deraf gaar til Scotland.

Efter en Beregning, Aalesunds Byfoged opstiller, har Bank-
fiskeriet indbragt de i Aalesund hjemmehörende Fartöier : i
1863, circa 38,000, i 1864 circa 31,000 og i 1865 circa
21,000 Vog Klipfisk, hovedsageligen Lange og Brasmer.

Hovederne af den fangede Fisk afgive et værdifuldt Stof
til Fabrication af Fiskeguano.

Med Hensyn til Skreifisktilvirkningen bemærker forresten
Byfogden, at den Söndmörske Klipfisk ikke længere staar i den
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Anseelse som tidligere, hvilket han vistnok med Rette tilskriver
den store Concurrence om Fisken, der bevirker, at Bonden i
Aalesund faar sin slettere tilvirkede Fisk omtrent ligesaa godt
betalt som den bedre.

Udskibningen fra Stedet af Törfisk har været noget min-
dre i sidste Femaar end i det nærmest foregaaende. Den
störste Deel af Varen kommer fra Lofoten og foregaar den
directe Udskibning hovedsagelig til Sydspanien. Den Törfisk,
der erholdes fra tilgrændsende Districter, gaar, forsaavidt den
ikke forbruges inden Amtet, fornemmelig til Sverige. Varens
Qvalitet skal have holdt sig nogenlunde jevn og god.

Af Tran har især i de 3 sidste Aar kun en ringe Deel
gaaet til indenrigsk Sted.

I Aalesund. tilvirkes Medieintran i större Partier. Byfog-
den angiver, at Productionen paa Stedet af saadan Tran og
Blanktran kan anslaaes til Værdi (efter Gjennemsnitspriis 30
Spd. pr. Tönde) :

i 1861 af 3 Brænderier 12,700 Spd.
i 1862 - 3   14,800 -
i 1863 - 4 13,000 -
i 1864 - 6 27,000
i 1865 - 8 49,000 -
Som de vigtigste Markeder for Medicintran kan nævnes

Tydskland, Frankrig, Belgien, Holland og England. Af andre
Sorter Tran udskibes störste Delen til Holland. Almindelig
Tran har været betalt med 16/. a 20 Spd. pr. Tönde. Störste
Partier af Rognen gaar directe til Udlandet, navnligen til
Frankrig, Belgien og Spanien. Prisen har varieret fra 7 til 81
Spd. pr. Tönde.

Silden gaar fornemmelig til Sverige og östersöiske Havne.
Handelen med Fiskeproducter i forrige Femaarsperiode antages
at have givet Stedets Handlende god Fordeel.

I Femaarsperioden skal fra Stedet være udfört 216,290
Stkr. Hummer.

Af andre Udförselsartikler ere de vigtigste : Been, Bukke-
horn og Skind.

Aalesunds Export i 1865 har udgjort :

til Udlandet:

	

363,942:1 Vog Klipfisk.	 . a 7 Ort = 509,520 Spd.
1,609 	 - Törfisk .	 .a 6 - =	 1,931
5,378 112 Tdr. Tran	 . a 20 Spd. = 107,570

	

- Rogn .	 . a 8-;1,	 = 79,907
4,625 34-	 Fedsild .	 . a	 = 20,816

20,127-1	 Vaarsild	 . a 4 -= 80,510

	

60,895 Stkr. Hummer . . 	 . a 9 Skill. =	 4,567
56- Tdr. saltet Fisk	 .	 200

14,653 Pd. Skind, Bukkeskind, a 10
Skill. pr. Pd.	 .

43 Læster Trælast .

til Indlandet:

2,445 Vog Klipfisk .
.2,242 - Törfisk a 4Ort

6841 Td. Tran a 18 Spd.
- Rogn

5,161; - Fedsild .
5,584 - Vaarsild .

1111 - saltet Fisk
2,961 Pd. Skind .

55,377 - Been a 1 Skill.
76,749 Spd.

Af Kornvarer er i Femaaret indfört:

1,221
946 - 

= 807,188 Spd.

. = 3,423 Spd.

. = 	 1,793
= 12,325

12,599
23,266
22,236

440
246

	

461	 ■••••■••■,

ufortoldede :

Byg. Rug. Malt, Havre. Hvede. Erter. Byggryn. Bygmeel. Rugmeel.
Hvede-
meel

Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Vog. Vog. Vog.
1861 6,42111- 4,012 1921 - 1 47 24 - - 3,062
1862 4,153 3,79012 3101 116 108 107 70 - - 2,549
1863 8,3971 4,456 175 - 2 39 30 - - 2,911
1864 13,077 7,929 - - - 171 - - - 2,264
1865 12,3114 3,712g- 240i 117 1 40 41 - - 5,124

fortoldede: ---....,......----,
1861 1,980 1,0617-T 176 - - - - 19,819 Vog
1862 1,191 1,388 382 600 - 71g- 100 21,665 -
1863 2,004 1,479 474 508 - 160 200200 37;538!, -
1864 4,393 3,179 809 1,082 - - - 43,360 -
1865 4,8281 1,9111 747 1,002 - 1721 200 57,258-R -

I 1865 havde Byen 1 Skibs- og Varemægler, 113 Han-
delsberettigede med 97 Betjente og Boutikjomfruer, 17 Værts-
huusholdere og Brændevinshandlere, 33 Skippere. Det be-
mærkes, at til Handelsberettigede ikke ere medregnede Perso-
ner, der have Handelsborgerskab, men ingen Virksomhed drive.

2. Skibsbyggeri og Skibsfart.
Skibsfarten formenes i Perioden at have givetjevn Fordeel.

I 1865 udgjorde Antallet af Fartöier hjemmehörende
Aalesund 71, hvoraf 12 under 9 Læster.

Aalesunds Havn opgiver Byfogden at have være besögt

4



Udpantninger:

i 1861 140 for Belöb 335 Spd. 117i Skill.
i 1862 121 -
i 1863 196

1864 385 -
i 1865 212 -

— 447 —
— 985 —
— 1446 —
— 624 —

1 1 --2

—
73 —
39 —
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Femaaret 1861-1865 af 7,389 Fartöier mod i Femaaret
1856-60 4,405.

Stedets Skibsværft er fremdeles i Virksomhed og syssel-
sætter 1 Mester, 30 a 60 Tömmermænd samt 1 Smed med
Drenge. Det skal have vist sig regningssvarende. Ved Veerf-
tet er i Perioden bygget 12 Sköiter, hvoraf 1 Dykkersköite, og
1 Skonnert paa tilsammen 217 Commercelæster.

Aalesund (med Molde) har i Perioden været Station for
2de Dampskibe tilhörende et Actieselskab ; disse Fartöier, hvoraf
hver paa 30 Hestes Kraft, anvendes hoved ,zageligen til Fart
paa de Söndmöre—Romsdalske Fjorde.

3. Haandværksdrift.

Efter Byfogdens Opgave havde Byen i 1865 161 Mestere,
(hvoraf 10 Frimestere) med 124 Svende og 101 Drenge.
Stedets Haandværkere angives at være dygtige og i Regelen
at staa sig godt.

Afsætningen af Haandwerksarbeide til fremmede Steder er
fremdeles ubetydelig.

4. Bergyeerksdrift.

Der findes fremdeles ingen til saadan Bedrift hörende An-
stalt i Byen eller paa dens Grund.

5. Fabrikdrift.

Af egentlige Fabriker har Byen intet.
Stedets Ölbryggeri sysselsætter en Mester og to Drenge.

6. Jordbrug.

Bymarken benyttes fremdeles hovedsageligen til Höavl og
Havnegang. Agerlandet indskrænkes mere og mere. Ved Ud-
gangen af 1865 havde Byen 15 Heste, 121 Stkr. Storfæ, 26
Smaafæ og 63 Sviin.

Ved Udgangen af 1860 holdtes 10 Heste, 112 Kjör, 46
Smaaffe og 108 Sviin.

Udsæden var i 1865 af Rug 1-1 Tönde, af Blandkorn 1
Tönde, af Havre 6 Tönder og af Potetes 6 Tönde.

Efter erhvervet Oplysning kan Foldigheden i forrige Fem-
aar regnes for Rug til 6 a 7 Fold, for Blandkorn til 6, for
Havre til 5 a 6 og for Potetes til 4 a 6.

7. Almindelige Bemærkninger.
Til Paavisning af det Forhold, hvori  Folkemængden paa

Stedet har tiltaget fra Aar 1825, har Byfogden meddeelt ne-
denstaaende Opgave :

1825
	

289 Mennesker.
1835	 .	 482	 --
1845	 . 1,157
1855	 . 1,856
1865	 . 3,658	 —

Videre oplyser Byfogden, at Byen ikke afgiver tilstrække-
ligt Huusrum for dens Arbeidsstok, hvilket har foranlediget, at
en stor Deel Arbeidere, der söge Næring i Byen, have indlo-
geret sig paa den i umiddelbar Flugt med Byen gaaende  Stræk-

ning af Landdistrictet, navnligen det saakaldte Gjærde og Bu-
holmstrand med Ystenws.

Fra Byen have i forrige Femaar udflyttet til America 32

Mennesker, men hvoraf dog 5 ere komne tilbage.
Efter Meddelelse fra Byfogden androg Byens Skatter for

forrige Aar til folgende Belöb

Næringsskat 7,502 Spd. 25 Skill., Feierskat 1,402 Spd.
89 Skill., Hundeskat 54 Spd., Fattigskat 1,402 Spd. 89 Skill.

Med Hensyn til Fattigudredslerne i det sidstforlöbne Fem-
aar oplyser Byfogden, at en större Deel af disse ere anvendte
til Opförelsen af et Fattighuus, der med Inventarium har ko-
stet Byen over 5,500 Spd.

I forrige Aar stiftedes i Aalesund en Arbeiderforening
med Sygekasse.

Som extraordinaire Udgifter, Byen har  havt i det for-
löbne Qvingvennium, fremhæver Byfogden de til Opförelsen
Byens Lærde- og Realskoles Bygninger samt til et Vandværk
medgaaede. Den nævnte Skoles Bygninger med Tomt og In-
ventarium skulle have kostet omkring 18,500 Spd.

Skolen oprettedes i 1864 med et Grundfond af 13,000
Spd. og tvende Legater paa respective 1,382 Spd. 105 Skill.
og 1,297 Spd. 15 Skill.

Communen har garanteret Skolen et aarligt Bidrag af By-
kassen indtil 900 Spd. og som Minimum af Skolepenge 1,284
Spd. Elevantallet er 79, hvoraf Latinskolen 10.

Ved Udgangen af 1865 havde Skolen folgende Leerere
1 Rector, 3 Adjuncter og 3 Timelærere.

Byen har en höiere Almuskole og med den er forenet en
Haandgjerningsskole. Derhos haves en Aftenskole, hvortil ydes
Bidrag af Kommunen.

Videre har Byen en Pigeskole, der imidlertid i de sidste
Aar ikke har krævet noget Tilskud af Communen.

Veivæsenet har i sidste Femaar krævet betydelige Udgif-
ter. Byens Gader havde i 1865 en Længde af 8,400 Alen.

En Omorganisation af Brandvæsenet paateenkes, saasnart
det nye Vandværk kan tages i Brug i Brandvæsenets Tjeneste.

Vandværket antages at ville koste Communen omkring
20,000 Spd.

Byen har en fast Ingenieur.
Byens Sparebank havde ved Udgangen af 1865 en Drifts-

capital af omkring 457,600 Spd., hvoraf den selv eiede 41,876
Spd. 39 Skill.

I 1862 blev i Aalesund stiftet et Selskab for Byens Vel;
det tæller 124 Medlemmer, men bar smaa Midler at virke med.

Prisen paa de fleste Nödvendighedsartikler har i Femaret
steget temmelig betydeligt.

Tjenestelönnen paa Stedet er nu for en Tjenestedreng indtil
50 Spd. om Aaret, for en Tjenestepige fra 12 til 16 Spd. Daglän
nen for Arbeidskarle har i forrige Aar varieret fra 40 til 48 Skill.

Ef Executioner og Udpantninger er i Periodens Löb afholdt
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Executioner:
i 1861 20 for Belöb 2581 Spd. 61 Skill.
i 1862 11 — 1454 —
i 1863 20 - — 10807 — 51

1864	 44 -	 —	 9789	 —	 43	 •■••■•••••••••••••

i 1865 55 — 8315 — 754- —
Med Hensyn til de större Belöb, som ifölge Opgaven ere

inddrevne ved Execution i de tre sidste Aar oplyser Bytogden,
at de for störste Delen vedkomme nogle faa Skyldnere, der
have befundet sig under særegne Forholde, som kun have be-
rört en snever Kreds af Byens Næringsdrivende.

Af Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i
faste Eiendomme, er i Perioden fra 1861-1865:

	

thinglæst
	 afIlmst

Antal	 Belöb.	 Antal	 Belöb.
159. 217,497 Spd.	 48 Skill.	 113. 98,809 Spd. 3 Skill.

Af faste Ejendomme er i nysnævnte Periode afhændet 77
for samlet Suim 84,297 Spd. 60 Skill.

Byens Gjeld udgjorde ved forrige Aars Udgang 61, i 57
Spd. 60 Skill.

Romsdals Amt, den 31te December 1866.

Underdanigst

Arveschong.
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Q.

Sondre Throndhjems Amt.

Til Kongen:
Den ved de Kongelige Resolutioner af 11te October 1825, 10de September 1827, 23de December 1839 og 6te Mai

1810 paabudne Indberetning angaaend.e det mig naadigst betroede Amts oekon omiske Tilstand i Femaaret 1861-1865 afgives

herved underdanigst, i Overeensstemmelse med Departements- Rundskrivelser af 7de Juni og 20de November 1850, 5te og Ilde
November 1860 samt 14de November 1865.

Söndre Throndhjems Amt strækker sig fra Oxbaasheia
det Nordligste af Björnöer til Stiftsdelet paa Jerkinhöiden eller
fra 61° 25' til 62° 13' nordlig Bredde gjennem 2-k eller 33
geografiske Mile, og fra Titterodden paa Fröia i Hitterens
Præstegjeld til den svenske Rigsgrændse ved Storsola i Ty-
dalen, det vil sige fra 25° 55' til 29° 55' efter Ferro, eller
gjennem 4 Længdegrader, som, da en Længdegrad paa Thrond-
hjems Höide er 64 geografiske Mile, vil udgjöre 27 geografiske
Mile. Amtet har efter Kraft et Fladeindhold af henimod 143
norske eller 322 geografiske Mile med en Folkemængde i Am-

A. Vedkommende
1. Jordbruget.

Amtet, der danner Skikkelsen af et noget skjevt liggende
Kors, har sine 3 Fogderier paa et sammenhængende Fastland
med de 4 Hoveddalförer: Drivas, Orklas, Gulas og Tyas eller
Nidelvens, adskilte ved höie og brede Fjeldstrækninger, spar-
somt bevoxede med Skov, og sit 4de Fogderi, Fosens, der
bestaar af en paa Vestsiden af Throndhjems-Fjorden beliggende
Peel af det ovennævnte Fastland, en lang smal til nordre Thrond-
hjems Amt grændsende Kyststrækning samt en utallig Mængde
Öer og Holme, hvoraf de störste ere Fröia og Hitteren, den
Sidste Norges 3die störste Ö.

Amtet har saaledes Indland og Sökyst med den deraf be-
tingede Jordbundsbeskaffenhed, klimatislw og andre Forhold;
det har Fjeld og Fjære, Skov og Mark, men ogsaa dyrkede
og dyrkbare Strækninger, der vistnok i Forhold til Amtets
vide Udstrækning indtage et ubetydeligt Fladeindhold, men dog
stort nok til under Jordbrugets yderligere Udvikling i alminde-
lige Aar at kunne nære en större Befolkning, end den nuvm-

tets Lan.ddistrict, efter sidste Folketælling, af 89,762, altsaa med
respective 632 og 279 Mennesker paa Qvadratmilen.

Amtet har en Kjöbstad Throndhjem med 19,287 Indbyg-
gere, 4 Fogderier, nemlig Strinde og Selbo, Guldals, Orkedals
og Fosens, 5 Sorenskriverier, der falde sammen med Fogderi-
In ddelingen, med Undtagelse af at Guldals Fogderi har 2 So-
renskriverier, idet Röros Præstegjeld med Bergstaden udgjör
et Sorenskriveri, samt 28 Herreder, 29 Thinglag, 22 Lensmands-
districter, 20 Præstegjeld (foruden Byen) og 44 Kirkesogne.
Amtets nuværende Matrikulskyld udgjör 10,271 Daler 16 Skill.

Amtets Lauddistriet+
rende, og stort nok til, at dette Amt med Hensyn til dyrket
og dyrkbart Jordsmons Forhold til Udstrækning staar over flere
af Rigets Amter og kun tilbage for nogle af dem.

Naar den fremmede Reisende fra det Söndenfjeldske kommer
op paa Dovres brede Ryg, der milevidt danner en utröstelig
Fjeldörken, og under den trykkende Bevidsthed at være paa
62 Graders nordlig Bredde drager videre mod Nord, vilde det,
uden andetstedsfra erhvervet Kundskab, ikke være underligt,
om det Indtryk paatrængte sig ham, at han nu nærmede sig
Grændsen for den evige Vinter. Blomstrende grönne Enge,
gulnende Agre, glindsende Birkelier, maatte han tro at have
taget Afsked med. Desto större maa da hans Overraskelse
blive, naar han paa den nordlige Side af Fjeldet, inden han
endnu er kommet helt ned af det, seer at udbrede sig for sin
Fod en vid Dal (Opdals-Bygden), vel bebygget og vel dyrket,
og paa sin videre Fart nordover, jo nærmere han kommer
Throndhjem og Sökysten, seer Landet aabne sig mere og mere,
indtil det gjennem Stören, Horrig, Flaa, Melhuus og Lein-
stranden frembyder Strækninger, som kappes med Norges be-
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dre, ikke alene hvad Agerbrugets Betingelser og Vilkaar angaar,
men ogsaa i Landskabets blide og yndige Natur. Omegnen om
Throndhjem, det vide Strinden, den vakre Nidelv-Dal, ikke at
tale om en Fortsættelse af Reisen gjennem Indherred og an-
dre af nordre Throndhjems Amts vide og vakre Kornbygder,
vil snart overbevise ham om, at man maa reise meget langt
nordenfor Dovre, inden man kommer til Grændsen for et civili-
seret, behageligt Landmandsliv og lönnende Landbonæring.

De samme Indtryk vil den Reisende faa, om han gjennem
Vangsgraven i Rennebo böier af til Venstre og drager til Thrond-
hjem gjennem Örklas Dalføre, Bygderne Rennebo, Meldalen og
Örkedalen. Jo mere han nærmer sig Söen ved det livlige
Strandsted Örkedalsören, jo mere udvider Dalföret sig, og jo
venligere fremtræder Landskabet, udstyret med et nogenlunde
veldrevet Jordbrugs Skatte og den yppigste Lövtræ-Yegetations
Smykker.

Det Modsatte af disse Reiseindtryks Folgeorden vil finde
Sted, om den söndenfra kommende Reisende ved Throndhjems-
Störens-Jernbanens Endepunkt, Engen i Stören, vender sig til
nöire og drager Veien langs med Gul-Elven op over til Röros
ved Amtets sydostlige Grændse mod Sverige. Gjennem Gul-
evens her, paa enkelte Punkter nær, trange Dalföre, gjennem
Bygderne Singsaas, Holtaalen og Aalen- kommer man op om-
trent 2000 Fod over Havet til det store Fjeldplateau, hvorpaa
Bjergstaden Röros ligger, og i hvis Omegn de Indsöer og Vande
findes, hvorfra ligesaavel Glommen, der flyder mod Syd, som
Gula og Nea, der fosser mod Nord, have sit Udspring. Sings-
aas, Holtaalen og tildeels det nederste af Aalen drive Agerbrug,
fornemidelig Bygavl, hvorimod Resten af Aalen og Röros ude-
lukkende er henviist til Engdyrkningen, hvorpaa de dog staa
sig ligesaa godt, ja bedre, end flere af de agerbrugende Di-
stricter. Det samme er Tilfældet med Tydalen, hvorhen man
ved en Dags Ridt over de store Fjeldvidder og Sætermarker,
som strække sig fra Brækkegrænden ved Aursundsöens Nord-
side omkring Söerne Rien, Langen og Riasten mod Tydalen
i Nord og Holtaalen i Vest, kommer ved Nedstigningen til
Stuesjöen. Langsmed Tya-Elven, der gaar ud af Mosjöen,
og senere, efter Tyas- og Neas Forening, gjennem de samlede
Elves Dalföre kommer man til det vide, frugtbare og for sin
Natiirskönhed bekjendte •Selbo, der speller sig i den store
vakre Selbosö, som gjennem Trangfossen giver sit overflödige
Vand til Nidelven, der danner Leerfos-Faldene og ved Thrond-
hjem glider ud i Throndhjemsfjorden.

Til den Deel af Fosens Fogderi, som udgjör en sammen-
hængende Deel af Amtets hidtil beskrevne Fastland, Ilevne
Prrestegjeld, kommer man over Ilevnekjöien, der danner Groand-
sen mod Orkedalen. Her fölger Veien ogsaa et Vasdrag fra
det store og fiskerige Sövaslivand forbi Rovandet til Kirkesæ-
terören ved Blinden af Hevnefjorden p-aa den ene Kant og til
Vinjeören i Bunden af ITinj4orden paa den anden. Fra Hel-
landsii stettes over Skibslöbet til Dampskibsanlöhstedet Havn
paa nitteren. Derfra kan man kjöre en 3 Miils Vei til Hopsö
ved Dolmsundet, hvorfra man tilbaads kan besöge den store
Fröia-6 med de nordenfor den i en stor Bue ud i Atlanter-

havet liggende Fro-Öer, der skulle være sla mange „som Da-
gene i et Aar".

Saavel paa Hitteren som især i Hevne drives Agerbrug,
hvilket ogsaa er Tilfældet i hele den Deel af Fosens Fogderi,
som ligger paa Nord- og Östsiden af Throndhjemsfjorden og
forövrigt danner den lange, veirhaarde men fiskerige Kyststræk-
ning udenom nordre Throndhjems Amt mod Havet. Her er det
især Stadsbygden og Rissen samt det mærkelige Orland, der
synes at svömme som et Blad paa Bölgen, og tildeels Bjugn
og Aafjorden, der med Held og i stor Udstrækning drive Ager-
brug, medens den nordligste Peel, Björnöer, der, saa langt Öiet
kan naa fra Kysten, bestaar af golde Fjelde, ikkun i enkelte
Fjordbunde og Dalförer driver et Agerbrug, der kan være af
nogen Betydning.

Jordbruget, der omfatter saavel Ager- som Engdyrkningen
og tillige Benyttelsen af den naturlige Eng og de vide Fjeld-
beiter, Sæterhavningen og Markslaatten, hvorved nærværende
Beretnings No. 2., Fædriften, ogsaa egentlig kommer til at höre
ind under denne iste Rubrik, er dette Amts Hoved- og Mo-
der-Næring, selv i den aller störste Del af Södistrictet, hvor
det ingenlunde fortrænges af, men snarere fremhjælpes ved
eller i alt Fald holdes ved Live af den anden hovedsagelige
Bedrift paa de Kanter, Fiskeriet.

Ved Besvarelsen af Spörgsmaalet om denne Næringsvei er
gaaet fremad .eller tilbage i Femaaret, paatraanger sig först den
Betragtning, at et Tidsrum af 5 Aar i denne Forbindelse er
alt for kort til, at nogen större Forandring under almindelige
Omstændigheder skulde kunne indtræde. Nu er det rigtignok
saa, at de fleste af Periodens Aar har været ualmindeligt uhel-
dige for Jordbruget, ja de 2 sidste af dem endog for Misvæxt-
aar at regne, og en Tilbagegang i Næringsveien kunde deraf
rimelig antages at være 'Fölgen.

I enkelte Retninger er dette vistnok ogsaa Tilfældet; men
i det store Hele taget kan man med temmelig Sikkerhed sige,
at er der nogen Forandring at tale om, saa er den til det
Bedre, fremad og ikke tilbage.

Forandringen er imidlertid höist - ubetydelig. Den samme
Dyrkningsmaade, de samme Redskaber ere fremdeles brugelige;
de samme Kræfter, som i forrige Femaar havde bidraget til
Jordbrugets Udvikling, have i det sidst forlöbne ligeledes været
i Virksomhed, og skjönt denne for en Del har været lammet
af de indtrufne Uaar, er dog ingenlunde Fremadskridningen
ganske standset. men har kun taget kortere og langsommere
Skridt.

Den engang vakte Interesse for Jordbrugets Opkomst er
saa langt fra at være qvalt ved de sidste Aars uheldige Ud-
fald og ringe Udbytte af de herhen hörende Bestræbelser, at

den — i alt Fald hos den bedre Deel af Landbefolkningen —
tvertimod er tiltaget i Inderlighed under Erkjendelsen af, at
det rationelle Jordbrug og de deraf betingede Kundskaber og
Indsigter, mere énd noget Andet, er skikket til at forebygge
og bortfjerne de sörgelige Virkninger af iiheldige Naturforhold,

navnligen hvad Jordbunden og Veirliget angaar.
Den kraftige Haandrækning, som er givet denne Nærings-

v6i fra oven, gjennem forholdsviis betydelige Pengebidrag
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offentlige Midler og med virksom Understättelse af det Konge-
lige Selskab for Norges Vel, er ikke blevet uden Virkning for
dette Amts Vedkommende. Ogsaa her viser sig deraf Spor,
hvori Forjettelsen gror.

Det er, som i min forrige Fem.aarsberetning anfört, især
Landbrugsskolen og Amtets Landhusholdningsselskab tilligemed
enkelte mere fremadskredne Jordbrugere, som har været og er
Sagens Bærere. Landbrugsskolen paa, Rotvold, som er fælles
for begge de Throndhjemske Amter, udsender hvert Aar 12
unge Mænd, som efter et Ophold paa Skolen af 2 Aar, hvori
den theoretiske Undervisning gaar Haand i Haand med den
praktiske, have underkastet sig en offentlig og streng Pröve,
der omfatter saavel de Kundskaber, de have tilegnet sig, som
den af dem erhvervede Arbeidsdygtighed. De sprede sig fra
Skolen omkring i Districterne, deels som Brugere af egen eller
Forældres Gaard, deels som Forpagtere eller Brugsfuldmægti-
ger paa större Eiendomme, deels som Lærere og Veiledere i
Jordbrug. Det er ikke et lidet værdifuldt Bidrag, som der-
ved aarlig ydes det Forraad af Kundskab og Arbeidsdygtighed
i Landmandens Bedrift, som findes inden Amtet. Det er at
vente, at det foröges og oplives af denne stadige Tilgang af
friske og gode Kræfter. I Indberetningerne fra Amtets Fog-
der er ogsaa denne Erkjendelse udtalt.

Forövrigt inigives hvert Aar fuldstændig Indberetning til
Regjeringen om Land.brugsskolens Virksomhed, saa, at nogen
yderligere Udvikling deraf her ikke tiltrænges. Et Exemplar
af sidste Aarsberetning fölger hoslagt med Henvisning til de
tre Amtsformandskabs-Forhandlinger 1866 pag. 206 og  folgende.

Ogsaa med Hensyn til Landhusholdningsselskabets Virk-
somhed kan jeg henvise til de derom afgivne og indsendte
Aarsberetninger.

Ikkun det vil jeg her udhæve, at Sogneselskaberne, disse
nödvendige Stöttepunkter for Hovedselskabets Gjerning, i Fem-
aaret har tiltaget saaledes, at hver Bygd i Amtet, paa ganske
faa Undtagelser nær, nu har sit, og det — for de Flestes
Vedkommende — ikke blot paa Papiret, men i Liv og Virk-
somhed.

Selskabernes Hovedbestræbelse har i Femaaret nærmest
været rettet paa Fædriftens Udvikling ved Racens Forædling,
rigeligere Fodring, bedre Fjösstel i det Hele taget og den
deraf betingede Modification i Jordbruget, hvorved Engdyrk-
ningen kommer til sin Ret ved Siden af, ja tildels over det
egentlige Agerbrug.

Man har deri været ledet ikke alene af den almindelige
Betragtning, at Engen — som det siges — er Agerens Moder,
men ogsaa i Erkjendelsen af det for vore Egne, efter deres
hele naturlige Beskaffenhed, Fordelagtigere og Sikrere i den
förstnævnte end den sidstnævnte Brugsmaade.

Selskabernes Bestræbelse har ogsaa slaaet an, og Frem-
skridtene i denne Retning ere de mest  fremtrædende.

Hvad Jordbrugets Standpunkt forövrigt angaar, er det —
som allerede bemærket væsentligst det samme, som ved Af-
givelsen af min forrige Femaarsberetning, til hvilken jeg for-
saavidt tillader mig underdanigst at henvise.

De deri udhævede Fremskridt med Hensyn til Höstplöi-

ning, Jordens dybere Bearbeidelse, Anvendelse af bedre Ager-
dyrkningsredskaber end i tidligere Dage, GjödningsmidlerAes
Forflerelse og bedre Behandling, samt en fornuftigere  Dyrk
ningsmaade deri, at mere Vind nu end tidligere lægges paa
Eng og Fodervæxter, ere fremdeles at mærke, skjönt nogen
Fremgang deri fra forrige Femaar, ikkun hvad Engdyrkningen
angaar, kan siges at have fundet Sted.

Heller ikke de Brugsmethoder, som betegnes ved Brakning
og ordnet Sædskifte eller Vexelbrug, ere blevne almindeligere
siden dengang. Derimod har Erkjendelsen af Nödvendigheden
af Undergrundens Befrielse fra skadelig Fugtighed, eller den
saakaldte Draining, mere og mere gjennemtrængt Befolkningen,
saa at Bestræbelserne i denne Retning slijönt paa meget langt
nær endnu ikke saa almindelige, som vort vandsyge Jordsmon
fordrer det, dog have viist sig mere virksomme i dette end i
forrige Femaar.

Redskaber og Maskiner i Landbrugets Tjeneste ere de
samme nu som dengang, ikkun at de hensigtsmæssigere, nyere
Construktioner af de almindeligste Redskaber mere og mere
komme til Anvendelse, selv i Södistricterne, hvor vistnok —
som Fogden siger — Brugen af Hakke og Spade i den egent-
lige Agerdyrknings Tjeneste er en tilbagelagt og overvunden
Tilstand, men hvor man dog endnu hist og her finder f. Ex.
Ploge af et forunderligt gammeldags Udseende, der fremdeles
benyttes og, som det paastaaes, med god Effect.

At de nyere og bedre Agerdyrknings-Redskaber i de sidste
Aar ere blevne mere almindeligt udbredte, slutter jeg dels af
den raske Afsætning, som bliver de ved Landbrugsskolen for-
færdigede, fortrinlige Agerdyrknings-Redskaber til Del, og dels
af de mange lignende Redskaber, som indföres hertil fra Sve-
rige, og tillige udgjör Gjenstanden for flere andre Verksteders
Frembringelser saavel her i Amtet som i Naboamtet.

Drainingens större Udbredelse i de senere Aar skjönnes
af den meget stærkere Fart, som Fabrikationen af Drainsrör
har taget, samt af flere Indberetninger, især fra Landhushold-
ningsselskabets reisende Agronom, som tillige har været be-
nyttet omkring i Districterne som Drainsmester.

Af Tabel No. 1*) ved denne Beretning sees, at der som
mindst i Femaaret er opbrudt af udyrket Jord til Ager 2,800
Tönder Land, hvilket med 300 Tdr. Land eller 12 pCt. over-
stiger det i forrige Femaar opbrudte Nyland. Dette skulde
synes at være et Fremskridt; men uden at tale om disse Op-
gavers Upaalidelighed er Forögelsen af Agervidden ved opdyr-
ket Nyland i og for sig en tvivlsom Fordel. Sagen er at dyrke
det, man har, bedre. Forägelsen synes heller ikke at staa
god Samklang med den Kjendsgjerning, at der i Kornudsæden
er indtraadt en ikke ubetydelig Formindskelse mod forrige
Femaar. Naar man imidlertid betænker, hvad tildels fremgaar
af det foran Anförte, at saa meget Mere af den til Ager dyr-
kede Jord nu mod forhen anvendes til Grönfoder og Rodfrug-
ter samt til Gjenlegning til Eng, og at der nu maaske ödsles

*) De her og i det folgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under : „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."
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mittdie med Saakorn, kunde denne tilsyneladende Modsigelse
hæves, endog uden at tage det nedenfor udhævede Hensyn
Betragtning.

Priseligst ere de Dyrkningsforetagender af her omhandlede
Beskaffenhed, som har Myrens Forvandling til dyrkbart og dyr-
ket Land til Oiemed. Af de i Femaaret opbrudte Tönder Land
höre ikke saa too til denne Kategori, idet flere Myrdyrknings-
arbeider ere udförte i Femaaret, hvoriblandt med Bistand af
Laan af Myrdyrkningsfondet 2de i Opdal og et temmelig be-
tydeligt paa Österaat, hvor Myr i Udstrækning, som en hel
Bondegaard, 4 a 500 fl Maal, opdyrkes til Agerland.

De Kornsorter, som fornemmelig udgjör Gjenstand for
Dyrkning inden Amtet, ere fremdeles Byg, Havre og Blandkorn,
medens Dyrkning af Hvede og Rug er gaaet meget tilbage og,
efter hvad det synes af Udfaldet af de ved sidste Folketælling
i den Retning anstillede Undersögelser, maa kaldes næsten for-
svindende.

Efter Bilag 1 ved Tabel No. it udgjorde Udsæden i Am-
tets Landdistrict af Hvede for 10 Aar siden 14 Tönder mod
1 Tönde i det nærmest foregaaende Tiaar. Ved Udgangen af
1865 angives Hvedeudsæden til 5 Tönder. Udsæden af Rug
var ved forrige Folketælling opgivet til 240 Tönder mod 168
ved Udgangen af Aaret 1845. Nu er Rugsæden opgivet for hele
Amtet til 47 Tönder. Altsaa i Hvedeudsæden en Tilbagegang
af 64 pet. og i Rugudsæden af næsten 77 pet. Ogsaa hvad
de övrige Kornsorter angaar viser sig en betydelig Tilbage-
gang. Saaledes en Udsæd af 7,038 Tönder Byg mod 7,245
ved Udgang 1855, 2,339 Tönder Blandkorn mod 3,605 Tönder,
24,000 Tönd'er Havre mod 28,236 og 34 Tönder Erter mod
154 Tönder. Ikkun Potetesudsæden viser en Tilvaaxt af over
13 pCt. nemlig fra 34,558 ved Udgang 1855 til 39,078 ved
Udgangen af forrige Aar.

Et saadant Billede synes ved förste Cliekast temmelig ned-

slaaende. En saadan overordentlig Nedgang i de ædleste
Kornsorters allerede forhen meget indskrænkede Dyrkning, Hav-
resædens overveiende Mængde i Forhold til de övrige Korn-
sorter, og Potetessæden, som den eneste, der er tiltaget - Alt
dette tilsammen maatte, tiltrods for de ovenfor nævnte 2,800
Tönder Land eller 11,200 E] Maal opdyrket Nyland, antyde
en stor Tilbagegang i Jordbruget. Men dette taber en stor
Del af sin Betydning, naar man betænker, at de anförte Tal-
störrelser ere udkomne ved Undersögelser, anstillede ved Fem-
aarsperiodens Udgang efter Uaar og mislige Kornavlinger, der
havde berövet den agerbrugende Befolkning for en Del Kraft,
men især Mod og Lyst til at fortsætte end sige udvide disse,
som det syntes, spildte Bestræbelser efter at udvinde af Jordens
Skjöd lönnende Avlinger paa de finere Kornsorter. Et Spörgs-
maal er det vel ogsaa, om Dyrkning af Hvede og Rug under
herværende klimatiske Forhold nogensinde kan blive egentlig
lönnende, og maa dette Spörgsmaal hvilket jeg antager -
besvares med nei, er Aftagningen af disse Kornsorters Dyrk-
ning heroppe snarere et Skridt frem end et tilbage. Naar
hertil kommer den foran udhævede Omstændighed, at man i de
seneste Aar mere og mere har faaet Öiet op for den Sandhed,
at efter vore Naturforhold Koen er at foretrække for Hesten,
Engen for Ageren, lader en 'Nedgang i Mængden af det ud-
saaede Korn - som tidligere bemærket lettelig forklare sig ,

uden at en Tilbagegang i Jordbruget deraf behöver at være
en given Fölge.

Men selv med denne betydelige Forinindskelse af Udsæden
vil Udbyttet, med den ved Folketællingen antagne Foldighed,
der for Rugen ansættes til 8,9 for Byg til 7,3, for Blandkorn
til 6, for Havre til 6, 5, for Erter til 7,4 og for Potetes til 7
og saaledes heller under end over, hvad Foldigheden i almin-
deligt gode Aar maa anslaaes til, udgjöre :

Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Erter, Potetes.

Avl.	 Tdr. 46 418 51,307 14,109 156,131 258 273,810

Udsæd.	 Tdr. 5 47 7,038 2,339 24,001 34 39,078

Avl med Fradrag
af Udsæd 	Tdr. 41 371 44,269 11,770 132,130 224 234,732

Naar nu, som Statistikerne almindeligt pleie at gjöre, Tönde
Hvede, Rug og Erter, 11 Tönde Blandkorn, 2 Tönder Havre
og 3 Tönder Poteter sættes lige med 1 Tönde Korn, og 3
Tönder Korn regnes som hvert Menneskes aarlige Behov af
Brödföde, vil man af oven anförte Avling faa ud Brödföde for
omtrent 51,000 Mennesker.

Da nu Folkemængden i Amtets Landdistrict ved, Udgan-
gen af Aaret 1865 var 89,762 Mennesker, sees, at Avlingen
ikke paa langt nær har været tilstrækkelig til Brödföde for
Befolkningen, hvilket ogsaa er rimeligt nok, da 1863 var et
meget svagt Aar og 1864 og 1865 næsten for Misvcextaar at
regne, hvorfor ogsaa Tilförselen af Kornv'arer i 1864 udgjorde
af Byg 108,314 Tönder, Erter 1,071 Tönder, Hvede 1,187
Tönder, foruden 48,191 LW Hvedemeel, og Rug 65,149 Tön-

der, medens den i 1861, da 6,526 Tönder Havre desuden ud-
förtes til Udlandet, belöb sig til 29,846 Tönder Byg, 1,867
Tönder Hvede, foruden 37,271 LW Hvedemeel og 40,831 Tön-
der Rug, et Mindre-Belöb, som ikke paa nogen Maade staar i
Forhold til den mindre Befolkning i Aaret 1861 imod i 1864.
Forskjellen har for en stor Del sin Grund i, at 1861 fulgte
paa gode og 1864 paa mislige Aarsvæxter.

At denne Tilförsel af Kornvarer til Throndhjem ikkun for
en ringe Del, selv under de sidste Aars yderst mislige Aarvei,
er beregnet paa eller medgaar til Befolkningen i Amtets Land-
district, er en ligefrem Fölge af det foran Anförte, som ogsaa
af den kjendte Omstændighed, at Throndhjems By, foruden
sin egen Befolkning paa henimod et Snes Tusinde Mennesker,
har en stor Kreds udenfor dette Amt, baade i de svenske
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Grændseprovindser og i Nordlandene, som den forsyner med
Kornvarer.

Under almindelige gode Aaringer vil dette Amt formeentlig
dog endnu kunne omtrent brödföde sig selv, skjönt maaske
ikke i samme Grad som tidligere, da det nok maa ansees for
vist, at det egentlige Agerbrugs Udvikling ikke har holdt Skridt
med Folkemængdens Forögelse, der i Landdistrictet er ga,aet
frem fra 80,306 Mennesker ved Udgang 1855 til 89,762
ved Udgang 1865, altsaa steget med 9,456 Mennesker eller
11,8 pCt.

Det er ogsaa af Fogderne i deres Beretninger anfört, at
Amtets Fogderier, med Undtagelse af Fosens, i almindelige
gode Aar kunne brödföde sig selv, idet Overskuddet i en Bygd
dækker Mangelen i en anden. De Bygdelag inden Amtet,
som i almindelige Aar frembyde et nogenlunde tilstrækkeligt
Udbytte af Agerbruget, ere Strinden, Klwbo og Tiller, Lein-
stranden, Bynæsset, Budvigen og Börsen i Strinde og Selbo
Fogderi, Melhuus, Flaa, Horrig, Störens Hovedsogn, Singsaas
og Holtaalen i Guldals Fogderi, Opdals Hovedsogn, Rennebo,
tildels Meldal og Örkedal af OrkedaIs Fogderi, samt Örlandet
og tildels Aafjord og Stadsbygden af Fosens Fogderi. Deri-
mod maa, for ikke at tale om Röros og den störste Del af
Aalen, hvor Agerbrug ikke drives, folgende Bygder selv i gode
Aaringer indkjöbe Korn, nemlig Selbo, Soknedalen, der maa
kjöbe 800 a 1000 Tönder Korn aarlig, medens Hö og noget
Potetes sælges ; -Aalen, der i sidste Femaar har kjöbt omtrent
1,500 Tönder Korn aarlig, hvorimod det til Röros har aarlig
afsat omtrent 1000 Tönder Potetes til en Pris af 1 S -pdlr. a
1 Spdlr. 24 Skill. pr. Tönde, Björnöer, Aafjord, hvor dog i
almindelig gode Aar kun indkjöbes for 350 Spdlr. Korn,
Bjugn, Hevne og Hitteren.

Hvad de sidste Uaar har havt at betyde i denne Forbin-
delse, sees ogsaa af Fogdernes Beretninger. Saaledes oplyser
Strinde Foged, at i Selbo Herred, som i almindelige Aar neppe
tiltrænger, foruden egen Avl, en Indförsel af 2000 Tönder
Korn, skal Kornindförselen i de seneste Aar være steget til
17,000 Tönder, hvilken Opgave dog aabenbar maa være for
höi, om derved skal betegnes, hvad der foruden egen Avling
er medgaaet til Brödföde for Herredets Befolkning, der udgjör
5,092 Mennesker. Sandsynligviis er i denne Indförsel ogsaa
indbefattet hele det betydelige Qvantum Korn, som den privi-
ligerede Landhandler i Selbo indförer, men hvoraf en stor Del
gaar til Tydalen og Noget vel ogsaa til Stördalen, Sverige og
Röros.

Medens efter Strinde Fogeds Opgivende den övrige Deel
af Fogderiet maa antages i almindeligt gode Aar at brödföde
sig selv, er ogsaa der i de sidste af Periodens Aar indkjöbt
udenfra mindst Halvparten af, hvad der er forbrugt til Udsæd
og Brödföde.

Örkedals Foged bemærker ligeledes, at Fogderidistrictet
almindelige Aar paa det Nærmeste avler tilstrækkeligt af

Korn og Potetes til eget Behov, hvorimod det i de sidste 2 a
3 Aar har været nödsaget til at indkjöbe ikke ubetydelige
Qvanta, dels til Sæd og dels til Föde. Hvormeget opgives
ikke. Guldals Foged har heller ikke leveret nogen bestemt

Opgave i saa Maade, hvorimod Fosens Foged har, foruden
den sædvanlige Tabel No. 1, indsendt 6 særskilte Tabeller,
vedkommende denne og den folgende Rubrik, af hvilke hans
Tabel No. 5 viser Ind- og Udförsel af Korn og Potetes i Fog-
deriets Præstegjeld i Tidsrummet 1861-1865,

Deraf sees, at medens der fra Corlandets Herred antages
udfört Byg og Havre for 5 a 600 Spdlr. aarlig i 1861, 1862
og 1863, sank Udförselen i 1864 til det Halve og i 1865 til
omtrent Intet, hvorimod Værdien af de indförte Kornvarer steg
fra omtrent 500 Spdlr. for hvert al. de förstneevnte Aar til
omtrent 1,000 Spdlr. for 1864 og 1,400 Spdlr. for 1865.
Paa samme Maade steg Indförselen i de övrige Herreder, for
Björnöer fra 4,000 Spdlr. til 4,500 Spdlr. og 5,250 Spdlr.,
for Aafjord fra 350 Spdlr. til 1,500 Spdlr. og 2,500 Spdlr.,
for Bjugn fra 800 Spdlr. til 1,500 Spdlr. og 2,500 Spdlr.,
for Hevne fra 300 Spdlr. til 5,000 og 9,000 Spdlr. og for
Stadsbygden fra 350 Spdlr. til 1,500 Spdlr. og 2,000 Spdlr.
I Hitteren, hvor selv i gode Aar indföres 3 a 4,000 Tönder
Korn aarlig, har Stigningen forholdsvis været mindre, men an-
tages dog at have udgjort 25 pCt. Saaledes kan for Fosens
Fogderi i det Hele taget Indförselen af Kornvarer ansees at
være steget i Værdi fra omtrent 18,000 Spdlr. aarlig i de 3
Aar 1861, 1862 og 1863 til omtrent 25,000 Spilr. i 1864
og til omtrent 35,000 Spdlr. i 1865, hvorhos Virkningen af
Uaaret 1865 naturligviis vil fremtræde stærkest ved foröget
Kornindkjöb i indeværende Aar. Det maa dog bemærkes, at
Potetesavlen, der i Almindelighed antages tilstrækkelig for
Fogderidistrictet, her ikke er taget Hensyn til. I Almindelig-
hed tiltrænger Fogderidistrictet heraf ingen Tilförsel, hvorimod
der fra Aafjord, Orlandet og Stadsbygden har været udfört et
Par Tusinde Tönder aarlig. Men i 1864 sank denne Udförsel
til en Ubetydelighed, og af Avlingen i 1865 er næsten Intet
udfört.

Med Hensyn til Forholdet mellem de forskjellige Sæd-
arter er i Grunden ingen Forandring foregaaet. Byg, Havre
og Blandkorn samt Potetes udgjör fremdeles Hovedgjenstanden
for Agerbruget.

Rigtignok synes det af de ved sidste Folketælling optagne
Oplysninger at fremgaa, at Dyrkningen af de ædlere Kornsorter,
Rug og Hvede, end yderligere var aftaget og Potetesdyrknin-
gen derimod tiltaget paa de övrige Sædearters Bekostning.
Men disse ved Udgangen af Aaret 1865 indhentede Oplysnin-
ger kunne — som foran antydet — ikke tillægges synderlig
Betydning, naar der spörges om Udsæd og Avling under al-
mindelig gunstige Omstændigheder, Fogdernes Beretninger
give ogsaa fuld Anledning til at antage, at hverken Havre-
eller Potetesavlen principielt er tiltaget i Forhold til Dyrkning
af Byg. Hvad Forholdet mellem Byg og Havre angaar, viser
selve Folketwilingslisterne, at dette er bedre nu end tidligere
og i Almindelighed kan antages som 1 : 3.

Kun i enkelte Bygder, som Hevne i Fosens Fogderi, er
Havresæden tiltaget endog i den Grad, at medens Forholdet i
Fogderiets övrige Bygder omtrent er som det almindelige i

Amtet eller lidt ufordelagtigere som 1 : 31, er Forholdet i Heyne

som 1: 32.
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Men saa er det flere Bygdelag i Amtet, hvor Bygavlingen
er aldeles overveiende, ja hvor Havre næsten ikke dyrkes
uden som Foder, t. Ex. i Opdal, Holtaalen, Aalen og Tydalen.

Potetesdyrkningen siges under almindelige Omstændighe-
der ikke at have udvidet sig paa de övrige  Sædearters Bekost-
ning. Potetesa,v1ingen optager af Agerjorden neppe mere end
A- eller & af det af Kornsorterne optagne Areal. For hvert [i]
Maal tilsaaet med Potetes har man 8 a 9 0 Maal tilsaaet med
Korn. Da Almuesmanden i Amtet ikkun sætter meget liden
Pris paa Rug og Hvede til Brödföde, hvorimod Byg er deres
egentlige Korn, hvilket i deres Tanke ikke af noget Andet
kan erstattes, er det rimeligt, at Dyrkning af Byg stadigen vil
tiltage, medens Hveden, der neppe passer til Forholdene her-
oppe, og Rugen, som Bonden ikke veed at sætte Pris paa, og
som ogsaa i det fugtige Klimat er vanskelig at faa tilstrwk-
kelig tör det samme Aar, den avles, fremdeles vil gaa tilbage.

Den i sidste Folketællings-Lister anförte Foldighed er, som
allerede anmærket, i det mindste Lag. I gode Aar giver Ud-
sæden mere af sig, end der anfört, især kan man vistnok for
Poteternes Vedkommende heller sætte 10 a 12 end 7. Sporgs-
maalet om, hvormeget der af de sædvanlige Sædarter — Po-
tetes iberegnet — almindeligen udsaaes paa et IVIaal Jord (see
Departementets Circulaire af 1ide November 1865) lader sig
ikke besvare, for Amtsdistrictet i sin Almindelighed, uden ved
at sige, at man i Regelen ikke ödsler fuldt saa meget med
Saakornet eller saar saa tykt nu som för, medens man dog,
paa Grund af bedre bearbeidede Agre, under almindelige Om-
stændigheder venter sig et rigere Udbytte. Fogderne har og-
saa besvaret dette Spörgsmaal for ethvert af Fogderiernes
Herreder sparskilt. Med et Slags Middeltal kan man vel antage,
at der i Strinde og Selbo Fogderi udsaaes af Havre 2 a 21
Skjæppe pr. Maal, af Byg it a 14- Skjæppe, af Potetes 2 a 2i
Tönde pr Maal. I Örkedals Fogderi : af Havre 3.; Skjæppe,
af Byg 21 Skjæppe, af Potetes 3 Tönder og af Rug 3 Fjer-
dingkar pr. Maal. I Guldals Fogderi : af Havre 4 Skjæpper,
Byg 2 Skjæpper, Blandkorn 3 Skjeepper, Potetes 3 Tönder og
Rug A- Skjæppe pr. Maal. I Fosens Fogderi udsaaes efter
Fogdens Tabel No. 5 paa et Maal Jord af Havre 311 Skjæppe,
af Byg 2 Skjæpper, af Blandkorn 2 Skjeeppe, af Potetes 2
a 21 Tönde og af Rug I. a 1 Skjæppe pr. Maal. Foruden den
her behandlede hovedsageligen til Föde for Mennesker bestemte
Udsæd optages ogsaa meget Ager af Fodervæxter, hvoriblandt
Turnips begynder at gjöre sig mere og mere gjældende, og af
Lin, hvis Dyrkning er tiltaget meget overalt i Amtsdistrictet,
hovedsageligen paa Grund af Bomuldsnöden. Hamp dyrkes me-
get lidet og Haugevæxter ikke synderligt mere end efter for-
rige Femaarsberetning. Humle dyrkes flere Steder til Huus-
behov.

Brugene ere i Femaaret yderligere udstykket, dog ikke
nogen, efter vore Forhold betænkelig Grad. Efter Tabel No.
1 udgjorde Jordbrugenes samlede Antal ved Periodens Udgang
8991 med en samlet Matrikulskyld af 10,271 Daler 16 Skill.

I den modsvarende Tabel ved forrige Femaarsberetning
udgjorde Brugenes Antal 8,349 med en Matrikulskyld af 10,313
Daler 3 Ort 3 Skill.

Medens saaledes Matrikulskylden er gaaet nedad med. 42
Daler 11 Skill., er Jordbrugenes Antal tiltaget med 642.

Denne Formindskelse af Matrikulskylden har ene og alene
sin Grund i Loven af 6te Juni 1863 om Udvidelse af Grænd-
serne for Kjöbstaden Throndhjem, hvorved en Skyld af 43
Daler 1 Ort 11 Skill. gik over fra Strinde og Selbo Fogderi
til Throndhjems By. Forskjellen er en Folge al i Tidens Löb
indtraadte Formindskelser paa den ene Side ved Elvebrud o.
desi. og smaa Forögelser paa den anden Side ved nye Skyld-
lægninger af opdyrkede Almindingspladse o. s. v.

Hvad Forholdet mellem Selveiergods og Fæstegods eller
bortforpagtede Brug angaar, da udgjör det Förste efter Tabel
No. 1 8,255 Brug af en Matrikulskyld til Belöb 9,276 Daler
3 Ort 23 Skill., og det sidstnævnte 736 Brug af Skyld 994
Daler 1 Ort 19 Skill.

Efter Tabel No. 1 ved forrige Femaarsberetning var For-
holdet saadant : 7,883 Selveierbrug af Skyld 9,135 Daler 1 Ort
og 466 bortfeestede eller bortleiede Brug af Skyld 1,178 Daler
2 Ort 3 Skill.

Dette viser en Forögelse i Selveierbrugenes Antal af 372
og i deres Matrikulskyld af 141 Daler 2 Ort 23 Skill., medens
Leilændingsgodset er tiltaget med 270 Brug, men aftaget med
184 Skylddaler og er fölgelig i Grunden gaaet nedad i For-
hold til Selveiergodset ogsaa i sidst afvigte Femaar. At An-
tallet af Brug er tiltaget, maa tilskrives den Omstændighed, at
Rörosgodset af Skyld 34 Daler 3 Ort 16 Skill. er i Femaaret

delt i 304 Brug, der omtrent svarer til Forögelsen i Antallet
af bortfxstede og bortleiede Brug. Skillingsbrugenes Antal er
derved ogsaa med Eet blevet foröget; men ellers er  Fæste-
godset stadigen aftaget og aftager fremdeles. Al Gaarde med
Skyld af 20 Daler og derover kan anföres : Lade, Havsteen,
Munkvold, Kystad, Leren, Rotvold — nedre og övre
Ranheim, Reinskloster, Storlosen og Österaat.

Det större Proprietærgods i Fosen er solgt til Selveiendom
og af det beneficerede Gods sælges aarligaars. Det under Le-
rens Gaard og Modstadmarkens Jernværk hörende Leilændings-
gods er vedblevet som saadant, foruden endeel beneficeret
Gods. Ligesaa Angellsstiftelsernes Skove og Jordegods, der efter
Testamentets udtrykkelige Indhold ikke maa afhændes. Deri
er heller ingen Skade skeet, ja Bibeholdelsen af disse Eien-
domme som Leilændingsgods kan om Tingen tages paa den
rette Maade — blive til Gavn saavel for Brugerne som for
Amtsdistrictet i det Hele taget, da tingen Jordegods- og for-
nemmelig Skoveier er istand til, saaledes som de rige Stiftel-
ser, at bringe saavel Jordbruget som Skovdriften paa sine ud-
strakte Eiendomme til den störst mulige Fuldkommenhed. Stif-
telserne have baade Tid og Raad til at vente paa Udfaldet af
disse Bestræbelser og Frugterne af Forbedringerne. Hvad
Angellsstiftelsernes Skove angaar, vil vel ogsaa snart en ordnet
og forstmæssig Drift indtræde.

For ikke at tale om den tilfældige Omstændighed med
Femaarsperiodens 2de sidste Uaar, som tildeels har lammet
Bestræbelserne for Jordbrugets Udvikling og lagt Hindringer i
Veien for dets Fremme, kan blandt de mere stadigt virkende
Aarsager til, at det gaar smaat med Fremskridtene i denne
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Retning, nu som för nævnes Beliggenhed saa höit mod Nord;
Befolkningens seige Vedhængen ved det Gamle, eller i alt
Fald Mangel paa tilstrækkeligt hurtigt og aabent Blik for de
Fortrin, som Forandringer i de hævdvundne Brugsmaader maatte
medföre ; en slet ordnet og overdreven Binæringsdrift; Mangel paa
Kapital og Kundskab ; besværlig Transport og fremdeles mang-
lende Udskiftning.

Den tidligere blandt Hindringerne opförte Udstykning af
Landeiendommene tror jeg i denne Forbindelse ikke bör til-
lægges stor Skyld. Dels er den — som ovenfor paavist —
ikke tilstede i nogen særdeles höi Grad, dels kan den der,
hvor den viser sig, nemlig i Södistricterne, hvor Fiskepladsen
spiller Hovedrollen, og paa og omkring Bjergstaden Röros,
hvor de smaa men rige Haugelapper paa en ganske eiendom-
melig Maade gjör sig gjældende for Melkens Skyld, ikke siges
at öve nogen stor Indflydelse paa Landboforholdene inden Amtet
i Almindelighed. Heller ikke kan for dette Amts Vedkommende
en Hindring for Jordbrugets Opkomst siges at ligge i noget
her stedfindende særdeles Misforhold mellem Selveier- og Bygsel-
gods. Herom henvises til det foran Anförte, hvoraf formeent-
lig fremgaar, at 13ygselgodset, forsaavidt det ikke stadigen af-
tager, under visse sandsynligen indtrædende Betingelser saa
langt fra at Nine öve en hemmende Indflydelse paa Jordbru-
gets Udvikling, snarere vil bidrage til at fremme denne.
Heller ikke kan Jordbruget her siges at ligge under for nogen
altfor höi eller i andre Henseender urimelig Beskatning, uagtet
vistnok Skylddaleren, især gjennem de kommunale Herreds-
og Amts-Udredsler, paa flere Steder er temmelig stærkt betyn-
get. Fra Sverige og endnu mere fra Frankrig gaa Klagerne
hyppigen i den Retning, naar Aarsagerne til Jordbrugets For-
knyttelse skulle fremstilles.

Uagtet det kun er Höifjeldspartierne, enkelte Dele af den
nordlige Kyststrækning og Öerne yderst ude i Havet, hvor
enhver Udvikling af Jordbrug forbyder sig selv, kan det ikke
nægtes, at paa enkelte Steder Jordbundens Beskaffenhed og
overalt den korte og fugtige Sommer lægger væsentlige Hin-
dringer i Veien for Udviklingen af et mere storartet Jordbrug,
fornemmelig hvad det egentlige Agerbrug og sammes finere og
værdifuldere Frembringelser angaar. Forövrigt er der — som
Erfaring viser • — i de klimatiske Forhold Intet afgjörende til
Hinder for et temmelig vidt drevet Agerbrug, og for at Avlin-
gen skal tage Skade af Frost, er man heroppe endog mindre
udsat, end i flere af Rigets sydligere liggende Egne. Imid-
lertid maa det vel indrämmes, at dette Amt, i fölge sjn Beliggenhed
og naturlige Beskaffenhed, gjör rettest i mere at lægge Vind
paa den Side af Jordbruget, som er en nödvendig Betingelse for
en kraftig Udvikling af  Fædriften, end paa den, som har Frem-
bringelsen af Menneskeföde næsten til udelukkende Öiemed.
Landmandsbestræbelserne har ogsaa i den senere Tid, som
tidligere antydet, mere og mere taget denne Retning.

Mangel paa Kundskab og Kapital samt Befolkningens seige
Vedhængen ved det Gamle er vel fremdeles Hindringer, som
Fremskridtsmændene have at overvinde, skjönt disse Anstöds-
stene dels maa siges i Femaaret at have været og fremdeles
at være i Aftagende, dels — forsaavidt Kapitalmanglen angaar

— i den nærmeste Fremtid tænkes fdr en Del afhjulpet ved
Oprettelse af en Hypothekforening overeensstemmende med den
endnu ikke benyttede Lov al 15de September 1851.

Den som Ilindring -anförte slet ordnede og olierdrevne
Binceringsdrift har især Hensyn til Skovbruget i Herne, liværn-
steensdriften i Selbo og Leiekjörselen i Klwbo, Tiller ag de nedre
Bygder af Guldals Fogderi, skjönt denne sidste rigtignok er
i betydelig Grad aftaget formedelst Throndhjem—Störens Jern-
bane, his Anlæg i Forbindelse med UdfÖrelsen af flere större
Veiarbeider ogsaa har tjent til at formindske den Hindring for
Jordbrugets Opkomst, som unegtelig ligger i besværlig Land-
transport. Bortfjernet er den vistnok langtfra endnu, men der
arbeides stadigt efter Evne mod dette Maal. De .Dele af Am-
tet, som fremdeles meest lide under vanskelige Transportfor-
hold, er Selbo, Klæbo, Bygdelagene fra 'Stören op over til
Röros samt Rennebo og Hölandet med Börseskogn, Börsen og
Buvigen.

I Fiskerierne ser jeg ingen Hindring for Jordbrugets Op-
komst. Det er et sandt Ord, som næsten overalt bekræfter
sig, at den flinkeste Fisker er den driftigste Jordbruger. Jeg
er snarere tilböielig til at anse Fiskeribedriften,  som en med
Jordbruget til dets Held allieret Magt, end som dets Fiende,
selv der, hvor Fiskeriet maa siges at were, om ikke Hoved-
næringen, saa dog en Næringsvei, der staar ved Siden af
Jordbruget. I den störste Del af Fosens Fogderi er dette
Tilfældet.

Manglende Udskiftning er derimod en væsentlig Hindring,
som fremdeles gjör sig gjældende, uagtet Udskiftningsværket
har havt ganske god Fremgang her i Amtet i dot tilbagelagte
Femaar.

Et Blik paa Bilag 2 ved Tabel No. 1 viser, at der i
Femaaret af Ind- og Udmark tilsammen er udskiftet 1,15,104
[1] Maal ved 89 tilendebragte Udskiftningsforretninger.

De udskiftede Brugs Antal sees derimod ikke her. Det
er naturligvis mangedobbelt af Forretningernes. Tabel No. 1
angiver dem til at være 372 efter Lov af 12te October 1857,
og denne Opgave er ufuldstændig (se Anmærkning 3 paa Ta-
bellen). Men naar der spörges om Behovet af Udskiftning,
lader Tabel No. 1, som ogsaa derom skulde meddele Oplys-
ning, os næsten ganske i Stikken, idet dens Rubrik for de
Brug, der ved Periodens Begyndelse endnu laa i Fællesskab
om Hjemmarken, er endnu mere ufuldstændig, saasom der 'for
Fosens Fogderi ingen Opgave haves og for Guldals Fogderi

næsten ingen, medens den for Örkedals Fogderi meddelte er
mangelagtig, da Rennebo Herred er udeladt. At de endog
om Hjemmarken endnu i Fællesskab liggende Brug udgjör et An-
tal, der er meget större end det Antal af 1,018, som efter
Rubrikernes Opsummering nu udkommer, er kun altfor vist

2. Fædriften.
Som foran bemærket have Bestræbelserne i Landbovtesenet

fornemmelig og ikke uden Fremgang været rettede paa videre
Udvikling af Fædriften, hvortil allerede i forrige Femur en

Grundvold lagdes. Ogsaa her har imidlertid den ved de paa
hverandre fölgende Uaar indtraadte Forknyttelse blandt Land-
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:bostanclext' ytret sin, hemmende Indflydelse, skjönt i mindre
Grad, etid hvad Agerbruget angaar.

Ser man hen til de ved sidste Folketælling tilveiebragte
Oplysniuger om Qvægholdet m. m. s., finder man, at Antallet
al Heste, stort Qvaag og Fag er noget foröget i Femaaret,
medens Gjed.er, Svin og Rensdyr har taget noget af. Tabel-
len ser saaled.es ud:

Aar. Heste.
Stort
Qvmg. 'Faar. Gjeder. Svin.

--...,

Rensdyr.

1865 9,266 60,886 104,203 18,362 6,110 98
1855 9,190 59,145 98,096 24,534 7,892 1,249

Den störste Forögelse er hos Faareue, hvis Antal har
forget . sig med 6,2 pCt., medens stort Qvæg kun er foröget
efter 2,9 pCt. Begge Forögelser staa saaledes meget langt til-
bage for Folkemængdens. Denne er i Amtets Landdistrict
gaaet op fra 80,306 Mennesker i 1855 til 89,762 i 1865
eller 11 pCt. I Forhold til Folkemængden har vi altsaa i Grun-
den en Formindskelse, hvilket endnu mere er Tilfældet med
Hestene, hvis hele Antal kun har foröget sig med 76 Stykker.

Men denne Tilbagegang, ligesom ogsaa den, der i og for
sig har fundet Sted hvad Gjeder og Rensdyr angaar, er ikke
lioget at sörge over. Det er snarere en glædelig Foreteelse,
ved Siden af den Vished, at Hesteholdet tidligere var for stort
og burde indskrænkes, at QvEeget nu sættes paa efter bedre
Udvalg, stelles og fodres bedre og tildels opblandes med  ædlere
Racer, som Fölge hvoraf Udbyttet af Koen langt bedre maa
kunne ventes at ville tilfredsstille Behovet under denne for-
holdsvis til Folkemængden ringere Qvæghesætning, end forhen
var Tilfældet med de forholdsviis flere, men ringere og tildels
sultefodrede Dyr. Afgangen i Svinekreaturenes Antal er der-
imod mindre heldig. I begge de foregaaende Femaar var dette
nyttige Husdyr i Tiltagende. Jeg sætter Formindskelsen ikke
i Forbindelse med Trichinhistorierne. Den er formeentlig en
ligefrem Fölge af svage og mislykkede Korn- og Potetesavlinger
i larene 1863, 1864 og 1865.

Amtets Landhusboldningsselskab har arbeidet stærkt for
Fædriftens Udvikling ved Afholdelse af Dyrskuer om Hösten,
Fjösskuer om Vaaren og Udstillinger af Meieriproducter, ved
sin reisende Agronom; ved sine Bestræbelser, navnligen gjen-
nem Indlijöb af Ayrshiretyre, for Qvægracens  Forædling; ved
Anbringelse af mindre Stamschæferie af forædlet Faarerace paa
dertil skikkede Steder etc. etc. Sogneselskaberne har gaaet
Haand i Ilaand med Hovedselskabet. Til Faareracens Foræd-
ling har ogsaa det Qvamske Legats Stamschæferi af Oxford-
shiredown-Faar paa Landbrugsskolegaarden Rotvold i Strinden
kraftig bidraget.

Det Kongelige Selskab for Norges Vel, hvem Landets
Na3ringsveie, især Jordbrug og Fædrift, skylde saa Meget, har
her r ogsaa hjulpet . til, fornemmelig ved Anskaffelse af Schweitzere
og Qvmgrögtere, som have taget Tjeneste i Amtet, og ved at
yde Veiledning i Civægstel og Smörtilvirkning gjennem sin
Meierimester.

Landbrugsskolen paa Rotvold har ogsaa i denne Henseende
övet en gavnlig Indflydelse. Bestyreren, Candidat Midelfart,
der lægger særlig Vægt paa og gjennem Skrift, Tale og
Exempel virker for denne Side af Landbonæringens Udvikling,
har forstaaet at vække Lærlingernes Interesse for Sagen, saa
at Tjenesten i Fjöset, hvori alle Elever turvis deeltage, er
blevet dem kjær, og Dygtighed i denne Retning bliver temme-
lig almindelig blandt dem. Qvægbesætningen paa Rotvold er
udvalgt, og der gives ogsaa forövrigt god Adgang til Belærelse
og Veiledning af den ved Fjöset ansatte Schweitzer og af
Bestyrer Midelfart selv. Ogsaa Consul Huitfeldt har ved sit
efter en större Maalestok anlagte Jordbrug paa Lundemo
Horrig et Fjös, som er værdt at see. Af dets store og skjönne
Besætning af Ayrshireqvæg forsynes de omliggende Districter
oftere med Tyrekalve.

Men medens denne vigtige Sag saaledes paa de fleste
Steder synes at være i Fremgang, er der dog overmaade Me-
get tilbage at gjöre, og de i forrige Femaarsberetning nævnte
Hindringer mod Fremskridt i denne Retning gjöre sig fremde-
les gjeeldende.

Man har endnu langt frem , skjönt den værste Lyde,
Sultefodringen, dog overalt er kommet i Miskredit og trækker
sig tilbage, ligesom ogsaa de late, mörke og af Urenhed op-
fyldte Stalde og Fjäs mere og mere forsvinde og give Plads
for bedre Fjösbygninger, ofte opförte af Steen. I Tilberedning
af Smör og Ost, som i Melkestellet i Almindelighed, spores
vistnok Fremgang, men langtfra i tilstrækkelig Grad. Mangel
paa Renslighed er endnu et godt Melkestels værste Fiende paa
disse Kanter. Röros, Tydalen og Opdal danne imidlertid hæ-
derlige Undtagelser fra denne Regel, og det er vel, da Fæ-
driften her deels er den ene raadende, deels den fremherskende
Næringsvei, og det er herfra den störste Udförsel af Fedevarer
foregaar.

Fremdeles maa anföres, som Hindringer for hurtigere
Fremskridt, en altfor udstrakt Vaar- og Höstbeitning, samt at
man lægger for liden Vind paa Frembringelse af Kraftfoder og
for megen paa Indhöstning af de fjerne og vidtlöftige Fjeld-
og Markeslaatters kostbare, men i Almindelighed lidet værdi-
fulde Product.

Fjöset leverer dog mere end tilstrækkeligt af Melk og
Fedevarer for Tilfredsstillelsen af Befolkningens Behov. Ikke
saa lidet haves til Salg, hvoraf, især i de senere Aar, Meget
saavel fra Röroskanten som fra Opdal gaar til det Sönden-
fjeldske og fra Opdal tillige til Christianssund. Det er da
især fra Tydalen, Röros, Aalen og Holtaalen, Singsaas, Opdal,
Rennebo, Börsen, Soknedalen, Budalen, Örlandet, Aafjord og
Stadsbygden, at Udförsel af Fedevarer finder Sted, medens
Strinden, Klæbo , Bynæsset og Leinstranden drive en temmelig
livlig Melkehandel med Byen, skjönt Priserne ere lige lave
som i forrige Beretning anfört, nemlig 4 Skilling for Kanden
(2 Potter) skummet og 7 a 8 Skill. for Kanden nysiet Melk
og 16 Skill. for Potten af Flöde. Men saa er det da rigtignok
ogsaa Flöde derefter. Til Besvarelse af det i Departementets Cir-
culaire af 14de November 1865 opkastede Spörgsmaal om,
hvor stort Overskuddet af Fedevarer kan ansættes til samt
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300 --
900 —
450

. 3,000 —
Ialt 13,450 Spd.

Guldals Foged oplyser for Soknedaléns Vedkommende, at
derfra sælges aarlig efter Formandskabets Opgave omtrent 400
Vog Smör, men efter Lensmandens Formening meget mere.
Fra Singsaas regnes paa en aarlig Afsætning af 3 a 400 Vog
Ost og Smør. Af Storfæ sælges endel, men Heste maa ind-
kjöbes. I Holtaalen og Aalen er Fædriften i god Fremgang.
Mindst 1,200 Vog Smör og 100 Stkr. stort Qvæg afhændes
aarlig dels til Throndhjem og dels over Röros til det Sönden-
fjeldske. Priserne de sædvanlige : 6 Spd. pr. Vog Smör og
10 a 12 Spd. pr. Stk. Slagtekvæg. Derimod maa Districtet
fylde Behovet af Heste med Indkjöb for omtrent 1,000 Spd.
aarlig. Fællesskabet i Fjeldhavningerne klages over som en
Hindring for videre Fremskridt, hvorfor derfra ogsaa har været
sögt om en Kongelig Commissions Nedsættelse til Udskiftning
af dette Fællesskab.

For Röros, som det i denne Forbindelse vigtigste District,
savnes dog fremdeles, uagtet derom har været brevvexlet,
nöiagtig og fuldstændig Opgave. Hvad man har faaet at vide,
indskrænker sig til, at Prwstegjeldet har et Overskud af
Smör paa 2 a 3,000 Vog samt flere Hundrede Stykker Gam-
meloste og Myseoste. Fra Melhuus opgives at sælges 4 a
500 Voger Smör aarlig.

Fra Fosens Fogderi er ogsaa her meddelt de fuldstæn-
digste Oplysninger. Al de dette Fogderies Beretning vedlagte
Tabeller No. 5 og 7 fremgaar det, at Fogderidistrictet af Fe-
devarer frembringer mere end tilstrækkeligt til eget Behov,
idet Hitterens og Bjugns Behov af Tilförsel mere end opveies
af Overskuddet i Örlandet, Hevne og Stadsbygden, hvorfra
sælges Smör, Ost, Flesk og Talg for en doo Spd. aarlig.
Af Heste har fra Fogderiet i Fenaaaret været udfört omtrent
260 Stkr. til en Pris af 30 til 50 Spd., af stort Qvæg 500

Stkr. til en Pris af 10 til 25 Spd., af Faar 2000 Stkr. til en
Pris af 1 til 2 Spd. og Smaagrise 100 Stkr. a 3 Spd., me-
dens Indförselen antages at have udgjort 60 til 70 Stkr. Heste,

20 Stkr. stort Kvæg og 30 Faar.
Forsaavidt der spörges om, hvilket Forhold der finder

Sted mellem Antallet af vinterfödte Stykker stort Qvæg og
Melkekjör samt om hvor stort aarligt Udbytte af Melk eller
Smör og Ost, der sædvanlig erholdes af en Melkeko, bliver
Svaret noget forskjelligt for de forskjellige Districter.

For Strindens Fogderi ansættes Forholdet mellem Mel-
kekjör og vinterfödt stort Qvæg som 5 til 1, d. v. s., for hver
5 voxne Melkekjöer er 1 Tyr eller Ungfæ. Udbyttet af en
Melkeko aarlig anslaaes til en Værdi af 25 til 15 Spd., efter-

som Melken kan afsættes til Byen eller ikke.
For Örkedals Fogderi sættes det omspurgte Forhold som

til 1 og Udbyttet af en Melkeko til 900 Potter Melk og 11
Vog Smör eller (for Opdals Vedkommende) til 1,300 Potter
Melk og noget over 2 Vog Smör, eller ligesaa meget Ost

især Gammelost — aarlig.
For Guldals Fogderies nedre Del opgives Melkekjörenes

Antal at udgjöre Dele af det hele .Antal vinterfödt stort
Qvceg, d. v. S. 3 Melkekjör for hvert Ungnöt eller Oxe, me-
dens Udbyttet af en Melkeko ikkun ansættes til 1-1 Vog Smör
og ligesaameget Ost aarlig eller til en Værdi i Penge af 12
Spd. For den övre Del, fra og med Singsaas, opgives For-
holdet mellem Melkekjör og vinterfodret Qvæg ogsaa som 3
til 1 og Afkastningen af en god og vel fodret Melkeko til
2i a 3 Vog Smör foruden et Par Tusinde Potter skummet
Melk. For Holtaalen og Aalen som 5 til 1, og det aarlige
Udbytte af en Melkeko i Melk, Smör og Ost anslaaes til en
Værdi af 20 Spd. eller lidt mere. For Röros opgives Antal-
let af Melkekjör at udgjöre 19-0- af den hele Besætning og Mel-
keudbyttet anslaaes til 12 a 1,300 Potter i Gjennemsnit pr.
Melkeko og 2 Vog Smör; Ost henimod det Dobbelte.

Fosens Foged har til Oplysning om dette Spörgsmaal og-
saa leveret en Tabel, No. 6, hvoraf erfares, at Forholdet
lem Melkekjør og Besætning i det hele District omtrent er
som 3 til 2 og at Afkastningen af en Melkeko udgjör fra
1,500 Potter Melk, 2 Vog Smör og 3 Vog Ost (Aafjord) til
730 Potter Melk, 3 Vog Smör og Vog Ost i Hevne.

Denne Opgave er dog sikkerlig vel höi paa den ene Kant
(Aafjord) og alt for urimelig lav paa den anden. Hevne har
nemlig ligesaa gode Vilkaar for Fædriften som Stadsbygden,
Örlandet og Bjugn, hvorfra Opgaverne mere nærme sig,Aafjords.

Til Oplysning om de herhen hörende Forhold har derhos
Foged Thorsen leveret en Tabel, No. 4, af hvilken, sammen-
holdt med hans Tabel No. 3, sees, at der i Fosens Fogderi
holdes omtrent en Ko for hvert Maal Ager og at der for hver
Hest vinterfödes fra 4 til 7 Stkr. Storfæ og fra 8 til 20 Stkr.
Smaafw. Endvidere sees af Tabel No. 4, at Forholdet mellem
Ager- og England har været 1 til 5 (Örlandet), 1 til 4
(Stadsbygden) og 1 til 3 i de övrige Dele af Fogderiet.

Angaaende Behandlingen af Melken kan, foruden hvad der
foran er anfört, bemærkes, at forsaavidt den ikke medgaar
Huusholdningen eller afhændes i raa Tilstand, virkes den til

2

hvormange Heste og Stykker af stort Qvwg, der antages aar-
ligen at sælges udenfor Districtet og til hvilke Priser, har jeg
i det indkomne Stof til Femaarsberetning kun fundet tarvelige
Oplysninger.

Saaledes er for Strinde og Selbo Fogderies Vedkommende
ikke andet oplyst, end at Udbyttet af Fjöset skal være til-
strækkeligt for Behovet og afgive Noget til Salg. Fra Tyda-
lens Sogn kan dog vel fremdeles antages aarlig at sælges for
henimod 4,000 Spd. i Fedevarer.

Örkedals Foged oplyser, at Rennebo har nogen Afsætning
af stort Qweg til Priser, som i den tidligere Del af Perioden
har været for Melkekjör fra 18 til 24 Spd. og for Slagteciveeg
fra 12 til 16 Spd. pr. Stk. Fra Opdal sælges Aar om Andet
af Smör omtrent 1,200 Vog a 6 Spd.. . "7,200 Spd.
Af Ost omtrent 500 Vog til . . . 	 . . .	 900 —
Af Smaafæ slagtes omtrent 4- eller 2,000 Stkr.

Salgsproductet ansættes saaledes :
6 Mark Talg af hvert Faar a 7 Skill. er . .	 700 —
2,000 Stkr. Faareskind., hvoraf omtrent Halv-

parten sælges a 36 Skill. .
Smaafækjöd omtrent 500 Vog a 9 Ort
Omtrent 1,500 Stkr. Kalveskind 	
Omtrent 300 Slagteqvceg a 10 Spd. 	
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Smör og Ost, af hvilken sidste det Meste er mager Ost af skum-
met Melk, Gammelost og Myseost, den sidste for en væsentlig
Del af Gedemelken. De forhen brugelige fede Hvidoste, som
Tiende- eller Præsteost etc., tilvirkes fremdeles, men ikke i
nogen Mængde. Ogsaa Nögel- og Schweitzerost har været
tilberedet i Femaaret, men kun enkeltvis, medens Fabrikationen
heraf har flere Betingelser for sig og formodentlig ogsaa her
vil komme i Gang.

I Smörtilvirkningen spores yderligere Fremgang til det
Bedre paa nogle Kanter, medens det daarlige Stel i denne
Henseende paa flere Steder vedbliver, tiltrods for Belaerelsen
og Exemplets Magt, og uanseet at Smörpriserne fremdeles
have holdt sig höiere end i tidligere Dage, nemlig 10 a 11,
ja indtil 12 Skilling Marken mod 8 og 9 forhen. At Fæ-
drifts-Productionens Overskud baade kan og forhaabentlig og-
saa vil tiltage i en betydelig Grad, anseer jeg for afgjort.
Fornemmelig vil en ForOgelse finde Sted i Faareholdets Af-
kastning, der hidtil har ydet saa kummerlige Besultater. Her
er meget at gjöre og her vil ogsaa blive arbeidet. Det er
især som Slagt, at man tænker sig Udbyttet af Faarene gjort
indbringende.

Foruden Forsyning af Kjöd til eget og Bybefolkningens
Behov gaar der med Dampskibene nordover en hel Del Oxe-
kjöd og Flesk. Ogsaa til England udskibedes i Periodens
sidste Aar forsögsvis omtrent 150 Stkr. Slagteqvæg tildels
fra Opdal — ved Landbrugsskolebestyrer Midelfart, der selv,
efter Foranstaltning af Landhusholdningsselskabet, fulgte med
over til England for paa Stedet at undersöge de derhen hen-
hörende Forhold, til Afgjörelse af Spörgsmaalet, om noget for-
delagtigt Qvægmarked for os der skulde være at fipde.

Uagtet Overfarten med Dampskib — i December Maaned
— var særdeles heldig, löb Expeditionen dog ikke, hvad Yin-
dingen angaar, saaledes af, at Foretagendet frister til Gjenta-
gelse med den Sort Slagteqvæg, som da overförtes og som
endnu er den eneste, som her staar til Tjeneste. Tanken er
ikke opgivet, da Bedriften nok kunde blive lönnende under
andre Forudsætninger. Forövrigt har Hr. Midelfart indgivet
fuldstændig Beretning om Foretagendet til Selskabets Besty-
relse, der har udgivet den i Trykken til Fordeling i Amtet.
Et Exemplar vedlægges tilligemed Exemplarer af Beretningen
for 1865 over Landbrugsskolens og Landhusholdningsselskabets
Virksomhed, i hvilken tillige findes indtaget Selskabets reisende
Agronoms Indberetninger, der give adskillige gode Oplysninger
og træffende Bemærkninger over Jordbruget og navnligen Fæ-
driften omkring i Amtsdistrictet.

Qvægets Fodring foregaar nu paa flere Steder inden Am-
tet sjeldnere i Dögnet, men regelmæssigere og rigere. Foder-
sorterne ere for det Meste de samme som för, og bestaa ho-
vedsagelig af Hö og Halm. Dog indgaar som Bestanddel i
Fouragen nu i noget rigere Maal, end tidligere, Hö af kunstig
Eng, Grönfoder af Havre og Erter eller Vikker; Rodfrugter,
fornemmelig Potetes og Turnips.

Som Bidrag til Fodringen benyttes fremdeles Rensdyr-
mose i Fjeldet samt Tang, Tarre og Fiskeaffald ude ved
Kysten.

Med Hensyn til Udgangerfaarene paa Tarven under Oster-
aat og i det Hele paa Öerne i Fosens Fogderi er Forholdet,
der i Fogdens Beretning ikke er omtalt, formodentlig det
samme som för. Jeg har paa mine Reiser oftere seet Flokke
al disse næsten vilde Faar, og de see ud til at trives godt.
De have en svær Uldbesætning.

Antallet af Gjeder er, som venteligt var, fremdeles aftaget.
Antallet af disse Dyr udgjorde i 1855 24,534 Stkr., og er i
1865 gaaet ned til 18,362, altsaa aftaget med over 25 pCt.

En endnu större Tilbagegang skulde have fundet Sted
hvad Rensdyrene angaar, om Opgaven ved sidste Folketælling
98 Stkr. Ren kunde antages for paalidelig. Men det er na-
turligvis langt fra at were Tilfældet, hvor det gjælder et saa
flygtigt Dyr, der ideligt skifter Opholdssted. Vist er det, at
uagtet de Finner, som sogne til Röros, have aftaget i Antal
og tiltaget i Fattigdom, maa dog vel de dem tilhörende Rens-
dyr udgjöre flere end 98 Stkr. (se herom ogsaa hvad der er
bemærket i forrige Femaarsberetning). Nogen större Smitsot
blandt Husdyrene har i Femaaret ikke fundet Sted. Hist og
her har Skab saavel paa stort Qvwg som paa Faar vist sig i
temmelig stor Udbredelse, men er i Tide blevet standset gjen-
nem de for Amtscomnaunens Regning ansatte examinerede Dyr-
læger, hvoraf en er stationeret i hvert Fogderi.

3. Skovdrift.

Med Hensyn til Skovdriften er kun det i sin Almindelig-
hed at mærke, at Misbruget mod de Rester af Skov, som Am-
tet endnu bar, ikke er aftaget synderligt hverken i Udstræk-

ning eller Grad, og det uagtet man, da det var kommet saa
stærkt paa Heldningen, dog endelig syntes at maatte faa Öi-
neue op for Skovmisbrugets Fordwrvelighed, og uagtet de of-
fentlige Skove ere komne under noget bedre Tilsyn, idet Amtet paa
en Maade er delagtiggjort i den Bistand, Forst-Etaten kan yde.
Forstmesteren bor jo vel i det Nordligste af nordre Thrond-
hjems Amt, men saa liar vi Forstassistenten, som dog hidtil
hovedsagelig har været sysselsat med at gjöre sig bekjendt
med Statsalmindingernes Graendser og  Udstrækning. Men jo
mere lokaliseret han bliver, desto mere Nytte vil han kunne
gjöre.

Det er — som foran bemærket — at haabe, at de An-
gellske Stiftelsers Skove vil blive sat under  forstmæssig Be-

handling, og de större private Skoveiere -vil sikkerlig deraf
höste Fordel; i alt Fald vil Erkjendelsen om Nödvendigheden
af en forstandigere Behandling af Skoven derved vækkes, ud-
bredes og styrkes.

Naar man tager den herved fremlagte Tabel No. 2 for
sig cg sammenholder den med samme Tabel for forrige Fem-
aar, skulde det ved förste Öiekast synes, som om Trwlasttil-
virkningen maatte were gaaet meget tilbage i Femaaret, idet
nu i det hele Amt ikkun anföres tilsammen et Antal af 34
Sagbrug, medens forrige Tabel havde over et Hundrede saa-
danne. Men hertil maa bemærkes, at paa nærværende Tabel
ikkun er optaget de betydeligere Sagbrug, hvorimod de mindre
Bygde- og Bækkesage, der udgjör det störste Antal og forrige
Gang sikkerlig var medtaget, dennegang er udeladt. Desuden
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er en Aftagen i Vandsagenes Antal ikke noget sikkert Beviis
paa en Aftagen i Trælasttilvirkningen, da Haandsagskuren kan.
tilveiebringe Forskjellen. Det er her Tilfældet. Haandsag-
skuren har tiltaget mere og mere, især  i Fosens Fogderi, og
navnligen i dettes störste Skovbygd Hevne, fordi den, paa
Grund af manglende flödbare Vasdrag og Skovtrakternes afsi-
des Beliggenhed, findes bekvemmere. Skaaren Last er lettere
at fremföre end uskaaren, naar det skal ske ved Hjælp af
Vognhjulet og Slmdemeien.

Ved at se hen til Tabellens Opgaver over Mængden af
det tilvirkede Product vil man ogsaa finde, at dette ikke i no-
gen Grad, som er at tale om, staar tilbage for det i forrige
Femaar udbragte Qvantum, idet man nu faar ud et saadant
Udbytte for Amtet (altsaa Hevne medregnet) af 14,073 Tylv-
ter Planker og 22,800 Tylvter Bord aarlig, foruden Baghun
og en Mængde i Tabellen ikke opgivet Trælast til eget Behov.
Hertil kommer, som udbragt Product af Skoven, Bygningstöm-
mer, Ved og Gjerdefang, Tönder og Trævirke af alle Slags,
Tjære, Kul og Röstved, Næver og Bark. Om Mængden og
Prisen paa disse Skovproducter indeholder Beretningerne og
Tabellerne kun spredte og i det Hele utilstrækkelige Oplys-
ninger. Angaaend.e Bygningstömmer og Gjerdefang kan Intet
i saa Henseende med Bestemthed opgives, undtagen den Op-
lysning, som Fosens Foged meddeler, at Prisen paa Bygnings-
tömmer er fra 2 til G Spdlr. pr. Tylvt efter Længden. Pro-
ductionen af Tjære kan i Femaaret neppe ansættes til mere
end 3,500 Tönder, Pris 31 a 4 Spdlr. pr. Tönde. Af Kul
til Röros og Eidets Hytter m. fl. er Productionen angivet til
omtrent 28,000 Læster til en Pris af 1 Spdlr. a 4 Ort uden
Kjörselslön.

Al Röstved omtrent 3,500 Favne a 2. Spdlr. i Femaaret
og af Næver omtrent 1,000 Voger (efter en enkelt Opgave)
og ligesaameget Bark. Pris ikke antört. Tomtönder, udförte
fra Stadsbygden og Rissen, anföres til 60,000 Stkr. a 30 Skill.
Fra andre Steder findes derom ingen Bemærkning. Brændeved
er kun for Fosens Fogderi opgivet til Qvantums, forsaavidt
den udföres til Throndhjem, nemlig 2,300 Favne Birkeved a 13
til 15 Ort og 2,500 Favne Gran- og Furruved a 8 til 11
Ort.

Forövrigt siges om Veden, at den ved Jernbanens Hjælp
nu kommer frem til Throndhjem fra mange Trakter, især i Gul-
dals Fogderi, hvorfra der forhen ikke var Tale om at sende
Ved til Byen. Som Fölge heraf er Vedpriserne ogsaa dalede.

Den almindelige Pris paa Planker anföres med 14- a 21
Skill. pr. Fod og fra 21 til 31 Spdlr. pr. Tylvt. Bord note-
res med 3 Ort a 1 Spdir. Tylvten.

I Fogdens Beretning anföres for Hevne Præstegjeld en
Opgave over Skovdriftens omtrentlige Production i Femaaret,
hvorefter denne ansættes til en Værdi af 45,796 Spdlr. og
for Stadsbygdens Proastegjeld til en Værdi af over 70,000
Sp dir.

Nogen særegen Foranstaltning til Lettelse af Trælastens
Fremdrift vides ikke nogetsteds at have fundet Sted, med Und-
tagelse af Throndhjems-Stören-Jernbanens Anlæg og en Op-
rensning i Inddalens Elv i Fosens Fogderi, hvori en större

Flödning har foregaaet, da Inddalens Skov var solgt til Ud-
hugst

Gran og Furru er her som andetsteds den Træsort, der
afgiver det hovedsagelige Salgsproduct af Skovene. Af Löv-
skoven er • det især Birken, som i denne Forbindelse gjör sig
gjældende, dels til Emningsved, men især i Form af Brænde.

Skovtrakterne ere - - som i forrige Beretning anfört --
Selbo, Klæbo, Holtaalen, Singsaas, Börsen og Börseskogn,
Hölandet af Melhus Prmstegjeld, Stören, Meldalen, Stadsbyg-
den, Aafjord og Hevne. Til skovbare Districter maa især hen-
föres Orlandet, de yderste Kyststrækninger og Öer, Lade Sogn
af Strindens Prxstegjeld (medens Malvig og Bratsberg har
Skov), Bynæsset, Leinstranden, endel af Melhus og af Opdal,
Aalen og Röros.

I flere af disse Egne bruges Tory til  Brændsel, hvortil
rig Anledning flere Steder gives, saasom Bynæsset, Strinden,
Tiller, Röros, Orlandet m. fl. Steder i Fosens Fogderi.

Oustmyren, som i lang Tid modstod de ivrigste og med
mange Opofrelser forbundne Dyrkningsforsög, bliver nu ikke
alene bebygget og dyrket i videre og videre Strækninger paa
den Kant, hvor Jernbanen gaar over den, men frembringer nu
ogsaa Brændetorv, som forefindes i en Mængde og af en Be-
skaffenhed, der under visse Forudsætninger kan blive al stor
Betydning ikke alene som værdifulde Bidrag til den alminde-
lige Brændeforsyning, men ogsaa som Brændematerial for Jern-
banens Lokomotiver, i Lighed med hvad Tilfældet er i Baieren,
og i Lighed med hvad man her har erfaret med Hensyn til
Fjorddampskibet Oscars Forbrug af Torv, som leveres fra
Österaat Gaard paa Örlandet. For at kunne benytte Tory til
Jernbane-Lokomotiv maa den imidlertid være prwsset. Damp-
skibet benytter den österraatske Torv, som rigtignok tildels er
af aldeles udmærket Beskaffenhed, i almindelig törret Til-
stand. Hvorom Alting er, antages Torvtilvirkningen at have en
Fremtid.

Naar man sammenholder de ovenstaaende Not/ cer om de
i Femaaret udbragte Skovproducters Mængde med de i forrige
Femaarsberetning meddelte, faar man ud, at Skoven ingen-
lunde har ydet mere, men snarere mindre end tidligere, hvil-
ket ogsaa er rimeligt, da den med hvert Femaar er bleven
fattigere. Forsaavidt deri tillige aabenbarer sig en Bestræ-
belse for at Kate Tæring efter Næring, er det en Tröst. Men
de mindre fordelagtige Trælasthandels-Konjunkturer spille vel
heri Hovedrollen. Trmlastudförselen fra Throndhjem er stadi-
gen gaaet nedad; saaledes fra 24,379 Com.-Læster i forrige
Femaar, som igjen var over 10,000 Læster mindre end Fem-
aaret 1851-1855, til 23,922 Com.-Læster i sidste Femaar.

I de forhuggede Skove i det överste af Selbo Præstegjeld
m. fl. Steder hendör hele Skovstrækninger af den almindelige
Törraaddenhed, ligesom der fra Röros klages over at Birke-
skoven lider stor Skade af Markaat. Röros Værks Skove skulle
efter Skovinspectörens Sigende være godt vedligeholdte.

4. Fiskeri.

Som i forrige Beretning bemærket, er det kun i Fosens
Fogderi, at Fiskeriet optræder som selvstændig Næringsvei ved

2"
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Siden af, ja vel endog over Jordbruget. Begge trives, som
tidligere anfört, godt tilsammen.

I Amtets övrige 3 Fogderier, der kun have kortere Kyst-
strækninger ud til Throndhjemsfjorden, men derimod flere
store og fiskerige Fersk-Vande, som i Tydalen, Selbo, Röros,
Hölandet, Opdal m. fl. Steder, samt 3 större Elve Örkla-,
Gula- og Nid-Elven, er det Ferskvandsfiskeriet, hvorom der
især kan være Tale. Rigtignok foregaar i Throndhjemsfjorden
selv i Byens umiddelbare Nærhed, saa at sige .daglig Aa-
ret rundt ikke saa ubetydeligt Fiskeri, saasom Byen henter
deraf sin Forsyning med fersk Fisk. Men det Slags Fiskeri
tages i denne Forbindelse ikke stort Hensyn til. Det er blot,
forsaavidt Produetet kommer i Handelen, at Fiskeriet faar den
her omhandlede Betydning, og af det Slags Fiskeri gives i de
3 nævnte Fogderier intet Saltvandsfiske, undtagen Sildefiskeriet
i den Del af Throndhjemsfjorden, som gaar ind mellem By-
næsset paa den ene Side og Börsen og Buvigen paa den
anden og optager Gul-Elven (Gulosen). Dette Sildefiske har
vistnok været drevet henimod Slutningen af hvert Aar i Fem-

aaret, men for det Meste med daarligt Udfald. I Periodens
sidste Aar ansloges det fiskede Qvantum til 2,000 Tönder.

I den anden • större Bilgt af Throndhjemsfjorden, som optages
af örkla-Elven (Orkedals-Fjorden) drives ogsaa Saltvandsfiskeri,
men kun til eget Forbrug og Bygdens Forsyning. Derimod.
har Strindens Fogderi paa et Par Punkter, nemlig paa Buvig-
ören og Börsörén., en Befolkning af et Snes Familier, som
gjöre Fiskeri til Mn -Hovednæring og deltage i de större Fi-
skerier paa Fiskepladsene i Fosens Fogderi og længere nord-
paa. Dette er ogsaa — som enere vil blive vist
det med en stor Del af Befolkningen paa den anden Side af
Fjorden, især de saakaldte „Staværinger" eller Folk fra Stads-
bygdens Præstegjeld, og med Befolkningen af Strandstedet Or-
kedalsören ved Örkla-Elvens Udlöb i Orkedals-Fjorden. Dette
Strandsted har en Befolkning af omtrent 800 Mennesker, som
væsentligst lever af Fiskeri.

Af Ferskvandsfiskeri er det Orret- og La,xefiskeriet, som
ir kommer i Betragtning.

Dette sidste drives, som Ferskvandsfiskeri betragtet, for-
uden i nogle mindre Elve, fornemmelig i Driva, Örkla, Gula,
Nidelven og den i Aafjorden udfaldende og fra Stordalen kom-
mende Elv. Angaaende Udbyttet af Laxefiskeriet i Nid-Elven
er ingen Oplysning meddelt. Særdeles betydeligt er det ikke,
og Lovell af 23de Mai 1863 er endnu ikke her kommet til
Anvendelse, forsaavidt dens Bestemmelse om Dannelsen af For-
eninger og Ansættelse af Opsyn angaar, hvilket derimod er
Tilfældet i Orkla- og Gill-Elvens Vasdrag. Der er dog gjort
forberedende Skridt til Daimelsen af saadan Fiskeformering
ogsaa for Nid-Elvens Vedkotntnende.

Örkla-Elvens Laxefiskeri er tidligere opgivet at uddöre
omtrent 150 Vog om Aaret for Örkedals Præstegjeld. Höiere
oppe i Elven er Laxefiskeriet for det Meste i Engelskmænde-
nes Hænder, hvilket er vel saa indbringende for Befolkningen.
Den i Örkedalen fangede Lax föres forsaavidt den ikke
forbruges i Bygden — dels til Throndhjem dels afsættes den

paa Stedet til en Mand, som %der den tdlæggei herinetisk
lukkede Daaser til Udførsel.

L axefiskeriet i Gul-Elven skal indbringe omtrent 2,800
Spat. Brutto aarlig i Melhuus og Flaa. Ogsaa ved denne Elv
længere oppe ligger den hele Sommer fiskende Englændere,
der have forpagtet de bedste Fiskerier.

De Hettingske Udklækningsapparater til Fiskeyngelens For-
merelse vinde mere og mere Anerkjendelse i Distrietet og la-.

der til at ville komme i god Gang. Fiskeforeningen ved Or-

kla-Elven lod i 1864 opföre 2de Apparater i Rennebo. Se-
nere er kommet et til, dels ved Hjælp af sammenskudte Bidrag
dels ved Tilskud af Amtscornmunens Midler. Ogsaa i Opdal

gives saadanne Indretninger. Ligesaa i Strinden og Röros.

Ferskvands-Laxefiskeriet i Fo•sens FogdeH er kun af Be-

tydning ved Aa Præstegaard, hvor nogle' iundrede Lax ar-

ugen fanges. tilers fiskes Laxen vod Sökysten, Wer i de

saakaldte Varper. Udbyttet er for Femaaret anslaaet til en

Værdi af 11,800 Spdlr., hvilket Belöb Fogden dog finder
vel lavt, naar hensees til den Pris, hvori Laxevarper har

staaet.
Af de af Fosens Foged fremlagte Tabeller: No. 11 an-

gaaende Skreifisket, No. 12 Opgave over de i Fosen hjemme-
hörende Fiskere, söm have sögt Fiskeri udenfor deres Prteste-

gjelds Grcendser, samt over Udbyttet, No. 13 angaaende
defiskeriet og No. 14 angaaende Udbyttet af det övrige Fi-
skeri i Fosens Fogderi for Femaaret 1861— 1865, sees Ud-

byttet af Vinterfisket, der omfattes af Tabellerne No. 11, 12
og 13, at have været al Skrei 326,680 Yog Fisk i Femaaret,
eller efter en af Fogden foretagen Berigtigelse i Tabellen —
omtrent 300,000 Vog eller i Gjennemsnit 60,000 Vog
Fordelt paa noget over 200 Fiskere skulde der komme heni-
mod 30 Vog Fisk aarlig paa hver, hvilket er mere, end Ud-
byttet har udgjort i de nærmest foregaaende Femur, men
som dog af Fogden antages for ingenlunde at være ovérdre-
vet; thi om der end kan have været Flere, især af de 'fiera-
mede Fiskere, som ikke have naaet 25 Vog pr. Lot, saa er
der Mange, som, især i de sidste Aar, har faaet 30, ja

40 Vog. I Penge er en Mandslot, med Tillæg da af'Udbyttet
af Tran og Rogn, ansat til 50 a 65 Spdlr.

Dette sidstnælhlte Udbytte af Lever og Rogn antages
forövrigt at have udgjort 15,296 Tönder Lever og 9,137 Tön-
der Rogn.

Det samlede Udbytte i Penge af det i Fosens Fogderi i
Fernaaret drevne Skreifiskeri anslaaes til 461,330 Spdlr., hvor-
til kommer Udbyttet af det Fiskeri, som drives ved Fiskevæ-
ret Halten nordligst i Froöerne, men hvorom Opgave ikke

haves.
Udbyttet af Skreifisket viser sig altsaa betydeligt st6fre i

sidste Femaar end i det forrige, dog, efter Fogdens Forme-

ning, mere i Opgaverne end i Virkeligheden, da Omstændighe-
derne i de senere Aar har været gunstigere for en nöiagtigere
Optælling.

Större har Fangsten i den sidste Periode dog utvi*Isotat
været, og den hovedsagelige Grund til denne större Fangst
tror Foged Thorsen at finde i den OnEtændigbed, at Fiskeriet
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drives med större Iver og Dygtighed nu end för og at Brugen
af Garn og Line stadigt har været i Tiltagende. Nogen mær-
kelig Forbedring med Hensyn til Fiskeredskabernes Beskaffen-
hed har man forövrigt ikke at mærke, naar undtages, at Bru-
gen af Glaskavl har tiltaget.

,,Den gamle Strid mellem Garnbrugerne og Dybsagnfiskerne",
siger Fogden, „har været fortsat i Femaaret, idet sidstnævnte
Parti paa flere Steder har sögt at indskrænke Garnbruget ved
Hjælp af den i Forordningen af 21de December 1792 2den Af-
deling § 3 indeholdte Bestemmelse, hvorefter den fiskende Al-
mue kan fastsætte, at Garn först kan bruges nogen Tid, efter
at Fiskeriet er begyndt. Denne Ret, hvis Anvendelse naturlig-
vis beror paa, hvilket af Partierne der er talrigst repræsen-
teret i vedkommende Vær, har man endog sögt at give saadan
Udstrækning, at Garnbruget först skulde begynde medio Marts
i Vær, hvor Fiskeriet havde slaaet til fra Slutningen af Januar.
Det var altsaa sandsynligt, at Fiskeriet vilde være endt, för-
end Garnbruget var tilladt, hvilket ogsaa har indtruffet ; men
da Bestemmelsens Urimelighed har medfört, at den ialmindelig-
hed blot er bleven respecteret i den förste Deel af Fisketiden,
er Tabet forendel bleven forebygget. Det vilde være at önske,
at bemeldte Lovbestemmelse, som Captl. Olsen i Indberetning
angaaende forskjellige Fiskeriforhold i Nordmöre og Fosen for-
meentlig med Rette betegner som „forældet", „urimelig og
ledende til Uret og Chicane", kunde blive ophævet, og at
Fiskerens naturlige Ret til at benytte det Redskab, som efter
Omstændighederne findes hensigtsmwssigst, kunde blive frigjort
for Indskrænkninger, som blot beskytte Klasseinteresser.

Forsaavidt der til Forsvar for saadanne Indskrænkninger
har været anfört, at det netop er det större Udbytte, Garn og
Liner give, som gjör disses Brug skadelig for Dybsagnfiskeren,
hvisaarsag Indskrænkningen var en Nödvendighed for at be-
skytte de fattige Fiskere, som mangle Evne til at anskaffe
Garn og Line, maa det bemærkes, at den Fiskemasse, som
sædvanlig söger under Kysten, maa antages at være saa stor,
at selv det störste Garnbrug kun kan bevirke liden Formindskelse
af Stimerne. Der maa ware fuldkommen Nok tilbage for Dybs-
agnfiskerne, og jeg kan ikke indsee, at det directe kan skade
dem, at Garnbrugerne faar noget större Lot, medmindre man
antager, at den större Fangst trykkede Priserne. Men selv
om dette var Tilfældet, kan det ikke være i det Offentliges
Interesse at hindre Benyttelsen af det Redskab, som giver den
rigeste Fangst. At Mængden af Fiskere skulde mangle Evne
til at anskaffe Garn og Line, er utvivlsomt en Vildfarelse.

