
Beretning

—Mngeriget Ros-ses oeconomiflie Tilftand

i, Aarene 1836-4840.

Efter det Kgl. Finants-, Handels- og Toldeedaetements”iForanstaltning udarbeidet

4,og-i Trykken udgivet i ”Forbindelse smed de af Rigets Amtmænd, ifølge de Kgl.

naadigste ResolutLionerzijfje4129 October 1823, 1013;e September 1827

og 2312e Deceäjber 1839, afgigvne specielle Beretninger.

. . ' ' -.... . s, ' ' t1t - 6- 8- 1- ', )-”k---'"
-'”· - " « , . ' 41 1:11 1"- "-t-.'”- t. l'”'" -” " E

. .- . . . .. „ 1 . .ll-l- - 11- - - .. - .....—
til-. .--· , ,' .. , ”0, .-'.”-' . " ”" soll

" '( ” :. s .1”.· „ ”- 56-0 ;.- . — -,'-·' . -.--' . -:'. . ' ”thlll ' ' 1 , 4 - '
u ! ' - 108.101 l-””

 

Christiania 1843.

Trykt i Euldbetg à szønkøwsliiss Bogtrykkeri,

ved L. Risum'.





'9? ettelfer0

—

Side 1 Linie 3 fraoven 'staaer:' 26 læs: 9de

'— 4

— 10

— 12

„- 14:

... 14

- 16

— 20

— 21

— 23”

— 27

-- 27

— 29

7— 31

” — 32

— 3:5

- 34.

—" 94

— 35

— 37

— 39

— 44

5 fra neden

16 fra oven

9 fra neden

15'fra oven

4 fra neden

3 fra oven

14 fra neden

3 fra oven

14. fra neden

7 fra oven

14 fra neden

9 fra oven

·1 fra neden

11 fra oven

19 „ -'-

4 9, —

18 -- —

8 fra neden

„17 „ -.

9- 97 —

5 fra oven

udkrævede læs: udkræve

ei læs: nu

Holmeaaxs læs: Holmedals

stegen læs: stegne

skjønt i mindre Grad læs: skjønt i mindre Grad-

1839 læs:,.1-833.

dreven sees: drevne.

og har her, Aaret læs-; og har her Aaret

sanctionerende læs: fanctionerede

sflere læs: Flere

- Kobbergrnber,' sees-: Kodbergrnben

saae læs: faae

ubetydeligt læs: Ubetydelige

Snarums Kobberværk læs: Snarnms Koboltværk

Almindelighet læs: Almindelighed

Bergenfjorden læs: Borgenfjordenf

Eidsbergbjerget læs: Eidsborgbjerget

tangt læs: langt

Vraasitden læs: Vaarfilden

Strækninger læs ;,Strækningen

Landet læs: Leedet





Gienpart

af Finants-, Handels- og Tolchepartementets underdanigste Foredrag,

dateret 2:6 November 1842.

Da de ved Hans Kongelige ”Majestæt-3 naadigste Resolutioner af 11te October 1825 og 10de Sep-

tember 1827 befalede femaarige Beretninger fra Amtmændene angaaende den oeconomiske Tilstand i de dem

anbetroede”Disiriet'er afgaves sidste Gang ved Udgangen af Aaret 1835, saa paalaae det de eivile Over-

øvrigheder atter at indkomme med lignende Beretninger ved 1840 Aars, Slutning. Fra samtlige Amtmænd

ere disse Beretninger og de samme ledsagende Tabeller nu indkomne, affattede overeensstemmende med de

ved Hans Kongelige Majestæts naadigste Resolutioner af 23de December 1839 og 6te Mai 1840 givne

Regler og Schemata. Idet Departementet herved tillader sig underdanigst at fremlægge de indkomne Be-

retninger, skulde man tillige i Lighed med hvad der de forrige Gange har fundet Sted og næst at bemærke,

at man for at vinde Tid allerede har ladet selve Beretningerne trykke ja 6116-1180, Underdanigst ledsage disse

med følgende Oversigt og deri paaberaabte, deels af Beretningerne selv, deels af de statistiske Data, man

enten andensteds fra end'gsennem Amterne eller ved andre Leiligheder end i Femaarsberetningerne modtaget,

sammendragne summariske Tabeller, angaaende Rigets vigtigste Næringsveie og oeconomiske Tilstand i Al-

mindelighed. Departementet troer at burde tilføie , at ligesom man , som ovenfor anmærket , allerede har

ladet trykke de fra Amterne indkomne Beretninger, hvoraf et Exemplar vedlægges, saaledes vil ogsaa nær-

værende Oversigt med deri paaberaabte Bilage blive til Trykken befordret efter den vedøKongelig naadigst

Resolution af 23de December 1839 dertil givne Bemyndigelse.

Siden Departementets Foredrag af 5te August 1836 angaaende Rigets Forfatning i de næst fore-

gaaende ser Aar har- ingen almindelig Folketælling i Landet fundet Sted. Af den Tabel, som herved frem-

lægges under Piil-. 4. og indeholder Resultatet af 1836 til 1840 Aars Fødte- og Dødelister, vil det imidlertid

erfares , at Folkeformerelsen i disse Aar har i det Hele været jevn. Naar man lægger det efter denne

Tabel udkommende Overskud af Fødte 48,874 til Hovedsummen af den ved Folketællingen af 23de November
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1835 befundne Folkemængde 1,194,827, da faaer Landet ved Udgangen af Aaret 1840 et Antal af1,203,700

Mennesker. Under dette Folketal er foruden de egentlige Norske indbefattet tvende, i Sæder, Sprog og Leve-

maade forskjellige, Folkeslag, nemlig Lapper og Qvæner eller Finlændere, hvoraf Lapperne, som udgjøre det

egentlige Finmarkens ældste og endnu talrigfte Beboere, regnes sammesteds at være omtrent 11,000, og paa

den sydligere Strækning af Landet, hvor de adspredte lige til Røraas have deres Tilhold, sormeentlig imel-

lem 1 og 2000, ligesom Qvænerne eller Finlænderne, der ligeledes fornemmelig ere bosatte i Finmarken,

hvortil jevnlige Jndvandringer af denne Folkestamme finder Sted, antages at udgjøre et Antal af omtrent

4000, foruden endeel, der have Bopæle i det til Finmarken grændsende Tromsø District, samt henved 2

Under Hedemarkens Amt paa den saakaldte Finskoug imellem Soloer og den svenske Provinds Bærmeland.

Sammenligner man det opgivne Overskud af Fødte for de her omhandlede fem Aar 1836 til 1810,

da vil det.befindes, at Folkeformerelsen har været mindre end i de foregaaende fem-Aar 1831 til 1835,

hvori Overskuddet var 61,444 Mennesker, og betydelig mindre end i dernæst for denne Periode foregaaende

Ovinqvenninm, 1826 til 1830, i hvilket Overskuddet af Fødte udgjorde et Antal af 76,063, saa at det aar-

lige Middeltal af de Fødtes Overskud har været

for Aarene 1826 til 1830: 15,213,

— — 1831 —1835: 12,889,

— — 1836 —1840: 9,700.

Dette mindre heldige Forhold paa det sidste Qvinqvenniums Side har vel tildeels sin Grund i den større

Dødelighed i disse fem Aar, "'da ”de-Dødes Antal var i Gjennemsnit for Aarene 1826 til-1830: 20,767,

for Aarene 1831 til 1835: 234384 og for Aarene 1836 til 1840: 25,248, men det maa ogsaa for en Deel

tilskrives det ringere Antal af Fødseler i sidftmeldte Aar, da Middeltallet af de Fødte var i Aarene 1826

til 1830 aarlig 35,980, i Aarene 1831 til 1835 ”ligesaa 36,273, men i Aarene 1836 til 18180 ikkuns-4,947

aarlig. Det er fornemmelig 1839 Aars Fødte- og Dødelister, der afgive det uheldigste Resultat, da i dette

Aar-de Fødtes Antal var mindst: 32,881, og derimod de Dødes Antal størst: 26,664, ligesom de indgaaede

Ægteskabets Antal var mindsti dette Qvinqvennium. Grunden hertil maa søges i desuheldige K'orna'ar, som

indtraf i Aarene 1836, 1837 og 1838, og fornemmelig rammede flere Egne af Agershuus Stift, tilligemed

en stor Deel af Trondhjems Stift og Nordlandene, i hvilke især Følgerne af Misværtaaret 1838 havde en

betydelig Indflydelse paa det efterfølgende Aar i mange Henseender. Forholdet mellem Fødte og Døde var

derfor ogsaa mindst fordeelagtigt i disse-”tre Stifter, da Overskuddet af de Fødte var efter Middeltal for

Nordlandenes og Fimnarkens Bispedømme i Aarene 1836—1840: 459, men i Aarene 1831—1835: 867,

for Trondhjems Stift i Aarene 1836-1840: 1069, men i Aarene fra 1831-1835: 1958, og for Agers-

huus Stift i Aarene 1836—1840: 5381, men i Aarene 1831-1835: 4199 aarligen. For Christiansands

Stift var Forholdet i foranførte Henseende meest fordeelagtigt, da de Fødtes Overskud var i Aarene

1836—1840: 2339, og i Aarene 1831—1835: 2542 aarlig; imidlertid var her Antallet saavel af indgaaede

Ægteskaber som af fødte Børn i 1839 mærkeliggen mindre end i Periodens øvrige Aar , og skjønt Bergens

Stift det hele Ovinqvennium igjennem havde et næsten lige Antal af Ægteskaber saavelsom Fødseler, asgav

dog Aarene 1836-1840 efter Middeltal kun et Overskud af aarlig 1649 Fødte, medens Overskuddet for

de næstforegaaende fem Aar var 2140 Fødte aarlig og i Aarene 1826-1830 endog 2385 aarlig.

Hvormeget overalt uheldige Kornaar i Forening med Næringsveienes Standsning, ved at bevirke

Arbeidsløshed, Omflytning m. m., have Indflydelse paa Ægteskabets Afslutning og Folkeformerelsen i det

Hele , skjønnes blandt andet deraf , at i Uhelds- og Krigsaarene 1813 og 1814 var Antallet af indgaaede

Ægteskaber i det første Aar 6453 og i det andet 5801, hvorimod det i 1815 steeg til 9171 og i 1816 til

9427, ligesom Antallet as fødte Børn, der var i 1813: 23,525 og i 1814: 22,085, steeg i 1815 til 27,650
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og i 1816 til 32,259, samt var i 1817: 30,300. Lignende Resultater afgive Krigsaarene 18088

og 1809.

Nogen, skjønt vistnok i det Hele kun ringe, Jndflydelse paa Folkeformerelsen kan vel ogsaa Ud-

vandringentil America have havt , hvilken Udvandring, som først begyndte fra Stavanger i Aaret 1825

med 20 Personer, har i Aarene 1836 til 1810 været fortsat, deels fra Stavanger, hvorfra noget over 300 Per-

soner, meest af”RyfylkewFogderies Beboere, ere udvandrede, deels fra Bergen, hvorfra omtrent 150 Personer

fra Søndre Bergenhuus Amt have udvandret, og endelig fra Drammen , hvorfra 231 Personer, for største

Deel fra Rollang Præstegjeld i Numedal, ere afgaaede til America. Denne Udvandring, der nu i det

Vestenfjeldske er ophørt, men i Agershuus Stift, især i Bratsberg Amt, synes at være i Tiltagende , kan

saaledes, naar dertil lægges de enkelte Personer, som fra andre Egne af Riget ere udvandrede, have i det

Hele bevirket en Aftagen i Folketallet af 7 til 800 Mennesker, men denne Afgang erstattes for en Deel fra

' en anden Side ved de Indvandringer af Qvæner, der, som forhen anført , fra russisk Finland hyppigen

finder Sted til Finmarken, uden dog at disse Jndvandredes Tal kan opgives.

Forøvrigt viser Tabellen bitt- 14. , at Antallet af Dødfødte har i Aarene 1836 til 1840 været

noget større end i de næst foregaaende Qvinqvennier, thi i Aarene 1826 til 1830 vare de Dødfødte

i det Hele 5736 eller aarlig 1147, i Aarene 1831 til 1835 idet Hele 6424 eller aarlig 1285 og i Aarene

1836 til 1810 i det Hele. 6831 eller aarlig 1366. At deri etLan'd, som Norge, hvor saa mange

Mennesker færdes ”paa Søen-, maa indtræffe mange Dødsfald ved UlykkestilfældeZer en Selvfølge. Ifølge

Dødelisterne ere ogsaa omkomne ved ulykkelige Hændelser i Aarene 1826 til 1830 i det Hele 3668 eller

efter Middeltal aarlig 734 Mennesker, i Aarene 1831 til 1835 i det Hele 4231 og efter Middeltal aarlig

846, samt i 1836 til 1840 i det Hele 4498 eller efter Middeltal aarlig 900, saa at i fidstmeldte fem Aar

hvert 28de Menneske er omkommet ved Ulykkestilfælde. Disse have været hyppigst i Nordlandenes og Fin-

markens Bispedømme, hvor hvert 12te Menneske derved er bortrykket, hvorimod i Bergens Stift hvert

26de, i Trondhjems Stift hvert 27de, og i Christiansands Stift hvert 29de, men i Agershuus St1ft , hvor

man af alle Landets Stifter har den mindste Sønæring, ikkun hvert 42de Menneske har mistet Livet ved

ulykkelige Hændelser. Fremdeles sees af Tabellen, at Selvmordernes Antal aarligen tiltager. JAarene

1826 til 1830. havdeman nemlig af Selvmordere tilsammen 439 eller aarlig 88, i Aarene 1831til-1835

tilsammen 565 eller aarlig 113, og i Aarene 1836 til 1840 tilsammen 664 eller aarlig 133. J de sidste

fem Aar var hvert 190de Dødsfald bevirket ved Selvmord. De fleste Selvmord fandt Sted i Agershuus

Stift, hvor i disse fem Aar hver 147dexafde Døde var en Selvmorder, og dernæst i Trondhjems Stift,

hvor hvert 181de dødt Menneske hørte til Selvmordernes Classe, hvorimod i Christiansands Stift hvert

251de, i Nordlands og Finmarkens Bispedøunne hvert 276de og i Bergens Stift hvert 291de Dødsfald

var foraarsaget ved Selvmord Antallet af Dræbte og Myrdede er' ligeledes i Tiltagende , thi i Aarene

1896 til 1830 indtraf 42, i Aarene 1831 til 183551 og i 1836 til 1840 57 Drab.

Paa Næringsveiene have de her omhandlede fem Aar , for forskjellige Aarsagers Skyld, havt for-

skjellig Indflydelse.

Jordbruget er gaaet fremad, vel ikke med stærke Skridt ,"" men dog saaledes, at Virkningerne af

dets Fremskridt kjendeligen spores ide fleste Egne. Dette gjelder saavel om det Norden- som Sønden-

fjeldske. Flere af de Hindringer„som hidtil have været i Veien for Jordbrugets Opkomst, bortryddes nem-

lig efterhaanden, da Fællesskab i Jordeiendomme , som især i det Vestenfjeldske i saa høi Grad har været

Tilfælde, forsvinder ved den tiltagende Udskiftning, og Bygsekvæsenet aftager, deels ved Realisationen af det

Geistligheden og de offentlige Stiftelser tilliggende Iordegods, ogdeels ved Salg af Proprietærgodser, hvor-

ved et stort Antal Leilæudinger gaaer over til Selveiere. I denne sidste Henseende fortj1ejter især at
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mærkes, at efterat det betydelige Lanrvigste Gods mod Slutningen af 1835 er kommet i en ny Eiers

Hænder , er indtil Udgangen af 1840 af dette Jordegods solgt 171 Brug, til en Skyld af 10-1 Skpd 1125

Lpd. Tunge for en Kjøbesum af157,669½ Spd. Imidlertid ere endnnidet Nordensjeldske, især i Nordlandene,

til Skade for Jordbruget store Proprietærgodser samlede. Af de Næringsveie , for hvilke især· Jordbruget

tilsidesættes, ere Skovbruget og Fiskerierne de vigtigste; men at selv i de Egne af Landet , hvor disse

Næringsveie ere meget udbredte, en storre Interesse for Agerbruget vækkes , derpaa afgive fornemmelig

Soloer og Oudalens Fogderi i Hedemarkens og Fosens Fogderi i Søndre Trondhjems Amt mærkelige

Exempler, da i det første as disse, hvor Skovbruget til alle Tider har været Almuens vigtigste Syssel , er

i Aarene 1836 til 1840 opdyrket et Areal af omtrent 650 Tønder Land, efterat i de næstforegaaende ser

Aar imellem 400 og 500 Tønder Land sammesteds vare opdyrkedez og i det andet Fogderi, der ligger ud-

bredt mod Havet i en Strækning af omtrent 13 Mile , og hvor saaledes Fiskeriet bliver Almuens Hoved-

næringsvei, antages i det her omhandlede Qvinqvennium omtrent 890 Tønder Land at være blevne opdyr-

kede. Som en Følge af Folkemængdens Forøgelse , og Jordeiendommenes derved bevirkede Udstykning,

hvilken sidste ellers i slere Henseender ikke er ønskelig, optages mere og mere Nyland, ligesom ved flere

Huusmandspladsers Oprettelse, hvortil i mange Egne er faa megen Anledning,' vindes et større Product

for Jordbruget. Efterhaanden vises ogsaa Jordbruget mere Opmærksomhed af Gaardbrugere udenfor Bonde-

standen ved Indførelse af en hensigtsmæssigere Jorddyrkningsmaade og forbedrede Agerdyrkningsredskaber,

hvilket igjen har havt en væsentlig Indflydelse paa den egentlige Landalmue, og nogen Indflydelse paa

Agerbrugets Fremme have ogsaa de ved Opmuntringer, Understøttelser og paa andre Maader dertil virkende

Sogne- og Landhuusholdningsselskaber. Det er imidlertid at beklage, at mange af disse Selskabers Virksomhed

iden senere Tid for største Deel er standset, og i Aaret 184.0 synes ikkun fire, nemlig Agershuus Amts, Nedenæs

og Raabygdelaugets Amts, Lister og Mandals Amts, samt Stavanger Amts Landhuusholdningsselskab, at

have været i større eller mindre Virksomhed. Man har endnu ingen offentlige Landbrugs-Instituter, men

det Iarlsbergske Agerdyrknings-Seminarium har ogsaa i det heromhandlede Qvinqvenninm bidraget til at

oplære unge Mennesker fra Rigets forskjellige Egne i Landbruget , fra hvilket Seminarium,- hvis ”Elever i

disse fem Aar tilsammen have været 46, hvoraf 8 udenfor Bondestanden, i Alt 21 ere blevne”dimitterede.

Til paa Reiser at erhverve sig Kundskab om Jordbruget i Udlandet , er der nu Anledning til at erholde ..

offentlig Understøttelse, og til Forfærdigelse af forbedrede Agerdyrkningsredskaber er i den nyeste Tid et

Vèærksted fat i Forbindelse med Fritsø Iernværk. '

At større Fremskridt i Jordbruget, end nu ere synlige, vilde have fundet Sted i det her omhandlede

Qvinqvennium, hvis heldigere Kornaar i denne Periode vare indtrufne, er utvivlsomt. I disse fem Aar

har nemlig ikkun det sidste, eller Aaret 1840, været et godtKornaar, hvorimod Aarene 1836, 1837 og 1838

have været mere eller mindre Misvæxt-Aar for en stor Deel af Riget, ikke alenei slere nordenfjeldske

Bygdelauge, hvor ikke engang Korn tjenlig til Udfæd erholdtes, men endog for Landets bedste Kornbygder,

f. Ex. Hedemarken, hvor i Aarene 1837 og 1838 mange Tusinde Tønder Korn maatte kjøbes. Selv Aaret

1839 var kun et middelmaadigt Kornaar. Ved disse paa hinanden følgende Misværtaar blev Agerbruget,

som Næringsvei betragtet, mindre lønnende end i det foregaaende QvinqvenniumsAaringer, ligesom den

ved disse successive Uheld forarmede Landmand blev sat ud af Stand til at anvende den Bekostning paa

Jordbruget, som Iordforbedringer i det Større udkrævede. Kornproductionen blev derved i disse Aar mær-

keligen mindre , medens Korntilførselen betydelig tiltog, da efter forhen bekjendtgjorte Opgaver Indførselen

af Kornvarer her i Landet har været for de tre Aar 1827 til 1829 efter Middeltal 719,000 Tønder , og

for de ser Aar 1830 til 1835 ligesaa aarlig 794,000 Tønder, hvorimod i de derpaa følgende fem Aàr er

af Kornvarer indført i Gjennemsnit aarlig 1,261,000 Tønder og Gryn 36,000 Pund. Til denne forøgede
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Judførsel af Kornvarer har vel Brændeviinsbrændingen i Kjøbstæderne for en stor Deel bidraget, men at

Kornindførselen i langt stærkere Forhold ved Folkemængdens Tilvæxt er forøget i Districter, der høre til,

Landets bedre Kornegne, hvor ingen egentlige Misværtaar ere indtrufne og hvor Brændeviinsbrænding lidet

eller intet anvendes ,. det viser Stavanger Amt, til hvilket indførtes i Aarene 1825 til 1827 i Gjennemsnit

19 til 20,00 Tdr. aarlig, men i Aaret 1835: 36000 Tdr. og i Aaret 1840 endog henved 51,000 Tdr.w

Kornvarer:

Med Sædarterne er i de her omhandlede fem Aar ingen væsentlig Forandring foregaaet , og en

saadan kan heller ikke ventes uden en høiere Kultur i Jordbruget. Endnu er Havren i de fleste Egne

Hovedsædcn og udgjør mere end de tre Femtedele af al Kornsæd, følgelig Landalmuens væsentligste Brød-

føde, medens Bygfæden ikke naaer en Femtedeel af Udsæden. Kun i enkelte bedre Kornbygder, saasom

Hedemarken, Toten, Hadeland og Ringerige, ere Byg og Blandkorn de almindeligste Sædarter, ligesom i

de ophøiede Dalstrækninger og Fjeldbygder, saavelsom i Landets nordligste Egne (en Deel af Nordlands og

hele Fimnarkens Amt) Bygget er, paa Grund af de climatiske Forholde, næsten den eneste Sædart, som bruges.

Af Landets lavtliggende Egne har Nedenæs Fogderi forholdsviis den største Udsæd af Byg, da denne Sædart

her udgjør en god Deel mere end Halvdelen af al Kornudsæd, ligesom i Mandals Fogderi Udsæden af

Byg og Blandkorn udgjør mere end 4,7 af den hele Kornudsæd. Binterrugavlen er i Landets bedre Korn-

bygder, især der hvor Engdyrkning meest anvendes, i Tiltagende, forøvrigt dyrkes meest Sommerrug, og

Loms Præstegjeld i Nordre Guldbrandsdalen er især bekjendt af sin betydelige Rugavltz hvorimod Rugsæd

meget lidet benyttesi det Vestenfjeldske. Potatosavlingen, der paa mange Steder har været drevet altfor

stærk, paa Kornavlingens og Engdyrkningens Bekostning, og som den i endeel Aar meget udbredte Brænde-

viinsbrænding i høiGrad befordrede, er i det her omhandlede Qvinqvennium paa flere Steder noget aftagen.

Den drives stærkest i"Omegnen af Moss, hvilken By i den senere Tid har havt saa betydelige Brændeviins-

brænderier; og paa Gjeløen ved denne By er paa omtrent et halvt Snees Gaarde, som indtage et Areal

af lidet over 128 norsk Qvadratmiil , i den senere Tid udsaaet omtrent 1800 Tdr. Potatos aarlig. For-

øvrigt drives Potatosavlingen til en betydelig Høide i Christianias og Drammens Omegne, ligeledes for

en Deel for de her drevne Brændeviinsbrænderiers Skyld, men ogsaa til disse Kjøbstæders Forsyning i

andre Henseender.- Potatosavlingen er derhos af megen Vigtighed for Iarlsbergs og Laurvigs Amt, men

som Almueføde betragtet formeentlig af størst Vigtighed for Nedenæs samt Lister og Mandals Amter. J det

Vesten- f”og Nordenfjeldske er derimod Potatosavlingen af langt mindre Betydenhed end i det Søndenfjeldske.

I det Hele angaves efter Optællingen for 1835 Potatosudsæden at forholde fig til Kornudsæden omtrent

som 3 til 4, medens i flere af de anførte søndenfjeldske Egne Forholdet med Hensyn til Potatosudsæden er

langt større, og i Nedenæs Fogderi mere end 2 mod 1. ' Det kan imidlertid med Grund antages, at For-

holdet i det Hele nu ker noget fordeelagtigere paa Kornudsædens Side. I de senere Aar er Potatoshøstens

Udbytte paa mange Steder meget formindsket ved den Tørraadenhed, der har angrebet de avlede Potatos.

Af alle Landets Egne har det egentlige Hedemarken, med et Areal af 19528 Qvadratmiil, hvoraf

dog kun omtrent en Trediedeel , beliggende paa en Høide mellem 4 og 800 Fod over Havet , er dyrkbart

Land, den betydeligste Kornproduction og antages i almindelig gode Aar at kunne afsætte omtrent 25 til

30,000 Tdr. meest Byg og Blandkorn, der for største Deel , formalet til Meel, føres til Røraas. Fra

Toten, Hadeland, og Ringerige afsættes ligeledes ikke ubetydelige , skjønt mindre , Qvanta Kornvarer til

Christiania , Drammen og flere Steder, ligesom flere Bygder i Agershuus, Smaalehnenes og Buskeruds

Amter avle Korn til Salg. J Christiansands Stift er Lister og Jæderen gode Kornbygder, og enU betydelig

Deel Korn, dog blot Havre, afsættes fra Jæderen til nordligere Egne, hvilket ogsaa er Tilfældet fra Ryfylke

Fogderies frugtbare Øer, uagtet disse Øers stærke Befolkning, hvorimod i de ”øvrige Vestenfjeldske Districter
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ingensteds avles Korn til Salg og kun paa meget enkelte Steder til egen Fornødenhed. J Trondhjems

Stift, hvor Strækningerne omkring Trondhjemsfjorden og de derfra opgaaende Dalbygder shave den største

Beqvemhed for Agerbrug, er det fornemmelig Stør- og Værdals Fogderies frugtbare og veldyrkede Flader

østenfor bemeldte Fjord, skjønt beliggende mellem den 63de og 64de Bredegrad, der afgive Korn til Salg,

uagtet ogsaa Ørkedalen og den nedre Deel af Guledalen avle Korn til mere end egen Fornødenhed. I det

Hele antages Kornproductionen i Landdistricterne i Smaalehnenes og Agershuus Amter i det Søndenfjeldske,

i Stavanger Amt i det Vestenfjeldfke, samt i Søndre og Nordre Trondhjems Amter i det Nordenfjeldske, at

være af den Betydenhed, at Korntilførsel udenfra kan undgaaes, naar nemlig det ene Districts Trang

til afhjelpes af det andet Districts Overflod paa Korn. Betydeligere end af Korn, er Salget af Po-

tatos for mange af de søndenfjeldske Egne, selv de mindre kornrige blandt disse, da der fra Smaalehnenes,

Agershuus, Buskeruds, Jarlsbergs og Laurvigs, Nedenæs, samt Lister og Mandals saavelsom Stavanger

Amter afhændes store Qvantiteter Potatos til de mange herværende Kjøb- og Ladesteders Forsyning. Til

at kunne angive Størrelsen af den nærværende virkelige Korn- og Potatosavl, mangler man endnu paa-

lidelige Data. At den ved Optællingen af 1835 opgivne Udsæd, der beløber til 418,800 Tdr. Kornvarer,

hvoriblandt 6500 Tdr. 'Erter, og til 306,000 Tdr. Potatos, er langt under det Virkelige, har man al

Grund til at antage ifølge de i Amtsberetningerne meddeelte Oplysninger, og man feiler maaskee ikke ved

til dette Beløb at lægge 25 pCt., især hvad Kornndsæden angaaer , for at bestemme Udsædens nærværende

Størrelse, saa meget mere som Jordbruget, efter hvad forhen anført er, maa ansees at have gjort Fremskridt

efterat hiin Optælling har fundet Sted. Til Oplysning i denne sidste Henseende indeholder vedlagte Tabel

Utr- ll en Opgave over Størrelsen af det Nyland, der i de fem Aar, som ere Gjenstand for nærværende

Beretning, formenes at være opryddet til Ager, ifølge hvilken samme skal udgjøre for hele Riget (Sønd- og

Nordfjords Fogderi undtagne, for hvilket ingen fnldstændig Opgave har været at erholde) i Alt19,000 Tdr. Land,

ligesom denne Tabel udviser , at Opdyrkningen skal være gaaen stærkest frem i Ager og Follougs Fogderi,

hvor omtrent 4500 Tdr. Land ere blevne opryddede, dernæst i Øvre Romeriges Fogderi, hvor omtrent 2400

Tdr. Land angives at være optagne, og efter dette i Jarlsbergs Fogderi, hvor 1200 Tdr. Land skulle være

optagne; men da disse Opgaver, efter hvad oplyst er, for største Deel grunde sig paa løse Skjøn, maae de

ansees- altfor ubestemte og upaalidelige til at sikkre Resultater deraf kunne udledes, enten forsaavidt et enkelt

Districts Fremskridt i Jordbrug , eller forsaavidt-Districternes relative Forhold indbyrdes i denne Henseende

angaaer. -

Af Indretninger til Understøttelse for Jordbrugerclassen, især i de mindrekornvisse Egne ,- ere de

saakaldte Bygdemagasiner, som ere bestemte fornemmelig til Udlaan af Sædekorn i korntrange Aar. Disse

Magasiner, som man egentlig først begyndte med i forrige Aarhundredes niende Decennium, da flere deraf

øprettedes i Soløer og Østerdalen under Hedemarkens Amt, ere senere ogsaa blevne indrettede i Landets

øvrige Amter i større eller mindre Antal; men da de i flere Henseender ikke have svaret til Hensigten, ere

ikke Faa af dem i den senere Tid ophævede og deres Fond anvendt til andre for Communerne gavnlige

Øiemed. De ere for nærværende Tid hyppigst i Nomsdals, Bratsbergs, Agershuus og Buskeruds Amter,

og ifølge vedlagte Tabel Dit-2 (3. udgjorde deres Antal ved Udgangen af Aaret 1840 tilsammen 2.16, hvis

Kornbeholdning var 87,367 Tdr., hvoraf dog kun 18449122 Td. vare i Oplag paa Magasinerne, da det

øvrige Qvantum var udlaant, hvorimod i Marts 1835 disse Magasiners Antal vare 228, og deres Korn-

qvanta 87,660 Tdr„ hvoraf 49,028-Tdr. vare i Oplag paa Magasiner-ie. Det kan ogsaa med Grund

antages, at de'endnu tilværende Bygdemagasiners Antal efterhaanden vilformindfkes, og allerede ere tvende

af de paa Tabellen for Romsdals Amt anførte Magasiner bestemte til at nedlægges.
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Med Foderurters Dyrkning er hidtil intet synderligt Fremskridt gjort, da denne Deel as Landhuus-

holdningen endnu ikke er bleven Gjenstand for den, egentlige Jordbrugerclasses Opmærksomhed. Man

dyrker imidlertid paa mange Steder , dog idet Smaa, Kløver og Timothei, men man seer af Indberetnin-

' gerne, at selv i de Egne, hvor Agerbruget er bragt til en temmelig betydelig Høide, f. Er. paa Hedemarken',

ere Meningerne endnu deelte om, hvorvidt kunstige Enge bør gives Fortrin for de naturlige, der erholdes

ved at lægge velhævdet Agerjord til Græs. '

Liin-, Hamp- og Hnmleavlen er heller ikke i den her omhandlede Periode i det Hele gaaet fremad.

Liin avles paa flere Steder i det Høieste kun til egen Fornødenhed, dog er Liinavlenfor enkelte Districter,

saasom Toten i det Søndenfjeldske, samt for Surendalen i Romsdals Amt og Overhaldens Præstegjeld af

Nordre Trondhjems Amt , af Vigtighed og afgiver en ikke ubetydelig Indtægtskilde. J hele det Vesten-

fjeldske derimod finder i Almindelighed ingen Liinavl Sted , og selv i de Egne af det Søndenfjeldske og

andensteds , hvor Liinavl hidtil har været dreven til Bygdernes Fornødenhed, har de senere Aars meget

betydelige Indførsel af Bomuldsgarn havt Indflydelse paa denne Avl, da Bomuldstøiers Tilvirkning nu langt

mere end· i Fortiden er Gjenstand «for den qvindelige Huusflid i Landdistricterne, hvorved Tilvirkning af

linnede Tøiet aftager-, og med denne tillige Liinavlen, som desuden udfordrer meget Arbeide og megen Paa-

passelighed for at lykkes. Hampavl benyttes langt mindre end Liinavl, ligesom Hampen for de fleste Egne

af Landet er mindre anvendelig end Linet, og den stærke Gjødslen, Hampavlen udfordrer , hindrer ligeledes

dens videre Udbredelse. J Oplandene bruges dog paa adskillige Steder mere Hamp- end Liinavl, ligesom Hampe-

lærred sammesteds mere end Liinlærred benyttes til dagligt Brug. Humleavl er vel mere Udbredt end Hamp-

avlen, og paa flere Steder til egen Fornødenhed, dog gaaer det heller ikke fremad med Humlens Dyrkning.

J Soløer,- hvor Humleavlen almindeligviis har afgivet Producter til Salg , er den nu i Aftagende, fordi

denne Avl, paa Grund af Humleprisernes Falden, ikke mere svarer Regmng, og i Vigøer Præstegjeld i

Hardanger, hvorfra ligeledes har været solgt en ikke Ubetydelig Deel Humle udenbygds, angives Humleavlen

kuns at afgive etz Product af 5 Voger aarlig.

Til Haugevæsenets Fremme blandt Landalmuen synes der i de sidsk forløbne Aar ikke at være virket

Synderligt. For Frugttrædyrkningen ere de locale og climatiske Forholde mangesteds lidet gunstige. Det

er egentlig kuns nogle Egne af det Vestensjeldske, hvor Frugtavl finder Sted, i hvilken Henseende en Deel

af Hardanger, fornemmelig Kintservigs Præstegjeld, og nogle Præstegjelde i Indre Sogn, have bragt det

videst , saa at i gode Aar en betydelig Deel Frugt derfra afsættes, som fra Hardanger føres lige til

Christiansand. '

Hvorvidt Fædriften i Aarene 1836 til 1840 i det Hele er gaaen fremad, er tvivlsomt. I denne

Periode indtraf flere ringe Foderaar, hvori Kreaturholdet paa ikke faa Steder betydeligenmaatte formindskes,

imidlertid formenes dette Tab igjen at være erstattet ved det gode Aar 1840, saa at Antallet af stort

Qvæg saavelsom Smaafæ ved Periodens Slutning kan antages omtrent at være lige stort med hvad det

var ved sammes Begyndelse, og paa sine Steder endog at være noget større. At Qvægavlen i mange

Egne ikke behandles med den Opmærksomhed, som denne vigtige Green af Landhuusholdningen kan gjøre

Fordring paa, er vist. Den Uskik, atholde flere Kreaturerend man om Vinteren forsvarligen kan føde, er

endnu altfor meget herskende , og formindsker Productet af Qvæget, imidlertid begynde gode Huusholdere

efterhaanden at indsee Nødvendigheden af at skaffe Qvæget bedre Føde og Pleie end almindeligviis hidtil

har været Tilfældet. Overalt i8 Oplandene er Fædriften Almuens sikkreste Næringsvei, der afgiver altid

afsætteligeVarer til Kjøbftædernes og Havkystens Forsyning. J det Søndenfjeldske er det især Guldbrands-

dalen, Balders, Hallingdal og Numedal, ligesom i det Vestenfjeldske Hardanger, Voss og Indre Sogn, for-

uden adskillige nordenfjeldske Districter, der afgive de fleste Producter af Qvægavlen til Salg, uden dog at
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Qvantiteten deraf kan med Talstørrelser bestemmes. Det gaaer imidlertid med Fædriften som med Jord-

”bruget, at ingen as disse Næringsveie har gjort Fremskridt i Forhold til Folkemængdens Forøgelse. I For-

tiden udførtes nemlig ikke ubetydelige Partier Fedevarer fra det Vestenfjeldske. Hvad der nu findes paa

Udførselslisterne fra Bergen og et Par andre Steder af Smør og Kjød, er blot Skibsproviant, som frem-

medeitil Udlandet bestemte Fartøier her i Landet have forsynet sig med. Derimod indføres fra Danmark og

andre Lande større og større Partier Fedevarer. Heste opfødes mangesteds til Salg og er for flere Egne en

vigtig Handelsartikel. I Christians Amt, fornemmeligiNordre Guldbrandsdalen, saavelsom fra flere Steder

i Hedemarkens Amt , faaes Heste af stor og smuk Race, der afsættes til Kjøbstæderne som Vogn- og Ride-

heste, medens det søndenfjeldske Opland igjen forsynes med stærke og gode Brugsheste fra slere Egne af det

Vestenfjeldske, hvor Hestebruget er langt mindre end i det Søndenfjeldske, i hvilken Deel af Landet de

hyppige Kjørsler udfordre en større Hestekraft end det egentlige Landbrug tiltrænger. Desuden sælges Heste

" fra de søndenfjeldske Oplande til Sverige , saavelsom fra Lister og Mandals,' samt tildeels fra Stavanger

Amt,'til England og Skotland. Nogen indgribende Foranstaltning til Heste- eller Qvægracens Forbedring

vides ikke i den her omhandlede Periode at have fundet Sted; imidlertid have Enkelte anskaffet Fuld- og

Halvblodshingster, uden at Saadant synes hidtil at have havt nogen Indflydelse paa Hesteraeens Forædling,

ligesom Enkelte ved Anskaffelse af hollandske og danske Køer, der dog ikke altid have været befundne fordeel-

agtige, have søgt at erholde en større Qvægrace. Ligesom den egentlige Qvægavl, saalænge Engdyrkningen

ikke har gjort videre Fremskridt , maa have sit Hjem i Oplandene og Fjeldbygderne, hvor de bedste og vidt-

løftigste Græsgange og Fjeldslaatter haves, saaledes drives Faareavlen til den største HøideiKystegnene, isæri

det Vestenfjeldske, hvor fornemmelig sra Stavanger Amt denne Green af Landhuusholdningen er af megen

Vigtighed, da meest paa de til Ryfylke Fogderi hørende Øer opfødes en Mængde Faar, tildeels Udgangs-

faar af en fra ældre Tider forædlet Race, der afgive god Fordeel for Eierne, samt af hvis Uld mange

tusinde Alen grove Tøiet tilvirkes til Afsætning udenbygds. Forøvrigt have i nyere Tid flere Godseiere

og Andre, ved at anskaffe sig saakaldte Electoralfaar, bestræbt sig for at tilveiebringe en forædlet Faarerace.

I flere Egne have i denne Periode Sygdomme anrettet Ødelæggelser, saavel blandt Hestene som Qvæget.

Saaledes har i et Par Aar en smitsom Sygdom bør-trykket mange Heste i Raabygdelauget, og i Ryfylke

Fogderi har Skabsyge paa flere Steder grebet om sig blandt Faareslokkene og derved meget formindsket disse.

Geder holdes meest i Fjeldegnene og paa mange Steder i stort Antal. Deres Melk benyttes i Huus--

holdningerne og til Ostelavning. Paa sine Steder ved Søkanten i det Vcsteufjeldske har man skaarne Bukke,

der gaae ude den hele Vinter igjennem og ernære sig selv. Idet Hele kan dog ikke Gedeavlen siges at

være i Tiltagende , da man i mange Bygder holder færre Geder end forhen og tildeels har afskaffet disse

Dyr for den Skade, de tilføie den Unge Skov. Bukke- og Gedeskind ere imidlertid en søgt Vareartikel.

Med Svineavlen vides i den her omhandlede Periode ingen Forandring at være foregaaet. Reensdyravl,

der er Lappernes vaednæringsvei, indskrænker sig meest til Finmarken, skjønt den ogsaa finder Sted i en

Deel af Senjen og Tromsøes, samt Saltens og Helgelands Fogderier, ligesom paa de østlige Grændsefielde

af Numedals og Inderøens Fogderier, og har med Lapperne sin sydlige Grændse iRøraas Præstegjeld.

Dog har man ogsaa gjort Forsøg med Reensdyravl i andre Egne af Riget. Alleredex for 40 til 50 Aar

siden hensatte man tamme Rensdyr i den vidtløftige Fjeldstrækning vestenfor Sørfjorden under Søndhordlehn

og Hardanger Fogderi, og senere paa andre Steder i samme Fjeldegn, ligesom for noget over et Snees

Aar siden Reensdyr hensattes i Fjeldene mellem Siredalen, Ryfylke og Sætersdalen i Christiansands Stift

under behørig Oppasningz men samtlige disse Forsøg mislykkedes af forskjellige Aarsagers Skyld. Endelig

har man i de sidste fem til ser Aar forplantet tamme Reensdyr til Hardanger-Fjeldene omkring Eidsfjords
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Sogn iGravens Præstegjeld, hvor de have formeret sig og udgjorde i Foraaret 1840 et Antal af 202 Styk-'

ker. Saafremt dette sidste Forsøg fremdeles maatte nyde Held , kan det vel forventes at' det vil have slere

lignende til Følge.

Skovdriften, som siden Begyndelsen af det syttende Aarhundrede, da Trælasthandelen egentlig først

opkom i Norge , har udgjort en Hoved-Indtægtskilde for mange Egne af det Søndenfjeldske, ligesomden

i det Nordenfjeldske for flere Districter har været lønnende, har i Aarene 1836 til 1840 sat mange Hænder

i Virksomhed, og synes at have været stærkere end i nogen foregaaende Periode. Dette har man Grund

til at antage af den i disse fem Aar stærk tiltagende Trælastudskibning, da denne i Periodens trende sidste

Aar, i hvilke den beløb i det første Aar 241,500 Læster, i det andet til 272,200 Læster og i det tredie Aar

til'266,60,0 Læster,. har været mere end 50 p'Ct. større end i Decenniet 1815 til 1824, og ligeledes en god

Deel større end i det derpaa følgende Decennium, samt endog af lige saa stor Betydenhed, so”m i de for

Trælasthandelen saa meget fordeelagtige Aar 1804 til 1806, i hvilke Trælastudskibningen, som i disse Aar-

havde naaet sin største Høide, besindes at have udgjort, Udskibningen til Danmark iberegnet, omtrent 260,000

Læster. Det er imidlertid tvivlsomt, om den i den her omhandlede Periode i høi Grad forøgede Skovdrift

har for Producenterne bragt en Fordeel, der har staaet i Forhold til Productionens Forøgelse. I de tre

første Aar af Perioden var den norske Trælast søgt i Udlandet , og Prisen paa Skovproducter stod derfor

her i Landet høit; i Aaret 1839 aftog derimod Søgningen og dermed ogsaa Trælastpriserne, der sank end-

mere i 1840 til Skade for Producenterne. Amtsberetningerne stemme overeens i , at Skovene i de fleste

Egne ere i Aftagende , hvilket fornemmelig gjelder de omkring de større Vanddrage, og i det Hele de for

Productafsætningen beleiligst liggende Skove, faa at Fremdriften af Trælasten, der nu for en Deel foregaaer

fra fjernere Skovstrækninger end forhen , er forbunden med forøget Besværlighed og følgelig med forøgede

Bekostninger, hvilket formindsker den rene Indtægt af Tømmerdriften, hvortil kommer, at mislig Kornhøst i

Periodens trende første Aar har i flere af Landets vigtigste Skovbygder nødt Skoveierne, for at tilveiebringe

de til Kornkjøb og andre nødvendige Udgifter fornødne Summer, til at hugge og fremdrive et større Qvan-

tum Tømmer end under andre Omstændigheder vilde have fundet Sted, hvilket ogsaa har havt Indflydelse

paa Trælastprisernes Falden , ligesom paa flere Steder Skoveiernes Afhængighed af Trælast-Erportørerne,

paa Grund af de Førstes ikke ualmindelige Gjeldsforhold til de Sidste , har bidraget til at formindske For-

delen af Skovdriften. Derfor er i de fleste Districter af Landet, hvor Skovdriften udgjør Hovednærings-

veien, ikke-sjelden Almuens Forfatning meget flet, hvilket i de sidste Aar især har været Tilfældet i den for

Christianias og Frederiksstads Tolddistricters Trælastudførscl saa vigtige Skovtract, Soloer, uagtet her Tøm-

merdriften i disse Aar har været drevet stærkere end nogensinde forhen.

Skovbruget er af største Vigtighed for Hedemarkens Amts omkring Glommens Vanddrag liggende

Egne, da der fra Soløer og Oudalens Fogderi med den nedre Deel af Østerdalen og de til det første Fog-

”deri grændsende Skovstrækninger af Øvre Romerige er i de senere Aar udbragt henimod en Fjerdedeel af

den Trælast, der fra Norge er kommen iHandelen, og som paa Lidet nær er udgaaet igjennem Christianias

og Frederiksstads Tolddistricter, hvis Trælastudførsel i Aarene 1838 til 1840 har været 9,9 Dele større, eller

aarlig udgjort næsten 10,000 Læster mere end i Aarene 1804 til 1806. Mere end en Fjerdedeel af den

udfiibede Trælast er produceret i det til Drammens Tømmertract hørende Opland af Buskeruds, samt en

Deel (Hadeland, Land og Balders) af Christians Amt, dog fra et større Areal end hiint , og udskibet fra

Drammen, hvis Trælastudførsel iAarene 1838 til 1840 har oversteget Udførselen i 1804 til 1806 med hen-

imod 3000 Læster aarlig. Jarlsberg og Laurvigs Amt har, i Forhold til sin indskrænkede Størrelse, en

betydelig Skovdrift, og ved sin Beliggenhed ved Christianiafjorden, sin stærke Befolkning og forskjellige Næ-

ringsveie mangehaande Maader at gjøre sig Fordeel af Skovene paa , samt af alle Landets Asiter de fleste
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Udskibningssteder for Trælasten, hvorfor Skovene her ere i stærk Aftagende. De østligere Bratsberg samt

Nedenæs Amter have Skovtracter af langt større Udstrækning, hvori imidlertid ligeledes den i det her om-

handlede Qvinqvennium stærk drevne Tømmerhugst har virket til Skovenes erm1ndskelse, da ogsaa disse

Amter for en stor Deel ligge langs Søen og saaledes med Lethed kunne afsætte de her faldende SkovproL

ducter, hvorhos en i begge disse Amter tiltagende Kuldrift, der tillige er udbredt over flere Strækninger af

Jarlsberg og Laurvigs Amt, samt over en mindre Deel af BuskerudsxAmy bidrager til Skovenes Ødelæg-

gelse. Skovene ere saaledes i samtlige disse Amter mere i Af- end Tiltagende , ”og Trælastudførselen har

derfor i Aarene 1838 til 1840, forsaavidt Bratsbergs Amt angaaer, ikke aldeles naaet den Høide som i

Aarene 1804 til 1806, hvorimod den i Nedenæs Amt , som paa en Strækning af 10'.Mile har ikke mindre

end fem Udskibningssteder forzTrælast, har i de først anførte Aar været noget betydeligere end i Aarene

1804- til1806. Lister og Mandals Amt, der med Hensyn til Localbeskaffenhed og Næringsveie danner Over-

gangen imellem det Sønden- og Vestenfjeldske, har knn i dets østlige Halvdeel nogen Skovdrift, endskiønt

Hovedudførselsstedet i dette Amt, Christiansand, hvis Trælastudskibning i de sidste Aar har med omtrent 1000

Læster aarlig oversteget Udførselen i 1804 til 1806, fornemmelig forsones med Tømmer til Udskibning fra

de skovrigere Strækninger i den til sammes Opland hørende Deel af Raabygdelauget under Nedenæs Amt.

J Amtets vestlige Deel kan Tømmerdrift til Udskibning ei ansees at være ophørt. For det Vestenfjeldske er

Skovbruget kun af saare ringe Vigtighed. Jæderen og Dalernes Fogderi er af alle Fogderier søndenfor

Nordlandenedet meest skovtrængende, og maa for største Deel forsyne sig med de fornødne Skovproducter

andensteds fra, og KRyfylke Fogderies stærkbeboede Øer mangle ligeledes næsten overalt Skov, hvilket ogsaa

er Tilfældet med det egentlige Nordhordlehn, og, skjønt i noget mindre Grad, med de øvrige Dele af de

Bergenhusiske Amtets Havkyst. Trælastudskibningen fra Stavanger er derfor i den senere Tid ophørt , lige-

som den fra Bergen nu indskrænker sig -til 2 a 300 Læster aarlig; og Skovbruget i disse Egne bestaaer

alene i, at det ene mere skovrige Bygdelaug afhjælper det andet mere skovtrængende Bygdelaugs Fornøden-

heder. - Derimod have, i det Nordenfjeldske, Romsdals Amt , og især sammes nordlige og meest skovrige

Deel, Nordmør, samt begge de Trondhjemske Amtet, saavel Tømmerdrift til Udskibning, som i flere Egne

af de tvende sidstnævnte Amter en ikke ubetydelig Kuldrift. Den nordlige Deel af Nordlands Amt (Vester-

aalen og Lofotens Fogderi), samt hele Finmarkens Amt paa enkelte Dalebygder nær , ere af alle Landets

Egne de meest skovbare, da det barske Havclima her hindrer al Skovvegetation, og selv for de indre Byg-

der af Nordlandene (Vefsen, Ranen og Saltdalen), hvor Egnens Skovrighed gjør det muligt at Trælast-

udskibning maatte kunne finde Sted, er det ved Placatemaf 7de Aug. 1752 i Almindelighed forbudt at ud-

føre noget Slags Trælast saavel til inden- som udenrigske Steder.

J Agershuus Stifts Oplande, hvor Tømmerdriften i Almindelighed er lang , virkes det Tømmer,

som kommer i Handelen, meest til Saugtømmer, der forædles paa de mange iNærheden af Udskibningssteder

værende Sauge til forskjellige Udførselsproducter; dog hugges en betydelig Deel Bjelker iDrammens Tøm-

mertract, ligesom Bjelkehugst til Udførsel fra Skiensfiordens Udskibningssteder er almindelig, og i de vest-

ligereEgne, hvor Tømmerhugst til Udskibning finder Sted, er Bjelkehugst ligeledes meget almindelig for den

her stærk drevne hollandske Handels Skyld Hvad der derimod i de Nordenfjeldske Egne virkes til Udskib-

ning er blot Saugtømmer. Fremdeles udbringes fra Kystegnene iIarlsbergs, Laurvigs, Nedenæs og Man-

dals Fogderier eu stor Deel Smaalast, som finder Anvendelse ved Udførselen til Danmark. ILandets øst-

ligere Egne er det saavel Gran- som Furreskovene, der levere Udførselslast, i de vestligere, hvor Gran-

skoven efterhaanden aftager , er det fornemmelig Furretømmer som afsættes, og i de vestligste, d. e. i de

Egne af Raabygdelaugets og Mandals Fogderier, fra hvilke Skovproducterne udføres over Christiansand og

Mandal, blot Furretømmen J hele det Vestenfieldske har man, saavelsom i Romsdals Amt, alene Futte--
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skov, da Granen her kun päa nogle enkelte Strækninger findes i ringe Mængde , hvorimod det i det Nor-

denfjeldske er Granen, som iAlmindelighed leveret det Tømmer, der kommer iHandelen, ligesom denne Træ-

art i Nordlands Amt er den almindeligste i Helgelands Fogderi, i hvis nordligste Deel den ved den nord-

lige Polarcirkel forsvinder. Egelast, som nu formeentlig for en Deel som Følge af den meer og meer al-

mindelig blevne Flækning af Egebark, hvoraf der i de sidste 5 Aar er til Udlandet udført noget over 6000

SkF aarlig , kun erholdes sparsomt i de til Jarlsbergs, Laurvigs, Nedre Tellemarkens og Bamble, samt

Nedenæs og Mandals Fogderier hørende Kyststrækninger, er sjelden Gjenstand for Udførsel, men forbruges

til de paa disse Fogderiers Kyster stærk drevne Skibsbyggerier, hvortil ogsaa anvendes den i en Deel af

Laurvigs og i den sydlige Deel af Jarlsbergs Fogderi værende Bøgeskov , der ellers meest er forsvunden

ved Brændehugst; derimod er i det sidste Decennium af Birkelast udbragt en temmelig betydelig Deel fra

den hele søndenfjeldske Kyststrækning fra Holmestrand i Øst til Mandal i Vesty hvilken Udskibning har havt

megen Indflydelse til Birkeskovenes Aftagen i disse Egne.

Hvorledes Tømmerhugsten i det sidste Decennium er tiltagen, erfarer man, foruden af den forøgede

Trælastudsørsel, ogsaa af det tiltagende Qvantum Tømmer, som udbringes igjennem Tømmerlændserne. Igjen-

nem BingensLændse paa Nedre Romerige, hvor det Tømmer, som kommer fra Oplandet og er bestemt til

Forædling samt Udskibning igjennem Christianias, Mosse og Frederiksstads Tolddistricter, samles og sorteres

for derefter at føres til sammes videre Bestemmelse, befindes i Aarene 1832 til 1835 at være gaaet efter

Middeltal 68,714, men i Aarene 1836 til1840 ligesaa 82,864 Tylter Tømmer aarlig; og omtrent lignende

Resultater erholder man med Hensyn til Tømmerflaadning i de vestligere Egnes Vanddrage. Saaledes er

igjennem Venneslands-Bommen i Christiansands vestre Vanddrag udbragt i Aarene 1832 ”til 1836 efter

Middeltal 12,567 Tylter Tømmer aarlig, men i Aarene 1837 til 1840 aarlig 16,173 Tylter. Derimod

har Tømmerdriften gjennem det Arendalske Vanddrag været mere jævn, da der gjennem Mæsel Bomi dette

Vanddrag er udbragt i Aarene 1831 til 1835 efter Middeltal 8079 , og i Aarene 1836 til 1840 ligesaa

8026 Tylter Tømmer aarlig.

Denne tiltagende Tømmerdrift har virket til, at man i de senere Aar mere end forhen har været

opmærksom paa at rydde af Veien de locale Hindringer, som i flere Elvedrage gjorde Fremdriften af Tøm-

meret besværlig, samt at bevirke en bedre Orden ved Tømmerflødningen. Vrangefossen i Nedre Tellemarken,

der vanskeliggjorde Tømmerdriften i en af det Skienske Vanddrags Hovedgrene, blev først Gjenstand for

Opmærksomhed. Man foranstaltede dens Ryddiggjørelse, hvorefter en Convention for Tømmerdriften igjen-

nem Vrangefos-Vanddraget under 16de April 1830 oprettedes, hvilken ved en ny under 18de Januar 1839

approberet Convention har undergaaet Forandringer og erholdt Tillæg, ligesom ved forskjellige Resolutioner

Bestemmelser ere givne for Tømmerslaadningen gjennem flere Egne af Øvre Tellemarken, og en Commis-

sion er i Aaret 1835 nedsat, for at regulere en hensigtsmæssigere Tømmerflaadning gjennem Vanddraget

fra Nordsjø til Skien , samt anstille Undersøgelse med Hensyn til Farbargjørelsen af den i dette Vanddrag

værende Skotfos. Derhos er paa flere Steder i Drammens Vanddrag hensigtsmæssige Foranstaltninger

trufne til at lette Fremdriften af Tømmeret igjennem Elvedragene, og lignende Foranstaltninger ere ”anvendte

paa flere Steder i det Arendalske Vanddrag. Endelig har Skovdriften erholdt Lettelse derved , at Afgiften

af de Sange , hvortil ingen Bevilling udfordres, er ved Skatteloven af 1839 boetfalden, ligesom den gjen-

tagne Nedsættelse af Trælasttolden maa antages indirecte ogsaa at være kommen Skoveierne tilgode, hvor-

imod de senere Aars forbedrede Pengecours paa den anden Side væsentligen har virket til Tømmerprisernes

Falden.

Foruden ved overdreven Tømmerhugst til Trælastudskibning, ”ere Skovenexi den senere Tid mange-

steds haardt medtagne ved den betydelige Hugstz som til Bergværkernes Kulforsyning udfordres da Kultil-



12

virkningen til disse udgjør meget over 100,000 Læster aarlig, thi til Sølvværket og de øvrige Værker paa

Kongsberg udfordres f. Er. omtrent 7500 Læster, til Røraas Kobberværk omtrent 15,000 Læster og til de

tre Jernværker i Nedenæs Fogderie omtrent 34,000 Læster Kul aarlig, uden at regne hvad de øvrige Jern--

og Kobberværkers Drift medtager. Flere Værker tiltrænge ogsaa, foruden Kul , betydelige Qvalititeter

Brændeveed, da f. Er. til Modums Blaafarveværks tiltagende Drift er forbrugt

Lagter Brændeveed. Læster Kul.

Aar 1838. . . . . . 4693. . . . . . 625.

1839......5344...... 990.

1840. . . . . . 6485. . . . . . 1136.

ligesom Vallø Saltværk i disse Aar har forbrugt et Par Tusinde Favne Veed, og de fem nu i Drift væ-

rende Glasværkertiltrænge flere tusinde Favne Veed aarlig. Videre er til Skibsbyggeriet, som den fordeel-

agtige Fragtfart i nogle Aar fremmede i flere søndenfjeldske Districter, saavelsom til Iægte- og Baadebyggeriet,

hvilketxdet betydelige Vaarsildefiskeri meget har befordret i det Vestenfjeldske, medgaaet en stor Deel Skov-

producter, hvorhos Kjøb- og Ladestedernes tiltagende Folkemængde bevirker et aarligen forøget Forbrug af

Brændeveed og andre Træmaterialier, hvilke for største Deel tilveiebringes fra de i Almindelighed mindre

skovrige Kystegne, og hvis Ovantitet ikke lader sig beregne. Alene til Christiania er ijAarene 1836 til

1840 efter Middeltal aarlig indbragt ”søeværts 29,000 Favne Brændeveed, foruden de store Qvantiteter der-

af, som laudværts indføres. Dette stærk tiltagende Brændeforbrug er vel ogsaaGrunden til den meget til-

tagende Jndførsel af Steenkul, hvilket Brændematerial anvendes nu langt hyppigere end i Fortiden, ikke

alene til Bergværks- og Fabrikdrift, men ogsaa i Huusholdningerne.

Fra Skovbruget hentes nogle mere eller mindre vigtige Binæringer, hvortil kan regnes Potasketil-

virkning, Tjærebrænding, samt Tøndestavers og Tøndebaands Forfærdigelse. Potaskebrænding drives dog

kun lidet, undtagen forsaavidt der i Christians og Buskeruds Amter til Modums Blaafarveværks og de

herværendexGlasværkers Forsyning, brændes en Deel Potaske, hvoraf Blaafarveværket tiltrænger omtrent

1300 Centner aarlig. Forøvrigt tilvirkes en liden Deel Potaske til ”Afsætning udenrigs, meest i Romsdals

Amt, hvor denne Industrigreen, der forhen var af større Vigtighed, men derefter forfaldt, synes i de sidste

Aar at være noget i Tiltagende. Udførselen af denne Artikel til Udlandet er imidlertid endnu meget ind-

skrænket, da den i Aarene 1836 til 1840 efter Middeltal har udgjort ikkun 2783 Pund aarlig.

Tjærebrænding drives i Almindelighed kun' til Bygdernes Forsyning. J Fortiden dreves den dog

langt videre, og vil endnu kunne drives med Fordeel , da de fra de ødelagte Skove efterladte Furrerødder

paa mangfoldige Steder give Anledning til Tjærebrænding i det Store. Det er kun ienkelte Bygder at

Tjærebrçænding uu finder Sted til Afsætningudenbygds J det Søndenfjeldske er dette fornemmelig Til-

fælde paa Ringerige, hvor der ere adskillige Tjærebrænderier, ligesom nogle i Hallingdal, hvorfra Tjære

udbringes til Kjøbstæderne. J det Vestenfjeldske afgiver Tjærebrænding en ikke-uvigtig Erhvervskilde for

Indre Holmeaals Præstegjeld i Søndfjord, da man her ikke blot hjemme beskjæftiger sig med Tjærebrænding,

men herfra udvandre aarligen hvert Foraar mange af Bygdens raskeste og meest- arbeidsføre Mennesker lige

til Søndhordlehns, Hardangers og Ryfylkes Skovegne for at opgrave Tjærerødder, hvoraf den tilvjrkede

”Tjære afhændes meest til Bergen; men hvis man tør slntte fra Bergens aftagende Udførsel af Tjære, maa

denne Næringsvei ogsaa i Søndfjord8 være i Aftagende. Noget stærkere drives Tjærebrændingen i Roms-

dals Amt, fornemmelig i Nordmørs og derefter iRomsdals Fogderi, dog kun lidet imod hvad forhen fandt

Sted , da der under den nordamerikanske Revolutionskrigs Periode udførtes fra Christiansund aarlig 4 til

6000 Tdr., og fra Molde ligesaa et Par Tusinde Tønder Tjære aarlig. At man i de fleste Egne— Rin-

gerige undtagen — ikke har anskaffet sig ordentlige Tjæreovne, er til Skade for Tjæretilvirkningen, da den
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ellers sædvanlige Tilvirkningsmaade medtaget saavel længere Tid som et større Brændematerial. J Aarene

1836 til 1840 er til udenrigske Steder udført efter Middeltal aarlig 1120 Tdr. Tjære, hvoraf omtrent Halv-

delen (573 Tdr.) er afskibet fra Christiansnnds Toldsted, og en Siettedeel (187 Tdr.) fra Bergen, me-

dens flere tusinde Tønder Tjære, meest fra Sverige, have været indførte.

Tilvirkning af Tøndestaver er ved det betydelige Vaarsildefiskeri, som i de senere Aar har fundet

Sted i det Bestenfjeldske, meget sremmet. Denne Tilvirkning drives meest i Stavanger Amts Skovegne

samt paa flere Stederi deX Bergenske Districter, saasom i Hardanger, Indre Sogn og Søndfjord, ligesom

i Romsdals Amt en ikkeçubetydelig Deel Tøndestaver tilvirkes. Dog er denne Næringsgreen i Stavanger

Amt, hvor deu, som det synes, har været drevet videst , meget i Aftagende, deels paa Grund af Sildefiske-

riets Ophør ved Flekkefjord, og deels fordi de i disse Districter tilvirkede Stavers mindre Godhed har be-

virket, at man foretrækker de udenlandske Staver, hvorfor i de sidste Aar flere Millioner Staver ere til Sta-

vanger og Bergen indførte. Tøndestaver ere ikke Gjenstand for Udførsel til Udlandet, hvilket dog var Til-

fældet i den sidste Halvdeel af det syttende Aarhundrede. Tøndebaand leveres i Mængde fra forskjellige

Egne af det Vestenfjeldske, og især er Oparbeidning af Tøndebaand en væsentlig Næringsgreen for Vigøers

Præstegjeld i Hardanger, som til enhver Tid af Aaret udenfor de egentlige Aandetider paa enhver Gaard

saavelsom Plads beskjæstiger ethvert mandligt Lem af Familierne, hvorfor mange tusinde Bundter Tønde-

baand fra dette Præstegield udbringes. En ikke ubetydelig Deel Baandstager udskibes desuden fra Lange-

sunds, Laurvigs og Tønsbergs Tolddistricter til Danmark, saasom i 1839 68,260 og i 1840 99,700 Stkr.

Endelig gjør man sig nogen Fordeel af Skovene ved Hasselnødders Jndsamling. I Fortiden syn-

tes dog Fordelen deraf at have været større, da Bergen i det syttende og den første Halvdeel af det attende

Aarhundrede findes at have udført flere tusinde Tønder Nødder aarlig, ligesom ogsaa Nødder da udførtes

fra Stavanger. Endnu finder man visse Aar paa Udførselslisterne fra Bergen smaa Qvantiteter Nødder,

dog gaae større Partier deraf til indenrigske Steder, skjønt ogsaa disse i de seneste Aar ere blevne ganske

ubetydelige.

Fiskeriet er en Hovednæringsvei for en stor Deel af den vesten- og nordenfjeldske Havkyst, hvor

Agerbruget almindeligviis er ringe og ingen Skovdrift finder Sted , og ved de fra Havet mangesteds dybt

indgaaende Fjorde sættes ogsaa Beboerne langt inde i Landet i Stand til i Forening med Kystboerne at

deeltage i Kystfiskerierne og benytte sig af de ofte rige Judtægtskilder, Havet afgiver.

Hovedfiskerierne ere Torske- og Sildefiskerierne, hvorefter komme Sei- og Huunnerfiskerierne", af

hvilke det sørste for største Deel indskrænker sig til det Nordenfieldske, det andet , forsaavidt Vaarsildfisket

4, angaaer, hører egentlig hjemme i det Vesteufjeldske, det tredie er udbredt langs hele Norges Vest- og Nord-

kyst, og det fjerde drives fornemmelig i det Sønden- og Vestenfjeldske, da det kun for en ringe Deel ved-

kommer det Nordensjeldske. Disse Fiskerier give den største Mængde af Producter til Afsætniug. Af de

øvrige Fiskerier ere flere vigtige for det indenrigske Forbrug , men bringe ubetydelige Producter i Handelen.

Torskesiskeriet deles iVaartorske- eller Skreisiskeriet og Sommertorskefiskeriet. Hovedsædet for

Skrelfiskeriet, som af disse er det betydeligste , er i Lofoten under Nordlands Amt , der er den vigtigske

Fiskeplads ikke alene i Norge, men i hele Norden, hvor en Række af Fiskevær langs Vestfjordens Nordside

søges i Fisketideu, fra Februar til Begyndelsen eller Midten af April, af 15 til 20,000 Mennesker, der ud-

gjør den vigtigste Deel af hele Nordlands Amts arbeidsførexMandspersoner, fortiden at Fiskere fra begge de

Trondhjemske Amter tye herhid, hvilken -Folkemasse, i et Antal af 25 til 3000 Baade , herfra driver Fiske-

riet med Garn, Line eller Haandsnøre paa de udenfor liggende Fiskebankcr, hvor Fisken, der kommer nor-

denfra giennem de mange større og mindre Løb, Lofotens Ørække danner, ind iVestfiorden, fordeler sig for

at gyde sin Rogn, og hvor man regner Udbyttet af dette Fiskeri i nogenlunde gode Fiskeaar til imellem 12
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og 15 Millioner Torsk. Af de fem Aar, som nærværende Beretning omhandlet, har det-første eller Aaret

1836 været af megen Vigtighed for Lofotfiskeriet, da samme i dette Aar var overflødigere end i adskillige af

de foregaaende Aar , og dets Product angives til omtrent tretten Millioner Fisk. Aar 1837 var ligeledes

et af de fortrinlige Fiskeaar, i hvilket Udførselen af Torskefiskeriets Product "i en ikke ubetydelig Grad overgik

1836 Aars Udførsel, men 1838 afgav neppe Halvdelen af det foregaaende Aars Fiskeri. J 1839 lykkedes

dette Fiskeri meget godt, da Fisken stod usædvanlig længe paa Bankerne, hvorimod 1840 afgav ikke mere end

de to Trediedele af det foregaaende Aars Product, da Fiskeriet i dette Aar ualmindelig tidlig ophørte; imid-

lertid blev , som en Følge af den store Mængde Kjøbere, der indfandt sig med Fartøier fra Kjøbstæderne,

Fisken i sidstmeldte Aar i raa Tilstand særdeles godt betalt, indtil 6 Spd. pr. 120 Stk., hvorved en Mængde

Fiskere, uagtet det mindre Udbytte, erholdt god Fordeel af Fiskeriet., I det Hele har Fiskeriet i denne Peri-

ode ikke været ringere, men tvertimod ikke ubetydeligen større end i de nærmest foregaaende Aar , da der i de

omhandlede fem Aar skal efter de opgivne Data været fisket i Gjennemsnit aarlig 9 Millioner Stk. Fisk og

naar Aaret 1840 ikke tages med i Beregningen, aarlig 10 Millioner Stk. Fisk , hvorimod efter Medium af

Aarene 1830 til 1835 ikkun skal være fisket omtrent 872 Million Fisk aarlig. Fiskepriserne ere ogsaa iLøbet

af den her omhandlede Periode til Fordeel for den fiskende Almue i en' høi Grad stegen, da- der for stort

Hundrede (120 Stk.) af Raafisk, betaltes i Aarene 1836 til 1838 efter Middelpriis 2 Spr-. '21 ß., men

i 1839 3122 og i 1840 endog 4 Spd. og derover, Alt beregnet efter Middelpriis, ligesom for Rundsisk i de

tre sørste Aar 64 ß., men i 1839 96 ß. og i 1840 1 Spd. 12 ß. pr. Vog, samt for Klipfisk i de tre første

Aar 104 ß., i 1839 112 ß. og i 1840 1 Spd. 36 ß. pr. Vog, hvilken Forhøielse i Priis formeentlig maa

tilskrives den tiltagende Mængde af Fartøier, som paa Fiskestederne indfinde sig for at gjøre Indkjøb af Fisk, —

da disse Fartøiers Antal efter Opgivende har været i 1836 159, i 1837 176, men i Aarene 1838-4840

230 aarlig. I Alt har Qvantiteten af den her i de omhandlede fem Aar faldne Raafisk været i Gjennem-

snit aarlig 76,000 store Hundreder til en Værdie af 201,800 Spd. Antager man derimod det mindre

Qvantum Fisk tilvirket til Rundfisk,' som er den meest almindelige Tilvirkningsmaade i”Lofoten, og hvorved

sædvanlig udbringes af hvert stort Hundrede 4 Voger Rundsisk, da udkommer i Gjennemsnit aarlig 305,500

Voger, der beregnes til 197,500 Spd. Naar hertil lægges Beløbet af den udbragte Tran , der formenes

at kunne ansættes til omtrent 15,000 Tdr., og, beregnet efter Middelpriis 12 Spd. pr. Tønde, til en Værdi

af 180,000 Spd., samt af den vundne Rogn, der vil udgjøre omtrent 12,000 Tdr., og , efter en Middelz

Priks af 5 Spd. pr. Tønde , en Værdi af 60,000 Spd., da bliver, Gjennemsnits-Udbyttet af det her om-

handlede Fiskeri 437,500 Spd. aarlig.- Ved denne Beregning maa imidlertid bemærkes-, at ligesom i Op-

gaven for 1839 Fiskeriet ved to af Lofotens betydeligere Fiskevær ikke er kommen i Betragtning, paa Grund-

af at ingen Protocoller derover ere blevne førte, saaledes kan' Opgaven i det Hele med Hensyn til Fiskeriets

Product antages at være under det Virkelige , hvoraf følger, at Udbyttet af dette Fiskeri i Forhold dertil

bliver saa meget større. Søndenfor Lofoten drives vel Vaartorskefiskeriet paa Kysterne af Nummedals Fog-

deri i Nordre Trondhjems og af Fosens Fogderi i Søndre Trondhjems Amt , skjønt man for en stor Deel

fra det første Fogderi søger Vaartorsken iLofoten, ligesom iRomsdals Amt dette Fiskeri ofte er af ikke liden

Vigtighed for to Præstegjelde af Nordmørs Fogderi, og ligeledes for to Præstegjelde af Romsdals Fogderi,

samt i endnu høiere Grad for Søndmørs Fogderi, i hvilket sidste Fogderi Torskefiskeriet i 1838 opgives at

have været bedre end i de foregaaende 16 til 20 Aar og- 1840 ligeledes var et fordeelagtigt Fiskeaar, hvor-

hos der i 1839 indfaldt godt Fiskeri af Vaartorsk i Romsdals Fogderi, og tillige , skjønt i mindre Grad i

1840, dog uden at man er i Besiddelse af fornødne Data til at kunne bedømme Vigtigheden af disse Fiske-

rier. Imidlertid kan paa ingen af disse Steder Fiskeriet komme i nogen Sammenligning med Lofotens Fi-

skeri, og søndenfor Statlandet er det blot paa Nordfjords og en Strækning af Søndfjords Kyster at enkelte
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Aar noget Torskesiskeri af Betydenhed finder Sted, skjønt dette paa Kysterne af Nordfjord ikkun i 1839jhar

været Tilfældet, ligesom længere sydlig siden Midten af forrige Aarhundredes sidste Decennium intet egentligt

Vaartorskesiskeri er indfaldet.

Sommertorskesiskeriet drives kun i det Store paa Kysterne as Finmarken, hvor det er af væsent-

lig Bigtighed, og hvor tillige Nordlands Amts saavelsom Senjen og Tromseus Fogderies Almuer 'for en

betydelig Deel, samt meest i Østsinmarken, ogsaa Russere, forsaavidt tilladt er, søge samme. Det er ved

Omsætning af det Udbytte , dette-' Fiskeri afgiver , at ikke alene Finmarkens men ogsaa Nordlands Amts Be-

boere for en stor Deel sorsynes med de fornødne Kornsorter til deres Brødføde, ligesom de fiumarkske Kjøb-

stæder fornemmelig bestaae ved Sommerfisket, der for disse afgiver de væsentligste Udførselsvarer.

Torskefiskeriernes Produet kommer i Handelen som Tørfisk, der igjen efter den ”forskjellige Behand-

lingsmaade inddeles i Rundfisk og, Røtskjær, eller som Klipfisk, og for en ringe Deel som Saltfisk, ligesom

i Finmarken, især i Østsinmarken, en betydelig Deel af Fiskefangsten afsættes i utilvirket Tilstand, under

Navn af Raasisk, til Russerne. Som Tørfisk afsættes den vigtigste Deel, især fra Bergen, dog er Tilvirk-'

ningen as"Klipsisk, som egentlig først begyndte ved Midten af det attende Aarhundrede, i den senere Tid

mere og mere tiltaget, og Udførselen af Klipsisk er fra Trondhjem , Christiansund og Aalesund langt betyde-

ligere end af Tørfisk. Af Saltfisk, hvoraf Udførselen fra Bergen i den tredie Fjerdedeel af det syttende

Aarhundrede udgjorde 20 til 25,000 Tdr. aarlig, er fra samme Sted i Aarene 1836 til-1840 ikkun udført

i Gjennemsnit 1762 Tdr. aarlig. Deels tilvirkes Tran af Fiskens Lever , og Rognen har siden den anden

Fjerdedeel af det attende Aarhundrede udgjort en mere og mere søgt Vareartikel, hvoraf Tilvirkningeii i de

to sidste Deeennier megeter tiltaget , saa at Udførselen deraf nu er stegen til omtrent 25,000 Tdr. aarlig.

Sildefiskeriet inddeles ligesom Torskefiskeriet i Vaarsilde- og Sommer- eller Høstsildefiskeri. Det

første, eller Vaarsildfiskeriet, der er det vigtigste, gaaer egentlig for sig imellem Listerlandet i Syd og Stat-

landet i Nord, eller paa Strækningeu mellem 58 Gr. 10 Minuterckog 62 Gr. 15 Minuters Brede, skjønt

dette Fiskeries Hovedsæde er imellem den 59de og 60de Bredegrad, hvor Kysterne under Skudesnæs og Torve-'

stads Præstegjelde as Ryfylke Fogderi, samt af Findaas Præstegjeld i Søndhordlehnafgive det betydeligste

Fiskeri, og Sydsiden af Karmøen omkring Skudesnæs har fra umindelige Tider været det meest berømte Fi-

skested for Vaarsild paa den hele Norske Kyst, ligesom ogsaa Silden i Almindelighed her først indfinder sig.

Imidlertid har her i de senere Aar Fiskeriet været indskrænket til nogle saa Dage , saasom i' 1836 til tre og

i 1837 og 1839 til fem Dage, hvorimod Fiskeriet er i det sidste Deeennium gaaet langt overflødigere til ved

Hvidingsøerue, en Øgruppe nogle Mile søndenfor Skudesnæs, ved hvilken der i 1839, da Fiskeriet var af

meest Betydenhed, antages at være sisket imellem 130 og 150,000 Tdr., ligesom der omkring den nordre og

nordvestre Deel af Karmøeu er i det sidste Decennium faldet meget betydeligt Fiskeri af Vaarsild, og i Find-

aas Præstegjeld har man anslaaet Udbyttet af Vaarsildfiskeriet i 1836 til mellem 30 og 40,000 Tdr., i

1837 til mellem 120 og 130,000 Tdr., samt i 1840 til mellem 60 og 70,000 Tdr., hvorimod i,1838 og

1839 kun nogle Tusinde Tønder erholdtes. Ogsaa søndenfor denne meest siskerige Strækning er til forskjel-

lige Tider i de tre sidste ”Qvinqvennier faldet rigt Fiskeri as Vaarsild omkring Egersund og Soggendal, men

især iFlekkefjords Tolddistriet, hvorfra i Aaret 1836 udførtes til udenrigske Steder 136,800 Tdr., og til

indenrigske Steder 34,700 Tdr., samt i 1837—til udenrigske Steder 146,500 og til indenrigske 46,000 Tdr.,

dog er siden 1838 Fiskeriet i dette Tolddistriet ophørt. Ligesaa siskes Vaarsild i den nordlige Deel as Ber-

gens Tolddistrict paa Nordhordlehns, Yttre Sogns, samt Søndfjords og Nordsjords Kyster, dog uden at

Fiskeriet paa denne Strækning noget Aar har været af den Vigtighed som i foransørte sydligere Egne, lige-

som nordenfor Statland er fisket Vaarsild, fornemmelig paa Søndmør, hvor der i 1837 og 1838 indfaldt

godt Fiskeri deraf , da der i det sidste Aar alene i Borguuds Præstegjeld nedsaltedes 20 til 25,000 Tdr.
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Vaarsild, hvorimod denne Sild kun sjelden har viist sig i den øvrige Deel af Romsdals Amt , nordenfor

hvilket Vaarsildefiskeri ikke finder Sted. Østenfor Lindesnæs har Vaarsilden og kun viist sig som et Særsyn,

saasom i 1760, da en-stor Deel Vaarsild fiskedes i Omegnen af Mandal, og i 1839, da Vaarfilden ind-

fandt sig i temmelig Mængde indenfor Lindesnæs i Spangereids Sogn, hvor man dog ikke var belavet paa

at 8modtage den. Længere østlig vides den ingensinde at være kommen. Sædvanlig tages Silden med Garn,

dog i den senere Tid mere end forhen med Nod, og ved det tiltagende Nodfiskeri, hvorved man i dertil be-

qvemme Fiskevaage kan paa een Gang indestænge slere Tusinde Tønder Sild , er Fiskeriets Product blevet

betydeligen forøget. ”Ogsaa behandler inan nu iAlmindelighed Silden ved Nedsaltningen med større Om-

hyggelighed end i Fortiden. J det sidste Decennium have Aarene 1832 til 1834, samt 1837 og 1810 været

de fordeelagtigste for Vaarsildsiskeriet, da især Aaret 1837 medførte et betydeligt Fiskeri saavel for de Ber-

genske Districter som for Stavanger Amt og Flekkefjords Tolddistrict. J de bedste Fiskeaar, saasom 1833,

1837 og 1840, har dette Fiskeri leveret til Afsætning udenfor Riget 600 til 700,000 Tønder, og naar dertil

lægges det til Forbrug i'-Landet tilvirkede Qvantum Sild, kan det vel antages, at Fiskeriets hele Product i

disse Aar ikke ubetydeligen har oversteget8800,000 Tdr. aarlig. Derimod vare Aarene 1838 og 1839 med

Hensyn til dette Fiskeri meget mislige for Søndre Bergenhuus Amt, ligesom Fisket i 1838 var betydelig

mindre for Stavanger Amt og asgav for Flekkefjord kun en Femtedeel af foregaaende Aars Fiske. Foruden

at Vaarsildfiskeriet, der af alle Fiskerier her i Landet udenfor Nordlands og Fimnarkens Amter er det vig-

tigste, har i ene lang Række af Aar ved det vundne Produet afgivet en meget fordeelagtig Indtægtskilde for

en betydelig Deel af den vidtudstrakte norske Vestkyst, ligesom en meget søgt Vareartikel for sammes Han-

delssteder, hvoraf især Stavanger ved. dette Fiskeri er bragt til en høi Grad af Velstand, har det ligeledes

i andre Henseender været af indgribende Vigtighed ved mægtigen at befordre Skibsfarten fra det Vesten-

fjeldske Norge, saavelsom Skibs- og Baadebyggeriet sammesteds, hvorhos Forarbeidelsen af de for dette Fi-

skeri fornødne Tøndestaver og Tøndebaand for flere Districter af Stavanger og Søndre Bergenhuus Amter

afgive en fordeelagtig Binæring, som sætter mangfoldige Hænder i Virksomhed. I Aaret 1837, da Fiske-

riet var usædvanlig rigt , har man anslaaet Beløbet af de Summer , der for det til Handelsvare tilvirkede

Qvantum Sild, ere udbetalte Fiskerne , saavelsom i Arbeidspenge for tomme Tønder og i Omkostninger ved

Sildens Transport fra Fiskestederne til Salterierne, i Alt til omtrent 850,000 Spd. Da dette Fiskeri alli-

gevel er periodisk, saa er det at befrygte, at de rige Velsignelser, samme nu medfører, om kortere eller læn-

gere Tid ophøre , og saaledes de Egnes Beboere, for hvilke det afgiver en Hovednæringskilde, ville blive

saa meget mere at beklage , som intet andet Fiskeri, der muligen maatte træde i Vaarsildfiskeriets Sted, vil

kunne medføre en”saa udbredt Næring som dette; imidlertid har man Grund til at haabe at dette Fiskeries

totale Ophør, saaledes som i Aarene fra 178-1- til 1808 var Tilfældet , endnu er fjernt , da det synes uden-

for al -Tvivl, at den forrige Periode for dette Fiskeri, forsaavidt angaaer de med Hensyn til samme meest

begunstigede Egne af Stavangers og ”Søndre Bergenhuus Amter, har vedvaret uafbrudt fra Aaret 1699

.eller 1700 indtil 1784. Det er følgelig at vente , at nærværende Fiskeperiode kunde blive af lige saa lang

Varighed. , „ ,

ltmFiskeriet af Sommer- og Høstsild var i Fortiden af megen Vigtighed , da det nordlandske Silde-

fiskeri, som meest gik for sig i Helgelands Fogderi, bragte et betydetigt Product af feed Sild i Handelen,

hvilket vedvarede indtil i den sidste Fjerdedeel af forrige Aarhundrede; ligesom dette Fiskeri ogsaa gik til paa

flere Steder i det Norden- og: Vestenfjeldske. Nu indskrænker samme sig fornemmelig til en Strækning af

de nordenfjeldske Kyster, nemlig til en Deel af Nordmørs Fogderi i Romsdals Amt , til Fosens Fogderi i

Søndre Trondhjems Amt og Numedals Fogderi i Nordre Trondhjems Amt, hvor dette Fiskeri i forskjellige

Fjorde drives ”fra Juli og August Maaned indtil henimod Aarets Udgang. Her har, fornemmelig i Fosens
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Fogderie, Høstsildfiskerieti Aarene 1836 til 1840 været betydeligere end i mange foregaaende Aar, da Pro-

ductet af dette Fiskeri har været anslaaet for Søndre Trondhjems Amt i bemeldte fem Aar tilsammentagne

til 164,000 Tønder, ligesom for Nordre ”Trondhjems Amt i samme Tid til 54,850 Tønder, hvilket sidste

Qvantum næsten ene vedkommer Numedals Fogderie. Ved dette Fiskerie er ogsaa Trondhjem og Christian-

sund i de senere Aar satte i Stand til at udføre et langt større Qvantum Sild end i- Fortiden, da der fra

første Sted er asskibet i Aarene 1838 1839 og 1840 — 26,700 Tdr. samt fra sidste Sted i bemeldte Aar

12,000 Tdr. aarlig, medens der i Qvinqvenniet 1826 til 1830, i hvilket allerede dette Fiskerie var i Tilta-

gende, udførtes alene fra Trondhjem 7,100 og fra Christiansund 2,300 Tønder aarlig- efter et Middeltal-

Nordenfor er kun fisket en lidet betydelig Deel Sommersild i den sydlige Deel af Helgelands Fogderie under-

Nordlands, samt i Senjens og Tromsens Fogderie af Finmarken-8 Amt, i hvilket sidste Fogderie Sommersild-

fisket er gaaet til i nogle Fjorde i Senjens Distriet, dog viser Sildeudførselen fra Tromsø, der i alle fem

Aar tilsammentagne kun har udgjort 2,400 Tdr., at dette Fiskeri ikke har været af nogen Vigtighed. J de

bergenhusske Fjordebygder indskrænker Sommersildfiskeriet sig næsten ene til Fiskeri af Brisling og Smaasild,

hvoraf kun lidet kommer i Handelen som Kjøbmandsvare.

I det Hele er af Sild, alle Slags, udført sra Norge i Aarene 1836 til 1840 efter Middeltal aarlig

506,600 Tdr., hvoraf fra Bergen 176,000, fra Stavanger 147,000 og fra Flekkefjord 68,000 Tdr, ligesom

i disse fem Aar i Gjennemsnit er udført, fra Soggendals Toldsted, aarlig 16,700 Tdr., fra Egersunds 26,000

Tdr. skee. Saaledes har Sildefiskeriet været omtrent af samme Betydenhed som i de nærmest foregaaende Aar,

da der i Aarene 1830 til 1835 er efter Middeltal udført aarlig 517,500 Tdr. Sild og anden salt Fisk.

Til Sildearterne hører ogsaa Ansios-Sild, hvoraf XFiskeriet saavelsom Tilvirkningen synes at være i

Tiltagende, da Udførselen deraf, som efter et Middeltal for Aarene 1830 til 1835 har været 10,500 Dunker,

derimod i de efterfølgende Aar har udgjort i Gjennemsnit aarlig 17,000-Dunker, hvoraf fra Christiania 7,000

Dunker, fra Christiansand 5,700 og fra Bergen"',200 Dunker, af hvilke Qvanta er afsendt til det egentlige

Danmark aarlig 7,750 Dunker, samt til Altona og Hamburg ligesaa 5838 Dunker, hvorhos mindre Qvan-

titeter ere afskibede til forskjellige østersøiske Havne.

Næst efter foranførte Hovedfiskerier er Seisiskeriet af Vigtighed. Dette Fiskerie gaaer vel-ikke til

saaledes i det Store som Torske- og Sildefiskerierne, men er som mindre periodisk mere sikkert og saaledes ofte

mere fordeelagtigt end disse. J det Vestenfjeldske, hvor Vaarsildsiskerie finder Sted, kommer Storseien,ind fra

Havet med Vaarsilden og siskes paa ”samme Tid som denne, forøvrigt foregaaer Seifisket om Sommeren,

fra Juni og senere, da Fisken tages deelsæmed Snøre og deels i dertil beqvemme Kastevaage med Rod saa-

velsom idet Nordenfjeldske med den saakaldte Sækkenod. I Almindelighed virkes Seien til Tørfisk, og

noget i den varmeste Sommertid nedsaltes. Productet af dette Fiskerie, forsaavidt det kommer i udenlandsk

Handel er vel ikke af stot Betydenhed, da Seien meest fortæres i Landet selv, hvor store Partier deraf fra

Leirdalsøren, fra Romsdals Marked og paa andre Veie føres til de søndenfjeldske Oplande, hvorhos en Deel

Sei saavel landværts som søværts gaaer til Sverige, og anføres i saa Fald paa Udførselslisterne blandt

Tørfisk. Udbyttet af Seifiskeriet i detHele lader sig ikke beregne; men for Numedals Fogdeti iNordre

Throndhiems Amt er det omtrentlige Beløb af den tilvirkede Sei i Aarene 1836 til 1840 tilsammentagne

angivet at være 37,700 Bogen hvoraf alt paa 800 Voger nær er solgt udenfor Districtet.

Hummersiskeriet, som man først noget efter Midten af det syttende Aarhundrede begyndte at drive

til Udsørsel, men dog ikke førend udi det attende Aarhundrede blev af nogen Vigtighed, var i en lang Række

af Aar meget indbringende for de Egne af det Sønden- og Vestensjeldske, hvori det dreves, hvilke fornemmelig

vare Lister- og slalMandals, samt Stavangers og Søndre Bergenhuus Amters Kysters J Aarene 1804 til 1806

var Hummerudførselen i det Hele efter Middeltal 345,000 St. aarlig, hvoraf udgik fra Bergenj --Tolddistriet
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91,700 Stk., fra Stavanger og Egersunds Tolddistricter 174,300 Stk. og fra Hummerhavnene i Lister og Mandals

”Amt 64,800 Stk., samt fra Arendals Tolddistrict i det første Aar 3,400 Stk., i det andet 17,500 Stk. og i det tredie

22,000Stk.1 Efter Krigsaarene 1807 til 1814, under hvilke Hulnmerfangst i det Store ikke synderlig fandt

Sted, da Hammeren knn lidet var Gjenstand for Udførsel, hvorfor dens Mængde betydeligen forøgedes, blev

”Hummerfiskeriet af større Vigtighed end nogensinde forhen og indskrænkedes ikke mere til de Egne, hvor det

”hidtil havde været drevet, men udstraktesidette Aarhundredes trediexDecenniumiØst lige til den svenske Grændse

ogi Nord indtil Romsdals Amts nordlige Kyster. Dette Fiskeri afgav nu et større Product i Handelen end

ifFortidern Saaledes var Hummerudførfelen ianrene 1815 til 1818 i Gjennemsnit aarlig 593,000' Stk.,

*men i 1821 og 1822 oversteg Antallet af den udførte Hummer allerede en Million aarlig, og denne Udførsel

varfpaa fin størfte Høide i Aarene1825 til 1830, i hvilken den i Gjennemsnit udgjorde 1,268,000 Stk., og

af disse Aar naaede den høiede Spidse i 1827Rog 1828, hvori henved 1122 Million Hummer aarlig udførtes.

Efter 1830 har derimod Hummerudførselen været stærk i Aftagende. Den udgjorde i Qvinqvenniet 1831

til-1835 aarlig 699,200 Stk. og har senere været efter Middeltal 640,000 Stk. aarlig, as hvilke Qvanta Hum-

mer er afskibet fra Tønsbergs Tolddistrict (Havnen Sannesund) efter Middeltal 80,900 Stk., fra Christiansands

Tolddistrict (H.avnen Ny Hellesund) 56,400 Stk., fra Egersunds Tolddistriet cHavnen Vatmoholm) 75,600 Stk., fra

”Stavangers Tolddistricts Hummerhavne 138,600 Stk., fra Bergens Tolddistricts Hummerhavne 141,800 Stk., fra

Molde Tolddiftricts Hummerhavne 38,768 Stk., fra Christiansunds Tolddistricts Hummerhavne 24,800 Stk. Det er

sfaaledes fornemmelig Tønsbergs Tolddistricts ikke før i 1828 begyndte Hummerudførsel, der endnu nogenlunde

opretholder Qvalititeten af den udskibede Hummer, ligesom Udførselen fra Christiansands Tolddistrict eri

nogeanilværh hvorimod den fra de øvrige Toldsteder er i Aftagende. Nordenfor Christiansunds Tolddistrict

fiskes Hummer ikke til Udførsel, og nordenfor Helgelands Fogderi eller den nordre Polarcirkel findes Hammeren

ikke mere.

Ved de øvrige Fiskerier bemærkes:

a. Laxefiskkeriet, som i Fortiden har været af Vigtighed, da især Elvene i Mandals Fogderi, samt i

mindre Grad forskjellige Elve i Stavanger Amt, hvor endnu ere skyldlagte Larefiskerier, vare i denne Hen-

seende navnkundige, ligesom'i Nordre Throndhjems Amt Namsen Elv havde godt Larefiskeri, og i Finmarken

Altens- og Tana-Elve, især den sidste, deraf vare bekjendte, har allerede i det sidste halvandet hundrede Aar

været af mindre Betydenhed, og er fremdeles i Aftagende saavel norden- som søndenfjelds. Hvad der af Lar

kommer i Handelen, udgaaer meest røget og er deraf udført i Gjennemsnit aarlig 4,700 Pd., hvoraf fra Chri-

stiansand 1738 og fra Bergen 1743 Pd. Fra Christiansand afsendes Larcn meest til Danmark, hvorimod den

fra Bergen gaaer især til Preussen, Meklenborg, Bremen og Altona; forøvrigt kommer den største Deel af

..Larefiskeriets Product i den indenlandske Handel, da ikke ubetydeligt deraf føres fra Lister og Mandals Amts

Kyster til Christiania-, hvor henimod et Par Tusinde Bismpd. deraf aarlig afsættes, og derhen føres, skjønt

i langt mindre Mængde, noget Lax .landvcerts, især i de sidste Aar, deels fra Trondhjem, deels og fra

Bergens Stift over Leirdalsøreiu Udførselen af saltet Lar har i de sidste Aar været aldeles ubetydelig, und-

tagen i '1840, da der af denne Varesort er udskibet 368 Td., hvoraf„ fra Tromsø 301'Td. til Rusland.