Sammenstiller man i dette District Dybsagnfiskerne med
Garnfiskerne, vil man i det Hele finde liden Ulighed i deres
öconomiske Vilkaar, og under de nuværende Forholde kan det
ikke være ret mange Fiskere, som ere ude af Stand til at an-
skaffe sig Garnbrug eller i ethvert Fald Linebrng."

Med Hensyn til det Forsög, som endel Fiskeværseiere
havde gjort paa at udestænge Coneurrencen i Handelen med
Raafisk, bemærker Fogden, at Sagen har været af mindre In-
teresse for Fosen, saasom Fiskepriserne alligevel holdt sig saa
höie, som med nogen Rimelighed kunde ventes, idet de endog
i 1864 og 1865 gik op til 7 a 8 Spd. for et stort Hundrede

Raafisk, og da Forsöget saaledes maa ansees mislykket, mener
Fogden, at en Gjentagelse deraf neppe kan være at befrygte.

Skrei- eller Vaartorskfiskeriet i Fo* sens Fogderi, som dri-
ves fra Midten af Januar til Slutningen af Marts og sædvan-
ligviis foregaar ved Fiskeværene Titteren (Fröias yderste -Vest-
spids), Kya, Sulen, Mausund og Qværnvær i Hitteren, Almin-
dingen, Været og Skjervö, Burö og Sardö i Björnöer samt

af og til ved Kysten af Bjugn og Aafjord, er væsentligst i
Hænderne paa Fosenværinger. Det söges vistnok ogsaa af
fremmede Fiskere, men i meget ringe Antal. Saaledes angi-
ves et Par Hundrede Fremmede i 1864 at have drevet Skrei-
fiske i Bjugn. Disse Fremmede have vistnok for en stor Del
været fra Strinde og Örkedals Fogderi.

Derimod viser Tabel No. 12, at en Del Fiskere fra Aa -.
fjord, Stadsbygden og Örlandet aarlig deltage i Lofotfisket.
Antallet angives til 230 og i 1865 endog til 260 Mand*).

Udbyttet pr. Mand har været meget forskjelligt, fra 20 til 60
Spd. Örlændingen og for det Meste vel ogsaa Staværingen be-
nytter nu Dampskibet til den lange Reise, hvorved Meget vin-
des i mange Henseender. Men Fiskerne fra Aafjord, Stads-
bygden, Hevne og Örland have ikke alene sögt Skreien i Lo-
foten. Af de 670 Mand derfra, som efter Tabel No. 11 og 12
have drevet Skreifiske i andre Vær end Lofotens, sees nogle
at have sögt Værene i Hitteren og Björnöer, medens andre
har været ved Værene i Nordmöre og i Halten.

Sildefiskeriet er det andet store Fiskeri, som gjerne hen-
regnes til Vinterfiske, skjönt Silden, som fiskes, kaldes Som-
mersild til Adskillelse fra den större men grovere Sildesort
(Vaarsilden), som i Begyndelsen af Aaret fanges i saadan
Mængde paa Rigets Vestkyst. Dette Throndbjemske Sildefiske
drives fra August, naar de mörke Nætter er indtraadt, til Aa-
rets Udgang. Foruden det foran nævnte Gulosen, ere de for-
nemste Fiskesteder Bjugn- og Skjörenfjord i Örlandet, den
yderste Del mod Havet af Aafjord, Skjörenfjord og Stoksund
Björnöer, Barmfjorden og Strömfjorden i Hitteren, Vinjefjorden

i Hevne og Strömmen i Rissen. Af disse er det dog kun
Bjugn- og Skjörenfjordene, som kunne regnes for nogenlunde
aarvisse Fiskepladse. Paa de övrige falder Udbyttet meget
'ujevnt, hvilket ogsaa sees af den ovenfor  nævnte Tabel No. 13,
der angiver Sildefiskeriets Udbytte i Femaaret for Fosens Fog-
deri til 148,491 Tönder og Pengeværdien til 267,721 Spd.,
altsaa större Töndetal end i forrige Femaar, da det udgjorde

139,737 Tönder, men mindre end i Femaaret 1851-1855,
da det opgaves til 173,151 Tönder, hvorved af Fogden dog
gjöres den Bemærkning, at Forskjellen mellem sidste og næst-
sidste Femaar vil tabe sig, naar hensees til, at Opgaven for
sidste Femaar antages at omfatte hele det fangede Qvantum
Sild, medens i Opgaven for forrige Femaar ikkun er optaget
det Parti, som antoges udfört.

Med Hensyn til den bemærkede Ujevnhed af Udbyttet
ved de forskjellige Fiskepladse i hvert af Periodens 5 Aar

*) I Opsynschefens Indberetning for 1865 opgives Antallet endog
til 350 Mand med 115 Baade fra Stadsbygden, Ørlaudet, Bjugn
og Aafjord.
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viser Tabellen f. Ex., at Björnöer, hvor der i 1861 gjordes
en Fangst af 12,000 Tönder, gav i 1862, 63 og 65 fra 200
til 500 Tönder og i 1 'É364 Intet, medens det alene er i Örlan-
det og Bjugn, at Fisket har faldt nogenlunde jevnt.

Silden fanges med Not, Drivgarn og Sættegarn. Nogen
Forandring eller Forbedring med Hensyn til Fangstredskaberne
har ikke fundet Sted. Angaaende Virkningen af den under
25de April 1863 udkomne Lov angaaende Sildefiskeriet be-
mærkes, at skjönt her, som overalt ellers ved lignende Lei-
ligheder, enkelte Ytringer af Misnöie have været hörte, for-
nemmelig med Hensyn til Forandringen i Retten til Notkast,
maa det dog antages, at Loven har virket godt. Der har i
alt Fald været faa Krav paa Anvendelse af de i Loven fore-
skrevne Tvangsforholdsregler.

Den störste Del af den fangede Sild tilvirkes for Hande-
len og sælges i Almindelighed af Fiskerne fersk paa Fiskeste-
det til Handlende fra Throndhjem, Bergen, Stavanger og mel-
lemliggende Steder, hvorfra en Mængde Fartöier aarligen ind-
finde sig paa Fiskepladsene til Indkjöb af Sild. Den saaledes
af Kjöberne tilvirkede Vare skal være godt behandlet, medens
den Sild, som Fiskerne virker til eget Brug, og som for Fo-
sens Fogderi anslaaes til et Qvantum *af over et halvt Snees
Tusinde Tönder aarligt, for det Meste er for lidet saltet, da
Almuen altid foretrækker lindt saltede Fiskevarer. Priserne
have paa Fiskestederne vexlet fra 1 til 3 Spd. pr. Tönde Garn-
sild og for Notsild fra ;- til 2 Spd. pr. Tönde.

Det egentlige Sommerfiske, fra Slutningen af Mai, naar
Vaaraannen er endt, til Slutningen af Juli Maaned, gaar ud
paa Fangst, af Sei, Lange, Qveite og Smaatorsk, og drives
især ved Froöerne og Fröia i Hitteren, de yderste Vær i
Björnöer, Tarven i Bjugn og det saakaldte Romsdalshorn eller
Værene i Bod Præstegjeld af en 5 a 600 Mand fra Stadsbyg-
den, Örlandet, Bjugn og Aafjord, men især af Indvaanerne
Hitteren og Björnöer. Udbyttet kan med et Middeltal ansæt-
tes til 20 a 25 Spd. Mandslot. For Hitterens Vedkommende
har nogen nærmere Opgave over den samlede Indtægt for
Herredet af denne Fiskebedrift ikke været at erholde, end den
temmelig ubestemte, at Udbyttet af Sommerfisket antages om-
trent at opveie den ved Kornindkjöbet i Almindelighed foran-
ledigede Udgift, der Aar om Andet anslaaes til omtrent
10,000 Spd.

I I3jörnöer er Udbyttet af Sommerfisket for hele Femaaret
opgivet til 2,500 Vog Sei, 750 Tönder Uer og 3,000 Vog
Lange eller til en samlet Pengeværdi af 5,600 Spd.

Östersfiskeriet i Hevne, Hitteren og Björnöer er ubetyde-
ligt. Hvalfangst eller Brygdefiskeri drives her ikke mere. (Se
med Hensyn til det her anförte medfølgende ovenfor nævnte
Tabel No. 14.)

5. Berginerksdrift.
Foruden de i min forrige Femaarsberetning anförte Berg-

værker og Gruber for Kobber cg Jern, hvilke ogsaa i sidste
Femaar have været i Gang, er der, især i Periodens sidste
Aar, opstaaet en livlig Drift af Svovlkisgruber og en endnu
gere Sögen efter Anvisninger af den Art, ja et rent Skjærpe-

.

raseri i den Retning. Hvad dette vil lede til, fa,ar Fremtiden
vise. Imidlertid har der i Femaaret været fremdrevet ganske
antagelige Alasser af Svovlkis, men dog meest fra ældre Gru-
ber, der forhen have været drevne udelukkende paa Kobber-
malm, nemlig Lökkens og Höidals i Meldalen. Tabel No. 3
viser Udbyttet af Svovlkis i Femaaret fra disse Gruber, som
tilligemed Undals Gruber i Rennebo, der igjen optoges til
Drift i October 1863, har leveret tilsammen 92,365 Skpd.
Svovlkis. Angaaende sidstnævnte Grube tillader jeg mig for-
övrigt at henvise til vedliggende paa Foranledning afgivne
Svarskrivelse fra Candidat Aas af 31te October 1866.

Jernproductionen anföres i Tabel No. 3 at have udgjort
ved Mostadmarkens Jernværk i Strinden alt i alt 4,546 Skpd.
og ved St: Olafs Værk i Rennebo 6 a 700 Skpd. Jern. Dette
sidstnævnte Værk har ikke været i stadig Drift det hele Fem-
aar igjennem og Driften har ikke lönnet sig. I Periodens
förste Aar blev til Værket forbrugt 1,200 Læster Trækul,
men siden kun 300 Læster aarligt. Malm til Forsmeltning er
ikke taget fra Værkets 4 Gruber, men dertil kun benyttet de
ved Hytten værende Malmbeholdninger, der tilligemed selve Vær-
ket kjöbtes for nogle Aar siden af et nyt Interessentskab for
et Belöb af omtrent 4,000 Spd.

Modstadsmarkens Værk, hvorved er ansat 1 (for det hele
Gods fælles) Bestyrer, 2 Opsynsmænd og omtrent et Snees Ar-
beidere, henter sin Malm for det Meste fra Nordland.

Kobbertilvirkningen er foregaaet ved Röros Værk, der her
i Amtet har 3 Hyttér, nemlig Röros paa selve Bergstaden,
Ormhaugens i Röros Sogn og Eidets i Aalen ; ved det saa-
kaldte Tydals Værk med Sæteraa Smeltehytte i Tydalen samt
ved Holtaals Hytteselskabs Værk med Storvold og Bukhammer
Gruber i Aalen og Hesjedalen samt Lea Smeltehytte i Holtaa-
len. Den har efter Tabel No. 3 andraget til 5,517 Skpd.
Garkobber i Femaaret, om man alene holder sig til F orsmelt-
ningen i dette Amt; hvorimod den, tillagt de under Röros
Værk henhörende, men i Hedemarkens Amt beliggende Tolgens
og Lovise Smeltehytters Production , udgjör 8,918 Skpd.
Garkobber. Og det bör medregnes her, da disse Smeltehytter
hente sin Malm fra Röros Værkets nedenfor nævnte her i
Amtet beliggende Gruber, og Kobberet udskibes gjennem Thrond-
hjem. Det samlede Belöb af udvundet Kobbermalm i Femaaret
udgjör efter Tabellen 202,202 Skpd., hvoraf udfört som saa-
dan henimod 30,000 Skpd. og henliggende usmeltet omtrent
1,000 Skpd. af den ved Lökkens Grube udbrudte Kobbermalm.

Dette Product af Kobbermalm er udvundet af Gruberne
Storvarts og Nysolskin, Kongens og Arvedals samt Muggru-
ben, tilhörende Röros Værk, af Kjölie og Esna Gruber, til-
hörende Tydals Kobberværklaf Storvold og Bukhammer Gruber,
tilhörende Holtaals Hytteselskab, samt af Lökkens og Aamots Gru-
ber, der begge ligge i Meldalen og hvoraf den sidstnævnte tilligemed
Höidals Svoylkisgrube har været drevet for et engelsk Inter-
essentskab, Pinto Perez Ashley & Co., der siden er gaaet fal-
lit, og den förstnævnte af et Interessentskab i Throndhjem.

Det bemærkes, at ved Ormhaug Hytte under Röros Værk
er af omtrent 60,000 Skpd. meget kobberfattig, ikke smelte-
værdig Malm fra Arvedals og tildels Kongens Gruber paa vaad
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Vei, efter den Sindingske Methode , udvundet 3,158 Skpd.
Svovlkobber og Kjærne, der er at betragte som raa Malm,
forsmeltet sammen med anden Malm i Röros Smeltehytte, alt-

saa indbefattet i det for den paa Tabellen opförte Belöb af
2,583 Skpd. Gark'obber.

Forövrigt tillader jeg mig, med Hensyn til Röros Værket
og dets Forhold at henvise til vedliggende paa Foranledning
afgivne Opgave fra den administrerende Directör af 5te d. M.,
hvoraf jeg her ikkun skal udhæve, at Kobberproductionen, som

i sidste Femaar har været mindre end i de nærmest foregaa-

ende, ikke antages i det nu indtraadte yderligere at ville for-
mindskes, men snarere stige noget og udgjöre omtrent 9,000
Skpd. Garkobber eller 1,800 Skpd. aarlig, uden at Gruberne
utilbörligen anstrænges, og uden at Hensyn tages til, hvad der
kan udvindes af den for 150 Aar siden nedlagte, mellem Stor-
varts og Nysolskin Grube beliggende, Nybergs Grube, som

nylig er gjenoptagen til Afbyggelse.
Ligeledes maa som udvundet Kobberproduct ogsaa anföres

1,340 Skpd. saakaldet Kjærne og Præcipitat ved Kjölie Grube. Af
al ved bemeldte Grube vunden Kobbermalm sendes nemlig den, der
holder over 3 pCt., til Saateraa Hytte for at forsmeltes med Kjær-
nen og Præcipitatet til Kobber. Malmen under 3 pCt. vaskes,
hvorved vindes for det förste Kjærne og for det Andet ved Lud-
Ding af det saakaldte Skrog, Kobbervitriol, som bundfældes
med Jern, hvorved faaes Cementkobber eller Præcipitat.

Kobberpriserne have været lavere i sidste Femaar end i
det forrige. Fra omtrent 60 i Periodens Begyndelse steg
Kobberet til 64-1 i 1864, men dalede i det derpaa folgende
Aar til 58 Spd. Kromfabrikationen foregaar ved Lerens Værk
i Nærheden af Throndbjem, hvor tillige Kobber valtses, og

som har 1 Bestyrer, 1. Regnskabsförer og omtrent 70 Arbei-
dere. Der produceres, foruden omtrent 1 Million Pd. Been-
gjödning, tillige 1,481,426 Pd. Kromsalt, altsaa omtrent 120,000
Pd. Kromsalt mere end i forrige Femaar. Nogen Afvigelse er
der mellem nærværende Tabel No. 3 og Börs- og Handels-
committeens Opgave for Byens Vedkommende ; men Forskjellen
er for ubetydelig til at foranledige större Vidtlöftigheder for at
faa Rede paa Sammenhængen med denne Uoverensstemmelse.
Dette Værk har sine vigtigste Gruber oppe paa Röros-Kanten.

Angaaende Qværnsteensdriften i Selbo er intet Nyt at
melde, saa at jeg forsaavidt ganske kan henholde mig til den
derom i min forrige Femaarsberetning fremsatte Redegjörelse,
til hvilken je g underdanigst henviser. Nogen mærkelig Frem-
gang til det Bedre i denne Bedrift d. v. s., saa at den, med
Bortfjernelse af nogle af sine Skyggesider, kunde blive fordel-
agtigere i ökonomisk Henseende for Befolkningen, er ikke fore-
gaaet og vil vel ogsaa vanskelig foregaa, forinden den saalænge
omhandlede 'og med saa megen Længsel imödeseede Lettelse i
de overordentlig besværlige Transportforhold paa den Kant
indtræder, enten ved Oparbeidelse af god Landevei eller ved
Anlæg af en Side-Jernbane mellem Heimdal og Selbosöens
Udlöb.

Det i forrige Beretning med gode Forhaabninger omtalte
Hvidtytebruds Interessentskab har ogsaa i sidste Femaar fort-
sat sin Virksomhed med Held, saa at Driften af dette ikke

ubetydelige Qværnstensbrud skal have været lönnende, efter
hvad Strinde Foged siger, endog indtil 20 pCt. af den an-
vendte Capital. Forövrigt angives i Tabel No. 3, at der ud-
bringes aarlig ,Qværnstene til en samlet Værdi af 18 til 20,000
Spd. samt at henimod en 300 Arbeidere derved ere beskjæf-
tigede.

Noget Kalk produceres i Amtsdistrictet, *fornemmelig fra
et Kalkstensbrud i Strinden, hvis Udbytte anslaaes til omtrent
2,000 Tönder aarlig, ligesom for forrige Femaar opgivet.

I Orkedals Praestegjeld paa Hölandet og i Opdals Præ-
stegjeld er der Skiferstensbrud, som levere ypperligt Tagtwk-
ningsmaterial samt Heller til Fortouge, Trappetrin, Bordplader
etc. Af den Opdalske til Tagtækning fortrinlige Sort Steen er
i Femaaret Adskilligt blevet udfört, skjönt Transporten er be-
sværlig. Stationsbygningerne ved Jernbanen ere tækte dermed.

Grötsteens- eller Klæberstensbrud findes flere Steder.

6. Fabrik- og Industrianlæg.
Ved at sammenholde den her vedlagte Tabel No. 2 med

den tilsvarende ved forrige Femaarsberetning sees. at medens
Amtets Landdistrict fremdeles findes 7 Teglværker, 8 Garve-

Tier, 1 Papirfabrik, 1 Valkeindretning, 1 Kobbervaltseværk, 1
Svovlsyrefabrik, 1 Sæbesyderi, er der foregaaet  folgende For-
andringer:

Kornmöllernes Antal er tiltaget med 5 og udgjör altsaa
nu 42. Farveriernes Antal ligesaa med 5, altsaa nu 16 Stkr.
Ligeledes er Benmöllerne tiltaget i Antal med 2 og udgjör
altsaa nu 5. Derimod er Antallet af Pottemagerier opgivet til
2 dennegang imod 3 forrige Gang. Derhos har  nærværende
Tabel ingen Opgave for Bagerier, vel af den Grund, at de
ikke nogetsteds i Amtets Landdistrict drives fabrikmæssigt. El-
lers er Antallet af Bagerier sikkert heller til- end aftaget.
Det forrige Gang opförte Bomuldsspinderi er aldeles nedlagt.
Angaaende Forskjellen mellem Antallet af de dengang og nu
opförte Sagbrug er det Fornödne foran bemærket under No. 3.

At Antallet af Teglværker bliver uforandret 7, kommer
deraf, at medens det ene af Strindens 4, nemlig det paa Bak-
landet liggende, er gaaet ind under Byen ved Loven af 1863,

er det i Horrig værende Teglværk ikke anfört i den forrige

Tabel.
Angaaende Garverierne bemærkes blot, at intet af dem

er af den Betydning, at de, efter Departementets Skrivelse af
14de November 1865, her burde have været opförte.

Som ., ny tilkomne Fabrik-Indretninger maa anföres et
Kalkbrænderi i Horrig, 2 Medicintrankogerier i Hitteren og

en Træoliefabrik i Hevne, hvilken sidste angives at pro-
ducere aarlig omtrent 7,000 Potter Træolie og 40 Tönder

Tjæreolie.
Ved Trankogerierne have 5 Arbeidere været beskjæf-

tigede, og er den aarlige Production opgivet til omtrent
80 Tönder Medicintran til en Pris af 40 Spdlr. pr. Tönde.

Lerens Valtsevaerks Production er gaaet end yderligere

nedad i Femaaret, nemlig fra 395 Skg- aarlig til 352 SkiV,

hvoraf 1 54 SOW Kobber og 198 Skg- saakaldt yellowmetal.
Svovlsyrefabriken paa Leren har været i Virksomhed det
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hele Femaar, og dens Production af Svovlsyre og svovlsyrede
Ben omtrent den samme som i forrige Femaar eller lidt min-

dre (se Tabel No. 2).

7. Binæringer.

a. Hu sfli d en. Husfliden og Haandværksvirksomheden

i Amtets Landdistriet staar omtrent nu paa samme Standpunct,

som ved Afgivelsen af min forrige Indberetning, til hvilken jeg
derfor underdanigst henholder mig.

Er deri nogen Forandring foregaaet, saa er det til det

Bedre, fornemmelig i Fosens Fogderi, der forrige Gang erklæ-

redes at staa meget tilbage.
Nu, som dengang, tilveiebringes ved Qvindens Haandgjer-

ning det Allermeste af det Stof, som fornödiges til Befolknin-
gens forskjellige Beklædningsstykker, ligesom ved Mandens de
fleste Gaardsredskaber, og ved de forskjellige paa Landet bo-
satte Haandværkere alle Husebygninger samt alt Möblement og

Husgeraad.
Forövrigt bemærkes af Strinde Foged, at Fabrikationen

af Tönder i Börseskogn har været noget mindre i sidste Fem-

nar paa Grund af, at Sildefisket i Gulosen i samme Tid har

været mindre.
Orkedals Foged siger med Bestemthed, at Husfliden, for-

saavidt den afhænger af den qvindelige Virksomhed, er gaaet
fremad, og finder en væsentlig Grund dertil i de Mere Priser
paa Bomuld og deraf tilvirkede Töier. — Af Beklædningsstof-
fer virkes nu ogsaa Noget til Salg udenfor Districtet. Endel
Löber og vel forarbejdede Kurve af Teger (fine Trærödder)
föres fra Orkedal til Throndhjem. Qvinden holdes dog mere
fra Ungdommen af til at sysselsætte sig med Husflidsarbeider,
især Spinding og Vævning, end den mandlige Ungdom, som i

det Store taget i denne Henseende ikke öves i eller holdes

til andet Arbeide end det, som udfordres til Istandsættelse og
tildels Forfærdigelse af de simplere Gaardsredskaber. Dette
er en almindelig Bemærkning, som gjælder det hele Amt.

Et eget Slags Industri omtales fra Opdal, nemlig saakaldt
Smak eller Smok (et Slags Farvestof), der tilberedes af Mel-
bærris og sælges til Farverne. Fra Opdal udföres ogsaa endel
drejede, malede og tildels forgyldte rfrzekopper eller Boller. —
Angaaende Haandværksdriften i Örkedals Fogderi ytres, at der

foruden 3 Bagerier i Orkedals Herred findes de fornödne

Haan.dværkere i Fogderiet, og deriblandt meget gode Smede,

Snedkere og Malere. Udmærkede Tolleknivsblade leveres der-
fra, og Fogden omtaler med Ros smukt afdreiede, polerede
Haandmaskiner til Opskjæring af Bröd fra en Smed i Ren-
nebo, som ogsaa har leveret enkelte Dreierinstrumenter t. Ex.
saakaldte Skruestaal, som i Godhed fuldkommen staar ved Si-
den af engelsk Arbeide. Endel Slæder og Karioler forfærdiges
ogsaa saavel til Brug i Bygden som til Afhændelse. De ere
stærke og gode nok, men staa meget tilbage i smagfuld
Form. Noget ret lönnende Arbeide skal det heller ikke

være.
Guldals Foged antager, at Husfliden i hans Fogderi staar

höiest i Soknedalen og Budalen. Af Varer til Udförsel for-

færdiges især alle Slags Trækjörel, Pindestole, Arbeidskjærrer

og Slæder, Rokke, lurve, Vadraol, Strie, Lærred samt strik-
kede Varer.

Fosens Foged har ogsaa her fremlagt Tabeller til Oplys-
ning om Forholdet; se Tabellerne No. 15 og 16, den förste
over Udbyttet af Husflid i Fosens Fogderi i Aarene 1861-1865,
og den anden, indeholdende Opgave over Antallet • af de Per-
saner, som ved Udgangen af Aaret 1865 dreve Haandvserk i
Fogderiet. Af den förste af disse Tabeller erfares, at af
Vadmel, Verken, Lærred, Tröier og Ströraper ikke produceres
Noget til Salg, naar undtages 2 a 300 Alen Vadmel aarlig
Hevne. Derimod fyldestgjöres Almuens eget Behov for en stor
Del deraf. Al Vadmel og Tröier indföres en mindre Del, og
med Hensyn til Lærred er det kun i Hitteren og Björnöer,
at en st6rre Del al Behovet maa fyldes ved Indkjöb
udenfra.

Ogsaa i Fosen tilvirkes de fleste Gaardsredskaber af Bru-
gerne selv. Garnbinding og andet Arbeide ved Istand.bringel-
sen af Fiskeredskaberne udföres i Regelen af den, som bruger
dem, men af Garntraad kjöbes det Meste.

Folgende Haandværkere fandtes ved den ovenfor angivne
Tid i Fogderiet : 104 Skomagere, 76 Skræddere, 37 Smede,
15 Bagere, 47 Snedkere, 2 Blikkenslagere, 11 Malere, 2 Uhr-
magere og 24 Bödkere. Flere af de her Opregnede drive
dog Haandværket kun ved Siden af Jordbrug og Fiskeri, og
det Arbeide, de levere, staar i Almindelighed ikke over det
Middelmaadige.

b. Skibs- eller Baadbyggeri har heller ikkei sidste'
Femaar været drevet i Guldals og Örkedals Fogderier, med
Undtagelse af, at der fremdeles  forfærdiges nogle enkelte Smaa-
baade til eget Behov.

Derimod er der for Fosens Fogderi derom .adskilligt Nyt
at melde især for Skibsbyggeriets Vedkommende, da 3 Far-
töier i Femaaret ere gaaede af Stabelen i Hevne og 1 i Stads-
bygden, tilsammen af noget over 200 Læsters Drægtighed.

Af Baade — store og mindre var i Feraaaret ialt
bygget 1,884 Stkr. til en Salgspris af omtrent 14,000 Spdlr.
Det störste Baadbyggeri foregaar nu som tidligere i Aafjord.
Se forövrigt herom den ved Fosens Fogeds Beretning frem-
lagte Tabel No. 10.

I Strinden er fremdeles 2 Skibsværfter i Virksomhed nem-
lig et i Hommelvigen, som i nogle Aar var nedlagt, men i Pe-
riodens sidste Aar igjen har været i Drift og beskjæftiget 1
Mester med 16 Arbeidere, samt et paa Charlottenlund i Nær-
heden af Throndhjem, med 1 Mester og 10 til 30 Arbeidere.
Paa det förste Værft er i Femaaret bygget 6 Fartöier, til-
sammen paa 98 Com.-Læster og 1,800 Tönders Dræg-
tighed, og paa det andet 5 Fartöier paa tilsammen 155  Corn.-
Læster.

C. J a gt en er ikke undergaaet Forandring, hverken med
Hensyn til Udstrækning eller Beskaffenhed. Med Undtagelse
af nogen Harejagt, der kun drives af Byfolk og Enkelte af
Landbefolkningen for Foniöielses Skyld, gaar Jagten efter
madnyttigt Vildt hovedsagelig ud paa Fuglen, fornemmelig
Ryper og Storfugl, der dels skydes dels fanges med forskjel-
lige Indretninger.
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1ypefangsten i Selbo og Tydalen var i Periodens förste
Aar temmelig betydelig, men i de sidste meget mindre, hvortil
man vel i det for disse Aar karakteristiske slette Veir kan se
en Hovedaarsag. Ogsaa fra Örkedals, Guldals og Fosens Fog-
denser lyde Beretningerne om Rypefangsten bedrövelige. Over-
alt klages over en betydelig Aftagen i Mængden af dette vort
almindeligste og ypperste Fuglevildt, saa at der forsaavidt her-
fra ikke kan tales om nogen paa Erfaring grundet Dom om
heldige Virkninger af Lovene af 4de August 1845 og 28de
September 1857, der nu ere aflöste af Lov af 22de Juni 1863.
Det er dog meget muligt, at Tilstanden vilde have været
endnu værre uden de nævnte Love, hvoraf i Længden dog
vistnok gavnlige Virkninger er at vente ogsaa i den her om-
handlede Retning.

Endel Odder skydes i Hitterens Herred tilligemed Seel-
hund og Erten. Den almindelige Priis for Odderskind har
været 3 Spd. pr. Stk. og for Sælhundskind 1 Spd. a 3 Ort.
pr. Stk. I samme Herred skydes ogsaa aarlig en halvhundrede
Hjorte, hvilken Jagt dog nu ved Kongelig Resolution af 2den
December 1865, i Henhold til § 11 i Lov af 22de Juni 1863,
er forbudt for de kommende 3 Aar og Fredningstiden deref-
ter udstrakt til ogsaa at omfatte August Maaned. Dyrenes
Antal var nemlig i en betænkelig Tilbagegang.

Vildren skydes paa Fjeldene i Opdal, Budal, Röros og
Tydalen, men i ringe Antal.

Med Hensyn til Udryddelsen af Rovdyr i Femaaret hen-
vises til vedlagte Tabel No. 4, hvoraf sees, at i det Hele er
fældet 45 Björne, 8 Ulve, 57 Gauper, 2 Jerve, 900 Örne,
360 Hönsehöge og 70 Bjergugler, mod i forrige Femaar respec-
tive 48, 88, 95, 2, 3,498, 229 og 140. Det er altsaa kun
hvad Antallet af Hönsehöge angaar, at nærværende Opgave
staar höiere. Den staar lige i Rubriken for Jerve. I alle de
övrige er Antallet af fældede Dyr ringere, især i de for Ulv
og Om, hvilket, hvad Ulven angaar, har sin rimelige Forkla-
ringsgrund deri, at Amtsdistrictet i Femaaret har været mere
end almindeligt forskaanet for dette Rovdyrs Herjinger, ja i
flere Bygdelag, hvor Ulv forhen hyppigen forekom, er den lige-
som ganske forsvundet.

Örnenes saa meget ringere Antal denne mod forrige Gang
skriver sig naturligvis fra den strengere Control og större Kyn-
dighed ved Bedömmelsen, som i den senere Tid har gjort sig
gjældende, efterat Vedkommendes Opmærksomhed var vakt paa
de store Feiltagelser i denne Henseende, som vare almindelige
det hele Land over og som foranledigede den offentliggjorte
Beskrivelse over prxmiedygtige Fugle. Det opförte Antal Örne,
skjönt ikke stort over 4- Del if det forrige Gang opförte An-
tal, er dog sikkert endnu for stort efter det virkelige Forhold;
men man er dog kommet Sandheden saa meget nærmere.

Rævefangsten har været ubetydelig. Prisen paa Skindet
7 a 8 Ort.

Med Driften af Æg- og Dunvær gaar det efter Indberet-
ningerne stadigt tilbage. Loven af 30te August 1842 viste sig
ikke virksom nok. Det er at haabe, it Loven af 3die Marts
1860 i Tidens Löb vil vise sig virksommere for Ederfugleng
Vedkommende, som det i denne Forbindelse især kommer an

paa.	 Fogden antager, at den meget sjelden overtrmdes.
Udbyttet af Dunværene i Fosen sættes af Fogden ikke höiere
end til 2 a 300 Spd. aarlig.

d. Fragtfart og Landtransport. Fragtfarten fra
Börsens Thinglag (Börsören m. fl. Steder) paa Throndhjem
foregaar nu som i min Beretning af 20de Juli 1861 anfört og
omtrent med det samme Skiberum. Derimod er Baadfarten
mellem Örkedalsören og Throndhjem aftaget, siden regelmæssig
Dampskibsfart er kommet igang og dennes Sikkerhed og Be-
kvemhed foröget ved Landgangsbroens Opförelse.

Denne Dampskibsfart underholdes fremdeles hovedsageligen
ved det lille Dampfartöi Martell° paa 141 Com.-Læst, der gjör
2de Ture ugentlig mellem Throndhjem og Orkedalsören. I den
senere Tid har ogsaa det nye Indherreds-Dampskib, Oscar paa
35 Com.-Læster, deltaget i Fragtfarten paa, Örkedalsören, men
mindre stadigt. Med fast Route, om og blot een Gang ugent-
lig, for sidstnævnte Fartöi i Forbindelse med 2de ugentlige
Ture af Martello eller det Fartöi, som vel nu snart maa, træde
istedet derfor, antages Behovet væsentligst tilfredsstillet. Fragt-
farten med Baad er dog ikke ganske u.ddöet. Dels har der
undertiden kunnet være mere at transportere, end lille Martello
har kunnet vinde med, og dels foretrækkes endnu af og til
af misforstaaede ökonomiske Hensyn Baadfarten for Dampskibs-
farten.

I Fosens Fogderi har Fragtfarten i Femaaret været dre-
vet som tidligere. Den indskrænker sig for det Meste til Fö-
ring af Districtets Frembringelser til Throndhjem, Indherred og
Bygderne i Nordmöre indtil Chritianssund.

I den senere Tid har Dampfarten dog ogsaa begyndt at
udstrække sin Indflydelse direkte paa denne Vareförsel, som.
kun lidet er bleven berört af den regelmæssige Kystdampskibs-
fart, idet Dampskibet Kong Oscar er indtraadt i regelmæssig
Route paa Fosen.

Hvad Landtransporten angaar, da er den for Vareförselen
naturligviis af liden eller ingen Betydning i Fosens Fogderi;
desto betydeligere Rolle spiller den i de andre Fogderier.

I Strinde og Selbo samt Guldals Fogderier har Thrond-
hjem-Stören-Jernbanen naturligviis for en stor Del forandret
Karakteren af Vareförselen tillands, der forhen udelukkende
foregik paa Elveisen eller Landeveien. At den fordærvelige
Landeveistrafik, lige ved Siden af Jernbanen, endnu ikke gan-
ske er ophört, har sin Grund dels i Vanskeligheden af at aflægge
en gammel Vane, der desværre har sine Tillokkelser og Fri-
stelser for de mere Kortsynte, dels i de senere trange Aars
Behov af at drive Kontanter op, hvor dyre de end blive, og_
endelig deri, at det ikke gaar saa let eller hurtigt at indrette
sit hele Stel og Drift paa en anden Maade. At Jernbanen her,
som andre Steder, allerede har virket meget i den Retning, er
utvivlsomt ; at Virkningen ikke har været större, er begrundet
foruden i det foran Anförte væsentligst i Jernbaneliniens Kort-
hed, der i alle Retninger svækker dens heldbringende Indflydelse.
Blot en Forlængelse af et Par Mile vilde virke en stor Foran-
dring til det Bedre. Denne Jernbanes ForlænKelse er foröv-
rigt kun et Tidsspörgsmaal. At bringe den i Forbindelse med
de söndenfjeldske Jernbaner og lade den skyde en Sidegreen
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over Gmendsen til Broderlandet ligger naturligviis i Planen.
Var det ikke Tilfældet, vilde der ingen Mening være i det
Hele. Men under vore indskrænkede Forhold maa det nöd-
vendigviis gaa smaat frem med saa storartede og kostbare
Foretagender. Et Spörgsmaal er det alligevel, om ikke Vig-
tigheden af de Öiemed, som fremmes ved det söndenfjeldske
og nordenfjeldske Norges Forbindelse, foruden ved Telegraf-
traaden, ogsaa ved Jernveien, er saa stor, at en Paaskynden
af de herhen hörende Skridt — efter Sveriges Exempel --
ikke alene vilde være undskyldelig, men meget mere tilraadelig,
selv om de dermed forbundne öieblikkelige Opofrelser vare
större, end de i Virkeligheden behöve at være. En sammen-
hængende Jernbanelinie mellem Christiania og. Throndhjem bör
ikke lade altfor henge vente paa sig.

Imidlertid maa den herværende Stump af en Jernbane si-
ges snarere at have overtruffet Forventningerne ved dens An-
læg, end staaet tilbage for disse. Dens Driftsberetning, der
omfatter Tidsrummet fra dens Aabning den 5te August 1864
til Udgangen af Aaret 1865 og som med det Förste vil ud-
komme i Trykken, viser blandt Andet — som af vedlagte
Uddrag behagentligen vil erfares — at Indtægten ved Udgang
1865 udgjorde Alt i Alt . 25,809 Spd. 63 Skill.
og Udgiften .	 _ . . 23,438 — 22

altsaa Overskud	 2,371 Spd. 41 Skill.

Indtægten af 62,987 Passagerer andrager til 11,355 Spd.
32 Skill. og af 232,277 Centner Gods til 11,921 Spd. 88 Skill.
Af dette Gods er i Retningen sydover befordret 78,803 Cent-
ner, og nordover 153,474 Centner. Fölgende Varer have ud-
gjort den overveiende Del af Transporten :

sydover :
4,109 Tönder Sild.
1,640 —	 Salt.

	

14,370	 Byg.

	

8,034	 andre Kornvarer.
2,048 Centner Törfisk.

nordover:
Trælast .	 Tylter 3" Planker, 5 Alens Beregning.

— Battens,	 Do.
Favne Brænde.
Vogne rundt TOmmer m. V.
Centner.

Trælast og Brænde har altsaa af Indtægten for Varer bi-
draget 3,584 Spd. 70 Skill. eller omtrent 30 pCt. Indtægten
af Svovlkis har udgjort 249 Spd. 57 Skill. eller 2 pCt.

For indeværende Aar vil Brutto-Indtægten sikkert gaa
höiere, medens Udgiften vil vise sig mindre, hvis ikke noget
Uheld skulde ramme i den tilbagestaaende Del af Aaret. Mere
ventede man ikke, burde man i alt Fald ikke vente af denne
Jernbane; og stort Mere kan den 'heller ikke i sin nuværende
Udstrækning bringe det til.

Forövrigt foregaar naturligviis udenfor  Jernbane-Routen
fremdeles en betydelig Landeveistransport, skjönt Kjörselen til-
dels er kommet paa andre Hænder, hvad Rilrostrafiken angaar.

I Kixbo kjöres Planker og Qværnstene fra Selbosöens
vestligste Ende ved Teigen til Throndhjem for en Kjörsellön
af 1000 a 1200 Spd. aarlig, hvilke Dalere sikkert er surt for-
tjente Penge. Man tænke sig saadanne Læs paa over 2 Skpd.
Vægt i de himmelstrebende Bakker, Klwbo-Stigen, Katfolden,
Amunds- og Stubban-Bakkene, og hvad de nu hedder alle
disse med Stigninger paa 1 til 5, ja endog 3 belemrede
Bakker. Men det er da ogsaa nu kun for en liden Del, at
denne Trælast- og Qvaarnsteens-Transport fra Selbo besörges
af Klæbyggen. For den störste Del besörges den, selv i denne
Route, af Selbyggen med egne Heste, og for en stor Del gaar
Transporten af Trælast over Bakken og Molöften nedover til
Hommelvigen eller Jonsvandsveien til Throndhjem, medens Qværn-
stenen tildels benytter Isveien over Draxen eller Folsjöen og
Jonsvandet til Throndhjem. Landeveiene fra Selbo paa disse
Kanter til Hommelvig og langs med Jonsvandet til Throndhjem
ere dog, hvad Stigningsforholdene angaar, ikke bedre end den
nævnte Vei fra Selbosöens Vestende gjennem Klæbo til-Thrond 7

hjem.
Transportkjörselen i Örkedals Fogderi har, ved Siden af

Förselen af Landmandsproducter til Örkedalsören og fra den syd-
ligere Del af Fogderiet til Jernbanens Endepunkt i Stören, især
været beskjæftiget med Transport af Kobbermalm og Svovlkis
fra Aamots, Höidals og Lökkens Gruber i Meldalen til Örke-
dalsören og fra Undalsgrube i Rennebo til Jernbanestationen
Engen i Stören. Denne Malm- og Kistransport har i Fem-
aaret tiltaget betydeligt. I de 2de sidste Aar antages den at
have udgjort 15 a 16,000 Tönder aarlig. Den foregaar paa
Vinterföret, og ikke alene de nærmeste Bygders, Meldalens og
Örkedalens Indvaanere deltage deri; men ogsaa fra fjernere
endog udenfor Amtet liggende Bygdelag strömme Libhabere til.

Guldals Foged gjör opmærksom paa, at Transportkjörselen
til og fra Röros, der tidligere saagodtsom udelukkende dreves
af de nedre Bygder i Dalen og af de tilgrændsende Bygder af
Strinde og Selbo Fogderi, nu mere drives af de  Ovre Bygder,
Röros, Aalen, Holtaalen og Singsaas, mellem Röros og Jern-
banens Endestation i Stören. „Med Tiden" — siger Fogden
„vil forhaabentlig denne Forandring virke til det Gode for de
kornproducerende Bygder."

I Soknedalen deltager man ei i Röroskjörselen, men dri-
ver især paa Transportkjörselen af Kis fra Undalsgruben til
Jernbanen. Kjörselen er imidlertid lang (over 3 Mile) og be-
sværlig og betaler sig lidet; 1 Ort pr. Skpd. Försellönnen for

6,566
'250

2,700
116

Kis . .	 8,550
Kobber .	 4,562
Bark	 .	 3,451
Chrommalm	 2,644 —
Skifer- og Bro-
laagningssteen . 2,970
Træstole, Böt-
ter og andet
Træfang	 . . 2,101
Tjære 675 Tdr.=1,620
Teglsteen . . 1,440
Smör og Ost . 1,384
Næver . . . 1,361
Af Melk kun 17,235 Potter eller 383 Centner.
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et Læs, 15 Vog, fra Störens Jernbanestation til Röros varierer
fra 6 Ort til 2 Spd. og fra Stören til Eidets Hytte mellem
1 Spd. og 8 Ort.

De Bemærkninger med Hensyn til Skydsvwsenet, baade
hvad Skydsskifternes Antal og Forholdet mellem faste og
Tilsigelsesstationer angaar, som jeg har at gjöre, skulle komme
længere ned i denne Beretnings almindelige Del, hvor Amtets
Veie komme paa Tale.

e. Handel. Af privilegerede Handelsmænd fandtes ved
Femaarets Udgang i Districtet 46 5 hvoraf 1 i Strinde og Selbo

Fogderi, 9 i Örkedals, 9 i Guldals og 27 i Fosens Fogderi.
Til samme Tid var det hele Antal af saakaldte Frihandlere
eller Handelsmænd efter Fogedbrev overensstemmende med
Loven af 28de September 1857 ikke mindre end 89, nemlig
12 i Strinde, 35 i Guldals, 39 i Örkedals og 3 i Fosens Fog-
deri. Af disse 135 Handelsmænd er der dog kun et Mindre-
tal, som driver nogen Omsætning, der kan være at tale om.
Saaledes siger Strinde Foged, at medens „Virksomheden ved
Fogderiets eneste privilegerede Handelssted paa Havernæsset i
Selbo fremdeles er i Tiltagende og især i de 2de sidste Træng-
selsaar utvivlsomt har været til stor Nytte ikke alene for Selbo
og Tydalen, men ogsaa for den tilgrændsende Del af Strin-
dens Herred", kan kun den mindste Del af de 12 Frihandlere
siges at drive nogen egentlig Handel.

Örkedals Fogderies 9 privilegerede Landhandlere hoe den
ene paa Svorkmo gamle Hytteplads överst i Örkedals Herred,
5 paa Strandstedet Örkedalsören og 3 i Opdal. Af disse er
det dog blot 4, som have drevet nogen Handel af Betydenhed
i Femaaret, nemlig han paa Svorkmo, 2 af de paa Orkedals-
ören boende og 1 i Opdal, medens de Övriges Omsætninger er
for saagodtsom Intet at regne. Det samme er for det meste
ogsaa Tilfældet med de 39 Frihandlere, hvoraf — efter Fog-
dens Formening — kun ganske Enkelte kan drive det til at
have et tarveligt Udkomme af denne Bedrift. Flere af dem
have derimod tilsat hvad de för eiede ; dels har de spillet op,
dels ere de blevne afklædte af deres Kreditorer.

Af Guldals Fogderies 9 privilegerede Handelsmænd bo de
paa Bjergstaden Röros, og nogle af dem drive en betydelig

Handelsrörelse. Det samme er Tilfældet med den ved Jernba-
nens Endestation i Stören boende privilegerede Handelsmand,
Stationsholder og Hotelvært. Hos de fleste af de 35 Handels-
mænd efter Loven af 28de September 1857 skal derimod —
efter Fogdens Sigende — Omsætningen have været meget ube-
tydelig.

11 af Fosens 27 privilegerede Landhandlere bo i Hitte-
rens Herred; men en 5 a 6 af disse tilligemed de 3 Frihand-
lere have ikke drevet nogen Hamdel i de senere Aar, og af
den aktive Del af dette store Handelskorps er det „kun faa"
— siger Fogden —, „hvis Forretninger kunne siges at være
af nogen Betydenhed. De fleste have kun havt liden Omsæt-
ning, og denne har for Manges Vedkommende hovedsagelig
indskrænket sig til Udsalg af indenlandsk Vin, simple Töier
samt lidt Kaffe og Sukker, Alt af maadelig Qvalitet, medens
Fiskehandelen i det Væsentlige har været i Hænderne paa de
nærmeste Byers Kjöbmænd, og den störste Del af det Korn,

som tiltrænges, har været indkjöbt af Consumenterne dels i
Byerne og dels i Indherred. Landhandlernes Betydning har alt-

saa væsentligst bestaaet i den Skade, som deres Udsalg af
stærke Drikke har forvoldt, og den har aabenbart været i Til-
tagende i Femaaret. Et afgjörende Bevis med Hensyn hertil

er den Omstændighed, at Communebestyrelserne i de 2 sidste
Aar har paalagt de fleste Handelsmw. nd Öl- og Vinskat. Ulov-
lig Handel med Kjöbmandsvarer, som fornemmelig har været
drevet af omreisende saakaldte Skreppehandlere, maa antages
at være i Aftagende. Om det samme kan siges at være Til-
fældet med ulovligt Brændevinssalg, er mere tvivlsomt, men
da Anmeldelser derom ere sjeldne, maa jeg antage, at Trafiken
ikke kan være meget udbredt. Af lovlige Detailudsalgssteder
for Brændevin gives i Districtet 2, som ere i Virksomhed det
hele Aar, og 1, hvor Udsalg blot kan foregaa under Vinterfisket.
I Nærheden af disse Udsalgssteder har Brændevinsdrikken ikke

været i Aftagende og maa antages at have opveiet, hvad der
paa andre Steder har været forbrugt af Vin og 01."

Gjenstandene for Afsætning fra Landdistricterne ere de
samme nu, som för, nemlig : Jordbrugets og Fiskeriets Pro-
ducter, Vildt, Skind, Trælast, Ved, Tjære, Baade, Tönder, Fjær
og Dun etc. etc.

Röros Februar-Marked er det eneste Marked, som holdes
i Amtets Landdistrict. Som Cireendsemarked er det af for-
holdsvis ikke saa liden Betydning. Omsætningen er den samme
som i min forrige Femaarsberetning omtalt.

Angaaende den ikke ubetydelige Binæring, som Fiskebe-
driften giver Anledning til i Fosens Fogderi ved Klipfisktör-
ring og Sildtilvirkning, henvises underdanigst til, hvad jeg derom
har anfört i min forrige Beretning, da Forholdet er uforandret
det samme.

8. Om Tilstanden i Almindelighed i Amtets Land-
district.

Af hvad der foran er anfört om den senest tilbagelagte
femaarige Periodes Ufordelagtighed for Landmandens Bedrift,
idet ikkun de 2de förste af Periodens Aar kunne henregnes til
de middelmaadige, medens det 3die langtfra ikke naaede op
til denne Betegnelse, og de 2de sidste vare slette, ja næsten
for Uaar at anse, er det rimeligt nok, at Befolkningen i Amtets
Landdistrict maa være gaaet tilbage i ökonomisk Henseende,
især da ingen af de övrige Næringsveie — Fiskeriet tildels
undtaget -- har kunnet böde paa Hovednæringens ringe Ud-
bytte. Bergverksdrift og Skovdrift har snarere givet mindre,
end mere af sig, og Anledningen til Arbeidsfortjeneste har i
Periodens sidste Aar, især efter Jernbaneanlæggets Tilendebrin-
gelse, ikke været saa overflödig som tidligere, skjönt man af
större Vei- og Broarbeider dog altid har havt nogle i Gang
den hele Periode igjennem, hvilket ikke saa lidet har bidraget
til umiddelbart at formindske det ökonomiske Tryk, ikke at
tale om de gode Virkninger, disse Arbeider ved den derved
fremskyndede Udvikling og Forbedring af Amtets Communica-
tionsvæsen forövrigt har havt.

Den Fremgang i ökonomisk Velvære, som jeg forrige
Gang havde den Glæde at melde, standsede i Periodens

3*
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förste Aar og er i dens sidste slaaet om i sin Mödsæ
ning.

Dog var Tilstanden selv ved Femaarets Udgang langt fra
ikke foruroligende. Tilbagegangen har ikke været större,
end at et Par • gode Aar, hvoraf indeværende kan indtegnes
som eet, vil rette paa Tingen. Befolkningen har havt stivere

Ryg ogsaa i denne Henseende, end jeg havde tiltroet den.
Den egentlige Fiskebygd, Hitteren og Björnöer, og de

höiere liggende Egne af Amtet, hvor Agerbruget dels ikke
drives, dels har mindre Betydning ved Siden af Fædriften,
dels holder sig til saadanne Kornsorter, som kunne nöie sig
med mindre Sommer, saasom det tidlig modne Byg (Flötbyg),
har lidt mindst under Misvextaarenes uheldige  Virkninger, der

forövrigt spores det hele Amt over.
Fogdernes Indberetninger bekræfte Rigtigheden af denne

Opfatning af Forholdene.
Strinde Foged bemærker saaledes i denne Forbindelse, at

Priserne paa Landejendomme i Periodens 2de sidste Aar ere
faldne saa betydeligt, at de neppe udgjöre 3- af de tidligere
gjwidende, og omtrent i samme Forhold antager han, at Di-
strictets ökonomiske Tilstand er forværret, og fornemmelig i

de Dele af samme, som savne ordentlig Landevei.
Orkedals Foged slutter dels af den stedfundne Forögelse

af Tvangsinddrivelserne dels af andre Grunde til en Tilbage-

gang i Districtets ökonomiske Forfatning, hvilken ogsaa be-
kræftes af vedkommende Formandskaber og Lensmænd.

Guldals Foged maa ogsaa indrömme, at den ökonomiske
Tilstand i hans District i sidste Femaar er gaaet adskilligt
tilbage, skjönt han tror, at Guldals Fogderi i saa Henseende

er bedre stillet end flere andre Egne i det Nordenfjeldske.
Herfra erklæres ogsaa almindeligt, at det i her omhandlede
Henseende er gaaet bedre med dem, som have indskrænket
Agerbruget og Hesteholdet og lagt sig efter et forbedret
Qvægstel. Holtaalen og tildels Aalen og Röros siges endogsaa
at have forbedret sine ökonomiske Vilkaar ogsaa i sidste
Femaar.

Fosens Foged finder, at Uaarene 1864 og 1865 har sat
den störste Del af Districtet endog temmelig meget tilbage, og
i det sidste Aar har en ikke ubetydelig Pengetrang været til-
stede, vistnok for en stor Del fremkaldt derved, at Jordpri-
serne har været for böie, men ogsaa for en Del bevirket ved
den stedfundne Forringelse af Indtwgterne. En Undtagelse i
denne Renseende er Hitterens og tildels Björnöers Prxstegjelde,
hvis Beboere for en væsentlig Del hente deres Næring af
Fiskeriet, som for dem har slaaet godt til i Femaaret."

Al den herined fremlagte Tabel No. 5, der indeholder
tabellarisk 'Besvarelse af de i Schema No. 4 ved de Kongelige
Resolutioner af 23de December og 6te Mai 1840 opstillede
Spörgsmaal tilligemed Opgave over de i Femaaret afholdte
Tvangsauktioner, vil erfares, at det hele Antal for Amtet og
Femaftret af thinglæste Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved
Pant er giVet i 'flat Eiendom, Or 2,848 til et samlet Bela af
915,055 Spdlr. 74 Skill. Det modsvarende Antal og Belöb
efter forrige Femaarsberetning .var 2,409 og 923,770 'Spd1r.
414 Bkil., altsaa et noget större Antal, men for et mindre

Pengebelöb. Af deslige Panteheftelser befindes i sidste Fem-
aar aflæst et Antal af 2,019 til Belöb af 588,700 Spdir. 21
Skill., og derimod i Femaaret 1856-1860 et Antal af 1,861
til Belöb 427,206 Spdlr. 2 Skill., altsaa forrige Gang mindre
aflæste baade til Antal og Belöb end dennegang.

Dette Resultat, der snarere skulde bevise Fremgang end
Tilbagegang i Amtsdistrictets ökonomiske Vilkaar, tjener end
yderligere til at bevise Rigtigheden af den i min forrige Fein-
aarsberetning fremsatte Paastand om Uefterretteligheden af
disse Ting, naar de skulle tjene som Mærker paa en Frem-
eller Tilbagegang i den ökonomiske Tilstand. Tabellens 3
fölgende Rubrikker danne formeentlig et mindre misvisende
Kompas i disse Farvande. I alt Fald stemmer det deraf frem-
komne Resultat bedre med den faktisk bestaaende Tilstand, der
utvivlsomt er Tilbagegang.

Saaledes er i sidste Femaar afhændet af faste Ejendomme
2,130 til et samlet Belöb af 1,330,176 Spdlr. 2 Skill., medens
i forrige Femaar Antallet var 2,060 til Belöb af 1,287,237
Spdlr. 79 Skill.

Al Executionsforretninger for Gjeld og Udpantninger af-
holdtes i sidste Femaar 17,176 til Belöb 182,125 Spdlr.
118 Skill., mod i forrige Femaar 11,508 til Belöb 101,564
Spdlr. 109 Skill.

Af Tvangsauktioner er afholdt 445 Stkr. til samlet Be-
löb 100,465 Spdlr. 34 Skill., men derom haves ingen OP -

gave til Sammenligning for forrige Femaar, da det nu er för-
ste Gang saadan Opgave meddeles.

Rigtignok har jeg anmodet Amtets Sorenskrivere om at
meddele mig lignende Opgaver ogsaa for forrige Femaar, men
hidtil har jeg kun fra Orkedals og Fosens Sorenskrivere er-
holdt saadanne. Ved at sammenholde dem med Opgaven for
sidst afvigte Femaar sees, at medens i Femaaret 1856-1860
Antallet af Tvangsauktioner i Örkedals Sorenskriveri udgjorde
23 til Belöb i Penge 9,632 Spdlr. 21 Skill., udgjör Antallet
nu 66 til Belöb 10,519 Spdlr. Fosens Sorenskriver oplyser,
at i Femaaret 1856-1860 udgjorde Antallet af Tvangsauk-
tioner 81 Stkr., hvorved er bortsolgt Jordeiendomme og Lös-
öre til et Belöb af 4,686 Spdlr. 53!„ Skill. mod i sidste Fem-
aar 76 Stkr. til Belöb 5,117 Spdlr. 59 Skill. Altsaa et For-
hold tvertimod det for Orkedalen opgivne, nemlig et noget for-
mindsket Antal limn större Belöb. Sorenskriver Weidemann
oplyser imidlertid, at Tvangsauktionerne i Femaaret 1856—
1860 ikke har stort at betyde i denne Forbindelse, da det
störste Bidrag til Totalbelöbet er fremkommet ved et Par Auc-
tioner og et större Boes Gjeldsinddrivelse paa Hitteren, altsaa
tilfældige Omstændigheder, der ikke stode i nogen nödvendig
Aarsagsforbindelse med Districtets Økonomiske Tilstand i Al-

mindelighed, der efter Sorenskriverens Udsagn er meget misli-
gere nu, end ved Udgangen af Aaret 1860.

Angaaende Arbeidsprisernes Störrelse blev i forrige Fem-
aarsberetning bemærket, at de vare stegne saavel hvad Tje-
nestefolks Aarslön som hvad Arbeidsmandens Daglön angaar.

. Naar man sammenholder de nu meddelte Opgaver over,
hvad Arbeidspriserne i Gjennemsnit have udgjort med de for
forrige Femaar meddelte, faar man ud, at Forskjellen, der
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ikke er meget stor, dog mere gaar i faldende end i stigende

Retning.
Saaledes opgives fra Strinde og Selbo Fogderi en Tje-

nestekarls Aarslön fra 30 til 40 Spdlr. og en Tjenestepiges
fra 12 til 18 Spdlr., netop ligesom sidst. Dagpengene uden

Kost for en Arbejdsmand 40 Skill. om, Sommeren og 24 a 30
Skill. om Vinteren, for en Qvinde respéctive 24 Skill. og 16
a 18 Skill. Her er den for forrige Femaar meddelte Op-
gave lidt höiere, forsaavidtsom en almindelig Arbeidskarls
Dagpenge om Sommeren dengang endog kunde gaa op til

50 Skill.
I Örkedals Fogderi angives den aarlige Lön for en Tje-

nestekarl fra 20 til 30 Spdlr., og for en Tjenestepige fra 10
til 13 Spdlr. Forrige Gang ansattes den til respective 25 a
40 Spdlr. og 10 a 15 Spdlr. Daglönnen opföres nu med 24
'til 12 Skill. om Sommeren og 12 til 8 Skill. om Vinteren

alle Tilfælde med Kost. Forrige Gang angaves de til re-
spective 24 til 10 Skill. og 8 til 6 Skill. med Kosten, altsaa
lidt mindre. Men det var udenfor Aannetiderne.

I Guldals Fogderi kan dennegang en Tjenestekarls aarlige
Lön med et Middeltal anföres til 25 Spdlr. og en Tjenestepi-
ges til 12 Spdlr. Forrige Gang omtrent det samme eller en
Dalers Penge mere. Daglönnen opgaves dengang til 20 a 32
Skill. om Sommeren og 12 a 16 Skill. om Vinteren, nu om-
trent det samme, dog saaledes, at medens Daglönnen for en
Arbeidsmand om Sommeren sjeldnere gaar over 24 Skill., sees
den i Holtaalens og Röros Præstegjeld dennegang endog at
være gaaet op til 36 Skill., og det paa Arbeidsherrens eller
Leierens Kost, hvilket nemlig gjælder for samtlige Anförsler af
Daglönnen i Guldals Fogderi.

Fosens Foged bemærker, at Tjenestelönnen, der i Fem-
aaret har udgjort fra 18 til 50 Spdlr. for en Karl og 8 til 12
Spd. for en Pige, har været i Stigende, da den for det nærmest
foregaaende Femaar opgaves til respective 8 a 35 Spdlr. og 6
a 14 Spdlr. Arbeidslönnen har derimod holdt sig omtrent
paa samme Trin som för, nemlig 16 til 28 Skill. daglig for
en Karl og 10 til 16 Skill. for et Fruentimmer om Sommeren,
og om Vinteren 10 til 16 Skill. og 4 til 10 Skill. — Alt
med Kosten.

Angaaende Amtets Veivæsen og de i saa Henseende fore-
gaaede Forandringer henvises underdanigst til, hvad derom i
forrige Femaarsberetning er anfört og til her vedlagte Tabel
No. 6, af hvilken sees, at Amtsdistrictet nu har tilsammen om-
trent 124 Mile, ikke alene med Hjulredskab fremkommelig,
men offentlig og rodelagt . Vei, hvoraf omtrent 594 Mil iste
Classes og 641 Mil 2den Classes Vei. Deraf falder af Ho-
vedvei det overveiende störste Antal Mile, nemlig tilsammen
henimod 37, paa Örkedals og Guldals Fogderier og det mind-
ste paa Strinde og Selbo, nemlig 91, medens Fosens Fogderi
har ca. 134.. Af 2den Classes eller Bygdevei &Icier derimod
det störste Mileantal paa Strinde og Selbo Fogderi, nemlig
omtrent 291 Mil, og det mindste paa Örkedals og Guldals
Fogderier, nemlig lidt over 9 Mile paa hvert, medens Fosens
Fogderi har henimod 7 Mile saadan Vei.

Naar denne efter Departementets Circulaire af 19de Sep-

tember 1854 affattede Veitabel sammenlignes med den forrige
Femaarsberetning vedlagte, sees, at den samlede Veilængde
inden Amtet i sidste Femaar er foröget med 71 Mil, hvoraf
Iste Classes omtrent 1 Mil og 2den Classes omtrent
Mil.

Længden af ny anlagt Vei i Femaaret er i Tabellen an-
fört til henimod 6 Mile Hovedvei og lidt over 6 Mile Bygde-
vei, medens den i forrige Femaar opgaves til 3 Mile I ste
Classes og henimod 5 Mile 2den Classes Vei.

Forholdet, hvad Veiens Beskaffenhed angaar, viser sig
meget bedre end dengang, da 94,- Mil anförtes som slet,
som maadelig, 41-} som antagelig og 351 Mil som god Lan-
devei. I nærværende Tabel opföres som slet henimod 6 Mile,
som maadelig 211 Mil, som antagelig noget over 44 og som
god 52k Mil. Medens den samlede Veilængde er foröget
med 74- Mil, ere de 2de förste Kategorier, slet og maadelig
Landevei, aftagne med tilsammen omtrent 12 Mile og de 2de
sidste Kategorier, antagelig og god Landevei, tiltagne med
omtrent 20 Mile, (se nærmere herom Bilag No. 1 ved Tabel
No. 6.)

I sidste Femaar er fuldfört det i forrige Femaar paabe-
gyndte betydelige Chausseeanlæg i Rennebo og Opdal, fra Igla-
broen eller noget söndenfor samme til Gissinger Bæk, samt
Omlægning af Veien over Drivstuklevene. Dernæst Broerne
over Örkla ved Skoggaberget og Aarlivold i Örkedalen med
tilhörende Chausseeanlæg fra Fandrem til Skjödskiftet i Mel-
dalen, (se forövrigt herom det nævnte Bilag til Tabel
No. 6).

Som större Veiarbeider, der skulle udföres i indeværende
Femaar og tildels allerede ere paabegyndte, maa navnligen
mærkes : Omlægning af Risebakkerne og Isbrækken samt af
Veien fra Jernbanens Endestation i Stören op igjennem
Soknedalen paa Hovedrouten mellem Christiania og Thrond-
hjem.

Naar der forövrigt tales om, hvad der i Femaaret er ud-
fart til Communicationsvwsenets Udvikling og Forbedring, maa
naturligvis Istandbringelsen af Throndhjem - Stören - Jernbane,
der aabnedes til almindelig Afbenyttelse den 5te August 1864,
först og fremst nævnes. Men herom er det Fornödne foran
anfört. Her skal ikkun gjentagende bemærkes, at medens
dette mægtige Befordringsmiddel her, som overalt andetsteds,
har spredt sine heldbringende Virkninger trindt omkring sig,
har Throndhjem-Stören-Jernbane mere og mere  stadfæstet den
Mening om sig, at den ikkun har en Feil, men det rigtignok
en væsentlig, at den er for kort.

Med Hensyn til den mest paatrængende af alle Veibefor-
dringer i Amtet, det i min forrige Femaarsberetning som fore-
staaende anförte Anlæg af en tidsmæssig Vei mellem Thrond-
hjem og Selbosöens vestre Ende ved Teigen, er man lige nær.
Flere Linier have været undersögte for offentlig Regning, lige-
som ogsaa saadanne Undersögelser have været anstillede med
Hensyn til det herfra senere fremsatte Forslag om Tilveiebrin-
gelse af en lettere Transportforbindelse mellem Selbo og Thrond-
hjem ved Anlæg af en Jernbane fra Selbo-Söens Vestende til
Jernbanestationen Heimdal, 1 Mil fra Throndhjem. Nogen
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nærmere Meddelelse om Resultatet af disse Undersögelser har
jeg ikke kunnet erholde.

De for offentlig Regning udförte Undersögelser angaaende
Selbosöens Sænkning have heller ikke ledet til Noget.

Som i min forrige Femaarsberetning bemærket, maatte
den ogsaa herfra foranledigede Plan til en gjennemgribende
Regulering af de vanskelige Elveforhold i Orkla, paa Grund
af Störrelsen af den Pengesum, som Omkostningsoverslaget an-
drog, om ikke opgives, saa dog stilles i Bero. Senere har
Planen atter været bragt paa Bane efter en mindre Maalestok,
og saavel af Amtscommunens som af Kanalvæsenets Midler har
Bidrag hertil været bevilget, men uden at Arbeidet har kun-
net komme til Udförelse paa Grund af  Vægring fra Grund-
Eiernes Side af at underkaste sig de af det Offentlige for
Bidraget opstillede Betingelser.

Vedlagte Tabel No. 8 indeholder de fornödne Oplysnin-
ger med Hensyn til Skydsvæsenets Tilstand i dette Amt for
Tiden. De eneste Forandringer, hvad Skydsskifterne angaar„
navnligen Forholdet mellem Tilsigelsesstationer og faste Sta-
tioner, som er af större Betydning, er den, at faste Stationer

Femaaret ere blevne oprettede fra og med Jernbanens En-
depunkt i Stören saavel i Dovrerouten som i Rörosrouten det
hele Amt igjennem, d. v. s. fra Engen til Röros og fra Engen
til Jerkin. Derhos er den förste Station fra Throndhjem
paa Veien til Indherred, nemlig Haugan, gaaet over fra Tilsi-
gelses- til fast Station.

Ved Veianlægget i Opdal og Rennebo er kun den Foran-
dring bevirket, at de ældre Skifter, Anne, Stuen og Bjerkager,
have flyttet sine Bygninger hen til den nye Vei, at en ny
fast Station, Austbjerg (som egentlig ligger i Hedemarkens
Amt), er kommet istedet for Sundset paa Vestsiden af Örkla
ved den gamle Vei, at Præsthus i Soknedalen er som fast
Station kommet istedetfor Tilsigelsesstationen Hof sammesteds,
samt at Tilsigelsesstationerne Bjerkager og Garlid ere gaaede
over til faste Stationer. De faste Stationer Engen i Stören
(ved Jernbanens Endepunkt) og Kjelden i Singsaas, have
gjort Tilsigelsesstationerne Soknæs og Rogstad i Stören og
Bogen i Singsaas overflödige, hvorfor de ere nedlagte. Lige-
ledes ere de faste Stationer Næsvold og Bergan op imod Röros
traadt istedetfor Tilsigelsesstationen Ryen, medens Hov, Ramlo
(istedetfor Gröt i Holtaalen), Langledet og Kirkevold paa Rör-
osveien samtlige ere blevne faste Stationer.

I Anledning af Veianlæggene i Örkedalen er den faste
Station Aarlivold traadt istedetfor Gumdal og Tilsigelsessta-
tionen Moe er nedlagt som overflödig. Istedetfor Tilsigel-
sesstationen Nervig er kommet fast Station paa Örkedals-
ören.

Nedlagte ere, foruden de ovenfor anförte, Tilsigelses-
stationen Flaa i Rennebo mellem Bjerkager og Haarstad
samt Flaten og Övre Jervan paa Veien langs med Jonsvan-
det mellem Throndhjem og Selbo, i Henhold til Lov af 21de
Marts 1860.

For nogle enkelte Skydsskifter er paa Grund af  besværlig

Vei Forböielse i Skydsbetaling bestemt i Overensstemmelse med
den nævnte Lov.

Med Postgangen er i sidste Femaar ikke foregaaet mange
Forandringer. Ved Kongelig Resolution af 25de Februar 1863
er der, istedetfor den ugentlige Bipost mellem Selbo Post-
aabneri og Throndhjem, indfört en dobbelt ugentlig Bipost
mellem det nævnte og Hommelvigs Postaabneri. Ved Konge-
lig Resolution af 3die December 1864 er der oprettet et Post-
aabneri i Lönsets Annex til Opdals Praastegjeld. Desuden er,
som Fölge af Bestræbelser, der skrive sig fra sidste Femaar,
i indeværende Aar oprettet 2de nye Postaabnerier i Amtet,
nemlig paa Eritsvig i Bjugn og paa Svorkmo gamle Hytteplads
i Örkedalen.

I Femaaret er et Postaabneri nedlagt, nemlig Mostad-
markens i Strindens Prwstegjeld.

I Dampskibsforbindelsen mellem Udlandet og Finmarken
over Christianssand, Stavanger, Bergen, Throndhjem og Ham-
merfest samt den dermed i Forbindelse staaende Postbefordring
er i Femaaret den Forandring indtraadt, at hele denne Fart
er gaaet over fra Statens eller Postvæsenets Dampfartöier til
private, nemlig det nordenfjeldske Dampskibsselskabs Skibe i

Throndhjem og det Bergenske Dampskibsselskabs Skibe i Ber-

gen. Routerne ere for det Meste de samme som i forrige

Femaar, da ugentlig Postgang for den bedre Aarstid allerede
var indtraadt. Ogsaa med Fjorddampskibene Indherred og
Kong Oscar bliver Post befordret og ligesaa med Jernbanen,
saa at Postens Befordring ved Damp dog er tiltaget noget i

Femaaret.
Af Forandringer i Jurisdictions- eller Embedskredse vides

ingen i Femaaret at være foregaaet. Ved Kongelig Resolution
af 14de Februar 1865 blev de gjældende Bestemmelser an-
gaaende Afholdelsen af Thingene i Örkedals Fogderi forandret
derhen, at Vinter-, Sage- og Skattethingene henlægges til den
sidste Halvdel af Januar og Begyndelsen af Februar, og Som-
merthingene til Slutningen af August og Begyndelsen af Sep-
tember, samt at begge disse Thing begynde i Örkedals og slutte

i Opdals Thinglag.
Ved Kongelig Resolution af 22de Juni 1863 blev, i Hen-

hold til Lov om Fængselsvæsenet af 13de October 1857,
Fængselsvæsenet erkjendt lovmæssigen ordnet ved de med
Hensyn dertil trufne Forföininger, hvoriblandt væsentligst var
Opförelsen af et Cellefængsel paa 18 Celler med et Par större
Fællesrum, Gjeldsfængselsrum etc. etc. paa Gaarden Vollans
Grund nær ved Throndhjem samt Indrettelsen af et Hjælpe-

fængsel paa 4 Celler med Fællesrum paa Röros og af Thing-
lagsarrester hos Lensmændene til midlertidig Optagelse af Va-

retægtsfanger.
Reitgjerdets Pleiestiftelse for Spedalske, denne Velgjerning

for dette med flere Amter, er ogsaa traadt i Virksomhed i Be-

gyndelsen af Femaaret. Stiftelsen, der i Almindelighed har et
Belæg af 220 a 230 mandlige og qvindelige Lemmer, bestaar
af en meget stor grundmuret Flöibygning paa Gaarden Reit-
gjerdets Grund i Strinden i Nærheden af Throndhjem, en for
sig selv beliggende Doctor- og Forstanderbolig, Park- og Ha-
veanlæg m. V. Indretningen er ordnet ved Kongelig Resolu-
tion af 6te April 1861.

I Slutningen af Femaaret blev Tomt til et vordende Sinds-
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sygeasyl for det Nordenfjeldske indkjöbt ogsaa i Strinden (se
Kongelig Resolution 22de Juni 1863), og sidste Storthing har
paabegyndt Pengebevilgningerne til et saadant Asyls Op-
förelse.

Ved Kongelig Resolution af 10de September 1862 blev
Guldals Lægedistrict delt i 2de, nemlig Guldals og Röros Lee-
gedistricter, idet Aalens Sogn af Holtaalens Prestegjeld og
Röros Præstegjeld fik en egen Districtslæge, boende paa Röros
Bergplads.

Amtet har saaledes nu 9 Lægedistricter, nemlig:
1. Strinde Lægedistrict.
2. Selbo Do.
3. Guldals Do.
4. Röros Do.
5. Örkedals Do.
6. Opdals Do.
7. Söndre Fosens Do.
8. Mellem Fosens Do.
9. Nordre Fosens Do.

Ved forrige Femaars Udgang havde Amtet 8 Districts-
læge-Embeder, hvilket var 3 flere end ved Udgangen af Fem-
aaret 1851-1855.

Efter Loven af 16de Mai 1860' er Sundhedscommissioner
oprettede overalt i Amtets Landdistrict. Paa mange Steder
have de virket til stort Gavn, ikke alene for en bedre Sund-
hedspleie i Almindelighed, men for et bedre Husstel og större
Renlighed i alle Retninger. Naar Sundhedscommission og
Sogneselskab slutte sig nærmere sammen og forene sine Be-
stræbelser, hvilket paa enkelte Steder er skeet, kan meget
udrettes i her omhandlede Henseende. Disse Sogneselskaber,
der — som foran forklaret — ere Underafdelinger af Amtets
Landhusholdningsselskab, var ved forrige Femaars Udgang
6 i Tallet. Den 31te December 1865 tælledes deraf 25.

Skolevæsenets Ordning efter Loven af il 6de Mai 1860
begyndte med sidste Femaar, er siden stadigen fortsat og er
nu kommet paa god Glid, ja paa mange Steder mere end det.
Communernes Anstrengelser for Folkeskolen have i Sandhed
ikke været ringe, under stigende Behov i saa mange andre
Retninger og med formindsket Evne til at holde dem Stangen.
Kun paa eet Sled i Amtet, nemlig i Selbo, indjog de paa en-
gang saa stærkt stigende Udgifter til Skolevæsenet Befolknin-
gen en saadan Skræk, at Flere gjorde Mine til at rotte sig
sammen, for at modsætte sig Beslutningens Gjennemförelse.
Ved Övrighedens betimelige Mellemkomst blev dog saadan
Ulovlighed forhindret, og senere har man ikke sporet til saa-
danne Bevægelser hverken der eller andetsteds. Tvertimod
har man saavel fra Amtsformandskabets som de mindre Com-
muners Side strukket sig saa langt, som rimeligt kunde være,
ja enkelte Communer, hvoriblandt Opdals, har endog gjort
store Opofrelser for hurtigere at bringe sit Skolevæsen paa en
god Fod.

Bevægelsen i Meldalen mod Læsebogen er • ikke rettet
mod Kundskabs Erhvervelse, selv af verdslig Art, eller be-
grundet i nogen Uvillie mod Skolevæsenets Ordning efter den
nye Skolelov, men i en misforstaaet Opfatning af det ved Læ-

sebogen givne Lærestofs Betydning og en i deslige Ting altfor
omtaaget og snever Synskreds.

• Kluabo Skolelærerseminarium har siden sin Udvidelse ved
Kongelig Resolution af 25de Juli 1860 havt lettere for at til-
fredsstille det stedse stigende Behov af seminaristisk dannede
Almueskolelærere.

Lærerskolen i Stören fortsætter imidlertid sin Virksomhed.
Den höiere Almueskole paa Röros trives godt. Ved

Kongelig Resolution af 8de October 1862 blev dens Virksom-
hed yderligere sikret.

Forövrigt er Sands for nyttig Læsning og i det Hele for
Kundskabers Erhvervelse temmelig levende overalt omkring i
Amtet, og Landalmuen har i Almindelighed god Fatteevne og
en stærk Hukommelse. Den er alvorlig, stö og paalidelig,
men ogsaa træg og stiv. Den brækkes lettere end den böies.
Fjeldalmuen, hvoriblandt Opdölerne, er mere letvindt og kvik,
medens Kystbefolkningen og de lavere Dales Beboere gjerne
vise sig mere tunge for ikke at sige dorske.

Det er et loyalt Folkefærd, skjönt det veed at staa paa
sin Ret trods Nogen. Grove Brud paa Retssikkerheden ere
yderst sjeldne, og i det Hele taget ere de kriminelle Tilfælder
meget faa i Amtets Landdistricter.

Til Skyggesiderne maa regnes Mangel paa Renlighed, en
vidt dreven Lösagtighed og et mindre rigtigt Forhold mellem
Forældre og Börn. Skiddenfærdigheden, der nu fra saa mange
Sider angribes og modarbeides, er dog aa,benbart i Aftagen,
selv der, hvor den har været værst, nemlig blandt Befolknin-
gen paa Kysten og i de nedre Bygder. Man söger i den Ret-
ning fornemmelig at virke paa Qvinden, som vistnok ogsaa
staar meget tilbage saavel i Begreb om, hvad Renlighed egent-
lig vil sige, som i Kundskab om, hvordan den skulde være at
gjennemföre, under Tvivl om dens Mulighed efter Forholdenes
Beskaffenhed.

Men saaleenge den mandlige Del af Befolkningen ikke
har nogen ret vakt Sands for Renlighedens Magt, ikke alene
til Sundhedens Bevaring, men til Trivsel og Hygge i Hjemmet,
og saaledes heller ikke noget stort Savn eller stærkt Krav i
den Retning, er det let forklarligt, at Renlighedens store Værd
og Betydning heller ikke er gaaet op for Qvinden. Var For-
holdet anderledes hos det stærke Kjön, vilde nok Qvinden
snart komme efter.

De almindeligt paaklagede Mangler ved Mad- og Hus-
stellet har i den senere Tid tiltrukket sig Opmærksomhed
blandt Almuen selv, og ligesom der gjennem Sogneselskaber
og Sundhedscommissioner har været virket til at skaffe Folket
Syn for Sagen, saaledes har der, efter Forslag paa Amtsfor-
mandskabet, der for det store overveiende Flertal bestaar af
Almuesmænd, været af Landhusholdningsselskabet nedsat Com-
mitee til Behandling af Spörgsmaalet om, hvad der maatte
være at gjöre til Indförelse af et bedre Husstel i Amtets Land-
district, navnligen ved Oprettelse af Dannelsesanstalter for vor-
dende Husmödre. Commiteen har afgivet sin motiverede Ind-
stilling, der er indtaget i de trykte Amtsformandskabsforhand-
linger ; men -Spörgsmaalet er stillet i Bero, indtil det forven-
tede Prisskrift i denne Materie udkommer.
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Hvad Lösagtigheden angaar, da er deri desværre nok
ikke foregaaet nogen synderlig Forandring til det Bedre. Og
en saadan kan heller ikke ventes saalcenge Forholdet mellem
begge Kjön vedbliver at være lige frit og ugenert, al Blufær-
dighed nedbrydende, saalænge den  fordærvelige Uskik af fælles
Soverum for Börn og Tjenere af begge Kjön vedvarer med
samme Almindelighed og saa længe Frieriet skal foregaa paa
samme Maade som nu, d. v. s. stedse i Hemmelighed og ofte
under Fællen.

Forholdet med uægte Börn, hvis Mödre maa ty til Amtet
for at erholde Opfostringsbidrag, er i alt Fald omtrent det
samme som för. Sidste Gang, jeg efter Opfordring meddelte
Eilert Sundt Oplysning om disse sörgelige Forhold, sendte jeg
ham en Opgave eller Forklaring over Opfostringsresolutionerne
i dette Amt for de 5 Aar 1860-1864, og heraf fremgik det,
at Antallet af deslige Opfostringsresolutioner i Gjennemsnit ud-
gjorde 137 om Aaret med et Pengebelöb af henimod 10,000
Spd. aarlig, eller omtrent det samme Resultat, hvortil Sundt
tidligere i Folkevennen er kommet. Denne Opgave er for det
hele Amt, Throndhjems By medindbefattet; men Antallet af
saadanne Resolutioner for Byens Vedkommeude gaar ikke op
til mere end nogle og tyve aarlig.

Forholdet mellem Forældre og Börn har forekommet mig
i Almindelighed — naturligvis med mange og store Undtagel-
ser -- ikke at være, som det burde være. Börnetugten dels for
slap og dels for haard; forliden Undseelse; Mangel pao, Kjær-
lighed eller Overmaal af Abekjærlighed ; Mangel paa Pietet;
Börnene for tidligt voxne og Forældrene for tidligt pensions-
mæssige eller kaarnydende; Kirkens og Skolens Bestræbelse
for den opvoxende Ungdom ikke tilbörlig understöttet i Hjem-
met og saaledes ikke saa frugtbringende, som den skulde være.
At det i denne Henseende skulde staa værre til nordenfor Fjel-
det end söndenfor, er imidlertid ikl e min Mening. Mig fore-
kommer det, at det overalt i Landet — saavel blandt By-
som Landalmue staar mindre vel* til i denne Henseende.

Gjennem Befolkningen i Amtets Landdistrieter gaar en
alvorlig religiös Stemning, som vel undertiden og paa enkelte
Steder kan slaa . over i Pietisme eller andre skjæve Retninger,
men ikke har udartet til saadanne Udskeielser som i forrige
Femaar. Det er nu stille med Mormoner og Mormonerfor-
fölgning; intet mere udpræget Sektvæsen 'eller Frafald fra
Statskirken höres til; nogen dissenterende Menighed findes
ikke inden Amtets Greendser. At enkelte af de omvandrende
Bodsprædikanter kunne være mindre paalidelige Personer, at
Nogles Omvendelses- og Prædikeiver kan være mere begrundet i
Ulyst til at arbeide stille og bramfrit i den Stilling, hvori Gud
har sat dem i Livet, end i noget ægte Kald og uimodstaaelig
religiös Trang, kan saa, være ; men det er i alt Fald kun Faa,
som kan blive Gjenstand for deslige Beskyldninger.

Mellem Præst og Almue, som mellem Almuesmanden og
Embedsstanden i det Hele taget, hersker her i Amtet et godt
Forhold.

Det samme maa, siges , at være Tilfældet, hvad Forholdet
mellem Gaardmænd og Husmænd angaar. Husmandsklassen
heroppe har det i Almindelighed bedre end flere Steder syd

paa Landet. Husmtendene har, NA faa Undtagelspr
Jord, skjönt vistnok ikke af den bedste, og Jempelig Arl?eicIJ-
pligt ; Klöften mellem Husbonde og Husmand er ikke saa stor
og uoverstigelig, skjönt Giftermaal fra den ene i den anden
Klasse ogsaa her hörer til Sjeldenheder.

Forövrigt er det Tilfældet, at trykkende Tider hvile vel
saa tungt paa Jorddrotten som paa Husmanden, da Matrikul-
skylden ikke har saa lidet at bære, skjönt den direkte Skat

til Statskassen er ophævet. Foruden Veiskatten eller Erstat-
ning for af Statskassen forskudte Yeiudgifter, der har udgjort
3 Ort pr. Skylddaler, og Amtseommuneudgifterne, der i Fem-

aaret ere gaaede op til 2 Spd. 30 Skill. og ikke under 2 Spd.
12 Skill., har til Thinglagseommunernes Fattig- og  Skolevæsen
samt övrige Udgifter været udlignet paa Skylddaleren imellem
5 og 7 Spd., saaledes at den matrikulerede Jord for den her

nævnte Beskatnings Skyld har havt en aarlig Udredsel af
8 a 9 Spd. paa Skylddaleren. Men der hviler ogsaa meget
Andet af lignende Natur paa den, saasom de saakaldte Jorde-
bogsrettigheder, Tiende, Sorenskrivertold, Lensmandstold, Thing-

holdspenge etc.
Den nye Fattiglov af 6te Juni 1863 har endnu ikke vir-

ket længe nok til, at man af Erfaring kan tale om dens hel-

dige Virkninger.
Vist er det, at der fremdeles klages over trykkende Fat-

tigbyrder ; men det kan naturligviis ikke lægges Loven tillast,
da det ikke var den nye Lovs Hensigt at ophæve Communens
legale Forpligtelse til at komme de Fattige til Hjælp i Nöds-

fald, og Antallet af saadanne Nödsfald naturligviis tiltager med
Tidernes voxende Tryk. Tvertimod er man nok i Alminde-

lighed enig om, at Aflösningen af Loven af 1845 med den af
1863 er et Fremskridt, der vil erkjendes tyd,eligen, eftersom
man faar arbeidet sig længere frem i den af sidstnævnte Lov
angivne Retning. En Indretning, som har htavt god Frem-
gang og lader til at faa, ikke saa faa Efterlignere, er det
paa Strinden af sammes Fattigvæsen i Aaret 1863 opret-

tede Arbeidshus med en god Jordeiendom paa 120 1VIaal Jord.

Lemmernes Antal har i Gjennemsnit været 30 til 40. Herved

har man sect sig istand til at ophæve Lægdhold.et ligesom
ogsaa at indföre en bedre Orden Med. de Fattiges Forsörgelse.
Denne Indretnings Virken til at formindske uberettigede For-
dringer paa Fattigkassen er ikke liden.

Loven af 28de September 1857, indeholdende Forandring
Reglerne for Bestyrelsen og Behandlingen af Umyndiges Mid-

ler, der traadte i Kraft ved Slutningen af forrige Femaar, har
virket gjennem hele det sidst tilbagelagte femaarige Tidsrum,
og virket godt. Idetmindste er ved den Decision af Revi-
sorernes Antegnelser til Amtets 26 Overformynderiers A.arsregn-
skaber for 6 Aar fra og med 1859 til og med 1864, som af
mig i Forening med tvende af Amtsformandskabet valgte Mænd
har været udfört, ikke mærket nogen Uorden af Betydenhed,
end sige Pengeansvar for Overformynder eller Tab for
Myndlinge. Regnskaberne vare jo vistnok i Begyndelsen, især
i formel Henseende, noget mangelagtige, men de ere blevne
bedre og bedre. Der holdes strengt over, at de indkomme i
rette Tid samt at Antegnelse, Besvarelse, Vedtegninger og
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Deeisioner udfærdiges i passende Mellemrum, og at Behan cl-
lingen af samtlige det ene Aars Regnskaber er tilendebragt
%rend det næst paafölgende Aars Udgang.

Omtrent 131,000 Spd. af Myndlingsmidler indestod i
Amtets Overformynderier ved Femaarets Udgang.

Overformynderne ere , med enkelte Undtagelser, Almues-
mwnd.

Det samme er Tilfældet med Communereprmsentationerne
efter Loven af 1/ide Januar 1837. Endog Ordförerne ere for
det Meste Bönder. Saaledes bestod Amtsformandskabet i 1865
af 28 Ordförere, hvoraf 22 vare Bönder (deraf 4 Skolelærere),
2 Præster, 1 Capitain og 3 Landhandlere.

Den Maade, hvorpaa Communernes Anliggender bestyres,
giver dog meget sjelden Anledning til nogen Indskriden eller
Indsigelse fra Overövrighedens Side, og oftere spores i Beslut-
ningerne et videre Blik og mere ophöiede Synsmaader, end
man maaske troede at kunne vente af Mænd, opvoxede og
bevægende sig i smaa Omstændigheder, simple og trange For-
hold, under strengt Arbeide, ja Kamp for Livets Fornödenheder.
De ere dog ikke alle blevne „Madstrævets" Trælle. Jeg er
ikke alene om den Mening, at Almuesmanden heroppe har
andre Interesser, end de nærmest liggende, at hans Blik oftere
naar r over de höie Fjelde," og at den ham tillagte Slövhed,
Ligegyldighed og Dorskhed mere er en ydre Skorpe, der under-
tiden kan være vanskelig at gjennemtrænge, end Bunden af
hans Væsen eller hans Karakters inderste Kjeerne. Jeg har havt
mange Beviser derpaa, men skal kun her paapege den Med-
fölelse for Danmark og den danske Sag, det Syn for hvad
det da gjaldt, som aabenbarede sig hos Almuesmanden heroppe
under sidste ulykkelige Krig mellem Danmark og Tydskland,
selv da det for Uindviede saa ud, som om vi nödvendigviis
maatte blive trukne med ind i Kampen. Uagtet Krig og Ud-
kommandering her, som overalt, staar for den fredelige Land-
mand som en Gru, var der dog stedse mellem de ivrige og
ængstelige Spörgsmaal om Tilstanden blandet Yttringer, især
af ældre Almuesmænd, som godtgjorde, at selv en Udkom-
mandering for Deltagelse i den ulige Kamp vel vilde were
bleven anseet som en Ulykke, men dog modtaget med Rolig-
hed, Hengivenhed ogFortröstning, som Noget, der maatte saa være
og fulgte af sig selv.

Blodet er aldrig saa tyndt, det jo er tykkere end Vand.
Det er naturligt, at dette mere aabne Blik og friere An-

skuelse af Forholdene meest gjör sig gjældende i den större
kommunale Repræsentation, Amtsformandskabet. Den Ros, med
hvilken jeg i min forrige Femaarsberetning omtalte denne For-
samling for dens sandt liberale Synsmaader og kraftige Under-
stöttelse af alle Bestræbelser i det Sandes og Rettes Tjeneste,
uden altfor ængsteligt at se hen til de derved forbundne Ofres
Störrelse, har jeg al Grund til her at fastholde.

At en bevilgende Myndighed iagttager fornuftig Ökonomi,
er rimeligt, da det er dens Pligt. Kniberi er derimod en Feil,
men som man ikke skal kunne beskylde dette Amtsformandskab
for. Bevilgningen til Skolevæsenet, Veivæsenet, Amtskartet,
Landhusholdningsselskabet m. m., kort — Skylddalefen be-
lagt med over 2 Spd. i Amtscommuneudgifter taler tydeligt nok.

Det ulykkelige Hang til stærke Drikke eller Tilböielighed
til at beruse sig deri, som kun har været altfor almindelig
blandt vort Folk og övet sin fordærvelige og langt rækkende
Indflydelse paa det, er neppe undergaaet nogen mærkelig For-
andring, hverken til det Værre eller Bedre i Femaaret. Af-
holdsforeninger og Afholdsprædikanter have maaske været min-
dre virksomme i sidste Femaar, end i det nærmest foregaaende,
og Lysten paa stærke Drikke er formeentlig omtrent den
samme nu, som forhen; men Brugen er uendelig meget mindre
nu end for en Menneskealder tilbage og fölgelig Misbrugen
endnu sjeldnere.

Hverken Brændeviinsdrik eller Oldrik til Umaadelighed kan
siges at være gjmngs i Landdistricterne. Det er kun ved fest-
lige Anledninger, især Bryllupper, og saa paa Byture, at umaa-
delig Nydelse af Spirituosa finder Sted, men da rigtignok og-
saa ofte til Dyriskhed. Dagligdags bruges paa de fleste Ste-
der aldrig Brændeviin og sjelden 01. Kaffedrikken er derimod
fremdeles i Tiltagende.

Forövrigt bor Bonden i dette Amt i Almindelighed rum-
meligt og godt; han er hensigtsmæssigt og vel klædt. Sund-
hedstilstanden har overalt i Amtet været god i Femaaret, uden
mere udbredte eller farlige Epidemier.

Angaaende Udvandringen til Amerika har jeg fra Lokal-
autoriteterne ikke erholdt saa fuldstændige Meddelelser, som
jeg havde ventet. Saaledes oplyser Strinde Foged, at 40 a 50
Personer i Femaaret er udvandret fra hans Fogderi til Amerika.

I Guldals Fogeds Indberetning hedder det herom, at „Ud-
vandringen til Amerika har været ubetydelig og neaten ikke
existeret." Paa given Anledning har han senere oplyst, at 18
Personer skulle i Femaaret være udvandrede fr Störens Præ-
stegjeld og Ingen fra Fogderiets övrige Preestegjelde, hvorimod
Mange aarligaars drage over til Sverige paa Arbeide.

Fra Örkedals Fogderidistrict skal ingen Udvandring have
fundet Sted i Femaaret, og fra Fosens Fogderi er i Femaaret
udvandret tilsammen 11 Personer.

Man finder heraf, at Udvandringen i det forlbbne Femaar
fra 1861-1865 her fra Amtet har været ubetydelig, idet den
i det Höieste kan anslaaes til at omfatte 79 Personer eller i
Gjennemsnit 15 a 16 om Aaret.

En ganske anden Fart har Udvandringen faaet iaar, og-
saa hvad dette Amt angaar, idet den omfatter et flerdobbelt
Antal af det ovenfor nævnte for alle 5 Aar.

Men Hovedgrunden til denne stærkere Udvandring iaar
ligger upaatvivlelig i det tilbagelagte Femaars Misvext. Der
er talt og skrevet Meget om Grunden til Udvandringen. Jeg
tror ikke, den er at söge i nogen Misfornöielse Vd vore re-
ligiöse, politiske eller administrative Forhold, heller ikke i no-
gen Overbefolkning, som det har været talt om.

Udvandringslysten er Nordboen medfödt og Vnaturlig, idet
Tanken om at forbedre sin Stilling ved at ombytte et karrigt
Jordsmon og barskt Klimat med frugtbar Jord og mild Luft
med længere Sommer ligger saa nær. At Menneskeströmmen
gaar fra Nord mod Syd eller rettere fra Nordost til Sydvest,
er saa rimeligt; den har ogsaa stedse gaaet i den Retning.
Vort Folks urolige Higen efter noget Bedre og Lyst til at
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pröve sin Lykke — som det hedder — er fra gammel Tid
bekjendt. Den er • endnu tilstede og er ikke noget daarligt
Tegn, forsaavidt som den viser, at Folket er ilive.

Naar til denne Lyst eller dette Hang til at drage ud fra
Fædrelandet og söge bedre og blidere Bopæle, kommer Til-
trækningen fra de Slægtninger, Venner og Bekjendte, som al-
lerede ere udvandrede til Amerika og hvis Antal aarligen til-
tager, samt derhos flere paa hverandre folgende mislige Aarin-
ger, der spotte Landmandens Haab og dor hans trange og
tunge Liv endnu trangere og tungere, saa synes mig man ikke
behöver nogen anden Forklaringsgrund til den store Tilvext
af Udvandringen til Amerika iaar.

Af Tabel No. 7, som jeg har opgjort efter höist ufuld-
stændige Meddelelser, sees, at der af Bygdemagasiner endnu
findes 2 i Amtet, nemlig Kkebos og Opdals. Klæbo Bygde-
magasin skriver sig fra Aaret 1815 og har en Beholdning
Korn af 210 Tönder og i Penge af 680 Spd. Guldals Foged
siger : „noget Bygdemagasin, som er i Virksomhed, existerer
ikke i Fogderiet." Det i forrige Femaarsberetning omtalte
„Mustes Landbönders fælles Kornmagasin, der blev oprettet i
Singsaas den 8de Marts 1826 og det saakaldte Kirkemagasin
i Flaa Sogn, der blev oprettet i 1819, maa altsaa være gaaet
ind *)• Derimod er Opdals Bygdemagasin, der blev oprettet i
1804 (se Kongelig approberet Plan af 17de Februar 1829)
endnu i Virksomhed, skjönt dets Kapitalkraft til at virke i den
oprindelig bestemte Hensigt senere er betydelig svækket. Saa-
ledes blev ved Opdals Sparebanks Oprettelse 2,000 Spd. taget
fra Magasinet til deraf at danne Bankens Grundfond, og senere
er, efter Lensmand 1VIjöens Opgivende, atter 2,000 Spd. taget
fra Magasinet til Indkjob af Skolejord og til faste Skolers Be-
byggelse. Derhos bestemtes, at Magasinets Kornfond ikke
skulde overstige 1000 Tönder Byg. Magasinets nuværende
Beholdning i Korn og Penge kan ikke nöiagtigt opgives, förend
Skolebyggefondet er tilfredsstillet, hvilket er bestemt at skulle
ske efterhaanden, som udestaaende forfaldne Kornrestancer ind-
komme i Penge.

I forrige Femaar bleve Bygdemagasinerne i Selbo samt
Stadsbygden og Rissen ophævede.

Amtets Sparebanker er i Femaaret foröget med 2, nem-
lig Bynæssets, oprettet i 1855, og Hevnes, der endnu mangler
Kongelig Approbation. De ere altsaa nu 12 i Tallet, nemlig:
Strindens, Klæbos, Selbos, Bynæssets, Melhus's, Horrigs, Röros,
Opdals, Örkedals, Örlandets, Stadsbygdens og Hevnes.

Da Extracter af Sparebankernes Regnskaber hvert Aar
indsendes til det Kongelige Finants-Departement, ansees det
overflödigt her at give nogen nærmere Udsigt over deres Sta-
tus m. V. De betydeligste ere Strindens, Röros, Örlandets
og Örkedalens.

Antallet af private, af Kongen approberede og i Virksom-
hed værende Brandassuranceforeninger er nu 9, nemlig en i

*) Af en vedlagt Skrivelse fra Guldals Foged af 22de Novbr.
1866 sees, at dette ikke ganske forholder sig saaledes.

Selbo, men for hvilken dennegang al nærmere Underretning
mangler, en i Klæbo med en Beholdning af 575 Spd., en i
Bynæsset med en Forsikringssum af 89,300 Spd. og en Be-
holdning af 15 Spd., en i Meldal med Forsikringsbelöb af
165,000 Spd. og Beholdning af 1,300 Spd., en i Rennebo,
hvori næsten alle Bygdens Husebygninger ere forsikrede til
Del af deres Værdi. Tidligere har ingen aarlig Contingent
været erlagt, men herefter skal erlægges 10 Skill. af Hundrede
af Forsikringssummen. Fremdeles er der en Brandforsikrings-

Forening i Opdal med et Forsikringsbelöb af 132,000 Spd.,

en i Aalen, hvori var assureret for 46,820 Spd. med en Kas-
sebeholdning af 205 Spd. 43 Skill., en i Röros med et For-
sikringsbelöb af 118,000 Spd. og Beholdning af 1,095 Spd.

samt en i Stadsbygden, hvori forsikres Bygninger fra hele Fo-
sens Fogderi. Deri var ved Femaarets Udgang tegnet Assu-
rance til Belöb 391,299 Spd. Den aarlig indvundne Præmie
har tilsammen for alle 5 Aar udgjort omtrent 1,328 Spd. og
Skadeserstatningen 950 Spd.

Angaaende Melhus Prwstegjelds Brandassurance-Forening
meddeles heller Ike dennegang nogen nærmere Oplysning, og
den maa derfor antages ikke at have været i Virksomhed. I
Soknedalen har en saadan Forening været paatænkt, siger
Fogden, men den er endnu ikke traadt i Virksomhed. Heller
ikke den ved Kongelig Resolution af 28de September 1864 ap-
proberede Brandassurance-Forening i Örkedal har i Femaaret
været i Virksomhed.

Nogen större offentlig eller almindelig Ulykke har ikke
ramm et Amtsdistrictet i Femaaret , naar undtages Misvext-
aarene.

Af Oversvömmelser har der i Femaaret kun været en
betydeligere, nemlig ved St. Hans Tider 1864, da efter et
vedholdende stærkt Regnskyl Elvene og Bækkene i Guldalen
med Eet svulmede op og brusede med saadan Magt over alle
Bredder, at Veimure, Broer og Veibaner i lange Strækninger
bleve ödelagte til flere Tusinde Dalers uventet Udgift for Am-
tets Veikasse. Af Lerfald og Udglidninger har der, for ikke
at nævne det, som rammede Jernbanen, strax efter dens Afle-
verelse, kun været tvende betydeligere, nemlig ved Leraanden
i Buviken og Qvammen i Melbus 1863, hvorved 4 Mennesker
(1 Voxen og 3 Börn) omkom, og den endnu större Udglidning
af en Myr paa Bynæsset i 1865, hvorved et langt Stykke af
den offentlige Vei med Bro gik ud og mangfoldige Maal Ager
og Eng bedækkedes i flere Fods Höide af de oplðste Ler-
masser.

Al större almennyttige Foretagender, som i Femaaret ere
blevne udförte inden dette Amts Grændser, har jeg omtalt det
Vigtigste, nemlig Fuldförelsen af Throndhjem- Støren-Jernbane
og flere Vei- og Broanlæg. Udtapning af Björnsvandet i Op-
dal, Myrdyrkningsarbeidet paa Österaat i Örlandet, Oprettelsen
af Fattigarbeidshuset i Strinden, Fuldförelsen ved Amtets Vei-
inspectör, Capt. 0. Krefting, af et större Kart over Amtet og
dettes Udgivelse i Trykken — se Amtsformandskabets trykte
Forhandlinger for 1863 Pag. 12, 39 og 191 maa ogsaa
dertil henföres.
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B. Throndhjems Kjiibstad.
Handel.

I Magistratens Beretning om Throndhjems Byes ökono-
miske Forfatning, dateret 29de August d. A., henvises, hvad
Kapitlet om Byens Handel angaar, til Bilag No. 1, Börs- og
Handels-Comiteens Beretning for Femaaret.

Idet jeg ogsaa henholder mig til bemeldte Beretning, skal
jeg nedenfor meddele det Væsentligste af dens Indhold, hvoraf
man faar det almindelige Indtryk, at Byens Handelsvirksomhed
i Femaaret 1861-1865 ikke har taget noget Opsving af Be-
tydenhed, men at den maa siges at have holdt sig i det jevne
Spor, hvori den var indkommet efter Krisen i 1857, nvilket
lover stadig, .om end langsom Fremgang.  Folkemængdens
Tilvext og Communicationsvmsenets Forbedring foröger og
letter Forbruget. Behovene voxe, Importen tiltager og Han-
delsvirksomheden stiger i den Retning. Men Exporten er om-
trent den samme.

„Handelen har — som Borgermesteren siger — for Thrond-
hjems Vedkommende ikke sögt nye Veie." Den thronclhjemske
Handelsstand er, som det thrönderske Folkefærd i Alminde-
lighed, paalidelig, stö og solid; men medens man paa den ene
Side trygt kan sige den fri for alt Slags Flokseri og vild
Spekulation, maa det nok paa den anden Side indrömmes, at
Forsigtigheden og Tilbageholdenheden undertiden er vel stor,
og at den throndhjemske Handelsstand ikke i de senere
Aar har udviklet en Kraft, Virksomhed og Foretagsomhed,
som fuldt svarer til dens Capital, Kredit og Indsigt, og %I-
gelig heller ikke vundet tilsvarende Resultater.

Angaaende de i Femaaret indtrufne politiske Begivenhe-
der — bemærker Comiteen -- er der ikke nogen, som mere
ligefrem har berört Byens Handelsvirksomhed. Saaledes blev
den af Krigen i Danmark foranledigede Spærring af de tydske
Havne i Ostersöen uden synderlig Betydning for Throndhjem,
der har sine ulige vigtigere Forbindelser med Danmark, og de
tydske Nordsö-Havne. Det samme gjeelder om den langvarige
amerikanske Borgerkrig, da Throndhjem ikke staar i direkte
Forbindelse med nogen af de under samme blokerede Havne.
Virkningerne af denne Krig sporedes her ikkun i den for hele
Verden fælles Fordyrelse af Bomuld og Tobak.

Angaaende den franske Handels- og Söfartstraktat ytrer
Börs- og Handelscomiteen sig saaledes : „Medens Afslutningen
af Handels- og Skibsfartstraktaten med Frankrig i forrige Aar
er en Begivenhed af stor Betydning for vort Land, — dels
indirekte, fordi den tvinger Styrelsen ind paa en liberalere
Toldbeskatning og derigjennem formodentlig paa et helt for-
andret Skattesystem, dels direkte ved de betydelige Nedsæt-
telser i Skibsafgifterne og tildels ogsaa i Tolden i Frankrig,

hai Sagen for Throndhjems Vedkommende, hvis Skibsfart
og Udskibning til nævnte Land er ringe i Sammenligning med
Vest- og især Östlandets, mindre Interesse. Af vore Udför-
selsartikler har, ved Siden af Trælasten, kun Kobber faaet no-
gen Lettelse, hvorimod Fiskevarer (med Undtagelse af Rogn,
som i senere Aar slet ikke udföres herfra) fremdeles ere be-

tyngede med saadanne Afgifter, at Lidet eller Intet finder
Veien til de franske Havne."