5. Makrelfiskeriet er af megen Vigtighed for Lister og”Mandals, saavelsom for Nedenæs Amts

"'Kystboere, især i det sidste Decennium, da Anvendelsen af Drivgarn til dette Fiskeri er bleven anvendeligistæ

detfor at forhen alene Snøre dertil benyttedes, 'og dette Fiskeri afgiver ligeledes Fordeel for de østligere Egne

af det Søndenfjeldske,8saavelsom for Stavanger Amt. Mairelen er dog ikke nu længer som i Fortiden Gjen-

.--stand, for Udførsel til Udlandet, da, i det syttende Aarhundrede saavel saltet Makrel som Mairel-Rogn udskibe-

des,men den nedsaltes blot til indenlandsk Forbrug, og fra Lister og Mandals Amt afsendes deraf en ikke ubetydelig

Deel til ”Østlandey ligesom derhen er i Aarene 1838—1840i Gjennemsnit aarlig afgaaet fra Stavanger 1426 Td.
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saltet Makrel. Foruden Sommer-Makrelen,'dertages paa Havet med Drivgarn og Snøre, og i Christania- x

Fjorden med Bundgarn og Vad, faaer man. om Høsten paa- sine Steder inde i Fjordene en federe Slags

Mairel, » men kun i ringe Mængde, der tages med Snøre. .

„ 6. Qveite- eller Helleflyndre-Fiskeriet gaaer for sig overalt paa Kysterne, fornemmelig Vesten- og Nor-

denfjelds, deels paa Havet og deels inde i Fjordene, og er ikke uvigtigt for den indenrigske Consumtion, da

en stor Deel saltet Qveite afsættes til Oplandene. Derimod kommer Productet af dette Fiskeri nu kun lidt i

den udenlandske Handel, skjønt en god Deel raa Oveite i Finmarken sælges eller borttuskes til Russerne, thi-

Rav og Rækling er nu ikke længere som i Fortiden en Handelsvare, der kommer i' nogen - Betragtning, da i

Aarene 1836 til 1840 den hele Udførsel af denne Artikel har indskrænket sig til 88 Pd. Det er Senjens

Vinter-Rækling, som er den meest søgte i Handelen; men Qveitefiskeriet i Senjens District er nu isAftagendes

J Forening med Oveitefiskeriet, forsaavidt det om Sommeren i det Vesten- og Nordenfjeldske søges ud paa

Havet, drives ogsaa Fiskerie efter Lange, og Brosmer, hvoraf Langeli, der virkes meest til Rotstjær, eller

nedsaltes, giver en meget søgt Handelsartikel, men Brosmen, der tilvirkes paa samme Maade som Langen,

fortæres meest i Landet. X

4:- ct. Brygdefiskerietz et Havfl”skerie, hvis Product alene er Fiskens Lever, der giver en ypperlig Tran,:

indskrænker sig næsten ene til Nordlandene, hvor dette Fiskerie er gammelt, skjønt aldrig bragt til nogen be-

tydelig Høide, Uagtet det til sine Tider har været fordeelagtigt. I forrige Aarhundredes sidste Decennium

begyndte man at drive dette Fiskerie med Kraft fra”Sunds Præstegjeld,i Søndre Bergenhuus Amt, og det blev

da for Møgster Sogn af den Vigtighed, at det sor noget over et Snees Aar siden asgav et aarligt Udbytte

af 40 til 70 Brygder, hvoraf hver Fisk regnedes at give 10 til 15 Td. Lever; men i de senere Aar har

man ved dette Fiskerie kun faaet et Par Fiske aarligen, og i 1840 gjordes end ikke en eneste til Bytte. - Af

større Vigtighed er Ljaaskjerdiug- eller Haakjerring-Fiskeriet, der ligeledes fornemmelig gaaer for- sig i det

Nordenfjeldske, og hvoraf især Leveren benyttes til Tran, skjønt ogsaa Rækling tilberedes as Fisken Dog denne

tildeels spises vindtørret. At dette Fiskeri herefter vil blive drevet med større Fordeethar man Grund til at

antage, da i 1840 slere Juteressentskaber i Nordlands og Finmarkens Amter have dannet sig for at deeltage

deri, og til den Ende anskaffet sig Dæksfartøier, som mere hensigtsmæssige til dette Bank-fiskerie. Endelig

hører til Havfiskerierne Størjefangsten, der foregaaer paa samme Tid om Sommeren som Brygdefiskeriet,

men er som dette indskrænket. Størjen stikkes ligesom Brygdeu med Harpun, hvorimod Haaskjerdingen tages

med Krog, der med en tre Alen lang Jernkjæde er fæstet til en svær Line.

65-33 6. Hvalfungst under Grønland har man ikke siden indeværende Aarhundredes første Aaringer drevet

fra noget Sted i Norge; imidlertid har man Anledning til at gjøre sig en ubetydelig Fordeel af Hvalfangst

i Finmarkens Amt, hvor man undertiden stikker Hvale, som forfølge Sildesværmene, hvorved det dog overlades

Tilfældet, om Hvalen, hvis den døer, driver bort fra Land eller strander paa samme, ligesom det træfferj at

døde Hvale drive ind i Fjordene, især i Varanger-Fjorden, i hvilket Tilfælde Hvalene bortsælges til Fordeel '

for Skole- og Fattigcassen i det Sogn, hvor Fisken findes. Desuden drives paa to Steder i Nordhordlehn

et eget Slags Hvalfiskerie, dog blot af Springhvale, nemlig deels i Skogsvaag under Sunds og deels

i Qvalvaag under Lindaas Præstegjeld, i hvilke undertiden Hvale komme ind, da Vaagen stænges ved Udlø-

bet, og man deels med Jernpile skyder, deels med. Harpun stikker Hvalen. Paa det føtste af disse Steder

har man i de sidste Aar paa denne Maade aarlig faaet to eller tre Hvale, hvis Kjød saavelsom Spæk spises

af. Almuen. Vigtigere et ,L-Hvalrosfangsten under Spitsbergen og BeerenèEiland i Jishavet, som man i-

1819 eller 1820 først begyndte at drive fra Hammerfest, og senere har fortsat, ligesom Tromsø har deeltaget deri.

Disse Jishavs-Erpeditioner, der ere forbundne med betydelige Omkostninger, da et talrigt Skibsmandskab

derved maa underholdes, og hvorved foruden Hvalrosfangst ogsaa tilsigtes Sælhunde- og Rzejnsdyrfangß
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dreves en Tid med Kraft og gav god Fordeel, da der i Aarene 1830 til 183-1- udgiki Gjennemsnit aarlig paa-

denne Fangst fra Hammerfest 13 Fartøier paa 250 Commercelæster og fra Tromsø 5 Fartøier paa '60 Laster,

hvilke medbragte efter- Middeltal aarlig til første Sted 1151 vorne og 62 unge Hvalrosser, 1501 Td. Hval-

rosspcek, 1945 halve Hvalroshuder og 280 hele Skind af Hvalrosunger, samt 4,346 Pd. Hvalrostcender,

foruden Reensdyrhuder, Sælhundeskind m. m. og til sidste Sted 241 Stk. Hvalros og 30 Sælhunde, samt

17 Reensdyr. De vare endnu i 1836 af Vigtighed, da der afsendtes til Jishavet fra Hammerfest 9 Skibe,

tilsammen paa 21772 Com.-Lcest, og fra Tromso 5 paa 76 Læster, men de aftoge allerede i 1837, da de

dertil udgaaede Skibe vare fra Hammerfest 8 paa 139122 og fra Tromsø 1 paa 21 Læster, og ere senere

meget indskrænkede, da der i Aarene 1838 til 40 ikkun er afsendt til Jishavet fra Hammerfest i Gjennemsnit

aarlig 6 Fartøier af 125 Commercelæsters ”Drægtighed og fra Tromsø i.:alle tre Aar tilsammen to Fartøier

paa 38 Læster. Derved er indbragt: '

a. til Hammerfest.

Hvalrossen Hvalroshuder. Hele Skind af Hvalrostænder. Sælhunde. Sælhundeskind. Hvidfisk. Spæk.

vorne."Unger. halve. Unger.

Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Td.

1836. 161. 9. 374. 29. 369. 105. 112. - 12.

1837.321. 56. 618. „55„ 590. -158. 119. 24. -

1838. 94. 13. 188. 13. 186. 222. 222. 38. -

1839.376. - 1266. - 1210. 35. 33. - 366.

1840. 41. - 361. 19. 113. 151. 336. - 268.

1). til Tromsø:

Hvalrosser. Hvalroshudey halve. Hvalrostænder. Sælhunde. Sælhundskind. Spæk.

Stk. Stk. Pd. U— Stk. Stk. XFoustag.

1836. 33. - - 40. - -

1837. 55. - - 54. -- -

1838. 50. - - 276. - -

1839- - - - - - -

1840. 48. 68. - X 30. 27. 26.

186.- 65 '3— 330: 37.- I

Saaledes er Udbyttet af Iishavs-Erpeditionerne, der i foranførte Aar tildeels have været dreven med bety-

deligt Tab, meget formindsket, ogdet er at formode at det fremdeles vil aftage, da saaledes som bemærket,

iden afgivne Beretning omX Rigets oeconomiske Tilstand ved Udgangen af Aaret 1835 (1). 3331), Erfa-

ring synes at have viist, at Iishavsfangften ikke i mange Aar efter hinanden kan drives stærkt,"'uden at

bevirke en- saa betydelig Formindskelse af Hvalrosser, at Fangsten af sig selv maa ophøre i endeel Aar.

, ”3,. Til Landets Fiskerier hører ogsaa Østerssiskerietz der dog ikke afgiver Synderligt til Udskibning.

Imidlertid findes efter Toldbogerne at være udført i de her omhandlede 5 Aar af ferske Østers i Gjennemsnit

aarlig 200 Tdr., hvoraf fra Stavanger 100 Tdr., hvilke for største Delen ere med ndgaaende Sildefartøier

om Foraaret afsendte til Østersøen, ligesom derhen aarlig sendes mindre Qvanta deraf fra Bergen, saavel-

som fra Lister og Mandals samt Nedences Amters Kyststrækning smaa.Partier til Danmark.

22. Ferskvandssiskeriet er, naar undtages Laresiskeriet i visse Elve, hvorom forhen er talt, i det Hele

ikke af stor Betydenhed; dog afgiver det paa mange Steder et ikke uvigtigt Bidrag til Almuens Underholdning,

àmeest i Fjeldbygderne, foruden paa sine Steder at levere Varer til Afsætning udenbygds. Agershuus Stiftsk

Oplande, som have de betydeligste Indsøer, af hvilke Mjosen har et Fladeindhold af 231232 norske Qvadrat-
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mile og Fæmunden ligesaa af 25,32 norske Qvadratmile, afgive det bedste Ferskvandsfiskerie,- i hvilken Hen-

seende Faaberg Præstegjeld i Søndre Guldbrandsdalen, hvis Beliggenhed er paa begge Sider af Miøfens

øverste Deel og den deri udfaldende anseelige Laagen-Elv, fortrinlig udmærker sig, og har her, Aaret 1840

afgivet et indbringende Fiskeri, hvis Product er anslaaet til 400 Stk. store Øret og 300 Tdr. Lake-

sild. Ogsaa i Østerdalen og Nordre Guldbrandsdalen, saavelsom i Smaalehnene, Ringerige og Hallingdal,

samt Øvre Tellemarken, ere mange fiskerige Indsøer og Fjeldvande. J det vestenfjeldske er Ferskvandsfiskeriet

af langt mindre Betydenhed, sigesom Fiskearternes Antal er langt mere indskrænket, og i det Nordenfjeldste

er det kun paa saa Steder, at dette Fiskeri giver nogetiaf sig, imidlertid er sammes Product for Juderøens

Fogderi i Nordre Throndhjems Amt, i hvilket Fogderi det vidløftige og høitliggende Snaasens Præstegseld

har en Mængde større og mindre Fiskevande, anslaaet for Aarene 1836 til 40 tilsammen til 730 Tdr. Fisk,

hvilket Qvantum dog alt er forbrugt i Distrietet. At Ferskvandssiskeriet --i det Hele, naar det drives med større

Kyndighed og mere Omhyggelighed, vilde for mange Egne blive mere indbringende, kan ikke omtvivles. Dog

maa bemærkes, at det saakaldte Fluefiskerie nu 4mere end forhen anvendes, og paa flere Steder har man i den

senere Tid ikke uden Heldsøgt at forplante Ferskvandssisk fra det ene Vand til det andet, hvorved Fiskeriet er

noget udvidet. Blandt Elvesiskerierne kan endnu anføres Perlefiskeriet, der i Fortiden ansaaes at være af

Vigtighed, og for hvilket man har en Mængde Lovbestemmelser, da dette Fiskeri var etNegale, som en Tid var overladt

til Dronningerne, men senere dreves for Statscaøsens Regning under egne dertil antagne Opsynsmænd, indtil

det ved Resolution af 5 Januar 1741 frigaves Det var dog fornemmelig i den vestlige Deel af Lister og

Mandals Amt, saavelsom i nogle Aaer og Bække paa Jæderen at Perlesisieriet dreves, og endnu findes her

Perlemuslinger, hvoraf man undertiden faaer ret smukke Perler, der tildeels afhændes udenrigs, uden dog at

dette Fiskeri, meest af Mangel paa Bekjendtskab til sammes rigtige Drift, kan siges at afgive nogen Fordeel-

„ Med Hensyn til de større Fiskerier og sammes hensigtsmæssigere Drift ere ide senere Aar fra det

Offentliges Side slere Foranstaltninger trufne. Den almindelige Erfaring, at Hununerfiskeriet overalt i Lan-

det aftager, foranledigede en Kongelig Proposition til det i 1839 forsamlede Storthing, sigtende til en Ind-

skrænkning i dette Fiskeri, forsaavidt angaaer Afhændelse af Hummer under en vis Størrelse, hvilket man

ogsaa fandt som det tilraadeligste Middel til at vedligeholde en jævn Fangst, samt til at hindre Hummerens

Udryddelse. Da med Hensyn til det saa vigtige Vinterfiskeri iLofoten, for hvilket haves Lov aftste Juli 1816,

hvori er gjort Forandring ved Lov af 7de August 1827, ikke desmindre de nu gjældende Lovbestemmelser an-

sees at tiltrænge nærmere Modificationer og Tillæg i adskillige Puncter, saa er ved Høieste Resolution af

26de Mai 1840 en Commission nedsat , for at tage under Overveielse , hvilke Forandringer de nu i Kraft

værende Bestemmelser for dette Fiskeri bør undergaae , samt at indgive Forslag til de Lovbestemmelser angaa-

ende denne Gsenstand, hvilke maatte ansees tilraadelige og er ”der fra denne Commission indkommet Forslag,

der vil komme under nærmere Overveielse. Derhos ere "i de senere Aar flere Forslage fra forskjellige Egne

af Landet indkomne, med OiHensyn saavel til Torskefiskerierne udenfor Lofoten som til Sildesiskerierne, sor nær-

mere at bestemme de i disse Fiskerier Deeltagendes Pligter og Rettigheder samt at forebygge de Uordener,

som under en stor Folkemasses Tilstrømmen ved bemeldte Fiskeriers Driftfinde Sted, hvorfor ved Kongl. Re-

sol. af 15de Juli 1840 en Commission er beordret at sammentræde af sagkyndige Mænd fra Stavanger Amt,

Bergens By, begge de Bergenhusiske Amter og Romsdals Amt , for at tage under Overveielse, hvilke Be-

stemmelser der maatte være tjenlige at afgive angaaende Fiskerierne med Undtagelse af Lofotens Vinterfiskerie

til disses Opkomst til Orden ved sammes Drift og med Hensyn til de deri Deeltagendes Pligter og Rettig-

heder saavelsom ang. Landslods og Tiende-Erlæggelse, hvilken UCommission har sit Sæde i Bergen. Ligesaa

er ifølge Kgl. naadigst Resolution af 7de Februar 1839, paa offentlig Bekostning , til Veiledning for den si-

skende Almue udgiven en populær Afhandling om Behandlingen og Tilvirkningen af Saltvandsfisk, og endelig
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er, overeensstemmende med de Kongelige Resolutioner af 301e Mai og 30te Octob. 1838, samt 6te Mai 1839

tvende Mænd i sidstnævnte Aar paa Statscassens Bekostning sendte til Labrador og Newfoundland paa

Notdkysten af Amer1ka , for at gjøre sig bekjendte med Fiskerierne i disse Egne og derved om muligt virke til

en forbedret Tilvirkning af Klipfisk her i Riget, i hvilken Expedition den som Zoolog fordeelagtig bekjendte og

paa denne Reise desværre ved Døden afgangne Cand. Theol. Stuwitz har deeltaget som Naturkyndig.

Bjergværksdriften har i det Hele været jævn og stadig, og synes som Næringsvei snarere at være

i Til-, end Aftagende.

Kongsberg Sølvværk, hvis Drift fra Værkets Gjenoptagelse i1816 havde været vedvarende uhel-

dig,”saa at det endog, efter i Aarene 1822-4826 at have medført et Tab af 159,228 Spd., ifølge Beslut-

ninger af Storthingene i* Aarene 1827 og 1830 blev prøvet bortsolgt ved offentlig Auction, uden dog at det

fandtes tilraadeligt at antage det ved sidste Auetion gjorte Bud af 75,000 Sølvspecier, men som senere, for-

nemmelig fra 1832, dreves med Fordeel„ saa at Værkets Overskud i de tre Aar 1830 til 1832 udgjorde til-

sammen 164,227 Sølvspecier, og endelig naaede sit Culminationspunct i 1833, har i de fem Aar, der ere

Gjenstand for nærværende Beretning; afkastet betydelig Fordeel , saa at Udbyttet af dette Værk har i disse Aar,

næst Told-Intraderne, i Statsregnskaberne udgjort den vigtigste Indtægtspost til Statsudgifternes Bestridelse.

Efterat en ifølge Storthingets Bestemmelse i Aaret 1833, paa Grund af Værkets forbedrede Forfat-

ning, nedsat Undersøgelses-Commission havde i 1835 indgivet sit Forslag angaaende Værkets fremtidige Drift,

blev af Storthinget i 1836 overeensftemmende med bemeldte Forslag besluttet, at Sølvværket fremdeles skulde

drives for Statscassens Regning , saaledes-, at den forenede Drift i Armen- og Kongens Gruber skulde ved-

vare , Christian den Syvendes Stoll fortsættes , samt den i sin Tid saa vigtige Gottes Hülse in der Noth

Grube optages og sættes i Drist, hvilket ogsaa af Storthinget i 1839 bestemtes, hvorefter disse Arbeider

efterhaanden ere udførte. Vel har Værket i intet af de her omhandlede fem Aar givet et saadant Udbytte

som i 1833, da der i dettex Aar udbragtes et Product af 43,843 Mrk. gedigent Sølv og 3,076 Mrk. Sliger,

som var den høieste Production , der nogenfinde ved dette Værk har fundet Stedt), og hvorved erholdtes et

Overskud af mere end 400,000 Spd.) men Driften har været mere jævn og i det Hele mere heldig end i

det foregaaende Qvinqvennium, dà der af den næsten blot til formeldte Kongens Grubes søndre Gang ind-

skrænkede Drift er udbragt i Gjennemsnit noget over 26,000 Mrk. gedigent Sølv aarlig , samt fra Pukvær-

kerne i Sliger omtrent 3,900 Mrk. Sølv aarlig. Ved denne Drift er af fint Sølv stillet til Finantsdeparte-

mentets Disposition i Gjennemsnit for disse fem Aar 28,000 Mrk. fiint Sølv aarlig, og er dettes Værdi

iberegnet, i bemeldte fem Aar i- Statscassen fra Sølvværket indkommet i Gjennemsnit aarlig 292,400 Spd.

og til dette anviist 87,100 Spd, saa at følgelig Værkets Overskudl' formeldte fem Aar har udgjort i Gjen-

”nemsnit 205,300 Spd. aarlig, hvorved dog maa bemærkes, at i de anviste Summers Veløb ikke er medregnet

Pensioner og andre især fra Sølvværkets Nedlæggelse hidrørende Udgifter, hvilke have udgjort i Gjennemsnit

6,500 Spd. aarlig.

Sammenligner man hermed den Bjergværksdrift, der i Fortiden fandt Sted ved Sølvv'ærket, da vil

man befinde, at det sidste Qvinqvennium, hvori en Production, lig den her anførte, erholdtes ved Værket-

var i Aarene 1782 til 1786, da deri Gjennemsnit aarlig udbragtes 23681125 Mark fint Sølv , og Værkets

Indtægter beregnedes til 282935125 Rd. aarlig, men da bemeldte Qvantum Sølv var Productet af omtrent

36 Gruber med et Belæg af omtrent 2,100 Mand, da Værket havde en Mængde Betjente at underholde,

 

jt) Næst 1833 hat Aaret 1768 været det heldigste, med Hensyn til Aarets Udbringende, da i fidstmeldte Aar udbragtes

35-313 Mrkz 8324" Lod fiint Sølv.
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og da den i 1782 paabegyndte kostbare Kong-Christians Stoll udfordrede Anvendelse af store Summer, vare

Værkets Udgifteri disse Aar iGsennemsnit 342,300 Rd., saa at dets Drift, istedet for at afgive Fordeel, med-

førte en Zubus af 54,300 Rd. aarlig. Efter 1787 steeg Værkets Udbringende ingensinde til 20,000 Mark,

men dets Zubus tiltog efterhaanden som Sølvindtægterne formindskedes, og i de, sidste fire Aar, Værket dre-

ves, d. e. i Aarene 1802 til 1805,- naaede Productionen ikke engang 10,000 Mark aarlig, medens Stats-

cassens Tab ved Værkets Drift i disse Aar var 167432122 Rd. aarlig.

Saaledes maa Sølvværkets nærværende Forfatning ansees høist fordeelagtig. Forsaavidt angaaer

Kongens Grube , der er den ved Værkets Optagelse i 1624 først drevne Grube og som i det sidste Decenni-

um har leveret saa store Rigdomme af Sølv, da ere Udsigterne fremdeles meget lovende , eftersom de fleste

Undersøgelsesarbeider, saavel i Dybet som i Feldt, have givet heldige Resultater, hvorimod Udbyttet af Ar-

men Grube isamtlige fem Aar-har været ganske lidet, og har disse to Grubers forenede Drift i Aaret 1840

i Gjennemsnit beskjæftiget 172 Mand. I Aaret 1837 har man paabegyndt Gjenoptagelsen af den i forrige

Aarhundredes syvende Deceænnium faa productive Gottes Hiilfe in der Noth Grube , hvortil af Sølvværkets

Overskud bevilgedes af Storthinget i 1837, 8000 Spd. og af Storthinget i 1839 10,500 Spd. aarlig; dog

harsArbeidet ved denne Grube, hvis Belæg i 1840 var 76 Mand, og hvortil har været anvendt indtil Ud-

gangen af 1840 en Sum af. 61,000 Spd-,' hidtil fornemmelig bestaaet iKunstmaskincriets Fuldførelse og Gru-

bens Lensning xfor Vand, faa at ingen egentlig Bjergværksdrift ved samme endnu har fundet Sted. Frem-

deles har Virksomheden ved Sølvværket bestaaet i Fortsættelsen af Kong Christian den Syvendes Stoll imod

fornævnte Gottes Hiilfe in der Noth Grube , hvortil har været tilstaaet af Storthing”eMt'j'ZJfl i1837 4000 fxog af

det-i 1839 3000 Spds aarlig, og hvilket Arbeide først begyndte i 13de Bergmaaned 1838, siden hvilken Tid

denne Stoll fra Søndre Instits-Sksærp,. hvor det gamle Stollarbeide ophørte , Xer indtil Udgangen af Aaret

1840 inddreven mod Nord 59 Lagter.

Den under Sølvværket hørende Krudtmølle, som forsynet ikke. alene Værket med det fornødne Krudt,

til Minering i Gruberne, men leveret ogsaa især i- den senere Tid, efterat Krudtfabrikationen er bleven væ-

sentligen forbedret, en betydelig Deel Krudt til Armeen, har i de her omhandlede fem Aar været i god Drift,

og den ved kongl. Resolution af 17de Decemb. 1836 approberede Ombygning af Krudtmollen er i Aaret

1840 tilendebragt. Krudtproductionen”har i de 3 Aar 1838, 1839 og 1840 været i Gjennemsnit omtrent

500 Centner til en Værdie af 11,000 Spd. aarlig, ved hvilken Fabrication Jndretningens Gevinst har været

i Gjennemsnit noget over 2,700 Spd. aarlig.

En ny, ifølge den af H. M. Kongen under 17de Octob. 1839 sanctionerende Storthingsbeslutning,

anordnet Direction for Sølvværket, er i October 1840 traadt i Virksomhed, og Bjergarbeiderne have i de

senere Aar, Tømmermænd og Forftbetsente iberegnede, været imellem 3 og 400, da ifølge en Beslutning af

Storthinget 1839 de faste Arbeideres Antal ikke maa overstige 360.

Foruden den kongsbergske Sølvværksdrist, finder nu ingen Bjergværksdrift Stedspaa de saakaldte ædle

Metaller. Det forlængst nedlagte Eidsvoldske 'Guldværks-G"ruber ophørte man allerede for næsten halvhundrede

Aar siden at drive paa Guld, ligesom de afsides liggende Gruber under Aardals Kobberværk i Indre Sogn

og Nordre Bergenhuus Amt, som i den første Fjerdedeel af forrige Aarhundrede erholdt en øieblikkelig udbredt

Navnkundighed for deres metallurgiske Skatte af Gulderts og gedigent Sølv, hvorved foranledigedes en ikke

ubetydelig Biergværksdrift i den Afkrog, hvori disse Gruber laae, ere allerede faa Aar efter Aarhundredets

Midte nedlagte, uden at man i nyere Tid, da der i Aarene 1821 og"1822 gjordes alvorlige Skridt for at

faae disse Gruber gjenoptagne, har kunnet bringe nogen ny Bjergværksdrift her istand, som imidlertid af sag-

kyndige Mænd har været tilraadet- Blandt de mange andre Steder, hvor man har troet at finde Spor as

ædle Metaller, maa især nævnes Tolstad-Aasen i VaageßPræstegseld i Nordre Guldbrandsdalen, der allerede
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fra Fortiden har havt Ord”for at indeholde Sølverts, ”hvorfor Stedet flere Gange har været undersøgt af

Bjetgkyndige, uden at endnu nogen Vished for eller imod det almindelige Sagn har været tilveiebragt.

Desuden har i den senere Tid den Loms Præstegjcld i Gnldbrandsdalen indsluttende Fjeldstrækning opvakt

Opmærksomhed, da man har troet de derværende Elve skulle afsætte Guld og Platina, hvorfor gjentagne

Gange, og sidste Gang i ”1836, Undersøgelser i Egnen bave været anstillede og Vaskningsforsøg med Elve- I

sanden foretagne, hvorved dog endnu ikke Spørgsmaalet om Platinaets Forekommen er fuldkommen afgjort.

Ligesaa har det været befundet, at den af Euphotid, Hornblende-Bjergarter og Serpentiu dannede, men med

bestandig Snee og Jis bedækkede Fjeldkjæde, der udgjør den imellem Ulfsfjorden og Lyngens Fjord i Tromsens

Distriet, Finmarkens Amt, udgaaende Halvs, har en paafaldende geognostisk Overeensstemmelse med den paa

Metaller saa rige uralske Bjergkjede i Rusland, især hvad de Forholde angaaer, under hvilke Platinaet fore-

kommer; men nogen nærmere Undersøgelse af denne Egn i geognostisk Henseende er endnu ikke foretagen.

Af Kobberpætkerne, hvisAntal i det syttende og attende Aarhundrede var større end nu, men hvoraf

flere bleve kun af kort Varighed, er, ligesom i Fortiden,'Røraas Værk af størsthigtighed Dette betydelige

Værks Virksomhed er udbredt over et Terrain af omtrent 65 norske Qvadratmile, paa hvilket en Folkemængde

af mere end 11,000 Mennesker, henhørende til Guldalens District i det Nordenfjeldske, samt Østerdalen i det

Søndenfjeldske, finder en Hovednæring ved den Rørelse, Værket bevirker. Det holder nu, efter atdet forhen

saakaldte Frederiksgaves eller Foldalske Kobberværk deri 1826 er indlemmet, fire langt fra hverandre liggende

Smeltehytter i Gang. og faaer sine Malme fornemmelig fra fem Hovedgruber, saavelsom fra forskjellige

Skjærper, og ved samme var ved Udgangen af Aaret 1840 ansat 41 Opsyns- og Re"gnskabsbetjente,'samt-168

faste Arbeidere, hvoraf 308 Grube- og 160 Hyttearbeidere, foruden de saakaldte Løsarbeidere, oder kun benyt-

tes til enkelte Tider, og hvis Antal sædvanligen har været om Vinteren 60 til 70, og om Sommeren 300 til

400, meest Børn. Productet af Grubedriften for dette Værk har i Aarene 1836 til 1840iAlt været 222,981

Skp. Malm, hvoraf 120,828 Skp. fra Værkets betydeligste Grube, fStorvarts-Gruben, og 47,673 Skp fra

den ligeledes vigtige Kongens Grube, og fra Værkets fire Hytter er i disse fem Aar tilsammentagne leveret

10,539 Skp. 19 Lpd. 11122 Pd. Garkobber, hvoraf 4,692 Skp. 21,4 Lpd.'" fra Røraas og 2,893 Skp. 12324

Lyd. fra Tolgens Hytte, samt 2058 Skp. 18 128 Lpd. fra Eidetsog blot 895 Skp. 69216 Lpd'. fra Lovise Hytte.

Saaledes har Productionen i disse fem Aar i Gjennemsnit været 2,108 Skp. Garkobber, altsaa noget større end

i Aarene 1830 til 1835, da den kun var 2017 Skp. 374 Lpd., men betydelig mindre end i Begyndelsen af

indeværende Aarhundrede, da Værket under en stærkere Drift leverede i Aarene 1801 til 1805 aarlig 2,862

Skpd. 10722 Lpd. Flere nye Anlæg ere i de sidste Aar istandbragt ved Værket, hvoraf den i 1835 paabe-

gyndte nye Stoll til Kongens Grube er det vigtigste og blandt de forskjellige saavel ved Grube- som Hytte-

driften indførte Forbedringer kan især nævnes flere nye Maskiners Anbringelse ved Storvartsgruben, en ny

Hyttebygnings Opførelse ved Røraas Hytte med en ved samme anbragt Ierncylinder-Blæsemaskine, saavelsom

Opførelse af dobbelte Høi-Smelteovne ved Røraas og Eidets Hytter. Værket er deelt i 172 Kurer eller

Actier, og Udbyttet pr. Actie har i Aarene 1836 til 1840 i Gjennemsnit været 11 Skpd. 12728 Lpd.' Gar-

kobber, Tiendekobberet fraregnet. Imidlertid er, som en Følge af Pengecoursens Forbedring og Kobberpriser-

nes Falden, Værdien af Actierne i den senere Tid falden, da disse, som i 1835 betaltes med 27 til 2800

Spd pr. Stk., ere i 1841 solgte for 2500 Spd0 pr. Stk., og har efter de Angelske Stiftelsers Regnskaber

Oveerskuddet pr. Actiei Aarene 1836 til 1840 i Gjennemsnit været 205 '25 Spd. aarlig. Derimod har Vær-

kets Overskud i Fortiden været betydelig større, saasom i de fordeelagtige Handelsaar 1803 til 1806, da

Overskuddet under de daværende høie Kobberpriser udgjorde i Gjennemsnit 938123 Ndr. pr. Part.

De øvrige nordenfjeldske Kobberværker ere af mindre Betydenhed. Eøkkens Kobberværk, der har

een Smeltehytte, Svorkmo Hytte kaldet, beliggende i Ørkedalen, samt en 122 Miil søndenfor HytteniMeldalen .
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beliggende Grube, Løkkens Grube, ved den første af hvilke har i den senere Tid stadigen været ansat 2 Be-

tjente og 36 Mand , ligesom den sidste havde ved Udgangen af 1840, foruden-to Opsynsbetjente, et Belæg

af 79 Mand, har i en Række af Aar været i svag Drift, I Aarene 1836 til 1840 er af Gruben udbragt

11,321 Tønder Malm, samt fra Hytten leveret 833 Skik 8328 LØ Garkobber, hvilken Production vel er me-'

get større end i de nærmest foregaaende Aar , da Værkets hele Udbringende i de ser Aar 1830 til 1835kun

var 712 SkJ 16528 8773, ligesom Værkets Ertracter udvise, at i1839, da Smeltningen gik for sig i8Maa-

neder, udbragtes 198 SkZ 3328 LT og i 1840, da Hyttedriften vedvarede 10122 Maaned, endog 234 SkØ

8324 LØ Garkobber, men Værksdriften har i. dette Qvinqvenninm aarligen medført Tab, da Værkets Udgifter

i disse Aar tilsammentagne efter Opgivende vare 60,914 Spd., medens Værdien af det udbragte Kobber kun

beløb til 55,162 Spdz 114 ß„ hvorved udkommer et Tab af 5,751 Spd. 6 ß. Der ere heller ikke nogen'

lovende Udsigter til en fordeelagtigere Værksdrift i Fremtiden for Haanden , især da Grubedriften aarligen

mere og mere Ubesværliggjøres derved, at Løkkens Grube er den dybeste og vidløftigste af alle nordenfjeldske ,

Gruber, hvorfor Nedlæggelsen af dette Værk, som man forgjæves har søgt at faae afhændet, nu er bestemt.

Ogsaa Tydalens Kobberværk, der ligger i Tydalens Sogn og Sælbo Præstegjeld, er sin Op-

løsning nær. Dette Værk er først opstaaet i 1835, da et Jnteressentskab i Sverige kjøbte den til Sælbo

Værk hørende Smeltehytte i Tydalen, samt derefter muthede endeel forladte Kobbergruber og Malmanviis-

ninger. Derunder høre tre Smeltehytter, hvoraf dog Tydals Hytte paa Grund af Brøstfældighed ikke har

været drevet, tilsammen med omtrent 10 Arbeidere, og een Grube, Ramsfjeld Grube kaldet, der foruden to

Opsynsbetjente havde ved Udgangen as 1840 et Belæg af 36 Mand. Dog har Værkets Drift stedse været

indskrænket, da dets Udbringende i Aarene 1836 til 1840 tilsammentagne knn har udgjort 366 SkS 2 LIZ

Garkobber. Under Værket høre ligeledes Grønskals Jernmalm-Anviisninger, hvilke i de her omhandlede fem

Aar ikke have været drevne , ligesom en paatænkt Marsovn med Stangjernshammer, som Værkseierne ved

Kongl. Resol. af 27de Marts 1839 erholdt Tilladelse at anlægge, paa Vilkaar at Marsovnen inden tre Aar

fra BevillingensiDato skal være sat i Drift, var ved 1840 Aars Udgang endnu ikke kommen i Stand.

Af større Betydenhed er det saakaldte Sælbo Kobberværti, der dog nu, efterat foranførte Tydalens

Værk er samme fraskilt, ikke længere vedkommer Sælbo Præftegjeld, men ligger i det tilgrændsende Mærager

Sogn under Størdalens Præstegjeld, hvor Værket har to Gruber, nemligLillesjelds Grube , der er den be-

tydeligste, og Thorsbirk Grube, samt to Smeltehytter, Gilsaa og Mærager„ tilsammen med 120 faste Arbei(

dere. Productionenhar været i Aarene 1831 til 1835 tilsammen 1108 eller i Gjennemsnit 221325 SkJ

Garkobber aarlig, men i Aarene 1836 til 1840 i detHele 2034 SkF eller i Gjennemsnit aarlig 406425 SkØ

Garkobber, og angaves Værdien af Kobberproductionen i 1836 til 1838 til 60,712 Spd. eller i Gjennemsnit

aarlig 20,247123 Spd., medens Driftsomkostningerne beløbe til 46,103 Spd., eller i Gjennemsnit aarlig

15,367923 Spd. Værkets Drift er ”saaledes i Tiltagende, da der af det anførte Qvantum Kobber udbragtes

i 1839 532128 og i 1840 634128 SkiZ, og uagtetVærket i de sidste Aar har været udsat for flere Uheld,

især i 1838 da Smeltehytten i Mærager -afbrændte, ere dog ved Grube- saavelsom ved Hyttedriften For-

bedringer indførte og nye Indretninger foretagne , ligesom Actierne i Værket, som for nogle Aar siden be-,

taltes med 4 til 500 Spd., nu ere is e'n Priis af 1000 Spd. pr. Stk. Dette Værks i senere Tid tiltagende

Virksomhed har ogsaa havt en velgjørende Indflydelse paa Næringsveiene i de tilgrændsende Bygder, hvoraf

ikke blot detfattige Mærager Sogn, som tæller 1500 Indbyggere, har sin vigtigste Næring af Værket, men

tillige de øvrige Sogne af Størdals Præstegjeld, samt for en Deel Skogns Præstegjeld, derfra hente For-

tjeneste, ligesom de svenske Grændseboere for deres Kul erholderKorn fra Værkets Magasin

Til de nordenfjeldske Kobberværker hører endnu Altens Kobberværk, beliggende i Vest-Finmarken

i det Inderste af Altens Fjord. Det eies af et Participantskab, hvis Medlemmer fornemmelig1 boe i Eng-
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land, og er optaget i- 1826. Under samme ere 6 mereeller mindre lovende Gruber i Kaasjorden, ved hvilke

tilLettelse for Malm- og MaterialtransporterJernbaner exe anbragte , samt en syvende rigere Grube 1114

Miil fra Kaafsorden.' Den Malm, som udbragtes af disse Gruber, udførtes raa tilEngland, indtil en Smelte-

hvtte i Begyndelsen af 1839 kom i Stand, siden hvilken Tid Smeltning paa Stedet har taget sinBegylrdelse„

og i det Hele har man af de vundne Malme i Aarene 1836 til 1840 udbragt 7351 SkZ Kobber. Med

Værkets tiltagende Virksomhed er ogsaa Antallet as Værksarbeiderne aarlig forøget, og ved Udgangen af1840

var deres Tal i det Hele 357 Mænd, 150 Qvinder og 127 Børn, hvilke Arbeidere med deres Familier ud-

giøre mere end 1000 Mennesker, hvorved i en forhen ubeboet Egn er opstaaet en Koloni af forskjellige Folke-

slag, Qvæner, Norske, Svenske, Englændere og Tydskere. Værket er af megen Vigtighed for Altens District,

da dets Virksomhed udstrækker sig i en vid Omkreds , og man antager at dets Drift sætter i Circulation en

Capital af 90 til 100,000 Spd. aarlig, ligesom der er de bedste Udsigter til at det fremdeles vil blive i sta-

dig Drift. , 8 ' x

Desuden ere i det Nordenfjeldske trende i dennyeste Tid paabegyndte, men endnu ikke i fuldkommen

Stand-bragte Kobberværker, nemlig et paa Nordmør under Romsdals, et andet iLofoten under Nordlands

Amt og et tredie iTromsens District under Finmarkens Amt. Ved det første af disse, hvorunder høre nogle

i 1835 muthede Kobbergruber paa Averøen inernæsJPræstegjelm paabegyndtes Driften i 1836, og derunder

muthedes i 1837 en Kobbergrube paa Øen Smølenß der har hørt til det i forrige Aarhundrede drevne Smø-

lensÄKobberværk Fra formeldte Tid har Grubedriften været fortsat, hvorved til Udgangen af 1840 var ud-

bragt omtrent 1000 Tdr. Malm, men det er ikke før ved Udgangen af 1841 at Smeltehytten, der ligger 1116

Miil fra Gruberne paa Averøen, er kommen i Stand, og hvor da Srneltning er begyndt, hvortil anvendtes

Steenkul, da Omegnens Skove ikke kunne afgive de fornødne Trækul. Værket tilhører et Jnteressentskab,

og skjønt der til Udgangen af 1840 kun var indvundet et Netto Provenu af 400 Syd. for en til England

udskibet Ladning Malm , ere dog Actierne i Værket i» stigende Priis og betaltes i1840 med 320 til 340 Spd.

pr. Stk. Det andet og senere paabegyndte Kobberværk er paa Gaarden Vatnefjord iGimsø Sogn og Vaa-

gens Præstegjeld i Lofoten hvor ,en Kobbermalmanviisning er muthet i Mai 1839 og taget i Drift det føl-

gende Aars April, hvorefter der i en Tid as fem Maaneder ved ni Arbeidere udbragtes omtrent 200 Tønder

Malm. Da Udsigterne for den fremtidige Drift her ere meget lovende , er det at vente at Værksdristen vil

betydeligen udvides. Endelig er Anlægget as et tredie Kobberværk i de sidste Aar af et Jnteressentskab paa-

begyndt ved Baddern, en Arm as Qvænangfjorden i Skjervø Præstegseld under Senjen og Tromsens Fogde-X

rie'„ hvor en Grube er sat i Drift, omtrent 112 Miil fra Søen, og man har begyndt at inddrive en Stoll

til samme. x

Foruden de anførte Anviisninger har ogsaa, den gamle Forberg Grube paa Ytterøen i Juderøens

Fogderie, der først optoges allerede i den anden Fjerdedeel af det syttende Aarhundrede, samt paa Ny blev

sat i- Drift i Midten af det attende Aarhundrede , i den sidste Tid opvakt Opmærksomhed, da et Jnteressents

skab i Trondhjem har iSlutningen af 1840 begyndt at oprense denne Grube. Imidlertid er det endnu uvist,

hvorvidt— nogen stadig Drift her kan ventes at ville finde Sted , hvilket ogsaa kan siges med Hensyn til den

ligeledes i-- 1840 paabegyndte Bjergværksdrift i Skougdalen under Stadsbygdens Præstegjeld i Fosens Fogde-

rie, hvor nogle Gruber ere optagne, der-allerede i det syttende Aarhundrede vare i Drift under det dengang

saakaldte Skougdalske ·Kobberværk, og af hvilke atter en Deel Malm udbragtes i de sidste Aar af det attende

Aarhundrede. -

Det Viesienfjeldsky hvor drivværdige Malmanviisninger ingenlunde mangle, har ingen Bjergværksdrift

paa Kobber, hvortil Aarsagen fornemmelig maa søges i de herværende Distrieters mindre Skovrighed, da man

hidtil har anseet Skov som en nødvendig Betingelse for Driften af deslige Værker. Her har ogsaa i For-
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tiden været fire Kobberværker, nemlig Enigheds Kobberværk i Ryfylke, Lilledals eller Christiansgaves Værk i

Sønthordlehn, Aardals Værk i Indre Sogn og Grimmeliens Værk i Søndsjord, hvoraf det sørste og sidste

dog kun havde en kort Varighed, men det andet optoges flere Gange, ligesom ved Aardals Værk i sin Tid

en betydelig Drift paa flere Metaller fandt Sted, og det er maaskee at vente, at det for 50 til 60 Aar siden

forladte Christiansgaves Kobberværk nu igjen vil kunne komme i Stand, da nogle af de mange Under samme

i sin Tid drevne Gruber nyligen ere muthede af et Jnteressentskab i Bergen, hvorhos det er at forudsee, at

en eller slere afzdeemange nedlagte Gruber under Aardals Værk, Uagtet de paa Grund af Beliggenheden

med sammes Drift forbundne Vanskeligheder, tidligere eller sildigere ville ”vorde Gjenstand for Ber”gkyndiges

Opmærksomhed og saaledes atter optages, hvortil man ikke kunde bringe det for et Snees Aar siden, da

der, som allerede anført, alvorligen arbeidedes til dette Øiemed.

J det Søndenfjeldste, hvor man heller ikke mangler Kobberanviisninger, og hvor Driften paa dette

Metal her i Landet først fandt Sted , da man mere end et Aarhundrede før Røraas Kobberværk optoges,

havde en vigtig Bjergværksdrist paa Kobber i Øvre Tellemarken og tilgrændsende Sandsvær, i hvilke Di-

stricter denne Næringsvei her i Riget først synes at være opstaaet, har,dog i de sidste halvhundrede Aar

næsten ingen Kobbertilvirkning fundet Sted. Den store Vandflom i 1789* tilintetgjorde Bjergværksdriften i

det nordlige Guldbrandsdalen, denne Vandflom standsede tillige Quikne eller Inset Værk i det nordlige Øster--

dalen, som senere kun gav et ringe Udbytte og endelig aldeles nedlagdesiAaret 1812; af de Eidsvoldske paa

Kobber drevne Gruber er kun i det nittende Aarhundredes første Aaringer en ganske ubetydelig Deel Kobber-*

malm udbragt, og den Drift paa Kobber, som i det sidste Decennium af forrige og første Decennium af

indeværende Aarhundrede fandt Sted paa flere Anviisninger i Rolloug Præstegjeld i Nummedalen, udbragte

ligeledes næsten Intet og ophørte snart, ligesom ved det i nyere Tid- et Par Gange gjenoptagne gamle Om-

dals Kobberværk i den vestlige Deel as Øvre Tellemarken, som tilsidst dreves i nogle Aar af indeværende

Aarhundredes tredie Dgeceunium for et engelsk Jnteressentskabs Regning, al Bjergværksdrist siden 1828, er

' ophørt. Imidlertid er i de sidste Aar et nyt Kobriberværk opstaaet paa nogle af de mange Anviisninger af

dette Metal, som Numedal og Sandsværs Fogderi frembyder, nemlig det saakaldte Vinoren Kobberværk,

noget nordenfor Kongsberg, hvis Grubedrift først begyndtes i 1838, og hvis Smeltehytte først kom iStand 3-

1840, i hvilket Aar Productet dog var indskrænket til 10 Skpd. Garkobber, medens Værket i det Hele be- "

skjeftigede 40 Arbeidere. Ligesaa ere i 1840 fire Gruber muthede i Hjerdals Præstegjeld i Øvre Tellemar-

ken, hvoraf dog endnu ”kun den ene er tagen iDrift, hvilke Gruber formeentlig henhøre til de flere i bemeldte

Præstegjeld i forrige Aarhundrede drevne Kobbergruber,

J det Hele er, efter det Anførte, i Aarene 1836 til 1840 Udbragt et Qvantum af 21,124 Skpd.

Kobber, der gjør i Gjennemsnit for ethvert af disse Aar 4,2244i5 Skpd., saa at Kobberproductionen har været

en god Deel større end i de nærmest foregaaende Aar, da der efter Medium af,.. Aarene 1830 til 1835 kun er

udbragt 2376 Skpd. aarlig. Denne forøgede Production maa fornemmelig tilskrives Altens Værks stærkere

Drift og den betydelige Forsmeltning, som i Aarene 1839 og 1840 ved dette Værk har fundet Sted. Med

den forøgede Production as Kobber er ligeledes Udførselen deraf tiltagen, da her i Aarene 1836 til 1840

udførtes i Gjennemsnit aarlig 2,9174- Skpd. Garkobber og 105 Skpd. valtset Kobber, medens i Aarene 1830

til 1835 Udførselen i Gjennemsnit var af sørste Sort 2000 Skpd. og af sidste 77122 Skpd., og hvorledes

Udførselen af disse Artikler i den her omhandlede Periode er gaaen fremad, skjønnes deraf, at as Garkobber

Udsørtes i 1836 2,500 Skpd , men i 1839 3,400 og i 1840 3,800 Skpd., samt af valtset Kobber i det

første Aar 38 Skpd., men i det andet 147 og i det tredie 216 Skpd.,c Saaledes er med den tiltagende Til-

virkning ogsaa Rassineringen af Kobberet skredet fremad. Derimod er Udførselen as Kobbererts, som egentlig

kun har fundet Sted fra Altens Værk, i høi Grad formindsket, da denne Udførsel, som ud4gjorde i 1836
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111,000 og i 1837 11,200 Skpd., faldt i 1838 til 4900 og i 1839 til 2200 Skpd., samt var i 1840 blot

5.71 Skpd. Det er ogsaa sandsynligt, at Kobberproductionen, i Betragtning af de slere i des sidste Aar paa

forskjellige Steder optagne Gruber og Skjærper, vil for Fremtiden tiltage, da man af Bjergvidenskabens Frem-

skridt her i Landet kan med Grund vente, at en hensigtsmcessigere Driftsmaade vil indføres, hvorved Bjerg-

værksdriften vil blive mere lønnende, ligesom Lysten til denne Næringsvei efterhaanden synes at tiltage.

Denne Green af Bjergværksdriften har desuden i den nyere Tid nydt nogen Nedsættelse i de paa samme

hvilende Afgifter. Af disse Afgifter, der oprindeligen bestode i Tiende og Accise, er nemlig Tienden ved

Skatteloven af 1827 nedsat til det Halve, eller 5 pCt. af Productionen, og Accisen er ved samme Lov

bortfalden. - ,

Iernværksdriften, der næsten ene indskrænker sig til det Søndenfjeldfke, ligesom Kobberværksdriften

har sitHovedsæde i det Nordenfjeldske, er heller ikke i den her omhandlede Periode aftagen. Iernværkernes

Antal er imidlertid i de senere Aar blevet mindre, da Eidsvolds Værk har ophørt at regnes blandt disses

Talsefterat Værkets Indretninger og Eiendomme i Aaret 1837 ere solgte til forskjellige, ligesom Oudalens

Jernværk, hvis Drift, der ikke kunde svare Regning, for længere Tid siden var standset, er i Slutningen af

denneé Periode nedlagt, og flere andre Værker have as forskiellige Aarsager været i svagere Drift, da Kongs-

berg Jernværks Marsovn ikke har været drevet siden 1833, Mosse Værks Marsovn ikke har været i Gang i

tre af Periodens Aar, og ingen Production ved Bolvig Iernværk i den senere Tid har funden Sted. Deri-

mod have flere af de øvrige Jernværker betydeligen Udvidet deres Virksomhed. Saaledes er Productionen ved

Bærums Iernvcerk, der i denne Periode foruden den ældre har faaet en ny Marsovn, ikke lidet forøget, da

sammes Marsovns Produet har i disse Aar i Gjennemsnit været 7366 Skpd. Jern, medens det ligeledes

betydelige Fritzø Jernværk i samme Tidrkun leverede 5,700 Skpd. Raajern og Støbegods, og Hassel Jern-

værk, som efter en mangeaarig indskrænket Drift kom i 1837 i nye Eieres Hænder, har i de paafølgende Aar

havt en Production af 2,900 Skpd. Raajern og Støbegods aarlig. Fossum og Holdens Værker have ligele-

des en tiltagende Production at fremvise, da det første, som er et af Landets betydeligste Jernværker, har i

de her omhandlede fem Aar leveret i Gjennemsnit aarlig 6,520 Skpd. Raajern, 1,568Skpd. Støbegods og 3,500

Skpd. Stangjern, og har dette næst Næs Jernværkhavt den største Stangjernsproduction, ligesom ved Holden

Værk, hvis Drift i den senere Tid mere og ”mere er udvidet, Marsovnens Product har i 1839 oversteget

5000 og i 1840 endog 6000 Skpd. Ogsaa de tre vestligere Jernværker have været i god og stadig Drift.

Næs Værk, et af Landets vigtigste og bedst drevne Iernværker, der leveret meget og fortrinligt Støbegods,

har i Aarene 1836 til 1840 været mere produetivt end nogensinde forhen, da der fra dets Marsovn er ud-

bragt aarlig mere end 6000 Skth og i de to sidste Aar endog næsten 7000 Skpd., hvoraf mellem 13 og

1500 Skpd. Støbegods, ligesom Stangjernstilvirkningen har været større her end ved noget andet af Landets

Jernværker, og FrolandsJernværk, hvis Drist, efterat Værket i Aaret 1832 er kommet i nye Eieres Hænder,

er blevet meget udvidet, har fra den Tid, til Held for dets Omegn, hævet sig til en temmelig betydelig Høide,

da det, foruden Støbegods, som er Værkets Hovedproduct, har betydelig forøget Stangjernsproductionen, der 1

i Aarene 1836 til 1840 er stegen til 1624 Skpd. aarlig, ligesom fra Værket er leveret en Mængde Skibs-

og Bygningsspigen Ved Egelands Værk derimod, hvor Stangjerns-Fabrieationen er Hovedsagen, og hvor

der af:xStøbegods ikke leveres synderlig mere end til Værkets egen Fornødenhedudfordres, har af Marsovnens

Product. 3032 Skpd. aarlig, ikkun 277. Skpd. af Værdi 2495 Spd., været Støbegods, men fra Hammerne

er Udbragt aarlig 1957 Skpd.

Blandt de flere, mere eller mindre betydelige Malmfeldt, hvoraf disse Iernværker underholdes, er det

vigtigste i Nedenæs-Fogderi, hvor det fornemmelig indtager en Strækning, tildeels langs Kysten, af Øiestads,

Østre Molands ongolts Præstegjelde, hvorfra ikke alene Fogderiets egne, men for en stor Deel ogsaa de
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østlandfke Jernværker, forsynes med den fornødne Malm. Skjønt flere af de herværende Gruber i den senere

Tid ere drevne stærkere end i Fortiden: maa dog Grubedriften antages snarere at være indskrænket end udvi-

det, da slere af de østlandske Jernværker have i det sidste Qvinqveunium forladt deres her havende Gruber.

Saaledes har Fossum Jernværk nyligen ophørt med Driften af dets Gruber i denne Egn og indskrænket sig

til Forbrngen af de Malme, der findes i Værkets egen Omegn, Eidsfos Værk har heller ikke i det omhand-

lede Tidsrum bearbeidet sine i Nedenæs Fogderi eiende Gruber, ligesom Hassel Jernværk nu kun henter lidet

Malm herfra. Desuden har Nedre Tellemarkens og Bamble paa Jernmalm saa rige Fogderi vigtige Gruber,

deels omkring Fossum Vækk, dette tilhørende, og deels paa Øerne Langø og Gimø i Sannikedals Sogn,hvor-"

fra Fritsø og Bærums Værker saae en stor Deel Malm, hvortil endnu komme de saakaldte Fæhns Gru-

ber i Holdens Præstegjeld paa Nordsøvandets Vestside, lhvilke ere blandt de faa Gruber her i Landet, som

drives paa Blodsteen,. og hvorfra Holdens, Bolvigs, Fossums og Eidsfos Jernværker for en stor Deel for-

synes med Malm. Endelig ere paa Eget og Modum i Buskeruds Fogderi nogle Jernmalmgruber i Drift,

hvis Malme anvendes ved Hassel, Kongsbergs og Eidsfos Værker.

Forøvrigt er i de sidste Aar en stor Forandring foregaaeti Jerntilvirkningen, da man har anvendt

engelske Opfindelser, deels til Besparelse af Kul ved Jernsmeltningen og deels til Forædling af Stangjernet.

Saaledes er Marsovnsdriften forbedret ved Indbringelse af varm Luft i Marsovnen, hvilken Luftophedning,

der først for omtrent 8 Aar siden her i Landet er bleven anvendt, er efterhaanden indført ved Bærums,

Hakkedals, Mosse og Eidsfos Værker, saavelsom ved Moholts Marsovn under Fritsø Jernværk, hvorved en

forholdsmæssig Forøgelse af Productionsmængden er bevirket. Den anden Opfindelse, nemlig Anvendelse-af

smaa engelske Fersknings-Herder istedetfor de forhen brugte tydske, der nu er indført ved Næs, Frolands og

Egelands Værker, samt ved Fossnm og Maridals Hammere under Bærums Værk, og formodentlig paa flere

Steder, har den Fordeel at Stangjernet derved forbedres, fordi Nujernet ved denne Ferskningsmethode bedre

gjennemvirkes af Ilden, hvilket har havt en væsentlig Indflydelse paa Stangjernstilvirkningen ved flere

Jernværker.

Til de Søndenfjeldske Jernværker maa endnu regnes Øiensiøfos Jernværk, eller saakaldte Blæsterbrng

i Tryssild Præstegjeld under Østerdalens Fogderi, skjøndt dette Værk ingen Malingrnber har, da Anlæggets

Øiemed blot er at forædle Myrmalm. Dets Drift, som begyndte i 1834, har imidlertid endnu været meget

indskrænket, da det hcir havt mange Vanskeligheder at kjæmpe imod og der ere kun svage Udsigter til at Værket

vil kunne faae nogen Indflydelse paa Næringsveiene i den Egn, hvori det er anlagt.

Vesten- og Nordenfjelds har Iernværksdriften aldrig naaet nogen Høide, og Vanskeligheden ved her at

tilveiebringe det til en saadan Drift fornødne Brændematerialz vil stedse, for saavidt de fleste Egne angaaer,

være en Hinder for denne Drifts videre Fremme. Det saakaldte Sourdalens Jernværk i Søndsjord, som kom i Stand

i1773, blev kun af faa Aars Varighed og afgav et ringe Product, og Osens Jernværk i Romsdals Fogde-

rie, skjønt det som Værk var til i næsten fem og tyve Aar, forblev dog stedse af liden Vigtighed og nedlag-

des i 1782. Det eneste Jernværk, som har vedligeholdt sig i det Nordenfjeldske, er Mostamcirkens, der lig—-

ger to Mile indenfor Trondhjem, er først optaget 1664, men igjen nedlagt 1695, hvorefter det atter optoges

i 1757, siden hvilken Tid det har været i Drift. Dets Malmgruber ere imidlertid meget adspredte, hvorfor

Malmtilgangeu paa Grund af Malmens lange Transport er vanskelig, og da Brændmaterialet i denne Egn,

der ligger saa nær Trondhjem, er kostbart, har Værksdriften stedse været indskrænket. Derfor er i den hele

Periode Ufra 1836 til 1840 ikkun udbragt 1161 SkJ 13324 LF Raajern og Støbegods, og 1620 SkF 9122

LS Stangjern, men i Forhold til Productionens Størrelse leveret dette Værk en stor Deel forædlet Jern,

saasom Ankere, Drægger, Ambolter m. m., foruden Baandjern og Spiger, og da der, som allerede ommeldt,

er fra 1840 indført et sparsommere Forbrug af Kul ved Marsovnsblæsningen, saavelsom en større Orden
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og Omhyggelighed ved Smedningen, er det at vente, at Værkets Forfatning derved vil forbedres. At det

ogsaa 1" den nyeste Tid harværet paatænkt, at istandbringeet nyt Jernværk i det Trondhjemske, hvortil Be-

villing Under 27de Marts 1839 er meddeelt, er allerede ovenfor anført ved den afgivne Efterretning om det

saakaldte Tydalens Kobberværk, dog synes endlnrikke at være gjort noget ved dette Anlæg, der efterOm-

stændighederne maaskee vanskelig vil bringes i Stand. U

Ifølge de anførte Data er Jernværksdriften her i Landet snarere i Fremskridt end Tilbagegang

Efter den vedføiede Tabels Udvisende Litr. 13. har nemlig Jernværksproductionen i Aarene 1836 til 1840 i

Gjennemsnit aarlig været af Raajern 31,800 SkF, af Støbegods 10,400 SkZ og af Stangjern 25,930

SkJ-, hvilken Production er noget større end i de nærmest foregaaende Aar , dla den efter Medium af de

fem Aar 1830 til 1834 var af Raajern aarlig 30,000 SkJ, øg af Støbegods ligesaa 9000 SkT , samt af ,

Stangjern efter ,Mediu1n af 3122 Aar, fra 1ste Januar 1830 til 1ste Juli 1833, 23,900 SkT, og ikke min-

dre end i den for Jernproducternes Afsætning langt heldigere Periode fra 1780 til 1806, i hvilken Periode

Productionen i deheldigste Aar ikke synderligen synes at have oversteget 40,000 SkF af Støbegods og

Stangjerm Seer man derimod hen til Jernværksproductionen i de første fem Aar efterat Berganordningen

af 7de Septbr. 1812 traadte i Kraft, d. e. i Aarene 1813-4817, der var Bjergværksvæsenets Vanmagts-

Periode, da blev Resultatet af det sidste Qvinqvenniums Bjergværksdrift end mere fordeelagtigt , thi i be-

meldte fem Aar findes Gjennemsnitsproductionen for Jernværkerne blot at have været 7900 SkJ Støbegods

og 10,900 SkIZ Stangjern.

Jernværksdriften har ligesom den øvrige Bjergværksdrift her i Landet erholdt en tiltrængt Lettelse i

den senere Tid med Hensyn til Afgifter. Oprindeligen erlagdes Afgiften af de asgiftspligtige Værker med

et bestemt Pengebeløb, under Navn af Tiende , der udgjorde for samtlige Værker 5000 Rd. ; men Bergan-

ordningen af 7de Sept. 1812 bestemte Afgiften til visse Procent af Værkernes Product1on , nemlig5 pCt.

af Raajern, 7 pCt. af Støbegods og 1 pCt. af Stangjern. Fra 1ste Juli 1833 er Afgiften af Stangjerns-

tilvirkningen bortfalden, og ved Storthingsbeslutning af 1839 Afgiften af Marsovnens Prodnct nedsat til

31,2 pCt. af Raajern og 3122 Pd. Raajernsfor hvert Centner udbragt Støbegods Uagtet denne Nedsættelse

af Productionsafgtften og de ommeldte Forbedringer har havt en fordeelagtig Indflydelse paa Værksdriften,.

og uagtet de anførte Forbedringer , der have medført Besparelse af det for Driften nødvendigste Material,

yttrer dog Nedenæs Amt, med Hensyn til de vestlandske Iernværker, at deels forandrede Salg-Conjuncturer,

deels de store Omkostninger, der ere forbundne med den engelske Smedie, have bevirket, at Værkernes Stil-

ling er snarere slettere ved Enden af- det her omhandlede-Qvinqvennium end ved sammes Begyndelse. Jern-

prisernes stærke Fald 1" Sverige har ogsaa havt Indflydelse paa alle de Markeder, hvor norsk Jern sælges,

saa at Jernet af den Aarsag paa udenlandske Markedet kan ansees falden 25 pCt. i de sidste Aar. Disse

for de norske Jernproducters Afsætning udenrigs mindre heldige Conjuncturer have ogsaa havt til Følge, at

Udskibningen af Jern her fra Landet i det sidste Decennium meget er aftagen, thi i Aarene 1836 til 1840

er udført af Støbegods 570 SkAJ og af Stangjern 11,370 SkØ aarlig, medens Udførselen af disse Ar-

tikler tilsammentagne beløb i de ser Aar 1830-4835 til 15,744 Skiz, og 1' Aarene 1826-1829 til 17,952

Sk”T aarlig. Den betydeligste Udførsel af Jernproducter finder Sted gjennem Porsgrunds og Øster-Riisøers

Tolddistricter, samt for en mindre Deel fra Laurvig, og endnu mindre fra Christiania, hvor Jernudførselen

fra3 til 4000 Skkö aarlig, som den var i Slutningen af forrige Aarhundrede, nu er falden til 1000 Sk”tZ

aarlig Ligesom i Fortiden gaaer det Meste af det udførte Jern til Danmark, hvilket især gjelder om Stø-

--1i)egodset, uagtet Udførselen heraf i høiere Grad end af Stangjernet er aftagen, efterat den Toldfrihed, som

før 1814 sandt Sted med Hensyn tit Jndførsel af Jern fra Norge til Danmark er ophørt, og efterat man

i Danmark selv har lagt sig Jernstøberier af Ovne m. m. til. Imidlertid er ogsaa i disse Aar gjennem
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Øster-Riisøers Tolddistriet til britiske Havne udført en ikke ubetydelig Deel Stangjern, da Egelands Jern-'

værks Stangjern af alt norsk Stangjern betales høiest ved de engelske Staalfabriker, fordi det er befundet

fortrinlig skikket til Staaltilvirkning.

Blyværker ere nu ingensteds her i Landet i Dr1ft , men kobberholdige Blyertser samt Blyglands

findes paa mange Steder i det Søndenfjeldske, saasom i Øvre Tellemarken, i Sandsvær, paa Eger, paa

Hadeland, Øvre Rommerige og i andre Egne. Allerede i det syttende Aarhundrede vare sølv- og kobber-

holdige Blygruber i Drift i Øvre Tellemarken og Kongsbergs Omegn, det egerske sølv- og kobberholdige

Blyværk dreves i dén første Halvdeel af det attende Aarhundrede, men nedlagdes med betydeligt Tab i

1759, ligesom Konerud Værket, der dreves i samme Periode, nedlagdes nogle Aar senere. J den nyere Tid

kom et Blyværk i Skand paa Gaarden Steensby i Eidsvolds Prgld., hvilket sattes i Drift i 1784 og is

nogen Tid var forenet med det Eidsvoldske Guldværk, men ingen videre Fremgang fik, hvorfor det allerede

ie1791 nedlagdes, og det Hadelandske Blyværk, som i 1793 anlagdes, fornemmelig paa nogle forhen drevne

Blyskjærperi Jevnager 'Præstegjeld, kom heller ikke til, nogen Fuldkommenhed. Siden den Tid har ingen

Drift paa Bly fundet Sted, da et'Blyværk, som man for omtrent et halv Snees Aar siden agtede at an-

lægge i'Nærheden af Ladestedet Farsund, ikke kom i Stand.

Derimod har man i den nyere Tid havt en betydelig Drift paa Kobolt. Dette Mineral, der først

opdagedes her i Landet i 1772 og gav Anledning til Anlægget af det Modumske Blaafarveværk, som paa-

begyndtes i 1778, men først flere Aar derefter kom i fuld Stand, brydes i den nordlige Deel af Heggens

Hovedsogn samt tilstødende Deel af Snarnms Annersogn Under Modums Præstegjeld, hvor Koboltcn findes

i Mængde, og Driften paa dette ·Mineral er blevet meget udvidet, især efterat fornævnte forhen Staten til-

hørende Blaafarveværk i Aaret 1822 er kommet i Privates Eie og blevet et af Landets vigtigste Værker.

Modums Blaafarveværk har et Grubedistrict, der indtager en Længde af omtrent 1400 Lagter og er ind-

deelt i fire Grube-Revierer, hvoraf Sydgruberne og Mellemgruberne ere de vigtigste, med flere dertil hørende

Stoller, af hvilke en af 90 Lagters Længde indbringer til det dybeste Gesenk af Syd Gruberne, der har

en Dybde af 33 Lagter, og Mellemgruberne løses af to Stoller, hvoraf den ene af omtrent 35 Lagters

Længde indbringer til en Dybde af 10 Lagter. Af Pukværkerne er ved Hovedpukværket 52 Stempler iVirk-

somhed, foruden to fraliggende Pukværker, det ene med 6 og det andet med 18 Stempler, og vare ved Ud-

gangen af 1840 ved bemeldte Gruber og Pukværker 7 Stigere og 1258 Arbeidere, som med de ved disse

Indretninger ansatte Betjente udgjorde i Alt 400 Familier med 1628 Individer. Hytteindretningerne, be-

staaende af forskjellige Calcineer-Tempereer- og Smelteovne, Farvemøller m. m., beskjæftigede til samme Tid

78 Arbeidere, foruden Opsyns- og Regnskabsbetjentem fl., som i Alt udgjorde 71 Familier med 330 Indi-

vider, saa at der til den anførte Tid levede ved Værket 1958 Mennesker i 474 Familier. Productionen

angives at have været 1 Gjennemsnit i de5 Aar fra 1835-4839 af Blaafarve og Eschel 2500 Centner,

af Saflor 1300 Centner og af urenset Arsenik 350 Centner , foruden at i1839 27 og i1840 12 Centner raa

Potaske tilvirkedes, og angaves Productionens Totalbeløb i det første Aar til133,100, i det andet t1l 127,100,

4 i det tredie til 142, 500, i det fjerde til 147,300 og i det femte til 143,730 Spd. ' Den største Deel af den

tilvirkede Blaafarve og Saflor har bestaaet i de finere og fineste Sorter, da de ringere Sorter”svare mindre

Regning.

Til de Forbedringer, der ere indførte ved Værket, kan, forsaavidt Grube- og Pukværksdriften an-

gaaer, regnes Anvendelsen af Jernbaner, xIndretningen af et Vaskeværk ved Mellemgruberne; Mdførelsen

af Stødherde ved Hougfos Pukværk, og Anlægget af en ny Malmvei, samt sved Hyttevæsenet Anvendelse

as Reductionssmeltninger, hvorved simple Koboltsliger kunne forædles, og Indretningen af Farve-Rivema-

skiner, hvorved Farvefabrikationen lettes. Naar undtages den med Hensyn til Pengeværdi ubetydeligr Ar-
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tikel, ildfast ,Leer, som erholdes fra Udlandet, præsteres de øvrige Materialier, bestaaende af omtrent 5000

Lagtet Brændeveed, 8 til 900 Læster Kul, 1300 Centner raa Potaske m. m.'sra Værkets Omegn, ligesom

noget Korn leveres fra Christians og Hedemarkeus Amter. De Pengesummer , som i de omhandlede fem

Aar have været satte i Circulation ved Værket, fornemmelig i Buskeruds Amt, angives at være i det første

Aar 93,000 Spd., i det andet 109,600 Spd.., 1" det tredie 136,800 Spd. , i det fjerde 157,000 Spd. og i

det femte 158,000 Spd,

Foruden foranførte Værk dreves paa samme Grubefeldt det saakaldte Snarums Koboltvcerk, der

dog hidtil, paa Grund af dets Beliggenhed saa nær det ældre Værk iog de dette tilstaaede Rettigheder, har

været underkastet mange Indskrænkninger af dette, indtil i 1840 ved en Forening mellem disse Værkets Eiete

Grubefeldtet for ethvert af bemeldte Værker et bestemt saaledes, at den øvre eller nordlige Deel af Sua-.

rums Sognet tilfalden Snatums Kobberværk, der hidtil ingen Smeltehytte har havt i Gang, saa at dets

Virksomhed har været indskrænket til at levere alene den saakaldte Zaffer eller Saflor.

Af disse Værkets Producter et efter Middeltallet af Aarene 1836 til 1840 udført af Blaafarve

12,279 Centner og af Zaffer 6164- Centner. Hovedudførselen gaaer til Storbritanien, og dernæst til Hol-

land, Belgien, Frankrige og Tydskland.

En Vjergværksdtift, som den nyere Tids Opdagelser have givet Anledning til, er Driften paa

Chrom-Malm. Chromjernstenen fandtes først her i Landet i 1830 paa Forstenen, et Bjerg paa Vestsiden

af Glommen i-· Tønset Præstegjeld i Østerdalen, hvor der fra en i 1819 muthet Skjærpning bragtes i nogle

Aar en Deel Etts til Christiania , hvor den anvendtes til Farvefabrikation. ”Senere ”fandt man Chromjern-

steen i Rødhammerbjerget østenfor Røraas, og efterhaanden opdagedes adskillige Chrommalm-Anviisninger i

Røraas Præstegjeld, hvorfra i Begyndelsen store Qvanta af denne Malm, til liden Fordeel for Eierne og

Landet, udførtes i raa Tilstand til Udlandet, da Trondhjem deraf afsendte i Gjennemsnit i Aarene 1827 til

71,831 aarlig 1575324 SkFJz men efterat i 1831 til dette Products Forædling en Chromfarvefabrik et op-

staaet i Nærheden af Trondhjem, anvendes Ertsen for en Deel til Farvefabrikation. Imidlertid udbringes

endnu ken betydelig Deel Chrommalm, da fra Trondhjem er udskibet i 1838 11489220 SkF, 1 183 276393

SkS og i 1810 20211120 SkTZ deraf.- Rig Chrommalm findes ogsaa i Fjeldene vestenfor Lom i Nordre

Guldbrandsdalen, og i Lessø Præstegjeld sammesteds er i de sidste Aar udbrudt en temmelig betydelig Deel

Chrommalm, uden dog at nogen ordentlig Drift af denne Anviisning endnu har fundet Sted. Ligesaa gives

Chrommalm-Anviisninger paa Nordmør. Den Chrommalm, som udskibes, gaaer næsten ene til Storbri-

tanien. X ",

Foruden at give Anledning til Bjergværksdrift, hvilken Næringsvei kan og formeentlig i Fremtiden

vil blive af større Betydenhed end den hidtil har været , leveret Mineralriget en Mængde i oekonomisk og

technisk Henseende anvendelige Steenarter, hvis Erhvervelse medfører mere eller mindre vigtige Nætingsgrene

for enkelte Bygder. Af megen Betydenhed i denne Henseende er Qværnesteens-Tilvirkningen i Sælbo i

Søndre Trondhjems Amt. De herværende talrige Qværnesteensbrud, der ere udbredte over en stor Stræk-

ning af Præstegjeldet, men findes fornemmelig paa forskjellige Leiet i en betydelig Fjeldstrækning, et Par

Mile fra den beboede Bygd, som danner Grændsen imellem Sælbo Hovedsogn og Mærager Sogn af Stør-

Idalens Præstegjeld, have væretX drevne i mere end 200 Aar , og drives for nærværende 'Tid ikke blot med

uafbrudt , men endog med forøget Flid, da man nu gaaer mere i Dybden end forhen , hvorved Materien

bliver bedre. Det er fra Efteraaret, ved eller efter Mikelsdagstider, og ud paa Vinteren, omtrent til Be-

gyndelsen af Februar, at Arbeidet i Qværnsteengruberne gaaer for fig, hvori de fleste af Præstegjeldets at-

heidsføre Beboere tage Deel, og efterat Stenene, endnu uformede, ere med megen Besværlighed opbragte

af Grubet11e, bringes de hjem til Gaardene, hvor de modtage den sidste Beatbeidning. Fra de herværende
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Qværnesteenserd forsynes en stor Deel af Riget med de fornødne Qværnestene, hvilke bringes af Sæl-

byggerne deels til Røraas til en bestemt Tid, da de afsættes til Agershuus Stifts Oplande, hvorfra Kiø-

bere til den Tid indfinde sig, xmen fornemmelig til,Trondh1'em, hvorfra de igien søværts transporteres til

andre Egne afRigetz4 Skjønt ved dette Arbeide mange Hænder sysselsættes, harman dog anseet det tvivl-

somt, om derved tilveiebringes nogen reel Fordeel for de deri Deeltagende, da Productet af de udbragte Ste-

ne, saaledes som Arbeidet nu drives, sædvanlig ikke staaer i noget Forhold til de Omkostninger, der ere for-

bundne med at udbringe samme. Qværnesteensbrud, skjønt af langt mindre Vigtighed, findes videre i Tol-

ftad-Aasen under Baage Præstegjeld iNordre Guldbrandsdalen, hvorfra endeel Stene leveres aarligen, samt

vestenfjelds inderst i Aafjorden under Askevolds Præstegjeld i Søndfjord, hvilket Brud forsynet største Deel

af Søndfiord og Yttre Sogn med de fornødne Qværnestene, og hvorfra tillige adskillige Stene føres til

Bergen. Desuden gives et Par Qværnesteenserd i Nordlandfene,8 hvoraf det vigtigste er i Brønø Præste-

gjeld i Helgelands Fogderi, hvorfra adskillige Par Stene aarligen udskibes til Bergen, og et » andet mindre

betydeligt er i Saltdalens Præstegjeld under Saltens Fogderi, ”hvorfra dog i den senere Tid kun enkelte

Stene udbringes. Qværnestenene sra deher omhandlede Brud ere sædvanlig ikke Gjenstand for Udførsel til-

Udlandet. 4Imidlertid udskibes gjerne aarligen endeel Stene fra Bergen til Danmark, saasom if1839 22- og

i 1840624 Par, hvorhos i 1839 dertil er afsendt fra Trondhjem, 46 Par. Af de Qvær”nestene, som komme

i Handelen, ansees de Trondhjemske for at være de Xbedste , ligesom de ere bedst tilhuggede, og ere af en

Størrelse fra 20 til 40'Tommers Diameter; de Nordlandske ere omtrent af samme Størrelse, men næsten

dobbeltsaa tykke, hvorimod de Søndfjordske ere i Almindeligher meget smaa, sielden over 16 til 20 Tommer

i Diameter , og da de, ere af en løsere Materie end de Trondhjemske og Nordlandske, sælges de i Forhold

til disse meget billigere. I det Hele medfører den mindre fuldkomne Driftsmaade, som finder Sted ved Be-

handlingen af samtlige anført-e Brud, at Productet ogsaa ofte er mindre godt, der skader Afsætningen.

Forskjellige Ufrit-storartet sindes i flere Egne af Landet , uden at benyttes. , Søndhordlehn med

tilgrændsende Deel af Nordhordlehn er især bekiendt af sine Marmorbrud, der fra Begyndelsen af forrige

Aarhundrede i en lang Række af Aar dreves med Kraft og havde store Leverancer til Kjøbenhavn af Byg-

ningsstene, ligesom herfra leveredes Ligstene, Bordplader, Trappeftene, Mortere m. m rundt om i Landet.

Disse Brud, der afgive den skjønneste Marmor her i Riget , ere imidlertid i Begyndelsen af dette Aarhun-

drede efter længere Tids svag Drift indstillede, og de Giellebekske Marmorbrud, der ligeledesved og kort

efter Midten af forrige Aarhundrede vare af Vigtighed samt satte mange Hænder -i Virksomhed fornemmelig

ved Leverancer til Kjøbenhavn, ere ogsaa nu af ingen Betydenhed. Marmoren herfra er ogsaa af mindre

god Bonitet end den Bergenske, da den, udsat for Luften, lettere forvitresz Derimod har man vigtige

'Kalkbrud, især i det Søndenfieldske, hvor Kalkformationen optager store Strækninger. Af størst Betyden-

hed er Kalkbruddene i Afker Præstegjeld, hvilket Præstegjelds lavere Dele hvile paa Kalkbjerg, og hvis Kalk-

brænderier, omtrent 40 i Tallet, afgive en saare vigtig Næringsvei for Præstegjeldets Almue, da saavel

Christiansands som Agershuus Stifts Kyster for største Deel herfra forsynes med den fornødne Kalk, med

hvis Transport adskillige Fartøier Aaret rundt ere beskjæftigede, ligesom en Deel brændt Kalk erporteres til

Danmark og Sverige. Ogsaa Hedemarken, hvor Kalksteen findes i Mængde, har adskillige Kalkbrænderier,

hvor Kalk tilvirkes endog til Salg Udenbygds; men da man mangler ordentlige Kalkovne, er denne Kalk-

brænding meget ødelæggende og indskrænkes derved. Kalkstene forekommer ligeledes paa ikke faa StederiBu-

skeruds Fogderi og giver Anledning til forskjellige Brænderier paa Modum, paa Eger og iLier J det Vesten-

f1eldske er det egentlig kun iSøndhordlehn at Kalksteen findes, og her har man adskillige Kalksteensbrud og

Kalkbrænderier deels i Tysnæs og deels iStorøens Præfte31eld, i hvilket sidste især en betydelig Deel Kalk

brændes paa Øen Stoursø af den derværende sorte og graalige Marmor. I det Nordenfjeldske, 5hvor Kalkfor-
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mationen er mere udbredt, er derimod Kalkproductionen større. Overgangskalken iStørdalens Præstegield be-

nyttes paa flere Steder til Kalkbrænding og giver en ypperlig Kalk, ligesom iVærdals Præstegjeld paa vidt-

løftige Strækninger gives god Kalksteen, men hvor kun lidet Kalk brændes af Mangel paa ordentlige Ovne,

hvorimod det nordligere Inderøens Præstegield har paa flere Steder , især langs Vestsiden af Be'rgenfjorden,

Kalkbrænderier, hvorfra Kalk afsættes til Trondhjem og Christiansund, skjønt Mangel paa Brændsel gjør

her Kalkproductionen mindre end den kunde være. Desuden har man Kalkbrud paa flere Steder i Strinde

og Sælbo Fogderi, men Driften deraf er meget ubetydelig, og i Nordlandene gives især i Ranen Overflø-

dighed af Kalksteen, hvilken dog lidet benyttes, ligesom Kalken er, da man ikke forstaaer den rette Omgangs-

maade med Brændingen, i Almindelighed slet. '

Sandsteen haves og benyttes paa sorskiellige Steder. Paa et Sandsteensbrud iRingsager Præ-

stegjeld paa Hedemarken er anlagt et Slibesteensbrud ved Gaarden Narud, hvorfra nogle større og ”mindre

Stene leveres aarligen. Denne Sandsteen har ogsaa været anvendt til Stilsteen i Marsovne, og af dens

Lighed med Fløts-Sandsteen har man troet at her kunde findes Steenkul, hvortil der ved Undersøgelse dog

ikke er fundet Spor. Af en Sandsteen i Lessø Præstegjeld i Nordre Guldbrandsdalen har man i Fortiden

taget Stilstene til det nu nedlagte Lessø Jernværk, og paa Ringerige haves omkring Krogkleven og Steens-

fjorden fiinkornig Sandsteen af„,forskiellige Arter, som formenes at være anvendelig til Stilsteen saavelsom

til Slibestene.

Brynesteen brydes paa mange Steder. Det vigtigste Brynesteensbrud i Landet er iEidsbergbjerget

i Lanrdals Præstegjeld i Øvre Tellemarken, hvor 8i mere end to Aarhundreder Brynesteensbrydningen har

udgjort en ikke uvigtig Binæring og leveret store Qvanta Steen til Udførsel, ligesom et andet Brynesteens-,

bjerg, uudtømmeligt som hiint, gives iLaurdals Hovedsogn. Fordelen af— den Brydning, her fandt-Sted,

formindskedes imidlertid derved, at de mange Eiere af Bruddene kappedes om at drive "disse, hvorved de

nedsatte Priserne for hverandre, hvorfor man i den sidste Tid er kommen overeens om aarlig ved Aarets

Begyndelse at bestemme, hvad enhver Eier i Aarets Løb maa bryde , hvilket har viist sig at„ have gavnlige

Følger. Den vundne Steen nedbringes i Almindelighed til Skien, dog afsættes den især i nyere Tider,

ogsaa til længere fraliggende Steder endog til Drammen. Af Brynesteensbruddene i Laurdal er i det Hele

udbragt

' i 1836, 299,200 Stene,

i 1837, 600,000 :-

i 1838, 280,000 —

i 1839, 280,000 —

i 1840, 160,000 —

og er deraf udført i 1838, 125,200 Stk., i 1839, 185,100 og i1840,105,736 Sik. Denne Steen gaaer

meest til England, dog ogsaa til Holland, Frankrige og Danmark. Et temmelig vigtigt Brynesteenserd

gives ogsaa i Kintzervig Præstegjeld i Hardanger, hvorfra ikke alene Søndhordlehn saavelsom Hardanger

forsynes med Hvæssestene, men ogsaa mange Jagteladninger føres til Bergen, hvorfra Stenen enkelte Aar

i smaa Partier gaaer udenfor Riget, saasom i Aaret 1840, da der til Belgien er heraf udført 1850 Stk.

Brynefteensbrud haves desuden paa etPar Steder iNordmørs Fogderi, hvorfra Stenen afsættes med Fordeel.

Skifersteen findes hyppigere. J Søndre Guldbrandsdalen, hvor Leerskiseren overalt er herskende,

gives en Mængde skjønne Skifersteensbrud, især i Øier og Ringebo Præstegjelde, saavelsom iNordre Guld-

brandsdalen i Vaage Præstegjeld og Dovre Sogn og i alle disse Bygder anvendes denne Steenart mere

og mere til Tagtækning, ligesom Steilen fra Øier Præstegjeld til saadant Brug afsættes til Hedemarken.

Ogsaa paa mange andre Steder i det Søndenfjeldske haves anvendelig Skifersteen, men benyttes mindre.
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I det Vestenfjeldfke har Ryfylke i Stavanger Amt mange Skifersieensbrud, fornemmelig iHjelmelands Præ-

stegjeld, hvorfra Stenen, der er af megen Varighed,rafhændes til andre Bygder, og end vigtigere-Brud af

denne Steenart har man paa forskj"ellige'Steder iSøndhordlehn og Hardanger, da især i den saakaldte

Qværnur i Jondals Sogn under Strandebarms Præstegjeld Steenbrydningen afgiver for den fattigere Deel

af Sognets Beboere en ikke ubetydelig Næringskilde. Vigtige Skifersteensbrnd har man desuden paa flere

Steder i Jndre Sogn under Nordre Bergenhuus Amt, hvor Anvendelsen af denne Steenart til Tagtækning

bliver efterhaanden almindeligere, og i Surendalenunder Romsdals„, Amt haves ligeledes flere Skifersteens-

brud. J Søndre Trondhjems Amt brydes Skifer hist og her, saasom i Opdal, i Børsens Hovedsogn, fra

hvilket sidste Sted Stenen tildeels føres til Trondhjem, og paa GaardenX Rannm i Strindens Præstegjeld

1er i de senere Aar brudt en Skifersteen af fortrinlig Art, der benyttes til Gravstene eller tilhugges paa

anden ' Maade. Allunskifer gives mangesteds, Uden dog at denne Steenart, siden Allunværket ved Opslo

omtrent i Begyndelsen .„af inde-værende Aarhundrede ned-lagdes, nu nogensteds benyttes. De Undersøgelser,

man i forrige Aarhundredes sidste Decenninm anstillede, for om muligt at finde Steenkul under Allunskiferen

ved sidstmeldte Sted, ledte ikke til noget Resultat.

Klæder- eller Grydesteen findes især hyppigen iNordre Guldbrandsdalen, hvor dengmeest berømte

gives i Ottedalen under Vaage Hovedsogn, foruden paa flere Steder i Froens og Lessø Præstegjelde, hvor

Stenen, især i Fortiden, har været meget benyttet til Ovne, Gryder, Bagsteheller m. m., hvilke ere ”bragte

rundt omkring i Landet til Afsætningz men denne Næringsvei er i Aftagende , da man nu almindeligviis

foretrækker Ovne og Gryder af Jern som mere varige. Anvendelse af Klæbersteen til Bygningsarbeide er

ligeledes langt mindre almindeligt end i Fortiden; imidlertid har man i den nyeste Tid benyttet -en Klæber-

steen fra Jevnager Præstegjeld paa Hadeland til det Steenhugger-Arbeide, hvormed det Udvendige af

den nyopførte Slotsbygning er prydet, ligesom dertil er benyttet Klædersteen fra et gammelt Brud ved

Trondhjem. —

Norges Handel har tilligemed dets Skibsfart i Aarene 1836 til 1840 været meget levende. Til

Oplysning om Handelen fremlægges herved under Litt. 19 og 6 Tabeller indeholdende Opgave over de

vigtigste i disse Aar til Udlandet asskibede norske Varer, saavelsom over de fra fremmede Steder til Norge

indbragte Varer. Heraf vil erfares, at* Udførselen af Landets Hovedproducter, Trælast og Fiskevarer, har

været af megen Betydenhed, hvilket allerede forhen ved Beretningerne om Skovdriften og Fiskerierne er berørt.

Af Trælast er i bemeldte fem Aar efter Tabellen udskibet i Gjennemsnit aarlig 248,327 Læsteru

Allerede fra Aaret 1833, da Trælastpriserne i Udlandet begyndte at hæve sig, var Trælastudførselen jævntfq

i Stigende. J sidstmeldte Aar oversteeg den for første Gang i den nuværende Fredsperiode 200,000 Læster

og udgjorde i de tre Aar 1833 til 1835 i Gjennemsnit aarlig imod 215,000 Læster, samt tiltog endmere i

de paafølgende Aar indtil den i 1839 naaede sin største Høide, og endnu"i 1840, skjønt aftagende, holdt sig

paa et Trin, hvorpaa den ikke siden Aaret 1806 havde været. Af disse fem Aars Udførsel er gaaet iGjen-

nemsnit aarlig til Storbritanien og Jrland 65,000 Læster, til Holland 69,000 Læster, til Frankrige 71,700

Læster og til Danmark 29,500 Læster, men til de øvrige Lande tangt mindre Partier. Udførselen har saa-

ledes været af størst Betydenhed til Frankrige og Holland, til hvilke Lande den ogsaa i disse Aar har været

i Tiltagende, ligesom den har i en forholdsviis høiere Grad været i Tiltagende til Danmark , hvorhen er

afskibet i Periodens første Aar 24,000 Læster, men i dens fjerde 33,700 og i dens femte endog 39,500 Læs

ster, og begge de første Lande have modtaget langt større Qvanta Trælast end i de nærmeste Aar før den i

1807 udbrudte Krig. Med Udførselen til britiske Havne forholder det sig derimod omvendt-. Denne har i

det her omhandlede Ovinqvennium ikke været i Stigende, og udgjør, som det synes, ikke det Halve af hvad

den var i de for den norske Trælasthandel saa fordeelagtige Aar 1804 til 1806, i hvilke der ußgik til britiske
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Havne fra) Drammen 32,500, fra Christiania 28,000, fraLangesunds Tolddistriet omtrent 28,000 og fra

Christiansand 12,700 Læster,-Alt beregnet efter Middeltal aarlig, medens i de tre Aar 1838 til 1840 Ud-

førselenfdertil alene har været, ligeledes efter Middeltal , fra det førsteSted 21,000 , fra det andet 9980,

fradet tredie 15,800 og fra det fjerde 1100 Læster aarlig. Selv de tre nordensjeldske Kjobstæder, der have

Trælæstndskibning, og hvorfra denne Udskibning indtil den seneste Tid næsten udelukkende er gaaet til britiske

(nieest·7irfke) Havne, maae nu søge andre Markedet for Trælastafsætningenz thi af Trondhjems Trælastnd-

forfel i Aarene 1836 til 1840,- der i Gjennemsnit har været 4754 Læster aarlig, ere 3591 Læster, eller om-

trentxde tre-1Fjerdedele,' afskibede til Frankrige, og lignende Resultater afgive Udførselslisterne fra Christian-

sundY-.sogs Molde Forøvrigt vides ingen nye Markedet for den norske Trælastafsætning at have aabnet sig i

denne: Periode. i - '

”1" . Fordelen for de Handlende i det Hele af den i disse Aar drevne Trælasthandel har været forskjel-

lig. I Aarene 1836 til 18387var de.n-norfkesTrælast søgt i Udlandet og betaltes godt , men Gevinsten for

„ Erportørerkrervar mindre end den Under andre Omstændigheder vilde have været, deels fordi Skibsfragterne

i disse Aar vare meget høie , og deels fordi Pengecoursens Forbedring formindskede Indtægten for de af-

sendte Trælæstladningey der betaltes i udenlandske Penge , medens Indkjøb og Driftsomkostninger, der ud-

fordre betydeligeForskud-, ingen Forandring undergik med den forbedrede Cours her i Landet. I Aaret

1839 forværre-des Conjuneturerne for Trælastafsætningen, og især var i Aaret 1840 den norske Trælasthane

del ikke alene lidet -lonnende, men endog forbunden ined Tab. Imidlertid have Erportørerne i denne Peri-

ode nydt-gen ikke ubetydelig Nedsættelseide paa Udskibningen hvilende Afgifter, som fornemmelig betyngede den

inforædlet Tilstand ndskibede Trælast. Trælasttolden, som oprindeligen, efter Toldanordningen af 1818, var

1Spd. '72 ß. pr. Trælastlæstrog i 1833 nedsattes til 1 Spd., er nemlig i 1836 yderligere nedsat til 96 ß.

.pr..Læst; og desuden maae de i sidstmeldte Aar bevirkede Nedsættelser i Skibsafgifterne (Laste- og Fyr-

p'enge), komme ind-gen Betragtning ved Spørgsmaalet om Indtægter af og Udgifterne ved Trælastudskihe

ningem ..

, Blandt Udførselsstederne for sèTrælast er1 Drammen det vigtigsteß da sammes Udførsel udgjør almin-

deligviis mere end en1 Fjerdedeel af den hele Trælastudførsel, medens fra Christiania udgaaer kun en Sy-

vende- eller Ottendedeel og fra Langesundsfjordens fire Udskibningssteder omtrent en Niende- eller Tiende-

deel af denne Udførsel. Der er imidlertid Sandsynlighed for at Christianias Trælastudskibning ikke vil kunne

holde sig-”paa det Trin-, den nu indtager,'da Frederiksstads Tolddistriet, der har en for Trælastudskibningen

beqvemmere Beliggenhed, efterhaanden har med Hensyn til samme hævet sig paa Christianias Bekostning.

Vanddraget fra ChristianiastTommertract i Oplandet fører nemlig umiddelbart til dei Frederiksstad-8 Told-

·idistriet. værende betydelige S”augbrug, saavelsom til Udskibningsstederne i Nærheden af disse „ i det Sted at

Christiania, hvortil ingen slaadbarElv fra Oplandet fører, Trælasten fra dette Opland maa , for at

komme til Udskibningsstedet,— med en betydelig forøget Bekostning kjøres flere Mile enten som Saugtømmer

eller forædlet til Bord og Planker. Tømmerdriften til Frederiksstads Tolddistrict er derfor i den her-om-

handlede Periode betydeligen forøget, da der igjennem LindhoelTømmerlændse iGlommen, ovenfor de Sang-

brng, hvis Product erporteres igjennem Frederiksstads Tolddistrict, er udbragt, formodentlig for allerstørste

Deel af Oplands-Tømmer, i 1837 44,713, i 1838 48,031, i 1839 54,482 og i 1840 49,868,Tylter, og

fra ”intet Udslibningssted i Landet er Trælastudførselen i den Grad tiltagen som fra Frederiksstads Tolddi-

4strict: Herfra afskibedes nemli"g-i 1804 til 1806 i Gjennemsnit ikkun 13,212 Læster Trælast aarlig, men i

3183-6 var Udskibningen allerede Ustegen til 18,708 Læster, og i 1840 udgjorde den 25,900 Læster, der var

Omtrent 3000 Læster mindre end Christianias Udførsel samme Aar, — medens i Aarene 1804 til 1806. Træ-

slastndskxbningen i Gjennemsnit var fra Christiania 19,116 Læster større end fra Frederiksstad. Næst efter de
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her anførte Udsiibningssteder kommet Christiansand som Udføtselssied for Trælast , da herfra idisse Aar i

Gjennemsnit er udført 16,600 Læster, og efter dette Frederikshald, Øster-Riisøer,xAren-dal etc.