Forövrigt oplyser Comiteen, at Udförselen af Varer fra
Throndhjem ikke har afveget meget fra hvad den var i det
nærmest foregaaende Tidsrum. Af Fiskevarer er noget mere,
af Kobber og Trælast noget mindre udfört, hvilket sees af
nedenstaaende Tabel:

1856-1860 .	 1861-1865.
Garkobber Skg .	 , 11,551

	
10,565

Trælast Læster	 . 24,379
	

23,922
Törfisk Vog .	 . 147,237

	
152,469

Klipfisk -	 . 635,796
	

745,869
Fedsild Tönder	 . 116,621

	
137,940

Tran	 .	 8,486
	

10,048
Af Lerens Valseverks Production (se foran) er i Fem-

aaret Intet udfört til Udlandet, men alt forbrugt inden Landet.
Dette samme er Tilfældet med de ved Leren producerede svovl-
syrede Been.

Af Chromfabrikens Production, der af Comiteen opgives
til 1,481,486 TE Chromsalt i Femaaret eller omtrent 296,297

aarlig, er derimod det Meste udskibet; dog henligger en
hel Del endnu her, da Afsætningen til Kattuntrykkerierne,
paa Grund af Bomuldsnöden, i længere Tid var standset.

Medens Kobberpriserne i Femaaret har staaet lavere, end
tidligere, ja endog — som tidligere anfört — ere gaaede ned
til 58 Spdlr. i Periodens sidste Aar, har Fiskevarerne, eller
i alt Fald den vigtigste, Klipfisk, holdt sig i höi, for ikke at
sige stedse stigende Pris.

I Byens Import viser sig for de fleste Hovedartiklers Ved-
kommende en betydelig Tilvext, saaledes:

	

1856-1860.	 1861-1865.
Kaffe
	

5,705,282
	

7,628,125
Sukker -.	 5,593,063

	
7,567,739

Sirup -.	 1,993,697
	

4,430,579
Huder, saltede, - . • •	 981,062

	
1,299,013

Do. törrede, -	 228,761
	

428,100
Rug Tönder	 .	 215,845

	
309,962

Byg	 -	 221,985
	

351,655
Hvede
	

10,096
	

10,814
Hvedemel qr	 .	 2,472,146

	
4,031,566

Den stærke Tilvext i Indförsel al Kornvarer maa tilskri-
ves Uaarene i det Nordenfjeldske. Ogsaa i Stenkuls-Indförse-
len er en Forögelse foregaaet af over 123,000 Tönder i Fem-
aaret, som naturligt efter den stedfundne Forögelse af Damp-
kraftens Anvendelse, dels ved Dampskibsfartens Udvidelse, dels
ved Jernbanens Anlæg og dels ved udvidet Fabrikvirksomhed,
foruden at Brugen af Stenkul som Brændsel i Husholdninger
har været i Tiltagende.

Af Artiklerne Tobak og Bomuld er meget mindre indfört
i sidste end i forrige Femaar, nemlig:

	

1856-1860.	 1861-1863.
Tobak	 .	 1,925,424	 1,673,739
Bomuld - .	 294,757	 7,284

4
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En naturlig Virkning af Krigen i Nordamerika, der ogsaa
havde til Fölge Nedlæggelsen af Hommelvigens eller Halstad- •
elvens Bomuldsspinderi, som var den eneste större Consument
af Bomuld paa disse Kanter.

Indförselen af Salt har holdt sig omtrent ved det Samme,
eller ca. 4,000 Tönder mindre end i Femaaret 1856-1860.

Om Tilrondhjem-Stören-Jernbane ytrer Comiteen sig saa-
ledes : „Jernbanen til Stören, hvis  Anlæg paabegyndtes i det
forrige Femaar, blev endelig fuldfört i 1864. Om dens store
Nytte for Færselen mellem Byen og Districterne söndenfor,
kan der naturligvis kun være een Mening, og Driften har, som
bekjendt, indbragt langt mere, end man var berettiget til at
vente saa kort Tid efter dens Anlæg. Imidlertid er det öien-
synligt, at den först vil stifte den fulde tilsigtede Nytte, naar
den er bleven forlænget til Röros."

,,Samberselen med Sverige" — siger Comiteen „har
ikke taget det forventede Opsving, om den end fremdeles maa
antages at were i Stigende. Comiteen er nu, ligesaalidt som
tidligere, i Besiddelse af Opgaver over denne Rörelse".

Jeg har, for dog at kunne meddele Noget til Oplysning
i denne Retning, henvendt mig til Toldcassereren, fra hvem
jeg ogsaa har faaet en Opgave over samtlige fra Throndhjems
Toldsted til Sverige i Aaret 1865 udförte Varer, som her ved-
lægges. Deraf sees, at der af de udenlandske ufortoldede Va-
rer dog er gaaet Adskilligt over Throndhjem til Sverige, for-
nemmelig Kaffe, Sukker, Tobak og Kornvarer. At Loven af
18de Mai 1860 har en væsentlig Andel heri, er klart, men
hvor stor, kan ikke siges, da jeg savner Oplysning fra tidligere
Aar til Sammenligning.

Antallet af Byens Handlende ved Femaarets Udlöb sees
af vedlagte Tabel (Bilag No. 2 ved Magistratens Beretning).
Heraf sees, at det hele Antal af Handlende nu er 489 mod
480 ved Udgang af Femaaret 1856-1860, altsaa kun foröget
med 9, der ikke staar i Forhold til Folkemængdens Tilvext.
Men herved maa mærkes, at blandt de 480- for forrige Fem-
aar ogsaa er indbefattet 67 Öludskjænkere efter Magistrats-
bevilling, hvilke denne Gang ikke findes paa Tabellen. Deres
Antal var ved Udgangen af Aaret 1865 86.

Antallet af Handlende er altsaa i Grunden tiltaget med
76 siden forrige Femaar. Det er da især Detailhandlere eller,
som det i den forrige Tabel hedder, Kjöbmænd og Handels-
borgere, der have tiltaget, nemlig fra 354 til 419 eller med
65; dernEest Boghandlere, som ikke fandtes paa den forrige

medens der dog var som ,mindst 2 i Byen, nu anfört
til 7, Marketentere eller Restaurateurer fra 5 til 8-, Personer,
der ernære sig ved Handel i en enkelt Retning, hvoriblandt
10 Modehandlerinder og 1 Modehandler, fra 7 til 16. Der-
imod er Antallet af Grosserere aftaget med 1 og Hökere med
7. BrEendeviinshandlernes Antal er uforandret det samme, 30
Stykker. Ved Udgangen af Aaret 1845 angaves de Handlen-
des Antal til 402, dengang ogsaa uden Öludskjænkere.

Noget större Fallissement har ikke indtruffet.
Der er nu 3 Skibsmæglere og 2 Vare- og Vexelmæglere

i Byen.
Den i forrige Periodes Slutning hersteds oprettede Pri-

vatbank (se forrige Femaarsberetning) er fremdeles i Virksom-
hed. Efter den offentliggjorte Beretning om dens Virksomhed
i 1865 har den stadigt og heldigt udvidet sine Forretninger.
Summen af de i Banken den 31te December 1865 indestaaende
fremmede Penge udgjorde Spdlr. 378,334, eller omtrent 95,000
Spdlr. mere end ved Udgang 1864.

Omsætningen paa de forskjellige Contoer har været om-
trent 2,450,000 Spdlr. indsat og 2,435,000 Spdlr. udtaget,
altsaa en Omsætning af omtrent 600,000 Spdlr. mere end det
foregaaende Aar. Til Discontering har været disponeret om-
trent 1,590,000 Spdlr., hvoraf igjen indfriet 1,489,000 Spdlr.
Porteföljen indeholdt ved Udgangen af Aaret 1865 437,519 Spd.
Brutto-Indtægten af Interesse, Provision og Kursavance i 1865
har udgjort Spd. 26,539, og Netto-Provenuet eller det rene
Overskud for s. A. Spdlr. 7,500, hvoraf efter Statuterne 20
pCt. eller 1,500 Spdlr. blev tilskrevet Reservefondet, som da
udgjorde 3,278 Spdlr., medens 6,000 Spdlr, udbetaltes som
Dividende til Actionærerne.

Skibs far t en er, naar Hensyn fornemmelig tages til
Byens egen Handelsflaade, gaaet tilbage, forsaavidtsom denne
er betydelig formindsket i Femaaret. Men forövrigt kan man
naturligviis ikke sige, at Skibsfarten paa Pladsen er aftaget
paa samme Tid, som det maa indrömmes, at Tilvexten i Va-
reindförselen tilsös fra Udlandet og i Udförselen herfra af Fi-
skevarer har været forholdsviis langt större, end den Tilbage-
gang, som har ladet sig tilsyne i Udförselen af Trælast og -
Kobber.

Medens der paa d et herværende private Skibsværft efter
forrige Femaarsberetning beskjæftigedes gjennemsnitlig 90 Ar-
beidere og var leveret i Perioden 6 nye Fartöier af tilsammen
327k Com.-Læsters Drægtighed, har samme Skibsværft i sidste
Femaar ikkun beskjeeftiget gjennemsnitlig 72 Arbeidere og le-
veret 1 nyt Fartöi, nemli g Brig ,,Hebe,, paa 85 Com.-Læster.
Byens Handelsflaade er i Femaaret formindsket med 25 Far-
Wier af tilsammen 426 Læsters Drægtighed. Den udgjorde
nemlig ved Periodens Slutning ikkun 96 Fartöier paa 4,573
Com.-Læsters Drægtighed. En af Aarsagerne til denne Til-
bagegang maa vel være at söge i Dampskibsfartens Udvidelse,
hvilken især er indtraadt, efterat det nordenfjeldske og det
bergenske Dampskibsselskab have overtaget den hele Damp-
skibsfart mellem Hammerfest og Hamburg.

Det nordenfjeldske Dampskibsselskabs Status for Periodens
5 Aar kan sees af Bilag No. 3 ved Magistratens Beretning.
Dets nuværende Dampflaade bestaar af Ni delven paa 70 He-
stes Kraft nominelt (effektivt 140) og 83 Com.-Læster, H a -
k on Jarl paa 60 Hestes Kraft nominelt (effektivt 260) og
117 Com.-Læster, N o r dia n d, drægtig 140 Com.-Læster og
Thron dhj em, drægtig 1271 Com.-Læster, begge ny anskaf-
fede og angivne til 70 Hestes Kraft nominelt (300 effektivt).

Til Fart paa Throndhjemsfjorden, afvexlende med det æl-
dre Dampskib In dh err e d, drægtig 36 Com.-Læster og paa
45 Hestes Kraft, som nu skal fornyes eller ombyttes med et
nyt, er anskaffet et nyt Dampfartöi 0 s c ar paa 25 Hestes
Kraft og af 35 Com.-Læsters Drægtighed.

Den lille Dampbaad Martell° paa 18 Hestes Kraft og af
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141 Com.-Læsters Drægtighed fortsætter endnu sin Virksom-
lied, dels som Buxeringsfartöi, men stadigt med Passagerer og
Gods mellem Throndhjem og Orkedalen. Den siges ogsaa
at skulle ombyttes med et nyt Fartöi, hvilket nok kan være
paa Tide.

I Femaarets Lob har engelske og spanske Dampskibe
oftere anlöbet Byen for Udförsel af Svovlkis og Klipfisk.

Det nordenfjeldske Söforsikrings-Selskab har ogsaa i sidst
afvigte Femaar været i Virksomhed. [Heroin haves fornøden
Oplysning i de ved Magistratens Beretning som Bilag No. 4
fremlagte Opgaver for Periodens 5 Aar. Heraf erfares —
blandt Andet —, at Selskabets Fortjeneste i Femaaret har
udgjort tilsammen omtrent 10,000 Spdlr., der dels er afsat til
Reservefondet dels udbetalt Actiehaverne som Udbytte. I sid-
ste eller 15de Regnskabsaar fra iste April 1864 til 31te
Marts 1865 var af Selskabet tegnet paa 1,101 Policer til Be-
löb 1,089,680 Spdlr.

Navigationsskolen og Observatoriet have i Perioden fort-
sat deres Virksomhed. Elevantallet paa Navigationsskolen er
gaaet nedad.

Til Havnens Forbedring er en Begyndelse gjort i Fem-
aaret ved den besluttede Anskaffelse af et Dampmudderappa-
rat paa 8 Hestes nominelle Kraft for en Pris af omtrent 9,000
Spdlr. Det er forarbeidet ved Nidelvens Fabrik og har be-
gyndt sin Virksomhed i indeværende Aar.

Tabellen paa det foran nævnte Bilag No. 2 viser Antal-
let af Skippere at være 90, boende i Byen, og 5 udenfor
Byen, altsaa tilsammen 95 imod 61 paa forrige Femaars Ta-
bel. Men der var desuden opfört 106 Fartöisförere i inden-
rigsk Fart, hvilke paa . nærværende Tabel ganske mangle.
Naar disse tages med, faar man 167 Fartöisförere i Femaaret
1856-1860 og 95 ved Udgang af Femaaret 1861 til 1865.
At Skippernes Antal har aftaget, er en naturlig Folge af Han-
delsflaadens Formindskelse.

Haandveerksdrift.

Under Bilag No. 5 ved Magistratens Beretning er frem-
lagt en generel Oversigt over Haandværkstilstanden i Fem-
aaret, til hvilken Borgermesteren i det Væsentligste har hen-
holdt sig, idet han bemærker, at Haandværksdriften ikke har
gjort noget betydeligt Fremskridt. Det er vistnok sandt. Men
dog kan man vel sige, at Haandværket her i Byen omtrent
staar paa samme Standpunkt, som i Landets övrige Byer.
Det er nogenlunde fuldstændigt repræsenteret og i enkelte
Haandværk gives fortrinlige Arbeidere. De forholdsviis ikke
faa Udmærkelser, som ved Industri-Udstillingen i Stockholm
tilfaldt Udstillere af Haandværksstanden her fra Stedet, vise,
at Arbeidsdygtighed ikke mangler. En af Grundene til at
Haandværket hersteds ikke kan tage noget ret Opsving, er
vistnok den Omstændighed, at det allerede i og for sig noget
indskrænkede Felt for dets Virksomhed bliver endnu trangere,
fordi de vanskeligere, större og finere Arbeider gjerne forskri-
yes hjem fra Udlandet eller fra Hovedstaden.

Af den ovenfor nævnte Tabel No. 2 sees, at Antallet af
Haandværkere, som ere i Laug, ved Femaarets Udgang var

48 Skræddere, 82 Skomagere, 31 Snedkere, 12 Guldsmede og
33 Bagere, eller tilsammen 206 Mestere, samt udenfor Laug
12 Smede, 12 Blikkenslagere, 4 Kobberslagere, 25 Malere, 15
Garvere, 10 Hattemagere, 7 Bogbindere, 7 Urmagere, 5 Glar-
mestere, 9 Bundtmagere, 3 Sukkerbagere, 11 Sadelmagere, 9
Seilmagere, 3 Blikmagere, 8 Stolmagere, 6 Pottemagere og 4
Gartnere, tilsammen 150 Mestere udenfor Laug.

Tabellernes Antal af flaandværksmestere med Borgerskab
er altsaa 356. Som Frimestere eller Haandværkere uden Bor-
gerskab har Tabellen desuden et Antal af 76 Personer, foruden
i de forhen anförte Haandwerk, ogsaa i Gjörtler-, Skjærsliber-,
Börstenbinder-, Træskjærer- og Strömpevæver-Professionen, hvor-
til kommer 15 Fotografer. Endelig er i Tabellen opf6rt under
en egen Rubrik for „Personer, der have Borgerskab uden at
henregnes til nogen af de foranstaaende Classer," Fölgende,
der dog ogsaa maa henregnes til Haandværkere, nemlig : 4,
Bogtrykkere, 13 Bödkere, 33 Slagtere, 10 Murere, 7 Farvere,
4 Tömmermestere, 4 Tobaksspindere, 3 Hjul- og Vognmagere,
4 Dreiere, 4 Barberere, 3 Bössemagere, 3 musikalske Instru-
mentmagere, 2 optiske og chirurgiske Instrumentmagere, 2
Handskemagere, 1 Kammager, 1 Possementmager, 1 Sæbesyder,
2 Lithografer, 2 Kurvmagere og 3 Korkeskjærere, med flere
Betjente hver. Disse sidstnævnte Haandværkere udgjöre et
Antal af 106. Det hele Antal af Haandværkere bliver efter
dette 744 Personer.

Ved en urigtig Anförsel i den ved Magistratens forrige
Femaarsberetning fremlagte Liste var den Feil indlöbet i min
Femaarsberetning af 1861, at Guldsmedlauget deri anförtes
som ophævet i Femaaret. Det lever endnu. Derimod er i
sidste Femaar et andet Laug, nemlig Smedenes, gaaet ind, saa
at Laugenes Antal nu er 5, nemlig Skrædder-, Skomager-,
Snedker-, Guldsmed- og Bagerlauget. Laugsmesternes Antal
som forrige Gang — rigtig regnet — var 223 er nu 206.
Dengang var de udenfor Laug værende Haandværksmesteres
Antal 202 og nu 150, hvorimod Frimesternes Antal nu er op-
givet til 76 og dengang kun til 3, medens ingen af de övrige

nu i Tabellen anförte Haandværkere findes optaget i Totalsum-
men, der efter Tabellerne for forrige Femaar kun udgjör Alt i

Alt 428, medens de efter nærværende Tabel — som vist
opgaa til 744 Personer. Svendenes og Drengenes Antal er
derimod omtrent uforandret — 748 dengang og 755 nu.

Throndhjems offentlige Tegneskole har i Femaaret været
jevnt besögt, og dens Virksomhed har været tilfredsstillende —
siger Borgermesteren.

Fabrikdrift.

Nogen ny Fabrik er ikke opstaaet i Femaarets Löb, og

nogen Tabel er ikke fremlagt af Magistraten. Derimod henvi-
ses til de som Bilag No. 6, 7 og 8 fremlagte Opgaver fra

Nidelvens og Trolla Maskinværksteder samt fra Pienes Snor-
og Baandfabrik over Virksomheden i Femaaret, medens der

angaaende Klem & Hansens Dampgarveri og den Fabrikvirk-
somhed, som foregaar i Slaveriet, Tugthuset, Tvangsarbeids-
anstalten paa Vollan og de milde Stiftelsers Arbeidsindretnin-
ger, saasom Carl Johans, Hans Nissen & Hustrues etc. etc.
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— aldeles ingen Oplysninger er meddelt. Hvad Strafanstal-
terne og de milde Stiftelser angaar, er ogsaa yderligere Oplys-
ninger her overflödige, da de paa anden Maade meddeles Re-
gjeringen. Derimod har jeg angaaende den private Fabrikdrift
i Kjöbstaden fundet det fornödent at tilveiebringe en Tabel
efter det foreskrevne Schema, som her  fremlægges.

Nidelvens Maskinværksted, der er den betydeligste her-
værende Fabrik, har i Femaaret yderligere udvidet sin Virk-
somhed ved Forfærdigelsen . af Lokomotiv for Jernbaner, af
flere Dampfartöier, hvoriblandt 2 mindre Dampbaade til Spa-
nien, det forhen nævnte Dampmudderapparat med Skrog af
Jern for Byen, med flere Dampmaskiner. Större og mindre
Reparationer af Dampskibe og Lokomotiver ere ogsaa udförte.
Productionens Störrelse har i Gjennemsnit været 1,500 Skpd.
aarlig og Arbeidsstokken udgjorde ved Udgangen af Femaaret
120 Mand.

Trolla Brug, der ligger ; Mil fra Byen — ikke som i
forrige Beretning anfört 1 Mil — ved Fjorden, som dog der
ikke danner nogen Havn, har nu ved en langs Kysten opar-
beidet privat Vei erholdt en nogenlunde bekvem og sillier
Forbindelse med Byen overland. Det har i Femaaret været i
tiltagende Virksomhed. Det har beskjæftiget omtrent en 50
Mand, fordelte i Stöberiet, Maskinværkstedet, Smedien og Sned-
kervwrkstedet samt i de sidste af Periodens Aar i Kjedelværk-
stedet. Stöberiets Product angives at gaa op til omtrent 1,500
Skpd. aarlig. Med Bruget er forenet en IVIölle, der har været
i stadig Drift, med en Formaling af omtrent 5,000 Tönder
aarlig.

Den nævnte Snorfabrik blev i 1863 betydeligt udvidet og
drives nu med en Dampmaskine paa 6 Hestes Kraft samt be-
skjæftiger daglig indtil 40 Arbeidere, hvorved 10 Væverstole
og omtrent 100 andre Maskiner ere i stadig Gang. Forbruget
af Garn har i de forlöbne Aar været med et Middeltal omtrent
6,340 Pd. Uldgarn og 5,820 Pd. Bomuldsgarn aarlig.

Angaaende de øvrige Fabrikanlæg henvises til Tabellen.
Ikkun skal jeg med Hensyn til Dampsagen bemærke, at den
ligger meget beleiligt lige ved Söen og Lastetomterne samt at
den har været i god og stadig Gang; men angaaende det til-
virkede Product har ingen Oplysning været at erholde.

Fyrstikkefabriken i Ihlen er den i forrige Beretning omtalte
fra Röros hidflyttede.

3 Malterier og Ölbryggerier ere i Femaaret nedlagte, men
de tilbageblevne 4 eller i alt Fald enkelte af dem har for-
meentlig i tilsvarende Grad udvidet sig. Ogsaa et Brænderi
er nedlagt, saa der nu kun er 1 tilbage, det Lysholmske.
2 Reberbaner sees ogsaa at være nedlagte.

Derimod er i Femaaret som ny tilkomne anfört 2 Destil-
lationsfabriker samt 1 Sæbesyderi og Lysfabrik.

Bergværksdrift.

Under den især i Periodens sidste Aar raadende Skjærp-
ningsfeber har der ogsaa i Byens Udmark været skjærpet efter
Svovlkis i det Uendelige. Efter Bergmester Ellefsens som Bi-
lag No. 9 ved Magistratens Beretning fremlagte Skrivelse af
Ste Marts d. A. skulde 12 Muthingsbreve paa Svovlkis i

Byens Udmark være udtagne; men Bergmesteren anser de
Anvisninger, han har befaret, at være uden synderlig Værdi.

Angaaende Skibsbyggeriet er det Fornödne foran anfört,
og om Jordbruget er fra Magistratens Side Intet oplyst. Herom
er heller intet Andet at berette, end at der inden selve Byens
Omraade findes adskillige Haver, hvor de almindelige Havesa-
ger dyrkes med Held, samt at der i den saakaldte Bymark,
som er meget vidtlöftig, men for det Meste bestaar af Fjeld,
Mark og Myr, findes nogle ikke just meget fede Havnegange,
ligesom der paa Rydningspladsene drives et Jordbrug, som
staar temmelig lavt.

Ved Loven af 1863 kom adskillige Skylddaler af Strin -
dens matrikulerede Jord ind under Byen, og der drives Jord-
brug som för.

Blandt almennyttige Indretninger omtales af Magistraten
et i Femaarets Löb oprettet nyt Brandforsikringsselskab. Det
kaldes Throndhjems Brandforsikringsselskab, og dets Plan er
approberet ved höieste Resolution af 18de November 1863.
Angaaende dette Selskabs Tilstand og Vilkaar henvises under-
danigst til de fuldstændige Meddelelser i saa Henseende, som
ere fremlagte under Bilag No. 10 ved Magistratens Beretning.

Selskabets Fond bestaar af 500,000 Spd., fordelt paa
5,000 Actier, hver paa 100, hvoraf 20 pCt. eller 100,000 Spd.
er indbetalt, medens der for Resten er stillet Sikkerhed. Ved
Udgangen af 1863 androg de löbende Risikoer til 1,220,666
Spd., 1864 til 2,237,679 Spd., fordelt paa 30 Agenturer, og
ved Udgang 1865 til 2,527,329 Spd., fordelt paa 35 Agenturer.

Efterat Selskabet under de förste 5 Fjerdingaar af dets
Virksomhed havde havt en Nettofortjeneste af 13,000 Spd.,
hvoraf det Halve uddeltes som Udbytte til Actieeierne og den
anden Halvdel oplagdes som Reserve- og Fyldingsfond, medgik
i 1835 Aarets Fortjeneste til Dmkkelse af Erstatningsansvar i
Anledning af Brandskader, der androg til et samlet Belöb af
over 22,000 Spd.

Angaaende Byens Gasværk bemærkes, at den i forrige
Femaarsberetning bebudede Udvidelse af samme til Baklandet
har fundet Sted.

Den nye Jernrörs-Vandledning, som ogsaa blev anmeldt i

forrige Beretning, er i sidste Femaar kommet istand med en
Bekostning af omtrent 62,000 Spd.

Derom ytres i Magistratens Beretning Fölgende : „Indta-
get er i Steenbjerget ovenfor Ihlen i en Höide af omtrent 260
Fod over Havfladen, hvilken Trykhöide kan foröges omtrent
100 Fod i Tilfælde af, at extraordinære  Omstændigheder skulde
gjöre det fornödent. Fra Indtaget ledes Vandet i et 12" og
9" Jernrör til Byen, hvor det er fordelt omkring i Byens Gader
med 6" og 4" Rör og ved 2de Ledninger under Elven i 6"
Rör til Baklandet. Vandstændere til frit almindeligt Brug ere
anbragte paa omtrent 20 forskjellige Punkter i Byen, og ville
efter derom falden Beslutning inden Communebestyrelsen efter-
haanden forfleres. Ved Siden herd' er Vandet indtaget i de
fleste Huse i Byen, og det er formeentlig kun de mindste og
fattigste Huseiere, der endnu ikke have forsynet deres Huse
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med Vandindtag. Ved Communebestyrelsens Beslutning af 2den
November 1865 er Afgiften for Vandindtag nu saaledes nedsat,
at der for Bygninger, hvis Assurancetaxt ikke er over 500 Spd.,
betales aarlig 60 Skill., Bygninger , hvis Assurancetaxt er
over 500 Spd. indtil 1,500 Spd., 1 Spd., Bygninger, hvis As-
surancetaxt er over 1,500 Spd. indtil 2,500 Spd., 2 Spd.,
Bygninger, hvis Assurancetaxt er over 2,500 Spd., 3 Spd.

For at bringe ind i Bykassen, der har bekostet Vandvmr-
ket, de 20 pet., hvormed Brandkontingenten ved Kongelig Re-
solution af 16de Januar 1864 er bleven nedsat paa Grund af
Vandværket, er ved den samme Beslutning af Communebesty-
relsen paalagt en Vandskat, der rammer samtlige skattepligtige
Brandtaxter, saavelsom de i deres Sted trædende Skattetaxter
med en pCt., men som dog for Bygninger, der ere assu-
rerede i den almindelige Brandforsikrings-Indretning ikke maa
overstige de ovennævnte 20 pCt. af Brandkontingenten. Denne

.;gel anlagte og ypperlige Vandledning har allerede vist sin
Gavnlighed for Byen."

Ved dette kraftige og i alle Dele hensigtsmæssigt indret-
tede Vandværk er Byen ogsaa blevet sat istand til at indrette
sit Brandvæsen paa en tidsmæssig og respectabel Maade.

Den i forrige Femaarsberetning som nedreven omtalte
Bybro er for længst igjen opfört med en Bekostning af 15,000
Spdir.

Bespisnin gs-Indretningen har fremdeles været til alminde-
lig Afbenyttelse. Beretning om dens Virksomhed vedlægges
af Magistraten som Bilag No. 11. Heraf sees, at Indretningen
ved Udgang 1865 eiede 3,618 Spd. imod 1,720 ved Udgang
1860. Formuen altsaa foröget i Femaaret med 1,890 Spd.
I det hele Fe m aar har den leveret tilsammen 1,271,890 Por-
tioner Mad a 2 Skill. pr. Portion, hvoraf 246,415 til Fattig-
væsenet, 8,954 til Carl Johans Arbeidsstiftelse og 916,521 til
Private.

Byens Söndagsskole og 3 Borne-Asyler have i Femaaret
fortsat deres Virksomhed som tidligere. I forrige Femaarsbe-
retning er gjort Rede for Anvendelsen af den opsparede Sjet-
tepart af Angellsstiftelsernes Indtægter ved Kongelig Resolution
af 25de Juli 1860.

Den i Post 1 af denne Resolution bestemte Udvidelse af
Pladserne i det saakaldte Kloster eller Thomas Angelis Hus
har fundet Sted ved Opförelse af en Tilbygning for et halvt
Snes nye Pladse. Denne Bygning er i Femaarets Slutning ble-
ven ferdig.

Den i Resolutionens Post 2 omhandlede Omordning af
Almueskolevæsenet i Throndhjem har ogsaa fundet Sted i

Femaarets Löb, og Byens Almueskolevæsen maa nu siges at
være ordnet paa en tilfredsstillende Maade med forholdsvis
ringe Opofrelse fra Communens Side.

Angaaende den techniske Læreanstalt, som ifölge samme
Resolution tænkes oprettet og vedligeholdt ved Resten af Op-
lagscapitalen og de aarlige Indtægter, er der endnu ingen af-
gjörende Beslutning fattet. Det er at haabe, at Noget i den
Retning vil blive gjort för Udgangen af 1874, der ved tit-
nævnte Resolution fastsættes som terminus ultimus for den her
omhandlede Anvendelse af Sjetteparten. Blot det ikke ogsaa
her gaar saa, at man gaar Glip af det Gode ved ikke at lade
sig nöie uden med det Bedste.

Det i sidste Femaarsberetning fremsatte Omrids af Hospi-
talssagens vidtlöftige Gang kan nu fuldstændiggjöres med Be-
retningen om, at Statuter for Hospitalsstiftelsen ere „confirme-
rede og stadfæstede" ved Kongelig Resolution af 22de October
1864, hvorved den Sag endeligen er bragt i Orden, til stort
Gavn for Byen og de tvende throndhjemske Amter.

Tvangsarbeidsanstalten paa Vollan, Dövstumme-Institutet,
Sindssygeasylet, Throndhjems Sparebank, Arbeiderforeningen,
den dertil knyttede Spareskillingsbank ere i Magistratens Be-
retning ikke nævnte.

Næst at henvise til, hvad derom er anfört i forrige Fem-
aarsberetning , hvilket i alt Væsentligt fremdeles finder sin
Anvendelse paa disse almennyttige Indretninger, skal jeg kun
i Almindelighed bemærke, at de alle temmelig uforandret har
fortsat sin Virksomhed ogsaa i sidste Femaar, samt at den
forrige Gang som paatrængende antydede Udvidelse af det til
Hospitalet knyttede Sindssygeasyl nu vil blive opnaaet paa en
for det Nordenfjeldske langt virksommere 1VIaade, nemlig ved
Opförelse i Omegnen af Throndhjem af en större Asyl- og
Helbredelsesanstalt for Sindssyge.

Ved Kongelig Resolution af 28de Mai 1861 er fast Söret
oprettet for Throndhjem efter Lov af 24de Marts 1860, og ved
Kongelig Resolution af 6te August 1864 er Fængselsvæsenet
Throndhjem erkjendt ordnet efter Lov af 13de October 1857.

Med Byens Veie og Gader er i Femaaret ingen anden
Forandring indtraadt, end at de ere blevue i höi Grad forbe-
drede ved större Bevilgninger fra Communebestyrelsens og hen-
sigtsmæssige Forföininger fra Stadsingeniörens Side.

Af Ildebrande har der i hele Femaaret ikkun været en
ganske ubetydelig i selve Byen, hvorved Taget paa Arbeider-
boligen nedbrændte. Desuden brændte et Skib, som laa til
Ankers paa Ihlebugten.

Med Hensyn til Byens Skattevæsen oplyser Magistraten
Fölgende :
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„Belöbet af de udlignede Skatter var:

1861 • 1862 1863 1864 1865

Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. . Spd.	 • Skill.
a) paa Næring og Indkomst . 	 . 21,615 13 22,013 110 22,017 80 21,983 7 23,541 11
b) paa Brandtaxten 6,988 21 7,113 93 7,330 66 7,796 86 11,824 100
c) paa Grundtaxten	 .	 .	 •	 . 1,513 55 1,513 55 1,510 64 1,509 112 1,509 112

Tilsammen 30,116 89 30,641 18 30,858 90 31,289 85 36,975 103
d) Fattigskat 12,501 25 7,707 18 7,704 103 6,509 2 7,002 116
Den skattelagte Næring og Ind-
komst var	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 909,350 „ 945,700 „ 980,150 „ 1,003,000 „ 914,150
De skatteydende Indvaaneres Tal
var  	 .	 .	 .	 .	 . 1,705 „ 1,846 „ 1,899 „ 2,015 ,, 1,380

Den paafaldende Aftagelse i Belöbet af den skattelagte
Næring og Indkomst samt af Antallet af skatteydende Indvaa-
nere i 1865, sammenlignet med foregaaende Aar, er formeent-
lig foraarsaget, dels ved at adskillige formuende Indvaanere ere
fraflyttede Byen, dels ved Loven af 22de Juni 1863, der ind-
traadte i fuld Kraft med Aaret 1865 og hvorefter en Mængde
mindre Skatteydere bleve skattefrie og udslettede af Skatte-
mandtallet.

Foruden de nævnte Indtægter havde Bycassen et Tilskud
af Brændeviinsafgiften al 2,000 Spdlr. aarlig, ligesom den og-
saa i Vandafgiften har en ikke ubetydelig Indtægtskilde, der,
paa Grund af at Vandledningen mere og mere benyttes, er i
jevnt Stigende.

Fattigcassen havde i samtlige Aar et Bidrag af Breende-
viins-Afgiften af 6,000 Spdlr. aarlig. Desuden havde samme,
foruden nogle andre mindre Indtægter, Andel i de Angellske
Stiftelsers Revenuer til et Belöb af 3 a 4,000 Spdlr. aarlig."

Antallet af skatteydende Borgere er ikke opgivet af Byskrive-
ren i den under Bilag No. 2 fremlagte Tabel. Det er -
som sees - her af Magistraten anfört til 1,380 for Femaa-
rets sidste Aar 1865. (Ved Optælling af Skattemandtallet faar
jeg dog ud et Antal af 1,413 Skatteydere).

Den ökonomiske Tilstand i Almindelighed kan, efter hvad
der allerede er anfört, ikke siges at være gaaet fremad i Fem-
aaret. Börs- og Handelscomiteen ytrer sig for sit Vedkom-
mende derom saaledes:

„Miter Comiteens Formening har Byens Handelsvirk-
somhed i det Tidsrum, her omhandles, ikke afkastet saa stor
Fordel som de næst foregaaende Femaar; den almindelige Vel-
stand kan derfor neppe være voxet synderlig og Byens peku-
niære Evne er udentvivl ligefrem aftagen, dels ved Overflytning
af flere store Formuer til andre Steder, dels ved den for et
Par Aar siden iværksatte Udvidelse af Byens Grændser, der
har paafört Communen store permanente Udgifter uden at
medföre forholdsmæssig Lettelse for det tilgrændsende Di-
strict."

Og Borgermesteren har desangaaende folgende Udtalelse:
„De haarde Uaar, der have rammet hele det Norden-

fjeldske i flere paa hinanden folgende Aar, have selvfölgelig
ogsaa havt en skadelig Tilbagevirkning paa Byens ökonomiske
Forfatning i det Hele taget. Hertil kommer, at Byrderne for

Byen ere blevne brogede derved, at Forstæderne paa Landets
Grund ifölge Lov af 6te Juni 1863 ere blevne indlemmede i
Throndhjems Byes Jurisdiction, hvorved paakræves nye Udgif-
ter til Skole- og Fattigvæsenet, til Udvidelse af Vandværket,
Brolægningen og Belysningen m. m. Navnlig viser dette sig
med Hensyn til Fattigvæsenet, der har medfört betydelig for-
ögede Udgifter, hvorfor Fattigcassen, da Udligningen af Fat-
tigskat ikke har holdt Skridt med Behovet, i Aar er kommen
i en betydelig Underballance, der ikke kan afhjælpes uden ved
Paalwg af en meget större Fattigskat, hvorom ogsaa Udlig-
ningen for 1866 bærer Vidne, da Fattigskatten er fastsat til
11,500 Spdlr., under hvilket Belöb det neppe antages muligt
for Fremtiden at holde den."

Uden at kunne tilfulde indrömrne Rigtigheden af det An-
förte med Hensyn til de for Byen uheldige Virkninger af Lo-
ven af 6te Juni 1863, maa det dog tilstaaes, at den Forö-
gelse i Folkemængde, som er blevet Throndhjems By til Del
under det sidste Aarti, idet Indbyggernes Antal er steget fra
16,012 til 19,287 eller med 20,4 pCt., medens Befolkningens
Antal i Landdistrictet i samme Tid kun er voxet med 11,8, ikke
kan anföres som noget afgjörende Bevis paa Byens Fremgang
i ökonomisk Velvære eller Trivsel, da den ikke er begrundet
i Overskud af Födsler paa Byens gamle Omraade eller Tilflyt-
ning, men for en stor Del bevirket ved den nævnte Lov,
hvorved 43 Skylddaler og lidt over to Tusinde Mennesker
(2,080) gik over fra Strindens Præstegjeld til Throndhjems By.

Uden denne Tilvéxt i Folkemængde af ca. 2,000 Mennesker,
vilde Forögelsen kun have udgjort 1,275 eller 7,9 pCt.

Som Bilag No. 12, 13 og 14 er ved Magistratens Beret-
ning fremlagt de befalede Opgaver eller Tabeller over thing-
læste og aflæste Gjeldsbreve og Skifteudlæg, over afhændede
faste Eiendomme samt over afholdte Executions-, Arrest- og
Udpantningsforretninger. Deraf sees, at Antallet af thinglæste
Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste
Eiendomme, have i Femaaret udgjort 1,164 til et samlet Be-
löb 697,684 Spdlr., og af aflæste 824 til et Belöb af 396,844
Spdlr., medens det tilsvarende Forhold i Femaaret 1856 -1860
var : thinglxste Heftelser 945 til Belöb 593,068 Spdlr. og al-
læste 680 til Belöb 265,170 Spdlr. Altsaa i sidste Femaar
219 flere Heftelser thinglæste med et större Pengebelöb al
104,616 Spdlr. og 144 flere aflæste med et större Pengebe-
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löb af 131,674 Spdlr. Saaledes er Antallet af dette Slags
Thinglæsninger tiltaget med noget over 23 pCt., men af Af-
læsninger kun med lidt over 21 pCt.

Antallet af afhændede faste Ejendomme sees i sidste Fem-

aar at have udgjort 475 til et samlet Pengebelöb af 812,205,1
Spdlr., medens det i forrige Femaar var 450 til et Belöb af
565,040 Spdlr., altsaa i sidste Femaar 25 flere til et Belöb
af 247,165k Spdlr.

Executionsforretningernes Antal i sidste Femaar har ud-

gjort . .	 . 501 til Belöb 70,591 Spd.
og Udpantningsforretningerne . 3,819 — 	 31,087 —

samt Arrest paa Gods . . . 27 —	 6,112 —

	Tilsammen 4,347
	

107,790 —
medens de i forrige Femaar an-
gaves til 	  2,504

	
49,404 —

Altsaa mere i sidste Femaar . 1,843 til Belöb 58,386 Spd.
Saaledes — om ogsaa Arrestforretningerne gaa fra — mere
end den dobbelte Tilvext i sidste Femaar mod i Femaaret

1856-1860.
Alt dette tyder paa Tilbagegang, hvilket — som rimeligt

kan være	 især viser sig i det sidste af Periodens Aar, da

Virkningerne af Misvexten i Landdistricterne gjorde sig meest
gjældende.

Imidlertid kan efter min Overbevisning Tilbagegangen ikke
siges at være særdeles betydelig, end sige af nogen urovæk-
kende Beskaffenhed. Selv det Belöb af Fattigskat, hvortil dette
Aars Ligning gik op, 11,500 Spdlr. kan dog for en Bycom-
mune som Throndhjem ingenlunde siges at være  afskrækkende
eller meget trykkende, uden forsaavidt man i lange Tider har
været saa meget bedre vant i denne Henseende. At Tilstan-
den ikke kan være saa daarlig endda, viser det Efterfölgende.

Eiendomspriserne maa antages — tvertimod hvad der i
Landdistrictet er Tilfældet fremdeles at have været i Sti-
gende i sidste Femaar.

Efter Tabellen er der nemlig solgt 475 faste Ejendomme
for et Belöb af omtrent 812,205 Spd., altsaa til en Gjennem-
snitspris af omtrent 1,700 Spdlr. Denne Gjennemsnitspris
fandtes paa samme Maade i forrige Femaar at udgjöre 1,256
Spdlr. og i Femaaret 1851-1855 ikke mere end 1,060 Spdlr.

Arbeidspriser og Tjenerlön er i det Væsentlige uforandret.
Den er i alt Fald ikke gaaet nedad. En Gaardsdrengs Aars-
lön 30 til 50 Spdlr., en Tjenestepiges 16 til 20 Spd., og den
almindelige Daglön 36 til 48 Skilling paa egen Kost.

Throndhjem den 24de November 1866.

Underdanigst

C. llotzfeldt.
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Nordre Thronniems Amt.

Beretning

om Nordre Throndhjem s Amts ökonomiske Tilstand m. m.  i Aarene 1861-1865.

Til Kongen!
Til Opfyldelse af kongelig Resolution af 23de December 1839 m. fl. afgives herved angaaende den ökonomiske Tilstand

m. m. i Nordre Throndhjems•Amt i Femaaret 1861-1865 efterstaaende underdanigste Beretning.

A. For Landdistriktets Vedkommende.
a. Jordbrug.

I Henseende til J ordbrug et, der er og vel altid vil blive
Amtsdistriktets Hoved-Neeringsvei, gjælder  desværre ikke for det
her paagjældende Fernaar, hvad der maatte siges om det nxst-
foregaaende, hvis Afkastning, med Undtagelse dog af det förste
Aar, var god og overfiödig, saa at endog en betydelig Afsæt-
ning til andre Distrikter herfra kunde finde Sted. Hele Fem-
aaret 1861-1865 incl. har for Landmanden været særdeles
uheldigt og fornemlig Aarene 1864 og 1865 i höi Grad ugun-
stige, ja det sidste endog at ansee som et fuldstændigt Mis-
væxtaar for Distriktet, da det hverken gav tilstrækkeligt Korn
til Föde eller tjenligt og fornödent Sædekorn for det kommende
Aar. Disse uheldige Aaringer have sat  Landmanden i Almin-
delighed tilbage og baade nedslaaet Modet hos Mange og be-
taget dem Evnen til med Kraft at arbeide for Jordbrugets vi-
dere Forbedring og Fremgang.

Disse Omstændigheder antages det hovedsageligt at maatte
tilskrives, at Opdyrkningen af Nyl and i Amtsdistriktet, der
ifölge de modtagne.,Opgaver i det foregaaende Femaar udgjorde
5,957 Tönder Land, i Tidsrummet 1861-1865 kuns har belö-
bet sig til omtrent ,det Halve deraf, nemlig 2,993 Tönder Land.
En Folge deraf antages det og at være, naar, som det navnlig
Sf Fogden i Stör- og Verdalen er bemærket, Benyttelsen af
kunstige Gjödningsmidler Beenmeel, Guano og Trangrax,

der i forrige Femaar havde gjort Fremgang, antageligen sna-
rere er aftaget end tiltaget i de sidste 5 Aar.

Er det imidlertid saaledes en naturlig og rimelig Fölge af
Omstændighederne, at Jordbruget i Amtsdistriktet i sidste Fem-
aar ikke har kunnet gjöre ligesaa store Fremskridt, som
det var i den foregaaende heldige Periode, og som den da
vakte levende Sands for dets Fremgang syntes at love, kan der
dog visselig ikke siges at have fundet noget Tilbageskridt Sted
i Jordbrugets Drift; tvertimod tale mange kjendsgjerninger for,
at den vakte Sands og den bedre Oplysning i Henseende til
Landbruget fremdeles virker velgjörende og til Forbedring. An-
skaffelsen af bedre og tidsmæssige Agerdyrknings-Redskaber er
saaledes stadigen fortsat og de gammeldagse barbariske og udue-
lige Redskaber, navnligen Plage og Harve, blive sjeldnere og
sjeldnere i Distriktet. Som et særdeles væsentligt Fremskridt
maa ansees den nu temmelig almindelig udbredte Erkjendelse
hos Landmanden paa næsten ethvert Trin — fra Godseieren
til Husmanden — af Nödvendigheden af Jordens V e tni ng.
Hertil har i höi Grad bidraget den af Amtets Landhusholdnings-
Selskab antagne reisende Amtsagronom samt en i Femaarets 3
sidste Aar holdt omreisende Veitemester samt ved ham oplærte
og övede Gröftearbeidere, ved hvis Bistand saaledes alene i
Aarene 1864 og 1865 ere optagne næsten 20,000 Favne sy-
stematisk anlagte Gröfter, hvilke for den störste Del ere den-
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lagte med Teglrör; kuns undtagelsesvis er Steen eller Træ
anvendt til Gjenlægningen. Medens der i foregaaende Femaar

saa godt som ikke fabrikeredes Drainsrör i Distriktet, tilvirkes
her efter de modtagne Opgaver nu aarlig omtrent 236,000 saa-
danne, hvoraf den störste Del benyttes i Amtsdistriktet. — En
större Omhu for Samlingen og Bevaringen af Gjödselen og dens
Forögelse ved Jord- og Myrblanding end i gamle Dage er og-
saa temmelig sædvanlig iblandt Almuen i Distriktet, om end
hos Mange en stor Ligegyldighed i den Henseende endnu maa
erkjendes at finde Sted.

det sidste Femaars for Landmanden uheldige Aaringer
har jord ens A fk astnin g været for ringe til, at noget egent-
ligt Overskud deraf over Distriktets egen Fornödenhed har kun-
net finde Sted, og særligen har Distriktet efter Misvæxtaarene
1864 og 1865, fornemlig det sidste, maattet kjöbe andetsteds-
fra betydeligt baade af Brödkorn og fornemlig af Sædekorn.
Sikkert er det dog, saaledes som i min forrige Femaars-Beret-
ning anfört, at i almindelige Aar Amtsdistriktet avler tilstræk-
keligt K o ru og P o t et e s til eget Forbrug og endog sædvanlig
har et ikke ubetydeligt Overskud deraf til Afsætning til andre
Distrikter. De fleste af Indherreds Bygdelag maa ansees for
gode og sædvanligen aarvisse Kornbygder. Fogden i Stör- og
Verdals Fogderi antager, at det Overskud, der i almindelige
Aaringer afsættes der i Fogderiet, kan udgjöre omtrent:

Af Byg 3,500 Tdr.

- Havre   . . 18,000 —
- Potetes   40,000 a 50,000 —
Fogden i Inderöen anförer ligeledes, at hans Distrikt

almindelige Aar ikke alene kan brödföde sig, men endog afgive
ikke Ubetydeligt til Salg af Korn og Potetes, uden at han dog
seer sig istand til at meddele nogen sikker Opgave derover.
Undertegnede antager dog, at hvad fra Inderöens Fogderies gode
og frugtbare Kornbygder, navnlig Inderöen, Ytteröens Hoved-
sogn, Sparbu og Stod, i almindelige Aaringer sælges af Korn
og Potetes, mindst udgjör det Halve af, hvad foran for Stör-
og Værdals Fogderi er anfört. Jeg tager derfor ikke i Betænk-
ning at ansætte det Overskud, der i almindelige Aaringer kan
afsættes fra Amtsdistriktet, til:
Byg   5000 Tdr.
Havre  	 . 25,000 —

og Potetes . .   60,000 —
For Namdals Fogderi kan der ei blive Tale om noget

Overskud. Overhalvdens og Namsos Præstegjælde samt Grongs
Hovedsogn avle i almindelige Aar tilstrækkeligt Korn for deres
Behov ; men i Södistrikterne kjöbes der i Regelen altid noget
Korn ved Siden af deres egen Avling, hvilket clog maaske sna-
rest turde were en Fölge af, at andre Næringskilder end Jord-
bruget, navnligen Fiskeri, der mere drives med Tilsidesættelse
af Jordbruget. De övre Sogne af Grongs Præstegjaald, nogle
Fjeldgaarde i Sæviks Sogn af Namsos Praastegjæld, Distriktet
Salen under Fosnæs Præstegjæld samt en Del yderst mod
Havet liggende öer og Fiskevær, hvor der er lidet eller intet
at tale om Agerbrug, maa kjöbe alt deres Korn, uden at det
fornödne Tilskud deraf er opgivet. — I Indherreds 2 Fogderier
er "det egentlig knus de höiest liggende Fjeldbygder, nemlig

Meraker Sogn af Övre - Stördalens og de överste imod den
svenske Grændse beliggende Dele af Vuku Sogn i Verdalens
Præstegjæld samt Værrans Sogn af Ytteröens Præstegjæld, der
selv i almindelige Aaringer maa kjöbe Korn, hvormed de da
sædvanlig forsynes fra nærmeste Bygd i samme Præstegjæld.

Af Potetes har Amtsdistriktet overhoved i almindelige Aa-
ringer et temmelig betydeligt Overskud, der dog af Mangel paa
Oplysninger ei kan opgives nærmere end foran anfört. I Uaa-
ret 1865 blev ogsaa Poteteshösten meget ringe og daarlig, saa
at Sættepotetes for en Del maatte anskaffes andetstedsfra.
Nogen egentlig Potetessyge har man dog været fri for.

Havre og Byg ere de Kornsorter, der fornemlig dyrkes i
Distriktet. Blandkorn gaar mere og mere af Brug. Af Rug
og Hvede samt Ærter avles en Del, dog forholdsviis ubetyde-
ligt, saa at det Fornödne deraf for det meste maa kjöbes.

Ifölge de modtagne Opgaver er gjerne Udsæden i Di-
striktet pr. Maal: af Hvede	 Td., Rug	 Td., Byg fra 1, til

Tönde og i Namdalen endog mere indtil 4 BB', Havre fra
til 1- Td., Ærter	 Td. og Potetes fra 2 til 21 Td. og i

Namdalen lige til 3 Tönder.
F o 1 di gheden er angivet til: Hvede 7 a 8, Rug 8 a 9,

Byg 6 a 8, Havre 6 a 7, Ærter 6 og Potetes 7 a 8 Fold. Ved
Folketællingen er derimod Foldigheden opgivet saaledes : Hvede
6.7; Rug 7.4; Byg 7.4; Havre 6.1; Blandkorn 5.9; Ærter 6.1
og Potetes 7.6.

Forholdet imellem A g er- o g En g I an d i Distriktet er
opgivet i Almindelighed at være som 1 til 3 ; men antageligen
benyttes nok paa den overveiende Mængde af smaa og middels
Brug til Ager en större ,Andeel end den angivne, og langt mere
end der for Jordbrugets sande Fordeel og Fremgang kan an-
sees önskeligt. Rigtigheden af hvad Stör- og Verdals Foged
i den Henseende har anfört, maa formentlig erkjendes, og det
ogsaa for • de övrige Fogderiers Vedkommende, at nemlig „Korn-
og Potetesavlingen i en Aarrække her i Distriktet har været
forceret paa Englandets Bekostning." For at tilveiebringe Skat-
ter og andre Udgifter har man slaaet ind paa denne • mindre
heldige Driftsmaade. Især har dog nok dette været Tilfældet
med Potetes dy rk n in g en, der er bleven i höi Grad overdre-
vet, idet den har slugt den störste Del af de Gjiidningsstoffer,
man havde til Raadighed, uden at synderligt deraf igjen er
kommet Jorden tilgode, saasom den mindste Del af Avlingen
er benyttet til Frembringernes eget Behov og navnligen saa
godt som Intet anvendt til Kreaturenes Föde. Letheden ved
at too Poteterne afsatte om Hösten og Vinteren, fornemlig til
de store Brændeviinsbrænderier, har forfört Mængden af Land-
mænd til at lægge Vind paa at avle mange Potetes, hvilke i
Gjennemsnit neppe her i Distriktet have været betalte med
Spd. pr. Tönde, en Pris, der ingenlunde kan betale al derpaa
anvendt Tid, Arbeide og Bekostning, foruden at Potetesavlingen
beröver Jorden altfor megen Hævd og Næringskraft. Denne
store Misbrug anseer jeg for en væsentlig Hindring hersteds for
Jordbrugets Opkomst og en rigeligere Afkastning af samme.
Det er derfor formentlig udenfor al Tvivl, at de Bygder, der
lægge sig formeget efter at avle Potetes til Salg, og saaledes
da især de, der ligge i Nærheden af de 4 store Brændevins-
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brænderier i Amtsdistriktet, ere udmagrede og ville gaa mere
og mere tilbage ved denne uforstandige Brugsmaade, hvormeget
man end i andre Retninger, t. Ex. ved Jordens Afgröftning og
andre deslige gavnlige Foranstaltninger maatte arbeide for Jor-
dens og Jordbrugets Forbedring. Det bedste Beviis herpaa af-
giver formentlig Frostens Hovedsogn inden Stör- og Verdals
Fogderi. Frosten, der udgjör en Halvö i Throndhjemsfjorden,
har, som det synes, en for Jordbruget særdeles heldig Belig-
genhed ved den milde Sökift, der omgiver den, og det dermed
folgende tidlige Foraar. Jordbunden kan heller ikke antages
at være daarlig og ufrugtbar, om der end for en Deel kan
være noget sandigt og grundlEendt; hvorfor ogsaa Kornet, naar
ei altfor stærk Törke liar indtruffet, har slaaet godt til der;
ligesom endog finere Havevwxter og Træfrugter der godt trives
og modnes. Men Potetesdyrkningen har i lange Tider været
drevet paa Frosten efter en endog större Maalestok end i nogen
anden Bygd af Amtsdistriktet, idet Frostingerne ved Nærheden
med Throndhjem i Forbindelse med den tidlige Vaar altid kunne
være de förste til at bringe tidlige Potetes tiltorvs i Stiftssta-
den, ligesom de senere udover Rösten afsætte store Partier
Potetes saavel til Throndhjem som til de omliggende Brænde-
vinsbrænderier foruden til omreisende Opkjöbere. Under den
sidst afholdte Folketælling er den aarlige  Udsæd af Potetes for
Frosten angivet til 34381 Tönde og Foldigheden til 4 a 7
Fold. Afkastningen skulde saaledes kuns have udgjort omtrent
19,000 Tönder. Det antages imidlertid med Bestemthed, at
ved sidste Folketælling Udsæd og Avling her i Amtsdistriktet
overhoved ere blevne temmelig lavt ansatte i Forhold til det
Sædvanlige, Noget, som dog maaske mindre tör være en Folge
af Uredelighed eller af den hyppige Mistænkelighed hos Opgi-
verne, end af de for Landmanden saa uheldige Aar, der gik
nærmest forme for Folketællingen, hvilke vistnok have bidraget
i væsentlig Mon til at forringe saavel Udsæd som Afkastning,
ligesom samme ogsaa synes at have foranlediget, at Vedkom-
mende under Folketællingen have angivet Foldigheden af de
forskjellige Sædarter med samme Tal som ved Folketællingen
1855, medens den efter Fogdernes og Lensmændenes Opgaver,
som för anfört, skulde være overhoved noget större end for 10
Aar siden. Efter de paalideligste Opgaver er der nok ingen
Tvivl om, at Frosten sædvanligen sælger endog meget over
20,000 Tönder Potetes aarlig, uagtet en stor Del af dem af-
hændes som Nypotetes, der ei have paa langt nær opnaaet den
fulde Modenhed og Störrelse. Naar Foldigheden af det avlede
Korn og Potetes paa Frosten, trods dennes fordelagtige Klima
og Beliggenhed, efter Opgaverne er overhoved mindre end den
for Distriktet angivne Middelfoldighed, nemlig af Hvede 4 a 7,
Rug 4 a 6, Byg 6 a 8, Blandkorn a 6, Havre a 7, Er-
ter 4 a 7 og af Potetes 4 a 7 Fold, da anseer jeg dette for
en Tilbagegang for Frostens Vedkommende, der neppe kan have
sin Grund i andet, end at den overdrevne Potetesdyrkning har
udmagret Jorden sammesteds og forringet dens Frembringelses-
evne i en endnu höiere Grad, ,end dette i de mange andre Byg-
der i Amtsdistriktet, der ligeledes drive Potetesavling til Over-

og Skade, har været Tilfældet.
Dyrkningen af andre R o dfrugter end ) Potetes, navnlig

Kaalrabi, Turnips, Neeper og Gulerödder, liar neppe gjort no-
gen videre Fremgang i Femaaret, rimeligvis en Folge dels af

de uheldige Aaringer, dels af den overdrevne Tilböielighed for
Potetesavlingen.

Dyrkningen af L in, dog kuns til eget Forbrug, synes at

være tiltaget i de senere Aar paa Grund af de stegne Priser
paa Bomuld og Bomuldsvarer. H amp dyrkes ubetydeligt.
Humle avles paa enkelte Gaarde til Husbrug, men Lidet eller
Intet til Salg ; den synes forövrigt ei at være uvillig selv i
Namdalens Fogderi.

Sandsen for Have an 1 æ g, Havevæxter og Opelskning af
Frugttræer er betydelig tiltaget i Femaaret, fornemlig efterat
Amtets Landhusholdningsselskab fra Aaret 1863 har holdt en

omreisende Gartner til Veiledning og Bistand for Almuen. En
stor Mængde nye Haver ere derfor anlagte siden den Tid saa-
vel for Dyrkning af Kjökkenurter som af andre nyttige Væx-
ter, Blomster og Frugttræer. De sidste give flere Steder ret
god Afkastning. Ved flere afholdte Frugtudstillinger har været
fremstillet smukke Pröver paa endog udmærket vellykkede Ha-
vevæxter og Frugter, hvorvel Femaaret i det Hele har været
mindre gunstigt i denne Henseende, og navnligen i det uheldige

Aar 1865 slog saavel Træfrugter som Havevwxter for en stor
Del feil i Distriktet. Det er fornemlig Frosten, der udmærker
sig ved sin Frugtavl og sine Havevæxter, og deraf har nogen
större Fordel, især ved den ikke ubetydelige Afsætning af dens
saftrige og velsmagende Kirs eb ær til Throndhjem.

Det i min forrige Femaarsberetning omhandlede L an d-
hushol dnings-S el sk a b for Nordre Throndhjems Amt har
efter Evne virket i Femaaret for Landbrugets Fremme i Amts-
distriktet, og har formentlig bidraget ikke lidet til at vække
og opretholde Sandsen for Landmandens Syssel i alle dens Grene
og Formaal. Dets Virksomhed har fornemlig været udövet
igjennem dets lönnede faste Bestillingsmænd, der have reist om
i Distriktet, nemlig en Amts a gr o n o m, en G ar tn e r med Lwr-
linge, en V eit em est er med Assistenter og en Qv æ gr ö g ter,
samt igjennem 20 L and brugs forenin ger, der ved Selska-
bets Foranstaltning ere oprettede omkring i Amtsdistriktet som
Selskabets Underafdelinger for de enkelte Bygder. Selskabet
har fornemlig været opretholdt ved de af Amtskommunen be-
vilgede Midler, men tillige nydt Understöttelse af Statens Land-
brugsfond, samt af det Kongelige Selskab for Norges  Vel, hvil-
het sidste navnligen har virket for Havevæsenets Fremme, især
ved i flere Aar at bidrage det Halve til Amtsgartnerens Lön.
Angaaende Landhusholdnings-Selskabets Virksomhed ere trykte
Beretninger udgivne for Aarene 1863, 1864 og 1865, hvilke
ere tilstillede det Kongelige Departement for det Indre.

Den i Aaret 1860 stiftede fælles Landbrugssk o le for
begge de throndhjemske Amter paa Gaarden Rotvold paa Strin-
den, hvilken underholdes af begge Amtskommuner med et til-
svarende Tilskud af Statens Landbrugsfond, har ligeledes fort-
sat sin gavnlige Virksomhed og udrettet ikke Lidet til almin-
delig Udbredelse af Indsigt i Landbrugsvæsenet, hvorom lige-
ledes aarlige Indberetninger til Indre-Departementet ere afgivne.
Det bemærkes forövrigt, hvad i Indberetningerne er oplyst, at
Landbrugsskolen har i Perioden været udsat for et Par storre

VEc



C. No. 2.	 Nordfe ThrondhjemS Ara. IL

Uheld, idet i 1862 fire af Skolens mest lovende Elever paa en
Hjemreise i Pintseferierne druknede paa Strindfjorden ved en
pludselig Kastevind, og i Sommeren 1865 gjorde næsten hele
den da nylig optagne yngre Klasse af Elever Mytteri og forlod
Skolen uden Tilladelse og uden gyldig Grund, dertil forfört af
nogle ildesindede, uforstandige og Skolen fiendske Individer.
Den derved foranledigede Uregelmæssighed i Skolens Virksom-
hed er senere bragt til önskelig Orden, og Skolen har i det
omhandlede Tidsrum dimitteret mange dygtige Lærlinge, der
antages at virke godt til Udbredelsen af en större Kyndighed
i Landbrugsvæsenet i de forskjellige Bygder, hvor de ere hjem-
mehörende. Da der havde udtalt sig nogen Misnöie iblandt
Almuen og tildels endog inden Amtsformandskabet for Nordre
Throndhjems Amt med den Udstrækning, den praktiske Under-
visning i Landbrugsskolen overensstemmende med Planen havde
erholdt, er Lærlingenes Arbeidstid i Skolen bleven noget ind-
skrænket og i dets Sted den theoretiske Undervisningstid udvi-

det. Herved og ved den Forandring, at Optageles- og .Af-
gangstiden for Lærlingene er blevet om Hösten istedetfor för
om Vaaren, er formentlig al Anledning til Anke i Henseende

til Skolens Virksomhed bortfaldet, og Forholdet,' Ordenen og
Fremgangen i Skolen, hvis Bestyrer og Lærere med Retskaf-
fenhed og Dygtighed forestaa deres Dont, fuldkommen' tilfreds-
stillende, hvad nu ogsaa antages almindelig 'erkjendt.

Den befalede Tabel vedkommende Jordbruget er fremlagt

under N o 1.*)

b. Fædrift.

I min forrige underdanigste Femaarsberetning omtaltes den
Amtsdistriktet almindelige fordærvelige Uskik at paasætte flere

Kreature, end man kan ernære, som en af de store Hindringer
for et fordelagtigt Kreaturstel og et godt Udbytte af  Fædriften.

Efter de ved de 2 sidste Folketællinger erholdte Opgaver var

Forholdet i Henseende til Kre a tur an tall et ved begge folgende:

Heste. Stort Kvæg. Faar. Gjeder.	 Svin. Rensdyr.              

Ved Udgangen af 1855 .

Ved Udgangen af 1865 .

9,362.

9,052. 

39,411.

39,933.

522

flere. 

92,067.

94,402.

23,298.

18,889.

8,381.

6,729.

7,897.

10,998.

Altsaa ved sidste Tælling . 310

færre.  

2,335

flere.

4,409.

færre.

1,652

færre.

3,101

flere.         

Medens Folketallet i Distriktet i de 10 Aar fra 1855 til
1865 har foröget sig med 8,917 Mennesker eller over 12 Pro-
cent, sees det altsaa, at Antallet af Heste er aftaget med 310,
af Gjeder med 4,409, af Svin med 1,652, og Tilvæxten har
været: af stort Qvæg 522, af Faar 2,335 og af Rensdyr 3,101.
Man maa saaledes, naar hensees til den forögede Folkemængde
og den stedfundne Opdyrkning af Nyland i de sidste 10 Aar,
finde, at Kreaturenes Antal overhoved er reduceret ikke ube-
tydeligt i Distriktet og nu staar i et rimeligere Forhold til Fol-
kemængden end 10 Aar tidligere. Der er vistnok heller ikke
Tvivl om, at Mange have faaet Öinene opladte for Rigtigheden
og Fordelen af ei at holde for mange Kreature. Imidlertid
er det desværre dog nok endnu altfor sædvanligt i dette Amts-
distrikt, at der holdes flere Heste end man behöver, og over-
hoved flere Kreature, end man kan föde forsvarligt. Reduktio-
nen af Kreaturantallet er derfor vist snarere at tilskrive andre
Omstændigheder, navnligen de i Femaaret indtrufne uheldige
Aaringer, der have tvunget Mange til at afskaffe noget af deres
Buskap, som de dels saa sig ganske ude af Stand til at föde,
og som dels maaske var det Eneste de havde at fortære eller
at gjöre i Penge for at afhjælpe Trangen. Hvad Nedsættelsen
af Antallet paa Heste angaar, er samme dog vel især at tilskrive
de i de senere Aar saa betydeligt nedgaaede Hestepriser og den
Omstændigded, at hemterne ei længere som för hvert Aar op-
kjöbe mange Heste, hvorfor ei saa mange Ungheste paasættes
som • forhen var Tilfældet. Gjedernes Aftagen er vel for en stor
Del at tilskrive de opklarede Begreber om disse Dyrs Skade-
lighed for et ordnet Jordbrug, i Forening med Bestemmelserne

i Fredningsloven af 18de Mai 1860 § 21, hvorved de mere og

mere ere trængte tilbage til de egentlige Fjelddistrikter, hvor
de höre hjemme og kunne være meget nyttige og anbefalelses-

værdige Kreature formedelst deres  værdifulde og meget sögte

Ost. Svinenes Antal er i Tiaaret aftaget med 1,652, hvilket

maaske kan være en Folge af de Sygdomme, de ofte ere ud-

satte for ved slet Behandling og den Mangel paa Lys, Luft og
Renlighed, der mangen Gang bliver dette nyttige Dyr til Del,
og hvorved det hyppig kreperer. Grise tilPaaszetning ere der-
for ofte vanskelige at bekomme og meget stegne i Pris. De

tamme Rensdyr i Amtet skulde efter de under Folketællingen

erholdte Meddelelser være tiltagne ikke ubetydeligt i de sidste

10 Aar, nemlig med 3,101. Efter de til forrige Femaarsbe-
retning modtagne Opgaver skulde derimod den Gang være hjem-
mehörende i Amtsdistriktet omtrent 13,000 Rensdyr, hvoraf

i Grongs Herred 9,500 og i Snaasens Herred 3,000. Efter de

ved sidst afholdte Folketælling anförte Opgaver skulde Rens-
dyrene i hele Amtet være 10,998 og deraf i Grong 9,083 samt

i Snaasen 1,300 og saaledes i de sidste 5 Aar were formind-

skede med omtrent 2,000 Dyr. Vedkommende Lensmænd have
angivet Rensdyrenes Tal ved Udgangen al 1865 til 9,083 for

Grong og 3,000 for Snaasen. Disse forskjellige Opgaver bevise

knus Usikkerheden og vel Umuligheden af at faa nogen paali-
delig Kundskab om Antallet af de tamme Rensdyr, hvilke ide-
lig flytte og som deres Eiere, Lapperne, i Almindelighed ei ere

49 De her og i det følgende paaberaabte, tabellarike Opgaver,
findes sammenstillede under : „Tabeller, det hele itige ved-
kommende."
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at formaa til sandfcerdigen at opgive. Man holder imidlertid
for, at de tamme Rensdyrs Antal aarligen aftager.

Der har i de senere Aar været arbeidet ikke saa lidet for
Ophjælpelse og Forbedring af He stea vl og Kreaturstel og
hvad overhoved vedkommer Fæ d rift en. Til at vække Sand-
sen og udbrede almindelig Oplysning i denne Henseende have
navnligen Amtets Landhusholdnings-Selskab, Landbrugsforenin-
gerne i Amtet og et oprettet i Forbindelse med Landhushold-
nings-Selskabet staaende nordenfjeldsk Selskab til Hestens For-

stadigen virket. Ved Landhusholdnings-Selskabets og
dets Underafdelingers Foranstaltning har saaledes i Löbet af
Femaaret været afholdt paa forskjellige Steder i Amtsdistriktet
i Alt 14 D yr sku e r for Hornkvæg, Faar og Svin, tildels for-
bundne med Hestesku er, og ved hvilke have været afholdt
oplysende og belærende Foredrag vedkommende Kvægavlen af
Statsagronom Jensenius og Amtsagronomen. I Aaret 1864 er
endvidere paa Stördalshalsen afholdt det förste almindelige H e-
s t e sku e nordenfjelds for dertil af Storthinget bevilgede Midler
af Statskassen. Fremdeles har efter Landhusholdnings-Selska-
bets Foranstaltning i 1864 og 1865 i forskjellige Bygder været
afholdt Fj össkuer tildels forenede med Staldskuer,  udförte
af Amtsagronomen samt vedkommende Landbrugsforeningers
Bestyrelser. Som Folge af disse Foranstaltninger saavelsom af
den af Amtsagronomen og Kvægrögteren under deres stadige
Omreiser i Amtsdistriktet meddelte Undervisning og Veiledning
samt ved de af Landhusholdningsselskabet anskaffede og ud-
bredte gode og nyttige Landbrugsskrifter kan man nok med
Sandhed sige, at en större Oplysning og bedre Indsigt i Hen-
seende til Husdyrene og deres Behandling nu er udbredt i Di-
striktet, end der forhen fandtes dersteds.

For Racernes F orb edr in g er ogsaa udrettet en Del.
Især efter den i forrige Femaarsberetning nævnte Stodhingst
„Birger" er en stor Del gode og stærke Heste og Hopper
faldne, der have virket videre paa Hesteavlen omkring i Di-
strikterne, hvor ogsaa enkelte af Privatmænd ejede gode Hing-
ster have forbedret Racerne. Landhusholdnings-Selskabet i
Forening med det omtalte Selskab til Hestens Forædling har
endvidere besluttet Anskaffelsen af en eller flere udmærkede
Stodhingster for Distriktet (en saadan er anskaffet i 1866).

Annes S tam h o 11 mnderi af Ayrshire-Hornkvæg i Stördalen
er nu i ypperlig Stand, dels bestaaende af fra Skotland indförte
Stamdyr, dels kompletteret fra Statens Stamholleenderi paa Aas og
fra Consul Hvitfeldts paa Lundemo. Saavel ved Landhusholdnings-
Selskabets Foranstaltning som ved privat Forföining ere ikke faa
gode Ayrshire-Tyrekalve og Kviekalve fra Aunes og Hvitfeldts
Stamhollcenderier blevne udbredte i Amtsdistriktet til Kreatur-
racens Forbedring. De gjorte Erfaringer om Ayr s hir er ac en s
Fortrinlighed og Hensigtsmæssighed til at holdes i dette Di-
strikt, og navnlig til Krydsning med Landracen hersteds, synes
utvivlsomme, hvad nok ogsaa alle sagkyndige Folk indrømme.
Det kan imidlertid ikke benægtes, at hvorvel bedre Skjön og
Begreb desangaaende er bleven temmelig almindelig udbredt,
ere dog ret Mange endnu ganske blinde og ligegyldige i Hen-
seende til Vigtigheden af Forældrenes og navnlig Faderens gode
Egenskaber hos de Ungdyr, der paasættes.

Til Faareavlens Opkomst er i 1865 oprettet et Stams chæ-

feri  i Amtsdistriktet, nemlig paa 0. Richters Gaard Mæle i Stör-

dalen, hvor 50 af Statsagronom J. Lindeqvist for Statskassens

Regning i Skotland indkjöbte udsögte Ch evio tf a ar ere anbragte.
Landhusholdnings-Selskabets Bestyrelse har derhos sögt igjennem
Landbrugsforeningerne og ved Hjælp af  Dyrlægerne at indföre

Kontrol med Springvxdrene omkring i Distrikterne og Kastre-
ring af alle dertil utjenlige Vædere, hvilken Sag i fiere Bygder
har havt god Fremgang og stöttes ved egne Foreninger og
aarlige Væderskuer. Til Faareracens Forbedring i Amtsdistrik-

tet bidrager ogsaa det nærliggende paa Landbrugsskolegaarden

Rotvold i Strinden ved Hjælp af et Legat oprettede Stamschæ-

feri af Oxfordshiredownfaar.
Som för anfört have H estep ri serne i Distriktet i de

senere Aar været lavere end tidligere. Gode Brugsheste have
været at erholde for 30 til 15 Spd., og knus enkelte mere
udmærkede Heste have kunnet opnaa en Pris af 70 til 100
Spd. Der drives imidlertid endnu i de fleste Bygder nogen
Hest eh an d el ei alene inden Bygderne, men der  afhændes

ogsaa endel til Fremmede, især ved de aarlige Markeder i

Throndhjem og Levanger. Der indkjöbes imidlertid ogsaa til
Distriktet endel Heste fra andre Egne, fornemlig af den saakaldte
Fjordrace, der af Mange holdes for den mest oprindelige og
ublandede norske Hesterace, samt af Gudbrandsdalsracen, af den
sidste især til Stadsheste og Militærheste. Med stort Kv æ g
drives adskillig Handel hver Höst, da der især fra Fjelddistrik-
term udföres endel Slagtekvæg, hvilket, da det for det meste
er af den sædvanlige norske Race, er temmelig smaat og min-
dre kjö4fuldt, og Prisen for samme gaar derfor sjelden over
12 a 16 Spd. Stykket. For gode Melkekjör, især Nybærkjör,
af norsk Race betales til sine Tider 20 Spd. og derover. Ved
de 4 store Brændeviinsbrænderier i Distriktet kjöbes aarlig flere
100 Kjör og Oxer, hvilke, efterat være opfedede, afsættes til

ganske gode Priser, især til Slagterne i Throndhjem. Endel

Storfæ indkjöbes ogsaa fra andre Distrikter, fornemlig fra Jwmt-
land. Det antages dog, at Distriktet afhænder et större Antal
end det indkjöber, uden at dog Overskudet kan angives.

Af vinterfödt stort Kvæg udgjör til Del  Melk ekj ö r.

Det sædvanlige aarlige Udbytte af en almindelig god norsk
Melkeko er blevet anslaaet til 1000 a 1600 , Potter Melk samt

1 a 2 Vog Smör og 2 til Vog Ost. Dette beroer dog væ-
sentlig paa Behandlingen og Fodringen, og Mange have visse-
lig en meget ringe Afkastning af Kreaturene, Enkelte kanske

ikke over 600 Potter Melk aarlig af en Ko. Ved Brændevins-
brænderierne har (forOvrigt været lavet ikke ubetydeligt 0,  st,

baade simplere og finere, der har været temmelig sögt og er
bleven betalt med 18 Skilling pr. 91  for den fede og 8 a 10

Sk. for den magre Ost. — I Begyndelsen af Femaaret opret-
tedes af et Interessentskab paa Gaarden Mo ved Levanger et
Y sten, hvor der lavedes en stor Del Ost, tildels Schweitzer-
ost af udmærket Godhed ; men da den ellers dygtige Schweitzer,
der forestod denne Bedrift, ei havde tilstrækkelig Erfaring
Henseende til de lokale og klimatiske Forholde, hvorunder han
her virkede, blev en stor Del af Produktet bedærvet og gik
tilspilde, hvorfor denne nyttige Bedrift standsede med Tab for
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Interessentskabet. — Flere större Jordbrugere, fornemlig uden-
for den egentlige Bondestand have holdt Kvægrögter e, hvilke
foruden at have indfört et bedre Kreaturstel i det Hele ogsaa
have tilberedt Ost, navnligen Efterligning af Schweitzerost, ikke
alene til Husets Brug, men ogsaa til Salg.

Af F a ar sælges hvert Aar i Indherreds Bygder en Mængde
til Opkjöbere fra Throndhjems Omegn, især fra Bynæsset, hvilke
afsætte dem som Slagt til Throndhjem. Af  Ui d afhændes Li-
det udEnfor Distriktet, da den fordetmeste benyttes til Famili-
ernes egen Fornödenhed; dog sælges noget til Throndhjem fra
Tuteröen under Frosten, hvor Udgangerfaar af bedre Race hol-
des, og endel Uld afhændes ogsaa fra Namdalens Södistrikter,
hvor ligeledes haves Udgangerfaar, især til Nordland.

Udbyttet af Kreaturene forbruges for den væsentligste

Del i Distriktet. Dog afhændes i nogle Bygder en Del Smör,
Ost og Talg. Saaledes er fra Lexviken opgivet som antageligt
Salg aarlig 150 Vog Smör, 200 Vog Ost, hvoraf en Del Gam-
melost, og omtrent 20 Vog Talg; fra Snaasen 600 Vog Smör
og 10 a 12 Vog Talg; fra Sparbu 300 Vog Smör og 150 Vog
Ost, fra Stod 100 til 200 Vog Smör, Ost og Talg, endel Hu-
der og mange Skind, fra Beitstaden Adskilligt af Smör, Ost og
Talg, deraf alene fra Aas Sogn (Namdalseidet) omtrent 200
Vog Smör og Ost aarlig. Grongs Praastegjæld har upaatvivle-
lig aarlig havt Overskud af Fedevarer, forsaavidt samme ei
maatte være medgaaet til de mange Skovarbeidere dersteds i

de senere Aar. Ovre Stördalen afhænder en Del Gj edeos t,

saavel Myseost som Hvidost. Forövrigt savnes særlige Opgaver
fra Amtets forskjellige Bygder.

Den giennemsnitlige P ris for Smör har i Femaa,ret været
9 a 10 Sk., for almindelig Koost og Gammelost 3 a 5 Sk.,
for Gjedeost 4 a 5 Sk. og for Talg 8 a 10 Sk., — Alt pr. Mark.

For Fæhusenes  Forbedring, saavelsom for Kr ea tur-

stelle t i det Hele er vistnok ikke saa Lidet udrettet i Fem-

aaret, især ved Landhusholdningsselskabets og dets Udsendin-
gers Bestræbelser, og man seer nu paa ikke faa Gaarde
varme, lyse og trivelige Fæhuse.

Meget staar dog endnu tilbage at rette paa i Henseende

til Fædriften. Saaledes vedbliver den ulykkelige Vaarbei t-

ning og overdrevne Höstbei tning fremdeles  i höi Grad paa

mange Steder i Distriktet, og Su lte fo dring af Kreaturene,
som for en stor Del deraf som og af det endnu vistnok i Al-
mindelighed for store Kreaturantal er en Fölge, finder endnu
altfor hyppig Sted i Amtsdistriktet, trods Alt, hvad derimod
tales og skrives. Dette er uden Tvivl fremdeles en Hovedhin-
dring for en god og lönnende Fædrift og Kvægavl, kanske i
Amtsdistriktets fleste Bygdelag. Vanskeligheden ved at faa
flinke Budeier og Kvægrögtere er ogsaa endnu en Hindring i
saa Henseende. Det maa ansees i höi Grad önskeligt, om det
i Amtsdistriktet stiftede Land hu sholdnin gs- S elskab kunde
ved fornöden Bevilgning fra det Offentliges Side sættes istand.
til at fortsætte sin begyndte nyttige Virksomhed for Landbru-
gets og navnligen Kvægavlens Fremme, der, overladt til sig
selv, især under saa vanskelige Tider, som de nærværende
unegtelig ere for vore Landmænd, snart turde befrygtes at lide

sörgelig Tilbagegang, saafremt ei fortsat Opmuntring og

Veiledning kan vedligeholde og styrke den i Distriktet vakte
större Sands for Landmandsbedriften og særlig Kreaturstellet.
Amtsformandskabet har med prisværdig Iver bevilget hertil i
Femaaret, og det Kongelige Selskab for Norges Vel har med
Liberalitet bidraget til Fremme af Landbruget inden Amtsdi-
striktet saavel i andre Retninger som navnlig ved Bidrag til
en Amtsgartners Lönning. Ogsaa har der været naadigst be-
vilget Bidrag af Statens Landbrugsfond; men desværre synes
nu de slettere Tider at have indgivet Amtsformandskabet den
Tanke at indskrænke Bevilgningerne ogsaa til Landbrugets
Fremme, hvorfor det tör haabes, at der for Fremtiden vil naa-
digst blive tillagt dette Amt noget större Bevilgning af Statens
Landbrugsfond end hidtil, uden hvilket vanskeligen vil kunne
saavel beholdes en fast reisende Agronom og en reisende Gart-
ner for Amtet, som forövrigt virker med Kraft for denne store Sag.

C. Skovdrift.

Skovene i Amtsdistriktet bestaa hovedsagelig af Gran og
for en mindre Del af Furu og Ener samt Lövskov, af hvilken
sidste fornemlig Birk og dernæst Older kunne komme i Betragt-
ning. Asp, Rogn, Hæg og Vidier samt Pil ere af mindre Be-
tydning, ligesaa Hassel, Alm og Ask, hvilke sidste Træslags
kans findes enkeltvis i visse Bygder.

Skovene maa formentlig antages at were yderligere og det
ikke ubetydeligt forringede i Femaaret. Til den overdrevne Hugst,
for hvilken Distriktets Skove fremdeles have været Gjenstand, er
i det paagjældende Tidsrum endvidere kommet Skovtörke, der
paa mange Steder har hjemsögt Granskoven, foraarsaget af In-
sekter. Derved ere store Skovstmkninger borttörkede, som
have maattet nedhugges for Fode for at blive til nogen Nytte,
hvilket Trævilike i Regelen alene har kunnet anvendes til Brænd-
sel og endog dertil har staaet 1 til halvanden Ort ringere i
Pris pr. Favn end Ved af friske Træer. Dog er, saavidt har
kunnet erfares, denne Sygdom paa Skovene standset ved Fem-
aarets Udlöb, efterat have gjort betydelige Herjninger,

I de fleste Bygder af Stör- og Verdals Fogderi ere Sko-
vene i Almindelighed saa medtagne, at det er en Sjeldenhed,
at en Gaardbruger har fornödent Brænde, Gjærdefang og Byg-
ningstömmer. Grosserer N. Jenssen har dog betydelige  Skov-
strækninger i Verdalens övre Trakter, hvorfra han aarlig op-
sager og uddriver omtrent 1800 Tylvter Planker fra 4 til 8
Alens Længde, 8 Tommers Bredde og 3 Tommers Tykkelse,
for 2 til 4 Spd. pr. Tylvt ; 2,200 Tylvter Bord fra 7 til 8
Alens Længde og 1 Tommes Tykkelse for 6 a 8 Ort pr.
Tylvt, og 150 Tylvter Bjelker til 4 a 8 Spd. pr. Tylvt, leve-
ret i Throndhjem. Fra Jenssens Skove i Verdalen afsættes
ogsaa en Del i Bygden, men dette saa godt som udelukkende
af Nedfaldstræer. Övre Stördalen er den Bygd i Fogderiet,
der er bedst forsynet med Skov. Fra de Handelshuset Jenssen
86 Co. i Throndhjem, Selbo Kobberværk, Eierne af det saa-
kaldte Mustgods, Brugseier K. Löken o. Fl. tilhörende Skove
dersteds nedflödes en betydelig Del , Tömmer, som opskjæres
dels paa en af Jenssen & Co. i 1864 anlagt Dampsag ved Stör-,
dalshalsen, dels ved Ha,andsagning, hvoraf Produktet for det
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meste föres til Throndhjem. Paa bemeldte Sagbrug er opgivet
at tilvirkes aarlig' 7,200 Tylvter Planker og Bord ; men foröv-
rigt savnes nöiagtigere Opgaver angaaende Driften fra Övre-
Stördalens Skove.

Af Staten tilhörende Alm enni nger gives i Stör- og Ver-
dals Fogderi 25, der dog for det meste ere stærkt udhuggede.
Efterat disse nu ere satte under det offentlige Forstvæsens Op-
syn og egne Almenningsbestyrelser, og efterat den i Aaret 1861
nedsatte kongelige Kommission til Ordning af Almenningsfor-
holdene nu har tilendebragt sine Arbeider, tör det dog haabes,
at herefter idetmindste Almenningsskovene i Distriktet ville blive
fredede og efterhaanden igjen kunne tilvoxe. I flere af Stats-
almenningerne i Stör- og Verdals Fogderi har vedkommende
Almue Brugsret, hvilken dog nu ved Almenningsbestyrelsernes
Bestemmelser for det meste er indskrænket til Nedfalds- og
törre Træer efter Udvisning. Flere Bygdelag i dette Fogderi
have ogsaa Almenninger, der tilhöre Bygden og benyttes af
Almuen efter Udvisning af de for samme ansatte Bestyrelser.
Samtlige Bygdealmenninger ere dog ogsaa stærkt medtagne ved
Hugst, saa at de fleste af dem i det höieste kunne yde noget
Brænde og Gjcerdefang.

I Skogns, Levangers og Aasens Herreder gives der private
Skove, hvorfra afhændes endel Brændeved, dels inden Byg-
den, dels til Levanger og Throndhjem. Priserne derfor have
i Femaaret været for saakaldet „Kipved" (0: ophugget Alens
Brændeved) af Birk 11 a 13 Ort, af Furu 8 Ort a 2 Spd.,
af Gran 6 a 8 Ort og af Older 7 Ort 12 Sk. a 9 Ort pr.
Favn; et Læs Stokved solgtes i Skoven for 16 til 24 Skilling.
Fra Skogn er derhos udfört en Del Bord til Byerne i Roms-
dals Amt, fornemlig Aalesund. Fra Aasen forsynes Frosten,
der for en stor Del er skovlös, med en Del Bygningstömmer,
Planker, Bord og Brændeveed.

Uagtet ogsaa i Inderöens Fogderi Skovene i Femaaret ere
aftagne, ere de dog endnu tilstrækkelige for Bygdernes Behov,
undtagen i Inderöens Herred, der maa kjöbe en Del Brænde
og Bygningstömmer fra andre Bygder. De övrige Bygdelag i
Fogderiet udföre endog endel Skovprodukter især til T'nrond-
hjem og i senere Tider til Aalesund og Christianssund. Fra
Beitstaden og Namdalseidet, især det sidstnævnte, sælges ogsaa
Brændeved og Bord til Namsos og Nordland samt enkelte
Tylvter Langtömmer og Raaved — Spirer — til Nordland.
Snaasens Herred er fremdeles det paa Skov bedst forsynede i
Fogderiet, baade hvad Skovens Udstrækning og Indhold betræf-
fer; Ungskoven der er frisk og frodig, og kan efter Lensman-
dens Formening Skoven i Snaasen ikke siges at være i Afta-
gende. Overhoved er det dog nok at antage, at de senere
mislige Kornaar have bevirket en större Udhugst end gavnligt
for Skovens Bestaaen ogsaa i Inderöens Fogderi. Ved Sagbru-
gene dersteds opgives at være tilvirket aarlig imellem 6000 og
7000 Tylvter Planker og 8 til 9000 Tylvter Bord. Disse af-
swttes for en stor Del udenfor Distriktet. Skovtörken har
nok været mindre slem i dette Fogderi i Femaaret.

I Inderöens Fogderi gives 22 Statsalmenninger og 4 pri-
vate Almenninger med ikke ubetydelige Skovstrækninger. Brugs-
rettighederne i samme ere nu ordnede af den för nævnte kon-

gelige Almenningskommission, og Skovene staa under Bestyrelse
af Statens Forstvæsen. I Aarene 1864 og 1865 er der med-
delt endel af Fogderiets Jordbrugere efter Andragende Bevilg-
ning til Hugst i Statsalmenningerne dersteds imod en Rekogni-
tion fastsat af Forstvæsenet, som kontrollerer Hugsten, da Al-
menningsbestyrelser ikke ere indsatte i dette Fogderi. I 1865
har den Statskassen tilfaldne Hugst-Rekognition af dette Fog-
deri udgjort 897 Spd. 32 Sk.

Priserne paa Skovprodukter i Inderöens Fogderi ere op-
givne saaledes : 5 Alen langt Sagtömmer, 11 Tommers Top, 8
Ort a 2 Spd.; 5 Alens Planker, 3 Tommer tykke og 9 Tom-
mer brede, 8 Ort a 2 Spd.; 5 Alens Bord, 11 Tomme tykke
og 9 Tommer brede, 36 Sk. a 84 Skill., men bragt til Nord-
land 4 a 5 Ort, Alt pr. Tylvt; Birkeved 2 a 3 Spd., Gran-
og Olderved 11 Spd. pr. Favn.

I Skovdriften i Namdals Fogderi har der i det sidst for-
löbne Femaar ligesom i det forrige været stor Rörelse. Som
i min forrige Femaarsberetning anfört, mangler der for en ikke
ringe Del Söbygderne dersteds fornöden Skov. I de med Skov
forsynede Strög af Fogderiet har der derimod, foruden de i
forrige Femaarsberetning foregaaede ogsaa i sidste Femaar fun-
det flere betydeligere Handeler og Transaktioner Sted vedkom-
mende Skovdriften. Saaledes har Handelshuset Pelly & Co.
drevet Hugst i og udfört Trælast fra endel Skovstrækninger i
Overhalvdens Prwstegjæld, og Firmaerne Juell & Schöyen samt
Juell dc Guldbranson have tilforhandlet sig betydelige Skovstræk-
'linger i Harrans og Höilandets Annexsogne af Grong og der-
fra uddrevet betydelige Qvanta. Det belgiske Interessentskab
Rist & Co. har fremdeles drevet livlige Forretninger med Hugst,
Flödning og Udskibning af Trælast. Salsbrugct i Fosnws er i
Periodens Löb gaaet over fra de forrige Eiere til Grosserer

Ebbell i Christiania. Et nyt Trælastkompagni fra Drammen

har kjöbt Fru Grams Skove i Bangdalen og skal have grebet
Tingen an med Kraft og Omtanke. Samtlige disse Skovbrug
drives stadigen og med store Arbeidskreefter. Dog har det
nævnte belgiske Compagni i sidste Vinter indstillet Hugsten i
sine Skove, da man skal have fundet, at saa store Qvanta vare
nedhuggede, at Sagbruget for det Förste ei kunde overtage

Skuren af Mere.
Hvor længe Namdalens Skove ville kunne udholde de vold-

somme Angreb paa dem, er uvist, og der höres Forudsigelser
nok om, at Skovene dersteds om ikke lang Tid ville forsvinde,
hvis den forcerede Skovdrift, som i Femaaret der har fundet
Sted, fremdeles skal vedblive. Det er sikkert, at store forhen
skovbevoxede Strækninger i de Egne nu ere saa godt som
ganske afskovede, og Sandsynligheden for, at Skoven atter skal
gjenopvoxe, er nok liden eller ingen. Dette Sidste gjaKder
især om de Stræknniger, der have været bortforpagtede til Ud-
hugst, hvor Forpagterne sædvanlig knus i ringe Grad have
været indskrænkede med Hensyn til Udvisning og Maal, af hvad
der maa hugges. Det er desuden at antage, at Namdalens
Skove paa Grund af deres nordlige Beliggenhed og de barske
Vinde dersteds ikke have samme Evne til at opvoxe paanyt,
som Skovene i de östlandske og söndenfjeldske Egne af Lan-.
det. Skovtörken har ogsaa hjemsögt fiere af de namdalske
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Granskove i Femaaret, og har vel ogsaa bidraget til den for-
cerede Drift i samme; dog har denne Sygdom aftaget efter

Aaret 1863.
Staten eier 8 Almenninger i Namdals Fogderi, af hvilke

Namsalmenningen er den betydeligste med Hensyn til Skov,
medens de udenfor Grongs Herred beliggende Almenninger ere
af mindre Betydenhed. Samtlige have de dog været fredede i

Femaa yet, efterat de ere komne under Bestyrelse af det offent-
lige Forstvæsen. Almenningsskovene skulle heller ikke have

gaaet fri for Skovtörken i de forlöbne Aar.

Hovedmassen af Namdalens Trælast nedflödes igjennem

Namsen-Elv med dens Bielve og udföres fra Namsos og Stat-
land, paa hvilket sidste Sted det belgiske Compagni har store

Sagbrug. Salsbruget i Fosnæs nedflöder sit TOmmer igjennem.
Salsvandet, og udskibes Lasten fra Salsnæsset og Mo, hvor
Brugets Sage og övrige Indretninger ere anlagte. Saavel ved
Statland som Mo laste Skibe og Fartöier af enhver Störrelse.
Fra det Indre af Folden og fra en Afdeling af Salsbruget, som
har sit Spade paa Indlandet af Lekö Prcestegjæld, foregaar og-
saa en mindre betydelig Udskibning af Trælast. Namdalens
Last gaar ikke alene til Udlandet, men en betydelig Del deraf
udföres til de yttre Söbygder og Landets nordligere Egne, hvor
Namdalen endnu har sit Hovedmarked, hvori maaske vil ind-
træde nogen Forandring for Nordlands Vedkommende, naar et
engelsk Interessentskab, som har kjöbt store Skovstrækninger

Vefsen, faar sit Brug sammesteds i Gang. Trwlastudskibnin-
gen til indenlandske Steder hörer forövrigt til den skadeligste
for Skoven, idet den kræver en stor Mængde Ungtræer,  navn-
ugen til den saakaldte „Raaved" til Lofotens Fiskehjelder.

Foruden de foran omhandlede store Drifter af Tömmer og
Skur i Namdalen tilvirkes desuden et ikke ubetydeligt Qvantum
Trzematerialier af Gaardmænd dersteds, af hvilke flere endnu
have ganske vakre Partier Skov til deres Gaarde. Deres Drift
indskrænker dog for det meste til Hugst af Tömmer, som
de afhænde til de större Lastehandlere med Forpligtelse til
levere 'Fömmeret ved flödbart Vasdrag og scedvanligen til gan-
ske gode Priser. Vigtigheden af at besidde Træfang af Töm-
mer, Brænde o. s. v. for en Gaard, synes ellers at blive mere
og mere indlysende for Almuen, og der gives Adskillige, som
frede deres Skov ialfald omhyggeligere end tidligere har været
Tilfældet.

Det Produkt, der er opgivet at være tilvirket aarlig i Fem-
aaret ved 23 Sagbrug i Namdals Fogderi, er : 8,500 Tylvter
Planker og Battens, 42,950 Tylvter Bord og desforuden 6,019
Tylvter Tömmer. Skovarbeidet har alene i Grongs Præste-
gjæld efter Lensmandens Opgave i Gjennemsnit aarlig sysselsat
100 Heste og 300 Mand, mest Folk fra Solör. Tömmerarbei-
det foregaar paa Akkord, med Undtagelse af Fläderne, der
betales 72 Skill. daglig pro persona uden Kost. Priserne paa
Skovvirket har i Grong været: Planker 6 Alens Tommer 3
Spd. ; Tommes Bord fra 4 til 6 Alens Længde 60 Skill. a 6
Ort; Tömmer fra 6 til 12 Alen, 6 a 12 Tommers Top, fra 2
Spd. til 5 Spd., — Alt pr. Tylvt.

Det fortjener at bemærkes med Hensyn til Flödningen af
Tömmer igjennem Namsen-Elv, at et Projekt til ved Gravning

af en Kanal at undgaa Tömmerets Nedstyrtning udover Fiskum
Fos — hvorved Tömmeret er udsat for stor Beskadigelse —
er indstillet, da Kanalens Gravning ved anstillet Undersögelse
af Kanaldirektören befandtes utilraadelig. Derimod er af Grongs
og Overhalvdens Kommuner besluttet Bortminering af de for
Baadfarten og Flödningen meget farlige Klipper og Skjær i
Namsen Ely, „Sellæghylden." og „Stenene" kaldede, hvilket Ar-
beide formentlig snart vil være fnldfört, da der til samme til-
lige ydes Bidrag af det offentlige Fond for Oprensning af Vas-
drag samt af Direktionen for Tömmerflödningen i Namsens
Vasdrag.

Bræn deto rv findes i mange Egne af Amtsdistriktet, men.
benyttes altfor lidet, saavidt har kunnet erfares alene paa Fro-
sten, i Nedre-Stördalen og i Namdalens skovfattige Söbygder,
især i Nterö Herred. Landhusholdningsselskabets Bestyrelse har
stræbt at virke for Udbredelse af Kundskab til Brændetorv og
dens Benyttelse og i den Hensigt i Aaret 1865 forskrevet 2
övede Torvskjærere fra Örlandet for at veilede og oplære Al-
muen deri; men Sagen mödtes som alt Nyt med stor Lunken-
bed, og kuns nogle Faa meldte sig efter de udstedte Opfordrin-
ger om at benytte den tilbudte Veiledning, der bekostedes af
Landhusholdningsselskabet. Uagtet der flere Steder gives bety-
delige og udmærket gode Torvmyrer, har Torvnytningen saa-
ledes hidtil fundet liden Indgang i Distriktet. Maaske den kan
komme i bedre Gang, naar den af Regjeringen dertil ansatte
Forstmester, Asbjörnsen, hvis Fag dette nu er, kommer til at
virke alvorligen for Torvnytningen ogsaa her i Amtsdistriktet,
hvor den under Skovenes Tilbagegang upaatvivlelig vil kunne
blive en Sag af uvurderlig Vigtighed. At der paa mangfoldige
Steder i Amtsdistriktet vil findes endog udmærket gode og rig-
holdige Torvmyrer, ansees utvivlsomt.

Tilvirkningen af Tj æ re og Tr ækul er fremdeles saare
liden i Amtsdistriktet, uagtet Materialier dertil ere forhaanden
i stor Overflod. Af Tjære tilvirkes i nogle Bygder lidt, men
langtfra det Fornödne til Forbruget, hvorfor mange Penge gaar
ud af Distriktet til Indkjö'b af udenlandsk Tjære, der hentes
fra Kjöbstaden, især fra Throndhjem. Om nogen Tilvirkning af
Trækul er der neppe Tale uden i Ovre-Stördalens Herred, hvor
Selbu Kobberværk forbruger en stor Del Kul, som tilveiebrin-
ges i Distriktet fornemlig dog fra Værkets egne Skove.

d. Fiskeri.

For Amtets 2 sydligere Fogderier, Stör- og Verdals samt
Inderöens, hvor Jordbruget er Hovedsagen, er Fiskeriet som
Næringsvei betragtet overhoved af mindre Betydenhed. Imid-
lertid afgiver samme dog for mange Bygder et vigtigt Bidrag
til Ernæringen. Navnligen kan Sildefiske t, naar det slaar
til, hvilket dog kuns enkelte Aar er Tilfældet, være en Gjen-
stand af Betydning. I Aaret 1865 fiskedes i den indre Del
af Throndhjemsfjorden imellem Skogn, Levanger, Verdalen,
Inderöen og Ytteröen og fornemlig i den lille imellem Inderöen
og Sparbu beliggende Borgenfjord et betydeligt Qvantum Sild,
af saadan Godhed og Störrelse, at det Meste af den kunde
benyttes som Handelsvare af, hvad der i Sildehandelen gaar
under Navn af „Christianiagods". Fogden i Stör- og Verdal



Herred.

Namsos. , .
Fosnæs

Nært$ . . . .
Kolvereid .
Lekö . . . .

4,960 Spd. . . ..	 310 Spd.
2,500 Spd. og
2,500 Tdr. Sild. . 1,340 -
4,370 Spd.	 5,580 -	 5,580 Spd.
2,580 Tönder . 	 170 Vog.

350 Tönder .	 130 Vog.	 550 -

Sild.	 Skrei.	 Sei.
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anslaar, hvad der fiskedes inden hans Embedsdistrikt, til 16,000

a 20,000 Tönder, Fogden i Inderöen for hans Distrikt til over
16,000 Tönder. For Silden betales gjennemsnitlig 2 Spd. pr.

Tönde lös Sild. Det er forövrigt at bemærke, at ogsaa en
stor Del fremmede Fiskere, hvilke i Regelen ere bedre forsy-
nede med Redskaber og större Baade, deltog i bemeldte Silde-
fiske, der saaledes ikke kom Distriktets Indvaanere alene til
Indtægt. Med Undtagelse af dette ene Aar har forövrigt Sil-

defangsten i Indherreds Bygder været ganske ubetydelig i Fem-
aaret. Saltvandsfiskeriet  forövrigt i Indherreds Söbygder

afgiver endel Torsk, Sei, Flyndre, Kveite, Hyse, Bleke og Mort
til Husholdningerne; dog skaffe ogsaa de i Throndhjemsfjorden

gaaende Dampskibe adskillig Afsætning deraf, især af den be-
kjendte gode og fede Strömmens Flyndre ved Inderöen. I Voer-
ran (Værranbotten) fiskes endel ypperlig Skrei og Sei, hvoraf
sædvanlig aarlig nogle hundrede Tönder nedsaltes og for en
Del afsættes til Nabobygderne. Nogle af Indherreds Indvaanere
deltage ogsaa i de större nordligere Fiskerier, navnligen Lo-
fotfiskeriet, hvortil fra Frosten aarlig udrustes 2 til 3 Baadlag
paa 5 Mand; fra Lexviken et lignende Lag, hvis Udbytte deraf
i Regelen skal have været 20 a 30 Spd. pr. Mand. Fra Vær-
ran reise aarlig til Lofoten omtrent 10 Baade og 30 til 40
Mand, hvis Udbytte skal have været 25 til 35 Spd. pr. Mand.
Desuden afreise aarlig omtrent 100 Personer uden Band til
Lofotfisket fra Sparbu, Stod og Beitstaden, der som Leiekarle
skulle have tjent fra 15 til 20 Spd. og derover hver.

I Namdals Fogderi er Fiskeriet en Hovednæring for Södi -
strikterne dersteds, ligesom for Tiden Skovdriften for Indlandet.
Derom gjælder for Femaaret, hvad i min forrige Beretning er
anfört angaaende Fiskens Indkjöb og Behandling, dens Tilbere-
delse og Udförsel, om Indförsel af Fisk fra Lofoten og Folkets
Sögen derhen under Fiskeriet m. m. Dog maa bemærkes, at

Aarene 1862-1864 har Skovdriften skaffet Folket saa bety-
delig Fortjeneste, at kuns et ringe Antal Leiekarle fra Over-
halvden og Grong har sögt til Lofoten. Derimod antager Nam-
dals Foged, at Söbygdernes Indvaanere i hans Distrikt have i
efterhaanden foröget Antal sögt hen for at deltage i den rige
Fortjeneste, som Fiskerne i de paagjældende 5 Aar have hentet
fra Lofotens Skreifiske, og i Vinteren 1865 er ogsaa et bety-
deligt Antal saakaldte „Leiekarle" fra Overhalvden og Grong
reist nordover, hvortil vel det sidstnævnte Aars mislige Höst
paa Landjorden for en Del har bidraget.

Handelsmændene i Fosnms, Nærö, Kolvereid og Lekö an-
tages aarligen at udvide deres Expeditioner paa Lofoten i Lig-
hed med, hvad de fleste Handlere nordover Landet gjöre. Det
viser sig nemlig, at uagtet Prisen paa Raafisk i de sidste Aar
er steget til 7 Spd. og derover, og Gjennemsnitsprisen neppe
kan sættes lavere end til 6 Spd. pr. 120 Stkr. Torsk, har dog
Indkjöbet af Raafisken i Regelen skaffet Fortjeneste for Udski-
berne af Fisken som Klipfisk. Som forhen söger en Del fra
Namdals Fogderi, fornemlig da fra dets Söbygder, ogsaa til
Finmarkens Fiskerier.

Fra Lekö og Kolvereid drager Folket afsted paa egne
Baade med fuld Rustning af Redskaber m. V. Garnbaaden har
i Regelen en Besætning af 4 Mand, hvis Fortjeneste nagtet

Bedriftens Usikkerhed neppe som Middeltal kan ansættes under
40 Spd. pr. Mand. Leiekarlene erholde gjerne, foruden Kosten
og Benyttelse af Skindklæder, fra 25 til 30 Spd. i Hyre samt
noget Tillæg af Fiskeriet. I senere Tid har man forövrigt fun-
det, at Fiskeriet drevet paa smaa Baade med 2 eller 3 Mands
Besætning og med Liner eller vel endog alene med Dybsagn
lönner sig bedst. Det synes ogsaa rimeligt, at Salget af Raa-
fisken strax under de höie Priser, som Coneurreneen har frem-
kaldt, er den fordelagtigste Fremgangsmaade, man kan vælge.

Skre ifis k e ri e t i Gjeslingerne, [Torten og Sklinden, af
hvilke det förste er et Fiskevær, hvorvel i liden Maalestok,
men de 2 sidste kuns Banker eller Fiskegrunde, har i Femaa-
ret givet ringe Udbytte, med Undtagelse af Aaret 1863, da
man der fiskede ganske godt. Havet er paa disse Banker og
Grunde langt barskere at söge ud paa end i Lofoten, hvor
Fiskedistriktet beskyttes mod det aabne Hav af Lofotens Ögruppe.
Man er derfor nödt til med sine aabne Baade at holde sig saa
nær Landet eller Øerne som muligt, hvorved Sandsynligheden
for at træffe paa Fiskestimer bliver mindre. Til disse Fiskerier
söge derfor i Regelen kun Distriktets egne Indvaanere. Pri-
serne paa Skreien i de anförte Vær og Banker holde sig no-
genlunde jevnt med Lofotens Priser, maaske dog lidt under disse.

Ved den forestaaende Oplodning af Havbunden langs Ky-
sten vil maaske opdages nye Fiskebanker udfor dette Distrikt.
Idetmindste er det flere erfarne Folks Mening, at Skreien paa
Strækningen fra Lofoten til Söndmöre har hidtil uprövede Grunde
og Gydepladse.

Hj emme fi sk e t inden Namdals Fogderi i Femaaret har

efter Fogdens Forklaring været omtrent som det pleier. S
d efi sk et var imidlertid i Aarene 1863 og 1865, især det

förste, betydeligere end det paa mange Aar havde været. De
ovenfor for de övrige Fogderier i Amtet opförte Slags Salt-

vandsfisk gives ogsaa i Namdals Fogderi, hvortil endnu kom-
mer Uver. Tilvirkningen, udenfor hvad som til Husholdningen
forbruges, foregaar især til Rund fi s k. En mindre Del ned-
saltes. Varen afsættes for det meste til Distriktets Handels-
mænd ; dog forhandles ogsaa en stor Del paa de to Markeder
i Distriktet: paa Mælen i Overhalvden og paa Nærö. Det aar-
lige Udbytte i Femaaret af fisket Sild, Skrei og Sei i Namdals Fog-

deri har Fogden efter Lensmændenes Opgaver angivet saaledes :

Endvidere tillader jeg mig her, ligesom ved forrige Fem-
aarsberetning, at meddele en fra Handelsmand Georg Sverdrup
paa Rosö i Nærö meddelt Fortegnelse over af ham i sidste
Femaar indkjöbte Fiskevarer, hvilke ere afsatte til Christians-
sund, Throndhjem, Bergen og flere Steder, da den giver ad-

2
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skillig Oplysning i Henseende til Fiskehandel og Fiskepriser og
saaledes antages at were af Interesse.

1861.

Circa 60,000 Stk. Klipfisk fra Lofoten indkjöbt efter 31 Spd.

pr. Hundrede.
-	 4,000 -	 her hjemme	 -	 - 31 Spd.

a 32 Spd. pr. Hundrede.
Denne Fisk törret er solgt for 6 Ort 12 Skill. pr. Vog.
Den gav en Vægt af 7 Vog tör Fisk af et Storhundrede

Klipfisk. Paa hvert Stortusinde Fisk lagt 5 Tönder (Kipper-
tönder) fransk Salt blandet med Del St. Ybes.

930 Vog Törfisk.
1,365 Tönder Sild.

67 Tönder Rogn indkjöbt for 4 Spd. 1 Ort 16 Skilling
pr. Tönde.

20 Tönder Torskelever a 5 Spd. 2 Ort 13 Skill. Tön-

den lös.
49 Tönder Tran.

1862.

38,000 Stk. Klipfisk fra Lofoten indkjöbt efter 5 Spd. 2 Ort
23 Skill. pr. Hundrede.

18,000 -	

-	

her hjemme	 efter 4 a 5 Spd.
pr. Hundrede.

Denne Fisk törret solgt for 8 Ort 6 Skill. pr. Vog, gav
en Vægt af 61 Vog pr. Hdr. Fisk. Lagt 5 Kippertönder fransk
Salt paa hvert Stortusinde Fisk.

150 Tdr. Rogn kjöbt i Lofoten for 5 Spd. 3 Ort 7 Skill.
pr. Tönde.

74 Tdr. Rogn kjtibt her hjemme for 5 Spd. pr. Tönde.
20 Tdr. Lever a 6 Spd. 4 Skill. pr. Tönde lös.

240 Tönder Sild.
1863.

80,000 Stk. Klipfisk kjöbt i Lofoten efter 6 Spd. 3 Ort I Sk.
& 6 Spd. 2 Ort 4-1- Skill. pr. Hdr.

2,000 -

-	

-	 her hjemme.

Denne Fisk blev solgt til 8 Ort 6 Skill. pr. Vog tör.
Gav 61 Vog pr. Ildr. Lagt 41 Td. Salt paa hvert Tu-

sinde Fisk, blandet Salt Cadix 	 Part,	 Part St. Ybes.
1,370 Tdr. Sild.

126 Tönder Rogn til 6 Spd. 8 Skill. pr. Tönde.
28 Tönder Tran a 15 & 17 Spd. Tönden.

1,318 Vog Törfisk.
1864.

56,000 Stk. Klipfisk fra Lofoten a 5 Spd. 3 Ort 17 Skill. &
5 Spd. 2 Ort 11 Sk. pr. Hdr.

28,000 -	

-	

her hjemme indkjöbt efter 4 Spd. a Ort
15 Skill. pr. Hundrede.

Denne Fisk blev solgt til 7 Ort 13 Skill. pr. Vog Or i
'Throndlitjem. Gav 6,÷ Vog af hvert Hundrede Raafisk.

Lagt 41 Kippertönde Salt paa Tusinde Fisk.
734 Tönder Sild.
200 Vog Törfisk.

28 Tönder Tran a 16 Spd.

257 Tönder Rogn kjöbt, i Lofoten 200 Tdr. og her hjemme

57 Tdr. efter 5 Spd. 1 Ort 8 Skill. pr. Tönde i Lofoten og
5 Spd. 1 Ort 1 Skill. her hjemme.

1865.

78,000 Stk. Klipfisk fra Lofoten a 6 Spd. 2 Ort 1 Sk. pr.
Hundrede givet der.

15,000 -	 -	 her hjemme a 6 Spd. pr. Hundrede.
Lofotfisken gav 6 Vog pr. Hundrede Fisk.
Hjemfisken gav 51 Vog pr. Hundrede Fisk.
Solgt til 7 Ort 20 Sk. a 8 Ort pr. Vog og 8 Ort 12 Sk.
Lagt 4:4 Tönde (Kippertönde) Salt pr. Tönde af Cadix Salt.

1,500 Vog Törfisk.
280 Tönder Rogn fra Lofoten 6 Spd. 2 Ort 7 Skill. pr. Td.
50 Tönder Rogn her hjemme 5 Spd. pr. Tönde, solgt til

8 Spd. 4 Ort pr. Tönde.
72 Tönder Tran a 15 & 17 Spd. Tönden (ikke solgt).

1,020 Tönder Sild.

Af Östers og Hummer  fanges noget ved Namdals Fog-
deries Sökyst, men ubetydeligt.

Nogen egentlig Forbedring i Henseende til Fiskens Til-
virkning eller til Fangstredskaberne vides ikke at være fore-
gaaet i Femaaret.

I Henseende til F er sky an d s fisk eri e t er det alene Laxe-
fangsten, som kan siges at -were af nogen Betydenhed i dette
Amtsdistrikt, hvilken dog er aftaget i de senere Aar, navnlig i
Namsen Elv, hvor Laxefangsten engang var meget betydelig.
Muligen har den tiltagende Tömmerflödning m. m. medfört Skade
for Laxen og dens Formerelse. Saaledes, som i min forrige
Beretning anfört, drives fremdeles Laxefiskeriet i • Namsen Ely
og Stördals-Elven for en stor Del ved engelske Liebhabere,
der have forpagtet Fiskerettigheden og hver Sommer kommet
tilbage for at drive Fluefiske for sin Fornöielse, men til Bedste
for Grundeierne, som deraf i Regelen have god Fordel. For-
övrigt er Ferskvandsfiskeriet ubetydeligt, uagtet de mange Ind-
söer og Elve i Amtsdistriktet vistnok indeholde ikke saa lidet
Ferskvandsfisk, hvilken dog her ikke er af saa mange Slags
som söndenfjelds, men har dog de bedste og værdifuldeste Fi-
skeslags, nemlig Örret, Rör og Aal. Man har paa adskillige
Steder i Amtet anskaffet og benyttet kunstige Udklækningsap-
parater til Formerelse af Lax, Orret og Rör, og fiere saadanne
paatænkes. Ved Foranstaltning og Medvirkning af den til
Ferskvandsfiskeriernes Fremme af det Offentlige ansatte Besty-
rer er Amtsdistriktet nu inddelt i visse Fiskeristrækninger samt
Foreninger dannede og Opsyn ordnet efter Loven af 23 Mai
1863. Af disse Foranstaltninger tör man derfor haabe en Op-
komst og bedre Benyttelse for Fremtiden i Henseende til Fersk-
vandsfiskerierne og især Laxefangsten, der efter de naturlige
Forholde synes at burde kunne være af större Betydenhed her
i Distriktet end hidtil.

e. Bergwerksdrift.

Som af Tab el 3 erfares, drives fremdeles de 2 Kobber-
værker: 1) Merakers eller Selbo Værk i Merakers Sogn
af Övre-Stördalens Pmstegjeld med 2 Smeltehytter og 2 Gru-
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ber sammesteds og 2) Ytteröens V e rk med en Hovedgrube
paa Ytteröen og en Smeltehytte paa Gaarden Bratreit i Malmo
Sogn af Beitstadens Præstegjeld. Det sidstnævnte Verk driver
nu hovedsagelig paa Frembringelse af Svovlki s, og Kobber-
produktionen er kun Bisag. Efterat Ytteröens Kobberverk i
længere Tid havde fört en hensygnende Tilværelse, kjöbtes det
nemlig i Sommeren 1861 af et Interessentskab i Christiania for
omtrent 15,000 Spd., og siden den Tid har det hævet sig til
et af de vigtigste og mest lönnende Bergverker i Riget. Gru-
berne indeholdt nemlig uhyre Masser af smuk Svovlkis, som
den större Indsigt i Chemien havde anvist en vigtig Plads i
Industrien efter i Aarhundreder at have været betragtet som
en uundgaaelig, men besværlig Byrde under Bergbrydningen..
Saasnart Grubefeltet var saavidt aabnet, at större Qvantiteter
kunde brydes, begyndte nu en storartet Afskibning af Ertzen,
idet der ikke kunde være Tale om at benytte denne Mængde
her i Landet, hvor et Par Tusinde Skpd. vare tilstrækkkelige
for Behovet. Efterat det nævnte Christianiensiske Interessent-
skab i Aarene 1861, 1862 og 1863 havde afskibet til England
af Svovlkis 25,124,400 g og af Kobbermalm 290,850 g samt
produceret ved Bratreit Smeltehytte 24,378 sir Garkobber, solg-
tes Verket i 1864 for en Kjöbesum af omtrent 90,000 Spd. til
et engelsk Interessentskab („Ytteröen mining Co., limited of
London") med alle Beholdninger, hvoriblandt af Svovlkis 8,492,400
11 og af Kobbermalm 124,000 ib". De nye Eiere afskibede i
1864: 25,681,000 g" Kis og 300,000 ZU Malm, og i 1865:
33,584,000 if Kis. Der er saaledes fra dette Verk i Femaa-
ret afskibet 590,850 ft Kobbermalm og 84,389,400 'IV Kis,
samt produceret 24,378 g Garkobber, foruden at ved Udgan-
gen af Aaret 1865 havdes en Beholdning af Kis paa 6,070,000
ft og af Malm 616,000 a- . Den samtlige Produktion i Fem-
aaret er altsaa af Svovlkis 90,459,400 g og af Kobbermalm
1,206,850 g.

Den gjennemsnitlige Arbeidsstyrke ved Ytteröens Verk
har været:

i 1861  
	

38 Mand.
- 1862  	 . 85 —0—
- 1863  	 . 69 —0—
- 1864  	 . 107 —0—
- 1865  	 . . 189 —0—

Ved Udgangen af Aaret 1865 er Arbeidsstyrken ved Ver-
ket steget til 300 Mand, der er lig den störste Arbeidsstyrke,
som efter Lov maa holdes ved Kongsbergs Sölvverk, og lige
med den Arbeidsstyrke, der i 1863 anvendtes ved Röros Kob-
berverk. Opsyns- og Regnskabsbetjente ved Ytteröens Verk
have i Femaaret været 8. Siden den Tid er Arbeidsstyrken
ved Verket endog broget meget over det anförte Antal.

Ved Merakers Verk have Opsyns- og Regnskabsbetjentene
været 13 og Arbeiderne 120 til 150. Det ved Merakers Verk
producerede Garkobber har i Femaaret udgjort 2,130 SkiV
eller gjennemsnitlig 426 Slar aarlig. Dertil er forbrugt 23,397
Læster Trækul og 438 Tönder Stenkul i Femaaret eller gjen-
nemsnitlig aarlig 4,679-2- Læster Trækul og 87-g- Tönder Stenkul.

Forövrigt har der i de sidste Par Aar af det paagjældende
Tidsrum over det hele Amtsdistrikt som andetsteds i Landet

været et sandt Raseri eller saa at sige en Epidemie iblandt Folk
for at opdage Metal- og Malmanvisninger, især dog for Svovl-
kis og Kobbermalm, og mange hundrede, ja kanske tusinde
Anvisninger ere anmeldte og Skjærpsedler udstedte her i Am-
tet, fornemmelig i Indherred, men ogsaa i en Del i Namdals
Fogderi. En Forsögsdrift er ogsaa paabegyndt et og andet
Sted, saasom i Skogn, Levanger, Ytteröen, Inderöen, Stod etc.
etc., men uden at man dog til Datum har erfaret, at nogen af
de mange Anvisninger, der ofte bleve udskregne som i höi Grad.
lovende, ved nærmere Kjendskab have vist sig for Alvor dri-
veværdige.

f. Fabrik- og Industrianlæg samt Haandverksdrift.

De 4 store Brændevins brænd erier i Nedre-Stördalen,
Inderöen, Mosviken og Stod have været i en uformindsket Virk-
somhed ogsaa i det sidste Femaar. Angaaende denne saavel-
som angaaende Mal tgj ö r en i ern e vil det Kongelige Finants-
departement have modtaget de befalede Opgaver igjennem Fog-
derne og Kontrolbetjeningen. Forövrigt tillader jeg mig at
henvise til den fremlagte T ab el No. 2. Det vil af denne er-
fares, at fölgende nye Anlæg ere tilkomne i Femaaret : 1 Gar-
veri med 1 Mester og 4 Arbeidere i Nedre-Stördalen; 1 Kalk-
brænderi i Verdalen, hvilket drives i Forening med et Tegl-
verk ; 2 större Kornmöller, nemlig en i Levangers og en i
Aasens Herred ; ligeledes skal et betydeligere Möllebrug med
Grynmölle være anlagt paa Gaarden Sörviken paa Otterö
Fosnxs Herred; 1 Pottemageri med 1 Mester og 7 Arbeidere
i Nedre-Stördalen; 5 Teglverker, nemlig 2 i Skogn, 2 i Aasen
og 1 i Nedre-Stördalen, af hvilke det sidste kuns frembringer
Drainsrör; 1 Dampsag i Nedre-Stördalen, opfört i 1864, med
1 Mester og 29 Arbeidere, der har leveret 7,200 Tylvter Plan-
ker og Bord aarlig, samt 4 större Sagbrug, af hvilke 1 i Stod,
1 i Grong og 2 i Overhalvden. I Nærö Herred og i Halmö
Sogn under Fosnæs Herred har man begyndt at brænde T a n g-
a s k e, dog endnu ubetydeligt. Glasverket ved Namsos har vx-

ret i Drift i Femaaret og udviklet en temmelig betydelig Virk-
somhed ved Fabrikation især af Vinduesglas, Fiskekavl, Flasker
og Medicinglas. Den sysselsætter 30 Mennesker, iberegnet Hyt-
temesteren og Arbeidsforstanderen. I Femaaret er nedtaget
en Veirmölle i Levangers Herred, hvilken dog ei paa flere Aar

har været i Gang, nedlagt 14 Sagbrug, nemlig 12 i Snaasen

og 2 i Overhalvden, og 1 Ölbryggeri i Stod. Fabrikvirksom-
heden maa saaledes siges at være tiltaget i sidste Femaar, om
det end maa erkjendes, at hverken Fadrikdriften eller Industrien
har gjort synderlige Fremskridt i Perioden.

Haan dverkere af forskjellig Slags gives i alle Bygder,
der for det meste have de fornödne Skomagere, Skræddere,
Smede, Snedkere, Malere, Bagere, Garvere, Syersker  ni. m.

Fogden i Inderöen angiver Antallet af Haandverkere af alle
Slags paa Landet i sit Fogderi til 564, Namdals Foged for
sit Embedsdistrikt til 322. For Stör- og Yerdals Fogderi
haves ingen saadan Opgave, og vist er det, at det ei er saa
godt at opregne Antallet af Haandverkerne paa Landet, hvilke
for en Del flakke om fra Bygd til Bygd, men for en endnu
större Del drive Haandværket som en Bisag ved Siden af Land-

2 *
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b rug, Fiskeri, Skovdrift o. s. v. Mangfoldige af dem, der udöve
Haandverksdrift paa Landet, mangle derfor ogsaa den fornödne
Kyndighed og Dygtighed i Faget, medens det dog maa erkjen-
des, at der ogsaa findes endel, der kunne maale sig med de
bedre Haandverkere i Kjöbstaaderne.

g. Binæringer.

1. Husfliden staar omtrent paa det samme Trin som
for 5 Aar siden, og indskrænker sig i Almindelighed fremdeles
til Forarbeidelse af Vadmel, Stoffer, Lin- og Bomuldsvarer for
Kvindernes Vedkommende og til Forfærdigelse af alle Slags
Husgeraad, Bohave, Gaardsredskaber, Baade, Fiskeredskaber af
alle Slags m. in. for Mændene. De vævede Töier og Stoffe
benyttes for den störste Del til eget Forbrug; dog afsættes
ogsaa en Del deraf, især paa Markederne. Eftersom Brugen
af finere og fremmede Stoffe har tiltaget iblandt iAlmuen, an-
tages det imidlertid, at Udbringendet af de inden Distriktet for-
arbeidede og afsættendes Husflidsgjenstande ingenlunde kan
opveie de Summer, der medgaa til Indkjöb af fremmede Stoffe
og Luxusartikler. Fra Sparbu, Stod, Beitstaden og især Snaa-
sen sælges aarlig endel vævede Sager, fornemlig Vadmel, til
Nordland, og ligesaa fra Namdals Fogderis Bygder, iblandt
hvilke fremdeles Grong og Overhalvden udmærke sig særdeles,
hvad den kvindelige Husflid angaar. Amtets Landhusholdnings-
selskab bar arbeidet for at udbrede Sandsen for Husflid, og
dets Bestyrelse har til den Ende foranstaltet tvende Udstillinger
afholdte paa Levanger, forbundne med Præmier, den ene  i Aa-
ret 1862, den anden i 1866, for Husflids- og Industri-Frem-
bringelser i Forening med Agerbrugs- og Haveprodukter. Ved
disse Udstillinger, der vistnok langt overtraf de Flestes For-
ventninger, maa det ansees godtgjort, at den kvindelige Haand-
gjerning i dette Amtsdistrikt endog indtager et höit Stand-
punkt, hvad Smag og Færdighed angaar. Det maa dog be-
mærkes, at det fornemlig var fra Indherreds Bygder, at de ud-
stillede Sager vare fremkomne, idet den længere Afstand af-
holdt Namdals Fogderies Indvaanere fra stærkere Repræsentation
ved bemeldte Udstillinger, uagtet den fortjente Berömmelse, der
som anfört tilkommer særligen Grongs og Overhalvdens Kvin-
der. Den Erfaring, man tidligere har gjort, at den kvindelige
Husflid .og Industri i Almindelighed langt overgaar den mand-
lige, maa ogsaa antages stadfæstet ved de saaledes afholdte
Udstillinger.

2. S kib s- og Ba a dbygg eri har ogsaa i dette Fem-
aar foregaaet, om end i . nogen mindre Maalestok, i de fleste af
Amtets til Söen stödende Bygder, saavel til eget Brug som til
Salg især til Nordland. Folgende Antal Fartöier paa over 3
Commereelæsters Drægtighed ere opgivne at være byggede her
i Amtsdistriktet i Femaaret:
I Lexviken 4 Fartöier fra 400 til 450 Tönder.
- Nedre-Stördalen 3 —0— - 120 - 140 —0—
- Skogn 1 - 80 - 100 —s-

og 3	 6	 111 Coin.-L.

I Ytteröen
	 22 Fartöier med 10,P50 Tönders Drægtighed.

- Inderoen	 2 _.....,_ -	 600

- Sparbu	 2 ____........ -	 750
- Stod	 3 ......„ -	 1,050
- Beitstaden	 3 ____..,_ -	 1,600
- Overhalvden	 5 _____„___ -	 4,000
- Namsos	 3 —o-- paa

	
291	 Commercelxster.

- Fosnws	 1 —:— -	 28
Tilsammen 5252 Fartöier med 21,130 Tönders og 345

Commercelæsters Drægtighed.
De fleste af disse Fartöier have været klinkbyggede Jæg-

ter, nogle saakaldte Storbaade. Alle de anförte i Namdals
Fogderi byggede Fartöier ere afhændede til Nordland, ligesom
og 4 af de i Inderöens Fogderi byggede; 2 af de i sidstnævnte

Fogderi byggede ere solgte til Throndhjem. Forövrigt benyttes

de i vedkommende Hjembygd og fornemlig til Fragtfart paa
Nordland, Finmarken og Throndhjem. Angaaende hvor mange
Arbeidere, der have været sysselsatte med Skibsbyggeriet, ere
Opgaverne ufuldstændige.

3. Jagt  en er fremdeles en Binæring af ringe Betydenhed

i Amtsdistriktet. Uagtet man har stræbt at overholde Frednings-
loven, har heller ikke i sidste Femaar nogen mærkelig Forö-

gelse af det spiselige Vil  dt fundet Sted. Prisen paa Fugle-
vildt har gjerne været: for en Tiur 48 Skill., en Röi 36 Sk.,
en Aarhane 16 a 20 Sk., en Aarhöne 12 a 14 Sk., en Rype

8 a 12 Sk., en Hjerpe 8 Sk.
Namdals Foged antager, at Fredningen af Elg har havt

en gavnlig Virkning for dette Dyr, der nu ikke skal forekomme

saa sjelden i Namdalen, hvorvel det ei hyppigt skydes i den
tilladte Tid, formentlig især paa Grund af dets Varhed, der
gjör det vanskeligt at komme det paa Skud. Vilde  Rensdyr

gives der nok nu neppe i Amtsdistriktet, og af Hjorte, der

have været i Namdalen, især paa Otteröen i Fosnæs, er der

vist ikke ret mange tilbage. Ulvene og Finnerne have for-
mentlig udryddet dem. Af Kobber, Odder og Maar dræbes i
Aarets Löb nogle, især i Namdalen, og ligeledes fanges og

dræbes endel Ræv, af hvilke de almindelige röde ikke ere

sjeldne i de fleste Bygder, medens af de, hvis Skind staa i
höiere Pris, saasom Blaaræv og Korsræv, kun fanges enkelte
nu og da.

E d d erfu glen, der ved Loven af 3die Marts 1860 kuns

er bleven fredet i Tromsö Stift samt Namdals Fogderi, er nu

ifölge Kgl. Resol. af 7de September 1863 i Henhold til Jagt-

loven af 22de Juni 1863 §. 11 No. 1 fredet ogsaa i Inderüen

samt Stör- og Verdals Fogderier, hvorved denne nyttige Fugl,
der kunde være til ikke ubetydelig Fordel for mange Grund-

eiere i Amtsdistriktet, men som hidtil ofte er bleven forfulgt
og dræbt af Uvedkommende og derfor i senere Aar mere og

mere har aftaget, tör haabes atter at ville formere sig.
Af de skadelige Rovdyr, for hvis Fieldelse er tilstaaet

Præmie, er anmeldt i Femaaret at være fældet i Amtsdistriktet:
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Bjørne. Ulve. Gauper , Jerve. Ørne. Hønsehøge. Hubroer.

Stör- og Verdals Fogderi	 . . . 	 8	 1 19 20 2 348 218 19

Inderöens Fogderi . 	 54 17 35 20 1122 170 28

Namdals Fogderi ..... . . . 	 19 5 32 19 370 502 6

I det hele Amtsdistrikt 	 81 41 87 41 1840 890 53

Bj örnen synes at have formeret sig i de senere Aar, hvor-
imod Ulvenes Antal er aftaget i Amtsdistriktet. De i mange af
Amtets Bygder i de senere Aar oprettede Skyttelag have gjort
Færdigheden i at bruge Skydevaaben og navnlig Rifle mere
almindelig end tidligere og vil forhaabentlig bidrage væsentligt
til Udryddelsen af skadelige Rovdyr.

I Snaasen er det aarlige Udbytte af Jagten i de sidste 5
Aar for Bygden opgivet til 300 Spd., medens denne Bedrift
ellers ikke er antaget at kaste videre af sig i nogen Bygd i
Amtet.

A. Fr a gt fart e n angives at staa omtrent paa samme
Trin som for foregaaende Femaar opgivet, da det Antal Far-
töier, som Fragtfarten sysselsatte i Amtsdistriktet, var anfört til
169 med en Bemanding af 647 Mand. Inderöens Foged
oplyser, at Fragten tilsös fra Stenkjeer og omliggende Bygder
til Threndhjem betales med 8 a 10 Sk. pr. Tönde, og Nam-
dais Foged, at Fragten tilsös fra Viks og Halmö Sogne af
Fosnxs Herred til Throndhjem og Christiansund er 36 Sk. og
til Bergen 60 Sk. pr. Tönde. Der er overhoved adskillig Rö-
relse i Södistrikterne med Fartöier og Baade, navnlig i Nam-
dals Fogderi, men disse föres og benyttes hovedsagelig af Ei-
erne til Befordring af egne Varer. Overhoved antages den
egentlige Fragtfart med Distriktets Seilfartöier og Baade snarere
indskrænket end udvidet i de senere Aar, efterat Damp sk ib s-
fa r t en er bleven udvidet og regelmæssigere end forhen. Paa
Throndhjemsfjorden gaar nu det hele Aar 2 af hver sit Inte-
ressentskab eiede Dampskibe i regelmæssig Fart, nemlig „Ind-
herred" med Lavtryksmaskine af 45 Hestes Kraft, der 2 Gange
ugentlig gaar frem og tilbage imellem Inderöen og Throndhjem,
anlöbende de mellemliggende Bygder, og „Kong Oscar" med
Höitryksmaskine af 25 Hestes Kraft, der gaar 1 Gang ugentlig
imellem Stenkjær, Beitstaden, Værran og Throndhjem og for-
övrigt anlöbende de samme mellemliggende Steder som „Ind-
herred", og desuden holder en regelmæssig ugentlig Route fra
Throndhjem paa Örkedalen og paa flere Bygder af Fosens Fog-
deri. „Kong Oscar", der er bygget paa Nylands mekaniske
Verksted ved Christiania, har været i Fart siden Begyndelsen
af Aaret 1865, og det ældre „Indherred" er ombyttet med et
nyt, större og bekvemmere Dampskib af samme Navn som det
rorrige og ligesom dette bygget af Nidelvens mekaniske Fabrik
ved Throndhjem. Da disse Dampskibe hidtil have havt van-
3keligt for at svare Regning og endmere for at give Actieeierne
loget Overskud, er der i den sidste Tid tilstaaet ethvert af
lem et aarligt Tilskud af 800 Spd. af de af Storthinget til
Dphjælpelse af privat Dampskibsfart bevilgede Midler, saaledes
30M „Indherred" allerede forhen i nogle Aar har havt, idet

sidstnævnte Dampskib tillige förer den offentlige Post til og fra,
dens Anlöbssteder. Den storartede Drift ved Ytteröens Verk
har ogsaa foranlediget, at flere engelske Dampskibe anlöbe Yt-
teröen, af hvilke Verkscompagniet eier et, „Hilda", 255 Coin-
mercelæster drægtigt, som skal have kostet 70,000 Spd., hvil-
ket gaar i stadig Fart imellem Ytteröen og Newcastle, hoved-
sagelig for Udförselen af Verkets Produkter. Foruden data
store Fartöi har Compagniet, siden det overtog bemeldte Verk,
ogsaa fragtet flere andre tildels endnu större Dampskibe og
adskillige Seilskibe i samme Route og Hensigt. Ved disse
Fragtfartöier föres imidlertid formentlig ogsaa ikke faa andre
Varer og Fragtgjenstande end Bergverksprodukter til og fra
Distriktet, uden at dog nogen nærmere Oplysning om sammes
Beskaffenhed og Betydenhed haves. For Namdalens Vedkom-
mende har i de sidste Aar Forsendelse af Varer mere og mere
foregaaet hovedsagelig dels med Statens og Postvæsenets dels
i den sidste Tid med de throndhjemske og bergenske Compag-
niers Dampskibe, der paa deres Router paa Nordland og Fin-
marken gaa om Namsos paa Tour og Retour og anlöbe Distrik-
tet paa flere Steder i Routen.

5. Land tr an sp ort en foregaar inden Stör- og Verdals
Fogderi hovedsagelig fra Levanger og Yerdalsören til Jæmtland
og fra Stördalshalsen til Selbo- eller Meraker-Verk og Hytte.
Til Jæmtland föres især Sild og andre Fiskevarer, Salt og Co-

lonialvarer, hvilken Transport i de sidste 2 til 3 Aar af Fem-
aaret er betydelig tiltaget, efterhaanden som de nye Veianlæg
mellem Levanger og Meelen i Jæmtland ere istandbragte. I

Femaarets sidste Aar förtes ogsaa flere tusinde fra England
bragte Tönder Cokes fra Levanger til Meelen for derfra videre
at bringes over Anjan SO til Hush, Kobberverk i Jæmtland,
fra hvilket Verk igjen endel Garkobber föres til Verdalsören
for derfra at indskibes. Den sædvanlige Betaling for et Læs

fra Levanger til Mælen (omtrent 61 Mil), til hvilken Reise frem
og tilbage medgaar 3 til 4 Dage, er 1 Spd. 48 Skill. Trans-
porten til og fra Meraker Verk sker udelukkende for Verkets
Regning, og betales for et Lxs imellem Verket og Stördals-
halsen (4 a 5 Mil) 96 Skill. til 1 Spd. I Inderöens Fogderi
er ingen Landtransport, der giver Almuen nogen Indtægt; der
transporteres vel endel Varer mellem Ladestedet Stenkjær og
Snaasenvandet, omtrent I Mil, men som oftest udföre vedkom-
mende Eiere selv denne Vareförsel. I Namdalens Fogderi har

der været nogen Fortjeneste for Bönderne i Grong og Over-
halvden ved Kjörsel, idet mange Lastehandlere i Namsos behöve
Försel af forskjellige Varer, nemlig Mel til deres Arbeidere i

Skovene i Harrans og Höilandets Annexer af Grong, hvilken
udföres af Fragtbönder af Grong og Overhalvden. Nogen For-
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tjeneste har vel og Almuen i disse Bygdelag ved Fragtkjörsel
for de mange Handelsmænd sammesteds. Betalingen pr. Læs
skal være omtrent 24 Sk. Milen.

Siden forrige Femaarsberetning blev afgivet ere 8 faste
Skydsstationer oprettede i Amtsdistriktet, nemlig 3 i Routen
imellem Throndhjem og Levanger, 3 imellem Levanger og Jæmt-
land samt 2 i Ladestederne Stenkjær og Namsos, de to sidst-
nævnte med Tilskud af Statskassen og Amtskommunen i Hen-
hold Lov af 21de Marts 1860 § 7, de paa Jaamtlandsveien
ved Bevilgning af Statskassen.

6. Handel med Landmandens Varer og Frembringelser
sker, foruden ved Frembringerne selv, ved Distriktets Han-
delsmænd, hvilke ere adskilligt forögede i sidste Femaar. Ved.
Udgangen af 1865 var Amtsdistriktets Landhandlere med Kon-
gelig Bevilling :

I Stör- og Verdals Fogderi . 18
- Inderöens 10
- Namdals	 . 23

Tilsammen 51
samt Handlende ifölge Handelsbrev meddelt af Fogden efter
Lov 28 September 1857:

I Stör- og Verdals Fogderi
- Inderöens
- Namdals

Tilsammen 45,
i Alt 96 Landhandlere med Bevilling. Desforuden gives der i
flere Bygder inden Amtsdistriktet uprivilegerede Handelsmænd, der
drive Handel og Omsætning med tilladte Varer. Kuns 9 af de
ved kongelig Bevilling ansatte Landhandlere ere tillige Gjwstgivere.

Handelen bestaar fornemlig i Omsætning af Distrikternes
Frembringelser og for Landhandlernes Vedkommende i Salg af
Fornödenheds- og Luxus-Gjenstande, hentede dels fra Thrond-
hjem, dels fra Kjöbstaden Levanger og Ladestederne Stenkjær
og Namsos. Ved Markederne i Distriktet, som holdes i Kjöb-
staden Levanger 2 Gange om Aaret, paa Mælens Markedsplads
i Overhalvden, paa Nærö samt i Ladestedet Stenkjær (dette
sidste bevilget indtil videre) foregaar ogsaa adskillig Omsætning.
Vigtige Afsætningssteder for Landmandens Frembringelser ere
derhos de för nævnte 4 Brændevinsbrænderier i Indherred, hvor
betydelige Masser af Korn og Potetes hvert Aar afhændes og
forbruges. Endvidere forsynes flere af Indherreds Bygder med
Sild og Fisk ved Söbönder fra Fosen, Nordmöre og Romsdalen,
der for samme tiltuske sig Kornvarer. Den her omhandlede
Handel er ellers formentlig snarere gaaet tilbage end fremad i
Femaaret, ialfald i dets 2 a 3 sidste Aar, da Almuen har havt
lidet eller intet at afhænde, men tvertimod for en star Del har
været nödt til at kjöbe baade Korn og Potetes Det synes
indlysende, at Handelen i Landdistrikterne her i Amtet i den
senere Tid overhoved hverken kan have været fordelagtig for
Landmanden eller for Mængden af Landhandlere. Af disse
sidste have derfor ogsaa flere i de senere Aar maattet „gjöre
Konkurs", og Bonden er for en stor Del bleven mere og mere
forgjeldet og staar i stor Skyld til Handelsmændene, forsaavidt
han ei ogsaa har maattet gjöre Konkurs, hvad der i disse Ti-
der liar hendt med ikke faa af vore Gaardmmid.

Markederne i Amtsdistriktet have dog, som det synes,
været ret godt besögte i Femaaret, saavel af Distriktets Ind-
vaanere som af Fremmede. Saaledes have Nærö og Overhalv-
dens Markeder i Femaaret været besögte af efterstaaende Antal
Handelsmænd, der have erlagt Afgift :

Nært).	 Overhalvden.

	

1861 . . . • •   68	 42
1862 	  71	 45

	

1863 . .   78	 65
1864 	  . 88	 70
1865 	  . .  82	 59 

	387 	 281
altsaa i Gjennemsnit af respective 77 og 56 aarlig, medens de
Handlende ved bemeldte Markeder i foregaaende Femaar kuns
udgjorde gjennemsnitlig respective 62 og 45. Heller ikke ved
Levangers Markeder synes Antallet af de markedsögende Han-
delsmænd, især fra Throndhjem, at have aftaget. Det nye paa
Pröve tilladte Marked paa Stenkjær har ikke været besögt af
mange fremmede Handlende. De aarlige 2 Markeder paa Nær-
ben og paa Mælen (Overhalvden) besöges flittigen af Folket,
og Fogden i Namdalen antager, at begge fremdeles bör bestaa,
da de give Almuen en billigere og bedre Forsyning end Lade-
stedet Namsos's og Bygdernes Handelsmænd kunne præstere,
men Fogden yttrer, at: „hvad Overhalvdens Marked angaar,
burde Tiden for dets Afholdelse — omtrent 7 Dage — gaa
tilbage til den oprindelig bestemte Tid af 3 Dage. De fleste
af disse 7 Dage tilbringes med Markedsfornöielser. Overhalv-
dens og Grongs Formandskaber, hvis Erklæringer i denne An-
ledning har været indhentede, have imidlertid modsat sig Ind-
skrænkningen. Det maa dog formentlig  knus være en Anmas-
selse af Vedkommende, naar Mælens eller Overhalvdens Marked
uddrages mere end 3 Dage, da Undertegnede idetmindste ikke
kjender nogen anden gjældende Regel for bemeldte Marked end
den i Rescript af 14 April 1747 indeholdte, hvorefter Overhalv-
dens Marked skal holdes „næste Tirsdag, Onsdag, Thorsdag
efter Michaelis:" ligesom samme Rescript udtrykkelig bestem-
mer, „at intet Marked maa ansættes paa Sön- eller hellige
Dage, ei heller paa nogen Mandag eller Löverdag." Det hör
saaledes formentlig af Stedets Politi paasees overholdt, at hel-
ler ikke Mælens Marked for Eftertiden holdes mere end de 3
tilladte Dage. Det Nærmere angaaende Levangers og Stenkjærs
Markeder vil findes senere under Kjöbstaden og Ladestedet.

h. Om Amtsdistriktets Tilstand i Almindelighed.

Denne maa desværre erkjendes ikke at være god ved Fem-
aarets Udlöb. Det har vist sig, at mange især af de mindre
Gaardbrugere kuns med Nöd og neppe have kunnet slaa sig
gjennem og have havt særdeles vanskeligt for at klare der es
Forpligtelser. Mange have endog været nödte til at gjöre
Konkurs eller opbyde sit Bo til Kreditorerne, noget som tid-
ligere har været fast ukjendt iblandt Landalmuen her. Gjelden
foröges mere og mere, Executioner, Udpantninger og Tvangs-
auktioner höre til Dagens Orden. Den under No a frem-
lagte Tabel udviser, at der i Femaaret er thinglæst 2,272
Gjeldsbreve samt Skifteudlæg i Amtsdistriktet for i Alt 1,125,826
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Spd., medens Antallet i det foregaaende Femaar var 1,938 for
870,745 Spd. De i Femaaret 1861-1865 afholdte Executio-
ner og Udpantninger have været 11,912, medens de i det fo-
regaaende Femaar afholdte vare 7,316. Af Tvangsauktioner
have i Femaaret 1861-1865 været afholdte i Amtsdistriktet
378 til Belöb 141,378 Spd. ifölge Tabel No. 4 b.

Efter de saaledes oplyste Forholde maa det vel ansees
utvivlsomt, at en T i lb age gang i Henseende til Amtsdistrik-
tets ökonomiske Tilstand og Velvære har fundet Sted i Fem-

aaret, hvorover ogsaa Klagerne ere store og almindelige. Den
nærmeste Anledning hertil er vel de flere uheldige Aar, som
have rammet Distriktets Landmænd igjennem næsten hele Fem-
aaret, og især de 2 Misvæxtaar 1864 og 1865. Man havde
ikke været forsigtig og forsynlig nok i den lange Række af
gode Aar, man forud havde nydt. Disse gode Tider havde,
som det saa ofte gaar, gjort Menneskene trygge og overmodige,
saa at det syntes, som om Ingen tænkte paa, at der ovenpaa de 7
fede Aar kunde komme magre, paa hvilke de Allerfleste derfor in-
genlunde vare belavede. Eiendomspriserne vare tidligere ved de
bedre Tider i Forening med gode Penge- og Handelsforholde
drevne op til en för ukjendt og vistnok unaturlig Höide, og
Mangfoldige havde letsindigen kjöbt Ejendomme uden at eie
fornöden Capital til Afdrag, Renter og Drift. Allerede Penge-
krisen i 1857 havde bragt Forstyrrelse iimange Forholde, og den
vistnok af Nödvendigheden fremkaldte Forhöielse af Rentefoden
ved Loven af 12te Oktober 1857 blev snart en uoverkommelig
Byrde for Mange. Hertil kom höie Arbeidspriser og Tjener-.
lönninger samt forhöiede Skatter og Afgifter, medens Priserne
paa Landmandens Produkter tildels gik ned. En Hovedaarsag
til Tilbagegangen er imidlertid udentvivl ogsaa den, at den for-
dums Tarvelighed og Nöisomhed mere og mere er forsvunden
i Distriktet. De Allerfleste have i de gode Aar vænnet sig til
at leve over Evne, og de Færreste have været forstandige og
retsindige nok til at sætte Tæring efter Næring. Et stort og
almindeligt Hang til Vellevnet, Overdaad og Nydelse har udbredt
sig og gaar igjennem det hele Levesæt her, som formentlig i
flere andre Distrikter i Landet. Der er upaatvivlelig en skjæv
Retning i Tidsaanden, en falsk og forfeilet Civilisation er til-
stede, som har anrettet meget Ondt og har en væsentlig Del
i den ökonomiske Tilbagegang. Man nödes endog til at til-
staa, at der er en altfor almindelig Mangel paa kristeligt Alvor,
Moral, Sædelighed og Redelighed iblandt os.

Den overhaands tiltagne og almindelige L ux u s nutildags
viser sig i mange Ting : i Klædedragt, Husindretning, Bohave,
Kjöretöier, en misforstaaet Gjwstfrihed og en overdreven Ny-
delse af Kaffe, Bayeröl, Vin, Punsch og andre tildels kostbare
og ikke altid uskadelige Drikkevarer, om end Brændevinsdrik-
ken udenfor Kjöbstaden Levanger og Ladestederne nu ikke er
saa umaadelig som for endel Aar tilbage. For blot at nævne
K affe fo r b rug e t, har vort Land i de sidste Aar indfört og
forbrugt omtrent 11 Millioner Pund Kaffe laarlig, hvilket efter
Folkemængden gjör 61 aarlig overhoved paa hvert Individ
i Landet, hvilket er mere end i noget andet Land. Vort Amts-
distrikt staar i Brugen af Kaffe visselig ikke tilbage for noget
andet i Landet, og man kan saaledes sikkert antage, at det

aarlige Forbrug af Kaffe i Nordre Throndhjems Amt er 6-
pr. Individ overhoved. Dette giver efter sidstafholdte Folke-
tælling for Amtets 82,488 Mennesker ikke mindre end 536,172
75 Kaffe. Ansættes Prisen paa et Skaalpund Kaffe til 24 Sk.,
bliver der alene for denene Artikel Kaffe paa Nordre Throndhjems
Amt den uhyre Sum 107,234 Speciedaler eller mer end det
femdobbelte Belöb af, hvad Udligningen til Amtskommunens
Fornödenheder har udgjort i Femaaret 1861-1865, hvilken
har været i Gjennemsnit 20,000 Spd. aarlig. De övrige offent-
lige Udredsler til Staten, Thinglags- og Præstegjeldskommunerne
ere vistnok stegne i de senere Aar ; men om man lægger dem
alle, Amtskommuneudgifterne iberegnede, sammen, ville disse
ikke oplöbe til hvad den ene Luxusartikel Kaffe alene (ikke
tillagt Sukker og Flöde eller Melk) koster Distriktet. For de
mangfoldige andre Nydelser og Overdaadighedsartikler gaar der
ligeledes umaadelige Summer, ud af Amtets Borgeres Lommer,
om de end hver især kunne staa noget tilbage for Kaffeen i
Kostbarhed. Det er saaledes ganske uden Föie, naar saa Mange
uden videre skyde Skylden for de slette Tider paa „de store
Skatter." Man har nok snarere Grund til at sande de Ord,
den vise Benjamin Franklin i „Den gamle Richards Kunst at
blive rig og lykkelig" har udtalt: „Vor Dovenskab f. Ex. koster
dobbelt saa meget som Skatterne, vor Forfængelighed 3 Gange
og vor Daarlighed 4 Gange mere."

Til de övrige og her paapegede formentlige Aarsager til
Almuens Tilbagegang i ökonomisk Henseende her i Distriktet
har Fogden i Stör- og Verdalen endvidere föiet fölgende tvende,
der nok ikke ere uden Betydning : 1) ,Den Tid, som Almuesmanden
maa offre til de mange kommunale Hverv, Lovgivningen tilsiger dem
at udföre, saasom i Fattigkommissioner, Skolekommissioner, Lig-
flings- og Overligningskommissioner, Distriktskommissioner, som
Formænd og Repræsentanter, Overformyndere, Almindingsbesty-
rere, Yeirodemestere, Distriktsrodeforstandere og Medhjælpere
m. m., — og hvorover der nu ikke sjelden höres Beklagelser
iblandt Gaardbrugerklassen," og 2) „Hjemmeværen af flere
voxne Sönner og Döttre hos Forældre end nödvendigt til Gaar-
dens Drift, istedetfor at söge Tjeneste og Erhvery andetsteds,
og deraf folgende tidlige Indgiftninger paa Gaarden, hvoraf flere
Familier altsaa skulle ' ernæres."

Den omhandlede Tilbagegang i ökonomisk Henseende an-
tages forövrigt at være störst i Stör- og Yerdals Fogderi,
hvilket dog skulde være det, der overhoved med Hensyn til
Beliggenhed og naturlige Fordele maa være den rigeste og
bedst udstyrede Del af Amtsdistriktet, og inden Fogderiet især
Skogns og Levangers Herreder, der altid have været regnede
til Distriktets bedste, frugtbareste og stærkeste Bygdelag, det
være sig nu, at den för paapegede forfeilede Civilisation, Let-
sindighed, Fristelser og Feil der have været större end andet-
steds, eller at andre og særlige Forholde have foranlediget saa-
dant. Ogsaa i Inderöens Fogderi er den ökonomiske Tilbage-
gang at mærke i flere Bygder, men dog vistnok i det Hele i

en mindre Grad end Stör- og Verdals Fogderi. I Namdals Fog-

deri antages den ökonomiske Forlegenhed  i Femaaret og ved dets
Udgang at være mindre og Tilstanden bedre end i de to övrige
Fogderier, hvortil vel for en Del har bidraget den forögede Af-
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sætning af Landmandens Frembringelser navnlig af Kreaturene,
som den stærke Skovdrift i Tidsrummet har medfört.

Det kan dog med Grund haabes, at de senere trykkende
Tider for Amtets Indvaanere og fornemlig dets Landmænd kuns
have været forbigaaende, og de bör da maaske rettest betrag-
tes som en nödvendig Straf fra Vor Herre for den Letsindighed
og de Feil de have gjort sig skyldige i, og som en nyttig og
nödvendige Advarsel og Lærepenge, der ei vil blive uden sine
gode Frugter. Der ere endog de, der, maaske med Föie, be-
negte, at nogen egentlig og absolut Tilbagegang i Femaaret har
fundet Sted i Amtsdistriktets ökonomiske Tilstand og Kræfter i
det Hele taget. Thi om det end ei kan benegtes, at Gjelden
er betydelig större end forhen, er Distriktet dog ogsaa i saa
mange Henseender gaaet fremad, at man deri har et stort Ve-
derlag. Jordens Opdyrkning og et hensigtsmessigere Brug over-
hoved har betydeligt forbedret Distriktets Produktionsevne, og
man forstaar nu bedre end tidligere at benytte de mange na-
turlige Erhvervskilder, hvormed dette Distrikt af Frorsynet er
udrustet. Kommunikationsvæsenet er i höi Grad lettet og for-
bedret ved de mange tildels storartede Veianlæg og den Udvi-
delse i Dampskibsfarten, som i Femaaret har fundet Sted.  Sko-
levæsenet og andre nyttige Indretninger, der medföre större
Oplysning, er i væsentlig Mon forbedret og vil vistnok ikke
blive uden gavnlige Frugter. I de her anförte Henseender tör
det nok uden Overdrivelse paastaaes, at Amtsdistriktet i det
paagjætclende Femaar har gjort större Fremskridt end i noget
foregaaende lignende Tidsrum.

Tj en estef olk s Lön i Femaaret er opgivet at have væ-
ret i Almindelighed gjennemsnitlig for en Tjenestekarl fra 25
til 35 Spd. og en Tjenestepige fra 10 til 16 Spd. aarlig, om
det end i enkelte Bygder kan have gaaet noget under eller
noget over de anförte Belöb. Tjenerlönnen bestaar dog oftere
for en Del i Klæder, Skotöi, Uld, Fodring af Faar, Jord til
Potetessætning o. s. v. Den almindelige Daglön for en sim-
pel Dagarbeider har været i Aannetiderne for en Karl fra 18
til 30 Skill. og for en Kvinde fra 10 til 16 Skill., i den övrige
Tid af Aaret for en Karl fra 10 til 18 og for en Kvinde fra 6 til
12 Skill. Dagen, samt desuden Kost, hvilken regnes for 14 a
16 Skill. daglig. Fordringerne til Kostholdet for Arbeidsklas-
sen ere stegne; Kaffe dertil ansees paa de fleste Steder uef-
tergivelig. Simple Haandverkere betales med 24 til 36 Skill.
daglig og derover samt Kost, hvilken for dem skal paa sine
Steder være noget finere end for simple Arbeidsfolk.

Veivæsen.

Af den som Tab el N o. 5 fremlagte Opgave, forfattet af
Amtets Veiingenieur, vil erfares, at de offentlige Veie i Amts-
distriktet ved Udgangen af Aaret 1865 udgjorde:

Hovedvei. Bygdevei. Tilsamm.

I Stör- og Yerdals Fogderi 	 . .

- Inderoens	Do.	 . .

- Namclals	 Do.	 . .

11,1 .Mil

14.g —

131 —

50 ,?--, Mil

43k—

29a —

62a mil

57i —

42:I —

I Amtsdistriktet 	 39a. Mil 1231 Mil 1631 Mil

De offentlige Veie i Amtsdistriktet have saaledes cl - Fem.
aaret faaet en Forögelse af 6 Mil, nemlig 3i Mil Hovedvei Og
21 Mil Bygdevei. Endvidere gives i Amtsdistriktet (Övre-Stör-
dalen, Aasen, Verdalen, Værran, Sparbu og Namdalseidet) Ri-
deveie tilsammen paa 81 Mil, af hvilke Vs- Mil ogsaa ere frem-
kommelige for Hjulredskaber, om de end ei ere af den Be-
skaffenhed, der fordres for offentlige Kjöreveie. Distriktet har
saaledes i det Hele 171Z Mil Landevei. Deraf er, som det af
Tabellen erfares, af Hovedveien klassificeret som god 14-} Mil,
antagelig 13,1: Mil, maadelig 8- Mil og slet 2,1- Mil, og af Byg-
deveien som god 27-k Mil, antagelig 471. Mil, maadelig 31 Mil
og slet 18 Mil. Af Hovedvei er i Femaaret oparbeidet
2-1 og omlagt 2; af Bygdevei oparbeidet ny, 31 Mil og
omlagt 1} Mil. Distriktet har saaledes i Femaaret er-
holdt nye Veie, der alle blive at henföre til Klassen „god"
Vei, af tilsammen ikke mindre end 101 Mil. Af Hovedveien.
vedligeholdtes ved Udgangen af 1865 omtrent 21 Mil (i Ver-
dalen indtil Rigsgrændsen) for Statskassens Regning; omtrent
74 Mil for Amtsveikassens Regning, af hvilke sidste dog 21
Mil kims for Vinterarbeidets Vedkommende; hvorhos endvi-
dere af Amtskommunen er tilstaaet et fast aarligt Bidrag af 80
Spd. til Hjælp ved nogle Veistykkers Vedligeholdelse.

Det betydeligste Veiarbeide, der er foretaget i Femaaret,
er Fortsættelsen og Fuldförelsen af den i Hösten 1858 paabe-
gyndte Hovedvei fra Rigsgrændsen i Nærheden af Anjan Sjö i
Rem ti an d til Levanger Kjöbstad og til Verdalsören, samt i
Forbindelse dermed af Veien imellem Levanger og Verdalsören,
hvis sidste Del den 27de Oktober 1865 blev aabnet for den
almindelige Færdsel og ved en Forretning den paafölgende 22
November s. A. besigtiget og overtaget som færdig af Amtets
Veibestyrelse. Dette storartede Veianimg, der hovedsagelig er
udfört for Statens Veifonds Regning, dog med Tilskud af Amts-
kommunen forsaavidt angaar Erstatning for Jordafstaaelse og
Gjærdehold paa Veistrækningen nærmest Levanger og Verdals-
ören, er saaledes nu lykkelig fuldfört og en let og tidsmæssig
Forbindelse mellem Broderrigernes nordlige Egne derved tilveie-
bragt. Længden af den oparbeidede Vei fra Rigsgrtendsen til
Levanger er 5,7 Mil med en 3000 Alen lang Sidevei til Ver-
dalsören; dens Bredde er 7 Alen östenfor Skydsskiftet Nees og
8 Alen vestenfor samme. Veiens störste Stigning er 1 paa 20.
Foruden de betydeligt bedre Stigningsforholde har desuden den
nye Vei ogsaa den væsentlige Fordel for den ældre, at den
intet Sted gaar over det nögne Höifjeld, saaledes at Passagen
over Fjeldet herefter aldrig kan antages at blive umuliggjort,
hvad tidligere oftere har været Tilfældet. De fornödne For--
anstaltninger til denne vigtige Veis fremtidige Vedligeholdelse
tildels ved faste Veivogtere ere derhos trufne, hvoriblandt navn-
ugen ved givne Regler for Kjöreredskabernes Beskaffenhed og
Læssenes Vægt i Forhold dertil; hvorhos til Lettelse for de
Reisende er, som för paapeget, i Routen oprettet 3 faste Skyds--
stationer, hvoraf bör nævnes det af Staten nærmest RigsgrEend--
sen anlagte Etablissement i Sandviken ved Insöen, der er at

anse som en „Fj el dstu e", hvor Færdesmanden finder en for ,-
nöden og bekvemt indrettet Hvilestation i denne ellers öde og
ubeboede Fjeldtrakt.

I N am dale n er i Femaaret oparbeidet og i Sommeren
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1863 afleveret det for Statens Veifonds Regning med Tilskud
alKommunerne besluttede Ireiatheg af omtrent 1-1 Mils Længde
ntellem Hildrum i Overhálvden og Vie i Grong, der danner en
god Begyndelse til de paatainkte . lettede Veikommunikationer
itnelleni - Ladestedet Namsos og indre Namdalen, der nu er naa-
digst befalet fortsat og allerede pa,abegyndt i Strækningen mel-
lem Namsos og Vie ved Bevilgriing af Statens Veifond Med
Tilskud af Amtskommunen og de engere déri især interesserede
Kommuner.

Den oftere udsatte Omlægning at det vanskelige og farlige
Veistykke i Hovedveien Menem Throridhjem og Levanger i
L angst en en, i Skatvold Annex af Nedre-StÖrdalen samt for
en Del i lasens Herred, var paa det nærmeste færdig og til-
dels taget i Brug ved Udgangen af Femaaret, og er  ganske
fuldfört og afleveret i Aaret 1866, hvorved en betydelig Let-
telse og Betryggelse for Færdselén er vundet.

Ligeledes vare ved Femaarets Udlöb de, paa samme Maade
som Veien i Langstenen, ved naadigste Bevilgninger af Statens
Veifond og med betydelige Tilskud af Amtskommunen og Her-
reaskommtinern.e, hvortil ogsaa kommer Bidrag af Merakers
Verk, besluttede Veiomlægninger igjennein Övre-S törd al e n til
Merakers Kobberverk og Hytte for deri væsentligste Del fxr-
dige og tildels tagne i Brug ved Udlöbet af Femaaret, hvori-
mod de först i det paafölgende Aar 1866 have kunnet afleve-
res som aldeles fuldförte, og disse afgive en höist glædelig og
velkommen Lettelse og Forbedring: for den betydelige, men för
saa vanskelige og farefulde* Færdsel i Stördalselvens Dalföre.
Veien derigjennem vil efter de tagne Beslutninger og udtalte
Forudsætninger blive omklassificeret til Hovedvei, saasnart naa,
digst Resolution derfor erhverves. — Man har Vistnok gjort
den. Bemærkning, at  Bredden af disse nye Veie i Stördalen og
Langstenen, der endog paa sine Steder indSkræriker sig lige til
4 , Alen, synes knap for en Hovedvei; men den fyldestgjör dog
det væsentligste Behov, og de forövrigt dygtigért og vel ud-
förte nye Veie dersteds ere derfor modtagne' med særdeles'
Glæde ag Erkjendtlighed af vedkommende interessetede Ko m

-muner trods den berörte: Mangel, sont eft0 -de -fothanden væ-
rende Midler ei har kunnet undgaaeS.

Paa den ved Kgl. Resolution af 27de April 1844' til Ho-
vedvei bestemte Vei over H ö il a n d et S Annet af Grongs Her-
red er i Feniaaret endel Arbeide udfört, navnlig langs Öievandet
Yed: Fællesarbeide af Indvaanerte, og paa det gamle tunge og
næsten ufremkommelige Veistykke i G alguften , der claimer
Forbindelsen fra' Höjlandet tit Grong saint Overhalv' den, er be-
tydeligt Arbeide udfðrt dels ved Fællesarbeide Mš, forsaavidt
en - stor Del Minering er udfordret, Ved Bevilgning af Amtskom-
munens Midler. Uagtet (Rime Vei derved har undergaaet væ-
sentlige Forbedringer; staat dog eridnu ineget tilbage, for at
deft skal kunne Odestgjöre Trangen og Fordringerne til en
Vei, det ei alene er windiværlig for de tilgetendsende Bygder,
mien endog har vieret besternt til Hovedlaudei  i Forbindelsen
mellem Throndhjems Stiff 6g Nordland.

Af störte Br o er et i Feniaatet fuldfört den i forrige Fein-
aataberetning omtalte Br6 o-vet Ström in eñ  i 1:16védveien igjen,

nem Indetöens Herred, hvilken afleveredes  sein frdig den ‘25de

Oktober 1861. Denne Bro, der er til stðrsté Lettelse dg Gaini
for den store Færdsel imellem de omliggende Bygdet, er en:
Pælebro af 570 Fods Længde imellem Landkarrene,  hvoraf 35'
Fod indrettet som Vindebro med 32 Fods Aabning' for Fartöidi.
Dens Kostende har været omtrent 4,150 Spd., hvoraf Indertens
Herredskommune hats udredet 3000 Spd. og • Amtskommuneti
1150 Spd. — Den 6te September 1864 aa,thedeS en ny oli-
fört Bro over Le v an gersund et, hvilket  danner Kjöbstaden
Levan.gers Havn. Broen forbinder Levanger og den igjennein
samme löbende Hovedvei med det Saakálate Levangernæs i
Skogns Herred. Broen er konstrueret som Mastebro og 450
Fod lang imellem Landfxsternd samt försýnet Med en Vinde-
broindretning med 24 Fods Gjennemfartsaabning. Denne Bro
har kostet henved 2,600 Spd. , hvortil er bidraget df  Statskas-
sen 500 Spd. og a" Amtskommunen 500' Spd., Medens det Ov-
rige er udredet af de specielle By- og Landkommulier saint
ved private Bidrag.

Flere andre store og vigtige Broer, oth end mindre end
de n ys' anförte, ere ogsaa byggede i Fernaaret, især i Bygde-
veie, saasom F o s au m Bro i Stod, i Sparbuen 2 over Ongnä-
elven ved Br oum og Stbe n samt eh ved Flo taáe n, endvi-
dere en större Bro over S kj æker Oven i Terdalen ni. fl.,
foruden de flere tildels temmelig betydelige Broer, det ere op-
förte i de mange nye Velanlæg saavel i Hovedvei som i Byg-
devei. Det maa dog beklages, at Bro over Bj ö r 4.=E 1 v i Over:-
halvden ikke blev opfört i det ovennævnte Veiankeg imellem -
Hildrum og Vie, saaledes som Planen for dette niedförte ; denne
væsentlige Mangel tör dog haabes snail afhjulOt i  Forbindelse
med den naadigst bifaldte og allerede paabegyndte FortSættelSe
af Naindalsveien i Strækningen mellem Namsos og Mind, Saa-
ledes som af Undertegnede andraget.

Flere af Amtsdistriktets  Hovedbroer, navnlig Stördalsbroen,
Stenkjærbroen,- Stellar() og Verdalsbroen have oggaa i denne
Periode erholdt större Istandsættelser ogi Udbedringer ved An.-
bringelse af nye Plankegange o. s. v. Vlere Broer lede betý-
delig Skade ved en i Begyndelsen af Adret 1865 indtruffen stor
og' pludselig Vandflom samt Isgang, h:VorVed stort Arbeide
mange Udgifter foraarsagedes.

De ældre paa de fleste Stedet forraacinede Mil e- og Halv-
m ile-Pæle af Træ ere i Femaaret pas, det Nærmeste over
hele Amtsdistriktet ombyttede med nyé OA et höit Fodstykke
af Sten anbragte Stolpét af stöbt Jern, hvilke allerede tidligere
vare anskaffede fra Nidelvens Mekaniske Verksted.

Et nyt Reglem ent for Veiarbeidet og Veiopsynet i Nor-
dre Thtondhjenis Amt 'nut tilhöreride Iristrux er, efterat Amts-
formandskabets Betænkning derover var indhentet, af Underteg-
node udfærdiget under 2den September 1861, og traadt i Kraft
fra Iste Januat 1862 efterat være foranstaltet trykt tilligemed .

de - &Wilde Love vedkommende Yeivæsenet.
Veiones stadige Tilsyn og V e dlig eh o 1 d et s e er det,

Irtörpaa der i ad . hævnte Veireglement toritemlig er anlagt, og
hvorfor Fordringerne til Veibetjente, Lensmænd og Rodeme-
stere, saavelsom til de Veipligtige, derved ere skjærpede. Nyt-
ten og Nödvendig-heden af godt Materiales Anskaffélse til  Vei-.
banenS Vedligeholdelse obi noget Væséniligt - og Uefi'ergiveligt
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i denne Henseende tör antages nu temmelig almindelig indseet
og erkjendt af de Veipligtige, som derfor sædvanligen udvise
en foröget Omhu for at fremskaffe og paa rigtig Maade anvende
godt Materiale til Veidækket, hvilket nu, saavidt muligt, i Regelen
fremföres pa Vinterföret, da det ellers altid vil blive utilstræk-
keligt, især da god Grus og Veifyld paa mange Steder er van-
skeligt at finde og maa hentes langveis fra.

Den udmærket dygtige og kyndige samt med Distriktet
nöie bekjendte V e i in g eni e ur, som Amtet har havt det Held at
beholde igjennem Femaaret, har hertil virket særdeles meget,
og have hans Bestræbelser fornemlig gaaet ud paa, saavel paa
nys anförte Maade som ved mindre Omlægninger af vanskelige
Veipartier ved Arbeide af de Veipligtige, at tilveiebringe en succes-
siv Forbedring af Hovedveiene og Bygdeveiene, hvor ei Midler
til större og mere gjennemgribende Yeianlmg kunde eller burde
paaregntes. Nye R o d ein d d el ing e r ere af Amtsingenieuren
foranstaltede i Femaaret i de fleste af Amtets Bygdelag, hvilke
de nye Veianlæg og Omlægninger have dort nödvendige. Man
tör med Sandhed sige, at der i Femaaret er med Hensyn
til Amtsdistriktets Veianliggender og Communikationsvæsenets
Fremme hersteds gjort större Fremskridt saavel i Henseende til
nye Veianlieg og Veiomlægninger som de gamle Veies Udbe-
dring og Vedligeholdelse, end i noget tilsvarende tidligere Tids-
rum. Denne Fremgang skyldes, foruden de ved Statens  Vei-
væsen i Femaaret udförte betydelige Arbeider, vaasentligen Amts-
ingenieurens utrættelige Bestræbelser. Det har imidlertid til-
fulde vist sig, at en saadan fast og stadig teknisk uddannet og
kyndig Tilsynsmand og Bestyrer for Amtets Veivæsen fremdeles
maa haves, da det er umuligt for Amtmanden, hvem hans Em-
bedsdistrikts Veivæsen ved Lovene er underlagt, uden en fast
kyndig Medhjælper at varetage samme fyldestdörende paa en
Tid, da de hans Embede tillagte Forretninger stadigen foröges
i alle Retninger, og navnlig Trangen og Fordringerne til gode
Veie og tidsmæssige Kommunikationer ere i höi Grad stegne.
Selv om Amtmanden matte have fornöden teknisk Indsigt heri,
hvad ikke kan ventes, vilde dog Tiden blive utilstrækkelig for
ham til at anordne og forestaa alle de mangfoldige Undersö-
gelser, Planer, Forarbeider og Udförelser i en vidtgaaende De-
tail, der 'nödvendigen og med Föie kræves under Nutidens For-
holde, ister i et saa vidtlöftigt og kuperet Distrikt som Nordre
Throndhjems Amt, der næst Hedemarkens Amt er det Overöv-
righedsdistrikt i Landet, som har den störste Mængde og Længde
af offentlige Landeveie. Lensmændenes Bistand heri for Amt-
manden maa altid blive utilstrækkelig, da man heller ikke hos
dem kan i Regelen vente at finde den nödvendige tekniske
Kyndighed, ligesom ogsaa deres hele Tid bestandig bliver mere
og mere optaget af allehaande andre ved Lovene paalagte Gjö-
remaal, der gjöre dem det umuligt tillige at have det nödven-
dige stadige Tilsyn med Veiene og Veiarbeidets Udförelse paa
alle Kanter af deres Bestillingskreds. Det er derfor utvivlsomt
i Amtskommunens egen retforstaaede Interesse at have en tek-
nisk dannet og rutineret Ingenieur til at forestaa det hele Di-
strikts Vei- og Kommunikationsvæsen, og det ikke mindst
ökonomisk Henseende, da en saadan Mand vil kunne indvinde
og bespare for Kommunerne betydelige Summer, som ellers der-

til medgaa ei mindst ved de Forsömmelser og Feilgreb, som
den mindre Fagkyndige trods al 'Flid og god Villie ikke vil
kunne undgaa. Det er derfor upaatvivlelig en mega - stor Mis-
forstaaelse, naar Stemmer i vort Amtsformandskab have udtalt
sig for, at der ved Nedsættelse i Amtsingenieurens Lön vilde
vindes Lettelse i Veibudgettet. - De 600 Spd. aarlig, som Amts-
kommunen i sidste Femaar har betalt til Amtsveiingenieurens
faste Lön foruden noget over 100 Spd. aarlig i Reisediwt —
og billigere tör en ret kyndig og övet Mand nutildags ikke
p aaregnes at kunne erholdes til en saa vanskelig og möisom-
melig Bestilling, har Kommunen efter min paa Erfaring og
nöiagtigt Kjendskab til Forholdet grundede Overbevisning mere
end indvundet ved bedre og kyndigere Arbeide og mangfoldige
Besparelser i alle Retninger paa Veivaasenet. Den ukyndige
Almuesmand maa man dog holde noget tilgode, om han under
de trykkende Forholde paa Grund af flere mislige Aaringer
m. m. og under forögede Kommuneudredsler finder, at 600 til
700 Spd. aarlig udgjör et ikke lidet Belöb paa Udgiftsbudgettet._
Det skulde derfor være höist önskeligt, om der, saaledes som
tidligere i nogle Aar var Tilfældet, maatte kunne erholdes Bi-
drag af Statskassen til Lönning af Amtsveiingenieurer, ansatte med
Regjeringens eller vedkommende Regjeringsdepartements Appro-
bation, saaledes som af Amtmanden og Amtsformandskabet i
Nordre Throndhjems Amt i Forening med flere andre Amtsbe-
styrelser er underdanigst andraget om. Jeg tillader mig un-
derdanigst at formene, at kyndige Amtsingenieurers Ansættelse
ogsaa for Statsstyrelsen og Statens Veibestyrelse overhoved
maatte være af paatagelig Interesse, navnligen med Hensyn til
Vedligeholdelsen af de mange betydelige og fortrinlige Veianlmg,
der i de senere Aar ere byggede af Statens Veivæsen og med
betydelig Udgift for Statskassen, hvilke vanskeligen  kunne ven-
tes tilbörligt passede og vedligeholdte uden kyndige Veiinge-
nieurer i ethvert Amtsdistrikt. Ved disse, som de bedst og
nbiagtigst lokaliserede, vilde da formentlig ogsaa hensigtsmæs-
sigst kunne foretages de Undersögelser, Udstikninger og Pla-
ner inden Distriktet for Statens almindelige Veivæsen, som hid-
til for det meste have været udförte ved egne umiddelbart af
Statens Veibestyrelse antagne og af Staten lönnede Ingenieurer.

Uagtet de paapegede store Fremskridt i Femaaret i Hen-
seende til Veivæsenets Tilstand i Nordre Throndhjems Amts-
distrikt staar dog endnu meget tilbage at udrette hersteds, og
store Önsker og Savn haves for flere nye Veianlæg og Omlæg-
ninger end de allerede udförte. I Amtsdistriktets Hovedveiljnie
fra dets sydlige til dets nordlige Grændse staar saaledes endnu
tilbage Omlægningen af F orb o r d sl ierne i Nedre-Stördalen,
hvortil Midler oftere have været bevilgede, men som har maat-
tet udstaa for andre mellemkommende Arbeider. Veien fra
Langstenen til Levanger Kjöbstad maa ogsaa erklæres for en i
höi Grad utidsmæssig Hovedvei, hvad Stigningsforholde og An-
læg overhoved angaar. Om Veien imellem Verdalsören og La-
destedet Stenkjær gjælder det samme, og bör formentlig ikke
lades upaaagtet den uberegnelige Fordel, som det vilde med..
före for Distriktet, om den udstukne Vei over M Ee r es myr e n
i Sparbu kunde blive udfört, hvilken sikkerlig vilde blive et
kraftigt Fremstöd til Udtörring og Opdyrkning af den ovenfor
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liter 5000 fl Maal Land indeholdende skadelige Mæresmyr,
hvorved ei alene betydeligt frugtbart Dyrkningsland skulde vin-
des, men Klimatet, Veir- og Yextforholdene i de tilgrændsende
Sparbu og Inderöens Herreder vilde i höi Grad ophjelpes og
forbedtes. Endvidere tiltrænger den tunge og vanskelige Ho-
vedvei imellem Ladestedet Stenkjær og Fosnæsplads
(fra hvilket sidste Sted til Aunemyren i Namdalseidet ny Vei
ifölge naadigst Resolution efter Storthingets Bevilgning og med.
Tilskud af Kommunerne nu er under Arbeide) höiligen en snar-
Jig Omlægning. Bemeldte baade af Reisende og som Trans-
portvei stærkt benyttede Vei er nemlig, hvad Stigningsforholde
og Beskaffenhed forövrigt angaar, en saa tung, vanskelig og
farlig Vei, at ingen anden Del af Amtets nuværende Hovedveie
deri kan sammenlignes med den. Amtsingenieuren har i 1863
efter Foranledning af Amtsformandskabet foretaget en nöiagtig
Undersögelse og leveret Plan og Overslag for en Omlægning af
det værste Parti i bemeldie Vei for at undgaa den berygtede
og farlige Rungstadbræk og de tunge Dyrstadbakker
imellem Gaardene Sneve og Dyrstad i Stod, hvorved en tjenli-
gere og tidsmæssigere Vei med en IVIaximumsstigning af
kunde erholdes for en moderat Udgift i Forening med endel
Fællesarbeide af de nærmeste Bygders Indvaanere, i hvilken
Anledning Undertegnede fremsatte Forslag til den fornödne Be-
vilgning. af Amtsveikassen. Paa Grund af Udgifterne derved og
især Vanskeligheden ved at faa det fornödne ubetalte Natural-
arbeide præsteret af Bygderne, men især dog for ei at fore-
gribe og forstyrre den större og mere gjennemgribende Omlæg-
ning af den hele Veilinie fra Stenkjær til Lyngenfjord, som
man troede at have Grund til i den nærmeste Fremtid at haabe
udfört ved Statens Veibestyrelse, fandt Amtsformandskabets Fler-
hed ikke at burde bevilge det Foreslaaede. Endelig kan ei
lades uomtalt det fremdeles savnede Veianlæg paa söndre
Side af Snaasenvande t, der fornemlig for det isolerede
betydelige Snaasens Prwstegjeld med Snaasenliderne er et Livs-
spörgsmaal, men ogsaa for Ladestedet Stenkjær, de indre Dele
af Namdalen og Amtsdistriktet forövrigt maa ansees at være af
höi Vigtighed. Amtsingenieuren har gjentagende paa det nöjeste
undersögt og beregnet et Veianlæg i denne Linie fra Gaarden
Tiltnæs i Stod til Jörstad i Snaasen, og fundet, at denne 2R-
Mil lange Vei med en indskrænket Veibredde (omtrent som i
den nye Vei igiennem Övre-Stördalen) og en Maximumsstigning
af Its- vilde kunne anlægges for en Bekostning af 16,240 Spd.
Amtsformandskabet 1865 har fattet Beslutning om, at dette
Veianlæg maatte söges iverksat ved Statens Veibestyrelse og
med Bevilgning af Statskassen, saaled es at en Trediedel af den
anförte Anlægssum refunderes af Nordre Throndhjems Amtskom-
mune og Snaasens Herredskommune, hvilken sidste overtager
Omkostningerne for Grund, Grusning og Gjerdehold. Dette
sidste saavelsom de foran nævnte större Veiforetagender, om
hvilke Amtsformandskabet oftere har udtalt sine Önsker, som
af Undertegnede have igjennem det Kongl. Departement for det
Indre været forelagte den Kongelige Regjering, vover jeg atter
underdanigst at anbefale paa det Varmeste til Deres ,Majestæts
naadigste Bifald og Resolution som en yderst vigtig Gjenstand
for Nordre Throndhjems Amtsdistrikts videre Opkomst og Velvære.

I Forbindelse med. Afsnittet om Amtsdistriktets Veivæsen,
hvis Vidtlöftighed tör haabes naadigst tilgivet paa Grund af den
fortrinlige Vigtighed, samme formentlig maa tillægges som Mid-

del til at fremkalde Liv, Virksomhed og Benyttelse af de
mange og rige Erhvervskilder, hvormed Distriktet er af For-
synet udstyret, men hvis Udvikling nödvendigen maa indskrxn-
kes og hemmes uden bedre og lettere Kommunikationer i et

saa vidtlöftigt og kuperet Distrikt, skal jeg ikke undlade paa
Distriktets Vegne at udtale dets Tak og Glæde over det for-

trinlige Gode, der er blevet samme tildel i Femaaret ved Anlæg

af T el egra fl i ni e igjennem Amtsdistriktet med Stationer i

Kjöbstaden Levanger og Ladestederne Stenkjær og Namsos,

hvorved dette nordligt beliggende Distrikt er kommet den öv-
rige civiliserede Verden og dens Handelsrörelse saa betydeligt

nærmere. Fornemlig har Distriktets nordligste Del, hvis Ho-
vedbedrift er Fiskeri og Fiskehandel samt Skovdrift, höstet stor

Fordel af Telegrafindretningen, som derfor har været særdeles
flittigt benyttet i Namsos.

For at afhjælpe et Savn, der ofte har været fölt som hem-

mende navnlig med Hensyn til Amtsdistriktets Vei- og Kom-

munikationsvæsen og forövrigt jevnligen i næsten enhver ad-

ministrativ Retning, har Nordre Throndhjems Amtsformandskab
med en prisværdig Liberalitet efter Undertegnedes Forslag be-

vilget de ikke ubetydelige Omkostninger ved Udarbejdelsen af

et nöiagtigt og detailleret Kart over Am t s distriktet.

Dette er heldigen fuldfört i Femaaret af Capitain O. Krefting

i en Maalestok af stiDliTiya af den sande Störrelse, og er nu

under Trykning i den halve Maalestok eller ,T aulT) my af sand

Störrelse for At udgives til almindelig Brug, hvortil Anitsfor-
mandskabet ligeledes har bevilget Midler.

De B ygdem ag asine r, der fordum havdes i Distriktet,

ere alle nedlagte.
5 nye Spar eb a nk er med naadigst approberede Planer

ere oprettede i Femaaret, nemlig: Ytteröens og Aasens i 1862,

Kolvereids i 1863 og Inderöens i 1861, hvorhos den för op-

rettede Lexvikens Sparebank först er traadt i Virksomhed fra

1sté . Januar 1861. I Amtsdistriktet vare ved Udgangen af Aa-

ret 1865 folgende 15 Sparebanker: 1) Stördalens (med en Ka-

pital af 61,838 Spd., Sparebankens eiende Fond 6,227 Spd.)

2) Frostens (Kapital 34,122 Spd., Fond 2,810 Spd.) 3) Lex-

vikens (Kapital 17,462 Spd., Fond 849 Spd.) 1) Aasens (Ka-

pital 6,060 Spd., Fond 610 Spd.) 5) - Levangers og Skogns
(Kapital 82,581 Spd., Fond 8,844 Spd.) 6) Verdalens (Kapital
.14,506 Spd., Fond 2,856 Spd.) 7) Stods og Stenkjærs (Kapi-
tal 91,796 Spd., Fond 4,777 Spd.) 8) Beitstadens (Kapital

16,142 Spd., Fond 689 Spd.) 9) Ytteröens (Kapital 9,949 Spd.
Fond 863 Spd.) 1"0) Indtröens (Kapital 13,223 Spd., Fond

711 Spd.) 11) Namsos eller Sæviks (Kapital 102,647 Spd.,
Fond 9,195 Spd.) 12) Overhalvdens (Kapital 17,990 Spd., Fond
1,166 Spd ) 13) Nærö (Kapital 6,525 Spd., Fond 165 Spd.)
11) Kolvereids (Kapital 4,260 Spd., Fond 118 Spd.) 15) Grongs
(Kapital 5990 Spd., Fond 233 Spd.), der dog endnu manglede
Kgl. Approbation ved Periodens Udlöb. De i samtlige Spare-

banker i Amtsdistriktet indsatte Kapitaler belöbe sig altsaa til
515,091 Spd. hvoraf deres Fond udgjör 40,113 Spd.
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sees saaledes, at en betydelig Forögelse af Sparebankernes
skuds- og Udlaans-Kapitaler swat Eiendom har fundet Sted i
Femaaret, hvilket ikke just tyder paa nogen egentlig Tilbage-
gang i Distriktets Formuesforfatning. Det maa dog bemærkes,
M enkelte af de anförte Sparebanker have i  Fenaaret maattet
eptage Laan, fornemlig Banlierne i Thronclbjem for at fyldest-
gjöre cio i Anledning af de daarlige Aaringer og derved op-
staaede Okonomiske Trang hyppigen stedfundne Opsigelser af
indskudte Summer. Flere Sparebanker have nemlig sat Beta-
lingsterminerne for de ucllaante Summer saa lange, at Spare-
banklaanene ere bleyne noget  nær faste Laan med ganske smaa
gapitalafdrag, noget, der vistnok har grundet sig paa en Mis-
forstaaelse og har været til Skade og Tab simt  forøget Risiko
•for Sparebankerne og Indskyd.erne i sample, ja selv for Laan-
tagerne og fornemlig deres Endossenter og Kautionister. Dette
Forhold har ogsaa bevirket, at Sparebankerne have været til
.mindre Nytte for vedkommende Distrikter, hiet deres *Wier for
det meste stadigen have været optagne af enkelte a314re Laan-
tagere, og disponible Summer clerfor sjelden have været for-
haapden til Hjælp for de in 	 Andre, der under extraordi-
mære Omstæudighed,er kunde komme  i kortvarig Forlegenhed,
men forgjeves vilde lAenvende sig til Sparebankerne oh hastige
Laan for kort Tid, hvad dog vel ellers skulde være Meningen
med de saakaldte Diskontolaan med personlige Endossements
istedetfor reel Pantesiklierhecl. Man maa, dog antage, at de
ileste Sparebankbestyrelser af den .Forlegenhecl, hvori baade de
, selv og Andre jevpligen have befp.ndet sig i de sidste Aar som
FOlge af hint Misgreb, ville tl ave lært at indse NOdvendigheden
af at faa samme rettet vecl ,forandrede Regler for Udlaan af
Sparebankmidlerne.

Det bemærkes forävrigt,, at de befalede aarlige Ipdberet-
flinger om Sparebankernes Status i Femaaret ere blevne ind-
fiendte igie4nern Unclertegnede til (let Wongelige Finantsdepar-
tement

De private Brandforsikrings-Indretninger  i Amts-
distriktet ere forögede med 2 i Femaaret, og havdes, som af
Tabel 6 sees, saadanne for fölgende Bygdplag : 1) Nedre- og
0,;vre-Stördaten (samt Malviks Sogn al Strinden). 2) Frosten.

Lexviken. 4) Skog us, Levanger Landsogns og Amens Her-
eder. 5) Verdalen. 6) Ytteröen. 7) Inderöen. 8) Sparbu.

9) For, Egge og Folings Sogne af Stods Herred. 10) Qvams
Sogn af Ditto. 11) ,Beitstaden. 12) Snaasen. 13) Grong.
34) 9verhalvclen. 15) Namsos og 16) Fosnæs. Disse Fore-
• inger tegne ForsiWng dels paa Husebygninger alene, dels
ogsaa for A.vling og ,Lösöre.

Fra Iste Janvar 1K? bar en,Dy oprettet S ö for sikrin g s-
flretnin g t „Indl*rxeds gjensidige Assurance-Forening for

Fartöier", været i Yiwksomhed i Distriktet, og var ved Udgan-
gen ,af 1865 i samme foxsikret 50 Fartöier for et BelOb af
44,780 SO. Pen derfor indbetalte Pramie var 1,229 Spd.
41 Skill. De i samme Aar udbetalte Skodeserstatninger ud-
gjor4e 105 Spd. 75 Sk. og öyrige Udgifter 150 Spd. 93 $k.
Foreningens bebolclne Midler vare ved Femaarets UdlOb kuns
55 SO. 43 Skilling.

AngaaencAe LaidiuishQidìing8rSeska 14 et for Nordre

Throndl4ems Amt og dets  Virksomhed samt formentlig st,ore
Nytte for Distriktet saavelsom dets Trang til naadigst Under-
stöttelse al Statens Midler er ovenfor lapýllet. Foruden det i
Forbindelse med dette Selskab virkende nordenfjeldske S  elsk ab
til Hest ens Forw dlin g havde Landhusholdnings-Selskabet
ved Femaarets Udlö-b Underafdelinger eller saakaldte L an d-
brugs fo r eninger i folgende Bygder : 1) Meraker. 2) Övre-
Stördalen. 3) Nedre-Stördalen. 4) Aasen. 5) Frosten. 6)
Lexviken. 7) Skogn- og Levanger. 8) Verdalen. 9) Ytter-
öen. 10) Inderöen. 11) Sparbu. it Stod. 13) Beitstaden.
14) Snaasen. 15) Snaasenliderne. 16) Grong. 17) Over-
halvden. 18) Namsos. 19) Fosuæs. 20) -Nærö.

I de fleste Bygder ere i Femaaret oprettede Skyttela  g
eller Foreninger for Vaabenbrug og Legemsövelser, hvorved de
gamle Lovbud om Almuens Forsyning med Vaaben (N. L.
3-17-1), der forlængst ere gaaede af Erindring og ligesaa,
lidet have været overboldte i mange Tider, som de i N. L.
3-17-2 paabudte Vaabenthing have  været holdte, nu paa en
Maade synes at være fyldestgjorte, idet en Mængde Rifr , mest
langttræffende Kammerladnings-Rifler af nyere Indretning, fore-
findes vistnok i enhver Bygd i Amtsdistriktet tilligemed Mænd
opövede i deres Brug.

Almuebib li otheker gives i flere Bygder, hvilke holdes
og foröges dels ved frivillige Bidrag dels ved Bevilgning al  ved-.
kommende Kommunebestyrelser.

Det maa fremdeles siges, at Trættekjærhed og Proceslyst
ildse i nogen höi Grad er tilstede i Amtsdistriktet, sammenlig-
net med hvad den er i flere andre Dele af Riget, hvorvel det
af de vanskelige ökonomiske Forholde er en Selvfölge, at de
til Forligelseskommissionerne indstevnede og tildels ogsaa ved
Retterne behandlede Gjeldssager have tiltaget i Femaarets Löb.
Justitssagernes Antal har ogsaa været kroget, og have de isfer
angaaet Tyverier og andre Eiendomsindgreb, Bedragerier og
Legemsfornærmelser. Qvalificerede Lösagtighedsforseelser have
ofte været under Behandling, og 5 tedeligh edstilstanden
maa fremdeles erkjendes at staa paa et  lavt Trin i Amtsdistrik-
tet, hvor navnligen Nattelöberiet og Nattefrieriet endnu langtfra
er afskaffet eller kommet i fortjent Ringeagt blandt Almuen.
Dette bevises ogsaa noksom ved det stadigt tiltagende Antal
uægte Födsler og udstedte Opfostringsresolutioner. Af de Sidst-
nævnte er udfærdiget: i 1860 77, i 1861 = 81, i 1862
= 96, i 1863 101 og i 1864 = 112 eller tilsammen
de anförte 5 Aar 467 Resolutioner. Ved disse er der paalagt
vedkommende Barnefædre Opfostringsbidrag, som tilsammen op-
gaa til en Sum af 34,466 Spd. Hvilken nedbrydende og tæ-
rende Kræftskade dette Forhold er for Samfundets saavel mo-
ralalte som bkonomislie Velvære, er let at indse, især naar man
erindrer, At der foruden de anförte endnu kommer til en stor
Mængde uægte Börn, for hvilke ei udstedes Resolution, idet
enten Opfostringsbidragene afgjöres i Mindelighed, eller, hvad
endun Imppigere er Tilfældet, vedkommende Barnefædre ei kurifie
findes eller naaes, fordi de have forladt Distriktet og ere dragne
andetstasben, meget ofte ud al Riget, til Sverige eller Amerika.
Herved foröges Kommunernes Fattigbyrder væsentligt, og Bar-
nefödsel i Dölgpiaal samt Fostermord tiltage mere og mere.
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Forövrigt ere Drabs- og Mordforbrydelser ganske sjeldne i Di-
striktet, af hvilke kuns et Tilfælde vides her at have fundet
Sted i Femaaret, idet en i yttre Namdalen bosat Selveier i
Aaret 1864 har lumskelig myrdet sin Kone, formentlig i Hen-
sigt at indgaa en anden ægteskabelig Forbindelse, for hvilken
Forbrydelse han er dömt fra Livet.

Den ved Kgl. Resolution af iste Februar 1855 bestemte
Adskillelse af Skogns og Levangers Thinglage og Lensmands-
bestillinger under Stör- og Verdals Fogderi er indtraadt i 1863
(jfr. Kongl. Resol. 4 Aug. 1863), ligesom de nuværende Grongs
og Overhalvdens Prwstegjelde (det sidste bestaaende af Ranums
og Skage Sogne) nu udgjöre 2 Thinglag med hver sin Lens-
mand ifölge Kgl. Resol. af 4 August 1863.

3 nye Distriktsfængsler  med tilhörende Retslokaler
for Amtsdistriktet ere opförte i Femaaret, beliggende i Kjöb-
staden Levanger og i Ladestederne Stenkjær og Namsos. Fæng-
slerne ere indrettede i solide grundmurede Bygninger, medens
de tilhörende Bygninger, hvori Retslokaler og Boliger for Vagt-
mesterne, ere Træbygninger. Alle Bygninger ere opförte efter
de approberede Planer af Architekterne von Hanno og Schirmer
ved 3 ifölge Amtsformandskabets Beslutning dertil antagne due-
lige og övede Mur- og Bygmestere, som ved de afholdte Lici-
tationsforretninger havde paataget sig Arbeidet, under Tilsyn af
egne af Amtsformandskabet nedsatte Bygningskommissioner for
hvert Fængsel i Forening med den antagne Architekt F. Mein-
hardt. Udenfor de approberede Planer ere tillige ved Distrikts-
fængslerne opförte fornödne Udhusbygninger med Vadskerum,
Fjös samt Ved- og Hörum, hvilke ansaaes uundværlige for Ind-
retningernes og Vagtmesternes Behov.

De anförte Distriktsfængsler ere for Amtets Landdistrikter
samt Ladestederne Stenkjær og Namsos, da Kjöbstaden Levan-
ger har sit eget Distriktsfængsel i den Byen tilhörende Raad-
husbygning. Endvidere har Amtets Fængselskommune 5 Hj

e fmng s 1 er indrettede i Nedre-Stördalen, Lexviken, Inderöen,
Snaasen og Kolvereid, fornemlig til midlertidig Optagelse af Va-
retægtsfanger, af og hos vedkommende Lensmænd ifölge særlig
Overenskomst med disse imod bestemt aarlig Godtgjörelse for
Arresthold og Varetægt. Amtsdistriktets Fængselsvæsen er alt-
saa nu bragt i tids- og hensigtsmæssig Orden, saaledes som
ved Loven af 13 Oktober 1857 og dertil föiede Reglementer
og Instruxer anordnet, hvorfor naadigst Anerkjendelse i Hen-
hold til bemeldte Lovs § 43 er meddelt under 30te December
1865. ForOvrigt have de omhandlede 3 Distriktsfængsler med
tilhörende Retslokaler, efter dertil under 16 December 1863 af
det Kongelige Justits- og Politidepartement meddelt Indvilgelse,
allerede været tagne i forelöbig Brug fra Iste Januar 1864,
saavel paa Grund af den Mangel, Amtsdistriktet för havde paa
fornödne forsvarlige Fængsler, som for at man ved den forelö-
bige Brug kunde gjöre sig nærmere bekjendt med Fængslerne
og deres Indretning og Beskaffenhed, forinden de endelig an-
erkjendtes og toges i stadig Benyttelse. Bygningsregnskab for
Udgifterne ved de 3 Distriktsfængslers Opförelse og Indretning
er aflagt og decideret, hvorefter samme have kostet i Alt hen-
ved 31,000 Spd., hvoraf Statskassen har udredet det Halve med
Undtagelse af de i Udhusbygningerne anbragte Fjöse med Hö-

lofter, der ere bekostede af Fængselskommunen alene. I Hen-
hold til Fængselslovens § 20 er der ved Kongl. Resolution af
28de Mai 1861 tilstaaaet Nordre Throndhjems Amts Fængsels-
kommune et Laan stort 8,000 Spd. af Statskassens Midler, der
med 5 pCt. Renter skulle tilbagebetales i Löbet at 28Aar.

At F atti g byr d erne efter de flere mislige Aar, Amts-

distriktet i Femaaret har havt, ere stegne i dette Tidsrum og
ere blevne dobbelt fölelige under det ökonomiske Tryk, hvor-

under Mange i de senere Aar lide, er en Selvfölge. Fattig-
Arbeidshuse mangle endnu i Amtsdistriktet. Stördalens Kom-
muner, der have lært den haandgribelige Nytte af deslige Ind-
retninger fra det nærliggende Strinden i Söndre Throndhjems
Amt, hvor en saadan Anstalt i flere Aar haves, har nylig op-
rettet en Fattigarbeidsanstalt, og forhaabentlig vil dette Exem-
pel finde Efterlignelse i andre Bygder, naar de lære at indse,

at deslige Indretninger ere iblandt de hensigtsmæssigste og virk-

somste Midler til at indskrænke Lediggangen og formindske Fat-
tigbyrderne.

S un dhedstil s t an den i Amtsdistriktet har, som det af de
fra vedkommende Læger indgivne Beretninger vil erfares, været

overhoved ret god ogsaa i det her paagjældende Femaar. For al-
mindelige og udbredte Sygdoms-Epidemier har man  været for-
skaanet, naar undtages, at der i Begyndelsen af Femaaret viste
sig ikke faa Tilfælde af Diphterit eller saakaldet throndhjemsk
Halsesyge, fornemlig i Namdalens Fogderi, hvoraf endel Men-
nesker, især dog Börn, döde. I Femaarets sidste Aar har der
endvidere vist sig i nogle Bygder en betænkelig Udbredelse af
venerisk Smitte, og en usædvanlig Mængde heraf Angrebne har
været behandlet paa. Amtets 2 Sygehuse, hvis Læger ved de
nærmere dermed forbundne Omstændigheder have erholdt nye
iöinefaldende Beviser for det sörgelige Standpunkt, hvorpaa

Sædeligheden iblandt en stor Del af Almuen befinder sig. —
Den tidligere ved Tilskud af Statskassen i et Pai Aar under-
holdte midlertidige Pleieanstalt for Spedalske ved Namdals Sy-
gehus er ophört, efterat Pleiestiftelsen paa Reitgjerdet ved
Throndhjem i 1861 traadte i Virksomhed, idet Medicinalstyrel-

sen og Overlægen for den spedalske Sygdom ikke fandt til-

strækkelig Grund til at gaa ind paa et efter Amtsformandska-

bets Beslutning i 1865 fremsat Andragende om, at der for
Statens Regning (dog ei med större Tilskud for Statskassen
end 24 Skilling daglig for hver Patient) maatte blive oprettet et
begnendset Antal Pladse paa Namdals Sygehus til Spedalskes

Forpleining, forsaavidt der maatte vise sig ikke at være Plads
paa Reitgjerdets Stiftelse for de Spedalske, som önske sig ind-

lagte fra Nordre Throndbjems Amt. Forövrigt have Amtets 2
Sygehuse været stadigen benyttede og maa siges at have
med særdeles Held opfyldt deres Bestemmelse, hvad der skyl-
des ei alene de dygtige Læger og Bestyrelser, de have havt,

men og den Liberalitet, Amtsformandskaberne have lagt for
Dagen ved Bevillinger for at holde disse vigtige Indretninger i

god og komplet Stand og Orden og ved at tilstede Optagelse

i Sygehusene enten ganske for Amtskommunens Regning eller
dog for en moderat Betaling af forskjellige Sygdomme, navn-

ugen kroniske Hudsygdomme og Saar, der ellers kunde befryg-

tes at blive ringeagtede og forsömte, naar det overlodes til den
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private eller Fattigvæsenets Forsorg at anvende Udgifter og
Omhu for deres Helbredelse og Udryddelse. Dette har vistnok
bidraget væsentlig til den gode Sundhedstilstand, der overhoved
har fundet Sted i Amtsdistriktet, hvortil vistnok heller ikke
saa lidet har bidraget de ifölge Lov 16 Mai 1860 bestaaende
specielle Sundhedskommissioner i ethvert Formandskabsdistrikt
og den Belærelse, deres lægekyndige Formænd ved holdte Fo-
redrag m. V. har udbredt angaaende Sundhedspleien og dens For-
dringer i de huslige Forholde og under Livets daglige Sysler
og Bedrift,

Da Reglerne og Bestemmelserne ved Sygehusene i Tidens
Löb flere Henseender kunde være blevne forældede siden
deres förste Oprettelse, udnævnte Amtsformandskabet 1863 en
speciel sagkyndig Kommite til at tage Amtets Sygevæsen under
Overveielse og navnligen at gjennemgaa Forholdene ve'd Syge-
husene og foreslaa, hvad der til en bedre og tidsmæssigere
Ordning af samme maatte ansees nyttigt. Tilfölge heraf blev af
Amtsformandskabet 1864 vedtaget nye Bestemmelser, Reglemen-
ter og Instruxer for Sygehusene og deres Læger og Betjente,
Optagelsen sammesteds og Betalingen derfor, Forpleiningen,
Regnskabsvæsenet m. V. De Sygdomsformer, der hunde blive

at behandle paa Sygehusene enten ganske eller for en Del for
Amtskommunens Regning, bleve da ogsaa nærmere bestemte.
I Sygehusene have været behandlede i Femaaret :

Skogns:	 Namdals:

	

1861 = 291, hvoraf döde 19.	 211, hvoraf döde 6.
1862 = 281	 17.	 168	 12.
1863 = 341	

•	

16.	 187	 16.
1864 = 214 ....■0 1■•• 	 14.	 166	 8.
1865 =-- 353	 23.	 227	 8. 

Tilsam. = 1480	 89.	 959	 50.
eller ved begge Sygehuse i Alt behandlede 2,449 . eller i Gjen-
nemsnit aarlig 489,8, hvoraf döde 139 eller i Gjennemsnit aar-
lig 27,8 eller 5,35 Procent, medens det langt overveiende An-
tal af de der behandlede Syge ere udgaaede helbredede. Dette
maa fffmentlig ansees som et ualmindelig heldigt Resultat af
Amtssygehusenes Virksomhed. — Amtskommunens Udgifter til
Sygevæsenet og Sygehusene have i Femaaret udgjort 30,672
Spd. eller i Gjennemsnit aarlig 6,134 Spd. Ved Siden af
Amtssygehusene have Amtets 6 Distriktslæger samt en i Ver-
dalen bosat Militærlæg e og en paa Stenkjær bosat privat an-
tagen Fattiglæge for Sparbu, Stods og Beitstadens Herreder
ligeledes virket med Held ; men Almuens tiltagne Sands for at
söge og benytte Lægehjælp bevirker, at Trangen til saadan ei
endnu kan siges at være tilstrækkeligt afhjulpen overalt i dette
vidtlöftige Distrikt. Navnligen tillader jeg mig underdanigst at
gjentage det oftere udtalte og af Amtsformandskabet anbefalede
Önske om, at det afsides liggende Snaasens Herred, der med
de tilliggende Nordlid og Sörlid Sogne (Finliderne) har en Ud-
strækning af over 12 Mile og efter sidste Folketælling en Fol-
kemængde af 3,250 Mennesker, maa erholde en egen i dets
Midte bosat Distriktslæge, da dette Herred paa Grund af For-
holdene ikke kan paaregne synderlig Hjælp af de i de tilgrænd-
sende Distrikter boende Læger, hvad Erfaringen noksom har
bevist.

De S in dsyges Antal er uden Tvivl i Tiltagende i Distrik-
tet, og Amtskommunens Udgifter til disse Ulykkeliges Pleie ere
aarlig stegne i Femaaret, idet de have været:

1861: 1,855 Spd.
1862: 2,430
1863: 2,583 —
1864: 2,726 —
1865: 3,383

Tilsammen 12,977 Spd. eller i Gjennemsnit aarlig 2,595 Spd.
Udligningen til Am tsk omm u n ens U d gift er i Femaa-

ret paa Amtets Matrikelskyld, hvilken ved Udgangen af 1865
udgjorde 12,661 Daler 4 Ort 15 Skilling, har været pr. Skylddaler:

i 1861 = 1 Spd. 72 Skill.
- 1862 = 1 — 24
- 1863 = 1 — 108
- 1864 = 1 — 72
- 1865 = 1 — 72 —

Af de saaledes udlignede Belöb var til Veivæsenet i 1861
= 2,000 Spd., i 1862 = 6,000 Spd., i 1863 = 7,000 Spd.,
i 1864 = 4,800 Spd. og i 1865 =7-- 9,000 Spd. Folge
Beslutning af Amtsformandskabet 1864 er en forandret Form
for Amtskommunens Regnskaber indfört, idet Regnskaberne, der
i de foregaaende Aar havde omfattet Kalenderaaret fra  Iste Ja-
nuar til 31te December, fra 1865 af skulle aflægges for Tids-
rummet fra iste Juni i det ene til 31te Mai i det næste Aar,
hvorved Amtsformandskabet, der sammentræder i Begyndelsen
af hvert Aars Juli Maaned, kan have en sandere Kundskab om
Amtskommunens virkelige ökonomiske Stilling og om hvad der
tiltrænges ved Opgjöret af det nye Budget, end ved den forrige
Regnskabsform, hvorefter ved Amtsformandskabets Sammentræ-
den et halvt Aar var medgaaet siden Regnskabets Afslutning,
uden at man havde nogen nöiagtig Redegjörelse for, hvad der
senere var anvendt. Det viste sig da ved de forelagte Regn-
skaber til 31te Mai 1865 tydeligere end forhen, at Amtskom-
munen havde en betydelig Underballanee, hvad vistnok ogsaa;
tidligere aarlig havde været Tilfældet, idet det for ethvert Aar
udlignede Belöb knus havde tjent til at dække Underballancen
fra sidste Halvaar og Udgifterne til Regnskabsaarets Udgang
31te December. Tidligere havde Fogedkasserne kunnet staa
Forskud for Amtskommunen ved Hjælp af de Tid efter anden
i dem paa forskjellige Kontoer indbetalte Belöb; men da de i
senere Aar indtrufne daarlige Tider bevirkede, at Fogderne kims
sept og med stor Vanskelighed kunde faa Penge indbetalte,
havde baade et Vexellaan paa 2,000 Spd. maattet optages i
Norges Bank, og et Forskud eller Laan af 3,000 Spd. var ved
Finants-Departementets Bistand erholdt af Statskassens Midler
til at afhjælpe Amtskommunens Forlegenhed. Undertegnede
havde - derfor for Amtsformandskabet 1865 rnaattet foreslaa en
Udligning paa Amtets Matrikelskyld af 2 Spd. 84 Skill. pr.
Skylddaler til Udgifterne indtil næste Aars Amtsformandskabs-
möde, deri indbefattet .bemeldte Laan og Fogedkassernes For-
skud. Da imidlertid en saadan Forögelse af Udgifterne i en
for Landmanden meget trykkende Tid efter et Uaar og under
mislige Konjunkturer forövrigt antoges at ville være ödelæggende
for Gaardbrugerklassen, besluttede Amtsformandskabet, for at
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Udligningen ei skulde overstige 1 Spd. 72 Skill., Optagelsen af
et Laan for Amtskommunen stort 10,000 Spd. eller, om det
skulde være fornödent, Tilveiebringelse af et saadant Belt% paa
den i Lov af 23de Mai 1857 angivne Maade ved at udstede
Obligationer lydende paa Ihændehaveren. Til Fölge heraf er
for Amtskommunen under Iste November 1865 optaget et Laan
af 10,000 Spd. hos et större Handelshus i Throndhjem imod
Vexelobligation, der- afbetales i 10 Aar med ligestore aarlige
Afdrag og mod 6 Procent i Rente.