Den norske Fiskehandel deler sig i forskjellige Grene. Sildehandelen, som underholdes fornemme-

lig ved det betydelige Vaarsildfiskeri, der i en Række af Aar har gaaet til paa Norges Vestkysty er en af de

vigtigste blandt disse Grene. Denne Handel hat medført meest Virksomhed i Aaret 1837, da et meget be-

tydeligt Sildefiskeri indtraf lige fra Listerlandet i Syd til henimod Statlaudet i Nord, og Fiskeriets Product-

blev meget stort, saavelsom i 1840, da ligeledes et stort , skjønt mindre udbredt Fiskerigaves, meni;disse

Aar, da, efter hvad Tabellen udviser, en overordentlig Mængde Sild udskibedes, bleve de udenlandske- Mere

keder saaledes overfyldte med denne Vareartikel, at Fordelen for denne Green af Fiskehandelen blev mindre

for Etportøretne, hvorimod i Periodens trende andre Aar, da Vaarsildfisket, fornemmelig i de Bergenhufisle

Amter, mindre gik til, og altsaa et mindre Qvantum Sild tilvirkedes til Udsk1bn1ng , Afsætningen heraf var

mere fordeelagtig. Det er fornemmelig ved Sildehandelenx at Stavanger Kjøbstad i de to sidste Decennier

hat hævet sig til en høi Grad af Velstand samt en ikke ringe Anseelse blandt de norske Handelssteder, i hvis

-Række Stedet nu indtager den femte eller i det Mindste den sjette Rang i metcantilsk Vigtighed, da dets

Handelsvirksomhed strækker sig-i en vid Omkreds over en Egn ,' det nu maa ansees-som Centrumet Xfor det

norske Sildefiskeri J de senere Aar er ellers ogsaa , som man i Afsnittet om Fisketierne har tilladt sig at

bemærke, et større Qvantum feed Sild fra Romsdals Amts og de to Trondhjemske Amtets Kyster kommet i

Handelen over Trondhjem og Christiansund end i den foregaaende Periode var Tilfældet Silden udføres

især fra Bergen og fra Stavanger, i hvis Tolddistticter den meste Sild tages, og er i disse Aar fra det

første Sted omtrent en Trediedeel og sta det andet omtrent 927 Deel af den udførte Sild kommen i Hande-

len, ligesom i Periodens to første Aar Flekkefjord var at tegne blandt Hovedudføtselsstederne for denne

Vareartikel, da i Aaret 1837 endog imod en Fjerdedeel af den fra Norge afsendte Sild blev udskibet fra

Flekkefjord De egentlige Markedet for Silden eri Østersøen og Sverige, og udenfor disse Markedet har

været afskibeti Aaret 1837 fra Bergen til Spanien og Middelhavet 3569 Tdt., samt fra Flekkefjord til-

Vestindien 1342 Tdt„ og i 1840 til Middelhavet fra Bergen og Stavanger 2016, og til Vestindien fra

Bergen 463 Tdr. Nye Markedet for Vraasilden ere i de her omhandlede fem Aar ikke udfundne.

Af Totskefiskeriets Produet gaaer Tørfisken meest til Middelhavet, samt dernæst til Holland, Sverige

og flere Lande. Handelen med denne Varesort hat været meest indbringende i Aaret 1837, da Fisketiet i

Lofoten var godt og Fiske-priserne senere stege betydeligen," men i de følgende Aar, da Concurrancen af Kjø-

bere i Lofoten har været stor, have de Handlende havt mindre Fordeel derved; derimod var indtil 1839

Søgningen efter Klipfisk meget stor , da mange spanske Skibe , paa Grund af den Lettelse i Toldafgiftet,

som fandt Sted i Spanien, naar Fisken indførtes i Landets egne Skibe, indkjøbte Fiskeladninger her i* Lan-

det. Men i de to sidste Aar have færre Skibe søgt hertil for at kjøbe Klipfisk, ,og Conjunctuterne ere det-

ved blevne mindre fordeelagtige for Klipfiskhandelen. Imidlertid hat man for Klipfisken i de senere Aar

vundet et nyt Marked i Portugal, hvortil i denne Periode, med Undtagelse af Aaret 1840, betydelige Par-'

tiet af denne Varesort ere udskibede. Rognen, det udføres til franske og spanske Havne ved den Biscayske

. Bugt, hvor den ene anvendes til Sardelfiskeri, har, da dette Fiskeri er faldet temmelig misligt ud og Tilfor-

selen deraf har været betydelig, hvorfor Priserne paa Rognen have været lave, ikke afgivet nogen Fordeel,

og Handelen med Tran angives snarere at have medføtt Tab end Fordeel, hvilket formeentlig maa tilskrives

den større Indførsel af denne Artikel, der har fundet Sted fra Sydsøen og Labrador Hovedudføtselsstedet

for Torske- og Seifiskeriets Product er foruden Bergen, somudfkiber omtrent 325 Deel deraf, ogsaa Trond-

hjem, hvorfra omtrent en Sjettedeel deraf kommer i'Handelen. Derhos har Christiansund i den senere Tid

1
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ikke ubetydeligen udvidet sin Fiskehandel, ligesom Tromsø, der gaaer”meer og meer frem i Virksomhed, har

en v:'gtig Fiskehandel. Endelig afsender Hammerfest ligesom Tromsø en stor Deel Fiskevarer, og Hammer-

fest har , som allerede forhen bemærket, været Hovedstedet for de nu stærkt aftagende Jishavs-Erpeditioner,

saavelsom Udførselsstedet for de ved disse erhvervede Producter.

Med Hummerhandelen har det en særegen Beskaffenhed, da denne drives alene for fremmed Reg-

ærk ning og med. fremmede Skibe , og vedkommer saaledes ikke Landets Handlende, undtagen forsaavidt disse

benyttes som Commissionærer eller Mellemmænd ved denne Handel. Med den aarlig aftagende Hummer-

faugst aftager ogsaa Hummerudførselen, der i indeværende Aarhundredes tredie Decennium var af størst Be-

'tydenhed.

De øvrige Udførselsartikler ere af underordnet Vigtighed. Bjergværksdriftens Producter ere imid-

lertid de vigtigste blandt disse , samt dernæst Skindvarer, og det viser sig af vedføiede Tabel Litr. 19. at

flere Artikler ere udførte i tiltagende Mængde. Nye Natur- eller Kunstproducter af nogen Betydenhed findes

pikke paa disse Aars Udførselslister.

Indførselen har afen Mængde Artikler været langt betydeligere end i de foregaaende Aar. Saa-

ledes har ifølge vedføiedeTabel Litr. 6. Kornindførselenj som allerede forhen ommeldt, i denne Periode

naaet en overordentlig Høide. Af Caffe er Indførselen i Periodens Løb stegen fra noget over 2122 Million

til næsten 1122 Million Pund aarlig, samt af Bomuldsgarn fra noget over 200,000 til noget over 500,000

Pd. aarlig. Derhos er Jndførselen af Sukker saavelsom af Brændeviin i Tiltagende. Det større Forbrug

nu end iFortiden af! Steenkul,' især til Bjergværks- og Fabrikdrift, bevirker en-aarlig tiltagende Indførfel af

denne Artikel„ der i Periodens Løb er stegen til mere end det Dobbelte, ligesom flere af de senere Aars be-

tydelige Sildesaltning har havt en væsentlig Indflydelse paa Judførselen af Salt, der var størst iPeriodens

sidste Aar , da ogsaa Sildefiskeriet var af meest Betydenhed. Af denne Grund var ogsaa Judførselen af

Staver og Bødkerarbeide i sidstmeldte Aar ualmindelig stor. Den stærk tiltagne Skibsfart har forøget Tran-

gen til Seildug, og Skibsfarten i Forening med Fiskeriernes tiltagende Drift har bragt Hampeindførselen i

Stigende, hvorimod Indførselen af Liin, formeentlig paa Grund af en hyppigere Anvendelse af Bomulds-

garn i den huuslige Industri, er i Aftagende. Tobak i forarbeidet Stand indføres i større Mængde end i

Fortiden , men af Tobaksblade tiltager Indførselen ikke. Den stigende Luxus forøger Indførselen af alle-

haande-Manufactur- og Fabrikvarer til Afbenyttelse i det daglige Liv.

Antallet af Norges Handelssteder er i Periodens Løb blevet forøget , da Markedspladsen Levanger

'i Nordre Trondhjems Amt ved Lov af 18de Mai 1836 har faaet Kjøbstadsrettighed, ligesom Sarpsborg ved

Lov af- 9de Aug. 1839 er gjenoprettet som Kjøbstad, hvorhos Tvedestrand ved Lov af 13de April 1836 har

erholdt udvidet Handelsrettighed. , Det er ogsaa at vente, at Norges vidtløftige Vestkyst, hvis Handelssteders

Antal, tildeels paa Grund af de ældre Kjøbstæders udelukkende Privilegier, har været ringe, men hvis Rig-

dom paa Udførselsartikler har i' den senere Tid været i Tiltagende, vil erholde flere Afsætningssteder for

dens Producters Blandt de Steder; som ved Beliggenhed eller andre Naturfordele i denne Henseende for-

nemmelig ere komne i Betragtning , mærkes Leirdalsøren i Indre Sogn, der har givet Anledning til at en

Commission nedsattes i Aaret 1839 for at anstille Undersøgelse og afgive Betænkning angaaende Hensigts-

mæssigheden af et Kjøbstadsanlæg sammesteds eller i Nærheden deraf , ligesom en anden i samme Aar ned-

sat-Kommission overdroges samme Hverv med Hensyn til et foreslaaet Kjøbstadsanlæg i Nummedals Fog-

deri under Nordre Trondhjems Amt, hvor den fra et vidtløftigt Opland kommende Namsen Elvs Udløb

syntes at frembyde et ”beqvemt Sted til Kjøbstadsanlæg. fVidere er, efterat der af Storthinget i 1839 var

”fattet Beslutning til len Lov angaaende Kjøbstadsrettighed for Udhavnen Kobbervigen i Stavanger Amts

nordlige Deel, hvilken Beslutning ikke erholdt naadigst Sanction, en Commission s. A. nedsat for at anstille
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Undersøgelse og afgive Betænkning om, hvorvidt Kobbervig eller et andet Sted i Nærheden bør bevirkes

meddeelt Handelsrettighed, samt om hvorvidt dette i faa Fald gbør være som Kjøbstad eller som Ladested.

Endelig have i Agershuus Stifrs vidtløftige og folkerige Oplande Storhammer og Kongsvinger været paa-

tænkte som muligt vordende Handelssteder.

Fremdeles ere med Hensyn til Handelen forskjellige Undersøgelser anstillede samt mere eller mindre

indgribende Foranstaltninger trufne i det her omhandlede Qvinqvenniunn Ved Lov af 2den""Juli 1836 ere

Liggedagene for de fra udenrigske Steder kommendeSkibe ophævede. Under 6te Mai 1837 er en Commis-

sion nedsat for at afgive Betænkning om og Forslag til de Lovbestemmelser angaaende Handelen iNordlands

og Finmarkens Amter, som maatte findes tilraadelige, hvorefter er udkommen en Lov om Handelen i Nord-

lands Amt samt Senjen og Tromsø Fogderi, under de aarlige Fiskerier sammesteds , af 9de Aug 1839.

Ifølge Resolution af 28de Aug 1838 nedsattes en Eommission, for at tage under Overveielse, hvilke Be-

stemmelser angaaende Handelsberettigelse, der maatte ansees hensigtsmæssige sgavel paa Landet som i Kjøb-

stæder, og ved provisorisk Anordning af 15de-Juli 1840 blev det tilladt Gaardbrugere i de Egne af Agers-

huus Stift samt Øvre Tellemarkens Fogderi, der ere beliggende”i en Afstand af tre Mile fra Kjøbstæder,

under visse Betingelser at drive Handel med Kornvarer m v.

Til Handelens og Skibsfartens Fremme ere forskjellige Conventioner og Tractater med fremmede

Magter afsluttede Saaledes er i Aaret 1836 oprettet en Handels- og Skibsfarts-Tractat med Grækenland

og i 1837 en lignende med Kongeriget Hannover, samt i 1838 en Handels- og Venskabs-Tractat afsluttet

med Rusland, og i Aaret 1839 ligesaa en Handelstractat med Kirkestaten, hvorhos i Aaret 1840 Handels-'

og Skibsfarts-Tractater ere istandbragte med Kongeriget Sardinien saavelsom med Republiken Venezuela i

Shdamerika, og i dette Aar tillige en Handelstractat med Tyrkiet, samtlige byggede paa Reciprocitet i For-

holdene mellem de contraherende Magter.

Under 11te April 1838" ere de Forbud mod det norske Handelsflags Brug i visse Farvande, som

indtil den Tid vare gjældende, blevne hævede, siden hvilken Tid de, norske Skibe overalt kunne bruge det for

dem bestemte Koffardiflag.

Den tiltagende Handelsvirksomhed har betvdeligen forøget Antallet af de Individer , som ved Han-

delen beskjæftiges. Efter Folketællingen af 1835) fandtes i Landetl1738 Grosserere og Kjøbmænd , samt

1134 Høkere, Marketentere og Vertshuusholdere, hvorimod ved Udgangen af Aaret 1840 gaves, saaledes

som vedlagte-Tabel Litr. l-. udviser, iRigets Kjøb- og Ladesteder 352 Grosserere med 45 Handelsbetjente,

1937 Kjøbmænd, hvis ved Handelen ansatte Betjente udgjorde et Antal af 1372, samt 1392 Høkere, Mar-

ketentere og Bertshnusholdere, der havde 80 Betjente ved Handelen. Endelig vare af Personer, som næ-,

rede sig ved-Handel i en enkelt Retning , 168, som underholdt 19 Handelsbetjente. Desuden fandtes

ifølge vedlagte Tabel Litr. lll i sidstmeldte Aar af Handelsberettigede udenfor Kjøb-- og Ladestederne 454

Landhandlere samt 31 Høkere og Marketentere. Disse Landhandleres Antal var størst i Landets nordlige

Egne, hvor der kun gives faa Handelssteder og disse ere langt fra hinanden beliggende. Saaledes havde

Nordre '” Bergenhuus Amt 48, Nordre Trondhjems Amt 38, Nordlands Amt 125 og Finmarkens Amt 60 ,

Landhandlere.

Med den i Aarene 1836 til 1840, saavel med Hensyn til Ind- som Udforsel, i flere Retninger tiltagne

Handel er ogsaa Skibsfarten til og fra Norge bleven mere levende. Her ere nemlig til Norge ankomne: af

norske Skibe i Gjennemsnit aarlig: 3928 af 179,906 Com.-Læsters Drægtighed og af fremmede Skibe 3195

af 83,851 Com.-Læsters Drægtighed, tilsammen 7123 af 263,757 Com.-Lcesters Drægtighed, ligesom fra

Norge ere Udgaaede i Gjennemsnit aarlig: af norske Skibe 3915 af 181,390 Com.-Læsters Drægtighed, og af frem-

mede Skibe 3062 af 83,750 Com.-Lcesters Drægtighed, tilsammen 6977 af 265,140 Com.-Lcesters Drægtighed.
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—Skibssarten i disse Aarhar været meget stærkere end i de denne Periode nærmest 1foregaaende Aar, da

Antallet- af des-fra Norge til Udlandet udgaaede norske Skibe var i Aarene 1827 til 1829 efter Gjennemsnit

aarlig 3451 af 125,229-Læfters Drægtighed, og i Aarene 1830 til 1834 ligesaa aarlig 3585 af 140,073 Læ-

sters Drægtighed, ligesom ide til Norge ankomne fremmede Skibe i de første af-- disse Aar var aarlig 2417

paa '62,072, og 1 de sidste 2347 paa 62,678 Læstet.

Grunden til den i Aarene 1836 til 1840 stærk tiltagende Skibsfart maa søges deels i den i disse Aar

aarlig tiltagende Trælastudskibning, saavelsom i den i nogle af Periodens Aar meget forøgede Sildeudskibning,

deels ogsaa i den betydelige Korntilforsel, som Misværtaarene 1836 til 1838 foranledigede Derfor har og-

im saa Skibsfarten af fremmede Fartøier været stærkest i Aarene 1837, 1839 og 1840, i det første og sidste af

hvilke den betydelige Sildefangst i det Vestensjeldske giorde Anvendelsen af en stor Mængde Skibe til Sildens

Udførfel nødvendig, og i1839 var Korntilførselen, der meest foregaaer i fremmede Skibe, større end i noget

andet Aar af denne Periode. Ligesaa var as denne Grund Antallet af de med Ladning ankomne fremmede

Skibe størst i dette sidste Aar, nemlig 2183 paa 52,132 Læster, medens det i det foregaaende og efterfølgende

Aar. var kun respective 2030" paa 49,006 og- 1907 paa 48,723 Læster, følgelig mindst i 1810, i hvilket Aar

ogsaa Korntilforselen var- mindst, hvorimod Antallet af de med Ballast ankomne fremmede Skibe var størst i

184:0 nemlig 1280 paa 38,089 Læster, da Skibe fra Udlandet dette1 Aar søgtes til Sildeudførselem men min-

dre ideto næstforegaaende Aar, nemlig i 1839 1143 paa 33,176 ”og i 1838 1003 paa 29,865 Læster, da

disse-Aarva”r'e maadelige Aar for Sildefisket og altsaa udfordrede færre fremmede Skibe til Udforselen af

8dets Product. Af samme Grund udgjorde de med Ladning udgaaede fremmede Skibe det størfte Antal i Aa-

ret 1810, nemlig 280.4 af 74,102-Læste'r, som var omtrent 3000 Læster mere end i 1839 og over 10,000 1.

Laster mere end i 18.38

Det er dog ikke blot Fremmedes Skibsfart paa Norge, der i de her omhandlede Aar har faaet Tilvæxt,

dasaaledes som ovenfor er viist, ogsaa Skibsfarten ”fra Norge i egne Skibe aarligen er tiltagen De med

Ladninkger i Periodens tre sidfte Aar udgaaede norske Skibe vare nemlig i det første Aar 3526 paa 165,500

'Læster, i det, andet 3975 paa 1863302 og i det tredie Aar 4388 paa 191,803 Læster, hvilken temmelig bety-

delige Forøgelse i ”det sidsteAar, uagtet Trælastudskibningen var i Aftagende, især skyldes det veftenfjeldske

Norges Handel, da Bergen saavelsom Stavangers Udførsel i dette Aar beskjæftigede et langt større Læstetal

saavel af norske som fremmede Skibe end i de nærmest foregaaende Aar. Nogen, skiønt vistnok kun-'ube-

tydelig Farts har sra Norge fundet Sted til Havne udenfor Europa, da med Ladninger af norske Producter

ere»i.forasnførte trende Aar ankomne til Algier i det første 1 Skib paa 85 ½ Com.-Læster,i det andet 5 Skibe paa 501

1 Comx-Læster:og idet tredie 1 Skib paa 91 Com.-Læster, samt til Nordamerica i 1839et Skib paa-15 Com. -Læster.

I denne Periode er, foruden ved den vorende Udskibning fra Landet selv, ogsaa den norske Skibsfart

befordret ved den fordeelagtige Fragtfart, som i flere af disse Aar fandt Sted i Udlandet. Her faldt nem-

lig gode Fragter zfor norske Skibe i ostersøiske Havne, deels med Kornvarer fra det egentlige Rusland, deels

med Trælast fra Finland og Sverige, og efter de Oplysninger, Consulatberetningerne afgive, ere i Aarene

1838 til 1840 med Ladninger til fremmede Steder udgaaede fra russiske Havne efter Middeltal 100 norske

Skibe paa 6751 .Commercelæster, fra Finland ligesaa 20 Skibe paa 2052 Commercelæster, og fra Sverige

ligesaa 337 Skibe paa 39,467 svenske Læster, hvoraf fra svenske Havnei Østersøen 153 Skibe paa 18,752

svenske ”Læsten Den-ne Fragtfart, saavel-fra Rusland som fra Sverige, var stærkest i Aaret 1839, men af

terindstr Betydenhed i Aaret 1838. Desuden- har Fragtfarten i Middelhavet, hvori fornemmelig Bergenske

og Trondhjemske Skibe tage Deel, i nogle af disse Aar været fordeelagtig. Fra europæiske Havne i Mid-

delhavet ere af norske Skibe afgaaede befragtede til fremmede Steder med Ladning i Aarene 1838 til 1840

efter Middeltalket aarlig 41,paa 2837 Commereelæster, hvoraf fra spanske Havne 17 paa 1160 Læster, fra
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Italien 9 paa 544 Læster, fra den østerrigske Stat cVenedig iberegnet) 11 paa 841 Læster, samt fra Tyrkiet

og Grækenland 5 paa 291 Læster. Ligesaa ere befragtede afgaaede i foranførte tre Aar fra Portugal11'

Skibe paa 841 Læster aarlig, samt fra Spanien udenfor Middelhaveti Aaret 1839 11 paa 567 og iAaret

1840 36 paa 1750 Læster.

Ved disse for den norske Skibsfart heldige Conjuncturer opmuntredes man her1Landet saavel til Sk1,

bes Bygning, som til Skibes Tilkjøb fra Udlandet, hvorved den norske Handelsflaade aarligen forøgedes.

Derfor finder man Antallet af de norske Skibe, som ved denne Periodes Begyndelse eller ved Udgangen af

Aaret 1835 var 2272 og hvis Drægtighed var naaet til 75,459 Læster, samt hvis Besætning var 11,279

Mand, i Aaret 1839 steget til 2820, af 95,566 Læsters Drægtighed og med 15,541 Mands Besætning,

hvorhos de her i Landet hjemmehørende Skibe udgjorde ved Slutningen af denne Periode 2908 af 104,184

Læsters Drægtighed, dog uden at deres Besætning med Nøiagtighed kan opgives.

J disse fem Aar angives saaledes som anført paa medfølgende Tabel Litr. N at være byggede

1" Landets Kjøb- og Ladesteder 132 Skibe af 7607112 Læsters Drægtighed og i Landdistricterne 565 Skibe af

15,916 Læsters Drægtighed, tilsammen altsaa 697 Skibe af 23,523 Læsters Drægtighed, hvoraf det største Antal

kan antages at være benyttet i Skibsfart udenfor Riget, ligesom i Periodens trende sidste Aar at være til-

kjøbte fra Udlandet i 1838 35 Skibe paa 2449 Læster, i 1839 25 paa 1849 Læster og i 1840 18 paa

1026 Læster. Man har ogsaa i denne Periode lagt sig flere større Skibe til end forhen; thi af Skibe

over 100 Læster havde man i 1835 171 paa 23,904 Læster, men 1839 230 paa 31,327 Læster og i 1840

252 paa 34,384 Læsterz Ligesaa har man i de sidste Aar, meest i Bergen, Trondhjem og Christiansund,

benyttet Kobberforhudning til de for Fart paa fjernere Farvande bestemte Skibe, og til Enkelte er Zinkfor-

hudning anvendt.

I det Hele taget, er, efter det Anførte, Søfarten, som Næringsvei betragtet, i Tiltagende. J det

Vestenfjeldske, hvor Fiskerierne nu holde mange flere Skibe i Fart-end i Fortiden, har det« store Vaarsildsi-

skerie, og den Jagte- og Baadefart samme bevirker, i den senere-Tid været en Planteskole for duelige Sø-'

folk, og i det Søndenfjeldske beskjæftiger, foruden den egentlige Skibsfart, den stærk drevne Kystfart samt

Lotsning en stor Mængde Søfolk. Ved Udgangen af Aaret 1840 angaves Antallet af Skippere med Bor-

gerskab at være 2215, hvoraf 1199 vare bosatte i Kjøb- og Ladestederne, samt 1016 udenfor samme. Af

dette Tal hørte 1432 til Strækningen østenfor Lindesnæs og 783 til Strækningen vestenfor og nordenfor sam-

me; imidlertid vil dette Tal formentlig betydeligen forøges, naar ogsaa Skippere uden Borgerskab dertil medregnes,

da der ved Lov af 23de Juni 1836 er tilstaaet udvidede Rettigheder til at føre Dæksfartøier. Lotsvæsenet

holder ligeledes mange Menneskeri Virksomhed. J det Hele havdes ved Udgangen af 1840 paa den

Strækning af Landet, hvor Lotsvæsenet er organiseret, nemlig fra Landets østlige Grændse indtil Trond-

hjems,-1733-Lotsnummere, hvoraf dog 271 vare vacaute. Antallet af de norske Lotser var saaledes til

foranførte Tid-1462, hvoraf 758 under 37 .Lotsoldermandskaber hørte til Strækninger østenfor Lindesnæs,

og 704 under 28 Lotsoldermandskaber til Strækningen vesten- og nordenfor samme. I det Vesten- og Nor-

denfjeldske ere Dæksfartøiér til Lotsning, paa enkelte Undtagelser nær, endnu ubekjendte.

Af Indretninger for Skibsfarten, der skylde den nyeste Tid deres Tilværelse, mærkes de paa de

flere Stederoprettede private -Søassuranceforeniuger, der ere ftiftede mellem Skibsrhederne i”et vist District,

og hidtil synes at have havt velgjørende Følger; hvilke Foreninger ved Lov af 9de Aug. 1839 ere tilstaaede

nogle Forrettigheder. Af saadanne Foreninger havde man i denne Periode trende,'nemlig een, som var

den ældste, i Skien," en anden i Arendal og en tredie i Stavanger, og vare i Aaret 1840 forsikkrede i den

første 75 Skibe for 291,350 Spd., i den anden 117 Skibe for 422,573½ Spd., ogi den tredie 67 Skibe

6
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strr 121,636 Spd. Desudenvari Slutningen af Perioden Oprettelsen af en Assuranceforening for Fre-

derikshalds Tolddistrict Under Ventilation. e

Ved den nordlandske Kystmaaling fortsattes i 1836 Trianguleringen fra den nordlige Deel af Sal-

tens Fogderi, og udstraktes i 1837 til Nordkap, samt fuldførtes i 1838 da den naaede den russiske Grænd-

se. Derhos erit1840 en Triangelrad fort til det af- den franske Expedition i Aaret 1839 anlagte Obser-

vatorium ved Bosekop imellem Alten og Kaafjorden i Vestfinmarken. Detaillemaalingen foretoges i 1836

og 1837 i Lofoden og Vesteraalen, samt i en Deel af Senjen og Tromsø Fogderi, og fortsattes i de paa-

følgende Aar i Finmarken, hvor deni 1840 udstraktes forbi Nordkap til Porssangerfjorden, samt ventedes

fnldførti 1842, hvorved-den i 1828 paabegyndte hydrographiske Opmaaling vil sluttes. Videre ere i 1836

Oplodninger foretagne udenfor Væro og Røst, som ere de yderste Dele af Lofodens lange Ørække, og i

1840 en Deel af Havbroen., som udenfor Vesteraalen nærmer sig Landet, bleven oploddet og bestemt, hvor-

hos specielle Opmaalinger og Oplodninger af Tromsø Havn i 1837 og af Hammerfest Havn i 1840 ere

udførte. Det tredie af Kystkarterne, der gaaer fra 660 4" til 67o 7" N. B. og indbefatter Strækningen

fra Donneso til Fleina ogSandhornet i Helgelands Fogderie," udkom i 1837, samt det fjerde, der gaaer

fra 670 5' til 680 12” N. B. fra Fleina og Sandhornet til Tranø iSaltens Fogderie tilligemed den syd-

lige Deel-af Lofoden indtil Fjeldet Vaagekallen og Øen Skraaven, i'1839, og i 1842 vil saavel det femte-

som gaaer fra Tranø til Gisund, med Vesteraalen og den nordlige Deel af Lofoten eller fra 680 9" til 690

16", nordlig Bredde, som det sjette Kart, der gaaer fra 69" 14” til 700 21” og indbefatter Strækningen

fra Andø og Gisund til Qvalø ”i Senjen og Tromsøe Fogderie tilligemed en Specialtegning over Tromsøe

”Bye og Havn, kunne ventes færdige fra Lithographen.

J den Kongelige Proposition til Budgettet for 1839 var opført en Sum af 10,000 Spd. eller

3333113 Spd. aarlig for at anvendes til Oplodning af de Norges nordlige Kyster omgivende Banket, eller

den saakaldte Havbro, hvilket ansees for vigtigt, saavel for Søfartens Sikkerhed som for Fiskerierne, lige-

som ogsaa Foranstaltningen antages at være af Interesse i videnskabelig Henseende. Denne Udgiftspost

blev imidlertid ikke bevilget, da man antog, at der ikke burdeskrides til Udførelse af dette-- ellers gavnlige

Arbeide førend Kystmaalingen var tilendebragt. Ø

Da de hidtil-gjældende Bestemmelser for Navigations-Eraminationsindretningen i flere Henseender

trængte til Forandring, er, efterat denne Sag ved en Commission var bleven behandlet, en Lov om Rapi-

gationseramen af 9de August 1839 udkommen, og overeensstemmende med denne Navigationseraminatorer

ansatte i Stiftsstæderne, ligesom i 1840 et midlertidigt Neglement for Fremgangsmaaden ved Navigations-

examen udfærdiget. ,

. De ældre, i Overeensstemmelse med Plan as 11te Aug. 1811 oprettede Hjælpe- og Understøttelses-cas-

ser for uheldige Sømænd, hvoraf gives een i hvert af Rigets fem Jndrulleringsdistricter, samt en sjette for

Stavanger By med District, have i det her omhandlede Tidsrum vedblevet deres Virksomhed, og eiede ved

Udgangen-af 1840 tilsammen en Capitalformne af .-25,3457,10 Spd. Desuden ere i de seneste Aar særskilte

Understøttelsescasser for enkelte Handelssteder, saasom Kragerø, Farsund m. fl., oprettede, hvilke sidste blot

staae ”under vedkommende Communers Bestyrelse. I det Hele synes Vigtigheden af saadanne Indretninger,

hvis Indtægter alene bestaae i frivillige Bidrag af- de i Farten værende Søfolk, mere og mere at paaskjon-

nes.. Lvtsunderstøttelsescassen, der er oprettet ved Placat af 11te Januar 1805, og hvis Indtægter bestaae

i."en Afgift af alle LItspenge overeensstemmende med Lov af 6te August 1824 og 1ste Mai 1830, som an-

vendes til( Hjelp for gamle og utjenstdygtige Lotser, samt deres Enker og Børn, eiede ved Udgangen af

1840 en Capitalformne af 21,213 Spo.
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Paa Fordelen af Skibsfarten har den i denne Periode foregaaede Nedsættelse af Skibsafgifterne

ikke været uden Indflydelse. De ved Toldanordningen af 1818 oprindeligen beftemte Lastepenge, som alle-

rede ved en provisorisk Anordning af 1819 nedsattes for ladet Fartøi til 60 ß. og for ballastet til 30 ß.

pr. Commercelæst, er i 1836 endvidere nedsat til 30 ß. pr. Commercelæst af ladet og 15 ß. af ballastet

Fartøi, ligesom Fyrpengene, der havde været pr. Commercelæft 20 ß-. af ladet og 10 ß. af ballastet Fartøi

er i 1836 nedsat til respective 14 og 7 ß pr. Commercelæsi.

Den tiltagende Handel og Skibsfart har virket betydeligen til at forøge Toldindtradernes Beløb,

der i Aarene 1836 til 1840 i Gjennemsnit have været 1,850,000, Spd. saa at de langt have oversteget dei

Budgetterne for samme paaregnede Beløb,-og vedlægges under Litr. 0 en Tabel, der nærmere oplyser

Størrelsen af de forskjellige under disse Jndtrader medtagne Afgifter. Ligesaa har Handelen og Skibsfar-

ten foranlediget„at forskjellige Forandringer i denne Periode ere foregaaede med Toldvæfenet. Saaledes er

Kragerøes Toldsted med tilhørende District adskilt fra Porsgrunds Toldinspectorat, ligesom Øster-Riisøers

Toldsted med tilhørende District fra Arendals Toldinspectorat, af hvilke tvende Told stedet med tilhørende Districter

er dannet et nyt Toldinspectorat, under Navn af Øster-Riisøers Tolddistrict. Toldopsynet i Finmarken er

sat paa en anden Fod, da der i Stedet for den i hvert af Toldstedekne Tromsø og Hammerfest forhen an-

satte Tolder, er oprettet en Toldopsynsbetjents- og en Toldoppebørselsbetients-Post ved ethvert af disse Told-

steder, og endelig er oprettet et Toldoppebørselsbetjents-Embede i Tvedestrand, samt etToldoppebørselsbetients-Em-

bede i Brevig. Ved disse Foranstatninger er Toldofficianternes Antal forøget, ligesom den tiltagende Han-

delsrørelse og den i Anledning heraf opstaaede Forøgelse ixForretninger har gjort det nødvendigt at bevilge

Oprettelfen af flere nye Toldbetjentsposter. J det Hele udgjorde ved Udgangen af Aarets 1840 Toldperso-

nalet et Antal af 127 Embedsmænd og 423 underordnedr Betjente, og Toldpersonalets Lønninger have ef-

ter et Middeltal for de fem Aar fra 1836 — 1840 udgjort 266,000 Spd., hvoraf omtrent 37,200 Spd

Spd. var Gage og 228,800 ”Spd. Procenten Naar hertil lægges 31,900 Spd., der er Godtgjørelse for

økonomiske Afgifter af adskillige Varer, der forhen særskilt oppebares, men som nu ere inddragne under Tol-

den, imod at vedkommende Indretninger, som disse Afgifter tilfløde, derfor erholde Godtgjørelse af Told-

casserne, og endelig 65,100 Spd., som ere Udgifter ved Bygningers og Fartøiers Anskaffelse og Vedlige-

holdelse, samt andre tilfældige Udgifter ved Tosldvæsenetz da udkommer Toldvæsenets samtlige Udgifter

363,000 Spd.

For Skibsfartens Skyld er med Fyrvæsenet her i Landet i de senere Aar foregaaet en betydelig

Forandring. Indtil den sidste Tid vare nemlig de paa den norske Kyst anlagte Fyre, naar undtages Fyrene

paa Lindesnæs og Markø, alene beregnede paa at veilede Skibsfarten til Landets større Handelsstæder, Chri-

stiania, Bergen og Trondhjem, ligesom disse Fyre vare af ufuldkommen Indretning og tillige meget ad-

spredte, da der i 1815 paa Landets vidtudstrakte Kyster kun fandtes 10 Fyre-, hvortil kom tre i nogle af de

paafølgende Aar opførte nye Fyre. Efterat derimod en i 1828 nedsat Commission havde indgivet Forslag

angaaende Oprettelsen af flere Fyre, er en Række af nye og forbedrede Fyrindretninger etablerede langs

Kysten. Denne Række begyndte med Orøfyr udenfor Christiansand, som i Forening med det indenfor lig-

gende Jndseilingsfyr paa Odderøen første Gang antændtes i November 1832, og derpaa fulgte Gunnars-

hang-Fyr paa Vestkanten af Listerlandet, som tilligemed det i Forbindelse dermed staaende Indseilingsfyr

paa Varnæspynten ved Indløbet til Lister-Jorden første Gang antændtes i November 1836. Senere er et

Kystfyr etableret paa Jomfruland, hvilket i Forening med et Jndseilingsfyr paa Langøtangen ved Jndløbet

til Lang'efnndsfiørden, var i fuld Stand i Efteraaret 1839, og et Kystfyr er siden 1839 under Opførelse

paa Qvitholmen udenfor Christian-sund til Veiledning ved Jndseilingen til Trondhjems Leed med et dertil

hørende Leedfyr paa lcStavnæs i Nærheden af Christiansund. Desuden ere forskjellige Leedfyre Ffavel nor-
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den- '· som søndenfjelds anlagte. Christianiafjorden har saaledes i 1840 faaet et Leedfyr paa Øen Basto,

efterat allerede i 1837 et Veiledningsfyr var anlagt paa Steilene 1122 Miil udenfor Christiania, og i 1840

er ”et lignende Fyr kommet i Stand paa Rødtangen ved Indløbet til Dramsfjorden, ligesom Trondhjems

Leed, der allerede i 1832 havde faaet to nye Fyre, et paa den lille Øe Terningcn, ”hvor Fjorden er meget

snæver, og et andet paa Tyrhaug længere ude paa Landet, har i 1836 erholdt en forbedret Fyrindretning

paa Agdenæs fire Mile udenfor Trondhjem. Fremdeles har Valdrehoug Leedfyr paa Søndmør faaet en

forbedret Indretning i 1836, samt Høievarde-Fyr i Karmsund paa Bergens søndre Leed ligesaa i 1839.

I dette Aar er derhos et nyt indelukket Blusfyr anbragt paa Øen Villa i Foldenfjorden under Numedalens

Fogderi i Nor”dre Trondhjems Amt og første Gang antændt i*sidstmeldte Aars October, og i samme Aar

paabegyndtes Oprettelsen af et nyt Fyr paa Præstø i Nærheden af Villa. For Kystseiladsens Skyld er og-.

.saa paa forskjellige Steder, saavel idet nordlige som sydlige Norge, Dagmærker oprettede, hvoraf ikke min-

dre end fjorten efter Bekjendtgjørelse af 15de November , 1839 ere samme Aar anbragte paa Nordlandsledet.

I det Hele ere siden 1829 og indtil Udgangen af 1840 fjorten nye, Fyre opførte, ser gamle Fyre aldeles

ombyggede og trende nye bragte Under Bygning, og ved Udgangen af fidstmeldte Aar vare 27 Fyre i Virk-

somhed. Til Fyrvæsenet har været bevilget i Budgetaarene 1836 til 1839 aarlig 34,660 Spd. og i Bud-

getaarene 1839 til 1842 ligesaa 35,310 Spd. 48 ß„ hvoraf til nye Fyre og Sømærker i de første tre Aar

18,000 og i de sidste tre Aar 14,430 Spd. 87 ß. aarlig. '

Ligesom Fyrvæsenet i den nyere Tid har erholdt mange Forbedringer , saaledes er der ogsaa gjort

meget for Havnevæsenet. J Christiania, hvor ”Adgang til Skibes Løsning og Ladning er altfor ringe for

Stedets Skibsfart, har man søgt ved flere Bryggers og Lossesteders Anlæg at afhjelpe denne Mangel, lige-

som allerede før Begyndelsen af den her omhandlede Periode (i 1826) et Havnefyr er anlagt paa Heghol-

men, samt i 1837 og 1840 tvende Veiledningsfyre længere ude i Fjorden, hvilke Fyre staae under Havne-

væsenets Bestyrelse. Med betydelig Bekostning for Drammens Havnevæsen har man ved Hjælp af Maskiner

og et anskaffet Dykkerapparat søgt at rense det snævre Løb ved Svelvigen udenfor Drammen , ligesom man

ved Muddring har tilveiebragt en større Dybde paa Banken udenfor Strømmen i samme Løb, saa at Skibe

indtil 16 Fod dybgaaende nu kunne passere dette. For at befordre Adkomsten til Tønsbergs Havn fra Chri-

stianiafjorden nordenom Nøtterøen, er Canalen Stenen imellem denne Øe og Fastlandet ved et privat Inter-

essentskab oparbeidet saaledes, at Løbet nu med en Brede af 40 Fod har en Dybde af 7 Fod, hvilket Ar-

beide, der er fuldført i1839, har medført en Udgift as 12,000 Spd., og i Aaret 1839 er formedelst Laur-

vigs Havns Utilstrækkelighed til Oplagssted for Byens Skibe , anbragt fire Fortøiningsindretninger og to

Varpestolper i ”den nærliggende Vigsfjord.

Paa flere Steder ere desuden Morings-Jndretninger til Skibes Fortøining og Varpning henlagte,

samt Muddermaskiner anskaffede til Havnenes Opmuddring. Stavanger Havn har i den senere Tid modta-

get flere Forbedringer, og det af et Interessentskab i Aaret 1827 oprettede Fyr paa Tungenæs, udenfor

Byen til Veiledning ved Jndseilingen i Fisketiden, er nu henlagt under Havnevæsenets Bestyrelses J Ber-

gen er et Havnefyr anlagt paa Nordnæs i Aaret 1839, og i Trondhjem et nyt Lygtefyr istandbragt paa

Munkholmen i 1840, samt flere Indretninger til Betryggelse for Trondhjems Havn paabegyndt.

Det kan forøvrigt bemærkes med Hensyn til Havnevæsenet, at da paa de fleste Steder Havnecas-

sernes væsentligste Indtægter bestaae i de saakaldte Mudderpenge, der beregnes as fortoldede Varer og have

i den senere Tid været udredede af Toldintraderne, men erlægges ved forskjellige Toldsteder i et ulige For-

hold, hvorhos paa nogle Steder aldeles ingen Mudderpenge erlægges til Havnevæsenet, saa har ifølge Re-

sol. af18de Juni 1839 en Commission været nedsat for at indkomme med Forslag angaaende hvilke for-

andrede Bestemmelser for den Havnecasserne ifølge Toldloven af 28de Juli 1824 § 11, af Toldcasserne til-
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kommende Erstatning for de forhen særskilt opkrævede Mudderpenge efter Omstændighederne kunne blive at

tage, samt om hvorvidt denne Udredsel for Statscassen,. der nærmest synes at være et Commnne-Anliggende,

1" det Hele burde bortfalde.

Fabrikdriften, som her iLandet aldrig har været af Betydenhed, har heller ikke i det heromhandlede

Qvinqvennium gjort noget væsentligt Fremskridt. Vanskeligheden ved at kunne concurrere med de udenlandske

Fabriker, paa Grund af den her i Landet almindeligviis høie Daglønx, bevirker at denne Næringsvei aldrig

her i Landet vil kunne drives vidt. Pengevæsenets Forbedring i de sidste Aar har ogsaa havt en ufordeelag-

tig Indflydelse paa Fabrikdriften.

Tabeller over Fabriker og Manufacturer her i Landet vedlægges under Litt. 1). og 0 saaledes som de

kunne t1lve1ebr1nges, dog ere Opgaverne i samme for ufuldstændige til at noget almindeligt Resultat angaaende

Fabrikdriften deraf kan uddrages.