Efter de modtagne Opgaver ere i Femaaret udvandrede
til A m e ri k a : fra Stör- og Verdals Fogderi 778 til 1170
(fra Övre-Stördalens Præstegjeld er nemlig af vedkommende

Lensmand de Udvandredes Antal angivet til 600 a 1000, af
hvilke dog nogle Faa skulle være reiste til Australien), fra In-
deröens Fogderi 207 (hvoraf 163 i Aaret 1865) og fra Nam-
dals Fogderi 32 -(deraf 25 i Aaret 1865), oK endvidere fra
Levanger By og Ladestederne tilsammen 23, altsaa i det Hele

fra Amtsdistriktet imellem 1040 og 1440 Mennesker.
Folkemængden i Nordre Throndhjems Amt, der ved Ud-

gangen af Aaret 1855 udgjorde 73,571, befandtes ved sidste

Folketælling ved Udgangen af 1865 at være steget til 82,488
Mennesker, altsaa foröget med 8,917 eller mere end 12 Pro-

cent. Af Amtsdistriktets Indvaanere höre de 3,354 hjemme i

Kjöb- og 'Ladestederne og 79,134 i Landdistriktet.

B. Kjöbstaden Levanger. •

ger med Jæmtland og Östersund. Det er paa Handelen med
Jæmtland, at Levangers Anlæg og I3estaaen er baseret, idet den
störste Del at hvad Kjöbstadens nærmeste og naturlige Opland
afhænder af dets Frembringelser, navnligen Korn- og Melvarer,
hvilket i gode Aaringer kan være ret betydeligt, kuns for den

mindste Del gaar igjennem Levangers Handlende, hvorimod det
Meste direkte enten borttuskes til de Söbönder, der aarlig pleie
at besöge Distrikterne rundt om Throndhjemsfjorden med deres
Fiskevarer, eller afsættes i Throndhjem og til de ved Marke-
derne i Levanger værende throndhjemske Handlende.

Som Folge af den lette Adgang, der nu er til at erhverve
Borgerskab som Handlende i Kjöbstæderne, forsöger fornem-
lig i de mindre Byer en stor Del sin Lykke ved Handelen, af
hvilke de Færreste have fornöden Indsigt og Evne til at drive
lönnende Handelsforretninger under Nutidens store Konkurrence.
Naar det derfor er gaaet en Tid dermed, er det som oftest

forbi baade med Handelen og Krediten, og Udfaldet bliver da

Konkurs og Fallit, noget, der heller ikke har været sjeldent
iblandt Levangers Handelsmænd i sidste Femaar. Flere i dette
Tidsrum behandlede Dödsboer efter Handlende i Levanger have

ogsaa været Fallitboer. Dette synes at vise, at det omhand-
lede Femaar, der overhoved har været uheldigt i ökonomisk
Henseende for Amtets Næringsdrivende, heller ikke har været

fordelagtigt for Levangers Handel, hvilken derfor ikke kan an-

tages at have været i det Hele fordelagtig eller at were gaáet
fremad. — Enkelte Handlende fra Levanger söge fremdeles til
de aarlige Markeder i Namdalen og Nordland.

b. Skibsfart.

De i Levanger hjemmehörende F art til e r indskrænke
sig fremdeles, som i forrige Femaar, til 2 Raaseiljnter og 2
Jagter, der alene gaa i Inclenskjærsfart og hovedsagelig anven-
des til Fragtfart imellem Levanger og Throndhjem. Kilns 1.
egentlig Skipper har Borgerskab som saadan til Stedet. De 2
foran omhandlede Dampskibe „Indherred" og „Kong Oscar,"
der gaa paa Throndhjemsfjorden, anlöbe Levanger, det förste
2 Gange og det sidste 1 GMT ugentlig, paa Tour og ligesaa
paa Retour i deres regelmæssige Router til og fra Throndhjem.

a. Handel.

De Handlende vare ved Udgangen af Aaret 1865 : Detail-
handlere 33 (hvoraf 5 Fruentimmer) med 18 Betjente samt 1
Apotheker med 3 Medhjælpere, og 11, der dreve Salg og Ud-
skjænkning af Drikkevarer, nemlig Vin og 61, samt 4 af disse
tillige Brændevinshandlere med 4 Betjente. De Handlendes An-
tal, der ved forrige Beretning var 34 med 9 Betjente, er saa-
ledes foröget med 10 Handlende og 14 Betjente, idet Apothe-
keren og hans Folk forrige Gang ikke vare medregnede iblandt
de Handlende.

Direkte Udskibning til Udlandet foregaar ikke fra Le-
vanger, da Stedet dertil mangler Udförselsvarer af den Bety-
denhed, at saadan kan lönne sig. Skovene i Levangers nær-
meste Omegn ere i de senere Aar mere og mere forringede ved
overdreven Hugst saavelsom ved den för omtalte Skovtörke,
som der i Egnen har været stærkt udbredt, og udenfor det
Trævirke, der forbruges i Kiöbstaden, indskrænker den Trælast,
som derfra afhændes, sig til omtrent 100 Tylvter Bord og 500
til 600 Favne Brændeved aarlig, der hovedsagelig gaar til
Throndhjem. Endel Kornvarer — Byg og fornemlig Havre og
Havremel — indkjöbes fra de omliggende Bygder og borttuskes
for den störste Del imod Fiskevarer, som tilföres Stedet af Sö-
bönder fra Fosens og Nordmöres Fogderier. Ligeledes opkjö-
bes Sild i Distriktet, naar Sildefiske indtræffer i Throndhjems-
fjorden. De Fiskevarer, der ikke forbruges i Kjöbstaden og
dens nærmeste Omegn,  afsættes til Jæmterne dels mod Contan-
ter, dels mod Smör, Talg, Ost, Skindvarer og Vildt. Af Ko-
lonial- og Manufacturvarer afsættes ogsaa endel til Jæmterne,
ligesom Indvaanerne i de tilgrændsende Landdistrikter alminde-
ligvis forsyne sig med disse Vareslags hos Levangers Handels-
mænd. Handelen med Jmterne drives Aaret rundt, men er
fornemlig livlig under de 2 aarlige Markeder, som fra gammel
Tid afholdes i Levanger i Marts og {December Maaneder, og
hvortil i Regelen 200 til 300 Joamter med Læs indfinde sig,
ligesom de besöges af 20ti1 30 Handlende fornemlig fra Thrond-
hjem. Da den nye gode og lette Hovedvei imellem Jæmtland
og Levanger nu er fuldfört lige til Levanger, paaregner man.
herefter en foröget og mere udstrakt Handelsrörelse for Levan-
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. Haandverkddrift.

Haandverkslaug gives ikke i KjObstaden. De der bosatte
Haanclverkere med Borgerskab vare ved 1865 Aars Udgang : 4

Bagere, 1 Bogbinder, 1 Bogtrykker, 2 Blikkenslagere, 1 Bundt-
mager, 1 Farver, 3 Garvere, 1 Gjörtler, 2 Glasmagere, 2 Guld-
smede, 1 Hattemager, 7 Malere, 3 Murere, 1 Pottemager, 1
Rebslager, 1 Sadelmager, 12 Skomagere, 13 Skræddere, 2 Slag-
tere, 3 Smede, 13 Snedkere og 3 Uhrmagere samt 2 Frime-
stere uden Borgerskab, nemlig' en Bogbinder og en Hjulmager.
Haandverkernes Antal, der ved forrige Femaars Udgang var,

tillagt Bogtrykkeren og hans 2 Medhjælpere, 67 med 31 Svende
og Drenge samt 2 Frimestere, er saaledes i sidste Femaar for-
öget til 78 med 38 Svende og Drenge samt 2 Frimestere. Det

er Malere, Skomagere, Skræddere, Slagtere og Snedkere, hvis
Antal er tiltaget, medens Bundtmageres, Garveres, Glasma-
geres og Smedes Tal er aftaget. Der er i Femaaret oprettet
en Haan dv erker for e n in g i Kjöbstaden. Nogen væsentlig

rremgang i Haandverksdriften der kan forövrigt ikke paavises,
og Haandverkerne dersteds have deres havedsagelige Afsætning
paa Stedet og til dots nærmeste Omegn. Om nogle Symaskiner
ere anskaffede, eies disse af Folk udenför Haandverksklassen.

d. Fabrikdrift

indskrænker sig til 1 Ö lb ry g gen i forenet med Malt e ri, hvor-

ved, naar samme er i Drift, sysselsættes 1 Mester og 4 til 6

Arbeidere.

e. Bergverksdrift og f. Skibsbyggeri

gives ikke under Kjöbstaden.

g. Jordbrug

inden Kijöbstaciens Grændser drives aTene, försaavidt som nogle

af Indvaaneme have af den til Byggetomter for Kjöbstaden ud=
lagte ubebyggede Grund leiet af Grundeieren enkelte Stykker,
der hovedsagelig benyttes til Potetesdyrkning, og som nogle
raa have smaa Haver, hvori dyrkes Kjökkenurter og Blomster.

Tj ener- og Arb ei d sl n n en er fremdeles steget, siden
forrige Femaarsberetning aflagdes, idet den almindelige Aarplön
i den senere Tid har været 35 til 45 Spd. for en Dreng og
12 til 16 Spil. for en Pige. For en Arbeidskarl har Daglön-
nen været, foruden Kost, om Sommeren 36 til 48 Skill. og om
Vinteren 30 til 36 Skilling.

Af de under N o. 4 Litr. a og b fremlagte Tabeller over
thinglæste Gjeldsbreve, Executioner, Tvangsauktioner m. V. vil
det erfares, at Levanger Kjöbstad har været stærkt berört af
den i Femaaret stedfundne uheldige Rörelse i Penge- og Gjelds-
forholdene i Amtsdistriktet. lgedens saaledes i det hele forud-
gaaende Femaar kuns afholdtes 5 Exekutionsforretninger for et
samlet Belöb af 596 Spd. 41 Skill., have E x e ku ti o nsfo r-
r etn in gerne i KjObstaden i sidste Femaar. været:
1861 . . 2 Forretninger til Belöb . . . 40 Spd. 12 Sk.
1862 . . 5 ---0— . . . 827 — 73 -
1863 .	 —s— • • • 672 — 29 -

1864 . . 7 Forretninger til Belöb . . . 272 Spd. 63 Sk.

1865 . . 6 • • 3,471 — 8 -
Tilsam, 24 Forretninger til Belöb . . . 5,283 Spd. 65 Sk.

Af Tv an gsaukti o ner have i sidste Femaar været afholdte:

1861 . . 4 Auktioner til Belöb . . . . 1,049 Spd. 15 Sk.

1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

KjObstadens Tilstand i Almindelighed.

Af de foran meddelte specielle Oplysninger fremgaar det,
at Levanger Kjöbstad endnu maa regnes til Rigets ringe og
fattige Byer, da den selv Ikke har nogen Industri-, Fabrik-
eller anden Virksomhed, der afgiver Udförselsvarer, og savner
et Opland, der kan forsyne den med saidanne af nogen Bety-
denhed. Derimod er det Tilfældet med Levanger som med an-
dre unge Byer med Kjöbstadsrettigheder, at der paakræves nye
Indretninger og Forbedringer i næsten alle Retninger, der for-
dre Udgifter, som staa i Misforhold til Stedets og dets Indvaa-
neres Indtægter ag Skatteevne. Ogsaa dette har bidraget til
at trykke Stedet under dets ringe Næringskilder og de mislige
Tider overhoved for det hele Amtsdistrikt, og det maa vistnok
antages, at Kjöbstadens ökonomiske Velvære i det Hele snarere

er gaaet tilbage end fremad i de sidste 5 Aar, hvad det an-
förte Forhold med Exekutioner, Tvangsauktioner og Gjeldsfor-
holde forövrigt ogsaa synes at stadfæste.

En stor Ulykke overgik Levanger i Slutningen af Fem-

aaret, idet en Natten imellem den 20de og 21de Oktober 1865
opstaaet Va a de ild ganske tilintetgjorde et af Byens större og
bedst bebyggede Qvartaler med 8 Gaarde samt desuden 6 Bryg-
ger eller Söboder, forsikrede i ,Rigets almindelige Brandkasse
for 20,660 Spd., hvorved ogsaa en Mængde Lösöre og Varer,
tildels uforsikrede, opbrændte. Dette Slag, der rammede flere
Indvaanere, som endnu neppe havde forvundet det Tab, der
ved Byens næsten totale Ildebrand 1846 tilföiedes dem, har
vistnok ogsaa bidraget til at sætte Stedet tilbage.

Trods de anförte Hindringer maa det imidlertid indrömmes,
at denne KjUstad, hvis Beliggenhed og ualmindelig smukke

Omegn i Forening med dens regelmæssige Gader  gjor den til

en af de vakreste Smaabyer i Riget, dog ogsaa i flere Hense-

ender har gjort Fremgang i Femaaret. Dens Gader og Veie
ere regulerede og forbedrede. Kjöbstaden har faaet en ny,
smukkere og bekvemmere Hovedindkjörsel fra dens nordlige
Kant ved den nye Jæmtlandsvei med en ny Bro over Elven.
Ligeledes har den ved den i 1864 fuldförte betydelige Bro

over Levangersundet med Vindebroindretning for gjennemgeilende
Fartöier erholdt en bekvem Forbindelse med Skogns Prxste-
gjeld og især den Del af samme, dr benævnes „Levangernæset."
KPbstadens Vandverk er udbedret og dets Brand væ s en
og F eie r v a3s en bragt paa en hedre Fod. I Stadens Raad-*-
hus er indrettet Distriktsfæ.n g s el vied tillTörende Retslo-
kale for lijöVstaden., der udgjör et eget Fængselsdistrikt, over-

ingen.
. . . . 3,663 — 115

2	 —a--	 . . . . 112 — 281- -

. 10 • • • . 2,748 — 39 -
Tilsam. 21 Tvangsauktioner til Belöb 7,573 Spd. 771 Sk.
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ensstemmende med de i Loven af 13de October 1857 opstillede
Fordringer, og er Raadhuset nu forsynet med et Taarnuhr. Som
en Begyndelse til Havnens Forbedring er opfört en Forbygning,
Ted hvilken Levangerelven har faaet et forandret Udlöb, og som
allerede i den korte Tid, samme har staaet, har vist en gavnlig
Virkning paa Indlöbet til den indre Havn. — Foruden Stedets
B org er skol e, der er udvidet og har 4 Lærere og en Læ-
rerinde, en Haaandgjerningsskole og et Brzendema-
ga sin, er der i sidste Femaar endvidere istandbragt et B ör-
ne asyl. De 3 sidstanförte Indretninger ere baade oprettede
ag vedligeholdes ved Sammenskud og især ved Bidrag af en-
kelte velgjörende Familier paa Levanger. Endvidere har Byen

Femaaret faaet en Tel e gr a fs t ati o n i Telegraflinien imel-
lem Throndhjem og Namsos med en Sidelinie til Jæmtland,
hvorved dens Forbindelse med Ind- og UJlandet er i ha Grad
lettet. Det har fremdeles et B o gtry kk e ri, hvorfra 2 Gange
ugentlig udgaar et Blad „Nordre Throndhjems Amtstidende."

Som forhen under Rubrikken „Handel" paapeget, sætter
man fremdeles sit Haab til, at den nu færdige nye Hovedvei
imellem Levanger og Jæmtlands Læn skal efterhaanden drage
en större og större Del af Jæmtlands rige Frembringelser af
Trælast, Kobber, Jern - og Fedevarer ti1 Levanger, dels for at
afsættes der, dels for derfra at vorde udskibet til andre Steder
i og udenfor Landet, hvorved Levanger skulde blive en Stapel-
stad for en större Del af Jæmtlands Handel og Varer. Gaar
dette Haab i Opfyldelse, saaledes som de naturlige Forholde
synes at medgive og som oftere er spaaet af Nand, der ere
nöie bekjendte med Forholdene i Jæmtland, navnligen det jæmt-
landske „Kommunikations-Bolag", kan Levanger vistnok se en
lySere Fremtid imöde. For dette Tilfælde vil det imidlertid
være en ueftergivelig Fordring, at Udbedringen af Levangers
Havn fortsættes alvorligt, men hvilket dog ikke vil kunne ske,
uden at Staten kommer den fattige Kommune til Hjælp Et
andef, men dog endnu tvivlsommere Haab om Opkomst for Levan-
ger ligger i den Mulighed, at nogle af de mangfoldige Fund og An-
visninger af Ertser og Metaller, der i de sidste Aar ere anmeldte
i Bygderne rundt om Levanger, maatte vise sig driveværdige.

Den paa Kjöbstaden sidst i Femaaret udlignede Byskat
udgjorde .	 .	 .	 . .	 .	 .	 e	 .	 .	 .	 1,701 Spd.
og Fattigskat . . .	 . .	 561 —

tils. 2,262 Spd.

fordelt paa 243 Skatteydere, af hvilke en enkelt ansattes til
en Formue af 70,000 Spd., og den höieste skatbare Næring
var ansat til 30,050 Spd., denne sidste af Ytteröens Kobber-
og Kisverk (,Ytterö Mining-Company"), der som henhörende
under Levangers Toldsted er anseet skattepligtigt til Kjöbsta-
den, men hvorom der verserer Proces. Den hele skatlagte
Formue var beregnet til 238,900 Spd. og den skatbare Næring
til 46,883 Spd. Den anförte udlignede By- og Fattigskat er
138 Spd. mindre end den ved forrige Femaars Slutning udlig-
nede, der udgjorde 2,400 Spd., hvortil den væsentlige Grund
er, at Brændevinsafgiften, som da udgjorde 600 Spd., nu er
forhöiet til 800 Spd. og Afgiften for Ret til 01- og Vinudskjænk-
ning fra 90 Spd. til_ 220 Spd. aarlig, saa at disse Afgifter nu
ere stegne med 330 Spd. for Aaret.

Levangers Kommune eier fremdeles fölgende inden Byens
Greendser beliggende faste  Ei endomme:

a. R a a dhuset med Byens Distriktsfængsel, brandforsikret
for 2,670 Spd.

b. Bo rgersko len, brandforsikret for . 	 . 1,870 —_
C. Fattighuset . 1,320 —

Det i forrige Beretning som Byens Eiendom anförte Vaa-
ningshus No. 37 er i sidste Femaar solgt, hvorved en Regu-
lering og Udvidelse af „Sundgaden" er opnaaet. Paa Byens
Grund ligger den for Kjöbstaden og Levanger Preestegjelds
Landdistrikt fælles og af Gaardeierne i Landsognet eiede Kirke,
en meget gammel Stenbygning med Taarn, der er for Eden for
den hele Menighed, uden at denne dog ved Femaarets Udlöb
var kommet til Enighed om Ordningen af deres Kirkebygnings-
sag. Paa .Levanger Kjöbstads Grund ved den nye nordlige Ind-
kjörsel til Byen er i Femaaret opfört et af de 3 Distriktsfæng-
sler med Retslokale, som det af Amtets Landdistrikt og dets 2
Ladesteder bestaaende Fængselsdistrikt har bygget.

9 Personer ere fra Kjöbstaden u dv an dr e d e til Amerika
i Femaaret, alle i 1865. Levanger Byes Folkemængde belöb
sig ved Udgangen af 1865 til 1019 Mennesker, saa at Folke-
mængden, der 1855 var 817, i Tiaaret er tiltaget med 202
eller henved 25 Procent. Kjöbstaden er imidlertid i Henseende
til Folkemængde bleven overflöiet af de tvende nordligere be-
liggende yngre Ladesteder i Amtsdistriktet, Stenkjær og Namsos,
hvilke efter Folketællingen ved Femaarets Udgang havde hen-
holdsvis 1152 og 1189 Indbyggere.

C. Ladestedet Stenkjær.
a. Handel.

Stedets Handlende vare ved Udgangen af Aaret 1865 : De-
tailhandlere 34 med 13 Betjente, samt 1 Apotheker med 2
Medhjælpere, 3 Brændevinshandlere med 3 Betjente og 4 fl-
og Vinudsælgere, hvorimod der ved Udgangen af Aare't 1860

kuns var 27 Handelsborgere (foruden Apothekeren) og 2 Bræn-
devinshandlere, medens dengang tillige 37 af Stedets Indvaa-
nere havde taget Brev paa at sælge 01.

Ladestedets Udförsel til indenrigske Steder opgi-
ves i Femaaret at have været folgende:

4
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•
1	1861.	 1	 1862. 1863. 1864. 1865.

Planker . . Tylvter	 . .	 .	 . . 13,887 10,542 8,117 7,042 10,336
Bord	 . . -, . • . 7,685 8,308 10,099 9,259 10,853
Kornvarer. Tönder 5,933 6,417 5,850 2,563 504
Potetes . . -,- . 2,420 3,604 2,538 524 1,871

I	 Brændevin Potter	 . . 91,991 56,434 122,600 67,560 76,200

HS	 .	 .	 .	 . Vog	 . . i . • • 1,950 1,558 100 ,, 2,050
Bark . . . -	 .	 . ". .	 • • 703 310 277 96 379

Potaske	 . Pund .	 . . .	 . 5,900 6,000 4,500 /,

Ladestedets Udförsel til indenrigske Steder har saaledes
været betydelig stöLre i sidste Femaar end i de 5 foregaaende
i Hensende til Trelast, Kornvarer og Potetes, uagtet den for
Kornets og Poteternes Vedkommende i de sidste Par Misvæxt-
aar som rimeligt har været mindre end i . de förste Aar.

Af Udförsel direkte til Udlandet i Femaaret er
kuns opgivet i 1863 at være udfört 1,200 Tönder Potetes til
England med et i Holstein hjemmehörende Fartöi paa 411 Com.-L.

In dför s el en til Ladestedet, hovedsagelig fra Thrond-
hjem, liar i Femaaret været:

1861. 1862.	 • 1863. I	 1864. 1865.

Kaffe 	 tc 124,642 110,276 100,315 82,944 78,827

Sukker	 .	 .. 	 .. ,, 82,282 81,005 79,809 62,009 63,486

Sirup . 7) 30,516 36,117 30,593 21,846 20,942

Tobak	 .	 .	 .	 . 7) 29,390 25,801 17,612 9,402 14,879

Bomuldsvarer 	 /, 32,571 24,810 10,939 7,229 7,396

Uldne Varer ,, 5,096 5,570 7,883 4,688i 8,818

Maier- og Farvevarer ,/ 22,699 16,704 20,297 17,208 13,567

Kola og Mel 	 /, 226,256 216,560 290,992 225,574 622,240

Metaller og Metalarbeide, Spiger undtagen 	 . • • ,/ 152,993 132,801 119,620 77,404 66,889

Indförselen er saaledes ogsaa stærkt tiltaget i sidste Fein-
aar, men er igjen aftaget i de sidste trange Aar af samme for-
nemlig for Kolonialvarers Vedkommende, medens Indförselen af
Korn- og Melvarer er steget stærkt i Periodens sidste Aar.

Indförselstolden i Femaaret har udgjort:
1861 .	 1,536 Spd. 67 Sk.
1862 .	 • •	 1,467 - 30 -
1863 .	 2,121 - 113 -
1864 .	 1,385 - 63 -
1865  	 821 - 78 -
Angaaende det forsögsvis oprettede Mark e d i Ladestedet

vil find es mere nedenfor.

b. Skibsfart.

Antallet af de i Ladestedet bjemmehörende F ar t öi er
(samtlige Jægter), hvilke ved Udgangen af forrige Femaar var
17 af tilsammen 238 Commercelaasters Drægtighed, udgjorde
ved 1865 Aars Udgang 20 med en Drægtighed af tilsammen
286 Commercelæster. Endvidere har Ladestedet i det sidste
Aar af Perioden havt et ved Aktietegning anskaffet nyt Jern-
dampskib, „Kong Oscar", 122 Fod langt og 16 Fod bredt,
med Ilöitryksmaskine af 25 Hestes nominel Kraft, der er for-
færdiget paa Nylands mekaniske Verksted ved Christiania og
bar kostet omkring 13,000 Spd. Dette Dampskib har været

Farten siden Februar Maaned 1865 paa Indherreds Fjorde imel-
lem Stenkjær samt Beitstaden og Throndhjem og mellemliggende
Anlöbssteder, hvilken Route er udvidet til en Del af Söndre
Throndhjems Amtsdistrikt Orkedalen, Örlandet, Hitteren og
Hevne -, i hvilken Fart Skibet er sysselsat omtrent den halve
Uge, medens det forövrigt gaar i bestemt Fart inden Thrond-
bjemsfjorden som anfört, hvorhos det tillige, naar Leilighed gi-
ves, benyttes til Buxer- og Transportfartöi ogsaa udenfor de
nævnte faste Router.

C. Haandverksdrift.

De i Ladestedet bosatte H a an dv erk er e ved Udgangen
af Aaret 1865 vare : 6 Bagere, 1 Blikkenslager, 1 Bogbinder,
1 Bogtrykker, 1 Bundtmager, 1 Bödker, 2 Farvere, 1 Feldbe-
reder, 2 Garvere, 3 Glasmagere, 2 Guld- og Sölvsmede, 1 Hat-
temager, 1 Kardemager, 1 Kobbersrager, 4 Malere, 1 Rebsla-
ger, 10 Skomagere, 6 Skræddere, 1 Slagter, 6 Smede, 7 Sued-
kere og 2 Uhrmagere, tilsammen 61 med ialt 22 Svende og
Drenge. Haandverkernes Antal ved Udgangen af forrige Fem-
aar var det samme 61 ; men i Femaaret ere tilkomne I Bog-
trykker, 2 Bagere, 1 Bundtmager, 1 Bödker, 1 Feldbereder,
1 Glasmager, 1 Kardemager, 1 Maler, it Rebslager, medens der
ere afgaaede : 1 Blikkenslager, 1 Farver, 4 Murere, 1 Sadel-
mager, 1 Slagter og 2 Snedkere. Antallet af Haandverkssvende
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og Drenge, der ved Slutningen af forrige Femaar udgjorde 30,
er aftaget med 8.

En Virksomhed, som har sysselsat ikke saa faa Arbeidere
i Ladestedet og vistnok ogsaa kastet noget af sig for vedkom-
mende Entrepreneurer, er Bygningen af Vaaningshuse til Aale-
sund og Christianssund med flere Steder. Disse Træbygninger
optömres og sammensættes efter forelagt Tegning og sluttet
Akkord af i Ladestedet boende Bygmestere, hvorefter de tages
fra hinanden og fragtes i Fartöier til Bestemmelsesstedet, hvor
de atter opföres af samme Bygmestere og Tömmermænd. I det
her omhandlede Femaar ere 10 saadanne större Vaaningshuse
med tilhörende Udhuse byggede i Ladestedet og bragte til de
anförte Steder. Fra Byer i Finmarken er der ogsaa skeet Be-
stillinger paa flere saadanne Bygninger fra Stenkjær.

d. Fabrikdrift

indskrænker sig til 1 Ölbryggeri.

e. Bergverksdrift

gives ikke paa Ladestedets Grund.

f. Skibsbyggeri.

Af Fartöier — Jægter — er i Femaaret bygget 3 paa
Ladestedets Grund, ligesom Udbedringer af de i Ladestedet
bjemmehörende Fartöier sædvanlig foregaa der.

g. Jordbrug.

Af den, som i forrige Femaarsberetning oplyst, for Lade-
stedets Kommune indkjöbte Stenkjærgaards Jord er i sidste
Femaar bortbygslet 53 Tönder Land eller 212 Maal i et An-
tal af 53 Parceller. Af Gaardens för udyrkede Mark antages

Femaaret opdyrket over 90 Maal Jord. Den aarlige Udsæd
paa Stenkjærgaardens Eiendom er anslaaet til 8 Tönder Byg,
8 Tönder Havre og 112 Tönder Potetes, hvoraf den aarlige
Avling har været omtrent 88 Tdr. Byg, 64 Tdr. Havre og 1,008
Tdr. Potetes. Den aarlige Afgift til Kommunen af samtlige
bortbygslede Parceller af Stenkjærgaarden er 455 Spd. 28 Sk.
— De i Ladestedet ved Udgangen af Aaret 1865 holdte Krea-
ture vare : 32 Heste, 52 Kjör, 31 Svin og 140 Smaafæ.

_ De i 1865 i Ladestedet udlignede S k att er til Kommunen
og Fattigvæsenet udgjorde 1,267 Spd., fordelte paa 358 Skat-
teydere med en antaget samlet Næring af 56,960 Spd. samt
paa 165 Gaarde, hvis Brandforsikrings- og Skattetaxt var
157,890 Spd.

I Hense-ende til Ladestedets Tilstand og Forholde i Al-
mindelighed under og ved Udgangen af Femaaret, skal jeg for-
övrigt tillade mig at meddele fölgende Uddrag af den af Ste-
dets Magistrat afgivne Beretning:

1. Indkjöbet af S te nkj æ r g a ar d en for Kommunens Reg-
ning i Forening med denne Eiendoms Udparcellering og Bort-
bygsling ansees som en for Ladestedet heldig Foranstaltning
baade for Nutiden og Fremtiden.

2. Den i min forrige Beretning ommeldte ved Gavebrev af
Landhandler Skjeftes Enke erholdte Kapital til en Kirke for

Ladestedet er anvendt for Öiemedet, idet man paa en ved Sten-
kjærgaardens Kjöb og ved Borttagelsen al Gaardens Vaanings-
og Husebygninger erhvervet rummelig og bekvemt beliggende
Tomt paa Stenkjærelvens söndre Side har faaet opfört en smuk
og passende Kirk e af Mursten, tækket med Skifersten, efter
Plan og Tegning af Architekt Bull, for den vistnok billige Pris
af omkring 8,000 Spd. for Kirken med Taarn, 2 Klokker og
övrige Inventarium, derunder indbefattet et Orgel til 600 Spd.
Den nye Kirke blev den 2den August 1865 indviet og taget i

Brug for sin Bestemmelse, uden at dog Ladestedets geistlige
Betjening endnu er endelig ordnet.

3. Paa Ladestedets Grund ved dets söndre Grændse er i

Femaaret opfört et al de 3 for det af Amtets Landdistrikt og
dets 2 Ladesteder bestaaende Fængselsdistrikt bestemte D i-
s trikts fæ n gsler i Overensstemmelse med Loven af 13de Oc-
tober 1857, hvilket med tilhörende Retslokale er taget i Brug

fra Begyndelsen af Aaret 1864.
-4. Efter Forslag af Stedets Fattigkommission er ved Kom-

munebestyrelsens Bevilgning i Femaaret opfört et F at ti gh us

i Ladestedet til Ophold for gamle og svage Fattige. Dette
der for en Del er opbygget af det nedtagne forrige Vaanings-
hus paa Stenkjærgaarden, er taget i Brug iste Februar 1863
og indeholder 9 Kakkelovnsværelser, hvoraf et benyttes til For-
samlingssted under Andagts Holdelse og de övrige afgive Be-
boelsesleilighed for Tiden for en Raadskone og 12 Fattige,
hvilke desuden erholde Lys og Brænde samt et Bidrag i Penge
og endvidere have en ikke saa liden Have, hvor enhver af Be-
boerne er tildelt et Stykke til Dyrkning af Potetes og Grönt-

sager.
5. Forhen havde Ladestedet ingen anden Vandforsyning

end Stenkjærelven, der löber gjennem Stedet, delende samme i

den „söndre" og „nordre" Del; hvorfor man ikke til enhver
Tid havde önskeligt friskt og rent Vand, fordi Elvevandet, naar
Söen steg, gjerne modtog en saltagtig Smag, ligesom man hel-
ler ikke altid kunde være sikker for Uhumskheder i Elven, der

gav Vandet anden ubehagelig Afsmag. Nu har man derimod i

_sidste Femaar ved Anvendelsen af langvarigt Arbeide og med
en Udgift af omtrent 1,500 Spd. for Kommunen istandbragt en
ret god V an dl edning for Ladestedet, der dog maaske, om
man havde havt Leilighed til at lægge endnu lidt större Be-
kostning derpaa, kunde være blevet fuldkomnere og have afgi-
vet et end mere tidsmæssigt og fyldestgjörende Vandverk.

6. Ladestedet har i Femaaret erholdt en T el e gr af's t a-

tion i Linien mellem Throndhjem og Namsos, hvilken, trods

den Beskaffenhed samt ringe Omfang og Betydenhed, som Ste-
dets Handel endnu maa erkjendes at have, maa ansees at være
til stor Nytte og Behagelighed for ,Stedet og en væsentlig Be-
tingelse for dets fremtidige Opkomst som et uvurderligt Gode
og uundværligt Led i Nutidens Kommunikation med Handels-
verdenen og med det civiliserede Menneskeliv forövrigt. Under
Paaskjönnelsen heraf har ogsaa Kommunebestyrelsen paataget
sig indtil videre at afgive frit Lokale til Telegrafstationen
Stedets Kommunehus, da det syntes tvivlsomt, om Statens Be-
villing til den derigjennem gaaende Teleg2afle tillod at op-
rette en Telegrafstation i Ladestedet.

4*
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7. Da det tidligere paa Indherredsfjorden gaaende Damp-
skib „Indherred" i Regelen knus besögte Ladestedet i Sommer-
maanederne, hvorimod Stedet og de nærmest omliggende Byg-
der den hele lange Vinter var uden_ stadig, let og bekvem For-
bindelse med Throndhjem, er der i Ladestedet i Femaaret
rettet det paa Aktier grundede „Stenkjærs Dampskibsselskab",
hvis Bestyrelse har sit Sæde i Ladestedet. Dette har anskaffet
det ovenfor under Rubrikken „ Skibsfart" anförte J er n d amp-

skib „K ong Os car." Da Selskabets Grundkapital, der skulde
tilveiebringes ved 150 Aktier, hver paa 100 Spd., tegnede for-

nemlig i Ladestedet og omliggende Distrikt, efter Planen skulde
indbetales efterhaanden i 10 Terminer, maatte til dette Foreta-
gendes Iværksættelse optages et Laan i Norges Bank paa 4,000
Spd. og et andet paa 3,000 Spd. hos en formuende Handels-

mand i Christianssund. Da saaledes den störste Del af Anlægs-
kapitalen skulde forrentes og Skibet maatte- holdes assureret,
ligesom andre tildels upaaregnede Udgifter kom til, udviste •
Dampskibets afsluttede Regnskab for dets förste Driftsaar 1865
en Underballance af 1,255 Spd. 14 Sk. Det haabes dog, at
dette for Ladestedet og dets Handel saa nyttige Dampskib skal
kunne bære sig bedre, efterhaanden som Gjeelden afbetales, og
da nok Skibet senere tænkes idetmindste i Som.mermaanederne
at kunne fare uden Assurance, ligesom og den ovenfor omhand-
lede Udvidelse af Routen til Orkedalen og Fosen m. v. ventes
at blive fordelagtig, — saa meget mere som der senere er naa-
digst tilstaaet Stenkjaars Dampskibsselskab et aarligt Tilskud af
800 Spd. af det til Dampskibsfartens Vedligeholdelse paa de
throndhjemske Fjorde bevilgede Belöb af Statskassen.

Af foranstaaende Fremstilling af Forholdene, saaledes som
de i Femaaret have udviklet sig i Ladestedet Stenkjær, og hvor-
til kan föies, it 40 nye Vaaningshuse der ere tilkomne i Pe-
rioden, samt at Stedets Folkemængde, som ved forrige Folke-
tælling for 10 Aar tilbage var 632 og ved Udgangen af 1860
henimod 1,000, ved Udgangen af 1865 var steget til 1,152,
har man formentlig Grund til at antage, at Ladestedet i Han-
delsrörelse, Arbeidsvirksomhed og Velstand overhoved er gaaet
fremad, uagtet det derhos ikke bör dölges, at de for Landdi-
strikterne indtrufne Misvæxtaar især i 1864 og 1865 have havt
en lammende Indflydelse ogsaa paa Forholdene i Ladestedet og
vwsehtlig bidraget til, at flere af de Handlende dersteds, som
begyndte deres Virksomhed under den livlige Periode 1861 og
1862, men enten vare for lidet dannede og kyndige i Hense-
ende til deres Forretninger, eller mindre forsigtige med at give
Kredit o. s. v., have maattet overgive deres Boer til Konkurs-
behandling og med Fallit. Dette antages dog ikke at ville
være til synderlig Hinder for Stedets senere Udvikling og Frem-
gang, da de Handelsmænd, der bedre forstode og skjöttede de-
res Dont samt benyttede de gode Tider med Klogskab og For-
sigtighed, fremdeles maa antages at ville arbeide sig frem.

Hvad Stedet især lider under, er Mangelen af en ordent-
lig S kole for de mange Börn, der voxe op uden Adgang til
anden Undervisning end den, der kan erholdes i Ladestedets
Almueskole, som ved Udgangen af Femaaret havde 149 Lær-
linge, ligesom en i Forbindelse dermed staaende Haandgjer-
ningsskole, der er traadt i Virksomhed i Aaret 1863, havde 60

Lærlinge. Stedets Indvaanere have længe tungt fölt Savnet af
en passende Undervisningsanstalt, hvilket foranledigede, at La-
destedets og mange • af de omliggende Præstegjelds Indvaanere
have forenet sig om at söge oprettet en Latin- og Realskole
for Nordre Throndhjems Amt, for hvilken Stenkjeer paa Grund
af dets centrale Beliggenhed og flere Forholde antages at være
et bekvemt og meget passende Sæde. Udförelsen af denne vist,
ganske berettigede Tanke, der maaske fremsattes i et mindre
heldigt Tidspunkt paa Grund af de til samme Tid indtrufne
Misvæxtaar og andre mislige ökonomiske Forholde, er vel endnu
knus et fromt Önske, men bör formentlig stadig haves for Öie,
indtil gun- stigere Tider for dens Virkeliggjörelse maatte ind-
træffe. Mange af Ladestedets og omliggende Landsbygders Ind-
vaanere have lagt varm Interesse derfor for Dagen saavel ved
privat Subskription for at tilveiebringe en Kapital, som derved,
at der af Ladestedets med flere Kommunebestyrelser besluttedes
at garantere den vordende Skole visse aarlige Indtægter saint
frit Lokale til Skolen og fri Bolig for dens Bestyrer for Lade-
stedskommunens Regning.

Almuebibliotheket paa Stenkjær, der af Oplysnings-
væsenets Fond har faaet et Bidrag en Gang for alle af 20
Spd. og som af Kommunen erholder aarlig 10 Spd., bestod
ved Femaarets Udlöb af 221 Bind, der  regelmæssigt benyttes

af Stedets Indvaanere, især i Vintertiden.
Det kan bemærkes, at Ladestedet fra 1862 af har sin egen

A vi s, „Indherreds-Posten", der udgives 2 Gange ugentlig af
den, som oven anfört, Stedet tilflyttede Bogtrykker.

Til Amerika ere i Femaaret u dv andre de 7 Personer fra

Ladestedet.
Endnu staar tilbage at omtale det ved de kgl. Resolutio-

ner af 22de Septbr. 1839 og 21de August 1862 indtil videre
tilladte M ark e d, hvilket liar været afholdt i Ladestedet 3 Dage

i Februar Maaned hvert Aar i Femaaret. Markedet har vist-
nok været besögt af Landdistriktets Almue og enkelte fremmede
Handlende, hvoriblandt Kjöbmænd fra Throndhjem, som der
have holdt aa,- ben Bod, og af et ringe Antal Svenske, som have
bragt Lin og Jernvarer og igjen indkjöbt Sild og Törfisk. De
her hidtil afholdte Markeder have dog ikke havt Sögning eller
givet Anledning til Handelsforretninger af saadant Omfang, at
de kunne ansees af nogen Vigtighed enten for Ladestedet eller
for de tilgrændsende Landdistrikter, især efterat Stedet har faaet
stadig Dampskibsforbindelse med Throndhjem, og saavel Lade-

stedets som Lauddistrikternes Befolkning derved har faaet let
og billig Adgang til at afsætte, hvad de af Korn, Trwmateria-
lier, Fedevarer og levende Kreature have at sælge, og igjen at
forsyne sig med de Artikler, de tiltrænge. Saafremt derfor

Markedet ikke i den nærmere Fremtid maatte erholde större
Sögning af Svenske og udvise en större indbyrdes Samhandel
mellem Landdistrikterne og de Handlende end hidtil, maa Un-
dertegnede ganske dele den af Ladestedets Magistrat udtalte
Formening, at Stenkjærs Marked bör ophöre, uagtet Ladeste-
dets Huseiere siges at have havt en, dog ganske vist ei bety-
delig, Indtægt for Udleje af Værelser og Pakhusrum til de Mar-

kedsögende i Markedstiden. At forövrigt Brændevins- og Öl-
handlere samt Dandsehusværter have fundet Markederne at svare
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god Regning for sig, er uden Tvivl en Omstændighed, der mere
taler for end imod Markedets Nedlæggelse, da denne Trafik ef-

ter Magistratens Sigende endog uden Marked er altfor stor i

Stenkjær og derfor heller bör söges formindsket end foröget.

D. Ladestedet Namsos.
Dette Ladested er i Femaaret gaaet betydelig fremad i

flere Retninger. Dets Indvaaneres Antal, der ved Udgangen af
1855 'var 591, befandtes ved Udgangen af 1865 at være voxet
til 1,189, hvilken Forögelse vistnok for den störste Del falder
paa sidste Femaar. I dette Tidsrum er der paa Ladestedets
Grund opfört 30 Vaaningshuse med tilhörende Udhuse, 4 Sö-
pakhuse, et Garveri og et Distriktsfængsel. Summen af Brand-
forsikrings- og Skattetaxterne paa Ladestedets Bygninger er i
Femaaret gaaet op fra 65,860 Spd. til 126,440 Spd. I samme
Tidsrum har Ladestedet faaet et Ap o th ek og et B o gtr yk-
k e ri, hvorfra 2 Gange ugentlig udgives en Tiden d e. En
Re b erb an e er anlagt paa Grændsen af Ladestedets og Lan-
dets Grund og har i et Par Aar været i en god Drift. Af
Havnevæsenet er med en Udgift for Havnekassen af omtrent
1,100 Spd. opfört en stor og hensigtsmæssig L an d g an g s-
brygg e, hvorved ogsaa Losning af Fartöier bekvemt kan fo-
regaa. Ligeledes er paa Havnen udlagt en M ori ng sin dre t-
ning bekostet af 2 af Ladestedets Indvaanere, som derfor have
betinget sig Ret til at oppebære de lovbestemte Afgifter af
dem, der benytte samme. — Stedets offentlige Skol e er udvi-
det, idet der til Almueskolen er bleven annecteret en saakaldet
Borgerklasse, ved Hjælp af et af afdöde Handelsmand Anders
Havig skjenket Legat stort 2,000 Spd., og Skolen, der forhen
kun havde 1 Lærer, har siden 1863 havt 3 Lærere. — Lade-
stedets a ndv erk er i Aaret 1865 betydelig forbedret, saa
at man senere har undgaaet den allerede för Ladestedets An-
læg befrygtede og siden af og til fölte Ulempe af Vandmangel.
Ladestedets Br andvæ s e n, hvortil der i 1861 blev anskaffet
en Spröite, tiltrænger efter Husmassens Forögelse endnu en
Spröite, hvilken man derfor er betænkt paa at anskaffe snarest
muligt. I Aaret 1865 har Stedet faaet Ga de b ely sn in g.

Ogsaa Sædelig he ds tilstaia den har forbedret sig for-
saavidt, at Drukkenskabslasten har aftaget meget i Ladestedet

Löbet af Femaaret. Af Tyverier og andre Forbrydelser ere
faa forövede og ingen grovere. Bets til stan d en har saaledes
været bedre end man skulde vente, naar hensees til, at Stedet
har en forholdsvis stor Arbeiderbefolkning, indvandret fra for-
skjellige Byer og Bygder.

Med Ladestedets Fremgang i Henseende til kommunale
Indretninger ere selvfölgelig Kommunens U dg ift e r tiltagne.

Medens det aarlige Gjennemsnitsbelöb af Udgiftsbudgetterne
for Tidsrummet 1856-1860 andrager til omtrent 900 Spd.,
have Udgiftsbudgetterne for de folgende 5 Aar — fraregnet
hvad der dækkes ved Oplysningsvæsenets Fonds aarlige Bidrag

- af 100 Spd. til Skolevæsenet samt de aarlige Renter af A. Ha-
vigs Legat — udgjort fölgende Summer:

1861 1,590 Spd. 48 Sk., hvoraf Fattigbudgettet 220 Spd.
1 862  1,784	 8 -	 220 —

	

1863 1,696 -- 48 -	 220 --

1864 2,050 Spd. 48 Sk., hvoraf Fattigbudgettet 420 Spd.
1865 2,220 -- „ -	 420 —

Fattigunderstöttelsen — hvortil man hidtil har undgaaet
at udligne Skat, idet Afgiften af Brændevinshandelen og faldne
Böder samt Renter af et Legat stort 400 Spd. have dækket
Udgifterne ved Fattigvæsenet — har i den sidste Tid tiltaget
i en temmelig höi Grad, saa at Ladestedets Indvaanere for-
mentlig ei for Eftertiden ville kunne undgaa at Udrede Fat-
tigskat.

Efter disse almindelige Bemærkninger skulle folgende af
Ladestedets Næringsveie særligen omhandles.

a. Handel.

Handelsvirksomheden i Ladestedet antages ikke
Femaaret at have faaet nogen særdeles Udvidelse, naar undta-
ges, at en stor Del af den Trælastudskibning, som tidligere fo-
regik fra de Namsos Toldsted underliggende Lastepladse  i Sæ-
viks Sogn og Fosnxs Præstegjeld, nu foregaar fra selve Lade-
stedet, som Fölge af at en större Trwlastexpeditör, der för
havde sin Udskibning ved Sæviks Sagbrug, i 18,62 anlagde i
Namsos en D amp sa g, hvorpaa der opskjæres omtrent 7 a
8,000 Tylvter Tömmer om Aaret, og hvorved der stadigen sys-
selsættes omtrent 50 og, naar Udskibningen af den paa Sagen
skaarne Last foregaar, 70 til 80 Arbeidere. Dampsagen
gemed bemeldte Trælastexpeditörs Skoveiendomme eies nu af
Cand. juris C. Gulbranson og Bankchef A. B. Stabells Enke i
Christiania.

Fra Ladestedet og de nævnte andre Lastepladse i Tolddi-
striktet er til Udlandet ud sk ib e t af Tr ælas t i det Hele
23,180 eller i Gjennemsnit aarlig 4,636 Commercelmster i Fem-

aaret, uden at det dog kan angives, hvor meget deraf er ud-
skibet fra selve Ladestedet. Man ved dog, at der i Aar et 1861
— hvilket Aars store Trælastudförsel, 6,271i Commercelæst, for
en væsentlig Del bestod i en saavel for Exportörerne (Juell og
Schöyen) som for deres Skove meget uheldig Afskibning af
Bjelker — kun blev udskibet et ubetydeligt Qvantum til Ud-
landet fra Ladestedet, 6g at Udförselen ogsaa for de senere
Aar (hvori der til Udlandet kun er udskibet skaaren Last) er
större fra Rist & Co.s Lasteplads ved Statlands Sagbrug og
Salsbrugets Interessentskabs Lasteplads ved dets Sagbrug paa
Gaarden Mo end fra selve Ladestedet. Salsbrugets Trælast-
drift, der tidgaar fra dets Skove i Fjeldbygden Salen i Fosnæs
og for en mindre Del fra dets Skove i Kolvereids og Bindalens Her-
reder, og som nu helt er overgaaet til Grosserer J. Ebbell i
Christiania, er ellers ikke af synderlig Interesse for Ladestedet,
uden forsaavidt som der af dette Firmas ligesom af Rist & Co.s
Udskibning svares Skat til Ladestedets Kommunekasse ifölge
Lov af 28de August 1851 § 3. Rist & Co, hvis Trælastdrift
væsentlig er udgaaet fra Compagniets Namsalmindingerne un-
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der Grongs og Liderne under Snaasens Herred liggende Skove,
hvori Hugsten imidlertid i Slutningen af .Femaaret er indstillet
ibdtil videre, har sit Contor i Ladestedet, hvor ogsaa flere af
Compagniets Arbeidere, navnlig Flödere, have deres Bopæl,
medens de fleste og störste Interessenter i dette Firma ere Ud-
lændinger. Endvidere har Handelshuset Albert Pelly & Co. i
London en ikke ubetydelig Skov- og Trælastdrift med Udskib-
ning gjennem Ladestedet fra nogle Huset tilhörende eller af
samme forpagtede Skove i Grongs og Overhalvdens Herreder,
medens dog en Del af dets Udskibning foregaar fra en nærlig-
gende Lasteplads ved Sæviks Sagbrug. Forretningerne skulle
ikke have været synderlig lönnende for nogen af de nævnte
Compagnier og Trwlastexpeditörer paa Grund af, at Tömmeret
i de herværende Skove i det Hele taget angives at være af
mindre god Qvalitet end de söndenfjeldske Skoves, og at Hugst-,
Fremdrifts- og Flödningsomkostningerne ved Tömmerdriften saa-
velsom Udskibningsfragterne ere betydelig större her end sön-
denfjelds. Compagniet Juell & Schöyens engang betydelige
Trælastdrift er nu paa det nærmeste forbi, efterat dets Skove
under Gaardene Tronces og Flaatedalen i Grongs Herred paa
lidet nær ere udhuggede, og de fleste af de andre foran nævnte
Compagnier formenes ogsaa inden ret lang Tid at ville ophöre
med. Driften af Mangel paa Skove, hvorfra det kan lönn-e sig
at uddrive Tömmer. Man nærer dog det Haab, at den i La-
destedet værende Dampsag vil vedblive at være i Drift i mange
Aar, da de sammes Eiere tilhörende og flere Skove antages at
ville afgive tilstrækkeligt Tömmer dertil.

Af Ladestedets Handelsmænd have kuns enkelte, og det for
en mindre Del, været interesserede i Skovbrug og Trwlasthan-
del, og den af dem dels fra egne Skove virkede og dels fra
Bönder indkjöbte Last er for den mindste Del udskibet til Ud-
landet, men forövrigt dels afskibet for Handelsmændenes Reg-
ning til Nordland, Christianssund, Aalesund og Bergen, dels
afhentet paa Stedet af Kjöberne, paa hvilken sidste Maade og-
saa de forannævnte större Trælasthuse have afsat en betydelig
Del ringere Last, især Bord.

Udenfor Trælasttrafikken har Handelsvirksomheden i Lade-
stedet bestaaet væsentligst i Krambodhandel og i en i de sidste
for Landmanden uheldige Aar ikke ubetydelig Omsætning af
Melvarer. Vareindförselen er i Femaaret, ligesom tidligere, ho-
vedsagelig skeet fra indenrigske Steder. Indförselstolden af de
fra Udlandet til Ladestedet indförte Varer er for Femaaret
opgivet saaledes :

i Aaret 1861 	  433 Spd. 14 Sk.
- — 1862 	  1,113 — 62 -
- — 1863 .   1,316 — 44 -
_ — 1864 . .   1,116 -- 23 -
- — 1865 	  633 — 68 -

Efter Toldkammerets Opgave have samtlige i Femaaret ved
Namsos Toldsted faldne Toldintrader og Skibsafgifter  været:

i Aaret 1861 .	 6 ,279 Spd. 59 Sk.
— 1862 .	 3 , 485 — 48

- — 1863 .	 4 , 715 — 104 -
- — 1864 	  6 ,591 — 100 -
- — 1865 .	 5 202 — 49 -

Med Undtagelse af den oven anförte Indförselstold ere de öv-
rige Intrader paa lidet nær indkomne ved Trælastudskibningen.

Tvende af Ladestedets Handelsmænd have i de fleste Aar
af Tidsrummet havt Fartöiexpeditioner paa Lofot- og Finmark-
fisket. De samme Handelsmænd eie i Forening med 2 Land-
handlere i Fosnæs Herred det udenfor Folden Fjord liggende
Fiskevær, Gjæslingerne, hvor Skreifisket har slaaet ret godt til,
siden disse Mænd i Aaret 1863 kjöbte bemeldte Van af et
Handelshus i Throndhjem. I det Sommersildfiskeri, som i Fem-
aarsperioden er foregaaet i de Ladestedet nærliggende Fjorde,
og som i to Aar har været temmelig rigt, have Ladestedets
Handelsmænd ikke været videre interesserede. I alle Fald have
de ikke havt synderlig Fordel deraf, uden forsaavidt der i Som-
meren og Hösten 1865 gjordes ret heldige Kast med tvende
Notbrug, der eies af Handelsmænd i Ladestedet, og som der-
hos det for de Ladestedet nærmere boende Garnfiskere faldne
Fangstudbytte indirekte ogsaa kommer de derværende Handels-
mænd tilgode, hos hvem Fiskerne kjöbe sine Fornödenheder.
I Kjöbet af fersk Sild til Saltning og senere Afhændelse har
der været en saa stor Concurrence ved den Mængde Handlende
og Skippere, der have indfundet sig fra andre Steder, at der
vel ligesaa ofte er ,blevet Tab som Fordel for de af Ladeste-
dets Handelsmænd, som have befattet sig dermed. Den af
disse virkede Sild er hovedsagelig afskibet til Bergen og Chri-
stiania.

Ladestedets Handlende  ved Femaarets Udlöb ere op-
givne at være : 17 Handelsborgere med 12 Betjente (af hvilke

Fruentimmer), 1 Apotheker med 2 Medhjælpere, 3 Brænde-
vinshandlere med 3 Betjente og 11 Öludskjænkere, hvilke sidste

dog alle tillige drive anden Næring. Foruden de anförte Han-
delsborgere have endnu 3 Personer Handelsborgerskab til La-
destedet og svare den dermed forbundne Handelsskat til Kom-
munekassen, uagtet de i længere Tid ikke have havt nogen

Handelsnæring i Ladestedet.
Nogle af de ældre Handelsborgere antages i Femaaret at

have ved Driftighed og Orden forbedret deres Formuesvilkaar,
og ere de 4 antageligen mest velstaaende Handelsmænd i La-

destedet ved den sidste Skatteligning ansatte til eh Formue af
henholdsvis 10,000, 8,000, 5,000 og 4,000 Spd. og til en aar-
lig Næring 1,000 til 1,100 Spd. Derimod have i Femaaret

ikke mindre end 11 Handelsmænd gjort Opbud, de fleste fra 1
til 3 Aar efter, at de havde erhvervet Handelsborgerskab til
Ladestedet, hvortil Grunden aabenbart har været dels et let-
sindigt og uordentligt Liv dels Udygtighed til Handelsforret-
ninger.

Man antager, at Ladestedets Handel vil faa et ikke ube-
tydeligt Opsving, naar det paabegyndte og længselsfuldt ventede
nye Veianlæg fra Namsos til Overhalvden kommer i Stand,

hvorved ogsaa Ladestedets Indvaanere maa vinde, idet den.
bedre Communikation med dets Opland vil medföre en rigeli-
gere Tilförsel til Ladestedet af flere for Husholdningerne vw-
sentlige Artikler.

b. Skibsfart.

Ved Udgangen af 1865 vare hjemmehörende i Namsos 6

Fartöier, tilsammen af 112i Commercelæsters Drægtighed og
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med en Besætning af 24 Mand. De gaa alle i indenrigsk Fart,
og intet af dem föres af Sömænd med Skipperborgerskab. I
Femaaret er meddelt tvende Sömtend saadant Borgerskab til
Ladestedet, men ingen af dem har boet der eller fört Skib
Ladestedet tilhörende. Et ved forrige Femaars Udgang i Namsos
hjemmehörende Barkskib paa henved 200 Commercekester er
i Aaret 1864 afhændet til en Kjöbmand i Drammen. Det
er forhen bemærket, at Ladestedet er anlöbet af og har havt
væsentlig Nytte af Statens og Postvæsenets Dampskibe, hvilke
i den sidste Tid ere aflOste af de Throndhjemske og Bergenske
Dampskibsselskabers  Skibe.

C. Haandverksdrift og Arbeiderklassen.

De i Ladestedet ved Udgangen af Aaret 1865 bosatte
H a an dv erk er e vare folgende : 2 Bagere, 1 Blikkenslager, 1
Bogbinder, 1 Bogtrykker, 1 Bundtmager, 2 Farvere, 3 Garvere,

Glasmager, 1 Guldsmed, 1 Hattemager, 4 Malere, 3 Murere,
1 Rebslager, 1 Sadelmager, 6 Skomagere, 3 Skræddere,
Smede, 6 Snedkere og 2 Uhrmagere, tilsammen 44, med i Alt
24 Svende og Drenge. Ved fotrige Femaars Slutning havde
Ladestedet 39 Haandverkere. Tilkomne i sidste Femaar ere:
1 Bogtrykker, 1 Bogbinder, 2 Garvere, 1 Hattemager, 1 Ma-
ler, 1 Rebslager og 2 Smede, afgaaede 1 Bager, 1 Blik-
kenslager, 1 Bödker log 1 Glasmager. Foruden de tvende
Bagerier, som drives af de i Opgaven anförte 2 Bagere, ere
endnu 4 Bagerier i Ladestedet, hvoraf 3 tilhörende Handels-
borgere og 1 en af Ladestedets Murere, der tillige har Ölbryg-
geri og Öludskjænkning. I det Hele er der i Ladestedet 4
Ölbryggerier, der dog alle kuns drives som Binæring og i en
noget liden Maalestok. — De egentlige Haandverkere; hvortil
ikke er henregnet Skibsbygmesteren og Jægtebyggerne, arbeide
næsten udelukkende for Ladestedets Indvaanere, naar undtages
Farverne og Garverne, der ogsaa arbeide for de nærliggende
Landdistrikters Beboere, hvilke tildels ogsaa kjöbe Bröd fra
Ladestedets Bagerier.

Ladestedets egentlige Arbeiderbefolknings væsent-
ligste og stadigste Beskjæftigelse knytter sig til  Dampsagen og
Skibsverftet. For en mindre Del og mindre stadigt har den
været sysselsat med forskjelligt andet Arbeide saasom Töm-
merflödning, Tömmermandsarbeide, navnlig Optömring af Ror-
boder og andre Bygninger, som föres til Nordland, Sjou'erar-
beide ved de Ladestedet anlöbende Dampskibes og Koffardi-
skibes Lossen og Laden, forskjelligt Arbeide i Kommnnens
Tjeneste samt Fiskeri, nemlig dels Linefiske i Byens Nærhed
til Husholdningernes daglige Forsyning med fersk Fisk og dels
i det om Sommeren og Hösten forefaldende Sildefiske og det
Maanederne Februar, Marts og April foregaaende Skreifiske
ved Gjwslingerne, for hvilke Fiskerier Flere af Ladestedets
Arbeidsklasse ere forsynede med Garn og andre Redskaber.
Naar Sildefangsten slaar til, er der ogsaa god Fortjeneste for
Stedets Arbeidsfolk ved Sildevirkning, hvori baade Mænd, Kvin-
der og Börn deltage. Endel af Ladestedets Arbeidsklasse be-
fatter sig ogsaa med et eller andet Haandverk saasom Skoma-
ger- og Skrædderarbeide, naar det skorter paa anden Arbeids-
fortjeneste. — D aglö nn en for Arbeidere har i Femaaret el-

ter Aarstiderne og Tidsomstændighederne, der medföre snart
Mangel snart Overflod af Arbeidskræfter, været fra 36 Sk. til
60 Skill. Ved Dampsagen og ellers arbeides der tildels efter
Akkord, hvorved den daglige Fortjeneste for den flittige og
dygtige Arbeider kan blive endnu större.

d. Bergverksdrift

har ikke existeret paa Ladestedets Grund.

e. Fabrikdrift

har ikke fundet Sted i Ladestedet udenfor Dampsagen.

f. Skibsbyggeri.

Ved det i Ladestedet værende S kib sv erft have i Fem-
aaret været sysselsatte, foruden Bygmesteren, fra 10 til 30
Tömmermænd ad Gangen, eftersom det forhaandenværencle Skibs-
byggeri har været större eller mindre. Paa Verftet er i 1861
forbygget 7 Jægtfartöier af tilsammen 231 Commereeloesters
Drægtighed og repareret et havareret Skib paa 180 Læster
foruden Reparation af 4 mindre Fart8ier ; 1862 forbygget eller
fortömret 8 Fartöier paa tilsammen 190 Læster, samt nybyg-
gede 4 Föringspramme af 700 Tönders Drægtighed; 1863 for-
bygget 7 Fartöier paa 206 Læster, foruden at 2 havarerede
Fartöier ere reparerede og endel mindre Fortömringer udförte;
1864 nybygget et Moringsfartöi af omtrent 10 Læsters Drwg-
tighed og 3 Lastepramme, hver paa omtrent 6 Læster, samt
fortömret 8 Fartöier paa 214 Læster; 1865 forbygget 5 Far-
töier af 130 Læsters Drægtighed. Udenfor Skibsverftet er i
1865 i Namsos forbygget 1 Fartöi af 10 Læsters Drægtighed.

g. Jordbrug

indskrænker sig til, at der pool de til Ladestedets Grund  hö-
rende ubetydelige Jordstykker avles lidt Hö samt Potetes, af
hvilke sidste der udsættes knapt 3 Tönder aarlig, som gjen-
nemsnitlig antages at give 8 Fold.

Endelig bemærkes, at der i Aaret 1865 ere fra Ladeste-
det u d v an drede til Nordamerika 7 Personer, nemlig en Sko-
magersvend og en Skibstömmermand med Kone og 4 Börn.

Den anordnede Tabel  N o 7 over de i Kjöbstaden og
Ladestederne værende næringsdrivende Borgere og skatteydende
Indvaanere ved Udgangen af Femaaret vedligger.

Foruden de fremlagte befalede Tabeller i Bilage No. 1, 2,
3, 4 a og b, 5, 6 og 7 m'edfölge endvidere nærværende min
underdanigste Femaarsberetning samtlige til Amtskontoret ind-
komne Beretninger og Opgaver Femaaret vedkommende fra Di-
striktets Fogder og Sorenskrivere, Lensmænd og Formandska-
ber samt enkelte Virksomhedsforstandere m. Fl., og for Kpb-
og Lade'stedernes Vedkommende fra sammes Magistrater. Ta-

bel No. 5 angaaende Veienes Tilstand er meddelt af Amtsin-
genieuren. Forövrigt grunde mine Meddelelser sig paa de ved
Amtskontoret förte Protokoller og Optegnelser, samt endelig
paa det personlige Kjendskab og de Iagttagelser og Erfarin-
ger, som jeg under min henved tiaarige Virksomhed som
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Amtmand i Distriktet, navnligen ved hyppige Reiser har havt
god Anledning til at erhverve. Det tör derfor underdanigst
haabes, at min herved afgivne Femaarsberetning med Bilage
vil tjene til at give Deres Majestæt og Höistsammes Regjering

et sandt og anskueligt Billede af Tilstanden og Forholdene,
navnligen de ökonomiske, i det omhandlede Tidsrum og ved
Udgangen af samme, for Nordre Throndhjems Amtsdistrikt samt
dets Kjöb- og Ladesteder.

Underdanigst

A. Wessel Berg.



C. No. 2.

S.

Nordlands Amt.

Underdanigst Beretning
om Nordlands Amts oekonomiske Tilstand i Femaaret 1861-1865,

I. Amtets Landdistrict.
A. Jordbruget.

Det forlöbne Femaar har paa Grund af kolde og korte
Sommere og deraf fölgende mislige Aaringer, været lidet gun-
stigt for Jordbrugets Udvikling, fornemmelig i den sydligere
Deel af Amtet, for hvilken det har sin störste Betydning. Især
gjælder dette Aarene 1864 og 1865, af hvilke for Korn- og
Potetesavlens Vedkommende det förste var meget under et
Middelsaar, og det sidste et værre Misyæxtaar, end man har
havt i en længere Række af Aar. Ved Siden heraf har Jord-
bruget fremdeles som hidtil hart at kjæmpe med de for Di-
strietet særegne Hindringer, der ere nærmere omhandlede i
min underdanigste Beretning for forrige Femaar saavelsom tid-
ligere, og om hvilke jeg derfor tör ansee det overflödigt her
at gjentage, hvad forhen er meddeelt. Alligevel indeholde de
modtagne Beretninger fra Fogder og Lensmænd næsten alle
Vidnesbyrd om, at det, om end Dyrkningsmaaden i det Hele
er den samme som forhen, dog i flere 'Retninger er gaaet ad-
skilligt fremad i sidste Femaar, og at Interessen for samme
stadigt har tiltaget, hvilket ogsaa er stemmende med den Er-
faring, jeg personlig har havt Anledning til at gjöre. Dog har
Fremgangen fornemmelig været at spore hos Folk, der ikke
henhöre til den simplere Almue, men det af hine givne Exem-

pel er heller ikke blevet uden Indflydelse paa denne. Störst
har Fremgangen været i de Helgelandske Fogderier, navnligen
Söndre Helgeland, hvor de naturlige Betingelser for Jordbru-
get ere mest gunstige. Forbedringerne gaae væsentligst i de
samme Retninger, som ere omhandlede i min forrige Femaars-
beretning hyppigere Anvendelse af Sædskifte og Ombytning
af Ager- og England, Afgröftningsarbeider, en omhyggeligere
og hensigtsmæssigere Behandling af Gjödselen, samt Anskaf-
felse af bedre og hensigtsmæssigere Agerdyrkningsredskaber
--, dog synes Anvendelse af Sædskifte og Ombytning af Ager-
og England kun langsomt og med Vanskelighed at have banet
sig videre Fremgang. Fremdeles har Benyttelsen af tyndere
Udsæd til Kornagrene i de senere Aar i en mærkelig Grad
aflöst den gamle nedarvede Uskik til Udsæd at anvende langt
större Qvanta end dertil tiltrænges, hvilket i et kornfattigt
District unægtelig er en Sag af stor Betydning, og maaske
en af de vigtigste Forbedringer, som det forlöbne Femaar for
Jordbrugets Vedkommende har a t udvise.

De almindelige Sædarter ere de samme som för, nemlig
Byg, Blandkorn, Havre, Potetes samt for en mindre Deel Rug.
Efter de i Forbindelse med de 3 sidste Folketællinger derom
indhentede Oplysninger var

Fogderierne

Udsæden af

Rug. Byg. Blandkorn. I	 Havre. I	 Potetes.

184511855 1865 18451185511865 18451185511865 1 1845 1855 1865 1 184511855 1865
I .

Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
De Helgelandske  	 . 273 194 116 4854 6187 5616 2765 2399 1291 2302 3895 4402 7391 13419 19319
Salten 	 693 584 316 4593 5676 5439 5 5 6 35 102 189 3719 8484 12674
Lofoten, Vesteraalen og Andenæs 4 9 2 501 836 •,	 655 ,, 2 1 4 18 26 1929 6124 9690

Tilsammen 970 787 434 9948 12699 11710i24062406 1298 2341 4015 4617 13039 28027 41683
Foldigheden i • hele Amtet	 .	 .	 . 5 4,5 3,5 4 4,8 4,5 4 5,5 4,8 3 4,4 4,5 6 7,1 6,1

Ifölge disse Opgaver udgjorde Udsæden af samtlige Korn- 1 der eller i 1855 3,878 Tdr. mere end i 1845, men i 1865
sorter i 1845 16,029, i 1855 19,907 og i 1865 18,059 Tön- i 1848 Tönder eller omtrent 9 pCt. mindre end i 1855. Denne
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Formindskelse af Udsæden formenes dog neppe at kunne til-
skrives nogen Indskrænkning eller Tilbagegang i Agerbruget,
men finder sin rimelige Forklaring i den ovenfor omtalte tyn-
dere Udsæd, som netop i de senere Aar er kommet til
delig Anvendelse, fornemmelig i de mest kornproducerende Dele
af Amtet. For Yefsens Vedkommende, hvis samlede Kornud-
sæd i 1865 er opgivet til 1,738 Tdr., antages saaledes om-
trent 300 Tdr. aarlig at bespares paa denne Maade, og for
det hele Amts Vedkommende kan denne Besparelse visselig
ikke anslaaes til mindre end 10 pCt. af den tidligere  Udsæd,
som tillagt det for 1865 opgivne Qvantum ikke viser, at Korn-
avlen i .det sidste Tiaar er indskrænket, men heller ikke at
den i nogen bemærkelig Grad er udvidet. Forövrigt skulde
en passende Indskrænkning i Kornavlen ikke kunne ansees for
noget Onde, naar de derved besparede Kræfter bleve anvendte
i Fædriftens Tjeneste til foröget Avl af Fodervæxter og Udvi-
delse og Forbedring af Engmarkerne.

Naar der uagtet Formindskelse af Udsæd tales om Frem-
skridt i Jordbruget, navnlig for Kornavlens Vedkommende, skulde
man ellers vente at finde disse betegnede ved en  storre Fol-

dighed end tidligere, men dette sees dog ikke at were Til-
fældet, idet Foldigheden af de , vigtigste Kornsorter, Byg og
Havre, omtrent staar paa samme Punkt som i det foregaaende

Tiaar. Det maa imidlertid erindres, at Opgaverne ere med-
delte umiddelbart efter flere for Kornavlen höist mislige Aarin-

ger, og at denne Omstændighed utvivlsomt ikke har været uden
Indflydelse paa de Skjön, hvortil de væsentligen ere stöttede.

Ligesom i det næst foregaaende Tiaar sees Dyrkningen
af Rug ,og Blandkorn at være betydeligt aftaget, medens Dyrk-
ningen af Havre og Potetes er tiltaget, den sidste i den Grad,
at Avlingen af Havre udgjör omtrent det Dobbelte og af Po-
tetes mere end det Tredobbelte, af hvad samme udgjorde for
20 Aar tilbage. Det er i en tidligere Beretning omtalt, at
Aarsagen til Rug- og Blandkornavlens Aftagen maa være at
söge i de climatiske Forholde, idet Vintersæden vanskelig kan
modstaa de pludselige og hyppige Temperaturforandringer, og
Blandkornets forskjellige Kornsorter ikke her naa Modenhed
til samme Tid. Potetesavlen i middels gode Aaringer maa
ansees for mere end tilstrækkelig for Befolkningens Behov,
men om Udförsel til Steder udenfor Districtet kan der ikke
vel blive Spörgsmaal paa Grund af de uforholdsmæssig store
Omkostninger, som dermed ere forbundne. Det Overskydende
af denne Avl finder imidlertid en nyttig Anvendelse til Krea-
turföde, hvortil Almuen tidligere var meget utilböielig til at
benytte den. For Potetessygdom har Districtet fremdeles været
forskaanet.

Om hvor meget der af hver Sædart udsaaes pr. Maal
Jord have Oplysninger været indhentede, men Opgavernes For-
skjellighed endog i hinanden nærliggende Districter synes ikke
at vidne om deres Paalidelighed. Sagen er vel den, at Al-
muen ei selv veed det. Opgaverne variere mellow'. 11 og . 4
Skjepper af Byg, af Havre noget mere -og af Rug noget min-
dre, samt 1 og 4 Tänder af Patetes. For Tiden tör man.
vel ansee 3 Skjæpper Byg og lidt over 3 Tönder Potetes den-
nemsnitligt for nogenlunde at nærme sig det Rette.

Medens Kornavlen afgiver omtrent det samme Udbytte
som ved Tiaarets Begyndelse, ialfald neppe betydeligt mere,
sees Folkemængden inden Landdistrictet i samme Tidsrum at
were steget fra 77,359 til 89,329 eller omtrent 15i Procent.
Det er klart, at dette har bevirket en foröget Trang til Til-
försel af Kornvarer, som den forögede Potetesavl vel i nogen
Grad har forringet, men langtfra afhjulpet. Fornemmelig har
Tilförselen været betydelig i de 2de sidste baade for Korn-
og Potetesavl mislige Aar. At meddele paalidelige Oplysnin-
ger om dens Störrelse er nu som tidligere umuligt, idet Al-
much gjör sine In clkjöb paa saamange forskjellige Steder, i

Kjöbstæderne söndenfor, hos Districtets Handelsmænd, paa
forbireisende Fartöier, i Lofoten og i Finmarken (Russemel).
Fogden i Söndre Helgeland antager imidlertid, at Tilförselen
til hans District i Femaaret har udgjort Deel af Behovet,
og Fogden i Lofoten anslaar den for sit Districts Vedkommende

•til 30,000 Tönder aarlig.
Uagtet Districtets Klima og Jordbund efter Kyndiges For-

mening ere særdeles gunstige for Dyrkning af Rodfrugter,
har denne, bortseet fra den betydelige Potetesavl, fremdeles
kun gjort liden Fremgang. Navnlig er dette Tilfældet med
Turnipsdyrkningen, som ikke synes at ville vinde Indgang hos
Ahnuesclassen,, medens den al Enkelte udenfor denne drives
med Held. Aarsagen hertil er vel nærmest at tilskrive Man-
gel paa tilstrækkelig Kyndighecl i Dyrkningsmaaden, maaske
ogsaa den omhyggelige Pleie, uden hvilken Dyrkningen lettelig
mislykkes, men hvortil Almuesmanden ikke synes at kunne
afsee den fornödne Tid. Næper, Kaalrabi og Gulerödder dyr-
kes fremdeles, fornemmelig i Helgeland, men kun undtagelses-
vis uden som Havevæxter og ikke i videre Udstrækning end
til Husbrug.

Fra Brönö i søndre Helgeland berettes om Dyrkning af
lidt Liin og Humle, fra Nesne om Forsög p‘aa Gaarden Dön-
nxs med Hvede, Boghvede, skalläs Byg og Havre, som ikke
skulle have givet neget tilfredsstillende Resultat. Med an-
dre her i Districtet nye Sædarter vides ikke at være gjort

Forsög.
Som betegnende for Klimatforholdene bemærkes, at der i

den •allersydligste Deel af Helgeland paa enkelte Steder findes
Kirsebær- og Æbletræer, om hvilke berettes, at de „underti-
den" — hvilket formeentlig vil sige det samme som yderst
sjelden — bære moden Frugt. Af Træfrugter er forövrigt
Ribs, soil' för meddeelt, den eneste, med hvilken dette er
Tilfældet.

Af den medfölgende Tabel No. 1*), indeholdende den be-
falede Opgave over Jordbrugenes Antal og Matriculskyld, de-
res Fordeling mellem Selveiere og Leilændinge, deres Udskift-
ning samt over opbrudt Nyland, sees dette for Femaaret om-
trentlig at udgjöre: i Söndre Helgeland 630 Under Laud, i
Nordre Helgeland 338, i Salten 292 og i Lofoten og Vester-

aalen 240, eller tilsammen 1,500 Tönder. For. forrige Femaar

*) De her og i det folgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes sammenstillede under: „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."
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er opgivet i Helgeland 900, i Salten 320 og i Lofoten og

Vesteraalen 184 eller - tilsammen 1,404 Tönder, altsaa for begge

Femaar nær 3,000 Tönder. At disse Opgaver ere meget upaa-
lidelige, og at de navnligen ere for höie, er ikke at betvivle.

For Lofoten og Vesteraalens Vedkommende har Fogden i sin

Beretning i saa Henseende bemærket, ,at en Tönde Land i

Opgaven ikke betegner 4 norske Maal, men det Areal, som
efter Egnens Brugsmaade medgaar til  Udsæd af en Tönde

Byg. Efter dette vil de i Tabel No. 1 anförte ca. 240 Tön.-

der Land reduceres til i det Höieste 640 Maal eller 160 Tön-

der Land. Udsæden kan nemlig under ingen Omstændighed
ansættes til mindre end 3 Skjæpper pr. Maal; den var for
ikke ret langt tilbage almindeligvis 4 Skjæpper, og paa en-
kelte Steder tror jeg, at den fremdeles ikke er synderlig min-
dre. Naar det er anfört, at den almindelige Udsæd nu skal
være 2 Skjæpper pr. Maal mod 3 Skjæpper i ældre Dage,

msaa maa der gjöres opmærkso paa den væsentlige Omstæn-

dighed, at et Maal Jord i dette Fogderi ikke er det norske

Maal paa 2,500 [1j1 Alen, men et Areal paa höist 1,740 [1]
Alen eller over en Trediepart mindre. Men selv 160 Tönder
Land er vistnok en for höi ansat Opgave, og Sandheden turde
kommes nærmere, naar Arealet anslaaes til circa 160 Maal
eller 40 Tönder Land." At Opgaverne skulde være i den.
Grad feilagtige som her antydet, kan jeg dog ikke antage; ial-
fald anseer jeg mig forvisset om, at det ikke er Tilfældet
Amtets övrige Fogderier. Vistnok betegnes ogsaa her som of-
test ved et Maal Jord et Areal, der er mindre end det legala
Maal, men dette er ogsaa Lensmændene bekjendt, der meddele
Opgaverne prwstegjeldsviis eller hver for sit Districts Vedkom-
mende, og de vide ogsaa, at Opgaverne skulle meddeles efter
det legale 1VIaal. Enkeltviis viser det sig ogsaa udtrykkeligt i
deres Opgaver, at de herpaa have været  opmærksomme. Ta-
ger man derhos i Betragtning, at det Areal, som anvendes til
Kornavl, om det end ikke i nogen mærkelig Grad er udvidet,
dog som ovenfor omtalt heller ikke kan antages at være  ind-

skrænket, maa • alene den i Tiaaret foregaaede betydelige Ud-

videlse af Potetesavlen i samme Tidsrum have foranlediget Op-
brydning af mere end 1,000 Tönder Land, og hertil kan vis-
selig lægges et lignende Areal i Anledning af gamle Korn-
agres Gjenlægning og Ombytning med tidligere dertil ube-
nyttet Jord. Jeg tror derfor, at det neppe vil være for höit,
om man for hvert af de 2de Femaar ansætter det opbrudte
Nyland til omtrent 11,000 Tönder, men dertil er jeg rigtignok
ogsaa tilböielig til at reducere Opgaven derover.

Forövrigt er det en almindelig Bemærkning af de Sag-
kyndige, hvis Rigtighed jeg ikke betvivler, at man gjorde ret-
tere i at indskrænke Opbrydningen af Nyland, og anvende det
derved besparede Arbeide til den allerede dyrkede Jords For-
bedring, eller til Oprydning og Forbedring af Bumarkerne,
men Tilböieligheden er her som andetsteds störst for at drive
Jordbruget extensivt. Ligesaa er det at beklage, at man ved
Opbrydning af Nyland fremdeles foretrækker at holde sig til
den tOrlændte, mavrere Jord, istedetfor til den langt fordelag-
tigere Myrjord, hvilket væsentlig er at tilskrive den nord-
landske Almuesmands afgjorte Ulyst til anstrængende Jordar-

beide i Almindelighed, og til den ved Myrdyrkning uundgaae-
lige Gröftegravning i Særdeleshed, samt dette Arbeides Beko-
stelighed, naar det skal udföres ved leiede Arbeidere fra andre
Districter. Det er imidlertid at haabe, at Almuens Utilböie-
lighed for dette Slags Arbeide vil forsvinde efterhaanden, som
den lærer at udföre det paa den rette Maade og at indsee
dets Nytte og Nödvendighed, hvortil allerede sees Spor i de
Districter, hvor der i de senere Aar er udfört Veiarbeider for
offentlig Regning, og hvor man har formaaet Indbyggerne til
at deeltage i disse Arbeider sammen med de övede Arbeidere
söndenfra, som man dertil har maattet indkalde. Navnligen
sees dette at være Tilfældet i Vefsen, hvor disse Arbeider ere
drevne i videst Udstrækning ; efter Lensmandens Formening
er der gravet mere Gröfter i det sidstforlöbne Femaar end i
de foregaaende femti Aar.

Hvad der opbrydes af Nyland holdes i Regelen under
Dyrkning, og ved Hævd som den övrige dyrkede Mark.

Ifölge Opgaven for forrige Femaar udgjorde Brugenes An-
tal ved Udgangen af 1860 i Helgeland, der först i 1863 blev
deelt i 2 Fogderier, Söndre og Nordre Helgeland, 2,789, i
Salten 2,500 og i Lofoten og Vesteraalen 1,598, i hele Amtet
tilsammen 6,887; ved Udgangen af sidste Femaar udgjorde de
ifølge Tabel No. 1 i Söndre Helgeland 1,615, i Nordre Hel-
geland 1,292, i Salten 2,576, i Lofoten og Vesteraalen 1,744,
i hele Amtet tilsammen 7,227, og ere saaledes forögede i Hel-
geland med 118, i Salten med 76, i Lofoten og Vesteraalen
med 146, i hele Amtet tilsammen 340. Sammenholdes Bru-
genes Antal med Matriculskylden, viser det sig, at Skyldens
gjennemsnitlige Belöb pr. Brug omtrent bliver fölgende : i Sön-
dre Helgeland 1 Spd., i Nordre Helgeland 4 Ort 8 Skill., i
Salten 3 Ort 22 Skill., i Lofoten og Vesteraalen 3 Ort 11
Skill. og i hele Amtet 4 Ort 3 Skill. Dette synes at vidne
om et med Hensyn til Jordens Udstykning uheldigt Forhold,
som dog i Virkeligheden ikke kan siges at finde Sted, da et
betydeligt Antal Smaabrug falder paa Folk, som væsentligst
söge sin Næring af Söen, og for hvem det er af stor Vigtig-
hed at erholde for denne passende Bosteder, medens Jordbru-
get er dem af aldeles underordnet Betydning. De, for hvem
Jordbruget maa eller bör være Hovedsagen, have i Alminde-
lighed ikke Grund til at klage over, at der mangler dem for-
nöden Jord til Dyrkning.

Af de ovenfor nævnte 7,227 Brug benyttes 3,382 af sam-
let'ISkyld 2,955 Daler 3 Skill. af Eierne selv, medens de öv-
rige 3,845 af Skyld 2,998 Daler 1 Ort 10 Skill. ere Leilæn-
dings- eller Forpagtningsgods. Ifölge Tabellerne falder af
Selveiergods paa Söndre Helgeland 641 Daler 3 Ort 11 Skill.,
paa Nordre Helgeland 295 Daler 1 Ort 10 Skill., paa Salten
1,240 Daler 1 Ort 8 Skill. og paa Lofoten og Vesteraalen
777 Daler 3 Ort 22 Skill. Ved at sammenholde d'énne Op-
gave med den tilsvarende for forrige Femaar, sees Skylden af
Selveiergods i sidstafvigte Femaar at være foröget i de helge-
landske Fogderier med 152 Daler 21 Skill., i Salten med 124
Daler 3 Ort 3 Skill. og i Lofoten og Vesteraalen med 115
Daler 3 Ort 2 Skill., i hele Amtet tilsammen 392 Daler 2 Ort
2 Skill. Af den samlede Skyld udgjör det i Söndre Helgeland

•••
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39,7 og i de övrige 3 Fogderier respective 26,3, 61,8 og 64,6
Procent. Leilændingsvwsenet er saaledes fremdeles stærkt
overveiende netop i de Dele al Amtet, som mest egne sig for
Jordbruget, hvorpaa det utvivlsomt över et tungt Tryk, og Ud-
sigten til dets Aflösning synes fremdeles fjern, idet Proprie-
tairerne, som hidtil vise sig lidet tilböielige til at sælge, og
Leilændingerne mangle Midler til at kjöbe eller til ved Laan
at tilveiebringe hvad dertil udfordres. Af hvad der i Salten og
Lofoten og Vesteraalen er overgaaet til Selveiendom, har en
större Deel tilhört Staten og Oplysningsvæsenets Fond. I Hel-
geland har Staten intet Jordegods. Tidligere har man sjelden
villet finde nogen synderlig Forskjel i Dyrkningsmaaden og Af-
kastningen paa Selveierbrug og Leilændingsgods; Forskjel i

saa Henseende er i de senere Aar blevet mere umiskjendelig
end tidligere, selvfölgeligt til Fordeel for Selveierbrugene, der
ogsaa ofte vil findes bedre bebyggede end Leilcendingsbrugene.

Over Antallet af Brug, som ved Femaarets Udgang endnu

laa i Fællesskab om Hjemmarken, kan ligesaalidt denne Gang
som tidligere meddeles Opgave paa Grund af de derom mod-
tagne Oplysningers Ufuldstændighed. Efter de af Udskiftnings-
mændene aarlig afgivne Fortegnelser er overensstemmende

med Lov af 12te Oktober 1857 udskiftet: i Söndre Helgeland

72, i Nordre Helgeland 106, i Salten 220 og i Lofoten og

Vesteraalen 48, tilsammen i hele Amtet 446 Brug. Ved Fem-
aarets Udgang henstod usluttede 44 Forretninger, omfattende

185 Brug, nemlig: i Söndre Helgeland 28, i Nordre Helge-

land 60, i Salten 49 og i Lofoten og Vesteraalen 48. Efter
de af Sorenskriverne meddelte Opgaver over i Femaaret thing-
læste Udskiftningsforretninger er Antallet af i Mindelighed ud-
skiftede Brug : i Söndre Helgeland 8, i Nordre Helgeland 43,

i Salten 140 og i Lofoten og Vesteraalen 10. Efter Fogder-

nes giennem Lensmændene indhentede Opgaver maa Antallet
af Udskiftninger i Mindelighed dog være adskilligt större, men

det kan ei nærmere opgives paa Grund af disse Opgavers
Mangelagtighed, som neppe skulde kunne berigtiges igjennem
Indhentelser af nærmere Oplysninger. De mindelige Udskift-
ninger ere som oftest meget ufuldkomne og ufuldstændige,
men antages dog at have været til Gavn. Udskiftningerne

efter Loven af 12te Oktober 1857 ere udförte ved de i Aaret
1859 og 1860 ansatte 2 faste og ved 2 af Amtmanden i Hen-

hold til Lovens § 10 i Aaret 1863 beskikkede Udskiftnings-
formænd, af hvilke een er anbragt i hvert Fogderi til Besör-
gelse af de inden samme forefaldende Forretninger, dog at Lö-
dingens og Hals Sogne i Salten ere henlagte under Udskift-
ningsformanden i Lofoten og Vesteraalen. Udskiftningsformæn-
dene have siden deres Ansættelse alle havt fuld Sysselsættelse,
og i de sidste Aar benyttet Assistenter, men desuagtet saa
langtfra været istand til at opfylde Kravene paa Udskiftning, at de
beroende Reqvisitioners Tal ved Femaarets Udgang udgjorde
omtrent 150, omfattende omkring 500 Brug, og visselig vilde
have været meget större, om ikke Udsigten til den lange Ven-
tetid havde afholdt Mange fra at fremkomme med saadanne.
Dette uimodsigelige Vidnesbyrd om Almuens store Interesse
for Udskiftningssagen stadfæster ogsaa, hvad jeg paa anden
Maade hyppig har havt Anledning til at erfare, at Almuen liar

fundet sig vel tilfreds med den Maade, hvörpaa Forretnin-
gerne ere udförte. Over de med samme forbundne Omkost-
ninger höres derimod ikke saa sjelden Klager, men dog hyp-
pigere over den Langsomhed, hvormed Reqvisitionerne blive
effectuerede. Det vil derfor være af stor Vigtighed at faa an-
bragt flere dygtige Kræfter i Udskiftningsvæsenets Tjeneste, end
der hidtil har været Anledning til.

Efter de afholdte Udskiftningsforretninger er ikke saa
sjelden foretaget Udflytning, og de formenes derhos at have
bevirket, at der i Fjorddistricterne nu hyppigere end för an-
bringes Gjerder om Hjemmarkerne, der dog i Almindelighed
fremdeles ere uindhegnede. At dette er Tilfældet overalt
Kystdistricterne, finder sin Undskyldning i den derværende Man-
gel paa almindeligt Gjerdematerial, hvis Anskaffelse fra andre
Steder vilde falde for kostbar, men det antages dog, at der
paa mange Steder vilde være god Anledning til Anbringelse af
Torvgjerder.

Klagerne over Mangel paa Tjenere og paa Duelighed og
Flid hos dem, som kunne erholdes. ere snarere tiltagne end
aftagne. Dette Onde formenes ikke blot at have sin Rod i
Fiskeriforholdene og det dermed forbundne Levesæt, men for
en væsentlig Deel ogsaa i en slap Opdragelse i Hjemmet, som
blandt Andet bevirker, at Bondens Sönner föle sig lidet bundne
til dette, og ofte, saasnart de ere istand til at ernære sig som
Löskarle, hvilket de allerede i en tidlig Alder kunne, forlade
d eres Forældre eller ialfald unddrage dem sin Hjælp til Gaar-
Zens Drift ved at fare om paa Fiskeri og andet Erhverv. Et
andet Onde, som staar i Beer Forbindelse med dette, er de i
Forhold til Eiendommenes Værdi betydelige Kaar, som paa-
hvile Jordbrugene i dette Amt som Fölge af den her alminde-
lige Skik blandt de jordbrugende Almuesmænd allerede i en
tidlig Alder — ofte imellem de 40 og 50 Aar — at opgive
Gaardsdriften og overlade Gaarden til en anden Eier eller
Bruger, i Regelen vel en Sön eller anden nær Paarörende,
men ofte ogsaa en Fremmed. Uagtet dette vistnok væsentlig
er at tilskrive Almuens indgroede Ulyst til Jordarbeidet, er
det dog ikke tvivlsomt, at de ovenberörte Vanskeligheder ved
at erholde fornöden Medhjælp i Gaardsdriften dertil ogsaa er
en medvirkende Aarsag. At disse Forholde i mange forskjel-
lige Retninger ere overmaade mislige i sine Fölger, og at de
navnligen ere mægtige Hindringer for Jordbrugets Opkomst, er
ikke at betvivle, men at udfinde hensigtsmæssige Midler til
at bevirke en Forandring i samme, er en saare vanske-
lig Sag.

Fra Amtets Landbrugsskole, der igjennem hele Femaaret
har været i Virksomhed, er i hvert af Aarene 1862 og 1864
dimitteret 8 Frielever. Fra Skolen er siden dens Oprettelse i
1854 udgaaet i det Hele 40 Elever, som paa nogle faa Und-
tagelser nær, alle have fundet Sysselsættelse i Districtet dels i
Andres Tjeneste og dels som Jordbrugere for egen Regning.
At de i Almindelighed have bidraget til at vække og vedlige-
holde Almuens Interesse for Jordbruget, hvor saadan findes,
og til Udbredelse af en bedre Indsigt deri, er ikke tvivlsomt,
om det end ikke overalt lader sig paavise. Fra den til Sko-
legaard tidligere leiede Gaard Bodöe i Bodöe Præstegjeld blev
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Landbrugsskolen ved Leietidens Udlöb i 1864 flyttet til Gaar-
den Melboe i Hadsels Præstegjeld i Vesteraalen, da Eieren af
förstnævnte Gaard ikke var villig til at fornye Leien paa saa-
danne Vilkaar, som Amtsformandskabet fandt rimelige og bil-
lige. Den nye Skolegaard, der ogsaa er leiet, er meget vel-
skikket for Öiemedet, men det er at beklage, at den ligger
noget afsides i en Udkant af Districtet, hvor der hverken for
Amtsformandskabets Medlemmer eller Andre, der interessere
sig for Skolens Virksomhed, er den Anledning til at gjöre sig
nærmere bekjendt med samme som tidligere paa Bodöe. Fra
1861 har efter Amtsformandskabets derom fattede Beslutning
med en kortere Afbrydelse været ansat en oplært Kvægrögter
ved Skolen, der har meddeelt saavel de egentlige Skoleelever
som andre unge Mennesker af begge Kjön, der i den Anled-
ning ere givne Adgang til Skolen, Undervisning i Kvxgrögt og
Fjösstel samt i Ost- og Smörtillavning. Undervisningen med-
deles de Sidstnævnte i Kursus paa 2 Maaneder, i hvilken Tid
de ligesom de övrige Elever have Kost og Logis frit paa Sko-
legaarden. De dertil bevilgede Midler tillade at optage 5 saa-
danne Lærlinge aarlig. Landbrugsskolens Virksomhed, om
hvilken detaillerede Beretninger overensstemmende med Skole-
planen aarlig ere indgivne til det Kongelige Departement for
det Indre, har iövrigt været den samme som tidligere.

Siden Aaret 1861 har aarlig en af de i Statens Tjeneste
ansatte Agronomer i 1 a 2 Maaneder foretaget Reiser inden
Amtet, i 1861 11r. N. Hansen, senere Hr. Jensenius, af hvil-
ke den Sidste dog væsentligere har virket for Fædriftens end
for Jordbrugets Forbedring, og fra 1862 har Amtscommunen
med Bidrag af Statscassen underholdt en Amtsagronom, der
ligeledes har været sysselsat med under Reiser inden Amtet at
holde Foredrag for Almuen over Landbruget, og give den
praktisk Veiledning i samme. Hans Aflönning har fra iste
Juli 1863 været 150 Spd. aarlig, hvorhos han paa sine Reiser
i Amtets Tjeneste erholder 60 Skill. daglig i  Diæt og Skyds-
godtgjörelse efter Lov af 24de September 1831 § 16 litr. A.
No. 14. For Jorddyrkningens Vedkommende har Amtsagro-
nomen i sine Foredrag væsentlig sögt at indprente Almuen: at
lade Fodervæxter optage en större Deel af det dyrkede Areal,
ikke at optage Nyland uden i omtrent samme Udstrækning at
tillægge gamle udbrugte Agre, ved Optagningen at foretrække
den sidlaandte Jord, der, om den end paa Grund af Afgröft-

ningen bliver noget kostbar, behöver mindre Gjödsel, og er
bedre skikket for Foderdyrkning end den töffe og mavre,

samt at saa tyndere og anvende större Omhu for at faa

godt Sædekorn. Til saadanne Foredrag indfinder Almuen sig

gjerne i stor Mængde, og synes at folge dem med megen Op-

mærksomhed ; det tör derfor være at haabe, at hvad der saa-
ledes læres, ialfald for en Deel bliver lagt paa Hjerte og taget
tilfölge, om dette end i höiere Grad vilde være Tilfældet, hvis
Amtsagronomernes Virksomhedskreds ikke var af saa stor Ud-
strækning, at hans Ophold paa hvert enkelt Sted kun kan
blive af kort Varighed, og Adgangen til at yde den mere
virksomme praktiske Veiledning derfor maa blive mere ind-
skrænket,

I Brönö, Alstahaug, TOW, Vefsen, Hemnxs, Mo, Stegen
og Buxnws Præstegjelde er i Löbet af Femaaret stiftet Land-
boforeninger, hvis Öiemed er at have Opmærksomheden hen-
vendt paa alle de Gjenstande, der vedkomme Districternes Jord-
brug, og ved de Midler, som staa til Foreningernes Raadighed,
stadigen at virke til dets Fremme igjennem Udbredelsen af
Kjendskab til et forbedret Jordbrug og hvad dertil hörer, saa-
som Indförelse af bedre Driftsmaader, Forbedring al Kvægstellet,
Afgröftning, hensigtsmæssige Gaardsredskaber, Valg af Kultur-
planter, Havevæsen m. V. Disse Foreninger ere de förste af
dette Slags, som have dannet sig her i Amtet. Deres Virk-
somhed har endnu været af for kort Varighed, til at der om
samme kan være noget Væsentligt at meddele. Midlerne til-
veiebringes igjennem Medlemmernes frivillige Bidrag, som dog
ikke maa være mindre end 24 Skill. om Aaret.

Noget Landhusholdningsselskab for det hele Amt findes
fremdeles ikke. En Indbydelse til Oprettelse af et saadant for
en Deel Aar tilbage mödte ikke den Deeltagelse, at Sagen
kunde fremmes. Den. lange Tid, som paa Grund af de med
Samfærdselen i dette District forbundne særegne Vanskelighe-
der maatte afsees til Möder i en saadan Forening, vilde og

ofte lægge Hindringer iveien for disses Afholdelse og derved
tillige for Foreningens Virksomhed. Denne Betragtning har
hidtil afholdt mig fra at gjäre et fornyet Forsög paa at bringe
denne Sag igang, uagtet jeg ikke betvivler, at det paa Grund
af den större Interesse for Landboforholdene, som i de senere

Aar er blevet raadende, vilde modtages med mere Sympathi
end det tidligere.

B. Fædriften.

Efter de ved Folketællingerne derom indhentede Opgaver udgjorde ved Udgangen af efternævnte Aar

Antallet af

Fogderierne.

De Helgelandske
Salten . . .

!Lofoten, Vesteraa-
len og Andenæs
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Heste.	 Stort Kvæg.	 Faar.	 Gjeder.	 Sviin,	 Reen.
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Kreaturholdet sees heraf i sidste ligesom i neestforegaaende
Tia.ar at være foröget ; kun Antallet af Gjeder og Sviin er
noget formindsket. Ansættes 1 Stykke stort Kvæg lig (1- Hest,
6 Faar eller Gjeder og 2 Svin, repræsenterede det — Reens-
dyrene sættes ud af Betragtning — i 1845 76,847, i 1855
88,655 og i 1865 93,868 Stykker stort Kvæg, hvilket fra
1845 til 1855 viser en Forögelse af omtrent 15,1 pCt. og fra
1855 til 1865 henved 6 pCt., medens Folkemængden i de
samme Tidsrum er foröget med respective omtrent 18!) og1151
pCt. Beregnet paa samme Maade fogderiviis udgjorde Krea-
turholdet i 1855 i de Helgelandske Fogderier 40,038, i
Salten 30,129 og i Lofoten og Vesteraalen 18,488, i 1865 i
de Helgelandske Fogderier 41,053, i Salten 32,130 og i Lo-
foten og Vesteraalen 20,685 Stykker stort Kvæg, hvorefter
Forögelsen i sidste Tiaar har udgjort i de Helgelandske Fog-
derier omtrent 2 , i Salten 61 og i Lofoten og Vesteraalen
henved 12 pCt., medens Folkemængdens Vorögelse i samme
Tidsrum har udgjort respective omtrent 12, 14 og 24 pCt.

Efter disse Opgaver er Kreaturholdet saaledes langtfra til-
taget i samme Grad som Folkemængden, men dette er visselig
for en væsentlig Deel at tilskrive den Omstændighed, at et for -
Indbjergningen særdeles uheldigt Veirligt i Rösten 1865 öde-
lagde og forringede en betydelig Deel af Foderavlen, og der-
ved nödsagede Almuen til at foretage Nedslagtning i stor
Mængde og saaledes indskrænke Besætningerne meget under
det sædvanlige Antal; hvor stor Indflydelse paa Tællingens Re-
sultat denne Omstændighed liar havt, er det imidlertid umuligt
endog tilnærmelsesviis at angive. Da Sultefodring fra tidligere
Tid er anvendt i en Udstrækning, hvis GrEendser ikke lettelig
skulde lade sig overskride, er det en Selvfölge, at det forögede
Kreaturhold ogsaa har maattet medföre en Forögelse af Fo-
deravlen eller Tilveiebringelsen af Vinterfoder, medens det der-
imod af de statistiske Data ikke lader sig paavise, hvorvidt
denne Forögelse har været tilstrækkelig ikke blot til at holde
et större Antal Dyr Hive Vinteren over, men ogsaa til at föde
dem bedre end tidligere. Det Sidste maa dog antages at være
Tilfældet, da det saagodtsom fra alle Dele af Districtet be-
rettes, at Kreaturbesætningerne indskrænkes, og Vinterfodrin-
gen er bedre end tidligere, om end Forbedringen i saa Hen-
seende, som udtalt af Fogden i Lofoten og Vesteraalen,
i det Store taget neppe tör siges at gaa videre end til
Indskrænkning af den tidligere yderlige Sultefodring , me-
dens det endnu hörer til Undtagelserne, at Vinterfodringen
er forsvarlig, og til Sjeldenhederne, at mau ved rigelig Fodring
ogsaa udenfor Havningstiden söger at vinde det störst mulige
Udbytte af sine Kreaturer. Det forögecle Viiiterfoder antages
tilveiebragt ved de gamle Agres Ombytning med nye og Gjen-
læggelse til Eng, den tiltagne Anvendelse af Grönfoder og
Rodfrugter. og maaske fornemmelig ved en mere udstrakt Be-
nyttelse af Slaatteland i Udmarken og Fjeldlierne, hvortil Fol-
kemængdens Forögelse i det Hele taget i Forbindelse med
Brugenes Deling og Nedsættelse af flere Husmænd har givet
Anledning. I denne Benyttelse af Udmarken deeltager ogsaa i
Almindelighed de mange Inderstfamilier, som findes overalt, og
hvis Antal i de senere Aar antages at were betydeligt tiltaget,

idet de i Regelen söge at underholde en Ko, til hvilken de
om Sommeren leie Hn, og til hvis Vinterfoder de mod en
billig Godtgjörelse erhverve Tilladelse til at slaa det Græs,

som vedkommende Eiere eller Brugere enten ikke kunne over-
komme at indhöste, eller hvis Indhöstning de ikke finde at
svare Regning. Den tilsyneladende Uoverensstemmelse mellem
Tællingslisterne og Beretningerne om Kreaturbesætningernes
Indskrænkning formenes i Foranstaaende at have en fyldest-

gjörende Forklaring, uden at man behöver at antage, enten at
den sidste eller nxstforegaaende Tælling har været feilagtig,
eller at Beretningerne ere urigtige, hvilket efter deres Sam-
stemmighed ikke vel kan være muligt. Imidlertid yttrer dog

Fogden i Söndre Helgeland nogen Tvivl med Hensyn til de
ældre Tællingslisters Paalidelighed, idet han i saa Henseende

gjör opmærksom paa, at den omhandlede Uoverensstemmelse
for nogen Deel kan skrive sig fra den Omstændighed, at der
indtil den senere Tid har viist sig Uvillighed hos Befolkningen
til nöiagtig at opgive Kreaturholdet m. V., idet der har her-
sket den Anskuelse, at Opgaverne havde Inflydelse paa Störrelsen
af de offentlige Udredsler, hvorfor de naturligvis sættes saa
lavt som muligt, en Anskuelse, der dog i den sidste Tid er
veget for en mere fornuftig Opfatning, saaledes, at det er at
antage, at Opgivenderne ved sidste  Tælling have været mere
uforbeholdne end tidligere, og at Sandheden nu mere end för
er kommet for Dagen.

De Praastegjelde, hvor en rigeligere Vinterfodring fornem-
melig er • kommen til Anvendelse, ere: Brönö, Vegö og Vef-

sen i Söndre Helgeland, Hemnæs og Nesne i Nordre Helge-

land, Stegen i Salten, og Hadsel, Vaagen og Buxnces i Lofoten

og Vesteraalen. Som Forbedringer vedkommende Kvægrögten

fortjener fremdeles at nævnes Opförelsen af rummeligere, lysere
og i det Hele taget hensigtsmæssigere indrettede Vinterfæhuse,

især i Brönö, Vefsen, Hemms og Nesne, samt af Sommerfjöse
deels til Kreaturernes Beskyttelse mod Kulde og Væde, deels

til Opsamling af deres Gjödsel. Skjönt den stedfundne Forbe-

dying i Kreaturernes Fodring vistnok hidtil har været ringe
eller rettere sagt lidet udbredt blandt den store Masse, er den
dog af stor Betydning, forsaavidt den har aabnet Udsigt til en
mere almindelig Forkastelse af det hidtil befulgte Sultefodrings-
system, som nærmere findes beskrevet i min forrige Femaars-
beretning, idet de Enkeltes Exempel, som have forladt det, vil
være virksommere end ethvert andet Middel til at gjöre dets
Fordærvelighed begribelig og indlysende. Vanens Magt er
vistnok den störste Hindring, som det i denne Sag g,jælder at
beseire, men ved Siden heraf virke ogsaa her de ovenfor om-
handlede Kaarcontracter i höi Grad hemmende paa Overgangen
til en bedre Tingenes Tilstand, idet Indskrænkning af Kreatur-
besætningen for at skaffe rigeligere Foder til den tilbagebli-
vende Deel af samme ofte vil være til udelukkende, og ialfald
næsten uden Undtagelse til störst Fordeel for Kaarmanden,
hvem Contracterne blandt Andet altid pleie at tilstaa en be-
stemt Qvotadeel sædvanligen Deel — ikke af Foderav-
len eller Kreaturholdets Production, men af Besætningens An-
tal, dette beregnet til Kjör saaledes, at 1 Hest sættes lig 2
Kjör og 6 Faar lig 1 Ko, og at tilpligte Brugeren at fodre
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Kaarkjörene efter almindelig Skik og • Brug som sine egne.

indskrænkes Besætningen, har Brugeren saaledes alligevel at
underholde det samme Antal Kaarkreaturer, som han selvföl-
geligt ikke kan tildele en knappere Fodring end den övrige
Peel af Besætningen. At faa bestaaende Kaarcontracter for-
andrede derhen, at den fastsatte Andeel i Besætningen con-

verteres til en tilsvarende Andeel i Foderavlen eller Kreatur-

holdets Afkastning, er naturligviis ikke at tænke paa, da Kaar-
manden altid vil nære Frygt for at tabe ved en saadan For-
andring ; derimod tör det were at haabe, at man, efterat Op-
mærksomheden er vakt for de mislige Fölger af den hidtil
sædvanlige Ordning af dette Forhold, for Eftertiden ved Over-
tagelsen af Kaarforpligtelser vil söge samme ordnet paa en
hensigtsmeessigere Maade, hvortil Sorenskriverne og Eierne af
•Leilændingsgodset, af hvem Kaarcontracterne næsten altid for-

fattes, i væsentlig Grad maatte kunne bidrage. Det er mig
ogsaa bekjendt, at Landboforeningerne have havt sin Opmaark-
son3hed henvendt paa denne Sag, og sögt at virke for samme.

Den tidligere gjeengse Vinterfodring af Andres Kreaturer,
som til alt Andet end Fordeel enten for Dyrenes Eiere eller
dem, af hvem de modtages, har bidraget meget til at drive
Sultefodringen til det Yderste, antages i Femaaret at were
adskilligt aftaget, og Foderlönnen, sow för sædvanligen har
været • 3 a 4 Spd. for en Ko, er steget 1 a 2 Spd., saaledes
at den nu gjennemsnitlig kan anslaaes til 5 Spd. Naar Heste
modtages til Foder, hvilket kun sjelden er Tilfældet, betales
derfor ialmindelighed det Dobbelte, af hvad der betales for en
Ko ; for Smaafx 60 Skill. a 1 Spd., Kjör, som underholdes
paa denne Maade, halve altid om Vaaren, og Modtageren be-
holder Kalven og det övrige Udbytte af Koen i Fodringstiden
fra Slutningen af September eller October til 3die Mai. Ogsaa
for Modtageren vilde det derfor vistnok svare bedst Regning at to-
dre disse Kjör godt, hvilket dog sjelden eller aldrig skeer.

Til Huns dyrracernes Forædling er ogsaa gjort en Begyn-
delse, om ogsaa kun Lidet hidtil er udrettet i saa Henseende.
Efter Communebestyrelsens Andragende blev i 1864 stationeret
i Vefsen en Staten tilhörende Hingst af Gudbrandsdalsk Race,
efter hvilken der i det paafölgende Aar faldt omkring 20 Föl,
som ansees for at være særdeles vakkre. Ligeledes er efter
Amtsformandskabets Foranstaltning siden 1862 for Amtscom-
munens Regning anskaffet 4 Tyrekalve af Ayrshire-Racen, af
hvilke een vantrivedes og döde, men de övrige have været
stationerede som Stamdyr i Vefsen, Bodöe, Stegen og Hadsel
-- den ene ved Landbrugsskolen, og det al Amtsformandskabet
givne Exempel er senere efterfulgt af enkelte Privatmænd i
Söndre Helgeland, som deels have erhvervet Oxer og Qviger
af • samme Race, deels Faar af engelsk og den saakaldte Tuterö-
Race, al hvilken sidste .en Deel Veedere ogsaa ere anskaffede
flersteds i Lofoten og Vesteraalen. Paa flere Steder for-
nemmelig i Helgeland begynder Almuen ogsaa i det Hele
taget at vise mere Skitinsomhed og Omhu i Valget saavel af
Avlsdyr som af Kalve til Paasætning, hvorom navnlig fra Vef-
sen berettes, at Kjör, for hvilke der ved Dyrskuer er tilkjendt
Præmier, saavelsom Kalve af saadanne og prwmiebelönnet Oxe,
have været stærkt sögte og betalte langt höiere end andre.

At herved i Forbindelse med en bedre Opdrætning af Ungfæet
kan udrettes adskilligt til Forbedring af Districtets Kvægrace,
er ikke at betvivle, da Racen, sjönt liden af Yæxt, ikke kan.
siges at were af saa ganske daarlig Beskaffenhed, og ofte af-
giver ret gode Melkekjör. Der klages imidlertid — blandt
Andet i Beretning fra Fogden i Lofoten og Vesteraalen, der
som Bruger af sin Embedsgaard har offret Fædriften sin Op-
mærksomhed og erhvervet sig megen Indsigt i, hvad dertil
henhörer -- over, at Melkeevnen udvikles seent, idet Koen —
selv om den har været godt opdrættet — först efter 3die og
4de Kalv leverer Melk som fuldvoxen Ko, og at Racen mang-
ler Constents, saa det beror paa Slump, om Afkommet erhol-
der de gode Egenskaber,  Forældrene kunne have havt. En
rationel og .altfor kostbar Opfödning af Kalve er af denne
Grund et hasardöst Foretagende, hvorfor Krydsning med en
ædlere Race nu almindeligt ansees önskelig. Districtets Faa-
rerace er i Lofoten og Vesteraalens Fogderi igjennem lange
Tiders Vanrögt meget udartet, og giver liden og daarlig Uld;
i den övrige Deel af Amtet, fornemmelig i Helgeland, er For-
holdet tildeels noget bedre. At Gjedernes Antal fremdeles har
aftaget, er formeentlig at tilskrive Vanskeligheden ved at for-
bindre dem fra at gjöre Skade ; i mange af de skovbare Kyst-
egne maatte de med Fordedl kunne holdes i större Antal.

Al Antallet af vinterfödte Stykker stort Kvæg antages
mindst Dele at være Melkekjör. Over det aarlige Udbytte,
der seedvanligen erholdes af en Melkeko, er meddeelt Opgaver
af samtlige Lensmænd som fölger :

Söndre Helgeland:
Bindalen	 2 Vog Smör, 3 Vog Ost og 2 Tdr. Syre., tilsam-

men af Værdi 20 a 24 Spd.
Brönö	 2 Vog Smör, 2 Bpd. Ost, skummet Melk for 6

Spd., tilsammen 20 Spcl.
Velfjorden	 20 Spd.
Vegö	 1000 Potter Melk a 3 Skill. lig 25 Spd.
Tjötö	 12 a 18 Spd.
Alstahaug	 10 Spd.
Vefsen	 25 Spd.
Hatfjelddalen 15 a 16 Spd.

Nordre Helgeland:
Moe	 10 a 12 Spd.
Hemnxs	 900 a 1500 Potter Melk a 2 Skill. =.2. 15 a 25 Spd.
Nesne	 900 Potter Melk a 2 Skill. 	 15 Spd.

Lurö	 10 Spd., hvoraf Sommerudbytte 1 Vog Smör 6 Spd,.,
I. Vog Ost 2 Spd., 2 Tdr. Syre 1 Spd.

Rödö	 8 a 9 Spd.
Melö	 800 a 850 Potter Melk = 12 a 13 SO.

Salten:
Gildeskaal og Beieren 12 Spd.
Saltdalen	 14 a 15 Spd.
Skjerstad	 10 Spd.
Bodö	 20 Spd.
Folden	 8 a 10 Spd, hvoraf Sommerudbytte 1 Vog Smör,

2 Bpd. Ost, 1 a 2 Tdr. Syre.
Stegen	 50 Pd. Smör a 24 Skill., 60 Pd. Ost a 8 Skill.,

2 Tdr. Syre a 60 Skill., tilsammen 15 Spd.
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Hammerö	 1000 Potter Melk a 2 Skill. eller omtrent 20 Spd.
Lödingen	 10 Spd.
Ofoten	 16 a 18 Spd.

Lofoten og Vesteraalen :
Dverberg	 12 a 20 Spd.
Oxnws	 9 Spd.
Bö	 16 a 20 Spd.
Sortland	 20 Spd.
Hadsel	 i Sommerudbytte 1 Vog Smör 6 Spd., 2 a 3 Bpd.

Ost 6 a 9 Ort, 2 Tdr. Syre 6 Ort, tilsammen
8 Spd. 48 Skill. a 9 Spd.

Vaagen	i Sommerudbytte 1 Vog Smör, 1 Vog Ost og 2
Tdr. Syre af Værdi omtrent 12 Spd., medens en.
velfodret Ko kan give 50 pCt. större Udbytte om
Sommeren, og omtrent et lignende Belöb den
övrige Tid af Aaret.

Gimsöe	 10 a 12 Spd., hvoraf i Sommerudbytte 21 a 3
Bpd. Smör, 1 Vog Ost, 14 a 2 Tdr. Syre.

Borge af en god Ko 4 Bpd. Smör, 2 Bpd. Ost, 2 Tdr.
Syre, tilsammen omtrent 12 Spd., af en daarlig
det Halve.

Buxnæs	 8 a 10 Spd.	 formeentlig foruden Vintermelken,
som forbruges i Huusholdningerne, i Melk tilsam-
men omtrent 1000 Potter.

Flakstad	 1 Vog Smör, 4- Vog Ost, 1 Td. Syre, tilsammen
omtrent 9 Spd.

Værö	 30 Spd.
Den store Forskjel i Udbyttets Störrelse, som disse Op-

gayer udvise endog i tilgrændsende Districter, hvor Forholdene
maa antages at være saa temmelig eensartede, viser noksom,
at de ikke kunne ansees for meget paalidelige. Fogderne i
Söndre Helgeland, Nordre Helgeland og Lofoten og Vesteraalen
har opgivet Udbyttet til respective 16 a 22 Spd., 10 a 15 Spd.
og 15 a 22 Spd. Fra Fogden i Salten haves ingen Opgave
herover, men Udbyttet i dette Fogderi antages omtrent at
kunne anslaaes til det samme som i Nordre Helgeland: Med
Hensyn til Udbyttets Beregning yttrer Fogden i Lofoten og
Vesteraalen Fölgende : „Sommerudbyttet af en Ko beregnes
til 3 a 4 Bpd. Smör, 2 a 3 Bpd. Gammelost og 2 Tdr. Syre,
som har en Salgsværdi af 10 a 12 Spd. Da imidlertid ikke
al skummet Melk virkes til Gammelost, men en Deel anvendes
til Huusholdningen, kan man ikke overhovedet beregne Udbyt-
tet pr. Ko paa denne ufordelagtige Maade. Men Almuesman-
den holder intet Regnskab over, hvormeget Melk der benyttes i
Huset, ligesaalidt som han veed, hvormeget Melk hans Kjör i
Aarets Löb have produceret, eller hvad hver Ko især har
melket. Efter det Kjendskab, jeg har til Melkestellet i disse
Egne, antager jeg dog, at der til ovennævnte Sommerudbytte i
Almindelighed vil medgaa 600 a 800 Potter Melk, og lægges
hertil Vintermelken, 200 a 400 Potter, skulde en Ko aarlig
levere fra 800 til 1200 Potter Melk, som ved hensigtsmæssigt
Stel maa ansættes til en Værdi af 20 a 30 Spd., men under
nærværende Forholde ikke kan anslaaes höiere end til 15 a 22
Spd.". Tager man Hensyn til, at det fremdeles kun er und-
tagelsesvis, at Kreaturerne erholde en nogenlunde tilstrækkelig

Fodring og ordentlig Rögt iövrigt, maa denne Opgave over
Melkeudbyttet dog synes temmelig h6i, ligesom det ogsaa tör
findes tvivlsomt , om Melken ved et hensigtsmæssigere Stel
skulde kunne udbringes til en Værdi af 3 Skill. pr. Pot. Det
maa imidlertid bemærkes, at denne Opgave gjielder Lofoten og
Vesteraalens District, hvor en talrig jordlös Arbeidsclasse og
Tilströmningen af Fremmede i Anledning af de der forefaldende
större Fiskerier ialfald paa flere Steder har bevirket, at Melk,
Smör og Ost der betales höiere end andre Steder, hvilket
selvfölgelig ogsaa har havt nogen Indflydelse paa Productionens
Störrelse. For det hele Amt finder jeg ikke at kunne anslaa
det sædvanlige Udbytte af en Ko til mere end höist 900 Pot-
ter a 2 Skill. eller 15 Spd.

Melkens Behandling er i det Hele taget meget mislig,
væsentlig fordi der ikke haves eller benyttes passende Localer
til dens Opbevaring. Szedvanligen findes den hensat i samme
Værelse, hvor Familien har sit daglige Tilhold, og hvor flere
eller færre af dens Lemmer tillige have sine Sovesteder. Föl-
gen heraf er, at den snart surner, faar Afsmag, og giver et
lidet og daarligt Udbytte af Smör, hvis Tilberedning iövrigt
ogsaa lader meget tilbage at önske, om den end paa enkelte
Steder vises mere Onihu end för. Til Smörproductionens For-
ringelse bidrager ogsaa meget den fremdeles tiltagne Kaffe-
drikning, hvortil en stor Mængde Flöde forbruges. Den  sæd-.
vanlige Priis paa Smör har i de senere Aar været 10 a 12
Skill. pr. Mark. Af Ost tilberedes kun sjelden andre Sorter
end simpel Melkost, Gammelost og Myseost, hvorfor betales
2 a 4 Skill. pr. Mark.

Paa Grund af den lette og ofte rige Adgang i Kystdi-
stricterne til at erholde Fisk, og det deraf folgende betydelige
Forbrug af dette Födemiddel deels i fersk og deels i saltet
Tilstand er Distrietets Production af Fedevarer tilstrækkeligt
for dets eget Behov, men giver intet Overskud til Udförsel.
Hvad der af saadanne Varer afhændes til de mange Fremmede,
der færdes inden Districtet, udgjör neppe mere end hvad der
af samme tilföres dette fra de Ranen og Vefsen tilgrændsende
Dele af Sverige, fornemmelig af Smör. Productionen er saa-
ledes langtfra, hvad den kunde og burde være.

For Engenes Udvidelse og Forbedring gjöres fremdeles
lidet. Hvad til disse indvindes ved Gjenlæggelse af gamle
Agre er ofte saa udpinet, at det uden Gjödning, hvoraf sjelden
haves mere end hvad der udfordres til Korn- og Potetesagrene,
næsten ligesaalidt vil bære Græs som Korn, og de holdes saa-
ledes fremdeles ved Hævd fornemmelig ved den baade for Kre-
aturernes Trivsel og for deres Afdræt fordærvelige „Grind-
gaaen," som nærmere er omtalt i min forrige Femaarsberetning.
Vaarbetning og den, naar Marken er opblödt, maaske ligesaa
skadelige Höstbetning foregaar fremdeles omtrent i samme Ud-
strækning som tidligere, og er vel neppe at undgaa, saalænge
Gjerder ere saa sjeldne, som TilMdet fremdeles er. Engvan-
ding, som visselig under de næsten altid kolde og törre For-
sommere paa mange Steder skulde være til stor Nytte for
Græsvæxten, og hvortil der ogsaa mangesteds ikke savnes god
Anledning, vides intetsteds at være kommen til Anvendelse.
Dyrkning af kunstig Eng, navnlig ved Tilsaaning med Thimo-
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tel og Kliver, finder kun sjelden Sted; mere almindelig, skjönt
heller ikke hyppig blandt Almuen, er Avling af Grönfoder,
deels af Havre pg Erter	 fornemmelig i Söndre Helgeland
deels af Havre alene.

I Bidrag til Dyrskuer, som ikke för have været afholdte
her i Amtet, er der siden 1862 aarlig bevilget 100 Spd.,

%Halvdelen af .A.mtscommunen og Halvdelen af Statscassen, hvor-
for i Forbindelse med hvad der ogsaa er bevilget af de spe-
cielle Kommuner og bidraget af Private, er afholdt Dyrskuer:
1862 i Hadsel og Vefsen, 1863 i Brönö, Hatfjelddalen og
Buxnæs, 1864 i Mo, Nesne Hovedsogn, Dönnæs Amex og
Skjerstad, 1865 i Vegö, Vivelstad, Hemnaes Hovedsogn, Korgens
Annex og Saltdalen. Uden Bidrag af Statskassen eller Amts-
communen ere Dyrskuer afholdte 1863 i Alstahaug og Hemnæs,
1864 i Vefsen, det sidste efter Foranstaltning af Handelsmand
J. Jensen og for hans Regning. Ved samtlige disse Dyrskuer,
der ere afholdte under Bestyrelse af Statsagronom Jensenius,
har Almuen frernmödt i stor Mængde, og vist megen Opmærk-
somhed og Interesse for de i Forbindelse med samme af Hr.
Jensenius holdte Foredrag. At de i væsentlig Grad have frem-
kaldt og befordret de Forbedringer i Qvxgrögten m. v., som
ovenfor ere omtalte, er aldeles vist, og det er at vente, at der
ad denne Vei endnu kan udrettes saare meget, Efter Foran-
staltning af Landboforeningerne har ogsaa været afholdt nogle
Fjösskuer om Vaaren, ved hvilke Præmier ere uddeelte for or-
dentligt Fjösstel og Kreaturrögt.

Siden 1862 er i Amtets Tjeneste ansat en examineret
Dyrlæge, der foruden fast Aflönning af Amtscommunen, fra
Iste Juli 1864 bestemt til 200 Spd. aarlig, er tilstaaet 60 Skill.
daglig i Diæt og Skyds som for Korpslæger bestemt, paa de
Reiser, som han efter Amtmandens Ordre foretager, enten i
Tilfælde af smitsomme Sygdommes Forekomst, eller for at give
Almuen i de forskjellige Dele af Districtet lettet Adgang til at
benytte hans Hjælp. Paa de i sidstnævnte Anledning hyppigt
forefaldende Reiser har han ved Siden af sine. egentlige For-
retninger som Dyrlæge tillige givet Almuen Underviisning og
Veiledning i Qvægrögt og andet Fjösstel. Da de Sygdomme,
som her forekomme blandt Qvæget, hovedsagelig ere at til-
skrive Vanrögt og Mishandling, har denne hans Virksomhed
ogsaa været Districtet til megen Nytte.

C. Skovdriften.

Da Statens Skove, samtlige i Saltens Fogderi, siden 1861
have staaet under Opsyn og Bestyrelse af et Forstvæsen, be-
staaende af en Forstmester og 3 Assistenter, og Bevillinger til
Hugst, der fremdeles overensstemmende med Kongelig Resolution
af 27de Januar 1859 have været  udfærdigede af Amtmanden,
kun ere meddelte med megen Sparsomhed, er det at antage,
at de i Femaaret heller em forbedrede, end forringede. An-
gaaende Bestyrelsen m. V. ere Beretninger formeentlig afgivne
af Forstvæsenet, om hvis Virksomhed forresten jeg ikke har
Anledning til nærmere at kunne udtale mig, da det sorterer
direkte under det Kongelige Departement for det Indre, og jeg
ikke har havt Anledning til at gjöre mig bekjendt med de
indgivne Beretninger.

Hvad de private Skove angaa, da klages fremdeles over,
at de stadig forringes saavel ved forceret som iövrigt hensyns-
lös og uskjönsom Drift. Den væsentligere Deel af dem tilhöre
Districtets större Jordegodseiere Proprietairerne som
dog i den senere Tid skulle have begyndt at vise lidt mere
Omhu end tidligere for at bevare dem fra Odelæggelse. Det
er imidlertid nok neppe at haabe, at de betydeligere Skove, der
henhöre til et i Slutningen af Femaaret af Proprietair Holst til
et engelsk Interessentskab for 22,000 X solgt Jordegods, om-
fattende den störste Deel af Hatfjelddalens Preestegjeld foruden
en Deel Gaarde i Vefsen, ville blive forskaanede for fuldstændig
Udhugst, der, om den end vil give Indvaanerne god Fortjeneste,
saalænge den varer, i sine Fölger vil blive höist uheldig for et
af Amtets bedste og frugtbareste Districter. Om saadant Mis-
brug kunde der neppe nogensinde være bleven Spörgsmaal,
om det ved Placaten af 7de August 1752 bestemte Forbud
mod Udförsel af Trælast fra Nordlandene var blevet bestaaende,
og det er saaledes for Districtet Bing at beklage, at Forbudet
blev hævet ved Toldloven af 1845. Lövskovene, hovedsagelig
bestaaende af Birk, ere fremdeles saa betydelige, at de under
en forstandig Behandling visselig skulde være tilstrækkelige for
Amtets Behov af Brændeved, men forringes og ödelægges sta-
dig ved den hyppige Anvendelse af „Beit og Skav" til Vinter-
foder for Kreaturerne, hvortil udelukkende benyttes unge Triter
og Skud, ligesom ogsaa ved til Havnegang at  benytte• de Ste-
der, hvor Rodskud efter forudgaaet Hugst paany fremspire,
hvorved Reproductionen forhindres eller vanskeliggjöres. Til
Brændehugst er man ligeledes tilböielig til at holde sig til de
unge og friske Træer, medens de gamle udtörrede eller af
Stormene nedblæste forblive urörte.

Fjorddistricterne Bindalen, Velfjorden, Vefsen med det der-
til stödende Hatfjelddalen, Mo, Hemmes, Beieren og Saltdalen
have fremdeles tilstrækkelig Skov til eget Brug, og afgive
endeel til Udförsel, som næsten udelukkende gaar til andre
Steder inden Amtet; kun fra Bindalen er i Femaaret udskibet
en Ladning Bjælker til Udlandet og fra Vefsen en Deel Plan-
ker til Throndhjem. Hele den övrige Del af Amtet tiltrænger

större og mindre Grad Tilförsel af Skovproducter, fornem-
melig Bygningsmaterialier, som, foruden fra de ovenfor nævnte
Steder, tillige erholdes fra Namdal, for en ringere Deel ogsaa
fra Senjen.

Af Saugbrug, ved hvilke opskjæres mindst 50 Tylvter
Tömmer, haves, som vedlagte Tabel No. 2 udviser, kun 3, af
hvilke kun eet i Vefsen, hvorpaa aarlig er skaaret 7,000 Tylv-
ter Bord efter 6 Alens Beregning, er af större Betydenhed.
Mindre Saugbrug findes derimod i de Helgelanclske Fogderier
i stor Mængde; i Nordre Helgeland er deres Antal sa,aledes
opgivet til 77. De drives samtlige ved Vandkraft. I Salten
bruges fremdeles meest Haandsaug. Bordene fra de mindre
Sauge ere ofte daarligt skaarne.

Af Forstvæsenet er opfört en Laandse ved Gaarden Sundby
i S altdalen, lidt ovenfor Saltdalselvens Udlöb i Fjorden, lige-

saa er en Leendse opfört ved Gaarden Dokmo i Beieren,
og en Deel Mineringsarbeider udförte til Rensning af Beiern-
elven. Til Lettelse af Skovproducternes Frembringelse vides

2
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ikke andre Arbeider at være foretagne, uagtet dertil paa mange
Steder skulde være god Anledning med ringe Bekostning.
Fremdriften er derfor ofte forbunden med store Vanskeligheder,
og foretages derhos mangesteds med liden Skjönsomhed. Hvor
den maa foregaa overland, benyttes saaledes ofte Sommer-
istedetfor Vinterföret.

Den rige Anledning til Kul- og Tjæretilvirkning, som den
store Masse fortörrede Træer, Stubber og Rödder giver, er
kun i ringe Grad benyttet. Alene ,fra Mo, Beieren og Salt-
dalen udföres aarlig lidt Tjære, som ialmindelighed afsættes
paa Markederne.

Til Brænde i Kystdistrieterne benyttes hovedsagelig Torv,
som næsten , overalt findes i tilstrækkelig Mængde, om end af
forskjellig Godhed. En Deel Ved tilföres eller hentes fra de
nærmeste Fjorddistrieter. I den senere Tid er man ogsaa be-
gyndt at bruge lidt Steenkul, især i Lofoten, men ganske und-
tagelsesviis.

Priserne paa de forskjellige Skovprodueter ere i det forlöbn.e
Femaar stegne. Over samme er mig meddeelt fölgende Opgaver:

Al Lensmanden i Bindalen:
1 Tylvt 12 Alens Bygningstömmer 3 Spd. „ fi a 3 Spd. 84 fi.

- 9	 2 - „ a 2 - 36 -
1-6
	

Bord	 - 96 - a 1 -
- 48 - a „ - 60

1 Lees Brændeved 20 Skill., 1 Favn Birkeved 1 Spd. 48
a 1 Spd. 60 Skill., Granved 1 Spd. 24 Skill.

Af Lensmanden i Vefsen:
1 Tylvt 12 Alens Bygningstömmer 6 a 7" Top 3 Spd.
- 6 — Bord 1A- Toms	 1 -- 72 -
Af Lensmanden i Mo (Nord-Ranen.) :

•1 Tylvt 5 a 6 Alens Saugtömmer 2 Spd. 48 /S a 2 Spd. 60 R.
1 — 8 a 10 —	 4,9 a 4	 60
1 — 12 a 14 — Bygningstömmer 3 	 72 - a	 fl fl

1 — 16 a 18 —	 4. " 96 -a5	 fl

1 — 5 a 6 —	 Bord	 " " 84 - a „	 96 -
1 — 8 a 10
	

1 „ 24 - a 1 " 48-
Af Lensmanden i Hemmes (Sör-Ranen.) :

1 Tylvt 9 a 10 Alens Bygningstömmer 	 2 Spd.

1 Tylvt 4 a 5 Alens Bord	 „ Spd. 72 /1 a " Spd. 96 g.
Brændeved 18 a 20 Skill. pr.  Læs, hvoraf 8 a 10 paa 1

Favn 1. Alens Ved.
Af Lensmanden i Folden:

1 Tylvt 10 Alens Tömmer 5 a 6 Spd.
— 4 — Bord 1 Spd., og forholdsviis mere for större

Dimensioner. Disse Priser gjælde Udsalget hos Handelsmæn-
dene af indförte Materialier.

Af Lensmanden i Hammerö :
1 Tylvt Bygningstommer 7 Spd.
1 Favn Birkeved 2 Spd. 48 Skill.

Af Lensmanden i Ofoten:
for derfra udfört Birkeved 3 Spd. pr. Favn i Lofoten.
Næver betales med 30-32 Skill. pr. Bör eller 60 Stkr. Tjære
betaltes i 1863 med 4 a 5 Spd. pr. Tönde, men senere er
Prisen gaaet ned til 3 Spd.

I Beieren og Saltdalen have Vedpriserne i den senere
Tid været : for Older 1 Spd. 72 Skill., og for Birk 1 Spd. 84-
a 2 Spd. 48 Skill. pr. Favn.

D. Fiskerierne.

Angaaende Skreifiskeriet, som foregaar i Maanedeme Ja-
nuar, Februar, Marts og April, haves detaillerede Oplysninger
i de af Opsynsehefen afgivne aarlige Beretninger for den Deel
af Fiskeridistrietets Vedkommende, hvor der overeensstem-
mode med Lov af 23de Mai 1857 er anordnet Opsyn, nem-
lig Strækningen paa Lofotens Indreside fra Lofotodden til og
med Brettesnws, samt i 1864 og 1865 Raftsundet,  i disse
Aar indtaget under Opsynsdistrietet i Henhold til Kongelig Re-
solution af 11te September 1861, medens af Fogden i Lofoten
og Vesteraalen er meddeelt  folgende

Opgave

over Fiskernes Antal og Udbyttets Störrelse under Skreifiske-
riet i Aarene 1861-1865 i den Deel af Lofotens og Vester-
aalens Fiskeridistriet, hvor Opsyn overeensstemmende med Lov
af 23de Mai 1857 ikke er anordnet, nemlig Lofotens og Ire-
steraalens Ydreside :

1861.

Distrieterne.
Antal Baadmandskab. Summa

Baadmand-
Antal Fiskere.

Summa
Fiskere.

Udbytte.
•

Indensogns.Indensogns. Fremmede. skab er. Indensogns. Fremmede. Fisk. Lever. Rogn.

I Stkr. Tdr. Tdr.
Dverberg .	 .	 . 13 2 -	 15 78 12 90 68,700 229 106
Oksnws	 .	 . 67 56 123 483 392 875 1,245,700 4,502 2,079
Bö	 .	 .	 . 63 11 74 414 77 491 263,500 1,225 482
Borge .	 .	 . 77 23 100 672 211 883 311,600 1,413 576
Værö	 .	 ,	 . 14 6 20 74 33 107 80,000 200 100
Gimsd .	 .	 .	 . 20 ,, 20 125 If 125 80,000 370 130

Tilsammen 254 98 352_ 1,846 725	 I 2,571 2,049,500 1
7,939 - 3,473
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1862.

Distrieterne.
Antal Baadmandskab. Summa

Baadmand-
skaber.

Antal Fiskere.
Summa
Fiskeri.

Udbytte.

Indensogns. Fremmede. Indensogns. 'Fremmede. Fisk. Lever. Rogn.

P	Stkr. Tdr. Tdr.
Dverberg .	 .	 . 12 2 14 81 13 94 92,400 306 111
öksnæs	 .	 .	 . .77 58 _ 135 539 406 945 1,080,600 4,104 1,214
BO ,	 •	 .	 ,	 . - 65 12 77 421 79 500 323,400 1,322 409
Gimsö .	 .	 .	 . 20 lf 20 130 It 130 100,000 - 465 160
Borge .	 .	 .	 . 81 19 100 593 155 748 432,500 1,975 666
Værö	 ..	 .	 . 16

.....
14 30 85 72 157 105,000 300 180

Tilsammen 271	j 96 367 1,849 675 2,524 2,133,900 8,472 2,690

1863.,

Dverberg .	 .	 . 12 4 16 74 29 103 61,700 170 78
Öksnaas	 .	 _	 . 83 75 158 588 525 1,113 406,200 1,354 632
Bö .	 .	 .	 . 71 15 86 479 _ 105 584 209,200 685 358
Gimsö .	 .	 . 24 3 27 150 18 168 42,000 168 90
Borge .. 91 32 123 570 215 785 646,600 2,580 1,049
Værö	 .	 .	 .	 . 15 35 50 76 163 239 150,000 480 200

......_
Tilsammen 296 164 460 1,937 1,055 2,992 1,515,700 7.437 2,407

,
•

1864.

Dverberg .	 .	 . 14 5 19 84 42 126 140,700 391 109
Oksnces	 .	 . 70 68 138 490 476 966 780,600 3,199 1,218
Bö .	 .	 .	 . 63 12 75 418 84 502 332,000 1,401 591
Borge .	 .	 . 92 21 113 622 147 769 26,900 2,104 838
Gimsö .. 24 8 _ 32 166 48 214. r14,800 459 168
Værö	 .	 .	 .	 . 16 19 35 80 95 175 105,000 280 140

...... ......_ ...........
Tilsammen 279 133 412 1,860 892 2,752 2,007,000 7,834 3,064

1865.

Dverberg .	 .	 . 18 2 20 116 11 127 119,240 359 162
Öksnæs	 .	 .	 . 81 62 143 588 418 • 1,006 440,800 1,777 581
BO .	 .	 .	 . 79 17 96 544 118 662 296,600 1,314 528
Borge .	 .	 .	 . 107 44 151 711 289 1,000 400,700 1,842 ..	 701
Gimsö .	 .	 .	 . 27 18 45 177 116 293 102,400 477 177	 1
Værö	 .	 .	 .	 . 16 24 40 80 120 200 120,000 240 240

Tilsammen 328 167 495 2,216 1,072 3,288 1,479,740 6,009 2,389	 I

Til Oversigt over Almuens Deeltagelse i og Udbyttet af det hele Fiskeri meddeles folgende af Opsynschefens Beret-
finger og foranstaaende Opgave sam mendragne



352
367
460
412
495

25,063
23,388
23,566
25,478
24,106

5,431
5,013
4,948
5,784
5,317

5,079
4,646
4 , 488
5,372
4,822

22,492
20,864
20,574
22,726
20,818

2,571
2,524
2,992
2,752
3,288

.••••••••.

Inden Op-
fsynsdi-
strictet.

Udenfor Op-
synsdi-

strictet,

Inden Op-
synsdi-
strictet.

Udenfor Op-
synsdi-
strietet.

Tilsammen,

Baadmandskaber. Fiskere.

Tilsammen.

1861
1862
1863
1864
1865

■■•• 	
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Fortegnelse
over Antallet al Baadmandskaber og Fiskere under Skreifiskeriet i Lofoten og Vesteraalen i Aarene 1861-1865:

og fölge:nde ved Benyttelse af samme Materialier forfattede Fortegnelse over opgivet Udbyttte af Skreifiskeriet i 'Lofoten og '17e-
steraalen i Aarene 1861-1865 :

Aar.

Antal Fisk, beregnet efter
store Hundreder.

Tønder Lever. Tønder Rogn.

Inden Op-
synsdi-
strictet.

lUdenfor Op-
rynsdi	 I Tilsammen.

I	 strictet.

Inden Op-
synsdi-
strictet. strictet.

l Udenfor Op-
synsdi-	 . Tilsammen.n	 -I de	 On p

synsdi-
strictet.

Udenfor Op -
synsdi-
strictet.

Tilsam Men.

1861 16,500,000 2,049,500 18,549,500 64,000 7,939 71,939 14,000 3,473 17,473
1862 9,500,000 2,133,900 11,633,900 30,000 8,472 38,472 7,000 2,690 9,690
1863 14,500,000 1,515,700 16,015,700 40,000 7,437 47,437 10,000 2,407 12,407

1864 8,500,000 2,007,000 10,507,000 24,000 7,834 31,834 6,000 3,064 9,064
1865 15,500,000 1,479,740 16,979,740 40,000 6,009 46,009 16,000 2,389 18,389

Summa 64,500,000 9,185,840 73,685,840 198,000 37,691 235,691 53,000 14,023 67,023

Gjennemsn. 12,900,000 1,837,168 14,737,168 39,600 7,538 47,138 10,600 2,804 13,408

Al den förste af disse Fortegnelser sees, at Sögningen til
dette Fiskeri omtrent er den samme som för, uagtet den frie
Benyttelse af Fiskehavet, som efter de nu bestaaende Forholde
finder Sted, vistnok har bevirket, at ældre og mindre brug-
bare Folk, især fra Fjorddistricterne, i större Antal end tid-
ligere have trukket sig ud af denne Bedrift. Dette maa imid-
lertid ansees for et Gode, da derved er givet Plads for yngre
og bedre Kræfter, som ikke mangle. De större Fluctuationer
i Sögningen, som sees at have fundet Sted, formenes væsent-
ligst betingede af de meer eller mindre gode Forhaabninger
om Fiske Finmarken, som bevirke, at en större eller mindre
Mængde af den nordenfor værende Almue bliver hjemme. Af
den fiskesögende Almue er fremdeles som tidligere omtrent de
/. Dele hji3mffiehörende her i Amtet. Da Fiskeriet paa Yder-.
siden i de senere Aar er drevet med Held, hvilket formenes
væsentligst at maatte tilskrives det gunstige Veir, som i disse
har været det herskende i den Tid, da dette Fiskeri foregaar,
har Deeltagelsen i samme været i stadigt Tiltagende, og be-
virket, at Værene ere blevne forsynede med bedre Roerboder
end forhen, tildeels ogsaa, at der er opstaaet nye Vær, saa-
som i Gimsö. Tidligere er Fiskeriet i denne Deel af Districtet
alene drevet med Garn; i den seneste Tid har man i Borge
gjort heldige Forsög med Liner. Paa Indresiden - inden
Opsynsdistrictet - var Linebruget ved Udgangen af forrige
Femaar aftaget, og Garnbruget tiltaget, medens det Omvendte
sees at have været Tilfældet i det sidstforlöbne. Om Line-
brugets Aftagen bemærkede jeg i min forrige Beretning, at

man var tilböielig til at söge Aarsagen dertil i det efter Loven
af 23de Mai 1857 mere udstrakte Fællesskab i Havets Afbenyt-
telse, der ansees mindre fordeelagtig for dette Redskab ; den
samme Grund, som dengang anförtes for Linebrugets, anföres
nu for Garnbrugets Aftagen.

Antallet af Fartöier, som have sögt Opsynsdistrictet under
Vinterfiskerierne, har udgjort i 4861 444, i 1862 403, i 1863
411, i 1864 400 og i 1865 423, gjennemsnitlig omtrent 416
aarlig, og disses Besætninger i 1861 2,026, i 1862 1,892, i
1863 2,020, i 1864 2,027 og i 1865 1,958, gjennemsnitlig
henved 2,000. Til den övrige Deel af Fiskeridistrictet, hvor
den fangede Fisk saagodtsom udelukkende virkes til 'Törfisk,
söge kun ganske faa Kjöbefartöier. Det gjennemsnitlige Antal
af Fiskere udgjör efter den ovenanförte Tabel 24,320 aarlig„
og Antallet af samtlige Deeltagere i dette Fiskeri uclgjör saa-
ledes Aar om andet omtrent 26,500.

Disse Talstörrelser grunde sig paa Optegnelser, hvis Rig-
tighed ikke i nogen • Maade kan drages i Tvivl. Anderledes
forholder det sig derimod med de i den anden af de ovenan-
förte Fortegnelser meddelte Opgaver over Fiskeriets Udbytte,
da disse væsentligen stötte sig til Skjön, som efter Sagens
Natur umuligt kunne være fuldkommen sikkre, men kun i mere
og mindre Grad kunne nærme sig det Rette. Jeg antager der-
for, at det vil være af Interesse at erfare, hvorvidt disse Op-
gayer stemme med de Oplysninger om Udbyttets Störrelse,
som man paa anden Maade har Adgang til at erholde, og
skal i den Anledning her meddele



Aar. Sild.Rogn.Tørfisk.

388,950 Voger
317,172
208,593
324,691
281,709 -

28,551 Tönder
20,042 -
17,672
21,455
23,117

19,329 Tönder
12,438 -
19,433
17,609
18,123

74,188 Tönder
52.023 -
68,713
20,360
13,687

1861
1862
1863
1864
1865

Summa 1,521,115 Voger 110,837 Tönder 86,932 Tönder 228,971 TOnder

Gjennemsnit 304,223 Voger ‘22,167 Tönder 17,386 Töndnr 45,794 Tönder

S. Nordlands Amt.	 C. No. 2.	 13

Opgave over de til Nordlands Amts  Medicinalfond af til samme afgiftspligtige Fiskevarer i Aarene 1861-1865 indbetalte Belt% :

nAar.

Uden Tillæg af Ineassationsgebyhr,

Af Raafisk.

af andre
af Raafisk 6

Fiskevarer 2 pCt.

1 Af Tørfisk, Tran,1 	 Tilsammen.Rogn og Sild.

pCt. og Med Tillæg af Incassationsgebyr, af Raafisk 6 pCt. og
af andre Fiskevarer 2 pCt.

Af Raafisk Af Tørfisk, Tran,
Rogn og Sild, Tilsammen.

Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill.
1861 1,750 112 4,937 63 6,688 55 1,862 83 5,038 35 6,900 118
1862 906 43 3,713 50 4,619 93 964 25 3,789 24 4,753 49
1863 2,024 80 3,221 73 5,246 33 2,153 108 3,287 43 5,441 31
1864 1,335 40 3,500 94 4,836 14 1,420 - 68 3,572 27 4,992 95
1865 1,932 87 3,248 56 5,181 23 2,056 11 3,314 91 5,370 102

Summa 7,950 2 18,621 96 26,571 98 8,457 55 19,001 100 27,459 35

Gjennemsnit 1,590 - 3,724 43 5,314 43 1,69159 3,800 44 5,491 103

og folgende Sammendrag af de Medicinalfondets Regnskaber for Aarene 1861.-1865 vedliggende Opgaver fra Toldeassererne
over de fra Nordlands Amt til Toldstederne indförte Fiskevarer, hvoraf  er svaret Afgift til Fondet:

Ganske nöiagtigt stemmer vistnok dette Sammendrag ikke
med den ovenfor meddelte Opgave over Afgiftsbelöbene, men
Uovereensstemmelserne, som maa være bevirket ved Feiltagelser
under Nedskrivningen og Optællingen af de mange Smaasum-
mer, dreie sig i det Hele kun om nogle faa Dalere, og ere
derfor saa uvæsentlige, at Sammendraget er lige brugbart for
öiemedet. De ligeledes mindre væsentlige Uovereensstemmelser
mellem de ovenanförte Afgiftsbelöb, for de 4 förste Aar, af
fisk, Tran, Rogn og Sild og tilsvarende Opgaver i den til
Revision af Lovgivningen om Medicinalafgiften i sin Tid ned-

satte Commissions underdanigste Indstilling af  iste Marts 1865 og
Opsynsehefens Beretning for 1865 - ere efter derom anstillede
nærmere ,Undersögelser at tilskrive Feil i sidstnævnte Opgaver.

Beregnes den til Klipfisk virkede Raafisk efter de i hvert
Aar indbetalte Afgifters Belöb - et stort Hundrede for hver
3 Skilling i Afgift - og den i foranstaaende Sammendrag
Voger opförte Törfisk efter, som den sædvanligen ansættes, til

stort Hundrede pr. Vog, skulde Fangsten, angivet i Stykketal,
efter store Hundreder have -adgjort :

Aar. Fisk, virket til Tørfisk. Fisk, virket til Klipfisk.
._._

Tilsammen.

1861 9,723,760 Stykker 7,450,780 Stykker 17,174,520 Stykker
1862 7,929,300	 - 3,856,840	 - 11,786,140	 -

1863 5,214,830	 - 8,615,600	 - 13,830,430
1864 8,117,290	 - 5,682,280	 - 13,799,560	 -

1865 7,042,730	 - 8,224,380	 - 15,267,110

Summa 38,027,890 Stykker 33,829,840 Stykker 71,857,710 Stykker

Gjennemsnit 7,605,590 Stykker 6,765,980 Stykker 14,371,550 Stykker

Det hele Udbytte i Femaaret efter Opsynsehefens Opgaver
udgjör som ovenfor . anfört 64,500,000 Stkr., men for Sammen-
ligningen med Indholdet af her opförte Tabel maa derfra

trækkes, hvad der af Udbyttet er medgaaet til  Fortæring under
Fisket, hvilket beregnes til Million aarlig, for Femaaret alt-
saa 2,500,000, hvorefter bliver igjen 62,000,000. Efter Fog-
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dens Opgave udgjör Udbyttet udenfor Opsynsdistrictet 9,185,840
Stkr., hvoraf mindst det de 9 Millioner overskydende Antal
ligeledes maa være medgaaet til Fortæring.  Lægges disse 9
Millioner til de af Opsynschefen opgivne 62, faar man altsaa i
det Hele 71 Millioner, eller noget mindre end det Antal, hvoraf
der er svaret Afgift.

Af hvad der fiskes inden Opsynsdistrictet, virkes gjennem-
snitlig omtrent ligemeget til Törfisk og Klipfisk, dog er dette

Forhold i de forskjellige Aar underkastet ikke ubetydelige
Afaandringer, h'vorom Oplysninger indeholdes i de af Opsyns-

chefen meddelte Opgaver over Udbyttets Störrelse. Hvad der
fiskes udenfor Opsynsdistrictet virkes som oven bemærket nm-
sten udelukkende til Törfisk. Ansættes dette for hvert af
Aarene 1861, , 1862 og 1864 til 2 Millioner og for hvert af
de övrige 2 Aar til 11 Million, hvilket temmelig nær svarer til
de ovenanförte ved Sammentælling af flere mindre Summer
fremkomne Belöb, skulde Forholdet mellem Tilvirkningen af
Törfisk og Klipfisk efter de af Opsynschefen og Fogden med-
delte Opgaver stille sig saaledes som nedenstaaende Tabel
udviser:

Aar. Fisk, virket til Tørfisk. 1Fisk, virket til Klipfisk. Tilsammen.    

10,000,000 Stykker
7,500,000
4,500,000
5,000,000	 •••■•••••••

7,500,000

8,000,000 Stykker
3,500,000

11,000,000
5,000,000	 •■•■•••■■

9,000,000

18,000,000 Stykker
11,000.000 —
15,500,000
10,000,000
16,500,000

34,500,000 Stykker

6,900,000 Stykker

36,500,000 Stykker

7,300,000 Stykker

71,000,000 Stykker

14,200,000 Stykker

1861
1862
1863
1864
1865

Summa

Gjennemsnit

Sammenholdes irör- og Klipfiskpartierne i den nwstfore-
gaaende med de tilsvarende Partier i denne Tabel, sees det,
at Opgaverne over Törfiskpartierne i den sidste i det Hele
taget ere noget mindre end i Min, medens det Omvendte er
Tilfældet med Klipfisken, over hvilken Opsynschefens Opgaver
gjennemsnitlig ere lidt over 1, Million eller 7-1 pCt. Mere end
de Raafiskpartier, hvoraf der er erlagt Medicinalafgift. Denne
sidstnævnte Uovereensstemmelse finder imidlertid sin höist rime-
lige Forklaring i, hvad der i den ovenfor nævnte Commissions-
indstilling af Iste Marts 1865 pag. 42 og 43 er oplyst om
den som Folge af den da gjzeldende Lovgivnings Bestemmelser
stedfindende Mangel af Midler til at controllere Medicinalaf-

' giftens og fornemmelig Raafiskafgiftens rigtige Erlæggelse, en
Mangel, som har været i den Grad erkjendt, at den i sin Tid
först fremkaldte Motion om Forandringer i disse Bestemmelser,
og som utvivlsomt har givet Anledning til, at ikke ubetydelige
Raafiskpartier, maaske endog adskilligt mere end de ovenfor
nævnte 71 pCt. aarligen, ere unddragne fra at svare Afgift.
Jeg formener derfor, at der er mere Grund til at antage, at
Opsynschefens Opgaver over Raafiskpartierne ere for lave end
for höie, og finder ogsaa Bestyrkelse for denne Formening
hans Opgaver over de övrige afgiftspligtige Fiskevarer, navn-
ligen Törfisken og Rognen, som en Sammenligning af de her-
omhandlede Tabeller utvivlsomt viser at være for lave. Vistnok
indbefatter Opgaven over Törfiskpartierne, .beregnede efter Me-
dicinalafgiften, ogsaa den under Sommer- tg Hjemfiskerierne
til saadan Vare virkede afgiftspligtige Fisk, men efter de Op-
lysninger, jeg derom har havt Anledning til at erhverve, maa denne
antages at udgjöre et ialfald i Forhold til Udbyttet af Lofot-
fisket höist ubetydeligt Qvantum, som maaske neppe zeqviValerer
hvad der ogsaa af Törfisk er unddraget for Afgifts Frlæggelse
og hvad der af Lofotfisket hjemföres til Huusbrug.

Med Hensyn til Opgaverne over Udbyttet af Lever, hvoraf

2 Tönder give 1 Tönde Tran, er det at bemærke , at Fiskerne
fra Senjen og Tromsö sædvanligen ikke sælge Leveren i Lofo-
ten, men tage den med til deres Hjem for der at brændes til
Tran, som derfra igjen udfört ikke svarer Afgift til Nordlands
Amts, men til Senjen og Tromsö Fogderies Medicinalfond, samt
at Forbruget af Tran her i Amtet, deels til Belysning og deels
til Smurning og Maling, er ganske betydeligt. Tages tilbörligt
Hensyn hertil, er der heller ikke -Grund til at antage, at Lever-
udbyttet skulde være for höit anslaaet.

Jeg har saamegetmere fundet mig opfordret til med mu-
ligste Nöiagtighed at granske den heromhandlede Sag, som der
fra visse Hold aarlig höres lydelige Klager over Opsynschefens
uforsvarligt höie Opgaver over Fiskeriets Udbytte, Klager, som
fremförte med Suffisance og stadig gjentagne have vundet
Tiltro blandt Almuen, der ikke har Anledning til nærmere at
undersöge Forholdene, og visselig virket skadeligt ved at svække
dens Tillid til Opsynets Beretninger. Hvor ubeföiede disse
Klager have været, formenes - tilstrxkkeligt godtgjort ved det
Anförte.

Men om end Opgaverne heller maa antages at være Tor
lave end , for höie, har Udbyttet af Vinterfiskeriet i Lofoten dog
med Hensyn til Fangstens Störrelse i det forlöbne Femaar,
især i Aarene 1862 og 1864 været meget mindre, end hvad
man för har anseet som Middelsfiskes Udbytte. Grunden hertil
have Modstanderne af Loven af 23de Mai 1857 gjerne villet
söge i de ved denne etablerede nye Forholde, navnligen i den
friere og mere uindskrænkede Benyttelse af Fiskehavet, hvortil
den har aabnet Adgang. Det anföres som en Kjendsgjerning,
at Fiskerierne ere aftagne, siden Loven kom til Anvendelse,
og denne Paastand er saa ofte gjentaget baade i Skrift og Tale,
at den tilsidst har vundet Tiltro ogsaa i videre Kredse. Men
man maa have glemt, eller ogsaa ikke villet erindre, at den
for dette Fiskeri mindre gunstige Periode allerede begyndte Aaret



Fiskeriproducterne. 1861. 1862.  

Spd.
-

1863.	 I	 1864. 1865.

Fisk pr. stort Hundrede
Lever pr. Tönde .
Rogn pr. Tönde .

Spd.
51

411.

Spd.
6 —

6i Spd.
61

—

Spd.
61
5
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1857, medens Loven först traadte i Kraft og kom til Anven-
delse i Aaret 1859. Beregnet efter Medicinalafgiften, som,
om den end ikke kan ansees for en fuldkommen" sikker, dog
maa kunne fölges som en for det hele Tidsrum, det her gjæl-
der, omtrent lige paalidelig Maalestok, var Udbyttet af 1857
Aars Fiske omtrent 2 Million mindre end 1860 Aars Udbytte,
samt omtrent to Hundrede Tusinde mindre end Udbyttet i
1861, og i det hele Tidsrum, hvorom her tales, har med  Und-
tagelse af Aarene 1862, 1863 og 1864, intet Aar givet saa
lidet Udbytte som Aaret 1858, der ogsaa kun staar lidt mere
end Million over hvert af Aarene 1863 og 1864. Den an-
förte Paastands Urigtighed tör herved ansees tilstrækkeligt
godtgjort. At mange andre Paastande vedrörende nævnte Lov,

-saasom om det i Forhold til, hvad der var Tilfældet i tidligere
Dage, overordentlig store Redskabstab, som nu skal finde Sted
m. V., ere ligesaa ubeföiede, er höist antageligt, om end dette
formedelst Forholdenes Beskaffenhed ikke paa lignende Maade
kan bevises ved statistiske Data. Hvad iövrigt disse Forholde
angaar, da har jeg som Medlem af den i 1865 til Revision af

Lovgivningen vedkommende Lofotfisket naadigst udnævnte Com-
mission havt Anledning til i underdanigst Indstilling af 27de
September s. A. nærmere at udtale min Mening om samme
og tör derhos ansee det ufornödent her videre at beröre dem.

At Skreifiskériet nu i en Række af Aar har været mindre
end tidligere, er efter min Mening udelukkende at tilskrive saa-
danne naturlige Aarsager, som vi mangle Midler til nærmere
at udgranske, og Traditionen vil ialfald vide, at saadanne
uheldige eller rettere sagt mindre gunstige Perioder ogsaa ere
indtrufne i en ikke meget fjern Fortid, fra hvilken paalidelige
Optegnelser savnes. Saavidt jeg har havt Anledning til at er-
fare, er det derfor heller ikke mange, som nære nogen 'alvorlig
Frygt for, at en gunstigere Periode ikke atter vil indtræde.

Har Fangstens Störrelse været forholdsvis ringe, er dette
imidlertid for Almuens Vedkommende fuldt erstattet ved de
hidtil uhört höie Priser paa Fiskeriproducterne i det forlöbne
Femaar. Efter Opsynschefens Beretning for 1865 meddeles
herved folgende Oversigt over de gjennemsnitlige Salgspriser i
Lofoten:

og efter en sammesteds for Opsynsdistrictets Vedkommende
*udfört Beregning ligeledes fölgende Oversigt over Bruttoværdien
efter disse Priser af Vinterfiskeriets samlede Udbytte i hele
Fiskeridistrictet:

	i 1861 .	 1,335000 Spd.

	

i 1862 .	 .	 866,000

	

1863 . 	  1,391,000

	

1864 .  	 922,000

	

1865 .   1,436,000 —

Tilsammnn 5,950,000 Spd.

aarligt Gjennemsnit 1,190,000 Spd.
hvoraf omtrent falder paa Fiskere af Nordlands Amt.

Til at levere nogen tilsvarende Oversigt over Nettovær-

dien seer jeg mig ikke istand, da jeg mangler dertil brugbare
Materialier. At Fiskeriet maa have svaret god Regning, synes
man imidlertid berettiget til at slutte alene af den Omstæn-
dighed, at det, som bemærket af Fogden i Söndre Helgeland,
Aar efter Aar drives af de samme Fiskere, ofte med  broget
Udstyr og Kraft, og at mange driftige Mænd hovedsagelig ved
det have erhvervet sig Velstand.

Den Hyre, der betales en Leiekarl i Lofotfisket, er al-
mindeligvis 25 Spd. og Kosten eller 35 Spd. paa den Leiedes
egen Kost.

Over Fiskepriserne i Bergen meddeles nedenstaaende Ud-
drag af de for hvert Stævne udfærdigede Priscouranter, der
omfatte alleslags Fiskeproducter fra Nordlandene med Undta-
gelse af Klipfisk og Sild:



16
	

C. No. 2.	 Nordlands Amt.

Fiskeproducter.

1861 1862
......_

1863
_____

1864 1865
_..._

isle	 Stævne	 2det Stævne iste	 Stævne	 I 2det	 Stævne iste	 Stævne	 I 2det	 Stævne isle	 Stævne	 I 2det	 Stævne late	 Stævne I 2det Stævne

Spd.	 I Skill. Spd.	 I Skill. Spd,	 I Sk•ll.	 1 Spd.	 I	 Skill. Spd.	 I	 Skill. 	Spd.	 I	 Skill. Spd.	 1	 Skill, 1	 Spd.	 I	 Skill. Spd.	 I	 Skill. I	 Spd.	 Skill.

Tran, blank	 pr. Td. 13 - 12 60 16 - 15 60 18	 I - 18 60 19 - 18 60 17 - 15 60

Do. bruun-blank - 12 60 12 - 15 - 15 - 17 - 17 60 18 - 18 - 16 15 -
Do. bruun	 - 12 - 11 60 14 60 14 60 16 - 17 - 17 60 17 60 15 - 14 60
Rogn	 - 6 - 6 60 7 - 8 - 6 60 7 24 6 24 7 60 7- 60 8 60

Rundfisk	 pr. Vog 1 12 1 12 1 18 1 24 1 48 1 54 1 30 1 24 1 36 1 48

Do. Höstfisk	 - 96 - 96 - 96 - 96 1 -, 1 - - 102 - 96 102 1 -

Torsketitling	 --- 1 6 1 12 1 12 1 18 1 30 1 30 1 24 1 12 1 24 1 36

Hysetitling	 - - 48 - 60 - 60 - 66 - 78 - 84 - 72 - 72 - k - 96

Rödskjær, hjæld-
törret	 - - 114 1 12 1 12 1 24 1 24 1 18	 1 - 108 - 102 - 102

Rödskjær, berg-
törret	 - - 114 1 12 1 12 1 24 1 24 - 114	 - 96 - 84 - 78 - 78

Brosmer.,Röskjær - - 72 - 90 - 84 - 90 - 96 - 96	 - 78 - 72 - 78 - 78
Do. runde	 - 48 - 60 - 60 - 66 - 78 - 84	 - "72 - 72 - 72 - 72

Længer	 - 1 12 1 60 1 24 1 60 1 24 1 18	 1 - - 114 1 - 1 12
Storsei	 - - 108 1 6 1 6 1 12 '	 1 6 1 -	 - 102 - 93 - 84 - 102
Middelssei	 - - - 72 - 90 - 90 - 108 - 102 - 108	 - 90 - 84 - 72 - 72

Smaasei, Iljæld-
törret	 ,	 - - 48 - 60 - 60 - 72 - 72 - 72	 - 60 - 54 - 48 48

Smaasei, berg-
törret	 - - 36 - 48 - 48 - 60 - 60 - 601	 - 48 - 42 - 42 - 42

Paa Klipfisk er Gjennemsnitsprisen i Byerne opgivet at
have været folgende: i 1861 1 Spd. 28 Skill., i 1862 1 Spd.
76 Skill., i 1863 1 Spd. 72 Skill., i 1864 1 Spd. 42 a 1 Spd.
72 Skill. og i 1865 1 Spd. 48 a 1 Spd. 60 Skill. pr. Vog.

Samtidigt med Vinterfisket i Lofoten og Vesteraalen er
der i Femaaret ogsaa drevet noget Skreifiskeri i Rödö, Lurö
og Vegö Præstegjelde. Om disse Fiskerier meddeles i ved-
kommende Lensmænds Beretninger : fra Rödö, at der i de to
sidste Aar • er begyndt at udvikle sig Skreifiskeri ved Myköerne,
hvortil en stor Deel af Almuen har sögt hen og gjort godt
Fiske; fra Lurö, at Skreifiskeriet i Thrænen er betydelig til-
taget, saaledes at det i 1865 sysselsatte over 100 Baade, me-
dens det i 1861 blot dreves af omtrent 50; og fra "Vegö, at
et nyt Fiskeri i Femaaret er opfundet, nemlig Skreifiskeri
ved Bremsteen, der i de 2 sidste Aar er drevet med særdeles
Held, og i 1865 sysselsatte 7 Garn- og 2 Linebaade, og da gav
næsten dobbelt saa stort Udbytte pr. Baad, som det, der er-
holdtes med lignende Udrustning i Lofotfisket. Man nærer
Haab om, at disse Fiskerier fremdeles ville udvikle sig til
större Betydning, og ialfald blive til megen Fordeel for de Di-
stricter, inden hvilke de forefalde.

Sommerfiskerierne, som fornemmelig drives i Maanederne
Juni og Juli i de ydre Dele af Kystdistrictet, have i det for-
löbne ligesom i det næstforegaaende Femaar kun givet ringe
Udbytte; kun i Dverberg har det været noget fordeelagtigere
end i de nærmest foregaaende Perioder. Sögningen til disse
Fiskerier er ogsaa meget aftaget, hvilket utvivlsomt er at be-
tragte som et Gode, da de i Almindelighed kun af Hjemfolket

kunne drives med Forded, medens Fortjenesten for Andres
Vedkommende sjelden svarer til de med Udrustningen forbundne
Udgifter og den Arbeidskraft, som de udkræve. Udbyttet be- .

staar hovedsagelig i Sei, der almindelig fanges med Synkenot;
forövrigt Længer, Smaatorsk og ilyse, der virkes til Törfisk,
samt Qveite, hvoraf endeel i saltet Stand afhændes deels til
Tromsö og deels til Huusbrug inden Districtet.

Vaar- og Höstfangsten af Torsk, Sei, Længer og Qveite i
Vesteraalen har været större end sædvanlig, hvilket især skyl-
des det i Öksnms og tildeels i Dverberg foregaaende gode
Höstfiske efter Torsk og Sei, samt den i BO fangede Skraap
eller Vaartorsk. I Forbindelse med det almindelige Hjemfiske,
der foruden de ovenfor nævnte Fiskesorter tillige omfatter
Uver og tildeels Flyndre, yde de heromhandlede Fiskerier altid
et meget betydeligt Bidrag til Almuens  daglige Behov af Fö-
demidler, der i Kystdistrictet for en saa væsentlig Peel bestaar
i Fisk, deels i fersk og deels i saltet Stand, hvorimod de som
ovenberört kun have afgivet lidet til Udförsel. Over Udbyttets
Störrelse er indhentet Opgaver fra Lensmændene, men de fin-
des ikke at egne sig til Meddelelse, idet de ere for ufuldstæn-
stændige og upaalidelige til at tjene til Veiledning ved Afgi-
velsen af et almindeligt Skjön. Kun bemærkes, at Udförselen
af Sei ifölge den ovenfor nævnte Commissionsindstilling af Iste
Marts 1865 i hvert af Aarene 1862 og 1863 skal have udgjort
omkring 50,000 Voger.

I Slutningen af Femaaret blev der gjort Forsög med
Bankfiskeri Vest af Lofoten, men uden heldigt Resultat, som
man antager formedelst Ubekjendtskab til Bankernes Beliggenhed
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og Udstrækning. Naar disse engang blive oploddede, er der
ikke Tvivl om, at Forsögene ville blive gjentagne.

Sildefiskerierne, der forefalde fra August Maaneds Begyn-
delse til Aarets Udgang med stor Uregelmæssighed baade med
Hensyn til Tid og Sted, og med yderst forskjelligt Resultat i
de forskjellige Aar, have især i Femaarsperiodens 2 förste Aar
giyet 'et meget tilfredsstillende Udbytte. Ogsaa over dette er
indhentet Opgaver fra Lensmændene, men hvad der ovenfor
er bemærket om Opgaverne vedkommende Sommer- og Hjem-
fiskerierne gjælder ogsaa disse; at paalidelige Oplysninger om,
et Fiskeri, som foregaar snart his t. og snart her i et vidtlöf-
tigt Lensmandsdistrict, og som derhos forefalder til ubestemte
-Tider og snart drives af Districtets Befolkning alene, snart af
Almue fra andre Districter tillige, ikke lettelig lader sig ind-
hente af en enkelt Mand, som desuden har mange andre Ting
at varetage, siger sig selv.

Til at betegne, naar og hvor de betydeligere Sildefiskerier
ere foregaaede, ere Opgaverne dog tilstrækkeligt paalidelige,'
og i dette Öiemed skal jeg derfor tillade mig herved at med-
dele dem, forsaavidt de lyde paa en Fangst af mere end 5,000
Tönder: 1861 i Hemnæs 20,000, i Nesne 11,000, i Bodö
32,000 og i Folden 6,000; 1862 i Nesne 9,500, i Lurtl 5,100,

Bodö 8,000, i Folden 8,000 og i Lödingen (Tysfjorden)
100,000; 1863 i Gildeskaal og Beieren 10,000 ; 1865 i Nesne
5,500, i Gildeskaal og Beieren 7,800, i Bodö 7,350 og i Sort-
land - 10,000.

Om Sildeexportens Störrelse indeholdes Oplysning i det
ovenfor meddelte Sammendrag al de Medicinalfondets Regnska-
ber vedliggende Opgaver fra Toldeassererne over de fra Amtet
til Toldstederne indförte Fiskevarer, af hvilket Sammendrag
den sees gjennemsnitlig pr. Aar at have udgjort 45,794 Tön-
der, medens det af Beretningen for forrige Femaar sees, at den
i Aarene 1856, 1857, 1858 og 1859 tilsammen kun udgjorde
25,017 Tönder. Naar man i de nævnte Opgaver söger Op-
lysning om Sildeexporten i de forskjellige Aar for derefter at
bedömme Udbyttets Störrelse i det Hele taget, or det imidler-
tid nödvendigt at mærke sig, at Sildefiskerierne fornemmelig
forefalde fremover Hösten, og at Udförselen saaledes sædvan-
ligst foregaar efter September Maaned, ved hvis Udgang Op-
gaverne ere meddelte, og ofte först i det paafölgende Aar,
saaled.es at en större Deel af den i det ene Aar producerede
Sild först er indtaget i det paafölgende Aars Opgaver, samt
at der er Grund til at antage, at ikke ubetydelige Sildepartier,
udförte i Fartöier, hjemmehörende udenfor Amtet, ere und-
dragne Erlæggelse af Medicinalafgift, og saaledes ikke ind-
komne i Opgaverne. Hvad der af Sild medgaar til Fortæring
inden selve Amtet er ganske betydeligt, da aell, saavidt An-
ledning dertil gives, hörer til Almuesmandens daglige Kost,
og en stor Masse anvendes derhos deels i fersk og deels
saltet Stand til Fiskeagn, fornemmelig under Vinterfiskeriet
Lofoten. Tages alt dette i behörig Betragtning, er det klart,
at det samlede Udbytte maa have været meget stort. Og dog
er det ikke at betvivle, at det vilde have været uberegneligt
större, hvis Commimicationsforholdenes Mangelagtighed ikke
havde lagt saa væsentlige Hindringer iveien for disse Fiske-

riers Drift. Det er derfor intet ugrundet Haab, at de ville
blive af langt större Betydning end tidligere baade for Di-
strictet og det hele Land, naar de berörte Forholde tidsmæs-
sigen udvikles og forbedres.

Af den fiskede Sild hidrörer en Deel fra et i de seneste
Aar opdaget, tidligere ukjendt Fiske af en anden Sildesort
end den s sædvanlige saakaldte Sommersild. Den gaar her under
Navn af Storsild, Havsild eller Slosild, hvilket sidste forresten
ogsaa betegner en blandt Sommersilden forekommende mavrere
og ringere Sort, hvorfra den er meget forskjellig, er omtrent
af samme Störrelse som den almindelige Vaarsild eller Graa-
beensild, indeholder ligesom denne Melke og Rogn, og fölges
ligeledes af en större Sort Hval (fornemmelig den almindelige
Sildehval) samt store Stimer af Storsei og Torsk. Den siges
at være federe og finere end den 'almindelige Vaarsild, men
har iövrigt megen Lighed med denne, og det er formeentlig
endnu uafgjort, om det ikke er den samme Sildesort. Jeg har
i saa Henseende sögt nærmere Oplysning hos en af de större
Sildehandlere i Bergen, som havde indkjöbt en Ladning af
samme, men Meningerne derom vare delte blandt Folk, som
vare vante til at omgaaes dette Slags Vare. Ifölge vedkom-
mende Fogeds Beretning skulle store Stim af denne Sild
lige siden 1861 have staaet udenfor Lofoten sag Vesteraalens
Nordkyst, flere Mile fra Land, men kun sjelden være kommen
Kysten saa nær, at Fiskerne have kunnet naa den. Naar dette
har været Tilfældet, har den dog aldrig sögt ind i Fjordene,
saaledes at man har kunnet anvende almindelige Stmignöter,
men holdt sig paa aaben Sö omkring 4 Miil fra Land.

Almuen manglede baade den fornödne Indsigt og Udrust-
ning til at fiske den her, og kun en Ubetydelighed af de store
Masser er derfor bleven opfisket, meest ved at öse den af Söen,
og tildeels ved Synkenot og enkelte dertil anskaffede Garn.
Det Meste er fisket i Öksnæs, nemlig i 1863 2,000, i 1861
3,000 og i 1865 5,000 Tönder. I Dverberg fiskedes i 1863
250, i 1864 650 og i 1865 1,120 Tönder, og i Bö i 1863
450, i 1861 600 og i 1865 1,000 Tönder; tilsammen omtrent
14,000 Töider. Driften af dette Fiskeri er forbundet med.
store Vanskeligheder, da det foregaar i den mörkeste, veir-
haardeste Aarstid — fra Slutningen af October til först i De-
cember ved en yderst farlig Kyst, der mangler Havne, hvor
Kjöbefartöier kunne söge hen.

Om det skal blive af nogen större  Betydning, vil det der-
for blive nödvendigt at have Salterier paa Land og Oplag af
Tönder og Salt. Fisket er drevet med de almindelige nord-
landske Baade, som imidlertid skulle være lidet skikkede til
dette Brug i aaben Sö, hvortil Listerbaaden formeentlig vilde
være den mest velskikkede. Enkelte have den Formening, at
Silden allerede i Slutningen af August staar under Kysten,
skjønt i flere Miles Afstand, men det er mig ubekjendt, hvor-
paa de grunde denne Formening. Skulde den være rigtig,
vilde man have den Fordeel at kunne drive dette Fiskeri tid-
ligere i Efteraaret, men, naar Fiskerne da flere Dögn ad Gan-
gen maatte holde Söen, vilde andre Baade være sa meget
mere nödvendige. Imod Slutningen af dette Fiskeri i Vester-
aalen er det siden 1863 fortsat ved Thræn.en i Lurö, tildeels
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ogsaa ved Mykðerne i RM. Om Fiskeriet ved Thrienen be-
retter Lensmanden i Lurö : »Vinteren 1863 i Slutningen af
November Maaned strömmede Havsilden i store Masser, fulgt
eller dreven af en Mængde Hvalfiske, ind under Land i
Thrænen. Indbyggerne vare uforberedte paa dens Komme, havde
ikke Garn af passende Störrelse, og Fangsten indskrænkede
sig til at sanke op i Fjæren, hvad der var kastet paa Land.
1864 fandt Fiskerne noget bedre udrustede, og fangedes der
da ikke ubetydeligt. I 1865 sögte ogsaa fremmede Fiskere og
Notbrugere derud, Garnfisket blev betydeligt, medens Notfisket
ikke vilde lykkes, deels paa Grund af det under Fiskeriet ind-
træffende haarde Veir, deels paa Grund af Sommersildnotens
mindre Anvendelighed for dette Slags Fiske, deels maaske og-
saa paa, Grund af Formændenes mindre Kyndighed deri. Der
er imidlertid al Udsigt tif, at dette Fiskeri saafremt Sildens
Forekomst skulde blive stadig — vil blive en stor Rigdoms-
kilde for Districtet. Silden skal ikke være af samme Sort
som den saakaldte Vaarsild eller Graabeensild, men af en bedre;
Störrelsen er omtrent den samme".

Endelig er samme Slags Fiskeri noget senere end i Thræ-
nen — nemlig udover December Maaned —  i de 2 sidste Aar
al Fema,arsperioden ogsaa forefaldt red de ydre ber i Herö
mod Grændsen til Nordre Helgeland, og i de sidste Dage af
Aaret 1865 lidt nordenfor ved Aasvær, 2 Mile udenfor Dön-
nws i Nesne. Ved sidstnævnte Sted fiskedes deels med Not
og deels med Garn omtrent 4,000 Tönder, og baade her og
ved Herij var Silden tilstede i uhyre Masser, men Driften for-
hindredes, deels ved stormende Veir, og deels derved, at Al-
much var uforberedt paa Sildens Komme og manglede pas-
sende Redskaber i tilstrækkelig Mængde. Senere ere store
Forberedelser trufne paa disse Kanter til det heromhandlede
Fiskeries fremtidige Drift. At det ikke i det Hele har givet
et större Udbytte, er saaledes alene at tilskrive tilfældige Om-
stændigheder. Silden har været tilstede i uhyre Masser, og
har — hvad der er det Vigtigste siden den viste sig, aar-
lig indfundet sig omtrent til samme Tid af Aaret og ved de
S amme Steder, saa der er grundet Haab om, at dens Forekomst
vil blive stadig og af længere Varighed, og dens Fangst en
ny Erhvervskilde, der i höieste Grad fortjener Styrelsens Op-
mærksomhed. I Betragtning heraf har jeg fundet mig foran-
lediget til her at give en noget udförligere Meddelelse af de
modtagne Beretninger om dette Fiskeri, til hvis Lettelse og
Udvikling der ogsaa sandsynligen allerede i den nærmeste
Fremtid maa blive Spörgsmaal om Foranstaltninger fra det Of-
fentliges Side, saasom Anbringelse af Fæstigheder, extraordi-
nairt Politiopsyn, forbedrede Communicationsforholde m. V.
Som oplysende med Hensyn til Sildens Gang bemærkes frem-
deles, at den i 1864 og 1865 ogsaa har viist sig udenfor
Vegö i Söndre Helgeland, hvor der paa Grund af det ugun-
stige Vejr i sidstnævnte Aar dog kun blev fanget omtrent 120
Tönder, samt at der — saavidt erindres — i Vinteren
sentre end Fisket i Her?), forefaldt et större Fiskeri af for-
meentlig samme Sort Sild ved Kysterne af Romsdal i Nærhe-
den af Christianssund.

Sildepriserne have som sædvanlig været höist forskjellige

efter Conjuncturerne samt Varens Godhed og Beskaffenhed
iövrigt.

Foruden de ovenomhandlede Havfiskerier er ogsaa paa
enkelte Steder foregaaet Fangst af Niser, der skal have været
ganske fordeelagtig for de Enkelte, af hvem den er dreven.
12 a 15 Stykker skulle give 1 Tönde Tran.

Laxefiskeri drives som hidtil paa mange Steder, men af-
giver Intet til Udförsel. Man lægger sig fremdeles lidet efter
dette Fiskeri; dog er i Gildeskaal anskaffet Ruser til Fangst
af Sölax, hvilke Redskaber der för vare ukjendte.

Til Ferskvandsfiske gives fleresteds god Anledning, men
den benyttes lidet.

I 1865 gjordes Forsög i Lofoten med at fiske Skrei med
Synkenot. Om Resultatet end ikke svarede til de Forvent-
finger, man havde Wort sig, var det dog af den Beskaffenhed,
at det ledede til Forsögets Gjentagelse. Forövrigt ere Fiske-
rierne drevne med samme Slags Baade og Redskaber som för,
hvilke man dog har sögt at forbedre saa meget, man har for-
maaet. Garnenes Störrelse foröges baade i Længde og Bredde,
og saavel paa disses som Linernes Forfærdigelse anvender man
den störste Flid, benytter finere Traad og bedre Snöre, og
söger i det Hele taget at gjöre dem saa stærke og for Öie-
medet tjenlige som muligt. For Indförelsen af en forbedret
Bandform er Opmærksomheden vakt, hvorved man navnligen
har havt Listerbaaden for Öie ; efter en af Opsynschefen ved
Lofotfisket anskaffet og Vedkommende udlaant Listerbaad er
ogsaa i Slutningen af Femaaret i Söndre Helgeland bygget et
Par Baade af denne Form. Notbruget i Sildefiskériet er stærkt
tiltaget, og en Mængde nye, store og kostbare Nöter anskaf-
fede. Kort sagt, man har overalt Opmærksomheden henvendt
paa Forbedringer, og det er — som Fogden i Söndre Helge-
land yttrer — umiskjendeligt, at der med Hensyn til Fiske-
rierne eller Fiskebedriften er opstaaet et större Liv og en större
Virksomhedsaand, end som forhen viste sig at være raadende
med Hensyn til denne vigtige Erhvervskilde.

Uden at udtale nogen Formening om, hvorvidt dette  i no-
gen Maade er at tilskrive Loven af 23de Mai 1857, bör jeg
dog ikke undlade at bemærke, at disse Spor til Fremgang först
have viist sig, efterat denne Lov kom til Anvendelse.

I Fiskeproducternes Tilvirkningsmaade er ingen væsentlig
Forandring indfört, kun forlader man mere og mere den gamle
Uskik at anvende forlidet Salt ved Sildens Nedlægning, hvortil
ogsaa benyttes bedre og renere Træer end för. Iövrigt hör
det vel antages, at man efter Indsigt og Evne stræber at faa
Varerne saa gode som muligt.

Til Fiskerierne i Finmarken er Sögningen herfra Amtet i
det forlöbne Fern- aar betydelig tiltaget, og bar ialmindelighed
givet dem, som deri have deltaget, god, ja tildeels endog rig
Fortjeneste. Reisen til disse Fiskerier foregaar i Slutningen
af eller umiddelbart efter Lofotfisket, og de, der alene drive
Loddefisket, kommer ialmindelighed tilbage til Hjemmet i Mai
Maaned, medens de, der tillige deeltage i de sammesteds fore-
faldende Sommerfiskerier, eller söge Fortjeneste ved forefal-
dende Dagarbeide, sædvanligen först returnere i August eller
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September. Head der fiskes, afhændes sædvanlig mod Contant,
men tildeels ogsada mod Bytte i Varer, især Rugmeel.

Til Benyttelse under Vinterfiskeriet har der inden Op-
synsdistrictet i Lofoten siden 1862 været Telegraf, hvis For-
bindelse med Telegrafen söndenfor og Fortsættelse til Fin-
marken med Længsel imödesees af Befolkningen.

E. Bjergværksdrift,

Fuglvigfjeldet og i Nærheden af Gaarden Ormlien i Moe
PrEestegjeld Nord Ranen findes nogle Jernmalmsgruber,
som siges at være rige, men de have ikke været under uaf-
brudt Drift. Efter Lensmandens Opgave have de udbragte
Qvanta Malm udgjort i 1861 280, i 1863 127, i 1864 6-51 ,og
i 1835 1,300, tilsammen 2,358 Tönder. On de ved Driften
benyttede Arbeideres Antal savnes Oplysning. Det i forrige
Femaarsberetning ommeldte Sölvmalmbrud i Mofjeldet samme-
steds er ikke befundet at svare Regning og Driften derfor
nedlagt ; derimod er af et i samme Fjeld: forefundet Kobber-
malmleie i 1862 udbrudt 161 Tönder Kobberm.alm, der er ud-
fört til England. Da Mahnen efter Sigende ikke fandtes at
være af saadan Qvalitet, at Gruben kunde ansees driveværdig,
er dens videre Drift indstillet. Paa Gaarden Lille Altermark
i samme Prmstegjeld brydes Kleber- eller Espesteen, hvoraf
förnemrnelig arbeides Kakkelovnsrör. I Rödö Prmstegjeld har
Lerens Chromfabrik erhvervet Muthingsbreve paa 5 Chrom-
malmanviisninger, som ved Femaarets Udgang endnu ikke vare
benyttede,' og paa -en Plads under Gaarden Gjetvig i Hemnms
er en Marrnoranviisning anmeldt. -Mod Slutningen af Fem-
aaret er i Alstahaug optaget en Svovlkiisgrabe, hvorfra skal
være udfört 3 Ladninger, 2 til Stettin og 1 til Throndhjem ;
Driften har skaffet 30 Arbeidere stadig Sysselsættelse. I Rödö-
fjeldet i Tjötö Preestegjeld har Lerens Chromfabrik havt Chrom-
malmdrift, der i de 2 sidste Aar har sysselsat 8 Mand aarlig
fra Vaar til Höst og en Regnskabsbetjent; om det udbragte
Product savnes Oplysning. I Brönö hugges fremdeles Qværn-
steen, hvilket Arbeide sysselsætter 10 a 12 Mand udenfor
Aannetiderne; Udbyttet anslaaes til 309 Spd. aarlig. Anden
Bjergvdrksdrift end ovenommeldte har ikke fundet Sted.

F. Fabrik- og Industrianlæg.

Nærmere Oplysninger om disse indeholdes i den ovenfor
nævnte Tabel No 2, af hvilken sees, at Fiskeguanofabriker-
nes Antal nu er 3, alle i Vaagens Thinglag i Lofoten, den
ene oprettet 1856 i Leerosen, den anden 1863 i Lyngvær og
den tredie 1861 for fransk Regning i Aavigen. De 2 förste
drives med Vandkraft, den sidste med Damp. Den samlede
Production fra alle 3 Fabrikker udgjorde i 1865 omtrent 21,000
Centner til en Værdi af omtrent 40,000 Spd.

Idet Prisen paa Fiskehoveder er steget, antages Raastof-
fets Værdi nu at andrage til omkring det Halve af Fabricatets
Salgspriis, medens den i forrige Femaar blev opgivet til noget
over een Fjerdepart af samme. Om Indsamlingen af Fiskeho-
veder meddeler Fogden, at den hidtil alene er foregaaet paa
Lofotens Indreside, og at Hovedmassen rimeligviis er leveret
af de Fiskere, som dersteds ikke have sit Hjem, eller ialfald

ikke eie Kreaturer. I det övrige Fiskeridistrict foregaar Be-
driften væsentlig ved Indbyggerne, for hvem Fiskehovederne som
Födemiddel er en saa stor Farnödenhed, at de tildeels betale
dem bedre end Opkjöberne af Guanohoveder.

I Borge skal der saaledes være betalt 30 a 36 Skilling
pr. stort Hundrede til Kreaturföde, medens Prisen i Lofoten,
som i Begyndelsen var 12 Skilling, nu dog neppe overstiger
20 a 24 Skilling.

G. Binæringer.

Med Hensyn til Huusfliden tör jeg, da den ikke kan spo-
res at have gjort nogen Fremgang, og saaledes fremdeles i det
Hele taget staar paa samme lave Trin som för, ansee det til-
strækkeligt at henvise til hvad der om samme er meddeelt
min forrige Femaarsberetning. Med Haandværkere er Distric-
tet i de senere Aar blevet bedre forsynet end för, især ved
Indflytning söndenfra.

Af Fartöier, byggede i Femaaret, findes kun opgivet:
Mo I Jægt, 18 Commercelæster drægtig, i Brönö et Fartöi
paa 200 Tönder, som ved Femaarets Udgang endnu ikke var
fuldt indredet og rigget, og sa,aledes heller ikke maalt, og i
Gildeskaal og Beieren 1 Jægt paa 30 a 40 Læster.

Baadbyggeriet er fremdeles betydeligt i Saltdalen, Ranen
(Hemnws og Mo), Vefsen og Bindalen. I Belem er det der-
imod saagodtsom ophört paa Grund af Skovens Aftagen, og i
Velfjorden bygges kun Baade til eget Brug og af mindre god
Beskaffenhed. Ifölge- vedkommende Lensmænds Opgaver udgjör
det omtrentlige Antal af i Femaaret byggede Baade : i Saltda-
len 600 Storbaade til en Priis af 18 a 30 Spd. og 750
Smaabaade til 5 a 12 Spd.; i Hemnæs 250 Storbaade til 35
a 40 Spd. og 100 mindre Baade til en Priis af 6 a8 til
15 a 18 Spd.; i Mo 460 Storbaade og 1,980 Smaabaade —
Prisen ei opgivet, men formeentlig den samme som i Hemnses ;
i Vefsen 160 Storbaade og 500 Smaabaade, og i Bindalen 250
Torums- og 150 Trerutnsbaade til Salg foruden hvad der er
bygget til Districtets egen Forsyning; — tilsammen omtrent
5,200 Baade. Budbyggeriet udföres gjerne af Bönderne selv
ved Hjælp af deres Tyende, men ogsaa ved leiede Baadbyggere,
der drive det som Haandværk.

Til Fragtfarten benyttes alene mindre Fartöier 	 Jægter,
Jagter, Shipper, Galeaser. 	 Af saadanne fandtes ved Fem-
aarets Udgang :
i Stindre Helgeland 68, dr. 1534 C.-L. med Besætning af 410 Mand

	i Nordre Helgeland 40 - 988	 267

	

Salten . . . . 94 - 1882	 415
Lofoten og Ye-

	steraalen . . . 69 - 1608	 428 —

Tilsammnn 271 dr. 6012 C.-L. med Besætning af 1 520 Mand.

De finde som tidligere Sysselsættelse ved Fiskerierne, Va-
retransport til og fra Byerne, samt Transport af Trælast fra
Namdalen. Fragterne ere omtrent de samme som för, Folke-
hyren maaskee lidt höiere. Fra Lofoten og Vesteraalen til
Bergen betales 8 a 10 Skill. pr. Vog Törfisk, 6 Skill. pr. Vog
Klipfisk, 60 a 72 Skill. pr. Tönde Tran, Rogn og Sild (fra

3*
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Vesteraalen 90 a 96 Skill.), 2 Spd. pr. Tusinde Raafisk til
Törrepladsene i Salten, og 8 a 1.0 Spd. pr. Commercelæst Træ-
last fra Namdalen. Fra Salten betales omtrent samme Frag-
ter; fra Helgeland noget mindre. Afskiberne ere derhos swd-
vanligen tilstaaede fri Retourfragt for de Fornödenhedsvarer,
de 'erholde tilbage fra Kjöbstæderne.

Opgaverne over Folkehyren ere meget forskjellige fra de
forskjellige Districter. Tidligere betaltes den med et bestemt
Belöb pr. Stævne eller Tour; i den senere Tid er det blevet
mere og mere almindeligt at betale Maanedshyre til Folkene,
medens „Styrmanden" (Föreren) nu som för aflönnes for Touren,
forsaavidt han ikke staar i Rhederens faste Tjeneste. I sidste
Fald er hans Aflönning fra 50 til 100 Spd. om Aaret ; erholder han
Aflönning pr. Tour udgjör denne for en Bergensreise i Lofoten
og Yesteraalen 35 a 40 Spd., i Salten omkring 25 SO., og i

Helgeland 18 a 25 Spd. Folkehyren i Lofoten og Vesteraalen er
10 a 16 Spd., i Salten 10 a 14 Spd. og i Helgeland 7 a 10
Spd. pr. Bergenstour, eller pr. Maaned 6 a 10 Spd., Alt paa
egen Kost. At de saakaldte Seilingskarle fremdeles kunne
haves til saa lave Priser, medens al anden Arbeids- og Tje-
nerlön er betydeligt steget, formenes alene at kunne tilskrives
Lysten til det magelige Liv ombord i Jægten, og den Adspre-
delse, som Opholdet i Byerne medförer. Det for Nordlandene
egne, tidligere saa almindelige Befragterivæsen med de saakaldte
„Bygdefarsjægter", bestemte til udelukkende Brug, for Fiskerne
i visse Kredse, har fremdeles været i stærkt Aftagende,
og antages allerede i en nærmere Fremtid aldeles at ville op-
höre. I Salten skal saaledes kun en Rest af samme være til-
bage i Skjerstad. Det er at antage, at Fragtfarten paa Grund
af den stadigere Anvendelse af Fartöierne, hvortil de gode
Sildefiskerier have givet Anledning, har været mere lönnende i
det sidstforlöbne end i forrige Femaar.

Om Klipfisktörringen, der i flere Proestegjelde især i Sal-
tens Fogderi er en Binæring, som aarlig giver Indvaanerne en
betydelig contant Indtægt, gjælder fremdeles, hvad der om samme
er meddelt i min forrige Femaarsberetning.

Indsamlingen af Fiskehoveder til Guanofabrikerne i Lo-
fotens Fiskeridistrict, som ogsaa giver den fattigere Peel af
den derværende Befolkning en god Indtægt, er omhandlet oven-
for under Afsnittet Fabrik- og Industrianlæg.

Antallet af privilegerede Landhandlere, der tillige alle ere
Gjwstgivere, var ved Udgangen af 1865 : i Söndre Helgeland
30, i Nordre Helgeland 22, i Salten 30 og i Lofoten og Ye-
steraalen 59, tilsammen 141. Deres oeconomiske Stilling maa
i det Hele taget siges at være ret god, og de ere ialmindelig-
hed vel forsynede med de for Almuens Behov fornödne Varer.
Desuden fandtes i Söndre Helgeland 31 og 1. Nordre Helgeland
7 Personer, som havde erhvervet Handelsbrev efter Lov af 27de
September 1857; i de andre Fogderier derimod Ingen. Sög-
ningen til Stokmarknæs Marked i Vesteraalen har fremdeles været

Tiltagende; de Handlendes gjennemsnitlige Antal — i for-
rige Femaar 30 — har efter Fogdens Opgivende udgjort 57,
og Vareomsætningens Værdi dreiet sig om 25,000 a 30,000
Spd. mod 20,000 Spd. i forrige Femur. Sögningen til de
övrige Markeder -- Tilrum, Björn og Sleipnws i Helgeland,
hvor de Handlendes Antal for forrige Femaar opgaves til re-
spective 60, 90 og 10, har været omtrent den samme som
för ; om Vareomsætningens Störrelse savnes Oplysninger.

Med Hensyn til de Nordlandske Han- delsforholde iövrigt
vover jeg at ansee det tilstrækkeligt her at henvise til de detail-
lerede Oplysninger om samme, som indeholdes i underdanigst
Indstilling af 19de October 1864, afgivet af den i sin Tid til
deres Undersögelse med Undertegnede som Formand naadigst
udnævnte Commission.

Jagten er som Indtægtskilde kun af saare ringe Betyd-
ning, uagtet her findes adskilligt madnyttigt Vildt, især efterat
Ryperne i Famaaret atter have indfundet sig i stor Mængde.
Adgangen til Afsætning til rimelige Priser er for ringe til at
den skal kunne drives som Næring. Af Rovdyr — Björn,
Ræv, Jerv, Om og Hög fældes imidlertid en ikke saa ringe
Deel; af Björn, fældede i sidste Femaar, udgjör Antallet i
Salten saaledes ikke mindre end 80. Ulv vides ikke i Fem-
aaret at have vist sig. De bekjendte smukke Sortræve med
det kostbare Skind, hvilke tidligere fandtes paa Langöen,
skulle nu vane aldeles udryddede. Lundefuglene og Alkene i
Værö, som tidligere baade for Kjödets og Eggenes, men for-
nemmelig for Fjærens Skyld gjaldt for en Indtægstskilde,
skulle være betydeligt aftagne formedelst overdreven Efter-
stræbelse.

Æg- og Dunværene begynde Oltámme sig, idet Edder-
fuglens Mængde i mærkelig Grad er tiltaget under den Be-,
skyttelse, de nyde ifölge Lov af 3die Marts 1860. Det er
derfor at haabe, at de i Fremtiden ville blive af ganske anden
Betydning end tidligere. Dunn har paa Markederne været be-
talt med lige til 9 Ort 18 Skill. pr. Mark; den sædvanlige
Priis er 8 a 9 Ort.

Endelig kan blandt mindre Binæringer ogsaa nævnes Mul-
tebærmyrene, hvis Afkastning i de to sidste Aar dog kun har
givet ringe Udbytte. De fleste findes i Dverberg, hvorfra i
hvert af Aarene 1861, 1862 og 1863 udförtes Multer for
800 a 1000 Spd., i 1864 og 1865 for respective omtrent 150 og 60
a 80 Spil. De betales i bedre Aaringer med 6 a 9 gpd., i
mindre gode med lige til 20 Spd. pr. Tönde.

Om Distrietets Tilstand i Almindelighed.

De befalede Opgaver over thinglæste og aflæste Gjælds-
breve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste Eiendomme,
over afhændede faste Eiendomme, og over afholdte Executions-
og Udpantningsforretningers Antal og Belöb vedlægges under
No. 3, 4, 3 og 6. Ligesaa meddeles fölgende
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Opgave
over de ,i Aarene 1861-1865 afholdte Tvangsauctioners Antal og Belöb.

Opgave
over de i Aarene 1861-1865 afholdte Auctioner i Opbudsboer.

Sorenskriverierne.

Söndre Helgeland	 .
Nordre Helgeland	 .
Salten	 .	 .	 .	 .
Lofoten ogVesteraalen

1861. 1862.	 1863. 1864. 1865. Tilsammen.

An-
tal.

4
8
2
,,
_....

Bela.

Sp d.	 Skill.

An-
tal.

Belob.	 An -

tal.
Sp d.	 Skill.

Belob.

Sp d.	 Skill.
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tal.

Belob.
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Bela.	 I

Sp d.	 Skill.

	4,637	 104

	

4,284	 76

	

201	 38
„

1
5
5

1	4

15

15 ;)
	1,140	 49	 6

	

1,918	 17	 „

	

8,981	 42	32,020

	

12,054 108	 9
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2,295	 99

85

1
1
1
„

305	 49
161	201

2,021
"

3

3
„

769	 94

940	 43
„

9
20
11

7

	

5,728	 7
	7,882 	 4

	

5,080	 98

	

11,002	 7

Tilsammen 14 9,123	 981 4,316	6432,4872,487	 69 6 1,710	 17 47 29,692 116

Ifölge Tabel No. 3 udgjör de Belöb, hvorfor Heftelses-
breve ere thinglæste, tilsammen 	 .	 516,140 Spd.

Naar der er Sp örgsmaal om at benytte
denne Opgave til Bedömmelse af Districtets oeco-
nomiske Frem- eller Tilbagegang, maa imid-
lertid bemærkes, at herved ikke kan komme i

Betragtning den i Anledning af Proprietair
Holst's under Afsnittet om Skovdriften ovenfor
omhandlede Jordegodses Salg til et engelsk In-
teressentskab, at dette for en Deel af Kjöbesum-
men udstedte Panteobligation for 78,750 Spd.,
der som thinglæst baade ved Söndre og Nordre
Helgelands Jurisdictioner/ og optaget i Opga-
verne fra begge, foröger Heftelsernes samlede
Bela med . . . 157,500 -

og fradraget samme giver til Rest . . . 	 358,640 Spd.
Sammenholdes dette med de aflæste Pantehef-
telsers Belöb  

	
230,257 -

viser det sig, at Pantegjælden er foröget med 128,383 Spd.
Med Hensyn til denne Forögelse maa imidlertid fremdeles

bemærkes, at Almuen i denne Peel af Landet deels paa Grund.
af Ukyndighed og *deels af Ligegyldighed ofte er höist forsöm-
melig i at foranstalte de indfriede Panteheftelser  aflæste, og
at Forögelsen, om dette ikke var Tilfældet, utvivlsomt vilde
vise sig ikke ubetydeligt ringere. Tages tilbörligt Hensyn
hertil, til de ikke faa Jordbrug, som i Femaaret ere over-
gaaede fra Leilændingsgods til Selveiendom, og endelig til, at

megen lös Gjæld er gaaet over til Pantegjæld, og saaledes har
broget denne uden dog at foröge Almuens Passiva, taber For-
ögelsen ganske den Betydning, som den ellers maatte tillægges
ved Tilstandens Bedömmelse.

For de i Femaaret afhændede faste Ejendomme udgjör
Kjöbesummernes samlede Belöb .   464,329 Spd.
Fradrages Kjöbesummen for Holst's solgte Jor-
degods	 •	 99,225

udgjär Restbelöbet	 . 365,104 Spd.
i forrige Femaar var Belöbet . 	 . 334,871 -

Forskjel	 30,233 Spd.
Prisen paa fast Eiendom har i Femaaret været i Stigende.

Af Executioner og Udpantninger er i sidste Femaar af-
holdt . .	 10,935 af Belöb 69,705 Spd.
i forrige Femaar afholdtes .	 8,493	 „ 44,578 -

hvilket viser en Forögelse af . 	 2,442 af Belöb 25,127 Spd.

I Helgeland og Salten afvige Belöbene i sidste Femaar
kun lidet fra hvad de vare i forrige; Forögelsen rammer saa-
ledes saagodtsom udelukkende Lofoten og Vesteraalen, hvor
Belöbet i forrige Femaar udgjorde 9,517 Spd. mod 32,654
Spd. i det sidste. Fogden yttrer herom, ,, at der af dette For-
hold dog ikke kan udledes, at Evnen til at betale skulde være
mindre nu end forhen. Hvad Udpantningerne angaar, da er
deres forögede Antal ikke begrundet  i större Uefterrettelighed
ved Skatternes Erlæggelse, men deels i större Efterrettelighed
hos Lensmændene i Henseende til Inddrivelsen, deels tjene Ud-
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pantningerne alene til at skaffe Lensmændene den Sikkerhed
for tilgodehavende Skat, som tidligere stilledes ved Pantobli-
gationer i Lösöre. Skatteudpantninger afholdtes nemlig sjeld-
nere tilforn, og det var da almindelig Skik, at Lensmændene
stode i Forskud for flere Aars Skatter, hvoraf  Folgen igjen
var, at Lensmændene nödsagedes til aarviis at indesidde med
Skifteudlæg og andre Incassationsbelöb. Hvad Executionerne
betræffer, saa afgive de tildeels Beviis for, at noget af den
gamle Gjæld nu inddrives med större Strenghed end för, men
flere af dem tjene alene til at give Creditorerne den Pantesik-
kerhed i Lösöre, som tidligere kunde stilles frivilligen. Thing-
lyste Executionsforretninger træde saaledes nu istedetfor Un-
derpantobligationer."

Af de ovenfor indtagne Opgaver sees, at de afholdte Tvans-
auctioners og i Opbudsboer afholdte Auctioners samlede Belöb
for hele Femaaret kun udgjör lidt over 56,000 Spd., og hver-
ken de i disse Opgaver eller i de anordnede Tabeller inde-
holdte Oplysninger synes saaledes at tyde paa Tilbagegang.
Vistnok er det om de sidstnævnte Oplysninger i tidligere Be-
retninger bemærket, at de paa Grund af Districtets  særegne
Forholde, navnligen"Leilændingsvæsenet og Almuens löse Gjæld til
Handelsmændene i og udenfor Districtet, ikke afgive nogen
tjenlig Maalestok til Bedömmelsen af dets oeconomiske Frem-
eller Tilbagegang, og vistnok har dette fremdeles sin Gyldig-
hed, men det maa dog ikke forstaaes, som om de ikke skulde
indeholde nogen Veiledning i saa Henseende. Den, der har
havt Anledning til fra Femaarets Begyndelse til dets Ende at
iagttage Forholdene iövrigt, behöver imidlertid ikke at ty til
Skjöde- og Pantebögerne for at erfare, at her ikke vel kan
være Spörgsmaal om Tilbagegang, da han alene ved Betragt-
ningen af hine maa finde sig fuldt forvisset om, at Tilstanden,
uagtet det mislige Udfald af Hösten 1864 Dg Uaaret 1865,
som forholdsviis haardest rammede de Helgelandske Fogderier,
medförte betydelige Tab for Landmanden, alligevel i det Hele
taget er forbedret, og Districtet gaaet fremad. Herom vidne
ikke blot de Fremskridt og Forbedringer, som ovenfor findes
omhandlede under Afsnittene om Jordbrug, Fædrift og Fiskeri,
og som alene for Fiskeriredskabernes Vedkommende har med :-
fört en anseelig Forögelse af Almuens Activa, men ogsaa de
Forandringer i Folkets Levemaade, som paa mange Steder ere
at spore, og blandt andet give sig tilkjende i foröget Forbrug
saavel af Fornödenheds- som især af Overflödighedsgjenstande,
hvilket sidste, om det end i og for sig ikke kan betragtes
som et Gode, dog er et Vidnesbyrd om forbedrede oeconomi-
ske Vilkaar, i Opförelse af nye og bedre Bygninger, Istandsæt-
telse og Forbedring af de gamle m. V:

Rigtigheden heraf stadfæstes ogsaa ved de fra Lensmwn-
dene modtagne Beretninger, af hvilke for Salten og Lofoten
og Vesteraalens Vedkommende de fleste vidne om Fremgang,
ingen om nogen mæ- rkbar Tilbagegang, medens for Helgelands

Vedkommende endeel af disse Beretninger vistnok indeholde
temmelig morke Skildringer af Tilstanden, der dog for en Deel
formenes fremkaldte ved Fölelsen af det Tryk, som Uaaret
1865 nödvendigt maatte efterlade, men andre ogsaa her vidne
om endog större Fremgang (Vegö, Vefsen, Nestle). Almuens.
löse Gjæld antages ved Femaarets Udgang at have været no-
get ringere end ved dets Begyndelse, men er fremdeles be-
tydelig.

Imidlertid spores flere Steder, især hos den yitgre Slægt,
mindre Letsindighed end tidligere med Hensyn til Stiftelse af
Gjoald, og baade de Bergenske og Districtets egne Handels-
mænd skulle vise sig mere forsigtige i at give Almuen Credit,
som dog fremdeles er Gjenstand for meget Misbrug.

Byanlæg inden selve Fiskeridistrictet i Lofoten, og Opret-
telse af Bankcontoir inden Amtets Grændser, ere Forföininger,
om hvis ubetingede Gavnlighed for Districtet der kun höres
een Mening, og som derfor med Længsel imödesees af Befolk-
ningen. Om det Förste er underdanigst Forslag fremsat af den
för nævnte Commission, der havde at undersöge de Nordland-
ske Handelsforholde; om Oprettelse af Bant kcontoir ere efter
Foranledning af Amtsformandskabet gjentagne Forestillinger
indgivne, men hidtil desværre forgjæves.

2Edrueligheden befinder sig fremdeles omtrent paa samme
tilfredstillende Standpunkt som ved forrige Femaars Udgang;
er nogen Forandring i samme indtraadt, er den heller tlitaget
end aftaget, hvilket antages fornemmelig at kunne tilskrives
en yderligere Indskrænkning af Brændeviinsudsalgsstedernes
Antal. Af saadanne findes nu i Fjorddistricterne kun eet i
Bindalen, og i Fiskeridistrictet og Leden neppe flere end for-
nödent for ikke at give Anledning til ulovligt Breendeviinssalg.

Nydelsen af 61 og Viin er tiltaget, men neppe nogetsteds
i den Grad, at Misbrug uden undtagelsesviis kan siges at finde
Sted. Derimod er der Grund til at antage, at dette ikke kan
siges om Kaffedrikningen, over hvis Tiltagen der fra a lle Kanter
höres Klager, om og disse ofte indeholde megen Overdrivelse.
Af Lensmændene i Hemnæs og Nesne Præstegjælde, hvert
med en Folkemængde efter sidste Tælling af henved 4,000,
berettes saaledes, at denne Nydelse maa antages at koste disse
Præstegjældes Almue respective 15 a 20,000 og 12 - a 14,000
Spd, aarlig.

Tjenerlönnen bar som foran bemærket fremdeles *wet • i
Stigende. Den bestaar næsten overalt for en Deel i Klæder
og andre Naturalydelser, hvis Værdi i Penge vanskelig lader
sig angive, saasom den saakaldté Dagsroer, der sædvanlig ud-
gjör Deel af Fiskeudbyttet, Tran og Rogn ikke iberegnet.
Lensmændenes Opgaver over Tjenerlönnen ere paa -Grund heraf
temmelig usikre og vanskelige at benytte til Udairbeidelse af
en almindelig Oversigt over samme, og tor vidtlöftige til at
gjengives i deres Heelhed. Ifölge de meest brugbare af Opga-
verne skulde den udgjöre :

i Söndre Helgeland .
i Nordre Helgeland .
i Salten • •
i Lofoten og Vesteraalen .

for en Tjenestedreng :
fra 25 til 60 Spd., gjennemsnitlig omtrent 42 Spd.
- 1660— 	 35 —
- 20 z 50 —	 32—.
- 25 50 —	 40-
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for en Tjenestepige :
i Söndre Helgeland .	 . fra 6 til 15 Spd. gjennemsnitlig omtrent 11 Spd.
i Nordre Helgeland • .	 - 8 $ 16 —	 —:-.—	 11 —
i Salten	 . . .	 .	 - 5 $ 14 ____	 —z—	 10 —
i Lofoten og Vesteraalen . 	 -	 8 $ 16 .......... 	 .....„.„.... 	 12 —

Herved er dog at mærke, at de lavere Lönninger ere
mere almindelige end de höiere, og at de anförte Gjennem-
snitsbelöb derfor utvivlsomt ere for höie, hvilket især gjælder
de Helgelandske Fogderier. Daglönnen for en simpel Arbeider
varierer mellem 24 og 48 Skill foruden fri Kost; i Lofoten og
Vesteraalen er den sædvanligen noget höiere, end i den övrige
Deel af Amtet.