Flere Fabrikationsgrene ere i den senere Tid i Aftagende, andre derimod i Fremskridt. En Fabrika-

tionsgreen, som i Fortiden var af ikke liden Vigtighed, er Glasværksdriften, af hvis Product en betydelig

Deel udførtes til Danmark , saalænge de politiske Forholde til dette Land ikke medførte Tolds-Erlæggelse .-af

Norske Producter i Handelen mellem begge Stater, og endnu i Aarene 1815 til 1817 findes flere hundrede

tusinde Stk. Bouteiller paa Udførselslisterne, medens i de sidste Aar kun et ganske ubetydeligt QvantumGlas-

varer afskibes.X Derfor er i den senere Tid et Glasværk (Grev Schimmelmans Glasværk ved Svelvigen)

aldeles nedlagt og et andet (Jevne Glasværk i Guldbrandsdalen) har i flere Aar ikke været drevet. Bræn-

deviinsbrænderiernes Antal ere i det tsidste Qvinqvennium meget aftaget, ligesom deres Production i en paa-

faldende Grad er formindsket. Enkelte andre Fabriker ere ligeledes i disse fem Aar deels nedlagte og deelsi

svagere Drift end i Fortiden. J andre Henseender har dog Fabrikvæsenet giort Fremskridt. Tugthuusmanns

facturernes Virksomhed er meget udvidet, hvilket især gielder med Hensyntil Chrisstiania Tugthuus, af hvis

Fabrikata er i den her omhandlede Periode solgt efter Middeltal for 31,000 Spd. aarlig, ligesom i disse Aar

er solgt fra Christiansands Tugthuus for 9004 Spd., fra Bergens Tugthuus for 1500 Spd. og fra Trond-

hjems Tugthuus for 4800 Spd., alt iGjennemsnit aarlig, hvorhos dette Udsalg-er gaaet frem i et tiltagende

Forhold, da det hele Beløb for solgte Fabrikata ved samtlige Tugthuse udgjorde i Periodens førsteAar 31,000

Spd., men i det sidste 43,000 Spd. Papirfabrikationen synes ligeledes at være i Tiltagende. Fra det ene

af de ved Christiania værende Papirfabrikker, som er det eneste, paa hvilket det saakaldte XMaskinpapir her i

Landet arbeides, er i de sidste Aar leveret 12 til 15,000 Riis Papir aarlig, og fra Bergen er af de ved

samme Sted værende to Papirfabrikers Product afsendte i disse Aar til indenlandske Steder 3 til 4000 Riis

aarlig. Ogsaa Teglværkernes Virksomhed er paa flere Steder bleven større, hvortil for en Deel Opførelse

af anseelige offentlige Bygninger har bidraget, og Vallø Saltværk leveret i det sidste Decennium et langt større

Product end i Fortiden, omtrent 26,000 Tdr aarlig. Den aftagende Brændeviinsbrænden har virket til at

Ølbryggeriernes Antal er forøget og deres Virksomhed tiltaget Enkelte nye Fabrikanlæg ere ogsaa komne

iStand.1 X

Den vigtigste Fabrikationsgreen heri Landet er imidlertid Skibsbyggeriet, der især er udbredt paa

Strækningen fra Tønsbergs Omegn iØst til Mandal iVest, hvilken Strækning er den, som bedst e'r forsynet

med Skibsbygningsmaterialier. » De for Skibsfarten fordeelagtige Conjuncturer have ogsaa i den Periode, der

er Gjenstand for nærværnede Beretning, meget fremmet Skibsbygningen, der er dreven deels i Byerne og

deels i Landdistricterne Derved ere mange Hænder satte i Virksomhed, især iNedenæs Fogderie,hvor denne

Næringsvei drives stærkcst, og ere efter Opgivende byggede:
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i Kjøb- og Ladestederne. i Landdistrietet0

Antal. Drægtighed. Antal. Drægtighed.

i Nedenæs Amt 13 -- 1119122 Læster. 71 - 49-64 Læster.

i Brntsbetgs — . . (. . 24- 1859 — 24— 1969 U-

i Jarlsberg og Laurvigs — 2 — 248 — 24 — 2433 '22 —

i Lister og Mandals — 32— 1511112 — 12— 93122-

Desttden er Skibsbyggeriet i disse fem Aar tiltaget iBergen, Christiansund, Trondhjem og Stavanger , lige-

som paa flere Steder i Landdistricterne mindre Fartøier ere byggede. Saaledes er f. Er. Antallet af de byg-

gede Skibe i Nordre Trondhjems Amt, hvor Skibsbyggeriet fornemmelig drives iJnderøens Fogderi, 126 og

deres Drægtighed 2240 Læster og 14,570 Tønder

Baadbyggeri er en1 ikke uvigtig Binæring i mange Egne. J Agershuus Stift drives Baadbyggeriet

fotttemmelig paa Hvaløerne, hvorfra en stor Deel Førsels- og Lotsbaade afhændes, og i Christiansands Stift

bygges mange Baade af forskjellige Størrelser i Nedenæs Fogderi, især i Arendals og Grimstads Omegn,

samt, skjønt i mindre Antal, iMandals Fogderie J Søndhordlehn og Hardanger Fogderi bygges en Mængde

større og mindre Baade deels til Førselsfartøier og deels til Fiskerbaade, hvormed ikke alene største Deel af

Søndre Bergenhuus Amt , men ogsaa' tildeels Stavanger Amt forsynes, og i Nordre Bergenhuus Amt er

B”aadbyggeriet ligeledes af Vigtighed, især for det Indre af Nordfjords District, ligesom i nogle Bygder af

Nordlandene drives meget paa Baadbyggeri '

, Flere forskjellige Binceringer, der give Arbeide og Fortjeneste, hentes fra Skovdristen, saavel ved

Skovproducternes Fremdrift gjennem Vanddragene, som ved Tømmer- og Bordkjørsel. Christian-”as Trælast-

handlere sætte betydelige Pengesummer i Omløb for Kjørseler, deels af Tømmer fra Vanddragene til Sang-

brugene, og deels af Saugbrugsproducter til Udskibningsstederne, hvilken Indtægt meest falder Nedre Rome-

riges Fogderies Almue til Deel, og at Tømmerdrtften gjennem Vanddragene medføre Arbeidsfortjeneste erfares

deraf, at ved Lindhoel Tømmerlændse i Glommen ovenfor Frederiksstad er udbetalt i Arbeidspenge i Aaret

1839 17011 og i Aaret 1840 6680 Spd., hvoraf 70 til 80 vorne og 30 til 40 halvvorne Mennesker have

nydt Godt. Kjørsel for Bjergværkerne foranledige ligeledes en ikke ubetydelig Rørelse, da der især for det

vigtige Nøraas Kobbervcerk falder megen ”Kjørsel , hvori saavel det nordlige Østerdalen som flere Præstegjelde

i Guldalen under Søndre Trondhjems Amt deeltage. Varetransporten fra Christiania til Jndskibningsstederne

ved Mjøsensgive Anledning tilmegen Kjørsel til alle Aarets Tider, ligesom ikke sjelden ved Vintertider Vare-

trunsporter finde Sted fra Drøbak til Christiania paa Isen. Derhos have Romsdalens Beboere Fortjeneste

ved Kjørseler for Christians Amts Opland, og Lessø Præstegjelds Beboere drive meget paa Kjørseler fra

Romsdalen med Fiskevarer, som igjen omsættes i sydligere Bygder. Disse Kjørseler afgive imidlertid gjerne

kun en ringe virkelig Fordeel, og have som oftest skadelig Indflydelse paa Moraliteten, ved alt for meget at

give Anledning til uordentlig Levemaade;

Indenlandsk Fragtfart finder Sted saavel i det sydlige som nordlige Norge. J det sydlige Norge

ere mange Smaafartøier, ”is'ær fra Lister og rtvMundals Amt, i Fart den -største Deel af Aaret med at bringe

Vestlandets Producter til Østlandet, og fra dette igjen at hente de Fornødenheder eller Handelsartikler hiint

herfra tiltrænger, ligesomi østligere Egne mange Fartøier benyttes til Christianias Forsyning med Brænde-

veedx Vigtigere er imidlertid Nordlændingernes Fart”paa Bergen med Fiskevarer og andre nordlandske Pro-

ducter, hvormed et Par hundrede storre og mindre Jægter aarligen ere beskjæftigede.

l-
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Jagt og Fuglesangst ere Binæringer, som for visse Egne give Anledning til nogen Fortjeneste , og

Udførselslisterne vise , at flere Vareartikler, som derved erholdes, komme i den udenlandske Handel, saasom

vilde Dyrs Skind , Fuglevildt , Fjær og Duun. Udførselen af Fuglevildt er især i de senere Aar meget-:

tiltagen.

Tangaskebrænding har i sin Tid været en vigtig Næringsvei for en Deel as Romsdals og Sondre

Trondhjems Amter, og afgav især i forrige Aarhundredes sidste Decennium et betydeligt Product til Udførfel

fra Christiansund og Molde, men efterat nogle voldsomme Optrin i Anledning as denne Askebtænding, som

da ansaaes skadelig for Fiskeriet, havde fundet Sted paa Nordmør, standsede den aldeles og har i de sidste

Decennier kun meget lidet været drevet.

Af mindre vigtige Binæringer kunne endnu nævnes Indsamling af Biergmos og af vildtvorende

Bær, hvilke paa sine Steder undertiden afgive nogen Fordeel , da Bjergmos til visse Tider har været en

. meget søgt Handelsvare, og fra Nordlandene kommer en stor Deel Multebær i den indenlandske Handel.

Ovennævnte Tabeller vise forøvrigt Antallet af de Fabrikker og Industrianlæg, som foruden Berg-

værkerne gaves i Norge ved Udgangen af Aaret 1840, nemlig:

2 Beenmøller 2 Kardefabrikker .

1 Blanksværtefabrik 407 Kornmøller (forsaavidt der ved enhver af disse

formales over 500 Td. Korn aarl.)

1 Blyhvidtfabrik 1 Kortfabrik

1 ßBomuldsfabrik 1 Kridtpukværk

2 Bridselfabrikker 3 Krudtmøller

1387 Brænderier 1 Lakfabrik

1 Chocoladesabrik 38 Maltgsøretier

1 Chromfabrik 3 7 Oliemøller

5 Cicoriefabrikker 1 Ostefabrik

8 Farverier 9 Papiirmøller

68 Garverier 1 Potaskekogerie

5 Glasværker 9 Pottemagerier

2 Huefabriker 26 Reberbaner

57 Kalkbrænderier 1 sSaltværk

712 priviligerede Saugbrng

2831 upriviligerede Do.

18 Skibsværfter

2 Staaltraadtrækkerier

3 Sukkerrasfinaderier

5 Sæbesyderier

214 Teglværker

7 Tjærebrænderier

86 Tobaksfabrilker

6 Tranbrænderier

1 Vaabenfabrik

1 Vitriolværk

1 Væverie og

13 Ølbrpggerien



418)

Ø -·Haa-ndværksdriften, som Kjøbstadsnæring betragtet, kan-vel antageside omhandlede fem Aar at være

gaaet noget-fremad-, -'"-e'ndskjønt denne Fremskriden ikke er synderlig iøinefaldende, og i det Hele synes Haand-

væ”rksdrisften paa de fleste-Steder ikke at staae paa noget høit Trin. At Christiania i flere-Henseender herfra

gjør en Undtagelse, grunder sig paa særegne Omstændigheder , som ikke andensteds ele forhaanden. J alle

gamle Kjøbstæder harman Laug ide vigtigste Professioner, og især hersker Langsvæsenet i sin hele Udstræk-

ning- i Bergen-, hvor ikke mindre end816 Professioner danne Laug, skjønt her, ligesom paa flere Steder Laugs-

isndrketningen ansees at virke-skadeligt paa Haandværkselassen. I de nyere Kjøbsiæder finde i Almindelighed

ingen Haandværkslaug Sted-! At mange Professioner ere især i den senere Tid blevne overfyldte med Me-

stere, og den Omstændighed at endnu meget Haandværksarbeide indføres fra Udlandet, har megen Indflydelse

PäaVelstanden blandt Haandværkerne, ligesom Haandværksclassen mangesteds for en stor Deel mangler den

1fot sammefornødne Dannelse, '4- da man endnu her i Landet savner hensigtsmæssige techniske Læreanstalter. '

Søndag-sskolerne 3 som paa flere Steder ere oprettede ,-” virke dog noget til Haandværkslærlingernes Underviis-

ning;·og de Tegneskolerz som paa enkelte Steder findes, arbeides til samme Maal. En gavnlig Indflydelse

paa Haandværksstanden saavelsom paa Haandværksdriften i det Hele, tør man haabe at den under 15de Juli

1839 udkomne Lov, denne Gjenstand angaaende, vil have, hvorved en Mængde forældede Bestemmelser Haand-

værksvæsenet vedkommende sattes ud af Kraft

En Forregnelse over de forskjellige Professioner, med de dertil hørende Mestere, forsaavidt Rigets

Kjøb- og gLadesteder angaaer, vedlægges under Litt. 8 — og er ifølge denne Fortegnelse Antallet af Mestere

i Laug 1389, udenfor Laug 2,376 og Frimestere 780 samt af Svende og Drenge 5,085. Ogsaa i Landdi-

stricterne afgiver Haandværksarbeide en vigtig”Beskjæftigelse især for Huusmandsclassen og Andre, der . ikke

egentlig ere Jordbrugere. For enkelte Bygder ere visse Industri- eller Haandværksgrene af megen Vigtighed.

Saaledes leveres fra Ringerige meget Vogn- og Slædemagerarbeide, Kardemageriet er udbredt over hele

Vardals Præstegjeld, ligesom Gjørtler- ,- og '”Klokkestøber-Arbeide beskjæftiger-Mange i Numedal og Sandsværs

Fogderi. J Birkrim Sogn i Stavanger Amt drives Garveriet som en almindelig Haandtering, hvortil endog

Hader fra Udlandet forskrives, og Bødkerarbeide, som Sildefiskeriet i de senere Aar meget har befordret, dri-

ves i mange vestenfjtldske Bygdelauge, ligesom i Vigøer Præstegjeld iHardanger, Tøndebaands Forfærdigelse

cr om Vinteren en Besk1æft1gelse , Præstegjeldets samtlige Beboere deeltage i. I Hosanger Præstegjeld i

Nordhordlehn er det en Næringsvei at søge Fortjeneste ved Bygningsarbeide rundt om iDistrictet, og iF1ot-

lands Sogn i Lister Fogderi er Malerarbeide en ikke uvigtig Erhvervsgreen, der søges saavel i som udenfor

Am,tet. Toten har mange gode Haandværkere i forskjellige Fag, og for det stærk befolkede Faabergs Præste-

gjeld afgiver Haandværksarbeide en vigtig Indtægtskilde.

Den qvindelige Huusflid staaer i Almindelighed kun paa et Middeltrim Ved Haandgjernings-Skoler

har man dog paa flere Steder i de senere Aar ikke uden Held søgt at befordre Arbeidsomhed i denne Retning.

Især er Vævning og Tilvirkning af Bomuldstøier, hvortil den Mængde Bomuldsgarn, som i senere Tid er

blevet indført, leverer et lidet kostbart Material, blevet mere udbredt end i Fortiden,i hvilken Henseende Fru

Beckwalls samt Gustav Ekenmarks og Hustrues Bestræbelser for ”Væverknnstens Forbedring og Udbredelse her

i Riget har havt en gavnlig Indflydelse paa Tilvirkningen hertillands af vævede Tøier, saasom Damaskes

Dækketøie, Gulvtepper os s. v., ligesom smukkere'Tø-ier, end man almindeligviis forhen har seet, nu fra flere

Bygder komme i, Handelen, i hvilken Henseende Huusfliden er i Tiltagende , skjønt paa den anden Side,

endog i de fjernere ß-Landdistricter, det større Forbrug af udenlandske Fabrikater arbeide imod Industrien. Med

Hensyn til qvindelig Hunsflid staaer Toten, og tildeels flere Egne af Totens Fogderi, paa et høit Trin.

Paa Jæderen forarbeides ligeledes en god Deel Tøiet af Linned og Bomuld til Salg, hvilken, her fra gam-

mel Tid herskende, Industri i de senere Aar er gaaen fremad.- Ogsaa have Qvinderne fra Overhaldens og
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Grogns Præstegjelde i Nordre Trondhjems Amt fra ældre Tider været bekjendte for deres Tilvirkning meest

af Linnet og Strie. I Hellelands Præsiegjeld og Heskestads Sogn af Iæderen og Dalernes Fogderi for-

arbeides en Mængde uldne Strømper og uldne Tøiet, hvoraf meget afsættes til Østlandet, og hvilke Artikler

i Fortiden ogsaa vare Gjenstand sor Udførsel til Udlandet, hvorhos fra det Indre af Ryfylke en stor Deel

Vadmel sælges til Bergen. Dog ere de uldne Tøiet, som fra Stavanger Amt komme i Handelen , lutter

grove Varer. En vigtig Jndustrigreen, der drives i Bergen, ikke som Haandværk, men som Huusnæring, er

Lysestøberiet,X af hvis Product er til indenrigske Steder i Aarene 1836 til 1840 udført i Gjennemsnit aarlig

108,700 Pd.

Nationens Tilstand.

a. Med Hensyn til Cultur og Oplysning.

For Nationens Dannelse og Oplysning er i den senere Tid virket meget og paa mangehaande Maa-

' der. Universitetet, hvis Virksomhed begyndte i Aaret 1813 med 6 Lærere og med indskrænkede literære Hjel-

pekilder, samt ved hvilket i det første Qvinqvennium i Gjennemsnit aarlig 18 Candidater underkastede sig

examen artium, har efterhaanden, fornemmelig ved de Bidrag, Nationens Repræsentanter dertil saa rundelig

have bevilget, seet denne Virksomhed mere og mere Udvidek. Dets Lærerpersonale, der er inddeelt efter de

Hoved-”Disciplinen som ved denne Læreanstalt foredrages, i fire Faculteter, nemlig det Theologiske, Juridiske,

Medicinske og Philosophiske, er i den nyere Tid forøget, øg udgjør nu et Antal af 29, hvoraf 21 Professorer

og 8 Lectorer. -Antallet af de Studerende , der ere blevne academiske Borgere , har i Aarene 1831 til 1835

været i Gjennemsnit aarlig 106 og i Aarene 1836 til 1840 ligesaa 81, af hvilket Tal 29 vare dimitterede

fra de lærde Skoler, og Antallet af de Studerende, som opholdt sig ved Universitetet i Aaret 1840, er angi- '

vet at være omtrent 600, hvoraf 150 Theologer, 150 til 160, Jurister, 112 Medicinere, foruden 40 til 50,

juridiske og 35 medicinske Prælimiliarister, samt 20 Philologer og 8 Mineraloger. De studerende Theologers

Antal er i de senere Aar aftaget, ligesom Juristernes er tiltaget. Universitetets videnskabelige Samlinger have

efterhaanden faaet en anseelig Tilvæxt. Ved Anvendelsen af de, til Bøgers Indkjøb af Statscassen bevilgede

Summer, der iden senere Tid have udgjort 3000 Spd. aarlig, samt udgjøre for Budget-Terminen 1839 til

1842 endog 3500 Spd. aarlig , har Bibliotheket nu en Bogsamling, der ved Udgangen af 1840 udgjorde

omt. 125,000 Bind. Ogsaa Naturalmusæet er efterhaanden forøget, og Myntsamlingen, der ved Udgangen

af 1832 talte 12,633 Numere, bestod ved Udgangen af 1840 cefterat have samme Aar ved en Privatmands

Gave erholdt en betydelig Tilvært) af 24,264 Numere, hvoraf 1 Platinaé 312 Guld-, 14,715 Sølv- og

9.236 Kobbermynter, ligesom Samlingen af nordiske Oldsager til sidstnævnte Tid bestod af 981 Numere, hvoraf

flere Oldsager af Guld af betydelig Værdi. Derimod er Diplomsamlingen,'" som i 1830 ved de fra det Bay-

erske Rigsarchiv modtagne Papirsdiplomer tiltog anseeligen, i de senere Aar blevet mindre forøget, og bestod

Ved 1840 Aars Udgang af 6524 Numere, hvoraf 2008 Pergaments- og 45-16 Papirs-Diplomer.

Foruden at virke som egentlig Læreanstalt til at befordre videnskabelig Dannelse, har Universitetet,

ved Anvendelsen af de til Reisestipendier saavel for Universitetslærerne som for de Studerende bestemte Sum-

mer, væsentlig virket til, at Landet er blevet nærmere undersøgt i naturvidenskabelig, især geognostisk og bota-

nisk Henseende, ligesom ved Reiser udenlands og Ophold ved fremmede Universitetet de Studerende hyppigere

end i Fortiden have ved Understøttelse af det Offentlige været satte i Stand til at gjøre videre Fremskridt i

de videnskabelige Grene, som de have opoffret sig for.

7
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Universitetets Forfatning i oeconomisk Henseende er i Aarene 1836 til 1840 forbedret ved slere Pri-

vates Gaver. Foruden Legater, erholdte i 1837, af afdøde Provst Schytte til et Beløb af noget over 11,000

Syd. og afdøde Høiesteretsasfessor Omsen og Frue til et Beløb af omtrent 2000 Spd., vil Universitetet efter

Testament komme i Besiddelse af en Trediedeel af den i 1838 afdøde Proprietær Huus's Enkes Midlerxhvis

Størrelse endnu ikke vides , ligesom ifølge en testamentarisk Disposition af Grevinde Rosenkrone inøbenhavn

er givet det Norske Universitet Tilsagn om i sin Tid at erholde udbetalt 12,000 Rd. i Sølv, hvis Renter

skulle anvendes til videnskabelige Øiemed. Universitetets Capitalformue udgjorde ved Udgangen af Aaret-1840

i Alts 169,389 Spd., hvoraf 88,884 Spd. beregnedes som dens Byggefond, og Statscassens Tilskud til Uni-

versitetetvar for Budgetaarene 1836 til 1839 27,000 Spd., samt for Budgetaarene 1839 til 1842 21,000

Spo. aarlig. Det længe følte Savn af passende Bygninger vil Universitetet nu see afhjulpet, da der iAaret

1839 er af en Staten tilhørende Eiendom afgivet Byggetomt til Opførelse af trende nye Bygninger for Uni-

versitetet, til hvilke Bygninger er beregnet at anvendes 210,000 Spd. i Løbet af 12 Aar, samt bevilget for

Budgetaarene 1839 til 1842 af Statscassen 6000 Spd. og af Universitetets Byggefond 11,500 Spo. aarlig,

og af hvilke Bygninger den første, bestemt til Localer for de naturvidenskabelige Samlinger , allerede i 1840

er paabegyndt. Ligesaa er af Storthinget1839 bevilget anvendt 3279 Spds af Universitetets Byggefond til

Opførelse afet magnetisk Observatorium og et Meridianmærke paa det astronomiske Observatoriums Grund,

samt af. tvende Drivhuse ved den botaniske Hauge.

' J ”Forbindelse med Universitetet staaer et philologisk Seminarium til at danne Lærere for de lærde

Skoler, samt en Læreanstalt for Theologers praktiske Dannelse, hpilke begge i det her omhandlede Qvinqven-.

nium have været i Virksomhed og hvoraf det sidste underholdes af Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond

Af Læreanstalter til Land- og Søofficerers Dannelse ere trende i Virksomhed, nemlig n. den Kongl.

'Militære Høiskole, 1). den Kongelige Norske Krigsskole og (3. en Læreansialt for det Kongelige Norske Søcadet-

eorps'. Den militære Høiskole, for hvilken en ny Plan under 7de Febr. 1839 er approberet, og som for

nærværende Tid har 8 Lærere, hvoraf fem ere Universitetslcerere, er deelt i to Hovedgrene, nemligForelæs-

ninger og practiske Øvelser, specielt bestemte for vordende Jngeniør- og Artilleri-Officerer, samt almindelige

Forelæsninger for Officerer af alle Vaabenarter og Grader over høiere militære videnskabelige Gjenstande, og

denne Skole underholdes af det militære Fond. Krigsskolen, hvis Bestemmelse er at danne saavel theoretisk

som practisk duelige Officerer for Armeens Cavalleri og Infanteri , og hvis Elever udgjøre et Eorps, der

-·-f-ører Navn af det Norske Landcadet-Corps, har for Tiden 10 Lærere og 72 Cadetter, og den eier flere viden-

skabelige Samlinger og Apparater, samt en Capitalformuey der ved Udløbet af Aaret 1840 beløb til 44,152

Spd. 100 ß.„ og underholdes, forsaavidt dens egne Midler ikke ere tilstrækkelige, af Statscassen. Fra denne

Læreanstalt ”ere i Aarene 1836 til 1840 83 Officerer udgaaede. Den til Søofficerers Dannelse oprettede

Læreanstalt for det norske Søcadet-Corps, der har sit Sæde i Frederiksværn, har 8 Lærere, og dens Elevers

Antal er indskrænket til 20. Af Eleverne ere i foranførte fem Aar tilsammen 15 Udgaaede, som Officerer.

De lærde Skoler ere for nærværende Tid tretten , da de, foruden de fire fra ældre Tider tilværende

Kathedralskoler i Christiania, Christiansand, ”Bergen og Trondhjem, bestaae af fire Latinskoler, hvoraf en i

Drammen, en i Skien, en paa Frederikshald og en i Stavanger, samt af fem saakaldte Middelskoler, hvoraf

en paa Kongsberg, en i Laurvig, en i Arendal, en i Molde og en i Tromsø, af hvilke de to sidste ere op-

rettede i Løbet afdet sidste Decenniunn Af bemeldte Skoler har Drammens Skole tillige en Handelsclasse,

og Stavanger Skole er forenet med en Borgerskole. Disse Skolers Lærere vare ved Udgangen af 1837 til-

sammen 76, hvoraf 24 vare Timelærere, hvorhos Antallet af Disciple var i Alt 540, dog er dette Antal

senere aftaget, da det efter Skoleeramcn i 1840 ikkun udgjorde 423. Af de ældre Skoler, hvis Indtægter

ved det foregaaede successive Salg af det Skolerne fra Fortiden tilliggende Jordegods aarligen ere forøgede,
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have i den senere Tid ingen„ undtagen Chrisiiansands Skole trængt til Tilskud af Statèscassen; men af de

øvrige Skoler har kun Arendals Skole været underholdet af egne Indtægter. Statseassens Bidrag til-de

lærde Skoler var ifølge Budgettet af 1837 6352 Spd., og efter det af 1839 552 Spd., under hvilken sidste

Sum blot indbefattes nogle reglementerede Lønningcr, da der forøvrigt Ved Budgettet af41839 intet er bevii--4

get til Skolernes Vedligeholdelse. Ved Kongl. Resol. af '29de Decbr. 1838 bestemtes, at Udgifterne til de

lærde Skoler og Middelskolerne, der ikke kunne bestaae ved egne ,Midler, fra 1ste Januar 1839 skulde over- -

tages af Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond, og overeensstemmende hermed er til bemeldte Skoler i1840

udbetalt 11,475”2 Spd.

Flere offentlige Borgerskoler ere i den senere Tid ved Communernes Understøttelse oprettede, og man

har bestræbt sig for at give de ældre Skoler af denne Classe mere heusigtsmæssige Indretninger. Mangesteds

mangle imidlertid saadanne Læreanstalter, hvilken Mangel dog paa flere Steder afhjælpes ved private Under-

viisningsanstalter, især for Pigebørn, hvilket Kjøns Underviisning mindre end det andet Kjøns hidtil har

været Gjenstand for offentlig Opmærksomhed. Døvstumme-Jnstitntet i Trondhjem, der har tre faste Lærere

og en Lærerinde, og hvis Elevers Antal ved Udgangen af 1840 var 34, hvoraf de mandlige tillige nyde Un-

derviisning i Haandvcerksarbeide, vedbliver sin Virksomhed, samt understøttes med et aarligt Bidrag af Stats-

cassen paa 1000 Spd., og Eugenias Stiftelse i Christiania , der deels er en Opdragelses- og Underviis-

nings-Anstalt for fattige Pigebørn, der optages saavel frit som mod en billig Betaling, og deels en Normal-

og Industri Skole, hvor confirmerede Pigebørn fra Landdistricterne oplæres i Dreiels-, Damask- og Mønster-

vævning m. m. mod Betaling, har hidtil for største Deel været vedligeholdet ved aarlige Gaver samt ube-„

stemte Bidrag, og forøvrigt af den-Indtægt, de solgte Fabrikater og de betalende Elever have givet. En

anden nyere oprettet Stiftelse med lignende Formaal er Iosephines Stiftelse i Stavanger, der ligeledes be-

staaer ved frivillige Bidrag, og hvis Virksomhed efterhaanden udvides.

Almneskolevæsenet har man i den nyeste Tid mere end nogensinde forhen søgt at ophjælpe, og ved

mange værdige geistlige Embedsmænds Bestræbelser ere ikke ubetydelige Skridt gjorte for at raade Bod paa

sammes Mangler, hvis Afhjælpning i Landdistricterne ofte locale Omstændigheder lægge væsentlige Hindringer

i Veien for. I flere af de større Kjøbstæder ere med Almneskolerne Verelunderviisnings- og Haandgjernings-

skoler forenede, af hvilke sidfte ved Udgangen af 1840 12 vare i Virksomhed, og Søndagsskoler, hvoraf til

samme Tid havdes tilsammen 17, stifte væsentlig Nytte ved at bidrage til Haandværks- og Tjenerclassens

Dannelse. Desuden ere i Christiania, Drammen, Christiansand, Bergen , Trondhjem , samt Moss og Pors-

grund i de sidste Aar oprettede saakaldte Asyler eller Smaabørnskoler for saadanne Børn, som ere under den

skolepligtige Alder, af hvilke Skoler til foranførte Tid 10 vare istandbragte. Flere og flere faste Skoler op-

rettes efterhaanden i Landdistricterne, og ved Udgangen af 1840 vare disses Antal, 222, hvoraf 102 iAgers-

huus Stift. Imidlertid gjør Beliggenheden mangesteds Oprettelsen af faste Skoler umulig. Almneskolelærer-

nes aldeles utilstrækkelige Lønninger bevirke derhos, at man kun kan vente en ringe Grad af Dannelse hos

dem, og Menighedernes mangesteds temmelig lave Culturgrad i Forening med deres indskrænkede Resourcer

lægge væsentlige Hindringer i Veien før Almnefkolelærernes bedre Dannelse-' og mere opmuntrende Lønningen

Imidlertid arbeide til disse Læreres hensigtsmæssige Dannelse flere i nyere Tid under kraftfulde Mænds Be-,

styrelse oprettede Seminariet. Allerede i Aaret 1834 kom et Skolelærerseminarium i Asker i Stand, som ved.

Udgangen af 1840 havde 40 Elever, ligesom den dermed forenede Selninarieskole talte 374 Disciple i tre Clas-

ser, af hvilke de to nederste udgjøre en sast Almueskole, og den øverste er en Forberedelsesanstalt for Semi-'

nariet, og foruden dette har man et Seminarium for Trondhjems Stift i Klæbo Prastegjeld, famt et for

' Nordlandenes Bispedømme i Throndenæs, som er oprettet i 1824 og ved Resol. af 30te Marts 1836 har

erholdt Udvidelse, hvorhos man i de sidste Aar har faaet et Skolelærer-Seminarium for Christiaynssands Bispe-
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dvmme paa Holts Præstegaard, hvis Virksomhed er begyndt i September 1839 og som havde ved 1840 Aars

Udgang '22 Lærlinge, saavelsom paa Storøen 8i Søndhordlehn et Skolelærer-Seminarium for Bergens Stift,--

dertog fin Begyndelse den 1ste November 1839, og havde ved Udgangen af 1840 et Antal af 27 Lærlinge-

Samtlige ”disse Seminariet, med hvilke Hensigten er at danne Lærere til de faste Almueskoler, og som ved Ud-

gangen af Aaret 1840 havde tilsammen 126 Lærlinge, der undervistes af 16 Lærere, underholdes fornemmelig

af Oplysningsvæsenets Fond og have hidtil virket med Held for Altnneoplysningen. Desuden har man trende

andre Seminariet, der dog, indskrænke sig til at danne Lærere ved Omgangsskolerne, nemliga, et Seminarium

for Øvre Tellemarkens tvende,Provstier, oprettet ved afdøde Provst Windfelds Legat, hvis Virksomhed be-

gyndte i 1819, og med hvilket er forenet en fast Skole, og b, et Seminarium for Karmsunds Provsti iKob-

bervig, samt 0, en lignende Underviisningsanstalt iMolde. Fremdeles har man paa andre Maader sørget

for Almueskolevæsenets Fremme, da Reiseftipendier af Oplysningsvæsenets Fond ere tilstaaede flere for Almue-

oplysningen arbeidende Mænd, for i Udlandet at gjøre sig bekjendte med Almueskolevæsenets Organisation.

Af bemeldte Fond er ogsaa ved Resol. af 10de Novbr. 1836 bevilget for Aarene 1837 og 1838 indtil 1500

Spd. aarlig, for som Præmier at uddeles til de Almueskolelærere paa Landet, som Udmærke sig ved nidkjære

Bestræbelser for Ungdommens Dannelse. Omgangsskoledistrieterne udgjorde i 1837 et Antal af 1841, hvilket

Antal i Aaret 1840 var steget til 1907. '

Det bemærkes forøvrigt, med Hensyn til Underviisningsvæsenet i det Hele, at ifølge Kongl. Resol.

af 17de Octbr. 1839 er en Commission nedsat for at udkaste en fuldstcendig Plan for Underviisningsvæsenets

fremtidige Organisation, ligefra Elementærunderviisningen til og med Universitetets, samt at afgive Betænk-

ning-om de Forholdsregler, gjennem hvilke en saadan Plan hensigtsmæssigst kan bringes til Udførelse. Denne

Commissions Virksomhed begyndte i Januar 1840. Ligesaa fortjener det at bemærkes, at Oprettelsen af en

polytechnisk Underviisningsanstalt ellek indtil en saadan kom i Stand, af et saakaldet Realinstitut, har i den

nyeste Tid været paatænkt, uden dog at noget endnu derved er foretaget, da Spørgsmaalet om Hensigtsmæs-

sigheden af en saadan Læreanstalt vil komme under Afgjørelse, naar Resultatet af den ved foranførte Com-'

mission foranstaltende Revision af Underviisningsvæsenet erholdes.

Af dekpaa almindelig Videnskabeligheds Udbredelse beregnede Jnstituter vedbliver det Norske Viden-

skabers Selstab at udsætte Priisspørgsmaale saavel i theoretiske som practiske Materier, ligesom det ved Penge-

understøttelfer har bidraget og bidrager fremdeles til videnskabelige Skrifters Udgivelse. Derimod er siden 1832

ingen af Selskabets Skrifter udkomne. Flere i videnskabelige Øiemed dannede Samfund, saasom den physio-

”graphiske Forening, det militære Samfund, Lægeforeningen og Samfundet for det Norske Folks Sprog og

Historie, have fortsat deres literære Virksomhed og søgt ved trykte Skrifter at udbrede videnskabelig Oplysning;

”men det Kongl. Selskab for Norges Vel , som fra Begyndelsen af havde ogsaa et literært Formaal, er nu

blot et Landhuusholdningsselskab, og Udgivelsen af Selskabets Samlinger er allerede for mere end et Par De-

eennier siden standset. Af Indretninger, som i videnskabelige Øiemed udenfor Universitetet efter offentlig For-

anstaltning ere istandbragte kan nævnes Xet nyligen efter Anmodning af den engelske Regjering i Finmarken

oprettet magnetisk Observatorium, og til videnskabelige Reiser i Udlandet er af Storthingene i 1837 og 1839

bevilget aarligen 1400 Spd, hvilke-meest i natur- og lægevidenskabelig Henseende, og tildeels af Universitets-

lærerne ere blevne benyttede , hvorhos en i Aaret 1838 til Finmarken og Spitsbergen afgaaet fransk viden-

skabelig Expedition blev paa Statscassens Bekostning ledsaget af en norsk Videnskabsmand -

Flere offentlige Stiftelsers Bogsamlinger virke Gavn ved at være aabne til Bøgers Udlaan for det

Almindelige, af hvilke Bogsamlinger, foruden Universitetsbibliothekets, det Norske Videnskabers Selskabs Sam-

ling paa mere end 19,000 Bind, det Deichmanfke Bibliothek i Christiania paa 11 til 12,000 Bind, Christi-

ania Cathedralskoles Bibliothek paa omtrent 10,500 Bind og Krigsskolens paa omtrent 6000 Bind ere de
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vigtigste , dog meest bestaaende af ældre Skrifter. Af private Bibliotheket er det Næs Jernværks Eier til-

hørende det betydeligste, da det udgjør mere end 11,000 Bind og bestaaer meest af nyere Skrifter. Til at

befordre Videnskabelighed bidrage ogsaa flere Naturalmusæer, Samlinger af Oldsager m. m., hvoraf Norske

Videnskaber-8 Selskab har fra ældre Tider en ikke uvigtig Samling af Naturalier, og i den senere Tid er ved

Privates Gaver og enkelte Mænds Interesse for Sagen et betydeligt Musæum opstaaet iBergen, samt

et mindre i Arendal, hvorimod et i Christiansand i Aaret 1828 grundlagt Musæum ikke erholdt synderlig

Tilvæxt. , .

Foruden ved hensigtsmæssige Skoleindretninger har man til Almueoplysningens Fremme søgt at virke

ved Oprettelse af Almuebogsamlinger og Læseselskaber, hvortil Almnerne selv mangesteds villigen have bidra-

get, og især ere flere saadanne Læseselskaber blevne oprettede, efterat Kirkedepartementets Circulaire af 19de

Decbr. 1837, som dertil lover Understøttelse, er blevet bekjendt, hvorhos ved Kongl. Resolution af 20de Febr.

1839 en Sum af indtil 2000 Spd. af Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond er bestemt at anvendes til Al-

muebibliothekers Oprettelse i Landdistricterne. Ligesaa ere flere for Almuens Dannelse bestemte Skrifter ved

offentlig Understøttelse udgivne eller for offentlig Regning indkjøbte, samt paa hensigtsmæssig Maade uddeelte.

Til Oplysnings og Civilisations Udbredelse blandt Lapperne, et Folkeslag, som udgjør den væsentligste Deel

af Finmarkens Befolkning, har man i Aarene 1836 til 1840 fortsat de slere Aar i Forveien efter offentlig

- Foranstaltning tagne Forholdsregler. Ved Resolutioner af 1ste Marts 1836 og 11te Septbr. 1839. ere nye

Understøttelser bevilgede for den Mand, der i en Række af Aar med utrættelig Iver har arbeidet paa Lapper-

nes Underviisning og Dannelse ikke ”alene som Christne og Mennesker, men tillige som Borgere og Under-

saatter, og der nu efter sidstmeldte Resolution er sat i Stand til udeelt at anvende sin Tid paa at bearbeide

det lappiske Sprog, som den fikkreste Grundvold til al Culturs Udbredelse blandt det lappifke Folk. I dette

Sprog ere allerede ved bemeldte Mands Bestræbelser Lære- og Læsebøger foruden andre Skrifter for Spro-

gets Studium udgivne, ligesom han i Aaret 1838 med offentlig Understøttelse har foretageten fprogvidenska-

belig Reise til Storhertugdømmet Finland, for at udvide sine Kundskaber i det med det xlappiske beslægtede

qvænske eller finlandske Sprog, og det er at vente, at der senere, ved Forelæsninger saavel over det lappiske

som finske Sprog, vil gives Adgang for- de Studerende til at blive bekjendte med begge disse Sprog.

Af Indretninger til Kunstneres Dannelse har man endnu kun den Kongelige Norske Kunstskole,

hvilken Indretnings Øiemed, ifølge det nu gjeldende Reglement af 16de Januar 1834, er „ved Underviisning

i Tegning og Modellering, samt ved Foredrag af Mathematikens Elementer m. m.- at bidrage til Haandvær-

kernes Dannelse , samt tillige at give dem , der agte at danne sig til Kunstnere, Leilighed til at erhverve sig

Færdighed i Tegning , og i sin Direction at danne et K'unstselskab, hvis Bestræbelser skulle gaae ud paa at

danne Kunstsmag fornemmelig saaledes, at den kan forplante sig til de Værksteder,ghvis Frembringelser i den

fville vinde iFuldkommenhed." Denne Indretning har for Tiden 6 Lærere, og vedligeholdes af Statscassen med

43000 Spd. aarlig, der er Indretningens eneste Indtægt. I Forbindelse med Kunstskolen staaer en Kunst- og

Maleri-Samling, hvortil Grundvolden blev lagt ved en af Storthinget for Aarene 1836 til 1839, bevilget

Sum af 1000- Spd. aarlig , ligesom atter for Bndget-Terminen 1839— 1842 en lignende Sum er bevilget,

for hvilke Summer er indkjøbt et Antal hidtil i et interimistisk Locale i den vordende Kongebolig 'opstillede

Malerier, og endelig har i Christiania i Aaret 1836 dannet sig en Kunstforening, hvis Hensigt er at udbrede

Kunstsmag ved Anskaffelse og Udstilling af Kunstværker, som siden aarligen fordeles ved Lodtrækning imellem

Medlemmerne. En Kunstforening med lignende Formaal har ogsaa dannet sig i Bergen i Aaret 1839, som

desuden har den Fortjeneste at have bidraget til at vedligeholde den sammesteds værende ved frivillige Bidrag

tilveiebragte Tegneskole—, hvis Virksomhed et Par Gange af Mangel paa tilstrækkelig Understøttelse har været



54

afbrudt. Til Kunstneres Dannelse er ligeledes virket Ved ”soranførte til videnskabelige Reiser i Udlandet be-

vilgede Summer, da siden 1839 ogsaa Kunstnere have Adgang til Understøttelse deraf.

5. Med Hensyn til Moralitet og Sædelighed.

Det er en sørgelig Erfaring, at med den tiltagende Oplysning Nationens Moralitet ljendeligen af-

tager, hvilket de nu mere end i Fortiden hyppige Forbrydelser og det aarligen vorende Antal af Justitssager

tilftrækkeligen godtgjøre , uden at man kan anføre bestemte Data som Grund til den tiltagende Forværrelse i

moralsk Henseende, paa en Tid, da der ved saa mange Midler og paa saa mange Veie fremfor i Fortiden

arbeides paa at befordre Moralitet og Sædelighed.

Hvorledes Forbrydelserne her i Landet i de sidste fem og tyve Aar ere tiltagne, vil erfares af føl-

gende Sammenligninger. FJ Decenniet 1814 til 1823, i hvilket Justitssagernes Antal mere af- end tiltog,

sattes aarligen efter Middeltal 650 Personer under Iustitiens Tiltale, og i de fem Aar 1825 til 1829 an-

lagdes aarligen 511 Institssager, hvorunder 767 Personer tiltaltes, men fra nu af stengustitsfagernes An-

tal betydeligen, da der anlagdes i 1830 644 Justitssager mod 1034 Forbrydere og i1831 endog 918 Justits-

fager, hvorved 1661 Personer sattes under Tiltale, og i de ser Aar 1830 til 1835 vare efter Middeltal Un-

der 772 Justitssager aarligen 1262 Personer underkastede Iustitiens Tiltale. I et endnu stærkere Forhold

tiltoge de offentlige Politifager.' J Decenniet 1814 til 1823 vare for Politiforseelser ikkun 175 Personer aar-

ligen tiltalte-, og endnu i Aarene 1825 til 1827 indskrænkedes Politisagernes Antal aarligen til 82, hvorved

240 Personer bleve Gjenstand for Tiltale , hvorimod Antallet af Politisager befindes i 1828 at have været

511, hvorved 951 Personer tiltaltes, samt i 1829 528, hvorved 795 Personer tiltaltes, og i Aarene 1830

til 1835 variPolitisagernes Antal ikke mindre end 652 og de under samme tiltalte Personers Antal ”efter

Middeltal 1314 aarlig. I de fem Aar, der ere Gjenstand for nærværende Beretning, ere ved civile og com-

binerede Retter

Iustitssager politisager "”' -J Alt Iustits- og Politisager

Aar. anlagte. og derunder tiltalte anlagte. og derunder tiltalte anlagte. og derunder tiltalte

Mands- Qvin- Tilsam- Mands-8Qvin- Tilsann Mands- Qvin- Tilsann

personer. der. ” men. personer. der. men. personerx der. men.

1836. Ø962. 1180. 379. 1559. 623. 1008. 120. 1128. 1585. 2188. 499. 2687.

1837. 1052. 1321. 313. 1634. 763. 1289. 155. 1444. 1815. 2610. 468." 3078.

1838. 1256. 1732. 389. 2121. 754. 1298. 115. 1443. 2010. 3030. 534. 3564.

1839. 1278. 1679. 405. 2084. 700. 1088. 195. 1283. 1978. 2767. 600. 3367.

1840. 1285. 1721. 375. 2096. 756. 1197. 168. 1365. 2041. 2918. 543. 3461.

De Justitsforbrydelser, i Anledning af hvilke Actionsordres hyppigst have været udfærdigede, ere

3, Tyveri , og de i Classe dermed satte Forbrydelser, saasom uhjemlet Besiddelse af stjaalne Koster, For-

dølgelse af Hittegods m. fl., b, Bedrageri og Falsk, og 0, Løsagtighedsforseelser, og er det fornemmelig de

to første Classer af Forbrydelser, der faa mægtigen have forøget Justitssagernes Antal i den senere Tid. For

Tyveri tiltaltes nemlig i de ti Aar 1814-til 1823 aarlig 520, og i de fem Aar 1825 til 1829 aarlig 577,

hvorimod i 1830 711 og i 1831 1410 for denne Forbrydelse sattes under Tiltale og i de ser Aar 1830 til

1835 efterMiddeltal aarlig 966; for Bedrageri og Falsk i de sørste ti Aar aarlig 39, i de næstanførte fem

Aar ligesaa 52 og i de sidste ser Aar ligesaa 69, samt for Løsagtighed i Aarene 1814 til 1823 aarlig 23,

ide derefter anførte fem Aar 35,. men i de sidste ser Aar 64 aarlig. J Aarene 1836 til 1840 have afde

Tiltalte været actionerede "
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for Tyveri og for-Be- for Falsk for Løsag-

dermed beslægt. drageri. tigheds

Forbrydelse- Forseelser.

1836. . . . . -. 1074. 50. 19. 64.

1837. . - . . . 1194. 38. 65. 44.

1838. . . . . . 1648. 56. 35. 32.

1839. . . . . . 1548. 102. 25. 19.

1840. . . . . . 1582. 56. 28. 33.

saa at det kun er Løsagtighedsforfeelser, som i de sidfte Aar ere aftagne. Dernæst har hyppigen Tiltale fun-

det Sted för Vold og Overfald, for Mishandling af Forældre , Ægtefæller og Børn, samt for Barnefødsel

i Dølgsmaal og Deeltagelse deri, dog i et- mindre tiltagende Forhold; thi for Vold og Overfald tiltaltes i

Aarene 1814 til 1823 aarligen 16, i 1825 til 1829 aarligen 22, i Aarene 1830 til 1835) aarligen 24 og i

”Aarene 1836 til 1840 ligesaa 28, for Mishandling af Forældre etc. i 1814 til 1823 aarligen 3, i 1825 til

1829 aarligen 16, i Aarene 1830 til ”1835 aarligen 21, samt i Aarene 1836 til 1840 aarligen 41, og for

Barnefødsel i Dølgsmaal i de første ti Aar aarlig 111, i de derefter anførte fem„Aar aarlig 14, i de paaføl-

gende 6 Aar ligeledes aarligen 14, men i Aarene 1.836 til 14840 aarligen 21. For Mord og Drab have

været tiltalte i Aarene 1814 til 1823 aarligen 1.2, i Aarene 1825 til 1829 aarligen 13, i Aarene 1830 til

1835 aarligen 15, og iAarene 1836 til 1840. aarligen 17, i hvilken sidste Periode Aaret 1839 er mærkeligt

i den Henseende, at i dette ikke mindre end 38 Personer for denne Forbrydelse have været tiltalte, hvilket har

enbetydelig Indflydelse paa Middeltallet af de for Mord og Drab tiltalte i disse fem Aar. Af samtlige i

sidstanførtefem Aar tiltalte Personer ere blevne domfældte i Aaret 1836 2160, i Aaret 1837 2117, i Aaret

1838 2458, i Aaret 1839 2659 og i Aaret 1840 2546, og af de Straffældte ere dømte for følgende For-

brydelfer

for Mord og for Vold forBarnef.i for Mish. for Ran og for Tyveri for Bedrageri for Løsag-

Drab. og Over- - Dølgs- af Forældre. Røveri. etc. og Falsk. tighed.

fald. maal. etc.

i 1836. 9. 27. 15. 35. 5. 808. 30.

i 1837. 4. 813. 11. 37. 8. 893. 20.

i 1838. 6. 17. 16. 23. 15. 1032. 66. 39.

i 1839. 5. 16. 13. 24: 10. 1398. 68. 15.

i 1840. 19. 16. 19. 27. 9. 1222. 83. 21.

Hvad angaaer ”Forholdet imellem de ved de civile og combinerede Retter dømte Forbryderes Antal

og· den hele Folkemængde efter Folketællingen as 1835, da befindes dette for Aarene 1835 til 1839 at have

Været i det første Aar som 1 til 662 , i det-andet som 1 til 553, i det tredie som 1 til 556, i det fjerde

fom 1 til 486 og i det femte som 1 til 449, og de for egentlige Justitsforbrydelser straffældte Personers An-

tal forholdt sig idisse Aar til Folkemængden i det første Aar som 1 til 1402, i det andet som 1 til 1045,

i det tredie som 1, til 990, i det fjerde som 1 til 875 og i det femte som 1 til 696. Sædvanlig er Forholdet

Ufordeelagtigst i de større Stæder, da de for Justitsforbrydclser straffældte Personers Antal iForhold til Folke-

tallet befindes athave været '

. i Christiania. i Chkistiansand i Bergen. i Trondhjem. ,

i 1836. 1—171. 1—183. 1—322. 1—196.

i 1837. 1—149. 1-240. 1-394. 1—125.

i 1838. 1—120. 1—197. 1—346. 1—190.
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Xi Christiania. i Christiansand. i Bergen- i Trondhjem.

i 1839. '1— 79. 1—124. 1—275. ' 1—172.

i 1840. 1-105. 1—187,. 1—272. 1—167.

og i Landdistricterne, har dette Forhold været meest ufordeelagtigt iAgershuus Amt Christiania ikke iberegnet),

hvor det efter Middeltal af Aarene 1836 til 1839 var som 1 til 580. Forovrigt havde Jarlsberg- og Laur-

vigs, Buskeruds, Hedemarkens og Smaalehnenes Amter cmed deres Kjøbstæder iberegnede) i foranførte Aar

det største Antal af straffældte Forbrydere, da disse forholdt sig til Folkemængden efter Middeltal, i det første

som 1 til 664, i det andet som 1 til 715, i det trediexsom 1 til 905 og i det fjerde som 1 til 910, ligesom

det mindste Antal fandtes i 'Nordlands, Nedenæs og Raabygdelaugets, samt Sondre Bergenhuus Amterz1 hvor

Forholdet var respective som 1 til 2606, 1 til 2557 og 1 til 2423, hvorhos i Romsdals Amt heller ikke An-

tallet af de Straffældte forholdsviis var stort, da det forholdt sig til Folkemængden som 1 til 2296.