Ifölge derom af Amtsformandskabet fattet Beslutning har
Amtet siden Iste April 1862 havt  i sin Tjeneste en technisk
dannet Veiinspecteur, som aflönnes med 950 Spd. om Aaret,
hvoraf den ene Halvdeel hidtil har været godtgjort af Statens
Veifond mod, at Veiinspecteuren tillige har bestyret de for dettes
Regning her i Amtet udförte Veiarbeider. Over de ved Ud-
gangen af 1865 i Bindalen, Brönö, Alstahoug, Vefsen, Hemms,
Mo, Beieren, Saltdalen, Bodö, Stegen, Sortland, Hadsel og
Vaagen værende offentlige Veie, har Veiinspektören meddeelt
vedlagte Fortegnelse med tilhörende nærmere Beskrivelse, hvor-
efter deres samlede Længde skal udgjöre 314 Miil. Hertil
kommer af saadanne Veie endvidere paa Melö i Rödö om-
trent Miii , i Hammerö en kortere Strækning paa Hammerö-
eidet, i BO omtrent -a- Miil og paa Værö Miil, hvilke Veie
Inspecteuren endnu ikke ved Aarets Udgang havde havt
Anledning til at befare. Veivwsenets hidtil lidet udviklede
Tilstand her i Amtet har ikke tilladt at afgive Forklaringer
om samme overeensstemmende med det Kongelige Indredeparte-
ments Circulairer af 19de September 1854 og 15de Januar
1855. Af Veiene er Miil i Vefsen, Miil i Mo og 1. Mill

Beieren, tilsammen 1 Miil, anlagt, og 11,- Miil i Vefsen,
Miil i Mo, Miil i Saltdalen og 34 Miil over Grændsen imellem
Hadsel og Yaagen (Hegrafseidet) tilsammen 1 Miil ny, hvortil
er medgaaet de af Storthinget i 18211 til Fremme af Veivæse-
net i Nordlands Amt bevilgede 9000 Spd., og omtrent Halv-
delen af de af paafölgende Storthing i samme Öiemed bevil-
gede 14,000 Spd., af hvilket sidste Belöb 2000 Spd. er til-
staaet Mo og Resten Vefsen. Fremdeles er af Veiene i Stegen
1 Mill ny Vei istandbragt alene ved Pligtarbeide. Interessen
for Veivæsenet er her i Amtet meget stow., og Communerne
ofre med Villighed, hvad de formaa til dets Fremme. Flere
Steder har man allerede, forinden Undersögelser ere foretagne,
ladet Midler udligne dertil, for snarest muligt at bane sig Ad-
gang til at erholde Bidrag af, hvad der af Storthinget fremde-
les bevilges i samme Öiemed. At denne Sag maa antages og-
saa at ville komme til at öve en mægtig Indflydelse paa Jord-
brugets Udvikling, er tidligere berört.

Communicationen söværts er betydeligt forbedret [igjennem
den hyppigere Kyst-Dampskibsfart, som i Femaaret er blevet
Districtet til Peel, og dens Overtagelse i Sommeren 1865 af
de Bergenske og Nordenfjeldske Dampskibsselskaber har blandt
Andet medfört den store Forded for Handelsmændene, at de

mi kunne supplere deres Forsyninger fra Byerne söndenfor
efterhaanden, som det tiltrænges, hvilket de i Farten tidligere
anvendte Staten tilhörende Skibes mindre Lasterum ikke til-
lod. Anden Dampskibsfart har indtil Femaarets Udgang ei
fundet Sted.

De i 1859 og 1860 oprettede Sparebanker i Vaagen. , Vef-
sen, Brön0, Alstahoug og Stegen have i det Hele taget havt
god Fremgang. Om deres Status indeholdes Oplysninger i de
Extracter af Regnskaberne, som aarlig indgives til det Konge-
lige Finants-Departement. Flere Sparebankers Oprettelse er
forberedet, men ikke kommet til endelig Udförelse i sidste
Femaar. Disse Indretninger ere til stort Gavn i dette Amt,
hvor Almuesmanden saa ofte har rig Fortjeneste, den han er
altfor tilböielig til at „klatte" bort, naar Anledning ikke gives
til strax at anbringe den paa en nyttigere Maade.

Vedkommende den i forrige Femaarsbefetning ommeldte, i
1858 stiftede Forening for Nordlands Amt til Assurance af
Fartöier, henvises til vedlagte Tabel No. 7, indeholdende Opgave
over Antallet af de i samme forsikrede Fartöier og deres sam-
lede Forsikringssum i hvert af Aarene 1861-1865, ifölge hvil-
ken i sidstnævnte Aar Fartöiernes Antal udgjorde 162 og
Forsikringssummen 211,443 Spd.; i 1860 udgjorde Antallet
198 og Forsikringssummen 252,559 Spd. Andre deslige Ind-
retninger findes ikke; ei heller Bygdemagaziner.

Til America er i Femaaret udvandret 119 Personer, nem-
lig : i 1861 fra Bodö Landsogn 4, fra Vaagen 29 og fra Had-
sel 30, i 1862 fra Nesne - 1 og fra Ofoten 2, i 1864 fra Mo
3 og fra Bodö Landsogn 1, i 1865 fra Mo 36 og fra Ham-
merö 3, og endelig fra Hemnms 10, om hvem det ikke er op-
lyst i hvilket eller hvilke Aar Udvandringen foregik; jeg an-
tager, at det var i 1865.

Efter af Storthinget i 1863 derom fattede Beslutninger er
det forrige Helgelands Fogderi deelt i 2de Fogderier, og Vef-
sen med Hatfjelddalen fraskilt Alstahoug Lægedistrict, og deraf
oprettet Vefsens Lægedistrict. Loagedistricternes Antal udgjorde
saaledes ved Femaarets Udgang 12. Antallet af Amtets Gjor-
demoderdistricter udgjorde ved samme Tid 32. Gjordemödrertes
Aflönning er i Regelen 40 Spd. om Aaret, der betales af Amts-
communen, som hidtil ogsaa har maattet udrede Omkostnin-
gerne ved deres Oplærelse. Lensmandsdistricternes Antal er
34, og desuden haves en særskilt Lensmand for Lapperne i

Mo. Formandskabsdistricternes Antal, som tidligere var 31,
har siden Alstahougs og Vefsens Prwstegiældes Deling i 1861
uddordt 34. Ved Kongelig Resolution af 13de Februar
1864 blev det naadigst bestemt, at Ilöstthingene for Saltens
og de Helgelandske Fogderier fra Aaret 1865 skulde ophæves
som Skattethinge, dog saaledes, at vedkommende Fogders For-
pligtelse til at möde ved disse Thinge fremdeles vedbliver.

Amtet underholder 4 Sygehuse, af hvilke det ene i Vaa-
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gen kun er i Virksomhed under Vinterfiskeriet, og et andet ny
opfört paa Gaarden Sövig i Alstahaug, til hvis Opförelse er
medgaaet omkring 8000 Spd., i 1865 toges i Brug istedetfor
det ældre paa Gaarden Skjæggesnæs, som da nedlagdes.

I Femaaret er opfört 3 Districtsfængsler, hvert til 8 Ene-
celler, det ene paa Sannws i Alstahaug Prwstegjeld, det andet
i Bodö Bye, det 3die i Smedvigen i Vaagens Prwstegjeld. De
have tilsammen kostet omtrent 30,000 Spd., og bleve besigti-
gede i Sommeren 1864. Paa Grund af forefundne Mangler,
som henstode til Berigtigelse, blev  Fængselsvæsenet imidlertid
ikke inden Fernaarets Udgang naadigst anerkjendt for lovmæs-
sigen ordnet. Foruden Districtsfængslerne blive Thinglagsar-
rester at underholde i Brönö, Vefsen, Hemnæs, Mo, Rödö, Gil-

deskaal, Skjærstad, Hammerö eller Stegen, Lödingen, Ofoten,
Dverberg, Öksnæs, Bö, Hadsel, Borge og Flakstad, af hvilke
de fleste ved Femaarets Udgang vare tilveiebragte ved Leie af
Locale hos vedkommende Lensmænd, der tillige fungere som
Arrestforvarere.

Til Bestridelse af Amtscommunen.s Udgifter har der, for-
uden den almindelige Veiskat, aarlig været udlignet paa Matri-
culen 2 Spd. pr. Skylddaler. I Anledning af Districtsfængs-
lernes og det nye Sygehuus's Opförelse har Amtscommunen
derhos maattet optage Laan af Belöb tilsammen 20,000 Spd.,
hvoraf 6000 Spd. for Medicinalfondets Regning, Paa et af
disse Laan er tilbagebetalt 1400 Spd.

II. Bodo Kjobstad.

I vedlagte Tabel No. 8 indeholdes Opgave over de i Byen
værende næringsdrivende Borgere og skattepligtige Indvaanere
ved Udgangen af Aaret 1865, og i Tabel No. 9 Opgave over
de samme vedkommende i hvert af Aarene 1861-1865 thing-
læste og aflæste Gjældsbreve og . Skifteudlæg, hvorved Pant er
givet i faste Ejendomme, over afhændede faste Eiendomme
og afholdte Executioner og Udpantningsforretningers Antal og
Belöb.

Byens Handel med det tilstödende Landdistricts Almue er
tiltaget, men Handelsforbindelse med Udlandet finder kun for-
saavidt Sted, som Handelsmændene for en Peel forskrive deres
Varer fra Hamburg. Byen havde ved Femaarets Udgang 12
Fartöier af samlet Drægtighed 203 Commercelæster med 56
Mands Besætning. De benyttes udelukkende til Fiskeriexpe-
ditioner og indenrigsk Fragtfart. Af fremmede Fartöier have
ingen andre sögt Stedet end Archangelfarere, som bringe Kul
til bampskibenes Kuloplag. Byens Folketal, som ved Udgangen
af 1855 udgjorde 228, sees i Tiaaret at være steget til 519.
Folkemængdens Forögelse er væsentligst bevirket ved Indflyt-
ning af Haandværkere og Folk af den omkringboende Almue,
der söge Erhverv som Daglönnere og Fiskere. Ifölge Tabel
No. 8 tællede Byen ved Femaarets Udgang 11 Handelsmænd
(Detailhandlere), 1 Skipperborger og 39 Haandværkere , af
hvilke 20 med og 19 uden Borgerskab ; ved Udgangen af for-
rige Femiaar var Antallet af Handelsmænd 10, Skipperborgere
ingen og Haandværkere 17, af hvilke 7 med og 10 uden Bor-
gerskab. Siden 1861 haves et Bogtrykkeri. Byens Apothek
er fremdeles det eneste i Amtet. Den i 1857 oprettede Spa-

Nordlands Amt, -28de Februar 1867.

rebank virkede ved Udgangen af 1865 med en Capital af om-
trent 57,000 'pd. Bjergværksdrift, Fabrikdrift og Skibsbyg-
ning finder ikke Sted. Derimod bortfæstes en Peel af den
Byen tilliggende Jord til forskjellige af dens Indvaanere, som
der avle Græs og Poteter, medens Resten benyttes til Sommer-
havn for Byens Kreaturer, hvoraf efter Opgave ved sidste Fol-
ketælling fandtes 9 Heste, 48 Kjör og 36 Faar. Skatterne
have hidtil ikke været trykkende, -og Indvaanernes oeconomiske
Stilling har i det Hele taget været ret god. Tjenerlönnen har
været 35 a 40 Spd. for en Dreng, 12 a 14 Spd. for en Pige;
Daglönnen for en Arbeidsmand paa egen Kost 60 a 68 Skill.,
for et Fruentimmer 1G Skill. og Kost. Gaderne ere fremdeles
ubrolagte, men dog i ret god Stand. Fornödent Vand til
Huusholdningsbrug savnes fremdeles, og Savnet bliver selvföl-
geligt mere og mere föleligt efterhaanden, som Folkemængden
tiltager.

Idet denne Beretning herved afsluttes, tör det være mig
naadigst tilladt med Hensyn til dens sildige Afgivelse at be-
mærke, at samme hovedsageligt er foranlediget ved min Deel-
tagelse i den under 29de Mai f. A. naadigst udnævnte Commis-
sion til Undersögelse af Forholdene vedkommende de Norske
og Svenske Flytlapper, paa Grund af  • hvilken jeg först mod
Udgangen af October Maaned fik Anledning til at gjennemgaa
de til Afbenyttelse ved. Beretningens Forfattelse fra underord-
nede Embeds- og Bestillingsmænd modtagne Opgaver m. V.,
og derefter træffe Forföininger til de ved disse forefundne
Manglers Berigtigelse.

Underdanigst

Smith.
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Finmarkens Arnt.

tillderdanigst Beretning
angaaende Finmarkens Amts ökonomiske Tilstand m. V. i Femaaret 1861-1865.

A. Landdistriktet.
1. Jordbruget

har idetheletaget i denne Periode ikke undergaaet nogen sær-
deles fremtrædende Forandring i nogen Henseende, men anta-
ges fast overalt at være gaaet smaat, men sikk ert fremad.
Korn dyrkes fremdeles ikke og vil vel ikke heller nogensinde
blive dyrket udenfor Senjens og Tromsö Fogderi og Alten-
Talvigs Thinglag, idet Forsög dermed, som hist og her har
været anstillet navnlig i Sydvaranger, har vist sig frugteslöse.
Ogsaa Potetesdyrkningen er endda saare ringe udenfor de 2
nævnte sydligste Distrikter. Nogen Fremgang har den vel vun-
det, især omkring Vadsö og i Sydvaranger, men af Betydenhed
vil den aldrig blive i Finmarken udenfor Alten, da baade Fol-
digheden og Kvaliteten viser sig saa ringe, naar Aaret ikke
er rigtig gunstigt, at Dyrkning i det Store umulig kan blive
fordelagtig, men tvertimod vil medföre saa betydeligt Tab, at
den forbyder sig selv. Det er saaledes i den allerstörste Del
af Finmarken, naar Talen er om Jordbrug, alene Engdyrknin-
gen, som menes, og denne staar vel endda i det Store taget
paa et overordentlig lavt Standpunkt, men det siges dog fra
saa godt som alle Distrikter, at Forandring til det Bedre har
vist sig, om end mangesteds svag. Hvad det i Finmarken —
Alten fraregnet — med Hensyn til Jorden gjælder om, er at
faa Almuen til at give slip paa de langt fraliggende Udslaatter,
som Gjenstand for Afhöstning, og kun, om saa behöves, at be-
nytte disse til Sommer-Bete for deres Kreaturer, efter Omstæn-
dighederne, sammen med Fjeldfinnernes Rensdyr, samt derimod
at bearbeide Hjemmejorden ved Bopladsene med Flid, ved Af-
gröftning, Udtörring og Opbrydning, og at indhegne den, og i
saa Henseende siges fra flere Egne, at der nu gjöres noget
mere end at sprede Gjödselen ud over Marken, hvilket tidligere
var det höieste, som nogetsteds foretoges til Forhöielse af Jor-
dens Afkastning, medens Mange ikke engang gjorde saa meget.

Nærmest omkring Byerne, hvor disses Indvaanere allerede i
længere Tid har anvendt baade Arbeide og Penge til Opdyrk-
ning af Englökker, ere disse efterhaanden udvidede mere og
mere og behandles med stedse stigende Flid og Omhu.

I Senjens og Tromsö Fogderi og i Alten-Talvigs Thinglag,
hvor Landhusholdningsselskaber ogsaa i denne Periode har væ-
ret i stadig Virksomhed, med Understöttelse dels af Amtskom-
munerne og dels af Statskassen, har Indsigten i Jordens Bear-
beidelse og Indförelsen af forbedrede Redskaber tiltaget, lige-
som der ogsaa spores bedre Benyttelse og Behandling af Gjöd-
selen, af hvilken der enkelte Steder, saasom i Kvædfjord og
Ibestad, nu ikke haves nok, medens den tidligere paa mang-
foldige Steder blev henliggende ubenyttet eller kastedes i Ha-
vet, naar man kunde komme til, hvilket i den sidste Tid fast
aldrig höres. -- I Alten er af Nyland i dette Femaar opbrudt
350 Maal, hvoraf alene en enkelt Mand, Distriktslæge Follum,
har optaget 110 Maal. Hvormeget der er opbrudt i Senjen
og Tromsö er ikke opgivet, men at det ikke er ubetydeligt
fremgaar af Udsæden, som nemlig af de 2 Hovedsædarter, Byg
og Potetes fra 1855 til 1865 er steget fra respektive 4,254
og 11,422 til respektive 4,405 og 17,780 Tönder. Regnes
Udsæden pr. Maal af Byg til 2 Skjepper og af Potetes til
henved 2 Tönder, som antages her at være det sædvanlige,
skal efter dette i hele Fogderiet Agerlandet i Tiaaret være
foröget med omtrent 3,800 Maal, hvilket ogsaa formenes no-
get nær rigtigt. Foruden Byg og Poteter udsaaes fremdeles
ogsaa lidt Rug i Senjens sydligste Del, skjönt mindre end for-
hen, og noget Havre, hvoraf  Udsæden er tiltaget fast overalt
i de kornproducerende Distrikter, selv i Alten, idet Benyttelsen
af denne Sædart som Gröntfoder er i Tiltagende. Idethele er
det sandsynligt, at Kornavlen, uagtet Udsæden stiger, snarere
vil aftage end tiltage, da Almuen synes at have faaet Öiet
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aab ent for, at Kyægdriften er en naturligere og sikkrere Bedrift
for dis se Egne end Agerbruget. I Alten er Omslaget i saa
Henseende allerede ganske mærkeligt. Blandkorn dyrkes in-

tetsteds i Distriktet og af Erter er i 1865 alene i Alten ud-
saaet en eneste Tönde, som gav 4 Fold. Potetesudsæden og
Avlen har tiltaget overalt i Senjen og Tromsö og i Alten-Tal-

vig kun aftaget med nögle faa Tönder og vil rimeligvis tiltage,
ialfald saalænge som Distriktet fremdeles, ligesom hidtil, holdes
frit for den almindelige Potetessygdom, der alt i lang Tid har
hjemsögt Landets sydligere Egne. Potetesen synes nemlig
bedre end Bygget og andre Kornsorter at taale et mindre godt
Veirlag og yder, naar den lykkes, Almuen et saa overordentlig
godt Bidrag til dens Underholdning for Vinteren, at det ikke
er at vente, at den let vil give slip derpaa. I Kvædfjord,
Thr'ondenæs og Tranö samt Balsfjorden i Senjens og Tromsö
Fogderi og Alten-Talvig i Finmarken avles i gode Aar saa
*meget Potetes, at flere Tusinde Tönder derfra med Fordel af-
sættes til Amtets Byer og tildels til Landistrikterne i Finmar-
ken. Fra Hammerfest og Omegn kommer sædvanligvis hver
Höst Fartöier til Kvædfjord og Throndenms og opkjöber Po-
tetes. Prisen retter sig selvfölgelig efter Höstens Udfald. I
min Tid har den her i Tromsö varieret mellem 4 og 8 Ort
pr. Tönde.

Havedyrkningen staar omtrent paa samme Punkt som ved
Udlöbet af forrige Femaar, men det tor haabes, at den vil
hæve sig noget, da en Gartner, som efter Foranstaltning af
Senjens og Tromsö Fogderies Landhusholdningsselskab er op-
lært i Christiania, i 1865 begyndte at reise omkring i Fogde-
riet for at veilede dem, som önsker hans Anvisning. Det er
forövrigt kun nogle Kaalarter Blomkaal, Spidskaal, Rosen-
kaal og Grönkaal — samt Spinat, Lög, Gulerödder, Næper og
Kaalrabi og af Buskveexter Ribstræet, som her kan være Gjen-
stand for Havedyrkning. Erterne giver kun i rigtig gode Som-
mere lt)nnende Udbytte. Haverne maa forövrigt, om man skal
faa Gavn og Glæde af dem, passes meget omhyggeligt med
Lugning og Rensning, da Ugræsset ellers saare snart tager
ganske Overhaand, og denne Flid og Paapasselighed er det
nok muligt, at Almuen ikke vel vil finde sig i.

Af Periodens 5 Aar var med Hensyn til Höavlen:
1861 et Middelsaar,
1862 et daarligt Aar,
1863 og 1864 gode Aar og
1865 nær et Uaar;

med Hensyn til Potetesavlen :
1861 og 1863 meget gode Aar,
1862 et taalelig godt Aar,
1864 under et 1Vliddelsaar og
1865 nær et Uaar,

samt med Hensyn til Kornavlen
1861 et Middelsaar,
1862 og 1864, især det sidste under Middelsaar,
1863 et godt Aar og
1865 nær et Uaar.

Denne Omstændighed, at Periodeus sidste Aar var et saa
særdeles misligt Aar, efterat ogsaa det west foregaaende havde

været under et middels, lod befrygte en Standsning i Jord-
bruget, men denne er heldigvis dog ikke indtraadt.

Jordbrugenes Antal er steget med Folkemængden. I Al-
tens Fogderi angives der nu at være 1;376, og i Senjen og
Tromsö er Antallet efter Fogdens Kassabog foröget fra 3,516
i 1855 til 4,120 i 1865. Denne Udstykning antages, eftersom
Forholdene nu ere og som de maa ventes fremdeles at ville
vedblive at være i en lang Fremtid, dog endda ikke at med-
före nogen Skade, men snarere at være önskelig, da Brugene
ikke synes at burde være större end, at Eieren selv med sin
Familie og sine ordinære Husfolk formaar at dyrke dem i den
Tid, han hör og kan afsee fra Fiskeriet, som for den aller
störste Del af Distriktet til enhver Tid maa blive Hovednee-
ringsveien. Alt leiet Arbeide er nemlig her saa overordentlig
kostbart, at det umulig kan svare Regning at anvende det paa
Jorden i synderlig Udstrækning. Dertil vil dens Afkastning,
paa Grund af den overordentlig korte Sommer og det mindre
gunstige Klimat, altid blive for ringe. Kontante Penge, som i
disse Egne henlægges i Jordforbedringer, vil vistnok altid kun
give maadelige Renter, medens derimod den Tid, som Almues-
manden og hans Husfolk har ledig fra anden Bedrift, med
yderste Flid bör anvendes paa den bedst mulige Oprydning af
Jordsmonnet omkring hans Haig, da han i dennes derved for-
ögede Udbytte vil have et overordentlig værdifuldt Bidrag til
sin Næring, som han ellers hovedsagelig er henvist til at hente
af Söen, hvorfra den ofte flyder rigelig, men ogsaa stundom
ganske udebliver, saa det er godt at have en anden Kilde at
hente Noget fra, om det end maa tages med mere Sved og
kommer langsommere og i mindre rigt Maul, men derhos vis-
sere. Har Bonden en opsparet Kapital, mindre eller större,
kan den vistnok ikke siges at være bortkastet, om han anven.-
der den til sin Jords Forbedring ved leiet Arbeide ; i mange
Tilfælde maa dette meget mere erkjendes fornuftigt, men han
bör dog hermed altid være forsigtig, og at laane Penge og
sætte sig i Gjeld til saadant Foretagende, formenes i ethvert

Fald utilraadeligt. Hvad her er sagt gjælder ikke i fuld Ud-

strækning de Distrikter, som ere udelukkede fra Söen og der-
ved henviste til at leve af Jordbruget og hvad dermed staar
nærmest i Forbindelse, navnlig Maalselven og Bardo samt en-
kelte andre Distrikter, men her ere Gaardene i Almindelighed

af saa stor Udstrækning, at de af den Grund endnu i nogen

Tid godt taaler Deling.

Jordfællesskabet, der, til Skade for Jordbruget, er udbredt
over hele Senjens og Tromsö Fogderi; har siden 1862 været
modarbeidet ved Udskiftning efter Loven af 1857 og senere
Tillægslove. Dette Arbeide paabegyndtes i Mai 1862 ved en
af Kongen beskikket Udskiftningsformand og har siden været
fortsat uafbrudt. Fra i Juli 1865 til Periodens Udlöb deltog

tillige en af Amtmanden beskikket Formand i Udskiftningen
ligesom der ved Somme den længste Tid har været ansat en
Assistent og , i nogen Tid en Lærling. Der er udskiftet:
i 1862 2 Matr.-No. med tilsammen 10 Brug, af gammel Skyld

1 Vög 2 Bpd. og ny Skyld 5- Daler 13 Skilling.
- 1863 4 Matr.4to;, indeholdende 241 Brug, af gammel  Skyld
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5 Vog, 1 Bpd. 12 Mk. og ny Skyld tø Daler 3 Ort
16 Skating.

ta64,44 hvilket Aar den först ansatte Udskiftningsformand
döde efter længere Tids Sygdom, 2 Matr.-No. med 11
Brug, af gammel Skyld it Vog 2 Bpd. 4 Mk. og ny
Skyld 3 Daler 3 Ort 13 Skill. og

- 1865 9 Matr.-No. med 61 Brug, al gammel Skyld 20 Vog
1 Bpd. og ay Skyld 35 Daler 2 Ort 15 Skilling,

altsaa ved Periodens Slutning idethele 17 Matr.-No. med 102
Brug, al samlet gammel Skyld 29 Vog 16 Mk. og ny Skyld
55 Daler 9 Skilling. Dette er i Forhold til hele Arbeidet vel
ikke meget og den störste Del af dette Arbeide staar endda
tilbage, men det Hele antages dog inden ikke ret mange Aar
at ville være fuldfört, da der nu arbeides af en dygtig For-
mand og 2 meget flinke Assistenter.

Loven om Jords Fredning er endda ikke kommen til syn-
derlig Anvendelse i dette Amt, fornemmelig paa Grund af de
særdeles betydelige Udgifter, som ere forbundne med Gjerders
Opförelse hvad enten af Træ eller af Sten, ligesom man her
idethele indtil denne Tid kun har havt liden Sands for Indheg-
ning af Jorden. Kun i et enkelt Praestegjeld, nemlig Lyngen,
har Gjerder al Tree til Beskyttelse om Agrene vundet nogen
Udbredelse.

Ophævelsen af Leilmndingsvwsenet i Senjens og Tromsö
Fogderi har i denne Periode gaaet fremad i foröget Udstrwk-
ning, da ogsaa Proprietær Maursund, hvis Gods udgjorde 75
Skylddaler 1 Ort 8 Skilling og indtager omtrent 2 af Bals-
fjordens og en stor Del af Tromsösundets Præstegjæld og af
Hilles6 Annexsogn samt en liden Del af Maalselvens Sogn,
siden 1862 sælger de enkelte Brug af dette efterhaanden som
de blive bygselledige eller naar Leileendingerne önsker at kjöbe
og han derfor kan faa den Pris han forlanger, som, efter hvad
Erfaring har vist, gjennemsnitlig ikke er langt fra 400 Spd.
pr. Skylddaler. Der Tar nemlig ved Udgangen af 1865 solgt
ialt 45 Skylddaler 2 Skill for 17,159 Spd., hvori ikke er ind-
befattet Betaling for Bygninger, da disse overalt fra gammel
Tid har tilhört Leiltendingerne. Salget af den anden store
Samling af Proprietærgods, det saakaldte Skjærvögods eller
Lyngsgods, beliggende i Skjerv, Lyngens og for en liden Del

Karlsö Prwstegjeld, og som eies af et Interessentskab, lige-
som og af Statens og beneficeret Gods er fortsat som forhen.
Al beneficeret Gods er nu kun ganske lidt og af Statens Gods
ikke meget tilbage.

I Finmarken har Leilmndingsforholdet ikke fundet Indpas
og der er fölgelig intet saadant at ophæve, hvorimod der ved.
Lov af 22de Juni 1863 er indfört en anden meget indgri-
bende Forandring med Hensyn til Jordforholdet, nemlig Salg
af Statens Jord til Höistbydende istehtfor at den tidligere blev
skjænket bort til den, som först begjeerede den og var villig
til at betale Omkostningerne Ted Udmaalingen af den Strækning
han attraaede at faa. Man har haabet, at denne Forandring
blandt Andet skulde wake Opmærksomheden hos  Befolkningen
for Jordens Værd og binde den stærkere til denne samt be-
vege Folket til at söge at afvinde Jorden en större Afkast-
ning end tidligere. Loven er allerede kommen til Anvendelse

i stor Udstrækning og de Forhaabninger, man har knyttet til
den, synes at ville gaa i Opfyldelse.

Fjeldfinnernes Nedströmmen med deres Rensdyr til Ky-
sterne om Sommeren har ogsaa i sidste Femaar voldt Jord-
bruget et særeget og stort og tungt Afbræk saavel fleresteds

Finmarken, navnlig i Talvigs Præstegjeld, som i Senjens og
og Tromsö Fogderi og der især i Tromsö Distrikt, fornemme-
lig i Egnen omkring Tromsö By, hvor Trykket endog er til-
taget ved Overflytning af Fjeldfinner fra Kautokeino i Norge,
hvor det formedelst Spærringen fra Ruslands Side af Grændsen
mod Finland efterhaanden bliver mere og mere vanskeligt for
dem at finde tilstrækkelig Underholdning for deres Dyr, til
Karasuando i Sverige, hvorfra de, i Medhold af Traktaten af
1751, drager ned til den norske Kyst, for at söge Sommer-
bete. Folkemængden og Renmængden er derhos vistnok ogsaa
tiltaget hos de oprindelige Karasuandolapper, som gjennem en
lang Aarrække har holdt og endnu holder sig fri for Druk-
kenskabslasten og andre deprimerende Laster og derfor lever
i Velbefindende. Paa et Par Punkter i det Tromsö omgivende
Tromsösundets Præstegjeld, hvor Trykket af dem fornemmelig
er bleven stærkt, har i Sommeren 1865, som og i 1866, paa
Statskassens Bekostuing været holdt Opsyn til Forebyggelse af
voldsomme Sammenstöd, som i 1864 fandt Sted mellem Fjeld-
finner og de fastboende jordbrugende Indvaanere eller, som de
her tildels kaldes, Bumændene eller Jordmændene. Denne For-
anstaltning har ogsaa virket efter sit Öiemed og forsaavidt vx-
ret til Gavn. Hvorvidt den svensk-norske Kommission, der i
indeværende Aars Sommer har været samlet her, for at forbe-
rede en bedre Ordning af disse Forholde, vil kunne foreslaa
Noget, som kan blive til sandt Gavn i saa Henseende, vil
Fremtiden vise.

Nogen Landbrugsskole eller anden Undervisningsanstalt til
Fremme af Jordbruget og hvad dermed staar i Forbindelse har
Amtet ikke og her er ikke heller non Udsigt til at det her-
efter vil faa nogen saadan. Lignende Anstalter i andre Amter
söges ogsaa kun ganske undtagelsesvis af Elever herfra og fast
aldrig af den egentlige Almuesklasse. Derimod har Landhus-
holdningsselskaberne baade i Senjen og Tromsö og i Finmar-
ken fortsat med Udsendelse af reisende Agronomer og paa den
1VIaade sögt at udbrede större Kyndighed i Jordbruget blandt
Almuen.

2. Fædriften.

Denne staar vistnok endnu mangesteds i Amtsdistriktet
paa et yderst lavt Trin i enhver Henseende, baade hvad Dy-
renes Art, Födning og Stel angaar og ligesaa med Hensyn til
Produkternes Behandling. Men idethele maa det dog erkjen-
des, at Fædriften i Femaaret er forbedret, fleresteds endog
ganske mærkeligt. Uagtet et af Hovedonderne, Sultefodringen,
er langtfra udryddet, og uagtet her endog i den allersidste Tid
har verseret Justitssager mod Gaardbrugere, som har pint sine
Kreaturer ihjel ved at lade dem mangle den til Livets Ophold
fornödne Næring, saa er dog Bevidstheden om det Urigtige og
ðkonomisk Fordærvelige i saadan Behandling af liusdyrene ble-
ven mere udbredt aiog kommen til stOrre Klarhed og har i fiete

1*
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Distrikter, fornemmelig der, hvor man hovedsagelig lever af
Kvægdriften, vundet saa langt frem, at Sultefodringen maa
siges noget nær ophört. Bekræftelse herpaa faar man, ialfald
for Senjens og Tromsö Fogderies Vedkommende, ved at se
hen til Antallet af stort Kvæg ved sidste Folketælling, sam-
menlignet med dette Antal ved forrige Tælling og med Folke-
mængden og Udsæden ved begge Tællinger. Medens Folke-
mængden fra 1855 til 1865 er stegen fra 35,308 til 41,073,
altsaa 16,33 Procent og Udsæden af Byg fra 4,254 til 4,405,
altsaa 3,55 Procent og af Potetes fra 11,422 til 17,780, alt-
saa 55,66 Procent, og medens Stigningen af Udsæd af begge

d isse Sædarter tilsammen har været 59,21 Procent, er Antal-
let af stort Kvæg i samme Tid kun foröget fra 23,629 til
25,521, altsaa med 8,01 Procent. Ved Siden heraf er vel An-
tallet af Heste steget fra 3,964 ti14,475 og af Faar fra 53,255
til 57,648, men saa er igjen Antallet af Gjeder faldt fra 16,101
til 9,456 og af Svin fra 1,646 til 1,642, saa Hensynet til
disse andre Husdyr i her omhandlede Henseende kun er af
liden Betydenhed. Mest slaaende er Betragtningen af Forhol-
det i et enkelt Prwstegjeld, nemlig Maalselven, hvis hovedsa-
gelige Næringsvei Fædriften er. Der er, naar nogle Gaarde,
som i Tiaaret ere overgaaede til dette Prwstegjeld fra Lenvik ,

sættes ud af Betragtning, Antallet af stort Kvæg aldeles ikke
foröget, men tvertimod aftaget med nogle faa Stykker, .medens
Folketallet, med samme Fradrag, er steget fra 2,470 til mindst
3,200, og Udsæden af Potetes fra 764 til noget over 900
Tönder, men derimod af Byg lidt formindsket.

I Finmarkens Landdistrikt er Antallet af stort Kvæg i
Tiaaret steget stærkt, endog stærkere end Folkemængden, nem-
lig fra 7,197 til 8,794, altsaa med 22,19 Procent, medens
Folkemængden har tiltaget fra 13,971 til 16,615, altsaa kun
18,92 Procent, men der staar ogsaa Kvægrögten, uagtet vist-
nok bedre end for 10 eller endog kun 5 Aar siden, fremdeles
idethele paa et meget lavt Trin og specielt meget lavere end
i Senjens og Tromsö Fogderi. Dette fremgaar allerede af det
af Hammerfest Foged opgivne aarlige Melkeudbytte af en Ko,
som nemlig kun er omtrent 400 Potter. Fra Tanen og Va-
ranger haves ingen Opgave over dette Udbytte eller Overslag
over dets Störrelse, men det er der i Almindelighed vistnok
ikke större end i Hammerfest. Alten gjör derimod med Hen-
syn til Fædriften, ligesom til Jordbruget, en Undtagelse fra
det övrige Finmarken og staar forsaavidt i Klasse med sydli-
gere Distrikter. Forögelsen af stort Kvæg har der i Tiaaret
været meget liden — fra 1,644 til 1,674 — og i Femaaret
rimeligvis aldeles ingen og Melkeudbyttet er opgivet til 1,000
Potter for Alten og 900 Potter for Talvig. Selv dette er jo
meget mindre, end det burde være med rigelig Fodring og god
Rögt og godt Stel idethele, men det viser dog, at Tilstanden
er ncgenlunde taalelig og ialfald bedre end den tidligere har
været. Af de forskjellige Nationaliteter i Finmarken siges Kvw-
nerne, som befatter sig med Jordbrug og Kvæghold, at være
de, som stelle sine Kreaturer bedst og har mest Nytte af dem.
Derfor afsætter ogsaa den gamle Koloni af Kvæner, som findes
i Laxelv og Börselv i Porsangerfjorden i Kistrands Prwstegjeld
ikke saa lidt af Smör, ligesom der i Neiden i Sydvaranger fin-

des flere Kvænfamiliet, som lever saa godt som alene af deres
Kreaturer og lever godt af dem., Den store Mængde af Lap-
per, som bor i Finmarken, tildels ogsaa fleresteds i Senjen og
Tromsö i overveiende Antal, skjötter derimod, fast uden Und-
tagelse, deres Kvæg yderst slet. Gjör man dem Forestillinger
herimod og söger at bibringe dem Overbevisningen om blandt
Andet, at Kreaturerne bör fodres godt, og at det ei urigtigt
og uforsvarligt at sulte dem, faar man sædvanlig det Svar af
dem, at de ogsaa selv sulte af og til — for Manges Vedkom-
mende endog ofte — og at de ikke indser nogen Grund til
at deres Dyr skal have det bedre end de. At Lapperne ofte
sulte, og at de heri endog bar en mærkværdig Udholdenhed,
er ganske sandt, da de nemlig, naar Fiskeriet slaar til og de-
res Fortjeneste er god, fortærer denne i Hast og med stort
Slöseri; men de betænke ikke, at de vilde sulte meget mindre
og maaske slet ikke, hvis de, hvad der vilde være dem en
let Sag, sörgede for, at deres Kreaturer altid fik nok at spise
og idethele indrettede sit Kreaturstel saaledes, at de havde
Melk til enhver Aarets Tid istedetfor, at det nu ikke sjelden
er Tilfældet, at en Mand har flere Kjör, man kan gjerne sige
mange, men aldeles ingen Melk fra at han sætter dem ind om
H östen, indtil de have kalvet hen paa Vaaren eller egentlig
indtil de kommer paa Bete om Sommeren.

Naar Tilstanden, hvad Kvægrögten idethele og specielt
Sultefodringen angaar, er bedre end tidligere i de allerfleste
Egne af Amtsdistriktet, hvilket, som forklaret, tör antages,
er dette, for sidste Femaars Vedkommende, fornemmelig at
tilskrive Afholdelsen af saakaldte Fjösskuer eller Eftersyn af
Fjösene, som i flere Egne bar fundet Sted dels ved Begyn-
delsen af Vinteren, for at sammenholde Mængden af Vinterfu-
rage med det paasatte Antal Kreaturer, dels paa den Tid af
Aaret, da Sultefodringen pleier at vise sig som værst, nemlig
i Begyndelsen af Vaaren, for at undersöge Kreaturbesætninger-
nes iværende Tilstand. I Finmarken er det Landhusholdnings-
selskabet, som har foranstaltet saadanne Eftersyn, ikke blot i
Alten og Talvig, hvor Selskabets Bestyrelse har sit Sæde, men
ogsaa i andre Distrikter. I Senjens og Tromsö Fogderi er det
dels Kommunebestyrelserne, dels private Foreninger i dette
specielle Öiemed, som har iagttaget det Fornödne i denne Hen-
seende. Man har inddelt vedkommende Herreder i flere mindre
Distrikter af passende Störrelse og formaaet et Par paalidelige
Mænd for hvert af disse til at reise om fra Gaard til Gaard
og anstille Eftersyn overalt, hvor Adgang ikke er bleven næg-
tet dem, hvilket kun enkeltvis har været  Tilfældet. Efter endt
Rundreise har Mændene afgivet detaillerede Rapporter, tildels
indrettede efter meddelte Schemata, om hvorledes de har fun-
det Tilstanden. Eftersynene antages overalt at have medfört
stort Gavn. I Finmarken har Landhusholdningsselskabet ydet
Bidrag til Mændenes Reiseudgifter.

Forövrigt har begge Landhusholdningsselskaber, Finmar-
kens dog kun i Aarene 1861 og 1862, fremdeles virket for
Udbredelse af Kyndighed i god Kreaturrögt ligesom i Landbo-
næringen i Almindelighed ved Udsendelse af omreisende Agro-
nomer og ved Udbredelse al Skrifter, blandt andre de af Sol-
skabet til Dyrenes Beskyttelse i Christiania udgivne.
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Statsagronomen Jensenius, fra hvis förste Besög her i for-
rige Femaarsperiode den vakte Sands for et bedre Kvægstel
egentlig skriver sig, har i sidste Femaar kun været her en
Gang nemlig i Sommeren 1865 og besögte da alene Kvgedfjord,
Throndenaas, Ibestad, Maalselven og Tromsö By, paa hvilke
samtlige Steder han afholdt mindre Dyrskuer.

Den i min forrige Femaarsberetning omhandlede Oxe af
Ayrshire-Racen, der i indeværende Aar er slagtet efter at have
udtjent, har imidlertid gjennem Femaarsperioden været statio-
neret i forskjellige Herreder i Senjens og Tromsö Fogderi og
saaledes efterladt sig et talrigt Afkom af begge Kjön, som for-
haabentlig vil bidrage til Kvægslagets Forbedring i Distriktet.
I Maalselven er derhos af derboende, senere afdöde Forstassi-
stent Nissen fra det Throndhjemske indfört en Oxekalv og en
Kviekalv af samme Race som oven ommeldt. Landhushold-
ningsselskabet for Finmarken besluttede under den i Juni 1865
afholdte Generalforsamling at anskaffe nogle Tyrekalve af Ayr-
shire-Racen til Anbringelse paa forskjellige Steder i Distriktet,
hvilken Beslutning nu söges iværksat ved Siden af at der paa-
tænkes Oprettelse af et lidet Stamhollænderi af Thelemarks-
kvæg i Alten.

Antallet af Heste er i sidste Tiaar i hele Amtsdistriktet
voxet fra 1,211 til 4,897, altsaa med 688 eller 16,34 Pro-
cent. Denne Forögelse, som især falder paa Senjens og
Tromsö Fogderi, kan ikke have nogen anden Grund end Trang
til broget Arbeidskraft til Jordens Dyrkning. I Maalselven
til Hesteracens Forbedring, dels paa offentlig og dels paa pri-
vat Bekostning, i 1865 anskaffet en Stodhingst fra Gudbrands-
dalen.

Al Faar, hvis Antal ved Udlöbet af 1855 i hele Amtsdi-
striktet var 68,230, fandtes ved Udlöbet af 1865 77,039.
Der er altsaa en Forögelse af 8,809 eller 12,91 Procent.
For Erhvervelse al en forædlet Race vides i Periodens Löb
Intet at være gjort, og de Faar, som haves, ere i Almindelig-
hed, skjönt ikke ens overalt, uanselige og usle og give en
daarlig Uld, dette sidste saa meget mere som de fleresteds
klippes ikke mindre end 3 Gange om Aaret. De levere imid-
lertid om Hösten et særdeles fedt og meget godt Kjöd.

Gjederne ere i dette Amt betydelig reducerede i Antal i
sidste Tiaar, nemlig fra 18,722 til 11,916, altsaa med 6,806
Stykker eller 57,12 Procent. Grunden til denne Formindskelse,
som hovedsagelig har fundet Sted i Senjens og Tromsö Fog-
deri, er Hensynet til Skoven, paa hvilken Gjeden har Tilböie-
lighed til at gjöre stor Skade. Forövrigt er Gjeden et nyttigt
Dyr, da den med ringe Fodring giver forholdsvis megen og
god Melk, saa det er at beklage, at den maa ofres.

Svineholdet staar paa samme Punkt som ved forrige Ti-
aars Udlöb. Der var nemlig da i Amtet 1,952 Svin og nu
1,948. Da Svinene i Landdistrikterne fast overalt for en stor
Del födes med Fisk og Sild og Flesket saaledes er ildesma-
gende, kan det formodes, at denne Stilstand tyder paa en for-
bedret Smag hos den stegne Folkemængde. Om saa virkelig
er Tilfældet er forövrigt vel tvivlsomt. Der kan ogsaa være
andre Grunde og deriblandt den, at her flere Gange i Perio-

dens Löb har været amerikansk Flesk at faa kjöbt til forholds-
vis billig Pris.

Rensdyrene ere i Kautokeino formindskede fra 28,035 ved
Tiaarets Begyndelse til 27,946 ved dets Slutning, i Nwsseby,
hvorunder Polmak henhörer, ligesaa fra 15,663 til 9,252 og i
Vadsö med Sydvaranger ligesaa fra 12,815 til 4,462 samt i det
övrige Finmarken, med Undtagelse af Kistrand, fra 5,128 til
346, hvorved er at mærke, at der som hjemmehörende i Le-
besby er anfört i Tabellen for 1855 4,825 Rensdyr, men i
Tabellen for 1865 aldeles ingen, hvori formenes at maatte
være nogen Irring. Efter det Kjendskab, jeg har til disse
Forholde, kan jeg ikke antage, at der i Lebesby Præstegjeld,
saaledes som dette var ved Udgangen af 1855 og saaledes
som det nu er, nogensinde har været Rensdyr i nogen Mængde
af Betydenhed. Nogle har der vel været, men vistnok kun
ganske faa. Det er derfor rimeligt, at de 4,825 Rensdyr, som
i 1855 henregnedes til Lebesby og som nu ere ganske for-
svundne, eller den allerstörste Del af dem i Virkeligheden
har tilhört Noesseby, Polmak eller Vadsö, og at altsaa denne
stærke Formindskelse bör henföres til de nævnte Distrikter og
yderligere foröge Formindskelsen der, eller maaske snarere, at
de har tilhört Karasjoklapper, i hvilket Fald Formindskelsen
i Lebesby kommer paa Karasjok, henhörende under Kistrand,
og volder en ikke saa ringe Reduktion der, hvor, efter Tabel-
'ernes Udvisende, Renholdet skal være noget foröget, hvilket
ganske vist har forundret Enhver, som kjender Forholdene
blandt Finmarkens Fjeldfinner. Efter Tabellerne udgjorde An-
tallet af Rensdyr i Kistrand med Karasjok i 1855 21,845 og
i 1865 23,313 og skal altsaa være foröget med 1,468. Har
de, som henhörende til Lebesby, i 1855 anförte 4,825 Dyr i
Virkeligheden tilhört Karasjok og har det sande Tal der saale-
des da været 26,670, har der derimod i Tiaaret fundet en
Formindskelse Sted af 3,357, som ingenlunde er urimeligt.
Hvordan det nu hermed end forholder sig, saa sees Reenhjor-
dene i Finmarken, hvor de norske Fjeldlapper udelukkende
har sit Hjem, at være betydeligt formindskede i sidste Tiaar,
fornemmelig i de östligste Distrikter, uagtet Mosemarkerne der
ere rigere eller mindre fattige end i Kautokeino, som danner
Fjelddistriktets vestlige Del, og uagtet der hist er Skove, som
giver godt Ly, medens Kautokeino saa godt som ganske mang-
ler saadanne. Grunden til Formindskelsen idelhele og specielt
til at den er stærkest i de östlige Fjelddistrikter, er hovedsagelig,
om ikke udelukkende den fra russisk Side i 1852 iværksatte
Spærring af Grændsen mellem Norge paa den ene Side og
Finland og Rusland paa den anden, under hvilken Foranstalt-
ning vore Fjeldlapper nu lider og efterhaanden vil komme til
at lide stærkere og stærkere. Ved Siden af Grændsespgerrin-
gen har vistnok ogsaa Brændevinsdrikken og den deraf fly-
dende Demoralisation og Fornedrelse i alle Retninger bidraget
til Formindskelse i Fjeldlappernes Formue, som hovedsagelig
bestaar i deres Rensdyrhjorde. Denne Last har tagst en for-
færdelig Overhaand blandt Lapperne i Östfinmarken, hvor den
aldrig har været ganske udryddet, medens den i Kautokeino,
hvor den under den der for nogle Aar siden herskende reli-
giöse Bevægelse . var aldeles ophört, endda ikke paany har
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naaet en saa betænkelig Höide, skjönt den vel ogsaa der er i
Stigende igjen. Fra Kautokeino har i Tiaaret foregaaet bety-
delig Udflytning til Karasuando i Sverige, saa det synes un-
derligt, at Formindskelsen af Rensdyr, der er for ingen at
regne, ikke har været meget betydelig.  Folkemængden sees
at være nedgaaet fra 869 til 738, altsaa med 131 Sjæle eller
15,08 Procent. I Senjens og Tromsö Fogderi er Renmæng-
den i Tiaaret, efter Tabellerne, broget fra 5,009 til 6,017,
hvorved er at mærke, at der i Karlsö, for hvilket Distrikt ved
sidste Tælling kun er anfört 22, i 1855 efter da udfört Tæl-
ling skulde være 692, som imidlertid for den aller störste Del
tilhörte svenske Fjeldlapper, der ulovligen havde tiltaget sig at
overvintre i Sognet. Naar dette Antal, som altsakIkke skulde
været regnet med for Karlsö, fradrages de 5,009, bliver For-
ögelsen i sidste Tiaar betydelig större — over 1,600 istedet-
for vel 1,000. De Rensdyr, som tilhörer Indvaanere i Senjen
og Tromsii, ere, ligesom tidligere, hovedsagelig hjemmehörende
i Ibestads Preestegjeld og eies af derboende Sölapper.

Priserne paa Produkterne al Fædriften, der allerede i for-
rige Femaar vare gode, ere I denne sidste Periode stegne end
yderligere. Smör har saaledes neppe eller ialfald kun yderst
sjelden, været solgt under 12 og har stundom kostet 14 Skil-
ling pr. Mark. Godt Oxekjöd betales med 5-6 og endog 7
og Faarekjöd med 3-5 Skilling Marken.

3. Skovvæsenet.

Amtets Skove afgive fremdeles Intet til Udförsel, naar
alene undtages, at der til Yesteraalen i Nordlands Amt fra
Maalselven afhændes noget ubetydeligt af Brænde og Bygnings-
material. Bord og Planker tilföres tvertimod Tromsö og Eg-
nene der söndenfor fra Throndhjem og Namsos, ligesom Fin-
marken, fornemmelig samtlige Byer, Hammerfest ikke undtagen,
for en stor Del forsynes fra Rusland baade med Bord, Planker
og Tömmer, de sidste sædvanlig dog kun af mindre Dimensio-
ner, medens en Del af Plankerne fra Rusland, som har
en ualmindelig Tykkelse, benyttes til Husbygning istedetfor
Tömmer.

Skovene i dette Amt tjene altsaa kun til Distriktets egen
Forsyning, saavidt tilstrække kan, men forsaavidt ere de og-
saa af den allerhöieste Vigtighed, ikke blot for den nærvæ-
rende, men ogsaa, og det fornemmelig, for den kommende Tid.
Det gjaalder her mere end andetsteds at konservere, hvad man
har og, om muligt, at foröge dette, saa den stigende Befolk-
ning i Tidens Löb ikke skal blive stedt i altfor stor Trang
for Trævirke. I saa Henseende er ogsaa Tilstanden væsentlig
forbedret gjennem sidste Femaarsperiode, idet Statens Skove,
som indbefatter al Skov i det egentlige Finmarken, baade
Furruskov og Lövskov, og en stor Del af Furruskoven og no-
get af Lövskoven i Maalselven, Bardo, Salangen og Tranä i
Senjens og Tromsö Fogderi, og saaledes udgjör den störste
Ansamling af Skove paa en Hand her i Amtet, har ,gjennem
hele Perioden været undergivet Bestyrelse af en ordnet Forst-
etat, der traadte i Virksomhed mod ,Slutningen af forrige
Femaar, og hvis Skjötsel al de den underlagte Skove aaben-
barlig har indvirket gavnligt paa Behandlingen ogsaa af de

private Skove. For Fremtiden ere Udsigterne Bled liensyn til
Skovvæsenet her i Amtet Nevne end lysere -derved, at Staten
i Begyndelsen af indeværende Aar, efter længere Tids fore-
gaaende Forhandling, liar af det Interessentskab, som eier det
saakaldte Skjærvögods eller Lyngsgods, tilkjat sig for 11,000
Spd. alle dets Skove — Lövskov saavel som Furruskov i Rei-
sens og Kveenangens Dalförer i Skjærvö Prcestegjeld med ilig-
gende Gaarde og tilhörende Sagbrug, af samlet Skyld 16 Da-
ler 3 Ort 12 Skilling. Disse Skove, som indbefatter omtrent
Alt hvad der er af Skov i de 2 nævnte Dalförer, ere ved denne
Handel, til uberegneligt Gavn for Tromsö Distrikt og de til-
grændsende ydre Distrikter af Finmarken, reddede fra den Un-
dergang, til hvilken de sandsynligvis ellers vilde været hjem-
faldne.

Forstbestyrelsens Bestræbelser har fordetförste især gaaet
ud paa Skovenes Befrielse for alt Nedfaldsmaterial og törre
Træer, hvoraf der fandtes en overordentlig stor Mængde, da
Beboerne forhen aldrig har villet befatte sig med saadant,
men ene og alene har holdt sig til friske levende Træer paa
Roden, saa der ved Forstbetjeningens  Tiltrædelse, foruden de
törre staaende Træer, henlaa, som Forstmesteren betegnende
udtrykker sig, Generationer af Vindfald lige fra ganske hen-
smuldrede eller endog med Lyng og Mose overgroede Stokke
til saadanne, som endnu vare brugbare. Alt saadant, som har
kunnet nyttiggjöres, er, saavidt Tiden har rukket, fremdrevet
og for en ikke liden Del afsat til ret gode og lönnende Priser.
Og denne Fremgangsmaade har de private Skoveiere tildels
taget efter, da de har faaet uforkasteligt Bevis for, at der er
god Nytte i Materialier ogsaa af omhandlede Slags. I Statens
Skove i Maalselven., Bardo, Salangen og de övrige Egne af
mindre Betydenhed i det saakaldte Malangens Forstforvalt-
ningsdistrikt er i Femaaret idethele aavirket 3,167 Tylvter
Tömmer, hvoraf alene 5 Tylvter Sagtömmer var af fersk paa
Roden staaende Skov, medens hele Resten var af Tört og
Nedfalds. I Alten, hvor der i hele Perioden er af egentlig
Tömmer aavirket 1,749 Tylvter, har vel en noget större Del
deraf været frisk Skov, men ogsaa der har betydelige Kvanta
Tört og Nedfalds været fremdrevet. I det övrige Finmarken,
hvor Driften har været meget mindre, har det omhandlede
Forhold ogsaa været af mindre Betydenhed. Driftsmaaden er
der idethele forbleven noget nær uforandret, da Forholdene,
fornemmelig Mangelen af övede Arbeidere og af Heste, har
gjort en planmæssig Drift noget nær umulig. Forstbestyrelsen
har der maattet indskrænke sig til en skjærpet Kontrol. I
Sydvaranger er der Furruskov baade i tilstrwkkelig Mængde
og af tilstrækkelig Dimension til for længere Tid at gjöre den
til Gjenstand for ordnet Drift i indskrænket Skala, men der
har, paa Grund af de anförte Mangler, hidtil Mke kunnet be-
gyndes derpaa. De, som hidtil har drevet Tömmer af Sko-
vene der, har saa godt som udelukkende benyttet Ren dertil
og da dette Dyr ikke formaar at trække enhver Stok, har
man maattet lade de Dimensioner urörte, som er over  Dyrets
Trækevne. I den sidste Tid er Hesteholdet noget foröget i
Sydvaranger det udgjorde i 1855 i bele Vadsá .Prfeste-
gjelds Landdistrikt, hvortil Sydval ranger da henhikte, 12, men
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ved Udgangen af 1865 i •Sydvaranger alene 13, medens der i
det daværende formindskede Vadsö. Prwstegjelds Landdistrikt
var 34, altsaa idethele . en Forögelse fra 12 til 47 —, og da
der er Udsigt til, at det vil end yderligere foröges, er den Tid
rimeligvis ikke fjern, da en ordnet Drift i det Smaa for det
Offentliges Regning ogsaa der vil kunne paabegyndes.

I Malangens Forvaltningsdistrikt, fornemmelig da i Maals-
elven og Bardo, og ligesaa i Alten er den tidligere Driftsmaade,
som bestod i, at private Personer, efter Begjæring og erhver-
vet Tilladelse samt mod en ringe Skovtiende eller Rekognition,
for egen Regning hug, fremdrev og solgte, tildels efter fore-
tagen Forædling, visse Kvanta, allerede kort efter at Forstbe-
styrelsen traadte i Virksomhed forandret derhen, at denne selv
ved lejede Arbeidere lader hugge og fremdrive, hvad den fin-
der bör fremdrives og sælger dette dels og fornemmelig ved
Auktion til Hoisthydende i större eller mindre Partier og dels
underhaanden fra Oplag, som holdes, til de ved Auktionerne
opnaaede Priser. En anden Afhændelsesmaade *i de her om-
handlede Distrikter, som Forstbestyrelsen ogsaa bruger, hvor
den synes fordelagtigere eller at passe bedre med Forholdene,
er den, at afmærkede Teiger i Skoven bliver overdraget Pri-
vate til Rydning for Tört og Nedfald enten mod en forud ak-
korderet rund Sum eller mod en Betaling pr. Stok, som först
bestemmes efter at alt brugbart Material af nævnte Slags in-
den Teigen er bleven fremdrevet og lunnet. Disse Driftsmaa-
der har selvfölgelig havt den gavnlige Virkning, at Almuen er
bleven aldeles afvænnet fra den Skik at husere i Skoven paa
egen Haand mod at erlægge en ringe Kjendelse til Statskas-
sen, og at den har maattet give slip paa den Tro, at den har
Ret til saadan Benyttelse af Statsskoven.

Forövrigt har Forstbestyrelsen i Femaarets Löb været
beskjæftiget med Ophævelsen af et skadeligt og höist gene-
rende Fællesskab i Skov mellem Staten og flere Gaardeiere i
Maalselven og Bardo, bestaaende deri, at Staten, ved i sin Tid
at sælge Gaardene, har forbeholdt sig den inden Sammes Greend-
ser staaende Skov, men derhos har indrömmet Kjöberne Ret
til at tage af Skoven, hvad de maatte behöve til Gaardsfor-
nödenhed og Husbrug. Fællesskabet söges hævet ved at hver
i saadant Tilfælde værende Gaardeier faar sig overdraget til
udelukkende Eiendom en Part af Skoven, saa stor, at den
skjönnes idetmindste at afgive hvad han har Krav paa imod
at han frasiger sig al Ret til at tage eller faa Nogetsomhelst
i Restert af Skoven, som altsaa Staten beholder, fri for en-
hver Servitut. Denne Ordning har ogsaa havt ret god
Fremgang,

Angaaende Sagbrugenes Antal henvises til de tabellariske
Opgaver*). I hele Finmarken findes, som det vil sees, kun
et eneste, nemlig i Alten, hvilket Forstmesteren formener at
være det nordligste paa. vor Klode. I Senjerts og Troms0
Fogderi findes Sagbrug kun i. Skjervö, Lyngens, Tromsösun-
dets og Maalselvens Præstegjelde, af hvilke de 3 förste hvert

*) De her og i det følgende paaberaabte tabellariske Opgaver
findes satamenstillede under : „Tabeller, det hele Rige ved-
kommende."

især blot har et, medens det sidste derimod har 44. Samt-
lige Sage ere enkeltbladede og af simpel Indretning samt an-
bragte i Flombække med Vand i kun en ringe Del af Aaret„
saa deres Skur er meget indskrænket. De 44 Brug i Maals-
elven er af vedkommende Forstassistent anslaaet hvert især
gjennemsnitlig at opskjære aarlig 10 Tylvter Tömmer, altsaa
alle tilsammen 440 Tylvter, hvoraf han formener, at der udvin-
des 3,500 Tylvter samfængt Bord. Af disse forbruges omtrent
en Trediedel inden Distriktet selv, medens Resten  sælges,
störstedels til Tromsä. Sagbruget i Skjervö, der, som oven
forklaret, henhörer til Skoven i Reisendalen sammesteds og nu
med denne er overgaaet i Statens Eie, har sandsynligvis, da
det er det eneste i et forholdsvis skovrigt Distrikt, opsaget
og produceret adskilligt mere end nogen af Sagene i Maals-
elven, uden at jeg tör sige hvor meget, da jeg ingen Opgave
har faaet derover.

Medens Furruskoven, som forklaret, i dette Femaar har
været skaanet i höiere Grad end nogensinde tidligere, tör dette
derimod ikke siges at have været Tilfældet med Birkeskoven,
der benyttes til Brænde, Baandstager og Neeverfloekning samt
en Del smaat Trxfang. Brændehugsten er den Benyttelses-
maade, som især tager paa Birkeskoven, og denne har uagtet
Brugen af Stenkul vinder mere og mere Udbredelse, ikke blot
i Byerne, men i den senere Tid efterhaanden ogsaa paa Lan-
det, i dette Femaar, ligesom tidligere, været ruinerende for
den. Dette viser sig fornemmelig ud ved Kysterne, hvor Bit.,
keskoven overalt stadig viger mere og mere tilbage, saa Al-
muen, hvor Brændetorv er at finde, i videre og videre Kreds
maa gribe til denne. Da Brændehugsten, uagtet den senere
Tids höie Priser paa Brænde — her. i Tromsö lige til 34- Spd.
pr. Favn for alenlangt Birkebrænde ikke giver synderligt
Udbytte af selve Træet, har det været paatænkt at ogsage det
dertil tjenlige Virke af Birk til Tön.destav til Udförsel til Skot-
land, med hvilket Land ogsaa har været korresponderet herom,
men flere Omstændigheder, navnlig den höie Fragt ved en
saa lang Transport har hidtil forhindret ethvert Foretagende
af dette Slags.

Til Forbrug inden selve Amtet virkes et temmelig bety-
deligt Kvantum Töndestav, men udelukkende af Furru. Hertil
benyttes for en stor Del törre og vindfaldne Træer, som ere
for indraadne til at kunne tjene som Tömmer, men hvis Yte
er brugbar. Forstbestyrelsen har tilladt saadan Tilgodegjö-
relse af Træer af den beskrevne Beskaffenhed i Statens Skov
mod en ringe Skovtiende, beregnet efter det tilvirkede Antal
Stay. Denne Tilvirkning af Stav, som, ialfald i Maalselvert,
har været af större Betydenhed i sidste Femaar end nogen.,

sinde tidligere, har givet dem af Almuen, som dermed har
befattet sig, særdeles god Arbeidsfortjeneste, ligesom den af
Forstbestyrelsen iværksatte Drift af Statsskovene for egen
Regning utvivlsomt har været til Fordel for Almuerne og
synlig forbedret disses Kaar, navnlig i Maalselvens Ovre Del.

Naaverflækning til Tagtækning med Torv, som ogsaa er
til Odelzeggelse for Birkeskoven, drives fremdeles temmelig
stærkt, da Stentage hidtil kun har vundet liden Indgang blandt

Landalmuerne.
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Tjærebrændingen har, skjönt den vistnok fremdeles er ube-
tydelig og specielt i Finmarken saa godt som ingen, idet den
der kun paa faa Steder drives til egen Fornödenhed, dog idet-
hele afgivet adskilligt mere i sidste end i forrige Femaar.
Tidligere dreves den kun i private Skove, men fra 1863 af
har den ogsaa været drevet i Statens Skove, idet Forstbesty-
relsen har overgivet visse Strækninger til Rydning for Tjære-
materialier mod en vis omakkorderet Afgift pr. Tönde af den
deraf tilvirkede Tjære. Afgiften har været sat noget forskjel-
lig efter som Rydningsstedet har ligget og været mer eller min-
dre beleiligt. Sædvanlig har den dreiet sig om 24 Skill. pr.
Tönde. Den producerede Tjære, som ikke forbruges i selve
Bygderne, sælges til Handelsmændene paa Landet og lijöb-
mændene i Byerne for en Pris, som i sidste Femaar har væ-

ret, TræetTrxet medregnet, 3-4 Spd. pr. Tönde. Det er  især

Kvæner, som driver paa Tjæretilvirkningen, hvilken de synes
at forstaa sig bedre paa end Nordmændene.

Et vistnok ubetydeligt, men vakkert og interessant Bipro-
dukt af Skovdriften i Karasjok er Tougværk, som der tilvirkes
af Furruens förere Rodteiger. Det roses for sin Varighed, for-
nemmelig naar det under Brugen er udsat for Fugtighed og
det benyttes derfor især til Garn og til Baadfaaster. Denne
Industri skal were noget almindeligere blandt Finnerne omkring
Enaresöen i Finland.

Priserne paa samtlige Skovprodukter har i sidste Femaar,
sammenlignet med tidligere, været jevnt höie og viser ingen
Tendents til at falde. Her i Tromsö har almindeligt Byg-
ningstömmer, 10-12 Alen langt, staaet i 8 Spd., Sagtömmer,
6 Alen langt, i 9 Spd., Planker, 6 Alen lange, 3" tykke, 9"
brede, i 5 Spd., do., 6 Alen lange, 2" tykke, 7" brede, i 2

Spd. 48 Skill., Bord, 6 Alen lange, 11" tykke, 9" brede, i 1

Spd. 96 Skill., do., 6 Alen lange, '1" tykke, 7" brede, i 1

Spd. 36 Skill. og Taglægter, 6 Alen lange, i 60 Skill. — Alt
pr. Tylvt.

Af Love vedrörende Skovvæsenet har, foruden den al-
mindelige Lov om dette af 22de Juni 1863, Finmarken faaet
en egen Lov af samme Datum om Afhændelse af Statens Jord,
ifölge hvis § 3 Skov fra den Tid fölger med i Salget af den
Jord, hvorpaa den staar, saa Staten for Eftertiden ikke vil
blive eneste Skoveier i Finmarken.

4. Fiskeri.

Denne Amtets fornemste Næringsvei har i sidste Femaars-

periode gjennem de ved Statsstyrelsens Liberalitet forbedrede
Kommunikationsmidler, ved foröget Driftighed og Energi hos
Byernes Kjöbmænd, Landdistrikternes Handelsmænd og de
fremmede Spekulanter, som söge hertil, samt hos Fiskerne selv,
ved det udvidede og klarere Blik og den större Indsigt, som
de afholdte Udstillinger i Aalesund og Bergen har givet, ved
Erhvervelse af forbedrede Redskab og Fartöier til Fiskeriets
Udövelse, ved den formindskede Haardbarhed i Bedriften, som

den private Spekulation sætter Fiskerne istand til at berede
sig, ved den forbedrede Pleie, som Loven om Medicinalafgift
Finmarken har givet Midler til at yde de syge Fiskere, og
fornemmelig ved den gode Fortjeneste, som Fiskeriet gjennera

hele Perioden har afgivet for de driftige Fiskere, og -Handelen
med Fisk og Fiskeprodukter for den driftige Handelsstand,
vundet et Opsving, som ingensinde tidligere, medens den vist-
nok endnu ikke paa langt tær har naaet frem til det Udbytte,
som den formaar at afgive. Telegrafledningen, naar den ræk-
ker saa langt, og Anlægget af gode Havne i Finmarkens be-
tydeligste Fiskevær, som ikke har faaet saadanne af Skabe-
rens Haand, fremfor Alt i Vardö, vil, efter alle Sagkyndiges
Mening, bringe Afkastningen af Amtets Fiskerier videre fremad
i en Grad, hvorom man for ganske faa Aar siden ikke havde
nogen Tanke.

Dampskibsfarten er efterhaanden udvidet baade i temporær
og lokal Retning, saa den nu er ottedaglig i al den Tid, hvori
de store Fiskerier drives, og derhos berörer de fleste Punkter,
hvorfra der er Almue at befordre til disse. Anledningen er
herved bleven let saavel for Fiskerne som for Fiskeopkjö-
berne til for en ringe Udgift at naa hurtigt frem til Fiske-
pladsene og denne Anledning er ogsaa Tid efter anden i stedse
stærkere og stærkere Mon bleven saaledes benyttet, at der i
de sidste Aar under Fiskeriernes Drift har maattet sættes dels
större og dels flere Dampskibe i Fart, for at tilfredsstille Kra-
vet paa Befordring med dem. Ved Siden heraf har Amtets
Handelsstand og Driftsbestyrere baade i Byerne og paa Landet
saavel som Fiskerne selv udviklet stor og stedse voxende Virk-
somhed ved Anskaffelse af större og bedre Redskaber til selve
Fiskeriets Udövelse, större Baade med dækket Rum, hvori
der kan varmes, koges og hviles, smaa Dæksfartöier og mindre
Fartöier istedetfor de mindre og smaa Baade, som for en Del
Aar siden vare de eneste Farkoster, med hvilke Fiskeren be-
gav sig ud paa Söen, for at drive sin Dont. Ogsaa Lister-
baaden har, fornemmelig paa Grund af dens store Fortrin un-
der Krydsningen, begyndt at vinde Anerkjendelse som staaende
over Nordlandsbaaden og er af Flere, skjönt vistnok endda
kun Faa, anskaffet til Brug ved Fiskeriet. Om Listerbaaden
ganske kan fortrænge Nordlandsbaaden i denne Bedrift, maa
det vistnok ansees som en ikke liden Forbedring, da den, for-
uden, som allerede anfört, at krydse meget bedre, upaatviv-
lelig ogsaa klarer sig vel saa godt i Sögang og har letvindtere
Seilbjergning. For denne Forandring til det Bedre har man
i saa Fald nærmest at takke Opsynet ved Lofotfiskeriet, der
har indfört og forevist disse Baade her samt ladet dem bru-
ges under Fiskerierne, först i Lofoten og i de Par sidste Vin-
tre ogsaa i Finmarken, saa Almuen beggesteds har faaet dem
og deres Dygtighed under de forskjellige Forholde at se.

Anskaffelsen af Baade af Folk paa selve Fiskepladsene til
Udleie til fremmede Fiskere, som indfinder sig der, har og-
saa tiltaget stærkt i de sidste Aar og er til stor Lettelse for
Fiskerne, der saaledes ikke behöver at före Baade med sig
eller at seile med saadannei fra • Hjemmet , til de som oftest
fjerne Fiskevær, hvilket sædvanligvis er baade- tidsspildende og
farefuldt, men kan benytte den hurtige og sikkre Dampskibs-
befordring og ved Fremkomsten leie sig Baad. Herfor erlæg-
ger de fra en halv til en hel Mandspart til Baadeieren, saa
ogsaa han, naar Fiskeriet slaar godt til, 1184- sin gode Indtægt
heraf. Trafiken er altsaa til gjensidig Fordel for Eier og Leier,
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hvilket netop er det önskelige Forhold. Som Bevis paa, hvil-
ken Driftighed og rastlös Iver her i den sidste Tid raader med
Hensyn. til Fiskerierne i disse Egne, kan i denne Forbindelse,

skjönt det strengt taget ikke tilhörer den Periode, hvorom her
handles, anföres, at her, vel ikke direkte til Udövelse af den
egentlige Fiskers Dont, men dog til Fremme af denne og til
Forögelse af dens Udbytte, er anskaffet et Dampskib med en
Bekostning af omtrent 8,000 Spd. og bestilt et til, som skal
koste en lignende Sum. Det förste tilhörer Handelsmand  Raa-.

næss af Kjeöen og er nærmest bestemt til Sildefiskerierne, som
er hans Hovedbedrift til at före hans store Nöter med Mand-
skab og videre Tilbehör samt Tönder og Salt frem, hvorsom-
helst Silden viser sig og strax som den formærkes, hvorom
han vil blive underrettet ved Telegrafen —, men agtes ogsaa
anvendt under Fiskerierne i Lofoten og Finmarken, i hvilke
denne driftige Mand deltager med stor Kraft. Det andet af
disse Dampskibe tilhörer Kjöbmand Anton Holmboe af Vardö,
og er bestemt til Brug under Fiskerierne i Finmarken og ven-
tes færdigt saa betids, at det kan komme til Anvendelse under
Loddefiskeriet i anstundende Vaar.

Naar undtages, at en större Driftsforstander i Senjen har
opfundet et nyt Slags stor Synkenot, paa hvilken han har
faaet Patent, men hvis praktiske Brugbarhed med Fordel nok
endda er tvivlsom, medens det er vist, at den er kostbar og
kræver stor Baad- og Folkemagt, vides i Femaaret ingen nye
eller forhen ukjendte Redskaber at være indfört til Fiskens
Fangst. Men Fiskerne og Udrusterne sörger Aar for Aar med
större og större Omhyggelighed for, at de fra ældre Tid kjendte
og brugte Redskaber, hvormed der drages afsted til Fiskerierne,
ere i bedste Stand og Udrustningen idethele god, da ogsaa
Almuen bar faaet Syn for, hvor meget Fiskeriets Udfald er af-
hængigt heraf.

Til at gjöre Fiskebedriften mindre lidelsesfuld og helbred-
ödeleeggende for Fiskerne og til forbedret Pleie af dem, som
under eller i Anledning Fiskeriet rammes af Sygdom, er der i
Perioden gjort særdeles meget. Logishuse, som tidligere, ial-
fald i Finmarken, enten slet ikke fandtes, saa det under gode
Fiskerier, som trak store Almuer sammen, var ganske almin-

deligt, at den störste Mængde Mennesker i den barskeste Vin-
tertid maatte ligge ude under deres Baade eller i Telte, som
de dannede af deres Seil, eller vare meget ufuldkomne, ere nu

anskaffede i alle större Fiskevær og indrettede med Döre, Vin-
duer, Kogeovne, Briske og ofte særskilt Overrum til Töiet,
saa Fiskeren nu, naar han kommer fra Söen, ikke blot faar
Tag over Hovedet, men ogsaa har fuld Anledning til at varme
sig, skifte Klæder, törre de -vaade, tilberede sig god og næ-
rende Mad og Drikke og hvile sig. Det er en Selvfölge, at
der for disse forbedrede Logier fordres höiere Betaling end
den, som tidligere bar været erlagt for de daarlige, der hav-
des, men Anne forögede Betaling erlægges med stor Villighed,
da Fiskerne skjönner, hvor ulige bedre de har det, og Vær-
terne har saaledes, ligesom tidligere er bemærket om Baadud-
leierne, sine gode Renter af de Penge, de satte i saadanne
Huse. En driftig Handelsmand i Vardö, hvor der i de seneste
Aar har været samlet indtil 4000 Fiskere foruden en Masse

Fiskeopkjöbere og Fartöisfolk samt en stor Del Arbeidere, og
som saaledes er Finmarkens og maaske Tromsö Stifts störste
Fiskevær, har derhos indrettet et Damplijökken med tilhörende
Spiserum, stort nok for 80 Mand, og derved aabnet Almuen
Adgang til naarsomhelst for en billig Penge og uden Uleilig-
hed at skaffe sig et varmt og godt Maalticl

Loven af 18de Mai 1860 om Medicinalafgift i Finmarken,
der traadte i Kraft netop ved Femaarsperiodens Begyndelse,
har vist sig som en særdeles gavnlig Lov. Det ved denne Af-
gift dannede Fonds Indtægter, som bestaar i 4. Skilling af hver
Vog Sei, som udskibes til Tromsti eller sydligere Sted, og af
hver Vog Tørfisk, som udskibes til Udlandet eller til indenrigsk
Sted udenfor Troms6 Stift, 6 Skilling af hver Tönde Tran,
som udskibes til Udlandet eller Indlandet udenfor dette Stift,

Skilling af hver Vog saltet Fisk, som udskibes til Udlandet,
og 3 Skilling af hvert stort Hundrede (120 Stkr.) Raafisk,
som udskib es til Indlandet udenfor Finmarken, har været :

1 1861 3,190 Spd, it Skill.
- 1862 4,281 — 72 —
- 1863 2,842 — 4
- 1864 4,101 — 24
- 1865 5,372 — 114

Ved disse Midler har man været istand til at udbedre de æl-
dre og bygge nye Sygehuse samt forsyne dem alle med com-
plet Inventarium og til at skaffe syge Fiskere Lægehjælp og
Medicin ogsaa udenfor Sygehusene. Finmarken har nu ialt 7
Sygehuse, nemlig i Brevig paa Söröen i Hasvigs Sogn, i Alten,
Hammerfest, paa Maasö, i Gamvig, Vardö og Vadsö. Heraf
er det i Brevig og det paa Maasö nyopförte, det förste i den
aller sidste Tid, saa det endnu ikke bar været benyttet, men
först skal tages i Brug under anstundende Brevigsfiske, for
hvilket det er specielt bestemt og derfor kun lidet, da Almuen
der ikke er stor — den har hidtil aldrig naaet op til 800
Mand og kan ikke foröges i synderligt Mon, da Rummet for
Fiskeriets Drift er lidet, ligesom dette Fiskeries Afkastning for
den fremmede tilreisende Almue sædvanligvis ikke er af syn-
derlig Betydenhed, naar Udrustningen fraregnes. Sygehuset
paa Maasö er sat i Forbindelse med Bolig for Distriktslægen

Maasö Lægedistrikt og bestaar af 2 Sygestuer med Værelse
for en Gangkone samt særskilt Kjökken og Baderum. De öv-
rige 5 Sygehuse vare opförte allerede för Medicinalfondets Op-
rettelse, men ere senere, forsaavidt de have trængt dertil, ud-
videde og forbedrede. Samtlige Sygehuse ere i vedkommende
Distrikter forsynede med Læger, de i Brevig og Gamvig dog
ikke stadig uden i Fisketiden. Fiskerne, uden Hensyn til hvor-
fra de ere, naar de kun ere traadte i undersaatligt Forhold
til Norge, faar Lægetilsyn og Medicin aldeles frit og ligesaa
al anden fornöden Forpleining, naar de ere saa syge, at de
maa indlægges paa Sygehus. Intet af Sygehusene er synder-
ligt stort; 24 eller indtil 30 Patienter er det höieste Antal,
som kan indlægges paa noget af dem, men trues et Sygehus
under stort Fiskeri med stærk Tilströmning af Almue eller i
Tilfælde af ualmindelig Sygelighed med Overfyldning, er der,
ved den livlige Dampskibsfart mellem Fiskeværene ,under Fi-
sketiden, god Adgang til at före de lettest angrebne Patienter
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til et andet mindre belagt Sygehus, saasom det i Alten, paa
hvilket der, da det ligger aldeles udenfor Loddefiskeriets eller
noget andet stort Fiskeries Omraade med Ansamling af frem-
mede Fiskere, sædvanligvis kun henligger ganske too Pa-
tienter.

Udstillingerne i Aalesund og Bergen bleve med Iver be-
nyttede til Fremvisning af dette Amts Produkter af Fiskerierne
og af Redskaber af alle Slags til disses Drift, ligesom Bergens-
udstillingen ogsaa blev besögt af Mange herfra og deriblandt
af 10 Fiskere fra Senjens og Tromsö Fogderi og Tromsö By,
hvis Reiseudgifter, 30 Spd. for hver, blev dækkede ved et Bi-
drag af Fogdericommunen, stort 100 Spd., og forövrigt ved
privat Sammenskud. At Beskuelsen af, hvad der var at se, og
den Belærelse, som der erholdtes, har bidraget sit til den
Fremgang, Fiskeribedriften i dette Amt har gjort i den sidste
Tid, er ikke tvivlsomt, medens de mere fremtrædende Frugter
deraf först vil spores i Fremtiden.

Det, som forövrigt især har ansporet baade Fiskerne og
Fiskehandlerne til Udvindelse af det störste og bedst mulige
Produkt af deres Bedrift er, hvad ogsaa siger sig selv, de
gode Priser, hvori fast alle Fiskevarer — Tran, Rogn, Klip-
fisk, Rundfisk eller Stokfisk samt anden Törfisk — har staaet
paa de udenrigske Markeder saa godt som gjennem hele Pe-
rioden og som baade har lönnet Arbeidet godt og givet gode
Renter af de i Fiskehandelen og Fiskeomsætningen anbragte
Penge.

Finmarksfiskens Tilberedning til Klipfisk, som tidligere har
været meget indskrænket, har i denne Periode tiltaget betyde-
lig. Tirringen foregaar ikke i eller ved selve Fiskeværene,
men i Altens Sogn ved Bunden af Altens Fjord og fleresteds i
Senjen og Tromsö og mangfoldige Steder endda længer sydpaa,
hvor den saltede Fisk föres hen og vaskes ud samt udbredes
over dertil skikkede Klipper og större Stene. I Alten, hvor
denne Bedrift först begyndtes i 1861 af en Skipper fra Chri-
stianssund, og hvor Fisken udbredes lige ved Strandbredden.
paa Kuppelstene, som der findes i stor Mængde og foretræk-
kes for selve Klipperne, har den efterhaanden tiltaget saaledes,
at der i 1865 blev törret 350,000 Fisk, hvorved omtrent 200
Personer, störstedels Fruentimmer og Börn havde Arbeide i
flere Uger og en Fortjeneste af omtrent 1400 Spd. Ligesaa
er Torskeleverens Forarbeidelse til Medicintran ved Hjælp af
Dampmaskine, af den samme Grund, nemlig et foröget Penge-
udbyttes Udvindelse, nu udbredt fast overalt og Produktionen
deraf, som maa gaa op til mange Tusinde Tönder aarlig, ble-
ven saa stor, at den synes at maatte overstige Konsumtionen,
hvis ellers Anvendelsen af denne Sort Tran indskrænker sig
til medicinsk Brug.

Den Omsætning, som har været underkastet störst For-
andring og som stundom har afgivet lavest Vederlag, er Tusk-
ningen med Russerne fra Hvidehavet og den murmanske Kyst
af Raafisk mod Rugmel og Havregryn, men denne Trafik er,
skjönt vigtig nok for Almuen, som derigjennem for en Del
skaffer sig sin Vinterforsyning, dog idethele af mindre Bety-
denhed, da den alene vedrörer Sommerfiskerierne og ikke
mindste Maade de store Fiskerier. Dette höie Vederlag for

Melet, som Russerne i flere af de senere Aar har fordret, har
forövrigt formindsket Forsyningen af dette og medfört föröget
Indkjöb af Mel og Korn fra Östersöen og Danmark, störstedels
over Bergen, men tildels ogsaa direkte.

•	 De vigtigste Fiskerier for dette Amts Indvaanere har i
sidste Femaarsperiode, ligesom tidligere, været Lofotfiskeriet i
Nordlands Amt og især Loddefiskeriet i Finmarkens, til hvilke
begge Fiskere fra disse Distrikter söger hen i stor Mængde.
Lofotfiskeriet, hvorom af Chefen for det ved samme etablerede
Opsyn afgives detaillerede Beretninger for hvert Aar, til hvilke
jeg er saa fri at henvise, har, hvad Mængden af den fangede
Fisk (Torsk) angaar, for dette Amts Indvaanere

i 1861 givet noget under et Middelsudbytte,
- 1862 meget under et Middelsudbytte,
- 1863 under et Middelsudbytte,
- 1864 meget under et Middelsudbytte,
- 1865 et Middelsudbytte,

Intet af Periodens Aar har altsaa været rigtig godt, men Fi-
skerne har stadig faaet baade Fisk, Lever og Rogn, som Alt,
med Undtagelse af en Del af Leveren, der föres hjem for der
at opsmeltes, dagligen sælges strax ved Ankomsten fra Söen,
godt betalt, saa Fortjenesten for de Fleste har været tilfreds-
stillende. Loddefiskeriet, som alene foregaar i Finmarken, men
der sædvanligvis ikke samtidig overalt, men ialfald hovedsage-
lig, enten alene i Vestfinmarken, og der kun i Hammerfest
Fogderi, eller alene i Östfinmarken, fornemmelig ved Vardö,
Berlevaag, Gamvig og de övrige Vær vestover indtil Skjötning-
berg, slog i sidste Femaarsperiode alene i 1861 til i Vestfin-
marken og var da rigt der, men ubetydeligt i Östfinmarken.
I de folgende 4 Aar har det derimod slaaet til i Ostfinmarken,
saa rigt som ingensinde forhen, især i de 2 sidste Aar, me-
dens det i Vestfinmarken kun har været saare ringe. Baade
Lodde og Torsk har vel indfundet sig der ogsaa i ethvert af
disse Aar, men dels i saa kort Tid, dels under saa stormende
Veir og dels saa langt hen paa Aaret, efter Almuens  Afrejse,
at det ikke har kunnet blive til noget egentligt Fiske. Det
under Loddefiskeriet opfiskede Kvantum, som det selvfölgelig
ikke er muligt at opgive endog kun med tilnærmelsesvis Nöi-
agtighed, er antaget omtrentlig at have udgjort:

i 1861 6 Millioner,
- 1862 9
- 1863 5
- 1864 10
- 1865 11

Baade Fisken og Leveren har stadigen været godt betalt, hin
gjennemsnitlig med 4 Spd. pr. 120 Skykker, denne gjen-
nemsnitlig med 6 Spd. pr. Tönde. Rogn faaes ikke af Lodde-
torsken.

De övrige Saltvandsfiskerier ere alle hvert for sig af langt
ringere Betydenhed end de ovennævnte, men indtager tilsam-
men en höi Plads i Amtets Okonomi. Brevigsfisket ved Sör-
öen, som foregaar samtidig med Lofotfisket og angaar samme
Slags Fisk, har været særdeles godt i 1861 og 1865, slet i
1862 og 1863 og middels i 1864. Antallet af Baade ved
dette Fiske, som tidligere ikke har oversteget 120 med om-
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trent 500 Mand, var i 1865 steget til 170 med omtrent 800
Mand, Störstedelen fra Skjervö Præstegjeld. Vinterfiskerierne
paa Hjemstederne efter Torsk, som drives i mangfoldige Fjorde
og Sunde fast overalt, hvor saadanne findes og som i ældre

Tider gav anseligt Udbytte, har fremdeles i sidste Femaar,

ligesom i en længere foregaaende Aarrække idethele kun været
ringe, men alligevel nogle Steder givet Tegn til Forbedring.
Saaledes i Altenfjorden og fornemmelig i Snefjord i Maasö

Præstegjeld, Hammerfest Fogderi, hvor Haabet er vaagnet om
de for Fjordboerne gode gamle Tiders Tilbagevenden. Seifi-
skeriet har paa nogle Steder, ialfald i enkelte Aar, været ret

godt, men i Almindelighed baade i Senjens og Tromsö Fog-

deri og i Finmarken daarligt. Fogden i Senjen og Tromsö
har for nogle Aar siden udstedt en trykt Skrivelse til Indvaa-

nerne der, hvori han fraraader dem at ligge borte paa dette
Fiskeri, som foregaar om Sommeren, og heri har han vistnok
Ret, da det ikke kan være tvivlsomt, at den Tid, som med-
gaar dertil, kunde anvendes paa Jorden med sikkrere og större
Fordel. Raadet synes ogsaa for en Del at være fulgt, hvilket
formodes at have bidraget sit til, at Seifiskeriet i Hammerfest

Fogderi i denne Periode har givet saa ringe et Udbytte, nem-
lig, efter Fogdens Formening, kun 60,000 Spd. aarlig mod
90,000 Spd. i forrige Femaar, og det uagtet Leveren stad
har staaet i höi Pris og Redskaberne nu ere bedre, idet Drag-
noten paa mange Steder har aflöst Krogen og Dorgen. Line-
og Gangvadfisket i Finmarken, et Fiskeri, hvis Produkt for
den aller störste Del bortbyttes til Russerne mod Rugmel og
Havregryn, har i samtlige Periodens Aar været upaaklageligt.
Haakjærringfiskeriet er meget lönnende, men tillige  i höi Grad
farefuldt, fordi det især drives i den haarde Aarstid og tildels

længere fra Land. I Landdistriktet er denne Bedrift derfor
ikke udvidet i Periodens Löb, da Indvaanerne der kun har
brugt Baade dertil. Alene i Alten har man fulgt Byernes Ex-
empel og til dette Brug udrustet Fartöier, med hvilke man
har sögt Bankerne flere Mile tilhavs, hvor Haakjærringen fin-
des ogsaa i den bedre Aarstid og hvor der har været gjort
god Fangst. Spitsbergfangsten, bestaaende i Hvalrosser, Sæl-
hunde, Hvidfiske, Isbjörne, Rensdyr og Edderdun, vedkommer
ogsaa fast udelukkende Byerne og kun for en ganske ringe
Del Landdistriktet, idet der blot fra Balsfjorden har i samtlige
Periodens Aar været udsendt et Par Fartöier paa denne Fangst,
som har givet godt Udbytte. Især har det ene af disse Far-
töiers Eier havt stadigt Held med sig og er derved bleven en
formuende Mand.

I 1864 kom den bekjendte Ishavsfarer Svend Föyn . fra
Tönsberg herop med sit Dampfartöi, „Spes et fides", for at
gjäre Forsög med Hvalfangst, som han anstillede fleresteds
Amtet. Ved Vardö og i Varangerfjorden, hvor han fornem-
melig opholdt sig, fangede han ogsaa nogle faa, men de vare
for lidet værdifulde til at gjöre Expeditionen lönnende. De
Hvalfiske, som holde til der, ere derhos af en saa urolig Art,
at det er meget vanskeligt at fange dem.

Sildefiskeri har i Periodens Löb foregaaet paa flere Ste-
der i Amtsdistriktet og afgivet Agn til Fiskerierne samt godt
Bidrag til Almuens egen Forsyning baade til Mennesker og

Dyr, idet Silden, fornemmelig Smaasilden, overalt hvor den kan
faaes, benyttes til Foder for Kreaturene, men dette Fiskeri
har intetsteds været af saadan Betydenhed, at det har afgivet
noget synderligt Kvantum til Handelsvare. Bedst var det
1864, da det slog ganske godt til i. Malangen og i Fjordene
paa Ydersiden af Kvalöen her ved Tromsö. Den Sild, som
fiskes, er ofte meget fed og afgiver, vel tilberedt, en udmær-
ket Vare.

Ogsaa Ferskvandsfiskerierne, især forsaavidt angaar Laxen,
som söger ind til samtlige Elve i Amtet, der ere saavidt store,
at de kan optage denne Fisk, og gaar opad dem, indtil den
möder uoverstigelige Fossefald, har i denne Periode tiltrukket
sig större Opmærksomhed end tidligere. Ved Hammerfest i
Alten, Talvig og Maalselven samt ved Tromsö er ved Hjælp
af en af Regjeringen udsendt Mand, Agronom Abel, anlagt Ap-
parater til Udklækning al Laxyngel, som overalt har lykkes
særdeles godt. I Talvig og Maalselven er derhos i 1865 stiftet
Opsynsforeninger og en lignende ventes med Sikkerhed at ville
komme istand for Reiselven i Skjervö Preestegjeld, om den ikke
allerede er stiftet. Almuen har nemlig, uagtet det med det
svage Politi paa Landet ikke har været muligt at overholde
Fredningslovene i deres fulde Udstrækning, dog fornummet
gode Virkninger af disse og erkjendt deres Nytte samt derfor
bestemt sig til at understötte dem paa den af Loven selv an-
viste Maade. Laxefiskeriet i Altens Ely, den rigeste i Amtet
næst Tanaelven, er fra 1863 bortforpagtet til den skotske Her-
tug af Roxburgh paa 10 Aar mod en aarlig Afgift af 350 Spd.
i de förste 5 og 500 Spd. aarlig i de sidste 5 Aar og derhos
med Forpligtelse at svare hver især af de 109 Mænd, som eier
Fiskeretten i Elven, 3 Voger Lax aarlig enten in natura eller
med Penge efter en Pris af /I Skill. pr. Mk. Denne Ydelse, om-
sat i Penge, udgjör 784 Spd. 96 Skill., saa hele Forpagt-
ningsafgiften altsaa udgjör 1,134 Spd. 96 Skill. for de 5 förste
og 1,284 Spd. 96 Skill. for de 5 sidste Aar.  Hertugen lön-
ner derhos et Opsyn, bestaaende af 6 Mand, til Forebyggelse
al ulovligt Fiskeri i Elven. I Tanaelven, som formedelst dens
Mægtighed og betydelige Længde — indtil 20 Mile eller vel
endog mere —, hvori Laxen kan gaa opad den og dens Bi-
floder, har den störste Mængde af Fisk, befinder Fiskeforhol-
dene sig i en mislig Tilstand. Aarsagen hertil er hovedsage-
lig den, at denne Ely paa dens störste  Strækning danner
Grændse mod russisk Finland, saa man ikke har frie Hænder
til Anvendelse af norsk Lov paa den, men idelig maa tage
Hensyn til Nabofolket, hvortil kommer, at samtlige Fiskere,
paa nogle ganske faa nær, ere Lapper, som har mindre let
for at fatte og erkjende, at der kan være Nytte i at lægge
Baand paa sig i Efterstræbelsen af Fisken. Imidlertid er Fi-
skeriet ogsaa der forklaret i den allersidste Tid at have været
noget bedre end de. foregaaende Aar, i hvilke det, sammen-
lignet med gamle gyldne Tider, sagdes at gaa stadig nedad.
Et Par Engelskmænd har i Periodens 2 förste Aar, ligesom
nogle foregaaende Aar, ligeledes fisket i denne Ely, men er i
de sidste 3 Aar udeblevne.

Fiskeri efter Lax i Söen har forhen saa godt som ikke
været drevet i disse Egne, uagtet Laxen er bedst, för den naar
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Elven, men nu har man faaet Bevis for, at ogsaa dette kan
lönne sig. I 1864 indfandt sig nemlig 2de Mænd fra Omeg-
nen af Aalesund i Malangen Fjord udenfor Maalselven, 2-3
Mile fra Tromsö, og lejede sig der et Par Pladse, som de
ansaa beleilige til Drift al Laxefiskeri, samt udsatte der sine
Garn og gjorde saa god Fangst, at de siden har vendt tilbage
hvert Aar, benyttende Dampskibsbefordring baade frem og til-
bage. Fisken har de for den störste Del 1 a 2 Gange ugent-
lig bragt ind til Tromsö og der afsat i fersk Tilstand dels til
Husholdningerne i Byen og dels til Dampskibene, til Priser,
som i Sammenligning med tidligere Tiders vistnok have været
hoie, fra 8 Skill. pr. Mk. i Begyndelsen, efterhaanden nedad
til 5 Skill., men som alligevel villigen ere ydede og viser,
hvor velkommen denne Forsyning har været. Tidligere var
Falbydelsen al fersk Lax i Tromsö, medens Prisen ikke over-
steg 3 Skill., saa sjelden og tilfældig, at man, for at være sik-
ker paa at kunne have den til en vis Tid, maatte bestille den
fra Alten, hvilket man i de 3 sidste Sommere har været fri
for. Hvad Fiskerne i Malangen ikke har faaet afsat i fersk
Tilstand, har de med Kyndighed tilberedet til god Rögelax og
solgt i Tromsö By, ligeledes til höi Pris. At der blandt den
omboende Almue er taget og vil blive taget Lærdom af denne
de fremmede Mænds Bedrift, er ikke tvivlsomt, og der nævnes
allerede Personer, som vil forskaffe sig Redskaber og optræde

Koncurrence med dem. Fiskepladse er her nok af.

5. Bergværksdrift.

Altens og Kvænangens Kobberværk har ogsaa gjennem
hele denne Periode været holdt i stadig Drift, men uden at
svare til de Forhaabninger, hvormed forrige Periode sluttede,
hvortil Grunden har været dels, at Gruberne har ydet lidet
Malm, idet flere af Gangene har vist sig usammenhængende og
ustadige, og dels og fornemmelig, at Priserne paa Kobberet er
gaaet saa betydelig ned. Det var fornemmelig nyopdagede
Leiesteder i Kvænangen, som gjorde Udsigterne saa lyse, men
det varede dermed kun ganske kort. Atter i Rösten 1864
fandtes, ligeledes i Kvænangen, i omtrent en halv Mils Afstand
fra de gamle Drifter, et nyt massivt Leie, som i omtrent 14
Maaneder gav en rig Produktion, men ogsaa denne Aare stand-
sede igjen ganske i December 1865. Da imidlertid et Par af
de gamle Gruber i Kaatorden stadigen har ydet driveværdig
Malm i ikke ringe Mængde, har det mindre været Mangel paa
god Malm end de i betydelig Grad dalende Priser paa Kob-
beret — fra omkring 90 og stundom endog over 100 Spd.
pr. Skpd. for nogle Aar siden til höist 65 Spd. for nærvw-
rende Tid — som har gjort Værkets Kuar saa daarlige, at
Driften i indeværende Aar er bleven betydelig indskrænket,
idet Bestyreren og Bogholderen samt en stor Del af Arbei-
derne ere afskedigede, ligesom det siges, at Værket agtes en-
ten solgt eller ganske nedlagt, hvorfor ogsaa de övrige Be-
tjente og Arbeidere ere opsagte til anstundende Foraar, uden
at der dog haves nogen Vished om, hvorvidt Nedlæggelsen da
vil blive effektueret, forudsat, at Salg imidlertid ikke kommer
istand, hvorom der siges at næres Haab, idet et norsk Inte-
ressentskab skal paatænkes dannet i Christiania til Kjöb af

Værket. Den hidtilværende Overstiger fungerer imidlertid som
Bestyrer.

Driften er nu hovedsagelig indskrænket til de paapegede
gamle Gruber i Kaafjorden, da der i Kvænangen kun er nogle
faa Arbeidere tilbage, medens Virksomheden i Raipas Gruber i
Alten ogsaa er betydelig indskrænket.

Produktionen ved det samlede Værk udgjorde i 1861
18,968 Skpd. 3 Pd. Malm og 1,031 Skpd. 48 Pd. Kobber, i
1865 respektive 18,228 Skpd. 180 Pd. og 945 Skpd. 17 Pd.,
i de 3 mellemliggende Aar noget mindre, og gjennemsnitlig i
hvert af Periodens 5 Aar 17,742 Skpd. 2451 Pd. Malm og
881 Skpd. 249i Pd. Kobber, medens de aarlige Udgifter gjen-
nemsnitlig har udgjort 68,102 Spd. 85a Skill. De vare störst
i 1862, nemlig 78,204 Spd. 28 Skill. og mindst i 1863, nem-
lig 59,347 Spd. 46 Skill. I 1865 udgjorde de 64,787 Spd.
27 Skill. Fattigudgifterne har udgjort omtrent 1000 Spd.
aarlig til omtrent 52 Trængende, mest Enker og Börn. Af
dette Belöb er omtrent 470 Spd udredet af Værkskassen og
Resten dækket ved en liden Afgift af Betjenternes og Arbei-
dernes Fortjeneste samt nogle forskjellige Smaaindtægter for
Fattigpleien

Antallet af Familier, henhörende til Værket, var ved Ud-
ngen af Perioden 186 og Folkemængden 486 af Mandkjön

og 482 al Kvindekjön, tilsammen 968 Sjæle, hvoraf 329 Nor-
mænd, 17 Engelske, 89 Svensker, 12 Lapper, 518 Kvæner og
3 Russer. Betjeningen bestod al 1 Bestyrer, 1 Bogholder, 1
Hytteskriver, 1 Overstiger, 5 Understigere, 1 Handelsfuldmæg-
tig, 3 Handelsbetjente samt en Læge, medens Arbeiderne vare
henved 250. Af Kreature havdes 19 Heste, 152 Kjör, 127
Faar, 81 Gjeder, 5 Svin og 41 Hunde.

At Værket ikke heller i denne Periode har kunnet give
Aktieeierne noget Udbytte, er af Foranförte en Selvfölge. Dets
Gjeld formenes derimod at maatte være broget, uagtet Besty-
rerens Beretning Intet indeholder derom.

Den Iver for at eftersöge og finde Malmanvisninger, som
i de senere Aar har aabenbaret sig i de fleste andre Egne af
Landet, har ogsaa udbredt sig til dette Amt og medfört Re-
sultater, af hvilke vistnok de fleste med Sikkerhed maa er-
kjendes værdilöse, medens dog et Par eller idetmindste et af
Fundene synes at være ret lovende. Dette sidste er en Svovl-
kisanvisning ved Haveelven i Grundfjord i Helgö Annex til
Karlsö Præstegjeld, som i indeværende Aars Juni Maaned er
taget under Drift paa 3 Punkter med en Styrke, der har vex-
let mellem 8 og 12 Mand. Paa det ene Sted, hvor Forhol-
det er gunstigst, har Kismassen en Mægtighed af 7 Kvarter.
Hvorvidt Driften vil blive lönnende kan dog endda ikke siges
med Sikkerhed og vil for en væsentlig Del afhænge af, hvor-
vidt Kisen kan blive fört over til England for en Fragt, som
den formaar at bære, hvilket forventes at ville vise sig i an-
stundende Foraar eller Sommer. Leierne ere beliggende lige

ved Stien og har deri en stor Fordel.
I Fjeldet Rubben i Bardo Annexsogn til Maalselvens Præ-

stegjeld er i Femaaret fundet en sölvholdig Blyglansisanvisning,

som i Sommeren 1865 toges under Forsögsdrift med 4 Mand

i en Tid af omtrent 5 Maaneder, hvilken Drift i indeværende



T. Finmarkens Amt,
	 C. I\ o. 2.	 13

Aars Sommer har været gjenoptaget og fortsat med 5 Mand
fra Begyndelsen af Juli til Midten af September. Man har
dels sägt at blotte Leiestedet i tilstrækkelig Grad i Dagen og

dels stræbt at trænge ind i Fjeldet paa 2de Punkter, men
har endda ikke vundet saavidt frem med Undersögelsen, at
der kan haves nogen bestemt Formening om Leiets Drivvær-
dighed. Sölvholdigheden er befunden at være 5-6 Lod i

100 Pd. Blyglands.
Kalkbrændingen er ikke heller i dette Femaar udvidet

men staar omtrent paa samme Punkt som forhen.
Skiferstenbrudet i Alten har fremdeles gjennem hele denne

Periode været holdt i Drift og det med föröget Kraft og med
mere Plan, da Produktet er bleven sögt som et tjenligt Tag-
twkningsmiddel i videre Kreds.

6. Fabrik- og Haandværksdrift.

Nogen ny Fabrik er ikke oprettet i Femaaret, medens
derimod det i forrige Beretning ommeldte Ölbryggeri ved Ham-
merfest har standset sin Virksomhed. Teglbrænderiet i Troms-
dalen ved Tromsö bar ophört med Tilvirkningen af Tagsten,
men foröget Produktionen af Mursten, saavel almindelige som
pressede. Ogsaa Kornmöllen sammesteds er udvidet og for-
maler meget mere end tidligere, da nemlig i de seneste Aar
Indförselen til Tromsö af uformalede Kornvarer har tiltaget i

temmelig betydelig Grad. Tranbrænderiernes Antal er
Femaaret noget foröget, saaledes i Hammerfest Fogderi med 5.

Haandværksdriften vides ikke i denne Periode at være
gaaet fremad i nogen Grad, som er Omtale værd. Distriktet
er selvhjulpen, men ikke videre, og i flere Egne er endog
dette knapt nok.