Af samtlige for Justits-' og Politiforseelser ved civile og combinerede Retter tiltalte Personer Xere

domfældte

til”Livsstraf til Fæstningsarbeide til Tugthuusarbeide t.Fcengs. p.Vand og Brød

Mands- Qvin- Til- paa paa kor- Til- paa paa kor- Til- Mands- Qvin- Til-

personer. der. sammen. Livstid. tere T. samm. Livstid. tere T. samm. pers. der. samm.

i 1836. 17. 23. 40. 49. 147. 196. 9. 600. 609. 166. 38. 204:

i 1837. 13. 15. 28. 60. 132. 192. 10. 712. 722. 132. 18. 150.

i. 1838. 16. 15. 31. 55. 171. 226. 12. 844. 856. 122. 29. 151.

i 1839. 9. 12. 21. 95. 211. 306. 14. 990. 1004. 148. 27. 175.

i 1840. 25. 16. 41. 85. 161. 246. 18. 869. 887. 198. 37. 235.

Hertil kommer endnu de, som ved de militaire Retter have været„ tiltalte og dømte, nemlig

ved Landmil.- ved Sømil.- Tilsammen.

Etaten. Etaten. ,

Tiltalte. Straffens-te Tiltalte, Straff. X Tiltalte. Sttaffældte.

i 1836. 263. 201. 18. 5. 281. 206.

i 1837. 340. 267. 1. - 341. 267.

ix 1838. 256. 183. 9. 6. 265. 189.

i 1839. 249. 164, 9. 1. 258. 165.

i 1810. 241. 181. 6. 5. 247. 189.

Ved det aarligen tiltagende Antal af Forbrydelser er ogsaa-Antallet af de i Straffeanstalterne hen-

satte Forbrydere aarligen tiltaget, da der befindes at være hensiddende

iSlaverierne. iTugthusene. Tilsammen.

ved Udgangen af Aarene 1814-1818. 290. 236. q526.

„ - „ - 1819-1823. 454. 253. 707.

„ - „ - 1824-1829. 593. 288. 881.

„ - „ -' 1830-1834. 800. "'" 422. 1222.

„ - „ Aaret 1835. 898. 465. 1363.

„ — 0 - 1836. 940. 473. 1413.

„ - „ - 1837. 973. 536. 1509.

„ - „ - 1838. 1031. 555. 1589.

„ - „ - ' 1839. 1138. 653. 1791.

-·- — „ — 1840. 1203. 637. 1840.
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saa at Antallet af Fanger i de sidste Aar har været mere end tredobbelt mod hvad det var ved de hernævnte

Aars Begyndelse, og har man beregnet følgende Forhold mellem Fangernes.An.tal og Totalsunnnen af Rigets

Indvaanere

i 1815 en Fange paa omtrent 1846 Mennesker

i 11825 — — — 1265 —

i 1835 — — — 876 —

i 1840 — -- — 694 —

Disse høist uheldige Resultater have bidraget til, at man i de sidste Aar alvorligen har arbeidet til at

virke paa de i Straffeanstalterne hensatte Forbryderes moralske Forbedring, hvilken man har søgt atbevirke deels

ved et forbedret geistligt Tilsyn-med Fangerne og deels ved en omhyggeligereäSkoleunderviisning for den yngre

Deel af samme, ligesom man har anskaffet religiøse og andre Bøger til Afbenyttelse for Fangerne, og da

Straffeanstalternes nuværende Indretning ikke synes at opfylde deres Hensigt, har i 1837 en Commission

været nedsat for at indgive Forslag til en forbedret Indretning af samme , hvorefter mulig en total Reform

af Fængselsvæsenet her i Landet vil finde Sted.

Til ellers at bedømme hvorvidt Sædeligheden i det Hele er i- Fremskridt eller Tilbagegang, mangler

man bestemte Data. Imidlertid synes Usædelighed ikke at være i Tiltagende, tvertimod er paa mange Steder

ved den fremskridende Oplysning en Anstændigheds-Følelse opvakt, der befordrer Sædeligheden. Brændeviins-

drikken er i mange Egne kjendeligen i Aftagende, og med denne tillige de Uordener, der gjerne ere i Følge

med samme. 'De uægte Fødseler ere ligeledes mere i Af- end Tiltagende, som de aarlige Lister over de Fødte

udvise. I Decenniet 1815 til 1824 var nemlig af samtlige Fødtes Antal mellem det 12te og 14de Barn

uægtefødt, hvorimod fra 182529 til 1840 inclusive med ubetydelig Forandring kun mellem hvert 14de og 15de

Barn har været født udenfor Ægteskab. Dog er Forholdet mellem de ægte- og uægtefødte i de forskjellige

Egne høist forskjellig. Sædvanlig har Trondhjems Stift dct største Antal af Uægtefødte, ligesom Christian-

sands Stift det mindsteAntal deraf: og forsaavidt Qvinqvenniet 1836 til 1840 tages til Følge , da har i

Trondhjems Bispedømme næsten hvert 9de Barn, i Nordlandenes hvert 10de, i Agershuus hvert 13de, i

Bergens hvert 20de, men i Christiansands Bispedømme ikkun hvert 41de Barn været født udenfor Ægteskab.

Forsaavidt man tørslutte fra det større Antal af uægte Fødseler, maa Løsagtighed være meest herskende i det

Indre af Nordmørs Fogderi, fornemmelig Sundalens Præstegjeld, under Trondhjems Bispedønnne, en Deel

af Indre Sogn, fornemmelig Leirdals Præstegjeld, Under Bergens Bispedømme, samt i Aamodts Præstegjeld

i Østerdalen under Agershuus Bispedømme. Af Hoersforseelser befindes at være anme”ldte i 1837 139, i

1838 141 og i 1839 154, samt af qualificerede Leiermaal i det første 157, i det andet 176 og i det tredie

Aar 130.

o. Med Hensyn til Nationen-3 oekonomiske og borgerlige Stilling.

Flere af de heromhandlede fem Aar have i oekonomisk Henseende været mindre heldige for forskjellige

af Landets Egne , hvilke derfor ogsaa i' bemeldte Henseende ere snarere gaaede tilbage end fremad. Aarene

1836, 1837 og 1838 vare, som allerede anført, mere eller mindre mislige Kornaar og tildeels mindre gode

Foderaar, saa at det endog blev nødvendigt for Statsstyrelsen at gribe til extraordinære Foranstaltninger for

at afhjælpe Landets Nød. Saaledes blev i Efteraaret 1836'- for Statscassens Regning indkjøbt et Qvantum

af omtrent 14,000 Tdr. Korn og afskibet til det Trondhjemske, hvor det tildeels blev overladt de meest træn-

gende Bygder for Indkjøbspriis. Derhos tilstodes enkelte Communer saavel i det Norden- som Søndenfjeldske,

paa Grund af den mislige Høst i 1838, ved forskjellige Resolutioner i Aaret 1839 paa billigeZVilkaar Laan
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af Statscassen til et Beløb af 17,150 Stod-, hvoraf 6000 Spd. tilfaldt to Præstegjelde af Guldbrandsdalens

Fogderi og ligeledes-6000 Spid. nogle Bygder i Søndre Trondhjems Amt. J de Bergenhusiske Districter vare

Aarene 1836, 1838 og 1839 maadelige Fiskeaar, og Vaarsildfiskeriets Aftagen efter 1837, samt næsten totale

Ophør efter 1838 i Flekkefjords Tolddistrict havde en betydelig Indflydelse paa Næringsveiene og Forfatnin-

gen i den Deel af Lister og Mandals Amt, som fornemmelig tog Deel-i det her faldende betydelige Fiskeri.

Det frugtbare Aar 1840 ophjalp vel igjen tildeels Kornbygderne, ligesom Vaarsildflfkeriet var over-

flødigt i de fleste Vestenfjeldske Egne, men Følgerne af de foregaaende Uheldsaar kunde ikke hastigen forvindes.

I delt-veste'nfjeldske, meest ved Fiskerierne bestaaende , Bygder, hvor Kornavlingen ogsaa sædvanlig er vis og

sikker , synes Forsatningen at være bedst, ligesom den her almindelig herskende Tarvelighed fordrer faa For-

nødenheder. Især er Stavanger Amt i det Hele i den her omhandlede Periode ved heldige-Næringsveie

gaaet kjendelig fremad i Velstand, hvilket ogsaa7 dog i en mindre Grad, er Tilfældet med de Bergenhusiske

Amter saavelsom med Romsdals Amt, hvor heldige Fiskerier ere indtrufne,'ligesom Nedenæs Amt, samt den

østlige Deel af Lister og Mandals Amt, ved deres blandede Næringsveie, ikke synes at have lidt noget Skaar

i den almindelige Formuesforfatning.

De egentlige Skovbygder, saavelsom flere af de ved Misværtaarene meest forarmede Kornbygder,

maa antages at være i den mindst heldige Forfatning. Det Creditsystem, som Trælasthandelen grunder sig

paa, er dobbelt skadelig, deels fordi Crediten lettelig misbruges, og deels fordi Skoveierne komme i et Af-

hængigheds-Forhold tilTrælasthandlerne, hvorved de Første hindres fra at indrette deres Driftsmaade paa

”den for dem hensigtsmæssigste Maade.

- Som Hjælpemidler til at kunne bedømme Nationens Frem- eller Tilbagegang i Formuesforfatning

i den her omhandlede Periode, fremlægges herved Tabellerne Litr. 8, T, ll og 7 over de i denne Periode

thinglæste Panteheftelser, saavelsom over de i samme afholdte Ereeutioner og Udpantninger, hvilke Tabeller

godtgjøre, at Pantsættelserne ere i Periodens Løb tiltagne, ligesom Ereeutionernes Mængde og Erecutions-

summernes Størrelse ere forøgede. At den Gjeld, som ligger til Grund for disse Pantsættelser og Execu-

tioner, vel kan for en Deel være stiftet i en ældre Periode , er antageligt, ligesom Erfaring lærer at udbe-

talte Gjeldsbeviser ofte først efter længere Tids Forløb aflæses ved Thingenez men i det Hele maa formeent-

lig de foregaaede Pan'tsættelsers store BeløbX søges i en Tilbagegang i Jndvaanernes Formuesforfatning.

En større Trang til og Søgning om Pengelaan spores overalt i den senere Tid, og Vanskeligheden ved at

faae laant faste Penge i Eiendomme har, til Skade for det Almindelige, saavel iHandelen som blandt Land-

almue"n, befordret en Vereldiscontering til meget høie Præmier, som Laantagerne ikke have kunnet udrede.

Dog maa det , efter hvad de indkomne Beretninger udvise , ansees for vist, at de tiltagende Gjeldsforholde

for en væsentlig Deel have deres Grund i slet Oeconomi og Letsindighed i at indgaae Forpligtelser, snarere

end i Næringsveienes Standsning eller i disses Tilbagegang.

Selv de største Handelssteder, i hvilke Rørelsen den hele-Periode igjennem har været af meest Be-

tydenhed, kunne ikke siges at være gaaede frem iVelstand. Fallissementer have i denne Periode i flere Han-

delssteder været langt hyppigere end forhen , og disse Fallissementer virke ikke alene paa Fallenterne selv,

men ogsaa paa de Indvaanere, hvormed de staae i Handelsforbindelse. Derhos er formeentlig Verelprote-

sternes tiltagende Mængde et umiskjendeligt Beviis for Pengeforlegenheden blandt Handelsstanden, der er

den Stand, ved hvis”Virksomhed fornemmelig Forfatningen i Byerne opretholdes og de væsentligste Jud-

tægter til Statsudgifternes Bestridelse tilveiebringes. I Christiania har Antallet af disse Protester i nogle

af de senere Aar været omtrent 1000. I Christiansand, hvor man i 1835 havde ikkun 9, men allerede i

1836 38 saadanne Protester, er deres Antal steget i 1839 til 216 og udgjorde i 1840 195, ligesom i Flek-

kefjord, hvis Handel med det aftagende Sildefiskeri er meget aftagen, Verelprotesternes Antal i denne Peri-
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odes tre sidste Aar har været stort, nemlig i 1838 19, i 1839 23 og i 1840 14, hvorimod i'1836 ingen

Verelprotester fandt Sted. '

Fattigforsørgelsens tiltagende Byrder godtgjøre formeentligen ogsaa, at uagtet Næringsveienes Flor

Almueclasfens Trang forøges, hvortil for en Deel den tiltagende Folkemængde bidrager. Fattigvæsens-Ud-

gifterne ere saaledes i disse Aar stegne for Christiania fra 26,700 Spd. til 40,300 Spd., for Bergen fra

17,000 til 23,300 Spd., for Trondhjem fra 4,900 til 7,000 Spd., for Christiansand fra 10,000 til 10,600

Spd., og for Frederikshald fra 3,800 til 5,200 Spd". Selv i Stavanger, der den hele Periode igjennem

har havt en uafbrudt meget stor Handelsvirksomhed, er den egentlige Fattigunderstøttelse, som i Aarene 1833

til 1835, da iGjennemsnitAntallet af de Personer, som nøde Understøttelse, var 173, udgjorde efter Middel--

tal aarlig 2356 Spd., iAaret 1840 stegen til 3834 415 Spd., - og var i dette Aar Antallet af de Fattige,

som erholdt Understøttelse, 256. 8 , ' 1

Mangel paa Arbeids-Fortjenefte for'Arbeidsclassen synes dog-ikke at have bevirket disse mindre

heldige Resultater, men snarere Mangel paa Arbeidsomhed. Uagtet Pengenes Forbedring er nemlig Tjeneste-

og Arbeidslønnen, ingenlunde synkende, men snarerei Stigende. De betydelige Arbeider, som fra det

Offentliges Side i flere Egne ere i disse Aar foranstaltede, have sat store Pengesummer i Circulation og i

i en ikke ringe Grad virket til at skaffe Arbeidsmanden Fortjeneste , og den private Virksomhed er ikke ved

Tidsomstændighederne indskrænket, som allerede forhen er viist. Landets næringsdrivende Indvaanere af

Handels- og Haandværksstanden ere tvertimod anseeligen tiltagne i Antal, og beskjæftige „ som det synes,

en større Mængde Betjente og Arbeidere end i Fortiden. Nogen Indflydelse i oekonomisk Henseende tør

man ogsaa antage at de allerede før denne Periode oprettede, saavelsom de iLøbet af'" samme tilkomne

Sparebauker have havt og ville fremdeles have , da deres Antal saavel i Landdistricterne som i Byerne

efterhaanden tiltager, og Indretningerne vinde mere og mere Tillid„ Ved Udgangen af 1840 var ifølge

medfølgende Tabel Litr; 2 Antallet af disse Banker 24, hvoraf 11 i Periodens Løb ere oprettede.

Nationen har derhos med Hensyn til Skatter og Afgifter , saavelsom i andre Henseender , nydt be-

tydelig Lettelse i den her omhandlede Periode. Den siden det nye Skattesystems Indførelse i 1815 eriste-

rende-, men efterhaanden nedsatte Land- og Kjøbstædskat er siden 1836 aldeles bortfalden. Den i mange

Tilfælde meget trykkende Stempelafgift, som allerede i 1836 erholdt nogen Nedsættelse, er ved Lov af 9de

Aug.- 1839 nærmere modificeret og tildeels hævet. Bedlagte Tabel Litr. 443 udviser de ved Enden af hvert

af Aarene i heromhandlede Qvinqvennium udestaaende Restancer af Statscassens ordinaire Intrader. Flere

Næringsveiene mere eller mindre betyngende Afgifter ere, som allerede viist, efterhaanden blevne mindre eller

endog aldeles bortfaldne, samt ikke faa Indskrænkninger i Næringssriheden hævede.

Man har allerede ovenfor tilladt sig at paapege de vigtigste Foranstaltninger, der ere trufne, samt

de Indretninger, derjere istandbragte, til Videnskabeligheds og Underviisningsvæfenets Fremme, til Sædelig-

heds Befordring, saavelsom til Næringsveienes Ophjælpning, og man skal nu gjøre opmærksom paa de Frem-

skridt, Norge i andre Henseender i det her omhandlede Qvinqvennium som civiliseret Stat har gjort til Na-

tionens Tarv og Bedste. Overeensstemmende med Loven af 14de Ianuar 1837 er Communal-Bestyrelsen

ordnet saavel i Landdistricterne som i Byerne, hvoraf allerede spores velgjørende Følger, ligesom fremdeles

vil kunne ventes mere indgribende Foranstaltninger af Formandskabs-Indretningen. Under Litr. 6 til Litr.

17. l'. vedlægges Tabeller over Kjøbstædernes og Landdistricternes Communeudgifter og Indtægter. Ved Re-

sol. af 21de Januar 1836 er en ny Inddeling af Lægediftricterne foregaaet , hvorved disse Districter ere

blevne flere og følgelig af mindre Omfang, saa at Lægehjælp i mange Tilfælde lettere vil blive at erholde

for Landalmuen, da desuden i disse Aar 19 nye Lægeposter ere blevne oprettede. Derhos ere Saa forskjellige
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Steder, ved Communernes dertil gjorte Bidrag, Sygehuus-Jndretningerne satte paa en bedre Fod , og to

nye Apotheker ere komne i Stand. En i Anledning as den saakaldte spedalfke Sygdom og Radesygen ned-

sat Commission har endt sine Forhandlinger og indgivet Forslag til de Foranstaltninger, som i Anledning af

den førsinævnte Sygdoms Udbredelse i flere Dele af det vestenfjeldske Norge formenes at burde iværksættes,

XogÅ trende videnskabelig dannede Læger have paa offentlig Bekostning foretaget Reiser i Udlandet for at gjøre

sig bekjendt med den spedalske Sygdoms og andre ondartede Hudsygdommes hensigtsmæssigste Behandling.

Straffeanstalternest ufuldkomne Indretning har været Gjenstand for Undersøgelse af en dertil anordnet Com-

mission, hvis Forhandlinger formeentlig ville have en hensigtsmæssigere Organisation af de hidtilværende

Straffeanstalter til Følge. De mangehaande Ulemper, der ere forbundne med den Uovereensstemmelse, som

saa hyppigen finder Sted imellem den geistlige og verdslige Inddeling, har man søgt at afhjælpe ved Om-

reguleringer, hvor saadanne kunne iværksættes, og efterhaanden vil en større Overeensstemmelse i foranførte

Henseende kunne ventes bragt i Stand, ligesom slere foretagne Delinger af de større civile og geistlige Em-

beder maae antages at ville have en fordeelagtig Indflydelse paa Embedsforretningernes Gang. ,

8 - Postgangen her i Landet er udvidet ved ugentlige Posters Oprettelse for StatscassensRegning i

endeel af de Egne af Sogns, Buskeruds, Søndhordlehn og Hardangers, Soloer og Oudalens, samt Rakke-

stads ,Fogderier, og i Nordfjords District, hvor forhen ingen Postgang for Statscassens Regning havde

været etableret, hvorhos Postgangen i den sydlige-Deel af Foseus Fogderi er i 1838 udvidet til Hitterns

Præstegjeld, ligesom Romsdals Amts Landdistrict og dets Handelssteder ere ved en dobbelt ugentlig Postgang

satte i en hyppigere Forbindelse med det Søndenfjeldske og Udlandet. Et Postcontoir for Erpeditionen af

Norges udenrigfke Post er i 1839 midlertidigen oprettet i Svinesund.

Vedlagte Tabel'Litr. 6. 8. udviser Antallet og Assurancesummerne f1af de i den almindelige Brand-

casse ved Udgangen af Aarene 1835 og 1840 assurerede Bygninger saavel i Landdistricterne som i Kjøb-

og Lad,estederne, ligesom medfølgende Tabel Litr. 9. 11. udviser , at flere private Brandassurance-Jndretnin-

ger ere i Landdistrieterne oprettede, og i Aaret 1840 vare disses Antal 8, hvoraf 2 paa Hedemarken, en i

Faaberg i Guldbrandsdatlen og fem iNordre Trondhjems Amt- De fleste· af disse ere gjensidige Assurance-

Foreninger. Af større Vigtighed er et i Bergen i Aaret 1839 oprettet Brandasslu'ance-Selskab for Møbler '

og ,Effecter, der er det eneste af sit Slags her i Landet. Ved Udgangen af Aaret 1840 var dette Selskabs

Fond 104,694925 Spd., og i bemeldte Aars fjerde Ovartal var dets Forsikringssum 870061425 Spd. Samt-

lige disse Forsikrings-Jndretninger ere ligesom de paa nogle Steder oprettede Søassurance-Foreninger ved

Lov af 9de August 1839 tilsiaaede flere Forrettigheder. ,

For at befordre Communicationen inde iLandet ved hensigtsmæssigegVeianlæg ere i Ovinqveuniet

1836 til 1840 vidtløftige Arbeider udførte og betydelige Pengesummer satte-i Circulation. Allerede ved Re-

solutioner af 4de Juni 1831 og 16de Januar 1834 blev til Oparbeidning af Hovedveien i Lister Fogderi

fra Lyngdal, hvor Kjøreveien ophørte, og indtil Feddebro bevilget-at forskydesaf Statscassen, mod Refusion

ved Ligning paa Rigets Matrikulskyld, 14,800 Spd., samt til Fortsættelse af denne Vei fra Feddebro til

Flekkefjord , vedResolutioner af 23de Decbr. 1834 og 25de Juni 1837, 20,000 Spd.; ligesom til tvende

Broers Opførelse paa bemeldte Vei bevilgedes ved Resolutioner af 23de Juni 1836 og 19de Decbr. 1837

tilsammen 4500 Spd., hvilke Arbeider , der alle vedkomme Lister Fogderi, ere fuldfærdige, hvorhos til et

Veianlæg i samme Fogderi fra Lyngdal over Spindslandet til Spindsodden ved Sundet ligefor Ladestedet

Farsund blev ,ved Resolution af 13de Febr. 1835 bevilget 9400 Spd., og er dette Arbeide ligeledes i de'

paafølgende Aar fuldført. Derhos er til Fortsættelsen af Hovedveien fra Flekkefjord over Bakke Sogn

gjennem Jæderen og Dalernes Fogderi omkring Egersund til Gjermestad i den vestlige Deel af Egersnnds

Præstegjeld, ved Resol. af 23de April 1839 bevilget 70,000 Spd., og er dette Veianlæg nu sin Fuldendelse



"y 61

nær. Til alle disse Veianlæg i Lister samt Jæderen og Dalernes Fogderi er indtil Udgangen af Aaret 1840

forskudsviis anviist af Statscassen tilsammen 88,084 Spd. Paa en anden Kant af Landet er et vel

mindre betydeligt, men længe omventileret og i flere Henseender vigtigt Veianlæg foretaget„ nemlig paa

Strækningen fra den Trondhjemske Hovedvei ved Neby under Tønset Præftegjeld i Østerdalen gjennem

Qvikne og Jndset,Sogne til Jlbrohaugen iRennebo Sogn Under Søndre Trondhjems Amt, hvor den kom-

mer ud paa den fra Dovrefjeld til Trondhjem førende Hovedvei, hvorved Veilængden mellem Christiania

og Trondhjem forkortes 4122 Mile. Ved dette Veianlæg, som er af 7122 Miles Længde, hvoraf 61l4 Mile

i Hedemarkens og 1124 Mile i,Søndre Trondhjems Amt , paa hvilken Strækning Terrainet er beqvemmere

for Veianlæg end over Røraas og Dovrefjeld, aabnes en lettere og hurtigere Forbindelse mellem den største

Deel af Østerdalen og Trondhjem , der især er vigtig for Transporten af Sild og Fiskevarer fra det sidste

Stedtil Grundset Marked og Hedemarken, og ved Resol. af 5te Mai 1836 er til samme bevilget et Bi-

drag af 6000 Spd., som ogsaa forskudsviis er udbetalt af Statscassen.

Desuden ere tvende vigtige Veianlæg endnu under Arbeide.. Det ene og først begyndte af disse

er et Veianlæg fra Kongsberg over Meheien til Tinnebro i Hitterdal, samt fra Brunkeberg Kirke gjennem

Laurdals og Vinje Præstegjelde til Gngaarden i den saakaldte Houkelie Grænd øverst eller vestligst i sidst-

meldte Præstegjeld, til hvilket Anlæg ved Resolutioner af 17de Juli 1837 og 6te Juni 1840 er bevilget

65,000 Spd., og af hvilket Beløb indtil Udgangen af 1840 er anviist 45,874 Spd., samt hvoraf Stræk-

ningen fra Kongsberg til Tinnebro, er fuldført. Det andet Veianlæg, der er- af større Udstrækning end

foransørte, er den ved Resol. af 23de April 1839 bestemte Vei fra Christiansand gjennem Vestre Raabygde-

langet ogSætersdalen,· hvortil ved bemeldte Resolution er bevilget et Beløb af indtil 59,000 Spd., og

hvis Hensigt er at sætte Christiansand i en nærmere Forbindelse med den vigtigste Deel af dets Opland,

hvoraf man venter sig Fordeel for Stedets Handel og Næring, til hvilket-Veianlæg er indtil Udgangen af

1840 anviist 108761212 Spd. Endnu vigtigere for flere og større Bygder, saavelsom for Landet idet Hele,

er det ved Resol. af 11te Sept. 1839 bestemte Veianlæg fra Tuf iHemsedal over Fjeldene til Borgnnds Sogn

i Leirdals Præstegjeld, hvis Hensigt er at befordre den allerede nu meget levende Forbindelse mellem Hal-

lingdal og Sognefjorden, saavelsom at skaffe Reisende fra Agershuus, Buskeruds og flere søndenfjeldske Am-

ter en hurtigere og beqvemmere Vei til de Bergenhusiske Districter end den eneste Vei, der nu kan reises,

nemlig over Fillefjeld. ' Fjeldveien fører igjennem en for Veianlæg i det Hele meget beqvem Fjelddal af

37,8 maal-te Miles Længde, og ved dette Anlæg bliver Hovedveien fra Christiania til Bergen 43,8 Mile kor-

tere , samt ulige lettere at reise , ligesom Anlægget medfører betydelig større Fordele for Drammen og de

sydligere Dele as Agershuus Stift. X For at lette den besværlige Hovedvei fra Balders til Bergens Stift

er derhos ved Resol. af 10de Juni 1837 bevilget 3000 Spd. til Omlægning af en Deel af denne Vei gjen-

nem Smeddalen, hvorved Fillefjeldets største Høider undgaaes, hvorhos ved Resolutioneraf 30te Mai 1838

og'15de Juli 1839 til Omlægning af det besværlige Veistykke over Gallerne i Leirdal, saavelsom til Anlæg

af en Vei fra Leirdalsøren til Fleskheller længere ude i Fjorden er bevilget 5500 Spd. Endelig er til Op-

arbeidelse af de Fosenske Postveie i Søndre Trondhjems Amt ved Resol. af 17de Sept. 18:10 bevilget et

Bidrag af 8000 Spd., men af disse Veie ere endnu kun enkelte korte Stykker istandbragte.

J det Hele er i Overeensstemmelse med Loven om Veivæsenxet af 28de Juli 1824 9§ 2 og 3 indtil

Udgangen af Aaret 1840 anviist til forskudsviis Udbetaling af Statscassen, mod Resufion ved Ligning paa

hele Rigets Matrikulskyl'd, 182283123 Spd., af hvilket Beløb 156,214 Spd. vedkomme Aarene 1836 til 1840,

og deraf 70,396½ Spd. ere anviste i Aaret 1840. Saaledes har der i- ingen Periode, siden Veiloven af

1824 udkom, været udviist større Virksomhed med betydelige Veianlæg og Veiforbedringer end iAarene 1836

til 1840, især i sammes to. til tre sidste Aar. Desuden er, paa Bekostning as vedkommende Amters Vei-
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erts-ser, mindre vidtløftige Veiforbedringer udførte, da fornemmelig paa den gjennem Nedenæs og Mandals

Fogderier gaaende Hovedvei flere hensigtsmæssige Omlægninger ere istandbragte, og saavel norden- som søn-

denfjelds ikke faa nye Bygdeveie oparbeidede, saaledes som vedlagte Tabel Litr. l. i. nærmere udviser. De

mange Fjeldveie, som forbinde enkelte større Bygdelauge,- og som det for flere af disse Bygders Nærings-

veie vilde være ønskeligt at faae gjort fremkommelige, hvor ikke betydelige locale Vanskeligheder ere til Hin-

der derfor; have, da de ikke ere underlagte Veivæsenets Bestyrelse, hidtil ikke været Gjenstand for den offent-

lige Opmærksomhed. '

Ligesom Communicationen idet Indre er ogsaa Dampskibsfarten langs Rigets Kyster bleven befordret

Den allerede 11827 begyndte Dampskibsfart mellem Christiania og Christiansand, samt mellem Frederiksværn

og Kjøbenhavn , er vedbleven Uforandret, hvorhos siden 1838 ved et for Statscassens Regning anskaffet

Dampskib en regulær Dampskibsfart mellem Trondhjem og Finmarken har fundet Sted, ,og endelig er ved

slere i de sidste Aar anskaffede Dampfartøier tilveiebragt Dampfart ligefra Hammerfest i Finmarken til Chri-

st1ama , da i sidstmeldte Aar fire af Statens og tre Private tilhørende Dampfartøier have værettFarten i

forskjellige Router, og ere disse Private tilhørende Dampfartøier ved forskjellige Resolutioner tilstaaede nogle

Forrettigheder eller Fritagelser med Hensyn til den ellers paabudne Control fra Toldvæsenets Side. Ende-

lig er ved et indenlandsk Juteressentskab i Aaret 1840 istandbragt paa Mjøsen en meget gavnlig Dampfart '

ved et i Skotland bygget Dampskib af Jern, understøttet tildeels ved Laan af Statscassen. Den allerede et

Par Aar i Forveien paabegyndte Dampfart paa Fjordene under Ringeriges Fogderi i Drammens Opland

er derimod af mindre Vigtighed og indskrænker sig egentlig til Tømmertransport.

g Den hydrographiske Opmaalings Fremgang er allerede ommeldt. Ved den topographiske Opmaaling,

i Forbindelse med hvilken forskjellige geographiske og astronomiske Iagttagelser til Berigtigelse asOpmaalings-

arbeiderne have været anstillede, er en ny Triangulering mellem Christiania og Kongsvinger udført i 1836.

J Aarene 1837 og 1838 er Opmaaling foretagen af den Qvadratmiil, som nærmest omgiver Christiania,

hvorhos i det sidste af disse Aar en Strækning af de mod Fillefjeld stødende Balderske Districter opmaaltes,

ligesom i 1839 syv Qvadratmile paa Grændsen af Buskeruds og Christian-8 Amter, samt i 1840 ser Qva-

dratmile i Balders ere maalte, hvorhos i 1840 det trigonometriske Net sortsattes i Strækningen mellem Ha-

delands, Lands og Balders Fogderi samt den Bergenske Stiftsgrændse. Da siden 1828 den største Deel

af det til Opmaalingen bevilgede Fond er medgaaet til den nordlandske Kystmaaling, har i den senere Tid

kun en ringe Arbeidskraft kunnet anvendes paa Opmaalingen af Rigets sydlige Deelru Imidlertid er ved

den topographiske Opmaaling nu omtrent 1200 geographiske Qvadratmile af Riget opmaalte i en sammen-

hængende Strækuing, der fornemmelig ”vedkommer Agershuus Stift og den sydlige Deel af Søndre Trond-

hjems Amt, da Opmaalingen, som fra Begyndelsen egentlig var militær-topographisk, holdt sig oprindeligen

til Strækningerne langs Rigsgrændsen, hvor militære Operationer snarest kunde forefalde. Fortsættelsen af

de hidtil for privat Regning udgivne og paa den her omhandlede Opmaaling grundede Karter over de søn-

denfjeldske Amter er i 1840 paabegyndt med den sydlige Deel af Christierns Amt. Disse Karter udgives

for Eftertiden for Statscassens Regning.
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Ved at fremlægge denne underdanigste Beretning maa Departementet sluttelig gjøre opmærksom paa,

at den er affattet af Sorenskriver Kraft, hvem det ved Kgl. Ref. af 12te Januar f. A. blev overdraget at

bearbeide og sammendrage de Beretninger om Rigets Tilstand, som det ifølge de Kongelige Resolutioner af

11te October 1825, 10de September 1827 og 23de Deeember 1839 paaligger de eivilè Overøvrigheder at af-

give hvert 5te Aar og fom ved Udgangen af 1840 igjen skulde afgives. Det udbredte Bekjendtskab til Landets

Statistik, den ufortrødne Flid i Detailundersøgelserne, og den utrættelige Omhu i Behandlingen, der altid

have udmærket denne Mands Arbeider, vil forhaabentlig ikke mindre igjenkjendes i nærværende Arbeide,

og Departementet kan derfor ikke Andet end ansee det for en særdeles heldig Foranstaltning, eat dette naadigst

overdroges Sorenskriver Kraft , endog uden Hensyn til den gavnlige Indflydelse paa hans fortjenstfulde For-

fattervirksomhed iøvrigt, som de Undersøgelser, han derved har havt Anledning til at anstille, og de Materi-

alier, han derunder har samlet, upaatvivlelig ville have.

 

”Foranstaaende Beretning angaaende Rigets oeconomiske Tilstand i de fem Aar 1836-18-10 har

under 16de November 1842 underdanigst været Hans Kongelige Majestæt forelagt.





Gjenpnrt

Af Finants- Handels- og Told-Departementets underdanigste Foredrag

af 26de November 1839.

Ved Kongl. naadigst Resolution af 10de September 1827, sammenholdt med Resolution af 11te October

1825, er det paalagt de civile Overøvrigheder regelmæssigen hvert 5te Aar at indgive nøiagtige Beretninger

om de dem anbetroede DistrictersTilstand i Almindelighed, og i Særdeleshed med Hensyn til Jordbrug, Fæ-

drift, Skov- og Bergværksdrift, Fiskerie, Huus- og Kunstflid, Handel og Søfart samt øvrige Næringssysler.

Tilfølge disse naadigste Resolutioner bleve Beretninger første Gang afgivne i Aaret 1829, og skulde altsaa

igjen været indsendte ved Udgangen af Aaret 1834, men da der ved Udgangen af Aaret 1835 var forløbet et

Decennium siden sidste almindelige Folketælling, og Departementet paa Grund heraf agtede at indgaae med

underdanigst Foreftilling om, at en ny Folketælling ved Aarets Udgang maatte vorde foretagen, ved hvilken det '

antoges, at der vilde gives god Anledning til at indhente adskillige væsentlige Oplysninger angaaende Distric-

ternes Tilstand, som ellers kun med megen Vanskelighed vilde kunne tilveiebringes, bestemte Departementet i

Skrivelse af 14de Marts 1835, at Terminen for Beretningernes Afgivelse for den Gang skulde forlænges til

6 Aar, men fiden regelmæssigen være de først bestemte 5 Aar. Paa denne Maade antog man, at Tiden for

Beretningernes Afgivelse hver anden Gang vilde falde sammen med Folketællingerne, somjman tænkte sig i

Fremtiden regelmæssigen hvert 10de Aar vilde blive foranstaltede. Disse Beretninger, som i Forbindelse med

et ved Finantsdepartementets Tabelcontor udarbeidet Sammendrag af Beretningernes Indhold have væretHs.

Majeftæt Underdankgst forelagte, og derefter gjennem Trykken ere blevne bekjendtgjorte, den første Gangi

Uddrag, men sidste Gang ill extenso, maa antages gavnligen at have bidraget til en rigtigere og Paalide!k-

gere Kundskab om Rigets oeconomiske Tilstand.

Det var imidlertid ikke at vente, at en saa vanskelig og omfattende Foranstaltning strar saa fuldstændigen

kunde vorde iværksat, at den ikke skulde være modtagelig for flere væsentlige Forbedringer. Navnligen er De-

partementet, ved at gjennemgaae Amtsberetningerne i den Hensigt, deraf at uddrage en almindelig Udsigt over

Rigets oeconomiske Tilstand og Næringsveienes Gang over det hele Rige, kommen til den Erkjendelse, at de

statistiske Kjendsgjerninger, hvorved Amterne have begrundet deres Dom over Districternes Forfatning, ere saa

ueensartede, og efterlade saamange Huller, at næsten ingen tabellariske Oversigter, og forholdsmæssigen faa

fælleds og almindelige Resultater deraf have ladet sig udlede. Denne Ufuldkommenhed ved Beretningssystemet

i dets nærværende Skikkelse antager Departementet tildeels kunde afhjælpes ved Udfærdigelse af en mere be-

stemt og i det Enkelte gaaende Justrur til Veiledning for Overøvrighederne ved Materialiernes Jndsamling,

og ved Rapporternes Affattelse-. Departementet har allerede tidligere været opmærksom herpaa, og under 30te
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April 1830 i Skrivelse til Overøvrighederne ytret sig om Nødvendigheden as, at der gives Regler, hvorefter

Beretningerne kunne affattes, og at visse Formularer blive bestemte, forsaavidt det kan ansees hensigtsmæs-

sigt at give Beretningerne tabellarisk Form. Departementet anmodede derfor ved ovennævnte Skrivelse de ci-

vile Overøvrigheder om at afgive deres Formening herom forinden Bestemmelse i disse Puncter blev given,

og meddeelte dem til Afbenyttelse ved den herom afgivende Betænkning veiledende Oplysninger. Denne De-

partementets Skrivelse havde imidlertid ikke den forønskede Virkning, da den forlangte Betænkning kun indkom

fra Christians, Bratsbergs og norde Trondhjems Amter. Dette var formeentlig Grunden til, at ingen yder-

ligere Forføining i denne Henseende blev truffen fra Departementets Side forinden Beretningen om Tilstan-

den ved 1835 Aars Udgang indkom.

Da nu Tidspunctet for disse Beretningers Afgivelse paany, nemlig 31 December 1840, ikke er langt

fra Haanden, har Departementet igjen taget Sagen under Overveielse, for at de fornødne Regler kunne gi-

ves faa betimelig, at Overøvrighederne ikke alene selv kunne sætte sig ind i Sagen, men ogsaa indhente Op-

lysninger fra de underordnede Embeds- og Bestillingsmænd. Hensigtsmæssigheden af bestemte Forskrifter bli-

ver derhos saameget mere indlysende, efterat Tabelcontoret i Departementet ved dets Foranstaltning i afvigte

Aar har faaet en udvidet Arbeidsstyrke, og derved er sat istand til at,give sin Virksomhed en større Udstrækning

end forhen. Thi herved fremtræder det klarere, hvilke de Oplysninger og Opgivender ere, der i Amtmæn-

denes Rapporter især attraaes til at supplere de Kjendsgjerninger, hvoraf man gjennem Tabelcontoret ved For-

klaringer, der indsendes enten fra andre Autoriteter end de civile Overøvrigheder, eller fra eller gjennem dis-

se til andre Tider eller paa anden Maade, end indlemmede i Amtmændenes Femaarsberetninger, kan komme

i Besiddelse. For i Femaarsberetningerne at indtage, hvad der saaledes bekommes, bør Amtmændene — forj-

saavidt ei enkelte af disse Oplysninger staae i et saa nøie Forhold til de Materier, som i Femaarsberetnin-

gerne maa afhandles, at det vilde være uhensigtsmæssigt at afsondre dem derfra — være fritagne, hvorved de

noget ville blive lettede i det dem i denne Anledning paahvilende Arbeide, der allerede uden dette er meget

vidtløftigt, hvorimod det er at forvente, at deres Rapporter ville blive saameget mere nøiagtige og righoldige paa

statistiske Data angaaende de Puncter, hvorpaa deres Opmærksomhed henvendes, naar de fritages for at ind-

samle saadanne Materialier, der ad anden Vei kunne tilveiebringes.

Departementet maa i denne Henseende oplyse, hvilke de statistiske Data ere, som man deels andetsteds fra

end gjennem Amterne, deels ved andre Leiligheder end i Femaarsberetningerne modtager fra Amtmændene.

Man skal derhos udhæve, hvilke af disse der antages fremdeles at burde indsendes til Departementet, for her

at blive sammendragnez og derefter enten offentligen bekjendtgjorte i Trykken efter hvert som de blive færdi-

ge, eller offentliggjorte i Forbindelse med Overøvrighedernes Beretninger:

Med Hensyn til Rigets Folkemængde og dens Inddelinger, samt de Forandringer, denneer underkastet

ved Fødsler og Dødsfald m. m., er Departementet deels ved almindelige Folketællinger, deels ved de Uddrag

af Ministerialbøgerne, som af Geistligheden aarlig indsendes, og som fra 1ste Januar d. A. efter Kongl. naa-

digst Resolution af 13de Marts sidftleden skulle afgives efter det borgerlige Aar istedetfor efter Kirkeaaret, i

Besiddelse af saadanne Oplysninger, at nogen yderligere Foranstaltning i denne Anledning ikke kan blive at

træffe. Denne Deel af Districternes Statistik kan altsaa ligge udenfor Amtsberetningerne. J Forbindelse med

Folketællingen blev i Aaret 1835 foretaget Optegnelse over Creaturhold og over Udsæd, samt meddeelt Op-

gave over de forskjellige Sædarters Foldighed. Af disse Optegnelser er der i Departementet foran-

staltet et Sammendrag, som ved Trykken er offentliggjort. Uagtet man har Grund til at antage, at dette

Sammendrag for flere Districter i Riget viser et Udbytte, som er meget langt fra at stemme med det virke-

lkge Forhold, formenes dog en saadan Tælling igjen at burde foregaae i Forbindelse med de efterfølgende

Folketællinger, da man haaber, at Landalmuens Fordomme og utidige Frygt for at sligeForanstaltninger skul-
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le sigte til fornyede eller forøgede Skattepaabud, efterhaanden vil forsvinde, og den hovedsagelige Grund til

Opgavernes Mangel paa Nøiagtighed saaledes ophøre. Paa den anden Side maa bemærkes, at Opgaver

over Creatnrhold, Udsæd og Avl ikke kunne ventes at faae endog nogenlunde Nøiagtighed, naar de sknlle ind-

hentes paa anden Maade, end ved specielle Opgivelscr fra hver enkelt Eier eller Bruger, en Fremgangsmaa-

de, dcr er for byrdefuld til at man kan andrage paa dens Jverksættelse oftere, end naar den almindelige

Folketælling afholdes. J hvor vigtige altsaa end disse Opgaver ere til Bedømmelsen af Agerbrugets og Fæ-

driftens Tilstand, kan man ikke antage det tilraadeligt, at nogen anden Foranstaltning i denne Henseende

paabydes, end den der staaer i Forbindelse med Folketællingen. Departementet troer derimod, at det vil væ--

re hensigtsmæssigt, at det paalægges Amtmændene ved Brretningerncs Afgivelse, forsaavidt de ei afgives

ved udløbet af det Aar, hvori den almindelige Tælling er foregaaet, igjennem Lensmændene at'ind-

hente Erklæring om, hvorvidt de Summer, som disse Tabeller udvise, kunne antages at være stemmende med

det virkelige Forhold, samt høre deres Formening om, hvorvidt disse Summer i de sidst forløbne 5 Aar kun-

ne antages at være forøgede eller formindskede.

Til Oversigten over Jordbrugets Tilstand er det af Vigtighed at faae Oplysning om, hvorvidt Jorden

dyrkes af sin Eier eller er bortleiet eller bortfæstet, om Fællesskab og Udskiftning m. m., som indeholdes i det

nedenfor omhandlede og anførte Schema til Tabel No. 1. J denne Anledning maa bemærkes, at man vel

i Departementet kan komme til Kundskab om Matriculnummernes Antal og Skatteskyld, samt-om de Foran-

dringer, som ved Affælding og nye Skyldsætninger heri foregaae, hvorfor om Opgivende i saa Henseende ei

her er Tale, men da man ikke her kan see, hvorvidt Brugene ere benyttede af Selveiere, eller bortbygslede

eller bortforpagtede, og ei heller hvor stor Skyld der hviler paa Selveiergodset og paa Byrel- eller Forpagt-

ningsgodfet særskilt, saa anseer man det for Fuldstændigheds og Nøiagtigheds Skyld rigtigst, at Rubrikker

herfor anføres i Schemaet, hvilket kun i høist ubetydelig Grad vil forøge Arbeidet ved sammes Udfyldning.

Af samme Grund formenes ligeledes fremdeles som hidtil fuldstændige Oplysninger om Saugbrugene at

burde optages i Amtmcendenes Beretninger betræffende Skovvæsenet, eftersom de i de til Revisionsdepartemett-

tet indsendte Fogedregnskaber opgivne Data ikkun betræffe Antallet af privilegerede Salige og den Skjørseh

hvortil disse til Skats Svarelse ere ansatte, hvorimod bemeldte Data ei ere tilstrækkelige til at oplyse Skjør-

selens Størrelse i det Hele.

Efter Departementets Eirculaire af 22 December 1826 skulle de Amter, inden. hvis Grændser de betyde-

lige Fiskerier forefalde, saavel strax ved Fiskeriets Begyndelse, som og successive medens Fiskeriet drives, og

efter dets Tilendebringelse gjøre Indberetning til Departementet om dettes Begyndelse, Gang og Udfald.

Disse Indberetninger ere ligesom Indberetningerne om Udsigten til og Udfaldet af Korn- og Høhøsten af den

Beskaffenhed, og paabudte i den Hensigt, at deres Jndsendelse ikke kan undlades, uagtet Amterne ved den her

tilsigtede Forskrift om deres Femaarsberetninger paalægges deri at give nøiagtigere, og til saavidt mulig be-

stemte Data støttede Oplysninger om Fiskeriernes Drist, Udbyttet af samme og m. desl.