7. Binæringer.

a. Husfliden kan idethele neppe siges at have gjort Frem-
skridt i denne Periode, hvilket ogsaa maa erkjendes at
være rimeligt, cia fast hele den mandlige Befolkning fra
de aller fleste Egne ligger 'borte paa Fiskeri i den störste
Del af Aaret, saa Fruentimmerne maa udföre, ikke blot
sit eget, men ogsaa Mændenes Arbeide i Hjemmet og der-
for kun har liden Tid tilovers til Udövelse af den egent-
lige Husflid. Alene i Alten, hvor en Kvindeforening har
sat en Haandgjerningsskole for Pigebörn i Drift, siges
Husfliden af Lensmanden i sidste Femaar at have gjort
glædelige Fremskridt. I nogle af Amtets övrige Herreder
tilfredsstiller Husfliden Befolkningens eget Behov, i andre
ikke. Salg af Husflidsprodukter finder kun ganske sjel-
den Sted, dog afsættes fra Fjeldfindistrikterne hvert Aar
en ikke saa ringe Del Skaller og Peesker. Ligesaa virker
Finnerne i Kistrands Sogn i Hammerfest Fogderi ikke
saa ganske lidt af simpelt Vadmel og  Skindfælder m. m.
til Salg.

b. Skibsbyggeri finder fremdeles ikke Sted i Landdistriktet,
medens derimod, foruden at nogle Kumser ogsaa i dette
Femaar ere byggede i Maalselven, Bygning af Sköiter
eller mindre Dwksfartöier til Fiskeri er paabegyndt
Skjervö Proestegjeld og Hammerfest Landsogn. Baadbyg-

geni har i dette Femaar været drevet omtrent i samme
Udstrækning som tidligere i de Distrikter, hvor Skove
haves, som kan levere fornödent Trævirke dertil, fornem-
melig i Sydvaranger, hvorfra aarligen omtrent 80 der ny-
byggede saakaldte Firroringer ere solgte. til Vadsö og
Landdistriktet paa Nordsiden af Varangerfjorden for en
Pris af 25 Spd. pr. Stykke, uden Seil og Drægge, hvor-
ved altsaa Sydvarangers Indvaanere for Materialier og
Arbeidere har havt en aarlig Indtægt af omtrent 2000
Sp dlr.

C. Jagten tör ikke siges at have vundet nogen Fremgang
og afgiver ikke i Almindelighed nogen Bifortjeneste, me-
dens den for de Enkelte, som befatter sig dermed, stun-
dom kan lönne sig ret godt. Egentlige Rovdyr, Björne
og Ulve, skydes kun sjelden og over denne Del af Jag-
ten er Opgaver aarligen tilstillede det kongelige Departe-
ment for det Indre. Af Ræv, Oter og Sælhund skydes
derimod fleresteds ikke saa faa, og Udbyttet heraf giver
den bedste Afkastning. Ryperne har i samtlige Periodens
Aar været tilstede i tilfredsstillende Mengde, og da der
i flere Distrikter er Adskillige, som fra Begyndelsen af
Hösten udover Vinteren stadigen gaa paa Jagt efter dem,
maa heraf være höstet nogen Fortjeneste. I Balsfjorden
findes saaledes flere Finner, som hvert Aar begiver sig
ud til Oerne ved Havet, hvor Ryperne findes i störst
Mængde, og skyder saadanne, som de afsætter i Tromsö,
og paa samme Maade forholder det sig i andre Sogne,
fornemmelig omkring Byerne. Foruden i disse opkjöbes
ogsaa paa Dampskibene en stor Del Ryper og föres syd-
over lige til Hamburg og i den sidste Tid tildels til Eng-
land. I Fjeldfinnedistrikterne bliver ligeledes i gode Ry-
peaar dels skudt og dels fanget en stor Mængde af disse
Fugle, som sammen med dem, der, föres ned fra Sverige
og Finland og udgjör Massen af vort Vildt,  omsættes ved
Markederne.

d. Fragtfarten og Landtransporten er af samme ringe Bety-
denhed som forhen, idet den ikke drives i videre Udstræk-
ning end ved sidste Beretning forklaret.

e. Handelen. Denne er, forsaavidt angaar det egentlige Fin-
marken, hvor den alt i længere Tid har været meget
friere end i det övrige Land, ved Loven af 22de Juni
1863 bleven end friere, fornemmelig derved, at der til at
etablere saadan Virksomhed i fuldeste Udstrækning ikke
længer behöves kongelig Bevilling, idet derimod nu en-
laver Mand og Kvinde, som har de i saa Henseende for-
nödne Egenskaber, kan forlange sig meddelt Handelsret
paa hvilketsomhelst opgivet Sted, der ikke ligger en By
altfor nær, alene ved Henvendelse til Fogden, af hvem
faaes et Brev, som hjemler Retten. Fölgen heraf har,
som det var at vente, været den, at Antallet al Handels-
mænd er bleven betydelig foröget, saaledes i Alten-Talvigs
Thinglag fra 5 til i0, i Hammerfest Fogderi fra 17 til
38, hvoraf dog 11 driver sin Virksomhed alene under
Fisket, og i Varangers Fogderi fra 2 til 15. Forögelsen
i den övrige Del af Altens Fogderi og  i Tanens Fogderi
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kan jeg ikke sikkert angive, da Intet derom er mig med-
delt, men den vides at staa i Forhold til Forögelsen i de
2 andre Fogderier. Foruden denne Udvidelse af Antallet
af Handelsmænd, har den nævnte Lov ingen mærkelig
Indflydelse havt paa Handelen, navnlig ikke paa dennes
Gang, i de Distrikter, hvor ethvert Fiskevær allerede
lang Tid bar været besögt dels af russiske og dels af
norske Fartöier, saaledes som Tilfældet har været over-
alt i Hammerfest og Tanens Fogderier samt den Del af
Varangers Fogderi, som ligger vestenfor Vardö, idet nem-
lig Koncurrencen baade om Opkjöb af Almuens Fiskepro-
dukter og om Salg af dens Fornödenhedsvarer, ogsaa för
den nye Lov, var tilstrækkelig stor til at holde Priserne
paa hine op i tilbörlig Höide og paa disse ned paa det
rette Punkt. I de Egne derimod, hvor der forhen ikke
kom fremmede Oplijöbere af Fisk, forsynede med Varer
til Salg, saaledes som Tilfældet var i Alten og den störste
Del af Varangers Fogderi, har Loven eller det ved Samme
fremkaldte större Antal af Handelsmænd og den derved
indtraadte betydelig forögede Koncurrence i Kjöb og Salg,
medfört stor Lettelse for Almuen, idet den nu ikke be-
Byer at bringe sine Produkter, ofte langveis, til en vis
Handelsmand, men derimod flere saadanne nu indfinder
sig hos Fiskerne for at kjöbe, hvad de har at sælge, lige-
som det ikke kan feile, at Almuen har sporet nogen Pris-
forbedring, hvortil kommer, at den lettere Forbindelse
mellem Handelsmændene og Almuen gjör det ufornödent
for denne at forsyne sig med Varer for lang Tid hver
Gang, da han nemlig nu kan gjöre det saa meget oftere.
Loven erklæres derfor ogsaa saa godt som af Alle at
have virket til Gavn for Distriktet Af de ældre privile-
gerede Handelsmænd, som saa den imöde med Frygt, vi-
des ikke flere end 1 at have standset sin Virksomhed, ef-
terat den traadte i Kraft og hans Forfatning var allerede
forud saa mislig, at Standsningen sandsynligvis vilde ind-
tra,adt, om Loven end ikke var kommen. Man har for-
övrigt bebreidet Loven, at den har gjort Salg og Udskjæn-
ken af Vin i Landdistrikterne almindeligere og derved
virket til Forögelse af Drukkenskab, og det kan desværre
ikke nægtes, at heri vistnok er nogen Sandhed, men det
maa derhos erindres, at Lov om Handel i Almindelighed
er Et og Lov om Handel med og Udskjænkning af be-
rusende Drikke noget Andet, saa den i de senere Aar
tiltagne Drikfældighed i flere Egne af Finmarken mere
maa tilskrives Mangelen af tilstrækkelig kraftige Love mod
Salg og Udskjænkning af Vin end hin almindelige Han-
delslov. Ved Loven om Udvidelse af Handelsfriheden paa
Landet af 26de Mai dette Aar 1 er allerede gjort no-
gen Forbedring i denne Henseende.

I Senjens og Tromsö Fogderi er i Perioden oprettet
4 nye privilegerede Handelssteder, nemlig i Harstadhavn
i Throndenæs Praestegjeld, paa Aarsten i Gratangen Fjord
i Ibestads Præstegjeld, i Skogshavn i Tranö Prwstegjeld
og paa Mestervik i Malangens Annexsogn til Balsfjordens
Præsteg,jeld, ligesom et ældre saadant, som i nogen Tid

har været nedlagt, nemlig Finkrogen i Tromsösundets Præ-
stegjeld, er gjenoptaget. Nogle Handelsmænd efter Loven
af 18de September 1857 er derhos ogsaa tilkomne i
Maalselven og Bardo samt i Karlsö Præstegjeld, i hvilket
sidste det er bleven saadanne tilladt at etablere sig, uag-
tet Distriktet ligger ved Söen.

De ved kongelig Resolution af 27de October 1858
midlertidig oprettede Markeder ved Bunden af Bugöfjord
og paa Kirkesms ved Bögfjorden, begge Steder i Sydva-
ranger, ere ved lignende Resolution af 28de Marts 1863
bestemt at skulle vedblive indtil videre. Det sidste har i
de Par seneste Aar, efterat en fast Handelsmand har ned-
sat sig paa Stedet, kun været lidet sägt, hvorimod Sög-
ningen til det förste og Omsætningen ved Samme har vm-
ret ret livlig i alle Periodens Aar. Alle de ældre Mar-
keder, nemlig Karlebottens i Næsseby, Bosekops i Alten,
Kjækan i Skjervö og Skibottens i Lyngen bestaar frem-
deles og Omsætningen ved et Par af dem, nemlig Bose-
kops og Skibottens er ikke ubetydelig. Især forhandles
der store Kvantiteter af Smör, • som nedbringes fra Fin-
land og Sverige.

At Handelen idethele har tiltaget, er ikke tvivlsomt.
Dette er allerede en nödvendig Folge af den forögede
Folkemængde og de gode Fiskerier gjennem hele Pe-
rioden. At angive Omsætningens Forögelse i Tal er for-

övrigt ikke muligt.
Multebærmyrene gav i 1862 saagodt som intet og i 1865

kun et meget ringe Udbytte, hvorimod de andre 3 Aar af Pe-
rioden vare Middelsaar. I saadanne Aar er Prisen paa en
Tönde Multegröd almindeligvis 10 Spd., medens den i Aar som
de 2 nævnte mislige kan være op i 30 Spd.

Dunværene har i denne Periode givet endda större Af-
kastning end i den foregaaende og idethele end hvilkensom-
helst tidligere, ikke saa meget paa Grund af en större Mængde
Dun, da Forögelsen ialfald ikke har været særdeles betydelig,
som ved den end yderlig stegne Pris. For 10 Aar siden var
Prisen omkring 1 Spd. pr. Mark. Nu gives villig ved Kjöb
fra förste Haand 9 Ort. At nogen Tilbagegang fra denne
Höide vil finde Sted er ikke rimeligt, da Dunen herfra har
fundet et nyt Marked i England.

8. Tilstanden i Almindelighed

maa med Sikkerhed kunne siges at were gaaet fremad i LO-

bet af Perioden og nu, naar alene undtages ganske faa Di-
strikter, at være ret tilfredsstillende. Vel er der i Femaaret

thinglæst Gjeldsbreve og Skifteudlæg med Pant i faste Eien-

domme til et Belöb af 249,072 Spd. 681 Skill., medens kun
er aflæst saadanne for 117,347 Spd. 231 Skill., saa der alt-
saa er en Tilvæxt i denne Post af 131,725 Spd. 45 Skill.,
ligesom Exekutioner og Udpantninger er afholdt for 64,238
Spd. 16 Skill., men herpaa kan ikke lægges nogen Vægt, da
fordetförste thinglæste Panteheftelser til meget betydelige Be-
löb baade kan være og er afgjort uden at være aflyst og der-
næst den virkelig tilstedeværende Forögelse af saadan Gjeld

kan have tjent til Dækkelse af anden lös Gjeld og altsaa kun
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er traadt istedetfor denne, som ogsaa, TillWet for en stor Del
har været, ikke at tale om at optagne nye Pantelaan kan
være anvendte til Erhvervelse af dels faste og dels löse Eien-
domme, som ikke blot for Tiden giver fuld Valuta for Laanene,
men ogsaa indeholder Midler til Formuens Forögelse, og at
de thingleeste Heftelser repræsenterer saadan Anvendelse, er
vist, da her i Femaaret er foregaaet Afhændelse af faste Eien-
domme — dels Leikendingsgods og' dels andet — for et Be-
löb af 293,979 Spd. 47 Skill., altsaa meget mere end, ikke
blot Forskjellen mellem Thinglæsning og  Aflæsning, men endog
den thingleeste Heftelsessum alene, uden noget Hensyn til Af-
læsning. Medens alene heri synes at ligge et stærkt Bevis
for Fremgang, kommer endvidere til, at Huse, Beklædning, Red-
skaber til Udövelse af Befolkningens Bedrift baade paa Land
og Sö, Kreature m. V. er betydelig foröget og forbedret.
Et sikkert Tegn til, at de ökonomiske Kaar hos Befolkningen
inden Distriktet idethele ere gode, er ogsaa Folkemængdens
stærke Stigen fra 49,279 den 31te December 1855 til 57,688
den 31te December 1865, thi saadan Forögelse — over 17
Procent —, som, vel at mærke, for en meget stor Del hid-
rörer fra Indflytninger, finder ikke Sted i Lande eller Lands-
dele, hvor Armod og ökonomisk Tilbagegang er Menneskenes
Lod, og allermindst i Egne, hvor de ved Siden deraf maa
döie lange Vintre og et overmaade barskt Klimat samt stærke
Overgange i de naturlige Lysforholde, der virke kuende baade
paa Legemet og Sindet og i Almindelighed maa drive deres
Dont under saa farefulde Omstændigheder, at forholdsvis mange
Menneskeliv gaar tabt. En anden Omstændighed, hvorfra der
ligeledes formenes at kunne sluttes til foröget Velstand inden
Distriktet, er Sparebankernes Flor. De 4 ældre i Ibestad,
Tromsö, Hammerfest og Vadsö har nemlig tiltaget betydeligt,
medens, som allerede i min forrige Beretning tildels bebudet,
nye ere oprettede i Throndenws, Maalselven, Skjervö og Alten.
Om alle disse Indretningers Virksomhed er Beretninger aarli-
gen indgivne til det kongelige Finants- og Told-Departement.
Som deraf fremgaar, har især Tromsö Sparebank gaaet raskt
fremad, idet dens Forvaltningskapital, som ved Udgangen af
1860 udgjorde 162,710 Spd., var den 31te December 1865
gaaet op til 267,118 Spd. 96 Skill. Af dette Belöb, hvoraf
i sidste Femaar altsaa er tilkommet mere end 100,000 Spd.,
var 23,721 Spd. 17 Skill. Sparebankens egen Eiendom og af
Resten tilhörte den störste Del Landdistriktets Indvaanere, da
Befolkningen i Tromsö By kun har forholdsvis lidt henstaaende
der. Den Landalmue, som saaledes eier det meste af de
Penge, Tromsö Sparebank har under Forvaltning, tilhörer rig-
tignok ikke dette Amt alene, da der ogsaa fra Nordlands Amt
indsættes Penge her, men den störste Mængde af Indskyderne
i Tromsö Sparebank og den betydeligste Del af de der ind-
skudte Penge er dog hjemmehörende i Finmarkens Amts Land-
distrikt, fornemmelig Senjens og Tromsö Fogderi, da de ind-
skudte Belöb fra det egentlige Finmarken ikke ere af Bety-

.denhed. Al Landdistriktets Sparebanker havdes den 31te De-
cember 1865 under Forvaltning:

af Ibestads Sparebank . 	 . 93,291 Spd. 116 Skill.
Throndentes Do. 	 .

•	

. 23,754 — 811 —

af Maalselvens Sparebank	 .	 . 3,699 Spd. 19 Skill.
- Skjervö	 Do.,	 som först

begyndte sin . Virksomhed den 15de
Juni S. A 	  1,974 — 10 —

- Altens Sparebank .	 8,703 — 69 —
At Distriktets ökonomiske Tilstand maa have gaaet fremad

i denne Periode, er ikke mere end rimeligt, da Fiskerierne,
som danner dets Hovednæringskilde, og især Loddefisket i Fin-
marken, hvorpaa det fornemmelig kommer an, i de sidste 5
Aar har givet godt og i de 2 sidste Aar endog rigt Udbytte.
Flere af Periodens Aar har vel været mislige for Jordveien og
dette har vistnok, især i Senjen og Tromsö og i Alten, havt
sin Betydning, men den har dog været underordnet mod Fi-
skeriets særdeles gode Afkastning. Det er alene Maalselven
og Bardo, for hvem Udbyttet af Jorden er afgjörende, da Fol-
ket der saa godt som aldeles ikke deltager  i Fiskerierne, og
disse Sogne tör derfor ikke heller siges at være gaaet eyn-
derlig fremad i Femaaret, men paa den anden Side ere de
ialfald ikke gaaede tilbage, da de ved flere paa hverandre föl-
gende gode Aar i Slutningen af forrige og Begyndelsen af
denne Periode vandt saavidt Kræfter, at de ved de mislige
Aar i Slutningen af sidste Femaar ingenlunde ere kuede. Naar
det ogsaa om enkelte andre Distrikter, saasom Lyngen og
Skjervö, maa siges, at Fremgangen kun har været ringe, er
Grunden hertil den, at Mængden af Fiskere derfra ikke har
kommet til at deltage i Loddefisket. Lyngsværingern.e har
nemlig fra gammel Tid hængt stærkt ved Lofotfisket og Skjervö-
vaeringerne ved Brevigsfisket, og begge har sædvanligvis holdt
saa længe til ved disse Fiskerier, at det er bleven for sent
for dem at naa frem til Loddefisket i rette Tid. For Fjeld-
finnedistrikternes Vedkommende maa det upaatvivlelig ansees
afgjort, at de i de senere Aar have gaaet tilbage i Velstand,
hovedsagelig som Folge al Grændsespærringen fra russisk Side
og hvad dermed staar i Forbindelse, idet Mosemarkerne alene
paa norsk Grund efterhaanden mere og mere vise sig util-
strækkelige og aarligen en stor Mængde Rensdyr farer over
paa finlandsk Territorium og tabes for Eierne. Fra Kautokeino
udvandres der, for at undgaa disse Vanskeligheder, hvert Aar
til Karasuando, og sædvanligvis er det de rigeste Familier,
som saaledes drager bort og tager sin Formue med. I Kara-
sjok, Polmak og Sydvaranger staar dette Middel ikke til Raa-
dighed; der maa Fjeldfinnerne forblive i sin Hjemstavn og ro-
lig finde sig i deres Velfærds Forringelse, hvortil ogsaa deres
stærke Hang til berusende Drikke i væsentlig Grad bidrager,
ligesom derhos Rentyveri, som gaar stærkt i Svang imellem
dem, og andre Laster virker til yderligere at demoralisere
dem og forringe deres Kaar. I Kautokeino, hvor Nydelsen af
Brændevin og anden berusende Drik for 13-14 Aar siden,
som Fölge af den da indtraadte religiöse Vækkelse, ganske op-
hörte og i en Række af Aar saa godt som aldeles ikke spo-
redes, er samme vel igjen saa smaat begyndt, men Drukken-
skab kan dog ikke siges atter at være bleven herskende der.
Rentyveri er derimod meget almindeligt der ligesom i de an-
dre Fjeldfinnesogne.

Medens den ökonomiske Tilstand inden Amtsdistriktet,
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som forklaret, ganske sikkert maa siges i Almindelighed at
have forbedret sig og nu at være god, er det lige saa vist,
at den kunde were endda bedre, naar den store Masse af Al-
men viste fuld Driftighed og Omtanke i sin Virksomhed og
anvendte fornuftig Ökonomi og Sparsommelighed i Brugen af
sine Midler samt afholdt sig fra Drik, ruinerende Kortspil og

andre Udskejelser. Men i alle disse Henseender mangler der
meget, som almindeligt er overalt i Verden, hvor Penge i en
Fart fortjenes i forholdsvis rigeligt Maal. Den dygtige Fisker
kan, naar Lykken ikke er ham imod, först fortjene en ret
vakker Lot, ikke sjelden 50 Spd., i Lofoten og derefter ved
Loddefisket i Finmarken, naar dette slaar til et eller andet
Sted, som det nu har gjort mange Aar efter hverandre, tage
ind endda mere, ofte 100 Spd. og derover, stundom lige indtil
200 Spd., uden at dertil behöves nogen særdeles bekostelig
Udrustning, da Redskabet, som benyttes ved dette Fiskeri,
alehe er Haandsnöre eller Liner. Med disse 2 Fiskerier hen-
gaar Tiden fra Nytaar indtil henimod Slutningen af Mai. I
Resten af Aaret indtil i September kan fremdeles, naar der
ikke haves Jordbrug at passe, fortjenes Penge ved Fiskeri,
nemlig enten ved Seifiske paa de mangfoldige forskjellige Sei-
grunde inden Distriktet eller ved Haakjærringfiskeri paa Ban-
kerne med Dwksfartöier, som nu udsendes i stort Antal fra
Byerne, især Hammerfest og Tromsö, eller ogsaa kan den, som
foruden til Baadfart og Fiskeri ogsaa er dygtig til andet al-
mindeligt Arbeide og derhos er ordentlig og skikkelig, tage
Arbeide, som altid er at faa for saadanne Folk baade paa
Land og i By til en Daglön af en halv Daler og ofte mere.
Senhöstes og indtil Nytaar kan endvidere tjenes Penge ved
Sildefiske, som sædvanlig slaar til i en eller flere Fjorde. Ad-
gangen til Fortjeneste er saaledes for Arbeidsklassen unægtelig
særdeles god og naar denne Adgang benyttes med Flid, kan
der tjenes overmaade godt. Men saa &alder det at passe paa
det Fortjente og i saa Henseende er der mange Farer og Fri-
stelser, for hvilke de, som ikke ere stærke — og disse ere
mange ligger under. I de store Fiskevær, hvor den störste
Mængde af Fiskere er samlet og hvor Fortjenesten strömmer
rigeligt ind, er der altid tilstede Jkler og andre Skakrere med
Uhre, Kjeder og en Masse andet unyttigt og unödvendigt Kram,
som stikker Fiskerne, fornemmelig de unge, i Oinene og træk-
ker mange Penge fra dem, saasnart saadanne ere forhvervede.
Saa kommer, hvad der er det Værste, Vinboderne, hvoraf der
overalt findes mange og hvor der drikkes forfærdeligt, saa der
ikke er Faa, for hvem den hele Fortjeneste saa godt som
ganske skylles bort, ligesom ogsaa Flere under deres Beruselse
bliver bestjaalne for betydelige Belöb. Endelig er der Kort-
og Terningspil, som sædvanligvis foregaar paa Vinboderne og
hvorved Mange dels spiller bort og dels i Spil bedrages for
ikke ubetydelige Belöb, da der ofte spilles höit. Disse Fri-
stelser til at sætte Penge overstyr, som i Fiskeværene kun vi-
ser sig, medens de store Fiskerier der foregaar, er i Byerne
stedse tilstede og foröges der endvidere ved Dandseboderne,
hvori der ikke blot dandses, men tillige drikkes og slaaes og
öves Udskeielser i alle Retninger.

Foruden at saaledes en ikke ringe Del af hvad Fiskerne

erhverver, ligefrem sættes overstyr paa den sörgeligste Maade,
er her ogsaa en stor Mængde, som ikke benytter Anledningen
til at tjene Penge fuldtud, men standser paa Halvveien eller
ophörer at fiske, saasnart som de finder at have fortjent saa
meget, at de kan klare sig til næste Fiske, idet de finder, at
det hermed kan Nare nok, hvorfor de ikke heller bestiller
Noget i Tiden fra det ene Fiske til det andet, men alene tærer
paa hvad de har fortjent og ellers gaar ledige. Dette siges
især at være Tilfældet med de saakaldte Löskarer eller Selv-
fosterkarle, Selvholderkarle, hvorved forstaaes unge Mandfolk,
som ikke tager Tjeneste eller fast Arbeide, men lever paa egen
Hamel, idet de forlader Fædrenehjemmet og mellem Fiskerierne
tager Tilhold, hvor det kan falde sig. Denne Maade at bruge
Livet paa, som bliver mere og mere almindelig, maa selvföl-
gelig være fordærvelig, da den giver Smag paa Lediggang, og
beklages derfor ogsaa enstemmig af Befolkningen i Almindelig-
hed. En anden Klasse af Fiskere, for hvem Fortjenesten eller
en Del af den ofte spildes, er Gaardmaand, som holder flere
Kreature, end de har höstet Furage til og som derfor, naar
denne lidt over Nytaar eller hen paa Vaaren, medens her endda
haves fuld og streng Vinter, er sluppet op, maa forblive hjemme
eller vende hjem midt under det bedste Fiske eller endog i
Begyndelsen af samme, for ved Samling af Surrogater at holde
Liv i sine Dyr. Dette Uvæsen er vistnok i Tilbagegang, ef-
terat det er bleven mere og mere Wart for Almuen, hvor rav-
galt et saadant Forhold er, men de ere alligevel ikke Faa,
som endda paa den her anförte Maade holdes tilbage fra at
fortjene, hvad de ellers kunde.

Dersom den store Flerhed af Almuen indrettede sig for-
standigt, ikke blot med Hensyn til Driften af Fiskerierne, som
er dens Hovednæring, men ogsaa i dens övrige Forholde, og
derhos var virksom, ordentlig og sparsommelig, maatte her
nödvendigvis herske jevn Velstand i Amtet, da det ikke mang-
ler paa Anledning til god Fortjeneste, og naar det med den
ökonomiske Forfatning ikke staar bedre til end som Tilfældet
er, antages .det hovedsagelig, om ikke udelukkende, at maatte
tilskrives de paapegede Misligheder fra Folkets Side. Hermed
vil jeg dog ikke kaste nogen sær Daddel paa Befolkningen,
da det jo har sig paa samme Vis alle andre Steder i Verden.,
hvor Penge tjenes hurtigt, idet de i sau Fald ,ogsaa sættes hur-
tigt overstyr. Livet og Forholdene i Finmarken, ialfald under
de store Fiskerier, naar en talrig Almue er samlet der, ere
idethele ikke lidet kaliforniske. En Bekræftelse paa, hvad an-
fört er, ligger forövrigt deri, at her er en Del Almuesmænd,
som benytter Anledningen til Arbeidsfortjeneste i fuldt Maal
og tillige holder sig ædruelig og viser Sparsomhed og For-
sigtighed, og som derfor ogsaa lægger sig Formue til og le-
ver godt.

Hvad specielt ZEdrueligheden angaar, saa staar det med
den desværre ikke længer saa godt til som ved Afgivelsen af
min forrige Femaarsberetning, da dels Breendevinet har vundet
noget af det tabte Terræn tilbage og &is Nyde/sen af far-
skjellige saakaldte Vine, hvoraf Hovedindholdet er Brændevin,
og af andre Opblandelser hemed Jnangesteds har taget Over-
haand og i enkelte Distrikter, fomemmelig i . Finmarken, .har
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naaet en saadan Höide, at det er bleven til aabenbar Ödelwg-

gelse baade i ökonomisk og i moralsk Henseende.
Tjenerlönnen er noget forskjellig inden det vidtstrakte

Amt, men varierer idethele, naar den ydes alene i Penge, fra
20 lige til 60 Spd., almindeligst fra 30 til 50 Spd., for en
Dreng og fra 6 'til 20, almindeligst fra 10 til 16 Spd., for en
Pige. Fleresteds er det ellers sædvanligt, at Tjenerne faar en
Del af deres Lön i Klæder, ligesom Drengene stundom, for-
uden Pengelönningen, som da ikke er höi, har saakaldt Dagsror,
hvorved forstaaes Ret til under Lofotfisket eller Loddefisket i

Finmarken eller et andet Fiske, som inden Distriktet er af
Betydenhed, at forlade Tjenesten for, soedvanligst sammen med
Husbonden, at deltage i Fiskeriet, af hvis Afkastning han da
nyder en bestemt Andel. Daglönnen for en leiet Arbeider er
fra 36-40 Skill. for en Mand og 12-24 Skill. for en Kvinde
og derhos for Begge Kost.

Uagtet den gode Anledning til Fortjeneste og de höie
Tjenerlönninger, som her bydes, har dog Udvandringslysten
vundet alvorlig Indgang ogsaa her, saa at i ethvert af Periodens
Aar Flere ere afreiste til Amerika for der at söge sig et nyt
Hjem. Hvor mange der idethele er afreist, ser jeg mig ikke
istand til med Bestemthed af angive, da jeg ikke har kunnet
erholde fuldstændig Oplysning derom, men Antallet gaar vist-
nok op til mindst 4-500, da Emigrationen omfatter hele Di-
striktet ligefra Kvædfjord og Throndenres til Sydvaranger, og
der, som allerede anfört, er reist Folk hvert Aar. Fra enkelte
Distrikter er Antallet for Femaaret näiagtig opgivet, saaledes
fra Kvæcifjords Prxstegjeld til 26, fra Ibestad til 48, fra Skjervö
til 11, fra Altens Prxstegjeld til 20, fra Hammerfest Fogderi
til 2 og fra Varangers Fogderi omtrent 110, hvoraf dog kun
en Del tilhörer Landdistriktet. I 1864 foregik Udvandringen
störsteclels fra Tromsö, hvorfra 2 store bergenske Skibe, hvert
især med 2-300 Emigranter, hvoraf en meget stor Del fra
Amtets Byer, afgik til Kvebek. I de andre Aar har Reisen
været lagt over andre Byer, fornemmelig Bergen. Udvandrin-
gen har bestaaet ikke blot af Nordmænd, men ogsaa af Kvw-
ner i ikke saa ringe Antal og nogle enkelte Lapper.

I almindelig Oplysning antages Amtet idethele ikke at
staa tilbage. Skoleloven af 16de Mai 1860 er overalt gjen-
nemfört i det Ydre, saavidt som Omstændighederne tillader, og
giver, efter hvad der fra de allerfleste Distrikter yttres, Haab
om god Frugt, medens ved Siden deraf klages stærkt over de
forögede Skattebyrder, som den har forvoldt. De 3 forskjel-
lige Sprog, som i mange Kommuner tales af Almuen, foröger
selvfölgelig baade Vanskelighederne ved Undervisningens Med-
delelse og Udgifterne derved. Det er rimeligt og derfor at
haabe, at extraordinær Hjælp bliver ydet af Statskassen til Be-
stridelse af disse Udgifter, dette saa meget mere som Skole-
undervisningen antages at være det eneste Middel, hvorved man
vil kunne gjöre den store Indvandring af Kvæner fra Finland
uskadelig for Landet. Herom finder jeg det overflödigt her
at udtale mig nærmere, da den Sag baade af mig og Andre
er vidtlöftig omhandlet ved andre Anledninger.

Over de communale Ydelser af enhver Art, som tilsam-
menlagte udgjör Belöb, som fleresteds maa erkjendes at være

betydelige og vistnok at maatte falde trykkende, er aarlige
Opgaver tilstillet det kongelige Departement for det Indre.
Amtskommuneskatten udgjör nu for Senjen og Tromsö 2 Spd.
pr. Skylddaler, uagtet Medicinalfondet bærer en god Del af
Amtsudgifterne, og blev af sidste Amtsformandskab for Fin-
marken bevilget med 5,000 Spd. aarlig, medens ogsaa der ha-
ves et Medicinalfond med et aarligt Udgiftsbudget paa 4,700
Spd., og derhos en Brcendevinsafgiftskasse, som  dækker Ud-
gifter til et aarligt Belöb af omtrent 5,500 Spd.

Noget Bygdemagasin findes nu ikke mere i Amtet, efterat

det i Tranö, som var det sidste tilbageværende, er hævet i
Begyndelsen af Femaaret.

En Assuranceforening mod Ildsvaade er i Periodens Löb

stiftet i i Throndenxs Præstegjeld.
Veie, som her kan være Gjenstand for Omtale, haves kun

Kvædfjord og Throndenxs Sogne paa Hindöen, i Salangens
Annexsogn til Ibestads Præstegjeld, i Maalselvens og Bardo
Sogne, over Lyngseidet i Lyngens Sogn, over Alteidet i Skjervij
og Talvigs Sogne, ved Talvigs Kirkested og i Altens Sogn.
Ved den i min forrige Beretning ommeldte Bevilgning af 16de
og ved en liden Tillægsbevilgning af 17de ordentlige Storthing
samt ved Naturalarbeide er i denne Periode i Maalselven, for-
nemmelig i Retningen lige opad Hoveddalen og for en Del
ogsaa i Sideretningen mod Bardodalen slet Vei, som kun styk-
kevis og til Nöd var fremkommelig med Hjulredskab, i en
Længde af ialt over 4 Mile omlagt til god Kjörevei, saa der
nu er fremkommeligt med Hjulredskab lige fra Dampskibsan-
löbsstedet Maalsnæs ved Maalselvens Udlöb i Malangen Fjord
til Kongsli ved nedre Rostadvandet i Maalselvens Overbygd i
en Længde af ialt 6-7 Mile, for de förste 4 Miles Vedkom-
mende meget godt og for Resten saavidt taaleligt, at det kan
gaa an, indtil Midler faaes til at gjöre ogsaa dette Stykke
godt. Ligesaa er i Bardo, ved Hjælp af 840 Spcl. af det af
15de ordentlige Storthing til Forbedring af de finmarkske Veie
bevilgede Belöb og ved et Tilskud, stort 93 Spd., af Kommu-
nen samt ved Naturalarbeide, de værste Veistykker mellem
Sognets Grændse mod Maalselvens Hovedsogn og Bardo Kirke
omlagte og ordentlig oparbeidede, saa der nu er fremkomme-
ligt med Hjulredskab lige til Gaarden Vigen, som ligger om-
trent 21 Mile fra nævnte Grændse og 4 Mile fra Maalselvens
Hovedkirke, og endvidere i den övre til Bardo Sogn hörende
Del af Salangsdalen omlagt flere Stykker af den derværende
Vei, som förer ned mod Bunden af Salangen Fjord, hvor Ind-
vaanerne i dette Dalföre og den störste Del af Befolkningen
Bardo Hovedbygd, uagtet denne skilles fra Salangsdalen ved
Höiden Kobryggen, har sin Forbindelse med Söen. Ved en af
18de ordentlige Storthing tilstaaet Bevilgning paa 4,000 Spd.
vil Veien gjennem Bardodalen og Salangsdalen blive forlænget
og forbedret, saa der tör haabes at ville blive fremkommeligt
med Hjulredskab overalt i Hoveddalförerne. I Kvcedfjord og
Throndenxs Sogne, hvor man allerede  i nogen Tid har havt
en, saavidt vides, alene ved Naturalarbeide tilveiebragt Kjöre-
vei paa idethele omtrent 11 Mil fra Throndences Prwstegaard
og Kirke samt Dampskibsanlöbsstedet Harstadhavn til Handels-
stedet Borkenæs ved liveedfjords Kirke eller noget der forbi,
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har man i Femaaret, foruden at forbedre det gamle, arbeidet
videre langs Stranden ved Kvmdfjorden, hvor der nu kan kjö-
res til Gaarden Bremnws over en Mil udenfor Borkenæs, lige-
som man i Throndenxs har paabegyndt Oparbeidelsen af en
ny Linie mellem Kasfjorden og Sandtorv i en Længde af 3—
4 Mile. Veien over Lyngseidet, som ikke er fuldt en Fjer-
ding lang, har i en lang Række af Aar ikke været vedlige-
holdt, da Vedligeholdelsen fra gammel Tid ikke har paahvilet
Nogen, og den er for Tiden saa godt som ganske forfalden,
men den vil antagelig i næste Aar blive omlagt og paany op-
arbeidet, da sidste Storthing dertil har bevilget 1 000 Spd. og
Lyngens Kommune forpligtet sig til at vedligeholde Veien for
Fremtiden. Veien over Alteidet, paa hvilken der, siden Damp-
skibsfarten til Hammerfest er bleven udvidet til det hele Aar

og siden den, paa Grund deraf, ophörte at befares af Posten,
er meget ringe Færdsel, er siden den Tid ikke heller vedlige-
holdt og derfor i en saa daarlig Forfatning, at den nu neppe
kan befares med Hjulredskab. Veien ved Talvigs Kirkested
er i Femaaret aldeles ikke og Veinettet i Alten kun ganske
lidt udvidet, men begge godt vedligeholdte og adskilligt for-
bedrede. Fo rövrigt er jeg saa fri at henvise til den tabella-
riske Oversigt over Veiene.

Antallet af Kirker i Amtet er i Femaaret foröget med 5
nye, nemlig Tromsösundets og Sydvarangers Hovedkirker og
Salangens og Sörfjordens Annexkirker, den förste i Ibestad,
den anden i Karlsö eller nu i Lyngens Prwstegjeld, samt Lax-
elvens Kapelkirke i Kistrands Prwstegjeld.

B. lijöbstvierne.
1. Tromso.

For Byens Handel, ligesom for dens Næringsdrift idet-
hele, ma a denne Periode vistnok kunne siges at have været
fordelagtig.

Höstens Afkastning i Landdistriktet har i et Par af Aarene
været mindre god og i det sidste endog i höi Grad mislig,
og dette er vel ikke uden lammende Virkning paa Byens RO-
reise, men denne opveies dog fuldkommen af Fiskerierne, som
idethele har været særdeles gode. Lofotfiskerierne har, hvad
Udbyttets Mængde angaar, rigtignok ikke været mere end mid-
dels, men de har dog, paa Grund af stadig gode Priserislaa
samtlige Produkter, givet Fiskerne et tilfredsstillende Udbytte,
og dette har for Tromsö Kjöbmwnd, uagtet de ikke selv tager
nogen direkte Del i disse Fiskerier, sin store Betydning, fordi
en stor Del af deres Kunder fisker i Lofoten. Loddefisket i
Finmarken har, især i Periodens 2de sidste Aar, været rigere
end nogensinde forhen, og da det fornemmelig er derfra Tromsö
By henter sin Trivsel, er det en Selvfölge, at dette maa have
virket i höi Grad oplivende paa dens Handel. Dens Kjöbmæn.d
har Etablissementer i Finmarkens Fiskevær og sender Expedi-
tioner derhen, Alt til Indkjöb af Fisk og Lever fra förste
Haand, hvori de saaledes har deltaget paa nærmeste Hold.
Deres Kunder blandt Byens og Landdistriktets Almue, som i
stor Mængde driver Loddefisket i Finmarken, har der tjent
gode Penge og er saaledes bleven istand til at klarere Gjeld
og foröge sine Indkjob. Mængden af Fremmede, som fra syd-
ligere Egne str ömmer til Finmarken, er Aar for Aar bleven
större, og da disse altid standser her, om end kun for en Dags
Tid, baade paa Nordgaaende og paa Sydgaaende, giver dette
Anledning til en Omsætning i Byen, som i denne Periode ikke
har været ringe. Ogsaa Fiskerierne ved Spitsbergen og paa
Bankerne har været heldige og bidraget til Forögelse af Byens
Export og til at hæve dens Handel. Udförselen af Tran, som
tidligere neppe har naaet 8000 Tönder og sædvanligvis været
langt under dette Tal, enkelte Aar endog kun 5-6000 Tön-
der, gik i 1865 op til vel 9,300. Af Rundfisk og Rotskjær

blev i samme Aar udfört tætved 130,000 Voger, som er ikke
langt fra det Dobbelte af den sædvanlige Udförsel, medens
derimod Udförselen af Sei snarere var lidt under end over
den almindelige, nemlig kun omtrent 31,500 Voger. Ogsaa af
Klipfisk, som forhen ikke har været udfört herfra, paabegynd-
tes i 1863 en liden Udskibning, som da udgjorde 8,885 Voger
og i 1864 steg til 19,189 samt i 1865 til 37,595 Voger.
Priserne paa samtlige disse Hovedexportartikler har gjennem
hele Perioden her staaet höit, nemlig paa Tran 14-16 Spd.
pr. Tönde, Rundfisk 1 Spd. 12 Skill. til 1 Spd. 60 Skill.,
Rotskjær 1 Spd, til 1 Spd. 36 Skill. og Sei 80 Skill. til 1
Spd. pr. Vog. De i Udlandet opnaaede Priser har været
endda höiere og i Almindelighed givet god Avance, naar alene
undtages, at der paa nogle af de i 1865 til italienske Havne
afskibede Ladninger Rundfisk havdes Tab, tildels temmelig be-
tydelige, idet de Priser, som bödes, vare saa lave, at Varen
for en Del maatte oplægges for Afskibernes Regning.

Handelen med det nordlige Rusland har snarere aftaget
end tiltaget. Byen og dens Landdistrikt faar vel fremdeles
sin störste Forsyning af Rugmel og Havregryn fra den Kant
ved Russer, som kommer hertil med saadanne og andre min-
dre betydelige Varer og herfra afgaar med Fisk af forskjelligt
Slags, men det er dog saa, at Tilförslen fra den Kant i de
sidste Aar har aftaget noget, medens derimod Tilförslen af
Kornvarer fra östersöiske Havne, fornemmelig over Bergen,
men for en rigtignok ringe Del ogsaa direkte, har tiltaget.
Denne Forandring er for en Del fremkaldt ved höie Priser
paa Rugmelet i Archangel og andre Hvidehavshavne, og det
er derfor ikke umuligt, at denne Handelsgren kan gaa tilbage

igjen i sit gamle Spor, naar Priserne paa Udskibningsstederne
atter falder, men rimeligt er dette dog ikke, medmindre en
tilsvarende Stigning samtidig indtræder i andre Kornhavne, da
Melet og Grynene fra hine Havne vistnok med Rette ansees
mindre gode end de Varer af samme Slags, som faaes sydfra
eller her males af Korn, indfört fra denne Kant.
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Skindhandelen med Russerne, som tidligere var af stor
Betydning for Tromsä Kjöbmzend, er nu saa godt som gan-
ske ophört, uden at der kan næres Haab om, at den vil komme

til Live igjen.
Toldintraderne har udgjort:

i 1861   30,280 Spd.

- 1862	 • •	 38,245 —

- 1863	 34,726 —
- 1864	 30,205 —

- 1865   38,862 —

Grunden til deres særdeles lave Standpunkt i 1864 var dels
det ringere Loddefiske Aaret forud og dels Krigstilstanden
mellem Danmark og Tydskland og Frygten for Elbens Bloke-
ring, som gjorde, at de Handlende i Tromsö, der ellers tager
sine Varer hovedsagelig fra Hamburg, i det Aar for en mindre
Del forsynte sig derfra og i dets Sted ordinerede fra Lagere i
Throndhjem, Bergen og Christiania.

Nogen almindelig Krise eller anden extraordinær Gjen-
vordighed har Handelen ikke været udsat for i Perioden og
noget Fallissement af Betydenhed har ikke fundet Sted.

De Handlendes Antal var ved Periodens Udlöb 67 med
41 Betjente, som kun er 3 Handlende -og 7 Betjente flere end
ved forrige Femaars Udlöb.

Skibsfarten har i dette ligesom i forrige Femaar havt no-
gen, skjönt ikke betydelig Fremgang, idet Fartöiernes Antal
er voxet fra 43 til 68 og Læstedrægtigheden fra 1,279 til
1,609. Som heraf sees, er den störste Del af de i Perioden
tilkomne Fartöier mindre, idet her kun er anskaffet et Par
större Skibe, som gaar i Fragtfart paa længere Farvande.
De smaa nyerhvervede Fartöier ere fornemmelig bestemte for
Spitsbergfangsten og Bankfiskerierne. Den i forrige Periode
stiftede gjensidige Assuranceforening bestaar fremdeles og dens
Virksomhed er noget foröget, idet den assurerede Værdi ved
Udgangen af Regnskabsaaret til 31te October 1865 udgjorde
87,700 Spd. mod 71,200 s. D. 1860. Skadeserstatningerne
har aldrig naaet op til Belöbet af Assurancepræmierne, men i
de fleste Aar været langt under samme, saa det hidtil har
gaaet heldigt for Foreningen. Det i min forrige Beretning
ommeldte större Skib, som for et Interessentskabs Regning
var udrustet til Fangst i Ishavet, forliste under Udreise derhen
i Vaaren 1865 totalt ved Ydersiden af Senjenöen. Af Skip-
pere havde Byen ved Udgangen af 1865 16 med og 41 uden
Borgerskab. En Navigationsskole er oprettet af Kommunen.
med Understöttelse af Staten. Den er i Virksomhed kun hvert-
andet Aar og slutter da med Examen, som afholdes af Navi-
gationsexaminatoren i Throndhjem. Her er holdt Examen i
1863 og 1865 og skal holdes i 1867.

Haandværksdriften har ikke undergaaet synderlig Foran-
dring. Imidlertid antages Haandværksstanden i denne Periode
at have havt ret god Fortjeneste, og at have vundet frem til
noget mindre Afhængighed af Handelsstanden. Her fandtes
ved Udgangen af 1865 2 Guldsmede, 1 Kobberslager, 2 Uhr-
magere, 1 Dreier og Kompasmager, 2 Blikkenslagere, 7 Smede,
1 Bössemager, 4 Murmestere, 13 Snedkere, 1 Stolmager, 23
Bödkere, 2 Bogbindere, 2 Garvere, 23 Skomagere, 14 Skrxd-

dere, 3 Hattemagere, 10 Bagere, 4 Malere, it Glarmester, 1
Rebslager, 2 Skibsbyggere, 1 Sadelmager, 2 Farvere, 2 Seil-
magere, 1 Blokmager, 1 Bundtmager og 1 Bogtrykker, til-
sammen 127 Mestere med 53 Svende og 115 Drenge. Her
findes nu Mestere i 4 Professioner flere end tidligere, nem-
lig Dreier-, Kompasmager-, Farver- og Bundtmagerprofessio-
nerne.

Fabrikdriften er fremdeles meget ringe. Cikorifabrikken
er i Femaaret nedlagt, efterat Bygningen, hvori den dreves,
var afbrændt. Derimod er oprettet et Garveri til, saa her nu
haves 2 saadanne, der dog hvert især kun drives med 1 Mand.
Tranbrænderierne, hvis Antal er 4, har i denne Periode ud-
videt deres Produktion, som i 1865 gik op til 4000 Tönder.
Ölbryggeriets Produktion er ligeledes noget foröget, saa dets
Forbrug af Malt er gaaet op til 120 Tönder aarlig.

Skibsbyggeri har i sidste Femaar alene været drevet paa
det i forrige Beretninger ommeldte Interessentskabs Værft og
selv dette har af nye Fartöier kun leveret 5 Sköiter til Bank-
fiskeri og it Galeas til Spitsbergfangst, medens der har været
livligt Arbeide med, Reparation af ældre Fartöier, idet 57 saa-
danne har været landsatte og omtrent Halvparten deraf for-
tömrede samt 210 andre undergivne mere og mindre betyde-
lige Reparationer uden at landsættes. Den daglige Arbeids-
styrke har været 24-26 Mand under Ledelse af en fast
Mester.

Jordbruget inden Byens Grændser er saa godt som intet.
Efter den ifölge Lov af 16de Mai 1860 stedfundne Udvidelse
af Byens Territorium er vel tilkommet et Stykke Jord, ligesom
der ogsaa fra ældre Tid haves et Par mindre Stykker, hvilke
alle have været bortforpagtede mod aarlig Afgift og benyttede
dels til Eng og dels til Potetesdyrkning, men det er dog Alt-
sammen höist ubetydeligt, og den udvidede Bebyggelse, som.
Folkemængdens Forögelse gjör nödvendig, indtager efterhaan-
den ogsaa disse Stykker. Derimod opdyrker Byens Indvaanere
stedse mere og mere af dens nærmeste Omegn, fornemmelig
til Englökker og for en Del ogsaa til Potetesagre. Ved Ud-
löbet af 1865 fandtes i By en 32 Heste, altsaa 14 færre end
ved Slutningen af 1860, 268 Stykker stort  Kvæg, altsaa 18
flere end paa hin Tid, 50 Faar ligesom i 1860 og 6 Geder
samt 87 Svin. Omtrent en Fjerdepart af Furagen til Krea-
turholdet kjöbes af Bönderne fra Landdistriktet, medens de
andre 3 Fjerdeparter böstes af Byindvaanernes egne Jord-
stykker.

Fiskeriet danner som forhen den aller væsentligste Næ-
ringskilde for den störste Del af Stedets Arbeidsklasse, der,
ligesom den omboende Landalmue, aarligen söger de store Fi-
skerier i Lofoten og Finmarken og ligeledes indfinder sig an-
detsteds i Amtsdistriktet, hvor Noget er at tjene ved denne
Bedrift, ved hvilken ogsaa flere af Haandve ærksklassen söger at
foröge Professionens Afkastning, naar denne kun giver knapt
Bröd. Hvad der under Landafdelingen er anfört om Fiske-
rierne, gjelder derfor ogsaa ligefrem for Byen, og da Fiske-
Herne i Perioden idethele har slaaet godt til, og Fiskeproduk-
terne paa förste Haand har været særdeles godt betalte, har
Fortjenesten heraf for dem af Byens Indvaanere, som deri har

3*
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deltaget, været god. Spitsbergfangsten fra Tromsö er i denne
Periode udvidet noget og dreves i 1865 med 13 Fartöier,
drægtige 2031 Kommercelxster, medens Fartöierne i forrige
Femaar var höist 6 smaa. Udbyttet har været tilfredsstillende,
dog maatte i 1864, da Antallet af Fartöier ogsaa var 13 med
2291 Kommerceleesters Drægtighed, 3 af disse med fuld Last
forlades indfrosne i Isen. Ogsaa Fiskeriet paa Bankerne efter
Haakjærring har taget betydeligt Opsving og givet god For-
tjeneste. Det blev i 1865 fra Tromsö drevet med 18 Far-
töier, drægtige 196 Kommercelæster og sædvanligvis beman-
dede hvert især med 6 Mand. Flere fremmede Fartöier syd-
fra ere derhos aarligen hidkomne og have herfra begivet sig
ud paa dette Fiskeri, efter her at have forskaffet sig Folk,
bevante med denne Bedrift, og Redskaber samt anden fornö-
den Udrustning, hvorved ogsaa har tilflydt Byen ikke saa liden
Fortjeneste, som har været yderligere foröget ved, at disse
Fremmede her har afsat den fiskede Haakjærringlever. I Sep-
tember 1.865 begav sig en driftig Skipper af Tromsö ved Navn
Tobiesen tilligemed 7 Mand til Bæreneiland, medhavende Hus
og andre Fornödenheder og opholdt sig der til i Juni den paa-
fölgende Sommer i Haab om i Vinterens Löb at gjöre lön-
nende Fangst af Hvalrosser, som antoges at ville söge tillands
der. M€11 Expeditionen mislykkedes aldeles, idet der kun blev
fanget en eneste Hvalros og forövrigt 3 Isbjörne og nogle og
firti Ræve af forskjellig Farve. Det hele Mandskab kom imid-
lertid velbeholdent tilbage.

Den ökonomiske Forfatning hos Troms6 næringsdrivende
Indvaanere maa ganske vist ved de gode Fiskerier og fordel-
agtige Handelskonjunkturer samt rigelige Arbeidsfortjeneste
gjennem hele Perioden have forbedret sig og nu kunne siges
at være ganske tilfredsstillende. Et ret godt Bevis herpaa,
ialfald for Arbeidsklassens Vedkommende, er dette, at Fattig-
skatten, som i 1860 helöb sig til 3,300 Spd., i dette Femaar
efterhaand en er gaaet nedad, saa den i 1865 kun udgjorde
2,300, altsaa nær en Trediepart mindre, uagtet Folkemæng-
den, for en stor Del ved Indflytning af ubemidlede Bönder fra
Landet, i sidste Tiaar er stegen fra 2,958 til 4,073 Sjæle,
altsaa foröget med lidt mere end en Trediepart, en Forögelse,
som ogsaa i og for sig tyder paa, at her i Byen maa være
gode Tider. Nok et Bevis for det samme er den Omstændig-
hed, at Salg af Vaaningshuse og andre faste  Ejendomme i den
sidste Tid gaar noget raskere fra Haanden, og at Husleien er
i Stigende. Vistnok er de Priser, som opnaaes, endda ikke
synderlig höie, fordi Enhver indser, at han bor billigere, saa-
lcenge han kan faa leie, end naar han bliver Eier, men Af-
hændelsen af de Huse, som ere tilsalgs, er dog gaaet glattere
i sidste end i forrige Periode. At der i Femaaret er aflæst
Heftelser for 100,663 Spd. 108 Skill, og thinglxst for kun
84,174 Spd. 10 Skill., altsaa vel 16,000 Spd. mindre, medens
der er solgt faste Eiendomme for 71,312 Spd. 3 Skill., har
mindre at betyde, da disse Forholde kan være afhængige af
tilfældige Omstændigheder, og da navnlig den anförte forholds-
vis betydelige Aflæsning for en stor Del hidrörer fra den un-
der Krisen i 1858 stedfundne Thinglæsning af Dokumenter til

den da oprettede Garantiforening. Belöbet for afholdte Exe-
kutionsforretninger for Gjeld og af Udpantninger andrager for
hele Perioden til 10,355 Spd. 701 Skill., som ikke kan siges
at være meget. De i forrige Femaarsberetning bebudede Byg-
gearbeider ere nu fuldförte, idet den nye Kirke og det nye
Raadhus med Fængsel allerede for en Tid siden er ganske
færdig og taget i Brug, ligesom nye Bygninger for Stedets
lærde- og Realskol i Hösten 1865 vare saavidt fremskredne,
at Skolen kunde flytte ind og nu ere ganske mar komplet fær-
dige, medens endelig ogsaa Vandværket ved Periodens Udlöb
var saavidt fremskreden, at Indledningen i Husene paabegynd-
tes. Ogsaa det herværende Skolelærerseminarium forsynes, for
Oplysningsvæsenets Fonds Regning, med nye Bygninger, hvoraf
Hovedbygningen og en Flöi samt Gymnastiksal og Udhuse ere
fuldförte i denne Periode, medens den anden Flöi henstaar til
næste. Alt dette Byggeri, som selvfölgelig har bidraget bety-
delig til at foröge Fortjenesten for Arbeidsklassen, har paa den
anden Side, uagtet Bidragene af det Nordlandske Kirke- og
Skolefond til Kirken og af Statskassen til Raadhuset med Fæng-
sel og til Skolebygningerne, bragt Byens Gjeld op til over
40,000 Spd. og bidraget væsentlig til at foröge Skattebyrden
fra 7,400 Spd., som den var i 1860, til 10,300 Spd., som den

var i 1865. Brandassurancesummen for Bygninger i Byen er
foröget fra 550,030 Spd. ved Udgangen af 1860 til 619,410
ved Udgangen af 1865, hvilken Stigning for en meget væsent-
lig Del hidrörer fra de nysommeldte offentlige Bygninger og
forövrigt fra nogle andre, som ere opförte fra Nyt, samt fra
en Del Udvidelser og Forandringer.

Sparebankens Driftskapital er, som bemærket allerede un-
der Landafdelingen, i denne Periode gaaet op fra henved
163,000 til over 267,000 Spd., hvoraf dog kun en forholdsvis
ringe Del tilhörer Byens Indvaanere. Banken selv eier vel
26,000 Spd.

Udvandringen, udelukkende til de nordamerikanske Fri-
stater, 1}ar i denne Periode været större end nogensinde tid-
ligere. Den fandt fornemmelig Sted i 1864, i hvilket Aar 2
större, tidligere ommeldte, Emigrantskibe fra Bergen indfandt
sig her for at afhente Udvandrere. Der reiste da 210 Per-

soner. I de 3 foregaaende Aar udgjorde Antallet mellem 30

og 40, og i 1865 vides Ingen at være udvandret. Aarslönnen
for Tjenere er for en Dreng fra 40-60 og for en Pige fra
14-18 Spd. Daglönnen er for en Mandsperson om Somme-
ren fra 72-84 og om Vinteren 60 Skilling daglig, for et
Fruentimmer almindeligvis 24 Skilling og Kost. Ved Fartöiers
Lastning med Fisk og ved Kulsjau kan dygtige og drevne Ar-
beidere fortjene indtil Spd. daglig. Det sees saaledes, at
Arbeidsfortjenesten er god, og da Livsfornödenhederne ikke er
meget, skjönt vistnok noget, dyrere end i Landets sydligere

Del, skulde man tro, at Arbeidsklassen maatte leve i gode

Kaar. Dette er ogsaa Tilfældet med Enkelte, som förer et
ordentligt Liv og behandler sin Fortjeneste med forstandig
Ökonomi, men for den störste Del er det, som man siger, kun
af Haanden og i Munden. Grunden hertil er hovedsagelig

Mangel paa Huslighed og Orden, men for en Del ogsaa Hang



T. Finmarkens Amt.	 C. No. 2.	 21

til Drik og deraf folgende Udskeielser. Det kan nemlig des-	 tiltaget, og at her nu i Brændevinskipperne, Vinhusene, Ölkneiperne
værre ikke nægtes, at Drukkenskaben i denne Periode har	 og Dandseboderne fores et vildt og höist beklageligt Liv.

2. Hammerfest.

Ogsaa her har denne Periode været heldig for Handelen
som for al anden Bedrift og det i endda höiere Grad end i
Tromsö, fordi Hammerfest ligger de store finmarkske Fiskerier
saa meget nærmere. Rigtignok slog Loddefiskeriet kun i Pe-
riodens förste Aar rigeligt til i Vestfinmarken eller Distriktet
nærmest omkring Hammerfest, og har derimod i de 4 sidste
været drevet hovedsagelig i de store Vær i Tanens og Varan-
gers Fogderier, men Handelsstanden i Hammerfest, som ud-
mærker sig ved rastlös Virksomhed, har ikke derved ladet
afholde fra, under de gode Priser paa Fiskeprodukterne paa
de udenlandske Markeder, at drage den störst. mulige Fordel
af de rige Fiskerier inden Amtets Grændser uden Hensyn til
Afstand. De bar Etablissementer ogsaa i Östfimnarkens större
Vær og har gjennem disse og deres Expeditioner fulgt Fiske-
rierne og taget stor Del i dem, hvorsomhelst de har foregaaet.
I 1862, da Loddefisket ventedes i Hammerfest Fogderi, men
ikke kom, maatte vel derved lides noget Tab, men dette op-
rettedes snart dels ved Indkjöb af Fiskeprodukter fra Östfin-
marken i samme Aar og dels ved de fölgende Aars Virksom-
hed. Expeditionerne til Spitsbergen og Bankerne har derhos
for Hammerfest i höiere Grad end for noget andet Sted været
heldige gjennem hele Perioden og bidraget  væsentlig til at
belive Handelsvirksomheden og gjöre den fordelagtig.

Handelen med Russerne er, naar undtages, at Skindhan-
delen ogsaa her ganske er ophört, uformindsket og Antallet
af ankommende russiske Fartöier omtrent det samme som
forhen.

Værdien af Hammerfests Export, som — Kobberet fra
Altens Værk fraregnet — i min forrige Beretning ansattes til
200,000 Spd. aarlig, er for 1865 af Byfogden angivet til
500,000 Spd. Om heri er medregnet nysnævnte Kobberværks
Produktion, som i omhandlede Aar har havt en Værdi af höist
70,000 Spd., er ikke omtalt, men selv om saa er, at den er
medregnet, har Stigningen dog været meget betydelig, og at
Angivelsen er rigtig, er der ingen Grund til at betvivle, thi
Mængden af exporterede Varer har været meget större end
forhen, og Priserne paa dem har, som oplyst under Tromsö,
gjennem hele Perioden staaet höie baade hjemme og i Ud-
landet. Udförslen af Tran, som indtil forrige Femaars Udlöb
kun naaede lidt over 13,000 Tönder, hvilket da ansaaes at
være meget, udgjorde i 1865 over 14,000 Tönder, hvoriblandt
en forholdsvis stor Del Medicintran, som betales meget höiere
end almindelig brun eller blank Tran — i 1865 i nogen Tid
mellem 30 og AO Spd. En anden Vare, som mod Slutningen
af Perioden steg ganske mærkeligt i Pris rog hvoraf fra Ham-
merfest udföres et temmelig betydeligt Parti, er Hvalroshuder,
der i 1863, efterat nogen Stigning allerede var begyndt, be-
taltes med 4 Skilling pr. Pd. med 15 Procent Fradrag for
Saltvægt, og i 1864 med 5/ Skilling med 10 ProcentEradrag,

men i 1865 med 10 Skilling pr. Pd. med kun 5 Procent Fra-
drag. Grunden til denne betydelige Prisforhöielse, som har
holdt sig ogsaa i 1866, er stærkt Begjær efter Varen fra Eng-
land, foranlediget ved at Hvalroshuderne ere befundne fortrin-
lig skikkede til Maskinremmer.

Toldintraderne i Hammerfest belöb sig i 1865 til 23,523
Spd. 31 Skill.

Der klages i Hammerfest stadig over Mangel paa Laane-
midler, tilstrækkelige for Stedets forholdsvis store Virksomhed,
og denne Klage maa vistnok erkjendes ikke at være ganske
ubeföiet. Byens Sparebank virker med omtrent 37,000 Spd.
og en af Staten midlertidig etableret Laaneindretning med
20,000, tilsammen henved 60,000 Spd., som er Alt, hvad Ste-
det selv har at byde, og da dette kun er en ringe Del af,
hvad der behöves, maa der idelig tyes til andre Steder, dels i
Indlandet og dels i Udlandet, fornemmelig da til Hamburg,
hvorved Pengene selvfölgelig bliver meget dyrere end om de
kunde erholdes paa selve Hjemstedet. Kunde Noget gjöres til
Afbijælpelse af dette Savn af billigere Laanemidler, vilde det
ganske sikkert bidrage væsentligt til Forbedring al Stedets
Handelsvilkaar.

To af Stedets Handlende, af hvilke den ene var Indeha-
ver al et ældre anseet Firma, den anden en for faa Aar siden
etableret yngre Mand med temmelig betydelige Forretninger,
gjorde i Perioden Opbud, men disse Fald kan ikke tilskrives
Konjunkturerne i denne Periode, der, som forklaret, har været
heldige. Den Sidste opnaaede Akkord mod Betaling af 40
Procent, hvorimod den Förstes Bo er bleven fuldstændig rea-
liseret til Deling mellem Kreditorerne.

Antallet af Handlende var ved Periodens Slutning det
samme som ved Udgangen af 1860, nemlig 23 med 33 Be-
tjente, som er 3 Betjente færre end paa hin Tid, hvortil kom-
mer 1 Höker, 1 Brændevinshandler med 2 Betjente, 6 Yin-
skjænkere og 3 Marketentere.

Skibsfarten har i dette Femaar gjort forholdsvis meget
betydelig Fremgang. Ved Udgangen al 1860 eiede nemlig
Stedet 25 Fartöier paa 362 Kommercelæster med 144 Mands
Besætning, men ved Udgangen al 1865 50 Fartöier, altsaa det
dobbelte Antal med mere end den dobbelte  Drægtighed, nem-
lig 749 Kommercelvester og omtrent 400 Mands Besætning.
Farten paa Udlandet er dog fremdeles ubetydelig og  strækker
sig endda ikke til fjerne Have, idet kun 1 Skib paa 61 Læ-
ster, som i Perioden er kjöbt og istandsat efter at være con-
demneret, og, ligesom forhen, et Par mindre gaar til Hamburg
og Holland. Resten af Stedets Fartöier benyttes til Expedi-
finer paa Spitsbergen og Bankerne qg til Transport af Fisk
og Lever og andre Varer mellem Værene og Byen. Den be-
tydelige Export og Import til og fra Udlandet foregaar, som
forhen, hovedsagelig i fremmede Skibe, fragtede i Udlandet
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fornemmelig i Hamburg, som fremdeles er det Sted, med hvil-
ket Hammerfest staar i aller stærkest Forbindelse.

Antallet af Skippere var ved Periodens Udlöb 5, hvoraf
a bosatte i Byen og 1 udenfor samme. Disse har selvfölgelig
alle Borgerskab. Af Skippere uden Borgerskab maa der have
været mange flere, omtrent saa mange, at det samlede Antal
bliver svarende til Fartöiernes.

Haandwerksdriften staar omtrent paa samme Punkt, som
ved Udlöbet af forrige Femaar. Antallet af Mestere er vel
noget foröget, nemlig fra 62 til 77 og af Svende og Drenge
fra 34 til 37, men denne ringe Forögelse staar ikke i Forhold
til den stegne Befolkning og det stegne Behov. Ialfald er der
for faa Bödkere, endda mere nu end tidligere, fordi der er
saa meget mere at fylde paa Tönderne, saa der maa fremde-
les indföres en stor Mængde Tönder og Fade fra andre Ste-
der. I andre Fag, især Skomagerprofessionen, i hvilken Me-
sternes Antal i Perioden er steget fra 10 til 16, kan vel Mæng-
den were stor nok, medens det derimod tildels skorter paa
Dygtighed. Det er derfor Tilfældet, at en Del af Haandvær-
kerne stundom kun har lidet Arbeide i deres Professioner, og
disse foretrække da i den travleste Tid, naar Arbeidslönnen
staar höit, at gaa paa Dagarbeide, ligesom de ogsaa, naar Fi-
skeriet slaar godt til, deltager i dette.

Fabrik- og Industrianlæggene indskrænker sig til Tran-
brænderierne, af hvilke der findes 6 inden Byens Grændser,
tilsammen med 37 Gryder, og 2 paa Landets Grund tætved
Bygrændsen, det ene med 5, det andet med 8 Gryder, altsaa
idethele 8 Brænderier med 45 Gryder, i hvilke noget nær al
den Tran, som udföres fra Hammerfest, altsaa i 1865 henved
14,000 Tönder, bliver tilvirket i de 8 af Aarets Maaneder.
Denne vedholdende Tranbrænding, ikke blot af frisk Fiskele-
ver, men for en stor Del af halvraaddent Ilvalrosspæk og Haa-
kjærringlever, dels ind i Byen og dels i dens umiddelbare
Nærhed, udbreder ofte en Stank, som for Fremmede og for
dem af Indvaanerne, der ikke har umiddelbar Interesse af Be-
driften, ofte er i höi Grad generende. Producenterne og Ex-
portörerne finder derimod Lugten fra Tranbrænderierne saare
behagelig, idet de paastaar, at det lugter bare af Bankomark,
og vist er det, at Alle i Hammerfest, naar der alene hensees
til Byens Bedste, maa være vel tilfreds  mel Tranlugten og
glæde sig desto mere, jo stærkere og jo mere vedholdende
den er, da det deraf kan vides, at Byen florerer. Kommer den
Tid, da det er forbi med Tranlugten i Hammerfest, saa er det
ogsaa forbi med Byen. Byens Kornmölle og Ölbryggeriet lige
ved Grændsen er vel endda til, men begge har i denne Pe-
riode varet saa godt som ubenyttede.

Skibsbyggeri hair ikke heller i denne Periode været dre-
vet i den Forstand, at nye Skibe eller Fartöier ere byggede,
og saadant vil sandsynligvis lige saa lidt i Fremtiden komme
til at finde Sted, da man meget billigere kan forsyne sig med
Skibe andetstedsfra. Imidlertid har Byen fremdeles sine 2
Skibsbygmestere med deres Arbeidsstok, som har havt fuld
Beskjæftigelse med Reparationer, dels paa Byens egne Fartiiier
og dels paa fremmede Havarister, af hvilke der i denne Pe-
riode har været 5.

Jordbruget har forsaavidt gaaet fremad, som der ved Stor-
vandet tæt ved Byen er af dennes Indvaanere i sidste Femaar

fortsat med Oprydning af Jord og opbrudt af Nyt omtrent 240
Maal, saa at nu noget nær det hele Areal paa den Kant er
optaget. Ved Periodens 171dlöb fandtes i Byen 6 Heste, 52
Stykker stort Kvæg, 43 Faar, 127 Gjeder og 4 Svin. Antallet

af Svin og Gjeder er altsaa i dette Femaar betydelig formind-
sket, nemlig fra respektive 30 og 204, af Faar og stort Kvæg
derimod noget foröget, fra 34 og 45, medens det af Heste er
uforandret.

Fiskeriet har grundlagt Byen og vil til alle Tider danne
Grundlaget for dens Bestaaen og Trivsel. Det foregaar foröv-
rigt aldrig i eller ved selve Byen, men i Landdistriktet, i min-

dre eller större Afstand fra den. Jeg kan derfor, hvad dets
Gang og Udbytte angaar, henvise til hvad anfört er under
Landafdelingen. Uagtet Loddefisket, Finmarkens Hovedfiske,
kun i Periodens. förste Aar foregik i Omegnen af Hammerfest,
i de andre 4 derimod langt derfra, har dog Byens driftige
Handelsstand sörget for, at dets Afkastning gjennem hele Pe-
rioden er kommen Hammerfest i fuldt Maal tilgode, og at Byens
Arbeidsklasse i fuld Udstrækning har fundet Beskjæftigelse og
god Fortjeneste derved ligesom ved de andre Fiskerier af min-
dre Betydenhed.

Spitsbergexpeditionerne, som formenes retteligst at henfö-
res under Fiskerierne, da de hovedsagelig gaar ud paa Fangst
i Havet, har i dette Femaar havt omtrent samme Omfang som.
i forrige. Saaledes anvendtes dertil i 1864 10 Fartöier, dræg-
tige 165 Kommercekester med 122 Mands Besætning og i

1865 12 Fartöier paa 197 Kommercelvester med samme Be-
sætning. Bruttoudbyttet var i det förste Aar vel 21,000 Spd.,
altsaa omtrent 129 Spd. pr. Kommerceleest, og i sidste Aar,
uagtet et af Fartöierne paa 30 Læster med 13 Mands Besæt-
ping forliste, omtrent 18,000 Spd., som udgjör vel 91 Spd.
pr. Kommercelæst. Udbyttet har saaledes været betydeligt
större end i forrige Femaar, i 1864 endog over 50 Procent
höiere. At Udrustningerne paa Spitsbergen desuagtet ikke er
udvidet bar sin Grund deri, at Haakjærringfiskeriet i endda
höiere Grad har tiltrukket sig Opmærksomheden og lagt Be-
slag paa Kapital, Fartöier og Mandskab. Medens denne Fangst
i 1860 dreves af 9 Fartöier fra Hammerfest paa 1041 Kom-
mercelæsters Drægtighed, udrustedes dertil i 1864 17 Fartöier,
hvoraf dog kun 14 der hjemmehörende, medens de 3 vare
fremmede, og i 1865 32 Fartöier paa 406 Kommercelxster
med 189 Marls Besætning, hvoraf 22 paa 272-1 Læster og
med 130 Mands Besætning hörte hjemme i Byen og Resten
var fremmede. De 14 Fartöier i 1864 gjorde en Fangst af
vel 19,000 Spd. Værdi og de 22 Fartöier i 1865 af vel
24,000 Spd., altsaa et Bruttoudbytte af omkring 88 Spd. pr.
Kommercelæst, som maa være udmærket godt, da 37 Spd, pr.
Læst i forrige Femaar ansaaes tilfredsstillende.

Tilstanden i Almindelighed er ogsaa i denne Periode i
Hammerfest ligesom i Tromsö gaaet godt fremad og det vist-
nok i endda höiere Grad end for sidstnævnte Stads Vedkom-
mende, fordi Hammerfest ligger Finmarkens Fiskerier saa me-
get nærmere og derved har det bedre i sin Magt at drage
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Udbyttet af disse til sig, en Adgang, som Stedets Handels-
stand ikke har forsömt at benytte. Alle Klasser af nærings-
drivende Indvaanere paa Stedet har gjennem hele Femaaret
havt jevn god Fortjeneste og unægtelig nydt gode Kaar.

Sparebanken, som ved Udgangen af 1860 ejede 2,760

Spd. og havde under Bestyrelse for Indskyderne 17,944 Spd.,
altsaa idethele 20,704, havde ved Udgangen af 1865 under
Forvaltning ialt 36,633 Spd., hvoraf egen Eiendom 3,908 Spd.
og Indskydernes Tilgodehavende 32,725 Spd., som, uagtet jeg
derom ikke har nogen sikker Oplysning, antages fornemmelig
at tilhöre Byens egne Indvaanere, da det omliggende Landdi-

strikt er fattigt.
Panteheftelsernes Belöb, som i forrige Periode vare for-

mindskede med 23,007 Spd., ere i denne forðgede med 61,548
Spd., idet der er thinglæst saadanne Heftelser for 87,101 Spd.

og kun aflæst for 25,553, men da derhos er solgt og kjöbt
faste Eiendomme for 50,276 Spd. — svarende til 57,000 i

forrige Periode — og opfört 28 nye Vaaningshuse de fleste

vistnok kun smaa — ligger i den paapegede Tilvæxt aldeles
intet Bevis for ökonomisk Tilbagegang. En forholdsvis bety-
delig Del af de thinglxste Heftelser staar desuden i Forbin-

delse med de 2 forhen omhandlede större Falitter. Exekutio-
ner og Udpantninger er afholdt for 4,216 Spd. mod 2,400
Spd. i forrige Femaar.

De faste Eiendomme staar vel i Handel fremdeles lavere

end Brandtaxterne, men Priserne paa dem ere dog yderligere
stegne, især i den sidste Tid, ligesom ogsaa Husleien har hæ-
vet sig betydelig.

Bygningernes Brandtaxter og Skattetaxter, som i 1860
androg til 251,090 Spd., var i 1865 steget til 281,750 Spd.,
altsaa foröget med noget over 30,000 Spd.

Folkemængden er fra i November 1860 til Udgangen af
1865 steget fra 1,350 til 1,547. Medens saaledes Folketallet
idethele er foröget med nær 15 Procent, er den kvaanske Be-
folkning steget fulde 50 Procent, idet Antallet af dem, som
paa hin Tid var 200, ved sidste Periodes Udlöb udgjorde
300. Denne stærke Forögelse af den fremmede Folkestamme
hidrörer da fornemmelig fra Indflytning, foranlediget ved den
gode Arbeidsfortjeneste, Stedet gjennem denne Periode har
tilbudt.

De Skatt eydendes Antal er, uagtet den forögede Folke-
mængde, aftaget fra 392 til 372, hvortil Grunden er den, at
man tidligere lignede enhver Huseier i Skat, uden Hensyn til
hans Stilling forövrigt, men nu har ophört hermed.

Byskatten og Fattigskatten udgjorde, efter Byfogdens Op-
gave, i 1865 6,600 Spd., altsaa omtrent dobbelt saa meget
som i 1860, for hvilket Aar disse Skatter androg til 3,330
Spd. Udgifterne til Havnevæsenet, der i 1865 udgjorde 800
Spd., ligger udenfor begge Summer, da de dækkes ved sær-

egne Indtægter, fornemmelig Afgiften paa Toldintraderne, som
gjennem hele Perioden har været 2 Procent. Af Byskatten
gik 760 Spd. til Almueskolevæsenet og 300 Spd. til Borger-
skolen. Dennes Udgifter androg idethele til 1,345 Spd., hvoraf
Resten dækkedes ved Skolepenge og Tilskud af Finmarkens
Brændevinsafgiftskasse og af Oplysningsvæsenets Fond.

Den communale Styrelse har ogsaa i denne Periode vist
sig virksom og opfyldt sin Pligt med Iver og Nidkjærhed.
Almueskolen er bleven forsynet med nyt Lokale, saa dens Be-
hov forsaavidt er tilfredsstillet for en længere Fremtid. Hos-
liggende Bolig for Skolens förste Lærer er under Opförelse.
Disse Bygninger har tilsammen kostet 5-6000 Spd., hvoraf
5000 Spd. er dækket ved Laan. Et Distriktsfængsel, der,
ifölge afsluttet Leiecontrakt, tjener som saadant ogsaa for
Hammerfest og Altens Fogderier, er opfört og allerede i 1864
taget i Brug. Havnevæsenet er yderligere forbedret, navnlig
er Muddringen i Havnen fortsat med Kraft og en Morings-
indretning istandbragt. Byens Gader ere betydelig forbedrede
ved Rendestene og Stikrender samt Paafyldning af Grus. En
vakker og god Kjörevei er derhos for Byens Regning med et
Bidrag af 375 Spd. af Brændevinsafgiftskassen bleven anlagt
paa Landets Grund langs Vaagens indre Bred mellem Byens
begge Dele, det egentlige Hammerfest og Fuglenæs. Denne
Vei, der kan betragtes som et Minde om den forrige Byfogeds
Virksomhed, er baade til Gavn og til stor Behagelighed for
Byens Indvaanere. Hvor det for kort Tid siden var besvær-
ligt nok at komme frem tilfods, kan nu med störste Bekvem-
hed kjöres. Kirken, som Byen har fælles med Landdistriktet,
er bleven oppyntet og forbedret, saa den er smukkere, lunere
og bekvemmere, end den tidligere var. Den geistlige Betje-
ning er derhos udvidet, idet Byen i Periodens Löb har faaet
en Kateket. Til Byens Forsyning med Vand paa en bekvem
Maade istedetfor det Besvær, som nu haves hermed, og til
större Betryggelse i Ildebrandstilfælde paatcenkes nu Anlægget
af et Vandværk.

Byen har, som allerede antydet, nogen Gjeld, men hvor
stor denne er, formaar jeg ikke med Sikkerhed at angive, da
Byfogdens Beretning derom Intet indeholder. Antageligen be-
löber den sig, alle Poster sammenlagte, til 15-20,000 Spd.

Ogsaa om lEdruelighedstilstanden og Sædeligheden tier
Byfogden, hvad ogsaa rimeligt kan være, da han först mod
Periodens Slutning overtog sit Embede. Jeg kan derfor ikke
heller i saa Henseende udtale mig med Bestemthed, men feiler
neppe i, at der som overalt ellers i Distriktet snarere har vist
sig Tilbagegang end Fremgang.

Lönningerne til Tjenestefolk og Betalingen til Dagarbei-
dere er omtrent som i forrige Beretning opgivet, dog maaske
lidt höiere.

3. Vardo.

Handelen, som ved forrige Periodes Udlöb befandt sig i I givet god Afkastning og idethele naaet en Udvikling, som den al-
en noget kuet Tilstand, har i denne Periode gaaet stærkt fremad,	 drig forhen har havt. Dette sees bedst af Toldintraderne, som vare :
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i 1861 .	 4,558 Spd.
- 1862	 . 7,077
- 1863	 . 7,665
- 1864	 . 7,086 —
- 1865 	  10,432 —

Grunden til denne ualmindelige Fremgang  liar selvfölgelig især
været de rige Fiskerier ved selve Stedet, fornemmelig i Pe-
riodens sidste Del, den derved tilströmmende Mængde af frem-
mede Mennesker — Fiskere, Oplijöbere og Fartöisfolk — og
stærkt forögede Masse af Exportvarer — Tran og Rundfisk,
der, som tidligere bemærket, paa de udenlandske Markeder
stadig har staaet i god Pris, samt forövrigt den livlige For-
bindelse med Russerne, hvem Kjöbmendené i Vardö afkjöber
Mel, Gryn, Saltkjöd, Huder, Trcematerialier og forskjellige saa-
kaldte Smaavarer og forsyner med Salt, Saltfisk, Törfisk, Rum,
The, Sukker, Manufakturvarer og Kortevarer, ligesom de og-
saa driver paa at udruste russiske Skippere med Varer og
russiske Penge, med hvilke disse begiver sig til Fiskeværene
paa den russiske Kyst og indkjöber Lever og Tran, som de
bringer tilbage til Vardö til Dækning for den bekomne Ud-
rustning. Begge Parter, baade Vardö Kjöbmænd og de rus-
siske Skippere, har heraf, naar det gaar godt, god Fortjeneste,
da Lever og Tran staar i saa lav Pris paa Russekysten, at
Udbyttet i Vardö giver rundeligt Overskud for alle Vedkom-
mende. Stundom hænder det vel, at en saadan Russeskipper,
efter at være forsynet med Varer og Penge, ganske udebliver,
uden at Midler haves til at faa ham fat, saa fölgelig Alt gaar
tabt for Kjöbmanden, men disse Tilfælde ere dog ikke saa
hyppige og ödelceggende, at de afskrækker fra at fortsætte
Trafiken. Foruden de anförte Grunde til Handelens Flor, har
ogsaa ganske vist större Driftighed hos de Handlende selv bi-
draget ikke lidet, specielt til at foröge Exporten, idet de har
vist at sætte sig bedre istand til at modtage og forædle den
store Masse af raa Fiskeprodukter. Ligesom Byens  Omsæt-
fling idethele formenes ved Udgangen af 1865 at have udgjort
mindst det Dobbelte af, hvad den udgjorde ved Udgangen af
1860, saalecles har især Exporten tiltaget i endda höiere Grad.
Medens der tidligere af Tran til Udlandet kun udskibedes 2
Ladninger aarlig, har der i de senere Aar almindeligvis været
udskibet 5 Ladninger samtidig med, at Afskibningen til inden-
landske Steder, fornemmelig Bergen, ogsaa er stærkt tiltaget.
Omtrent i samme Forhold er Exporten af Törfisk foröget.
Handelens Kaar har saaledes i denne Periode været fordelag-
tige og IIandelsstandens Forfatning maa siges at være god..
Fremmede Penge bruger den vistnok i temmelig vid Udstræk-
»ing, thi der udkræves store Kapitaler til Drift af disse For--
retninger, men den antages dog ikke at befinde sig i nogen.
betænkelig Afhængighed. En mindre Handlende har i Perio-
dens Löb standset sin Forretning og Stedets — og vistnok
ogsaa Amtets — rigeste Kjöbmand har opsagt sit Borgerskab
og flyttet til Throndhjem, hvilket alligevel ikke har havt no-
gen mærkelig Indflydelse paa Stedets Virksomhed, da han bar
efterladt en Sön, som har fortsat hans Forretninger uden For-
andring. Saadan Fraflyttelse vil herefter vistnok blive ganske
almindelig, hvad ogsaa allerede viser sig, da Stedets Klimat

og Veirforholde ere saa barske, at Folk ikke holder ud at
være der længe. Antallet af Handlende var ved Periodens
Udløb 19, hvoraf dog flere driver deres Forretninger kun i en
Del af Aaret. Af Handelsbetjente var der 15. Byen havde
derhos 1 Brændevinshandler og 10 særskilte Vinhandlere.
Yed forrige Femaars Udgang var der 19 Kjöbmand, 8 Han-
delsbetjente og it Brændevinshandler, ingen Vinhandlere.

Skibsfart maa Stedet fremdeles siges ikke at have. Det
eier kun nogle faa mindre Fartöier, som benyttes til Fart
mellem Byen og de nærmeste Fiskevær samt til Haakjaarring-
fiske paa Bankerne.

Haandvcerksdriften er kletheletaget fremdeles kun  Binæ-
ring vedved Siden al Fiskeriet, men har dog i denne Periode
taget noget Opsving, som rimeligt er i Betragtning af Folke-
mængdens stærke Tilvært og den store Mængde Fremmede,
som hvert Aar har besögt Stedet i flere Maaneder. Især gkel-
der dette Snedkerne og Tömmermændene samt Bagerne, for
hvem deres Professioner har hævet sig til at afgive deres ilo-
vedindtoegt. Ved Udgangen af 1865 var der i Byen 10 Sned-
kere og Tömmermcend med og 30 uden Borgerskab, it Sko-
mager med og 8 uden Borgerskab, 4 Bödkere med og 4 uden
Borgerskab, 4 Skræddere med og 3 uden Borgerskab. 6 Ba-
gere, alle med Borgerskab, 4 Malere, alle uden Borgerskab,
2 Murere med og 1 uden Borgerskab samt 1 Smed og 1 Uhr-
mager, begge med Borgerskab. Faste Svende eller Drenge
havde ingen af samtlige Haandværkere.

Fabrikdrift har ikke heller i dette Femaar existeret uden-
for Tranbrændingen. Denne beskjæftiger sig med Produktion,
dels og fornemmelig af Bruntran og dels af Medicintran. Til
Produktion af Bruntran fandtes ved Femaarets Udlöb 5 almin-
delige Tranbrænderier eller, som man i Östfinmarken kalder
dem, Trankogerier, som i de seneste Aar tilsammen har pro-
duceret omtrent 5,000 Tönder aarlig og beskjæftiget 14 Ar-
beidere. Medicintranen produceres ved 6 Dampkogerier, som
tilsammen har afgivet omtrent 1,200 Tönder aarlig og be-
skjæftiget 20 Mand. Samtlige disse Kogerier drives med
Stenkul, hvorved spares betydeligt mod tidligere Tider, og
ere derhos indrettede efter de nyeste Regler til Formind-
skelse af Omkostningerne og Forbedring af Produktet.

Skibs- og Baadbyggeri har ikke fundet Sted i denne Pe-
riode mere end tidligere.

Jordbruget er, som forhen, af ringe Betydenhed. Nxpe-
dyrkningen er igjen gaaet tilbage og er i den sidste Tid kun
drevet i et Par Haver til Husbehov. Engdyrkningen er der-
imod noget udvidet, og de Engstykker, som haves, dyrkes med
Flid. Ved Udgangen af 1865 havdes i Byen 18 Heste, 64
Stykker stort Kvæg, 152 Faar, 6 Gjeder, 31 Svin og 8
Rensdyr.

Fiskeriet, som betinger Byens Existence og som ved Slut-
ningen af forrige Periode og ligesaa i det förste Aar af denne,
ialfald hvad angaar 1 Loddefiskeriet, der er det væsentligste,
var misligt, har derimod i de sidste 4 og især i de sidste 2
Aar været udmærket godt. Loddefiskets Udbytte i 1865 an-
sloges til 3,600,000 Stykker Torsk og 9,000 Tönder Lever,
som tilsammen, efter Aarets Priser, repræsenterer en Kapital
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af omtrent 216,000 Spd. Heraf kan omtrent T-14 eller 21,600
Spd. regnes at være erhvervet af Byens egne Indvaanere, me-
dens Resten falder paa de fremmede Fiskere, hvis Antal i det
anförte Aar ,gik op til 3,466 Mand. I Driften af dette Fiskeri
deltager alle Byens voxne Mandfolk, alene med Undtagelse af
dem, hvis Stilling og övrige Forretninger absolut forbyder det.
Haakjærringfiskeriet har ogsaa i denne Periode været drevet
med tiltagende Kraft og givet klækkeligt Udbytte, uden at jeg
ser mig istand til at angive dette med Tal. Det saakaldte
Sommerfiske har været middels godt, men Seifisket ubetydeligt.
Vardö har idethele en udmærket Beliggenhed for Fiskerierne
og er Finmarkens betydeligste Vær. Hvad der mangler det, er
en sikker Havn. En saadan vil vistnok koste betydeligt, men
neppe mere, end at Stedets rige Fiskerier fortjener, at Summen
bevilges af Statskassen.

Den ökonomiske Tilstand i Almindelighed er meget god.
De senere Aars rige Fiskerier, den derved stærkt forögede
Export og de gode Priser i Udlandet, og derfor ogsaa i Ind-
landet, paa Stedets Udförselsvarer, har selvfölgelig medfört
dette. Handelsmænd, Haandværkere og Arbeidere har alle havt
god Fortjeneste og staar sig godt. Folkemængden er fra 31te
December 1855 til 31te December 1865 steget fra 107 til
828 — hvoraf 33 Kvæner, 5 Lapper og 25 af blandet Race —,
altsaa med vel 100 Procent. Vaaningshuse og andre Huse,
Pakhuse og Kaier ere opförte fra Nyt, og de gamle ere for-
andrede og udbedrede, saa det ogsaa forsaavidt tydeligt viser
sig, at Byen er i stærk Fremgang, og at Forfatningen er god.
Stedets skatbare Formue, som af Ligningskommissionen i 1861
var ansat hos Handelsstanden til 88,000 Spd. og hos de öv-
rige Indvaanere til 4,600 Spd., altsaa tilsammen til 92,600
Spd., er af samme Kommission i 1865 ansat hos Handels-
standen til 64,700 og hos de övrige Indvaanere til 43,200
Spd., altsaa tilsammen til 107,900 Spd. Denne Aftagen af
Formue hos Handelsstanden paa samme Tid, som Formuen
idethele er foröget, hidrörer fra at, som tidligere bemærket,
Stedets rigeste Kjöbmand med en i den sidste Tid beskattet
Formue af 150,000 Spd. i Mellemtiden er fraflyttet.

Nogen Opgave over de kommunale Ydelsers Belöb haves
ikke for Haanden ligesaalidt som over Brandtaxternes Belöb.

Panteheftelser ere i Femaaret thinglæste for 28,657 Spd. 95
Skill, og aflæst for 16,339 Spd. 117 Skill., medens der er
solgt faste Eiendomme for 24,151 Spd. 13 Skill.

En ny Almueskolebygning er under Opförelse og Forbere-
delser truffet til Opförelse af ny Kirke og til  Anlæg af en
Vandledning saadan, som den kan faaes paa den flade Ö. Li-
gesaa er bevilget 2,000 Spd. til Anlæg af en Baadhavn  i Byens
nordre Vaag, under Forudsætning af, at et lignende Belöb be-
vilges af Statskassen. Disse Foretagender maa selvfölgelig ud-
föres ved Laan, hvorved Byen vil komme i adskillig Gjeld,
som den hidtil har været ganske fri for, men maa Fiskerierne
kun staa ved, vil det ikke mangle paa Kræfter til at bære de
forögede Byrder. Kan Bevilgning opnaaes af Statskassen til
Bygning af en fuldstændig Havn, antages Anlægget af Baad-
havnene at ville bortfalde. Ved Loven af 9de Mai 1863 om
de finmarkske Byers Territorier har Vardö faaet en ny for-
holdsvis betydelig Indtægt. Istedetfor at tidligere Enhver, som
vilde bygge der, fik Grund frit af Staten, der da var Grund-
eier, maa den, som nu vil have Grund, kjöbe denne af Byen,
underhaanden, hvis han er eneste Liebhaber, men ved Auktion,
dersom der er flere Konkurrenter. I 1865 har Bykassen paa
denne Maade havt en Indtægt af omtrent 400 Spd.

Medens det, som forklaret, er i denne Periode gaaet be-
tydelig fremad med det ökonomiske Velvære, maa det des-
værre erkjendes, hvad ogsaa er bemærket tidligere i denne
Beretning, at være gaaet i modsat Retning med Moraliteten,
idet den stærke Ansamling af Fremmede i flere Maaneder af
hvert Aar og den rigelige Fortjeneste har bragt Drik, Fylderi
og andre dermed i Forbindelse staaende Udskejelser til at
florere i den aller sörgeligste Grad. Byen har, som oven an-
fört, 10 Vinsælgere, foruden 1 Brændevinssælger, hvilket og-
saa er stærkt for et Sted med kun lidt over 800 Indvaanere.

Tjenerlönnen er 50-70 Spd. for en Dreng og 18-20
Spd. for en Pige. Dagarbeidere, som i Loddefisketiden alde-
les ikke ere at faa, betales ellers om Sommeren med 96 Skill.
a 1 Spd. og om Vinteren med 60 a 72 Skill. Snedkere og
Tömmermænd maa man om Sommeren betale 1 Spd. a 1 Spd.
24 Skill., om Vinteren 96 Skill. a 1 Spd.

4. Vadsø.

Handelen har her, ligesom i Vardö, oplivet ved gode Fi-
skerier i de fleste af Periodens Aar, ikke blot fuldkommen
hævet sig fra den Tilbagegang, hvori den befandt sig ved Ud-
löbet af forrige Femaar, men ydermere, uden Forandring af
dens Art og Beskaffenhed, naaet en större Udvikling, end Byen.
tidligere har kjendt. Exporten er betydelig foröget og
ten ligesaa, og al Omsætning har givet godt Udbytte, saa Han-
delsstandens Forfatning nu er god. Störrelsen af de ud- og
indförte Yarepartier kan jeg ikke oplyse, da jeg ingen Opgave
derover har faaet, men Toldintraderne, som er en god Maale-
stok for Handelsvirksomheden, har belöbet sig til:

i 1861 .	 . 8,936 Spd.
- 1862   12,209
- 1863   13,232 —
- 1864	 • •   11,720
- 1865 	  15,171 —

altsaa betydeligt stegne. Handelssamkvemmet med Rusland er
af samme Beskaffenhed som under Vardö forklaret og i höi
Grad livligt. De Handlendes Antal var ved Udgangen af 1865
21 med 15 Betjente, fölgelig saa godt som ingen Forandring
fra forrige Periode. .Af disse Handlende har 3 Ret til Salg afBrcen-
devin i Smaat. Desuden var der 7 særskilte Vin- og Olhandlere.
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Skibsfarten er fremdeles udelukkende passiv, da Stedet
selv kun eier 4 s maa Fartöier, som ikke færdes udenfor Var-
angerfjorden.

Haandværksdriften har ikke heller undergaaet nogen For-
andring, ialfald ikke i fremadgaaende Retning. Snarere synes
Antallet af Haandværkere at have aftaget. Ved Udgangen af
1860 angaves der nemlig ialt at være 54 Haandværkere med
2 Svende og 4 Drenge, medens der ved Slutningen af 1865
er opgiv et at vane 6 Snedkere og Tömmermænd, alle med
Borgerskab, 1 Skomager med og 2 uden Borgerskab, 4 Böd-
kere, alle med Borgerskab, 3 Skræddere med og 1 uden Bor-
gerskab, 3 Bagere, alle uden Borgerskab, 2 Malere, begge med
Borgerskab og 1 af dem tillige Glarmester, 2 Murere, begge
uden Borgerskab, 2 Smede, begge med Borgerskab og 1 Uhr-
mager med Borgerskab, tilsammen 27 Haandværkere, 18 med
og 9 uden Borgerskab, med 7 Svende og Drenge. De aller
fleste af Haandvierkerne driver deres Profession kun som Bi-
næring ved Siden af Fiskeriet.

Fabrikdriften indskrænker sig, ligesom i de andre fin-
markske Byer, til Tranprod -uktion. Denne dreves ved Udgan-
gen af 1865 med 5 Trankogerier, der beskjæftiger 15 Mand
og producerer omtrent 2,000 Tönder Bruntran aarlig, og 1
Dampkogeri, som beskjæftiger 2 Mand og producerer 1 a 200
Tönder Medicintran om Aaret. Der var altsaa idethele 6
Tranfabrikker, fölgelig 1 mindre end ved Udgangen af forrige
Femaar, men Produktionen var omtrent dobbelt saa stor
som da.

Ribs- og Baadbyggeri drives fremdeles slet ikke. Jord-
bruget er ikke gaaet fremad, snarere tilbage, hvortil Grunden
er den, at flere af Periodens Aar have været mislige, tildels i
bi Grad, for denne Næringsvei, hvilket i disse Egne strax
har en mærkelig hemmende Indflydelse paa den Vind, der
lægges paa den. Potetesdyrkningen er svunden ind til en Ube-
tydelighed, saa Tidsæden i 1865 kun udgjorde nogle faa Tön-
der. De Englökker, som ved forrige Periodes Udgang af Ind-
vaanere vare opdyrkede omkring Stedet, ere vedligeholdte og
afgiver en stor Del af det HO, hvormed Byens Kreature un-
derholdes. I nogle Haver dyrkes en Del simple Haveveexter.
Den 31te December 1865 eiede Byen 16 Heste, 186 Stykker
stort Kvæg, 170 Faar, 4 Gjeder, 19 Svin og 13 Rensdyr.
Der er altsaa nu 3 Heste og 2 Svin flere, men 64 stort Kvæg,
80 Faar, 5 Gjeder og 7 Rensdyr færre end ved forrige Perio-
des Udlöb. Grunden til denne betydelige Formindskelse, for-
nemmelig af stort Kvæg og Faar, ved Siden af at Folkemæng-
den har tiltaget ikke lidet, tilskriver Fogden de flere raa og
kolde Sommere, som har gjort det vanskeligere at opdrive Fu-
rage, men tillige den Erkjendelse, som har gjort sig &Mende
hos Byens Befolkning, at det er bedre at holde færre, men
velfödte Kreature, end mange, som *underholdes knapt.

Fiskeriet er vel ikke paa langt nær af den Betydenhed
for Vadsö, 30111 det er for Vardö, men det er dog den Næ-
ringsvei, som har grundet ogsaa Vad.sö By, og som oprethol-
der den. Det drives af alle Byens Indvaanere, som paa no-
gen Itaa,de kan komme til at deltage deri og har i Periodens
4 sidste Aar idethele slaaet godt til og givet god Fortjeneste

samt foröget Byens Produktion betydeligt. Norske Undersaat-
ter fra andre Egne besöger ikke Vadsö for at fiske, da de
finder fuld og lönnende Beskjaaftigelse i denne Bedrift, inden
de naar saa langt, enten i Vestfinmarken ellér i Ostfinmarken,
om ikke tidligere, saa ved Vardö. Desuden er Vadsii Bys
Fiskehav saa indskrænket, at det er knapt nok for Byens
Indvaanere, hvoraf en Del derfor drager ud til Værene mel-
lem Vadsö ogYardö, medens de tilbageblivende söger at holde
Fremmede, der vil fiske med egne Baade, borte. Derimod
kommer der hvert Aar Kvæner ned fra Finland, som optages
paa Vadsöfolkets Baade og fisker sammen med Byens Indvaa-
nere. Antallet af disse Fremmede har i denne Periode, under
de gode Fiskeaar ved Vadsö samtidig med Uaar i Finland,
været meget stort. Störstedelen af dem reiser vel efter endt
Fiske tilbage til deres Hjem, men mange forbliver ogsaa i
Vadsö og foröger denne Bys kvænske Befolkning, som alle-
rede overstiger den norske.

Tilstanden i Almindelighed har i denne Periode rettet
fuldkommen paa sig ogsaa i Vadsö, da der for alle Klasser
af Befolkningen har været stadig god Fortjeneste. De forhen
paapegede höie Toldintrader indeholde Bevis for dette ligesom
for Handelens Flor. Folkemængden er fra Udgangen af 1860
til Udgangen af 1865 steget fra 1,102 til 1,343, hvoraf 769
Kvæner, 518 Norske, 5 Lapper og 51 af norsk-kvænsk Her-
komst. Stigningen er altsaa for Femaaret henved 22 Procent,
uagtet der er udvandret til Amerika i 1864 25 og i 1865 44,
tilsammen 69 Personer. Af nye Vaaningshuse er der alligevel
ikke opfört mange, uden at dog höres nogen Klage over Be-
boelsesrum, saa det maa antages, at der tidligere har  været

god Plads.
Derimod er i Periodens Begyndelse opfört en for By og

Land fælles ny Kirke, som har kostet 9,000 Spd., og med en
Bekostning af 3,000 Spd., hvoraf Brændevinsafgiftskassen har
tilskudt 500, anlagt en Vandledning. Ligesaa er i Byen for
Finmarkens Distriktskommuner og Statskassens Regning opfört
Distriktsfængsel med tilhörende Retslokale og Vagtmesterbolig,
som ifölge oprettede Leiekontrakter tjener ogsaa for Byerne
Vadsö og Vardö.

Panteheftelser er i Femaaret thinglæste for 45,522 Spd,
103 Skill og aflæst for 29,209 Spd. 38 Skill., altsaa en For-
ögelse af 16,313 Spd. 65 Skill., medens der er afhændet faste
Ejendomme for 11,371 Spd. 12 Skill. Exekutioner og Ud-
pantninger er afholdt for 7,398 Spd. 92 Skill. Belöbet af
Brandtaxter og Skattetaxter er ikke opgivet. Ligesaa savnes
Oplysning om Störrelsen af Kommuneskatterne og Byens Gjeld.

Stedets Sparebank, som ved Udgangen af 1860 virkede
med henved 12,000 Spd., hvoraf omtrent 894 Spd. tilhörte
den selv og omtrent 11,000 Spd. Indskyderne, havde den 31te
December 1865 under Bestyrelse 18,212 Spd. 571 Skill.,
hvoraf 1,958 Spd. 109 Skill. var dens egen Eiendom og 16,253
Spd. 681 Skill. Indskydernes.

Moraliteten staar omtrent paa samme mislige Trin, som
under Vardä forklaret. Tilströmningen af Fremmede er vist-
nok ikke paa langt nær saa stor som der, men da den hoved-
sagelig bestaar at Kvæner, som i Almindelighed ere stærke
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Drankere, drikkes der alligevel i en Grad, som skal være for-
færdelig, og saa fölger det övrige vilde Liv med.

Tjenerlönningerne og Betalingen til Dagarbeidere er om-
trent som i Vardö, dog maaske ikke fuldt saa stive.

Som Bilage fölger:
1. Tabel over Jordbrugene, deres Antal m. v.
2. do. over Fabrikker og andre Industrianlæg i Landdi-

striktet.
3. do. over do. i Byerne.
4. do. over Bergveerksdriften.
5. do. over thinglxste Gjeldsbreve og Skifteudlæg i Land-

distriktet.
6. do. over aflæste do. og do. sammesteds.
7. do. over afhændede faste Eiendomme sammesteds.
8. do. over afholdte Exekutioner og Udpantninger sam-

mesteds.
9. do. over thinglæste Gjeldsbreve og Skifteudlæg i lijöb-

staaderne.
10. do. over aflæste do. og do. sammesteds.
11. do. over afhændede faste  Ejendomme sammesteds.
12. do. over afholdte Exekutions- og Udpantningsforretnin-

ger sammesteds.
13. Summarisk Forklaring angaaende Veiene.

14. Indberetning fra Fogden i Senjen og Tromsö med de i
en vedliggende Fortegnelse anförte Bilage.

15. Trende Skrivelser fra den konstituerede Foged i Alten af
2den og 9de Mai samt 12te Juni dette Aar med deri
anförte Bilage.

16. Indberetning fra Fogden i Hammerfest Fogderi med deri
anförte Bilage.

17. Tvende Skrivelser fra den konstituerede Foged i Tanen
af 19de Mai og 19de Juni dette Aar med deri anförte
Bilage.

18. Beretning fra Fogden i Varanger med deri auförte Bilage.
19. do. fra Byfogden i Tromsö med do.
20. do. fra Byfogden i Hammerfest med do.
21. Skrivelse fra Sorenskriveren i Senjen af 26de Februar

dette Aar med 5 Fortegnelser.
22. Skrivelse fra Sorenskriveren i Tromsö Sorenskriveri af

21de Marts næstefter med 1 Opgave.
23. Tvende Skrivelser fra Bestyreren for Aliens Kobberværk,

hver med 1 Bilag.
Det vil sees, at ingen Indberetning er indkommen fra den

konstituerede Foged i Alten, som rimeligt kunde were, og ikke
heller fra den konstituerede Foged i Tanen, samt at Indberet-
ningen fra Fogden i Senjens og Tromsö Fogderi ikke er gan-
ske fuldstændig.

Tromsö den 30te September 1866.

Underdanigst

Nannestad.
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