Efter den bestaaende Bergværkslovgivning og den gjældende Skattelov skulle Bergmesterne aarlig indkom-

me med Opgaver over Productionen af Bergværkerne, men disse Opgavers Hensigt, nemlig at lette Con-

trollen med at Afgifterne betimeligen indkomme, medfører, at de kun indbefatte den Deel af Bergværksdriften,

hvis Production er beskattet, og"'kun de Værker, der ere afgiftspligtige J Femaarsberetningen derimod bør

haves Oversigt over Bergværlsdriften i det Hele, hvorfor Amterne hensigtsmæssigst paalægges som hidtil og-

saa at omhandle Bergværksdriften efter de Oplysninger, de fra Bergmesterne eller af andre Kilder kunne er-

holde.

Ved Finantsdepartementets Eirculaire af 29de October 1833, der grunder sig paa ældre Circulairer af

9de Juli 1744 og 28de October 1809, er det paalagt Amterne at give aarlige Indberetninger1Øsom Fabrikier
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og Jndustrianlæg, hvorhos er oversendt Schemata, hvorefter disse Judberetninger stulle affattes. Den nøiag-

tige Efterlevelse af dette Departements Circulaire har imidlertid ikke sjelden mødt Vanskeligheder, bvilke hoved-

sagelig bestaae i de private Eieres Uvillie til at give det Offentlige de attraaede Oplysningen Deels paa

Grund heraf, men fornemmelig fordi Fabrikvæsenet heri Landet hidtil ikke har fremtraadt og rimeligviis i læn-

gere Tid ikke vil fremtræde med nogen statsoeconomisk Vigtighed, skulde Departementet være tilbøieligt til at

antage det for mindre nødvendigt, at fordre disse Indberetninger fremtidigen afgivne med den Udførlighed,

som i ovenomhandlede Schema er forefkreven. Naar man saaledes indskrænkede Oplysningen til at omhand-

le Indretningens Beliggenhed, Talletpaa de ved samme sysselsatte Arbeidere samt det vundne Product, og derhos

lod det beroe med deres Afgivelse til hvert 5te Aar, for amtsviis at indtagesi Femaarsberetningerne, kunne man

vente, at de Hindringer, der hidtil have viist sig mod disse Opgavers Nøiagtighed, for en stor Deel vilde bortryddes.

Angaaende Brændevinsbrænderierne indeholde vistnok1 de til Revisionsdepartementet indsendte Regnska-

ber fra Oppebørselsbetjentene nøiagtige Oplysninger om Kjedlernes Antal, Art og Potterum, men da man

dog savner Oplysning om det producerede Qvantum Brændeviin, og de ved Driften brugte Arbeideres Tal,

bør denne Green af Industrianlæg ligesaalidt fremtidigen som forhen undtages fra at omhandles -i Femaars-

beretningerne, skjøndt der i dette Punct, ligesom i de slere, ikke vil fordres Opgivender i saa mange Retnin-

ger, som i Departementets Skrivelse af 29de October 1833 forudsættes.

Med Hensyn til Skibsbyggeriey som paa flere Steder ogsaa er en florerende Næringsgreen, indeholder

Departementets fornævnte Circulaire af 22de December 1826 Paabud om, at Amterne aarlig skulle afgive

Jndberetning om de i deres Districter byggede Fartøier af over 3 Commercelæsters Drægtighed; men der

skjønnes ikke at være nogen Grund til, at der om denne Jndustrigreen skulde gjælde andre Bestemmelser end

om de-øvrige, hvorfor det maa være tilstrækkeligt, at Femaarsberetningerne indeholde Oplysning herom, hvor-

hos det paa de Steder, hvor ordentlige Skibsværfter findes, om disse bør oplyses ogsaa det Antal Arbeidere,

der ved hvert af dem har stadig Sysselsættelse.

Over de fra og til Udlandet ind- og udførte Varer samt ind- og uderpederede Fartøier erholder Depar-

tementet maanedlige Fortegnelfer fra samtlige Toldkammere; ligeledes har Departementet Anledning til for

hvert Aar at foranstalte Sammendrag af samtlige ved hvert Tolddistrict hjemmehørende Handelsfartøier af

over3 Commercelæsters Drægtighed. For Aaret 1835 har Departementet ved Trykken ladet offentliggjøre de

Sammendrag, som over Rigets Handel og Skibsfart med og paa Udlandet ere istandbragte, ligesom man for-

ventet naadigst Bemyndigelse til at lade trykke de for de følgende Aar udarbeidede lignende tabellariske Oversigter.

Amterne ville saaledes herefter ikke behøve at indtage noget Herhenhøreude ideres Femaarsberetninger. Om

Skibsfarten imellem Stederne indbyrdes og den Handel, som paa denne Maade drives, kan Departementet

ogsaa skaffe sig Oplysning ved at lade extrahere de til Revisionsdepartementet indsendte Toldregnskaber. Vist-

nok kunde der være Spørgsmaal om Hensigtsmæssigheden af, at disse Oplysninger skaffes tilveie i Departe-

mentets Tabelcontor, eftersom den indenlandske Kystfart og Varehandelen mellem Stederne indbyrdes nærmest

kun har Interesse ved Bedømmelsen af det enkelte Districts Forfatning, og der over disse Virksomhedsgrene

ei kan gjøres Sammendrag for det hele Rige, da Opgaverne vilde komme til at krydse hinanden, og det kun-

de synes som om Tabelcontorets Virksomhed for Tiden ei burde udstrækkes i Retninger, der ikke kunne af-

give Resultater for det Hele. Da disse Oplysninger ikke desmindre bør tilveiebringes, saasom de ere af Vig-

tighed ved Bedømmelsen af det enkelte Steds Handelsvirksomhed og Rørelse, men Amterne ei have andet

Middel til at komme i Besiddelse af dem, end ved at erhverve Uddrag af Toldbøgerne, hvorimod man iDe-

partementet, som oven anført, af de indsendte Regnskabet kan forsatte dem til Tidsbesparelse saavel for Am-

terne som Toldkammerne, saa anseer Departementet det rigtigst, at de førstnævnte ogsaa fritages for disse

Oplysningers Meddelelse.
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Efter Departementets oftncevnte Circulaire af 22de December 1826 skulle Amterue aarligen indsendeFor-

tegnelse over Antallet af de nceringsdrivende Borgere i Stæderne; men de Forandringer, der i denne Retning

foregaae, ere imidlertid i Regelen ikke større, end at de aarlige Opgaver derover uden Skade ville kunne und-

væres. Det vil derfor være tilstrækkeligt, at Overøvrighederne i sine Beretninger indtage Opgaver herover

ved Udgangen af det Tidsrum, Femaarsberetningen omfatter.

Blandt de Oplysninger, der tjene til at bedømme Districternes Tilstand i Almindelighed, uden at slutte

sig til nogen bestemt Næringsgreen, ere Qvartalsindberetningerne om Markedspriserne. Disse bør formeentlig

fremdeles qvartaliter indfendes til Departementet, hvor de ville blive sammendragne, og hvorfra Resultaterne

ville blive offentliggjorte i Forbindelse med Amtsberetningerne. Om de paa Nigets Børser noterede Penge-

courser er ogsaa Departementet i Besiddelse as de fornødne Oplysninger, hvorfor disse ligesaalidt som nys-

nævnte Varepriser behøve at berøres af Amterne i Femaarsberetningerne, hvilket for nogle Amters Vedkom-

mende hidtil har været gjort.

Saavel efter ældre Circulairer af 1ste, Juni 1793 og 27de Februar og 1ste Juni 1824, som efter Love-

ne om Formandskaberne paa Landet og i Kiøbstcederne 88 21 og 17, skulle Ertracter af Communernes Regn-

skaber indsendes til vedkommende Departement, som paa denne Maade kommer i Besiddelse af de nødvendige

Data til at istandbringe en fuldstændig Oversigt over det hele Riges ,Communeudgister og de Midler, hvorved

disse tilveiebringes. Disse Jndberetningers aarlige Jndsendelse kan naturligviis ei frafaldes, og er det alt-

saa en Selvfølge, at Amterne ei behøve at indtage Noget i denne Anledning i sine Femaarsberetninger.

Tilfølge Departementets Circulaire af 18de Mai 1824 skulle Amterne aarligen indsende Forklaringer over

de Communerne tilhørende Bygdemagaziners Statns, men efterat der overalt i Landdistricterne er organiseret

Formandskaber, hvilke det overeensstemmende med den herom udkomne Lovs 3 21 maa paaligge at have Til-

syn med disse Jndretningers Tarv, er den fornemste Grund til Jndsendelsen til Departementet bortfalden.

Imidlertid bør Oplysninger om disse Jndretningers Tilstand ikke savnes i en fuldstændig Oversigt over Di-

stricternes Tilstand, hvorfor en Forklaring over Bygdemagazinernes Status ved Udgangen af det Tidsrum,

Amtsberetningerne omfatte, i disse bør indtages, hvorimod deres aarlige Jndsendelse til Departementet frem-

tidigen formeentligen kan falde væk.

Til at bedømme Stædernes oeconomiske Tilstand, deres Fremskridt eller Tilbagegang, er Oplysning om

Antallet af Bygningerne i Kjøb- og Ladestederne, og om de Summer, hvorfor de ere assurerede i den al-

mindelige Brandcasse, af Vigtighed. Ogsaa ved Bedømmelsen af Ladestedernes og de øvrige Landdistricters Til-

stand i Almindelighed ere de Fremskridt, Benyttelsen af Brandassuranceindretningen gjør, af Vigtighed. Til

det under Departementet sorterende Contor for Brandforsikringen indkommer imidlertid halvaarsviis Bereg-

ninger sra vedkommende Oppebørselsbetjente over Brandcontingenten af samtlige brandforsikrede Bygninger,

hvorfra man vil kunne erholde de i denne Henseende fornødne Uddrag. Det bliver saaledes unødvendigt, at

noget herom af Amterne indtages i Femaarsberetningerne.

Iblandt de vigtigste Data til at bedømme Districternes oeconomiske Forfatning hører unegtelig Kundskab

om, hvorvidt de fasteEiendomme ere beheftede med Pant, om i Districterne for Gjeld afholdte Erecutions-

forretninger og Udpantninger, om Restancer for offentlige Afgifter, og om Afhændelse af faste Eiendomme.

Om Skatterestancerne kan den fornødne Oplysning tilveiebringes fra de under Departementet sorterende Con-

torer, men om de øvrige ovennævnte Materier maa Opgaver, affattede efter det nedenfor omhandlede Schema

No. 4, blive at meddele af Amterne.

Ved Bedømmelsen af Districternes Tilstand i Almindelighed er det fremdeles af Interesse, at see Antal-

let af de ved Forligelsescommissionerne og Retterne behandlede Sager, at komme til Kundskab om de i Di-

stricterne tiltalte, dømte og afstraffede Forbrydere, og endelig at erholde Udsigt over Skole- og Fattigvæsenets
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Tilstand, men da disse Gjenstande ei henhøre under Finantsdepartementets Ressort, men deres Statistik deels

allerede for Tiden bearbeides i Departementerne for Justits- og Politivæsenet og for Kirke- og Underviisnings-

væsenet, deels antages med det Første at ville komme under Bearbeidelse, bør Intet disse Materier betræffen-

de indtages i Femaarsberetningerne.

Med Hensyn til den Maade, hvorpaa de fordrede Oplysninger blive at tilveiebringe, antager Departe-

mentet, at de, hvor dette et muligt, bør hentes af offentlige Protocoller, hvoraf samtlige vedkommende Em-

beds- og Bestillingsmænd efter den bestaaende Lovgivning maa ansees forpligtede til at give det Offentlige de

fornødne Oplysninger. Saaledes maa Sorenskrivere, Byfogder og Byskrivere være forpligtede til at meddele

de i de nedenfor omhandlede Schemata til Tabellerne No. 1 og 4 dem vedkommende Oplysninger om Ud-

skiftninger, om afhændede Eiendomme, thinglæste og aflæste Pantehæftelser med mere. Fogderne og Byfog-

derne paa samme Maade om de Forandringer, der foregaae i Iordebrugenes Antal, Fordeling og Skyld samt

om afholdte Erecutionsforretninger og Udpantninger, om de skattepligtige Saugbrug og om Brændeviinsbræn-

derierne m. m., Bergmesterne om Bergværksdriften og Magistraterne om de næringsdrivende Borgeres og

de Skattepligtiges Antal i Kjøbftæderne. Forsaavidt de forlangte Oplysninger ei ere af den Beskaffenhed, at

de paa denne Maade kunne erholdes, bør Amtmændene ved Undersøgelser gjennem de i eller for deres Di-

stricter ansatte Embeds- og Bestillingsmænd søge de fornødne Underretninger tilveiebragte. De detaillerede

Meddelelser, som Lensmændene eller de underordnede Betjente i Byerne i denne Henseende paalægges at af-

give, maa da blive om opbrudt Nyland, om Creaturhold, Udsæd og Avl (forsaavidt Oplysning derom attraa-

es), om Skovvæsenet, Fiskerierne, Bergværksdriften (nemlig forsaavidt ei Beretninger fra Bergmesterne kun-

ne haves), om Fabrikker og Industrianlæg m. m.

Forøvrigt maa det overlades til de civile Overøvrigheder at instruere de dem underordnede Embeds- og

Bestillingsmænd i denne Henseende, og forsaavidt de omhandlede Oplysninger ere as den Natur, at de speci-

elle Opgaver hensigtsmæssigst indhentes for hvert enkelt af de 5 Aar, Beretningerne skulle omfatte, er det en

Selvfølge, at det ogsaa maa staae til Amtmændene at træffe de til dette Øiemeds Opnaaelse tjenligste For-

anstaltninger.

Det maa bemærkes, at man ved Ordene ”Amtsberetningera og „Amter,(i som her paa flere Steder ere

brugte, ingenlunde har havt til Hensigt at undtage Stiftamtmanden i Bergen, hvis Iurisdiction alene indbe-

fatter Bergens Bye, som ftricte talt ei kan kaldes Amt, fra at følge de her-givne Forskrifter.

Sluttelig kan Departementet ikke undlade at gjøre opmærksom paa, at man ved Udarbeidelsen af efter-

følgende Forskrifter stadigen har havt for Øie Nødvendigheden af, at de forud med Arbeide saa overlæssede

og saa slet lønnede Amtmænd, hvis Kaar det hidtil kun har lykkets Regjeringen i ringe Grad at forbedre,

ikke ved disse Forskrifter paalægges forøgede Forretninger uden at tilsvarende Lettelse forskaffes dem- Men

skulle de Kongl. Resolutioner af 1825 og 1827, ved hvilke Femaarsberetningerne naadigft ere paabudte, ik-

ke undergaae nogen væsentlig Forandring, og det har Hensigten med efterfølgende Instrur ikke været, skjon-

nes paa den anden Side større Lettelser end de nu indførte ikke at kunne bevirkes. Samtlige de Næringsveie,

der i de ovenanførte Kongl. Resolutioner ere nævnte som de vigtigste ved Bedømmelsen af Districternes oeconomiske

Forfatning, maa ogsaa fremtidigen behandles af Amtmændenez thi skulle enkelte Næringsveie unddrages herfra, vilde

dog den Oversigt, som man i dem kunde vente at sinde over etDistricts oeconomiske Forfatning, lide et betydeligt Skaar.

Ved de detaillerede Forskrifter for hvad der under de enkelte Næringsveie skal behandles af Amterne har

man i Almindelighed intet Nyt bestemt, men kun generaliseret hvad der i de fuldstændigste af de for Aaret

1835 indkomne Femaarsberetninger findes berørt. Gjennemgaaer man disse Femaarsberetninger vil man fin-

de, at i efterfølgende Jnstrur fordres behandlede meget faa Gjenstande, som ikke ogsaa - mere og mindre ud-

førligt - tidligere ere omhandlede af Overøvrighederne, hvorhos det maa lægges Mærke til, at Fordringen paa
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slere og det endog særdeles interessante og vistnok ikke uden betydelig Tidsopoffrelse erhvervede Oplysninger,

fom findes i de ældre Femaarsberetninger, er frafalden.

Lægger man nu Mærke til, at Overøvrighederne isiedetfor som forhen aarligen at indfende Beretninger

om Industrianlæg, om nybyggede Fartøier, om næringsdrivende Borgere og om Bygdemazinernes Tilstand,

fremtidigen kun hvert femte Aar skulle indtage disse i sine Beretninger, og at de under Udarbeidelsen af disse

ei behøve ”at sørge for Tilveiebringelfen af statistiske Tabeller over Handel og Skibsfart, over Creaturhold,

Udsæd og Avl, over Communeafgifter og m. m., som i flere af Beretningerne for 1835 sindes omhandlet;

fremdeles at de nye Oplysninger, som ikke inogen af de ældre Beretninger findes meddeelte, næsten alene

reducere sig til de om Districternes oeconomiske Tilstand i Almindelighed fordrede Opgivender, der indeholdes

i Tabellerne No. 1 og 4, og endelig hvor betydelig lettere Arbeidet maa falde, naar man er ganske paa det

Rene med hvad man skal behandle og hvad man kan gaae forbi — faa kan man ikke antage, at Over-øvrig-

hederne ved efterfølgende Forsirifters Befølgelse vil faae noget forøget Arbeide.

I Overensstemmelfe med det anførte, der "af Statsraadets øvrige Medlemmer i det Væsentlige er til-

traadt, har det under 23deDecember 1.839 behaget Hs. Maj. Kongen at afgive en naadigst Resolution af føl-

gende Jndhold:-

Til Veiledning ved Affattelsen af de Beretninger om Rigets Tilstand, som det ifølge de Kongl. Reso-

lutioner af11te October 1825 og 10de September 1827 paaligger de civile Overøvrigheder at afgive hvert

5te Aar, skulle for Eftertidexn følgende Bestemmelfer tjene:

4. For Landdistricternes Vedkommendes

3 1.

De enkelte Næringsveie afhandles i følgende Orden: 3) Jordbrug, b) Fædrist, 0) Skovdrift, (1) Fiskerie,

(3) Bergværksdrift, t) Fabrik- og Haandværksdrift, 3) Binæringer, saasom: Huusflid, Skibs- og Baadebyg-

gerie, Jagt, Fragtfart, Landtransport af Varer, Handel. ,

§ 2.

Under Rubriken Iordbrng bør Oplysning meddeles om Opdyrlningen af Nyland, om Dyrkningsmaa-

den og Agerdyrkningsredskaber, samt om hvorvidt Forbedringer heri ere indførte i de sidst forløbne fem Aar;

om de almindelige Sædearter, om Forholdet mellem DistrictetsKorn- og Potetesavl og dets Behov, om Dyrk-

ningen af Liin, Hamp, Humle og Haveverter, og om Opelskningen af Frugttræer, hvorvidt disfe levere Pro-

ducter til Afsætning, hvorhos i Almindelighed anføres Alt, der kan antages at virke gavnligt eller skadeligt

paa Jordbruget. J,Forbindelse med de her forlangte Oplysninger affattes fogderiviis en tabellarisk Opgave

i Overeensstemmelse med vedføiede Schema No. 1. Tabellarifke Opgivender af Udsæd og Avl forlanges ikke;

derimod bør i Aaret forinden Beretningerne asgives — forsaavidt der ei i samme Aar i Forening med

Folketællingen er foranstaltet eller skal foranstaltes nogen almindelig Optegnelse over Udsæden og Foldigheden

— hos de underordnede Embeds- og Bestillingsmænd i Præstegjeldene indhentes Oplysning-er om, hvorvidt

Tilstanden i saa Henseende da stemmer med de ved den sidste Tælling fremkomme Opgaver herover, samt om

hvorvidt disse Opgaver kunne skjønnes at burde forøges eller formindskes. Resultaterne heraf blive at om-

handle i Beretningerne.

§ 3.

Til Oplysning om Fædriftens Tilstand bør det i samme Tilfælde og til samme Tider og paa samme

Maade, som i § 2 ere nævnte om Udfæd og Avl, indsendes Oplysninger om, hvorvidt nogen Tilvæxt eller

Afgang kan antages at have fundet Sted i det ved sidste almindelige Tælling forefundne Antal af Heste, stort

Qvæg, Faar, Gjeder, Sviin og Reensdyrzt hvad der maatte være gjort til Heste,-8Qvæg- og Faareracens
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Forædling og til Engenes Forbedring; Forholdet mellem Eng- og Agerland, mellem Besætning og Korn-

samt Potetesavling, mellem Districtets Frembringelse af og Behov for Fedevarer.

8 4.

Angaaende Skovdriften bør der giøres Forklaring om Skovenes Beskaffenhed og Forfatning, om Skov-

prodncternes Art og Afsætning, hvorvidt Tømmerdriften er i Af- eller Tiltagende, om* Antallet af de i Di-

strictet værende Saugbrug med Angivelse af hvad der aarligen paa dem opskiæres samt hvorvidt de ere Ud-

skibnings- eller Bygdesange, (hvorover ønskes Talopgaver, indtagne i Tabellen No. 2, hvortil Schema følger);

hvorvidt Kul- og Tjæretilvirkningen drives, Udbyttet heraf. Det bliver ogsaa at berøre, hvorvidt og hvilke

andre Brændematerialier end Beed anvendes i Distrietet, og hvorvidt dette med disse er forsynet.

§ 5.

Om Fiskeriet opgives i de Districter, hvor dette er Hovednæring, det omtrentlige Qvantum af de for-

skjellige Arter Fisk, som i de fem Aar er fanget. Hvor stor Deel af Fisken der tilberedes som ordentlig Kjøb-

mandsvare, og hvormeget der kan antages at benyttes til eget Brug og Nabodistricternes Forsyning, samt

hvorvidt der kan spores nogen Forbedring i Tilvirkningsmaaden og Fiskeredskaberne.

S 6.

Til Oplysning om Bergværksdriftens Tilstand forklares, hvilke Verker og Gruber der sindes i Di-

strictet, hvorvidt nye ere optagne eller gamle nedlagte i Løbet af de fem Aar, hvilke Forbedringer der ere

indførte i Grubedriften eller Tilvirkningsmaaden, de udbragte Qvanta Malm, og de producerede Qvanta Me-

tal, samt det Antal Arbeidere, som ved disse Indretninger have stadig Sysselsættelse; endelig hvorvidt Distric-

tet har nogen Indtægt af Mineralier, som ikke kunne henregnes til Metaller. OleHerover forfattes tabellarisk

Opgave overeensstemmende med vedlagte Schema No. 3.

§ 7.

J Henseende til Fabrik- Og Industrianlæg skal vel Finantsdepartementets Skrivelse af 29de October

1833 fremdeles følges, forsaavidt der spørges om, hvilke Arter af Anlæg der i Rapporterne særskilt bør om-

tales, derimod er det ufornødent at meddele samtlige de i det bemeldte Dpts. Skrivelse medfulgte Schema

”fordrede Oplysninger. Med ”Hensyn til Industri- og Fabrikanlæg vil fremtidigen kun blive at anføre:

UJAUtallet af ethvert Slags Fabriker og Anlæg, med Tilføiende af, i hvilket Thinglaug Anlægget ligger, samt

med Hensyn til Brændeviinsbrænderierne tillige det afgiftspligtige Potterum, særskilt for hvert Slags Kjedler,

som i Tariffen er ansat til forskjellig Afgift, b) det Product, som tilvirkes og 6) det Antal Personer, som

derved beskjæftiges, (1) Opgave over de i det Tidsrum, Beretningerne omfatte, nedlagte og nyanlagte Ind-

retninger. Oplysninger herom indtages i en Tabel, hvortil-Schema følger under No. 3. Forklaring over

Stamper kan reent udelades og over Kornmøller indtages kun Oplysning i den her omhandlede Tabel, for-

saavidt der ved et saadant-Anlæg formales mere end 500 Tønder Korn aarligen.

§ 8.

Med Hensyn til Binæringer bliver at oplyse om Huusflid, dens Retning og Producter og disses Af-

sætning i eller udenfor Districternez Skib-3- og Baadebyggerie, Opgave over de i de sidste forløbne 5 Aar

byggede Fartøier, indrettet efter det hidtil brugelige Schema, samt over Antallet af de ved denne Næring sys-

selsatte Arbeidere; Iagt, dens Udbytte; Fragtfart og Landtransport as Varer, hvorvidt disse Næringer

ere til Fordeel for Districtet og, forsaavidt dette, er muligt, hvad de omtrent kaste af sig; Handel med Land-

mandens Varer og Producter, Landkræmmerier og Giæstgiverier, deres Antal og Drift, Steder, hvor Distric-

tets Producter afsættes, Markedspladse og Søgningen ved disse.

§ 9.

Om Distrieternes Tilstand i Almindelighed have Amtmændene at anføre Alt, hvad de finde tjenligt tilat
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begrunde en rigtig Dom om deres Frem- eller Tilbagegang. Navnligen attraaes Opgave over følgende Pane-

ter: 3) tabellarifk Besvarelfe af de i Schemaet No. 4 indeholdte Spørgsmaale, b) Størrelsen af et Aars

Løn for en Tjenestekarl og Tjenestepige, samt den almindelige Dagløn for en simpel Haandarbeider, 6) Mile-

længden af Districtets med Hjulredskab fremkommelige Veie, særskilt for Hoved- og Bygdeveie, samt hvor stor

Deel af dem i de sidste 5 Aar ere fra nyt af oparbeidede, eller forandrede fra ufremkommelige til farbare

Veie, (1) Opgave over de i Districtet værende Bygdemagaziners Status ved Udgangen af det Tidsrum, Be-

retningen omfatter, med Angivelse af de nyoprettede og ældre ophævede i Løbet af de sidste 5 Aar, hvorover

forfattes Tabel efter vedlagte Schema No. 5, og endelig 6) Opgave over de iDistrictet værende Sparebanker,

samt private Brand- og andre Assuranceindretninger og deres Status.

13- For Kjøb- og Ladeftedernes Vedkommende:

§ 10.

Næringsveiene omhandles i følgende Orden særskilt for hver Bye og for hvert Ladested: 3) Handel, b)

Skibsfart, (3) Haandværksdrift, (1) Fabrikdrift, 6) Bergværksdrift, l) Skibsbyggerie, 3) Jordbrug.

§ 11.

Ved at yttre sig over Stædernes Handel forlanges ikke tabellariske Angivelser over Udførsel til og Ind-

førfel fra Udlandet, ei heller over den indenrigfke Handel imellem Stæderne, derimod ønskes de Oplysninger

om Landdiftricternes Samhandel med Byerne, som det efter Omstændighederne er muligt, opgivne om muligt

med Talstørrelser for hvert af de fem Aar, Antallet af de Handelsberettigede, særskilt for Kjøbmænd og dem,

der drive Handelsncering som.Hokere eller Marketentere, eller som ernære sig med anden Smaahandel, samt

deres ved Handelen ansatte Betjente. Oplysning herom indtages i Tabel No. 6, hvortil Schema medfølger.

§ 12.

Under de Oplysninger, der om Skibsfarten afgives, er det ei heller nødvendigt, at Antallet af de til Ud-

landet afgaaede eller fra Udlandet ankomne Skibe anføres; ei heller forlanges Opgivende af Antallet og Læ-

stedrægtigheden af de i indenrigsk Fart til Kjøbstaden ind- og uderpederede Fartøier, men derimod ønsker man

Opgaver over Antallet af Skippere, der have Borgerfkab til Stedet, med Angivende af, om de i eller uden-

for samme have Bopæl, hvorom Oplysning indtages i Tabet No. 6, hvortil Schema følger.

§ 13.

Med Hensyn til Haandværksdriften oplyses om de væsentligste Fremskridt denne har gjort, hvilke Arter

af nye Haandværkere der have nedsat fig, hvorvidt deres Arbeide nyder Afsætning Udenfor Stedet, og endelig

Antallet af Mestere, Frimestere, Svende og Drenge i enhver Profession for sig. Opgaverne over det Sidste

indtages i Tabellen No. 6, hvortil Schema medfølger.

§ 14.

Angaaende Bergværksdriften bliver at iagttage Forskrifterne i § 6, forsaavidt som de paa Kjøbstæderne

ere anvendelige, og angaaende Fabrikanlæg og Skibsbyggerie ligeledes hvad der i §§ 7 og 8 er anført.

Med Hensyn til Jordbruget bliver at omtale Benyttelsen og Opdyrkningen af de under Kjøbftæderne hen-

lagte Markerog Jorder. Til Bedømmelse af Tilstanden i Almindelighed gjælder, hvad der i § 9 er fore-

skrevet under Litr. a, 1) og 0, dog for Ladeftederne kun forsaavidt Oplysningerne ikke allerede ere indtagne

under Fremstillingen af Landdistricternes Forfatning, hvorhos for hvert Sted bliver at meddele Opgaver over

Antallet af de Individer, paa hvilke de offentlige Afgifter og Skatter udlignes, hvilken sidste Talopgave ind-

tagesi Tabellen No. 6.

0. Almindelige Vestemmelfer:

§ 15s

Som en Følge af hvad der ovenfor er bestemt, behøve de hidtil fordrede Indberetninger og Jpgaver over
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Fabrik-:”og Industrieindretninger, over Bygdemagaziners Status, over næringsdrivende Borgere i Kjøbstaden

ne, samt overJnybvggede Fartøier ikke aarligen at indsendes til Finantsdepartementet. '

. § 16.

Forsaavidt de forlangte Oplysninger ere af den Beskaffenhed, at de kunne hentes af offentlige Promot-

ler — hvilket bliver Tilfældet med de sleste as de iTabellerne No. 1 og2forlangte Oplysninger, med Opgaver-

ne over Saugbrugene og Brændeviinsbrænderierne, ligeledes for en Deel med Opgaverne over Bergværkerne samt

over næringsdrivende og skattevdende Borgere inøbstæderne — maa de derfra blive at erhverve. Desaarsag bør

de i eller for Amtsdistrictet ansatte Embeds- eller Bestillingsmænd uvægerligen til de af Amtmcendene nærme-

re bestemmende Tider afgive enhver saadan Oplysning, som de efter deres Stilling ere istand til. Forøvrigt

bør Amtmændene ved Undersøgelser igjennem de i eller for Districtet ansatte Embeds- eller Bestillingsmænd

erhverve den fornødne Underretning. Igjennem Lensmcendene eller underordnede Betjente i Bycrne ville saa-

ledes ngaverne over opbrudt Nhland, Oplysningerne om Udsæd og Avl samt Creaturhold, om Skovene, om

Udbyttet as Fiskerierne, om Bergværksdriften (nemlig forsaavidt ei Beretninger fra Bergmesteren kunne haves),

om Judustrtanlæg m. m. blive at søge. I Almindelighed bør Overøvrighederne ved Opgivender af sidstanførte

Beskaffenhed udtrykkelig vedføie, paa hvilken Maade de ere komne i Besiddelse af de meddelte Oplysninger,

og hvilken Grad as Troværdighed de fortjene.

§ 17.

Det overlades til de civile Overøvrigheder selv at instruere de i eller for deres District ansatte Embeds-

eller Bestillingsmænd i Henseende til Meddelelsen af de Oplysninger, de efter denne Forskrift hos dem have

at søge, og forsaavidt Oplysningerne ere af den Natur, at specielle Opgaver hensigtsmæssigst indsendes for

hvert af de 5 Aar, Beretningerne skulle omfatte, maa Amtmcendene ogsaa i denne Hensende være bemyndige-

de til at træffe de Foranstaltninger, som de til dette Øiemeds Opnaaelse ansee tjenligst.

OMMMØ
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Schema til TabelRø. 4.

N. N. Fogderie (eller Kjobstad).

Ved Begyndelsen af Perioden udgjorde samtlige

paa faste Eiendomme thinglæste Panteheftelsercö i 1836. i 1837. i 1838. i 1839. i 1840.

Aar indbefattet herunder) et Beløb af

I Periodens Løb er thinglæst Panteheftelser til

etBeløbaf...........

Aslyste Panteheftelser til et Beløb af .

Afhændede faste Eiendomme til et Beløb af

 

Antallet af afholdte Erecutionsforretninger for

Gjeld og Udpantninger for et Beløb af.

     
4-

Zchema til Tahel Rø. 5.

over Bygdemagazinernes Tilstand i 181. 181. Amt ved Udgangen as Aaret 18
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Schema til Tabet Rø. 6.

over dei . . . . værende næringsdrivende Borgere og skatteydende Indvaanere vedUdgangen af Aaret 18
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Personer,

som ernære '

sig ved Han-
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kelt Retning

.Mu--- -

Gjenpart

Af Finants- Handels- og Told-.Departementets underdanigste Foredrag

af 24de Ykarts 1840.

I den under 23de December f. A. naadigst givne Kongelige Resolution, indeholdende Bestemmelser til Vei-

ledning ved Affattelsen af de Beretninger om Rigets Tilstand, som det paaligger de civile Overøvrigheder at

afgive hvert 5te Aar, er det, blandt de Oplysninger, som om Distrikternes Tilstand i Almindelighed attraaes,

paalagt Amterne at tilveiebringe Kundskab om, hvorvidt de faste Eiendomme ere behæftede med Pant. J den-

ne Hensigt er der i Resolutionens 9de § bestemt, at 3de, i det Resol. vedføiede Schema til Tabel No. 4, ind-

tagne Spørgsmaale, nemlig: 1) om Beløbet af samtlige paa faste Eiendomme hvilende thinglæste Pantehef-

telser, 2) om Tilgangen heri i hvert af de 5 Aar, Beretningen omfatter, 3) om Afgangen heri i samme

Tidsrum, skulle besvares af de Embedsmænd, under hvis Ressort Førelsen af Pantebogerne og Panteregistre-

ne henhører. I det man havde for Øie Gavnligheden af at erholde nøiagtige Oplysninger om samtlige paa

faste Eiendomme hvilende Panteheftelser, der i flere Henseender vilde være af Interesse, og navnligen, sam-

menholdte med den Oversigt over Eiendommenes Værdie, som Matriculeringens Værdiansættelser og Brand-
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tarationerne frembydezj vilde give et vigtigt Bidrag til Bedømmelsen af Nationalsormnen, indsaa man tillige

de Vanskeligheder, der vilde hindre disse Oplysningers Tilveiebringelse. Efter Pantevæsenets Indretning

her i Riget, hvor ingen Præseription af Panteheftelser finder Sted, og hvor altsaa enhver uaflyst Fordring,

om end nok saa gammel og forlængst indfriet, afPanteregistrenes Førere maa betragtes som hvilende paa Ci-

endommene„ vilde nemlig dette Arbeide for Retsskriverne være yderst indviklet, besværligt og forbundet med be-

tydelige Udgifter. J mange Tilfælde, hvor ikke Panteregistrene ere indrettede paa den Maade, at hvert Brug

har fit særskilte Folium, vilde det blive nødvendigt at gjennemgaae Pante- eller Publieationsprotocollerne og det

for mange Decennier tilbage i Tiden. Men, endog seet bort fra disse Vanskeligheder og Bekostninger, vilde

det upaatvivlelig være aldeles umuligt, at istandbringe denne Opgave inden den Tid, da Oversigten for de

ved 1840 Aars Udgang forløbne 5 Aar attraaes afgiven. Man ansaa det derfor nødvendigt at sætte et vist

Tidsrum, for hvilket de heromhandlede Opgivender skulde meddeles, og troede saameget hellere at burde gjøre

dette som Opgaven — om den skulde have indbefattet samtlige ved 1840 Aars Udgang uaflysteHeftelser —

aabenbart vilde være bleven upaalidelig til at vise Panteheftelsernes virkelige Størrelser, paa Grund af den

ovenpaapegede Mangel ved vort Publicationsvæsens Indretning, som derhos bliver saameget større, formedelst

den Ligegyldighed, der vises med Hensyn til Heftelser, der i sig selv ere gangne ud as Kraft, men som dog ei

kunne udslettes af Pantebøgerne uden ifølge nogen dertil sigtende, as vedkommende Eiere føiet Foranstaltning.

Ved at bestemme en Termin som Udgangspunct, saaledes, at de Heftclser maatte medtages, som

fra en saadan Termin af ere thinglæste frembød der sig imidlertid ingen Termin, som kunde have no-

get afgjort Fortrin for hvilkensomhelst Anden, hvorfor man valgte en Middelvei mellem at fordre

Opgave over alle uaslyste Panteheftelser og at indskrænke sig til det Tidsrum, Femaarsberetningerne

omfatte, idet man nemlig bestemte Aar 1831 som Udgangspunct. Herved ventede man om ikke strar,

saa dog efter nogle Quinquenniers Forløb at erholde en nogenlunde paalidelig Opgave over Pantehef-

telsernes Status. Det var saaledes Departementets Mening ved Besvarelsen af de i Schemaet til Tabel

No. 4 fremsatte Spørgsmaale, at erholde opgivet undereetBeløbet af samtlige de Panteheftelser paa faste Ei-

endomme, der i de fem foran 1836 nærmest gaaende Aar vare thinglæste efter Fradrag, af hvad der i samme

Tidsrum var aflyst, og for den følgende Tid at faae Opgaverne for hvert Aar særskilt; men de Ord, der

sknlle betegne den ovenfor omhandlede Indskrænkning i Tiden, for hvilken man ønskede Opgaverne før 1836 .

Aars Begyndelse meddeelte, ere mindre tydelige, saa at det kunde være at befrygte, at det 1ste Spørgsmaal

i den Form, hvori det nu er redigeret, af Mange kunde blive misforstaaet. Departementet er desuden ble-

ven gjort opmærksom paa, atBesvarelsen af dette Spørgsmaal — selv om det af Alle bliver opfattet paa den

Maade, paa hvilken det har været Hensigten at det skulde forstaaes — vil medføre idetmindste for de større

Jurisdictioners Retsskrivere et saa bekosteligt og langvarigt Arbeide, at det Udbytte, man heraf kunde vente sig

ikke vilde komme til at staae i noget passende Forhold til de med Arbeidets Istandbringelse forenede Ulemper,

iblandt hvilke en af de største vilde være, at Arbeidet endog efterat det paa den oven udviklede Maade

er blevet indskrænket, ikke kunde ventes tilendebragt inden den Tid, da de øvrige Oplysninger om Districter-

nes oeconomiske Forfatning ved Udgangen af indevcerende Aar ønskes afgivne.

Departementet antager det desaarsag rigtigere at lade det i det nugjældende Schema til Tabel No. 4

indeholdte 1ste Spørgsmaal aldeles bortfalde. Paa denne Maade vil man rigtignok med Hensyn til Pame-

heftelserne komme til at indskrænke sig til for det Første kun at see, hvorvidt de i Beløb ere stegne eller fald-

ne i visse Tidsrnm. Men, fortsatte igjennem en lang Række af Aar, ville dog disse Meddelelser omtrent

føre til samme Maal, som man oprindelig havde foresat sig, nemlig at komme til Kundskab om samtlige paa fa-

ste Eiendomme hvilende Panteheftelsen Skulde man i Betragtning af den Vigtighed, som Departementet er-

kjender, at en fnldstændig Oversigt over Pantestatus unegtelig har, bestemme sig for at søge en saadan tidli-
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gere tilveiebragt, da formener Departementet, at dette ei bør sættes i Forbindelse med de femaarige Beretnin-

ger omiDistricternes oeconomiske Tilstand, men hellere gjøres til Gjenstand for en særegen Foranstaltning.

I det heromhandlede Schema er brugt Udtrykket Panteheftelser, hvilket hyppigen tages i en saa vidtløftig

Betydning, at derunder indbefattes thingglæste Kaarbreve, Skadesløsbreve, Jndførselsforretniuger, Cautioner

for Oppebørselsbetjente o. m. kort ethvert Document, hvorved forhverves Ret i en Andens Eiendom

eller Ret til at hindre Stiftelse af Ret i Tingen for Andre. Paa denne Maade faaer man ind

under Opgaven en Mængde Heftelser, der vel have det tilfælleds, at de give en Ret til -i vis-

fe Tilfælde at søge sig betalt i en Andens Ting, men dog i flere Henseender, især ved det Ubestemte i disse

Fordringers Eristence og Størrelse, adskille sig fra den egentlige Pantegjeld. Den største Ulempe ved Brugen

af det generelle Udtryk „Panteheftelser(i vilde desuden være, at man ingenlunde kunde være vis paa, at det

af enhver Retsskriver vilde blive opfattet paa samme Maade.

Departementet antager derfor, at Udtrykket Panteheftelser bør ombyttes med et andet Udtryks som udeluk-

ker de ovenfor nævnte ubestemte Arter af Heftelser, og at man gjør rettest i at holde sig til „Pantebreve i

egentlig Forftand.” At finde-et Udtryk, som aldeles nøiagtigt begrændser Begrebet, er forøvrigt ikke let; naar

man saa-ledes vil udelukke Skadesløsbreve fra at optages i Fortegnelsen, saa mener man det Slags Documen-

ter, hvorved en Eiendom stilles til Sikkerhed for en Gjeld, hvis Eristence eller Størrelse da er uvis, men

ikke det, hvorved Panteret gives for en allerede existerende bestemt Gjeld — et Slags Decumenter, som stun-

dom i daglig Tale benævnes Skadesløsbrevquen dog have Alt tilfælleds med et almindeligt Pantebrev. —

Skifteudlæg i faste Eiendommes Tarationssum til Medarvinger og Creditorer, der, ikke alene i det i

Odelslovens 15de § bestemte, men i Praxis ogsaa ialle lignende Tilfælde ansees som Pantefordringer, bør

efter Departementets Formening ogsaa i nærværende Tilfælde, hvor der spørges om Pantegjeldens Størrelse,

betragtes som Pantebreve, fra hvilke disse Udlæg alene i Formen ere forskjellige.

Endelig maa man ogsaa bemærke, at det nu foreskrevne Schema, paa Grund af den mindre correcte

Overskrift over Rubrikkerne, egentlig kun er anvendeligt ved Affattelsen af Oversigten efter Udgangen af Aa-

ret 1840, men da det er Meningen„ at dette Schema skal tages tilfølge ikke alene ved Oversigten ved Ud-

gangen af Aaret 18x0 men ogsaa ved Oversigten hvert efterfølgende 5te Aar, bør den i saa Henseende for-

nødne Forandring foretages.

J Overeensstemmelse med Foranførte er et nyt Schema til Tabel No. 4 ved Amtmændenes Femaarsbe-

retninger udarbeidet.

I Henhold til Foransørte, der af Statsraadets øvrige Medlemmer i det Væsentlige er tiltraadt, har det

under 6te Mai 1840 naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere:

ssat de, i den Kongelige naadigste Resolution af 23de December f. A. i sammes 9de § Litt. 3,

foreskrevne Oplysninger angaaende Pantevæfenet m. m. skulle meddeles overeensstemmende med

efterfølgende Schema, istedetfor efter det ovennævnte Resolution vedføiede Schema til Tabel

No. 4”. '
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Zchema tilTabcl Rø. 4.

over de i N. 187. Sorenskriverie (Fogderie, Bye) i hvert af de sidst forløbne fem Aar thinglæste

og aflæste Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste Eiendomme, over afhænde-

de faste Eiendomme og afholdte Executions- og Udpantningsforretningers Antal og Beløb.

 

lAar 18 lAar 18 Aar 18 Aar 18 Aar
18 Tilsammen i

alle 5 Aar.
   

An- Til An- Til An- Til

tal. Beløb. tal. Beløb. tal. Belob.

An- Til An-

tal. Beløb. tal.

Til An- Til

Beløbß tal. Beløb.

  

Af Gjeldsbreve og Skifteudlceg,

hvorved Pant er givet i faste Ei-

endomme, er thinglcest

 

1

   

Af ovenanførte Arter af Pame-

heftelser er aflæst .

 

Af faste Eiendomme er afhændet.

 
 

   

Af Erecutionsforretninger for Gjeld

og Udpantninger er afholdt

 

 
       
 

      

Osvereensstemmende med foranstaaende 2de KongeligeResolutioner have de civile Overøvrigheder afgivet Under-

danigste Beretninger om de dem anbetroede Districters oeconomiske Tilstand i Aarene for 1836 til 1840

inclusive, hvilke Beretninger ere saalydende:



Agershuus Amt.

 

TilKongen!

Underdanigst Beretning

om Agershuus Amts oeconomiske Tilstand m. m. i de ved Udgangen af Aaret 1840 sidst forløbne 5 Aar.

 

Idet jeg herved underdanigst forelægger Deres Majestæt nærværende, de sidst forløbne 5 Aar omfattende,

underdanigste Beretning om den oeconomiske Tilstand i det mig naadigst anfortroede Amt, affattet overens-

stemmende med Deres Majestæts naadig”ste Resolution af 23de December 1839, maa det være mig naadigst til-

ladt at bemærke, at ligesom jeg i de 6 Maaneder af Aaret 1840, ihvilke jeg har bestyret dette Amt, ikke har

havt tilstrækkelig Anledning til at gjøre mig bekjendt med alle de Gjenstande, som skulle omhandles i denne

Beretning, der saaledes i det Væsentlige er bygget paa de derom fra de underordnede Authoriteter indkomne

Materialier og Oplysninger, saaledes have disse i flere Henseender været ufuldstændige, og da den Tid, jeg

ved Siden af mine øvrige mangfoldige Embedsforretninger har kunnet anvende til Gjennemgaaelsen af disse,

tildeels meget seent indkomne Materialier og til Afgivelse af nærværende Beretning, har været for kort og af-

brudt til at indhente adskillige endnu manglende Oplysninger, saa tør jeg underdanigst haabe, at Deres Ma-

jestæt i det her Anførte vil finde en Undskyldning saavel for Beretningens mindre Fuldstændighed i enkelte Po-

ster, som dens sildige Indsendelse. J Henhold hertil skal jeg tillade mig underdanigst at meddele de befalede

Oplysninger-

40 Angaaende Amtets Laud-District.

1. Jordbruget er at betragte som den vigtigste Næringssyssel over hele Amtet, og vedbliver i det Hele

taget at gaae fremad. J slere Egne og især i Agers. Præstegjeld have Enkelte isaahenseende endog udviist en

Virksomhed, der i og for sig selv er priisværdig, og har som Exempel været af gavnlig Indflydelse for det

Almindelige. Overalt erkjender Landmanden Vigtigheden af Ager-og Engebruget, og naar dette i nogle Eg-

”ne endnu ikke drives, som det kunde og burde, og i enkelte andre synes at staae tilbage, saa maa dette mere

tilskrives Mangel paa de fornødne Forskuds- og Driftscapitaler, end Uvillie og Fordom imod alle nye Foreta-

gender og Indretninger, Noget, som vistnok endnu spores i de fjernere og mere afsidesliggende Egne, men som

selv der er i Aftagende. Eiendommenes Udparcellering er paa flere Steder drevet temmeligt vidt, og uagtet

det ikke kan antages, at slettere Iordbrug har været Følge deraf, saa hindrer dette dog Anledning til større og

mere gjennemgribende Foretagender. Nye Agerdyrkningsredskaber anskaffes mere og mere hos de mere For-

muende og Oplyste, men have ikke hidtil vundet synderlig Indgang hos Landmanden iAlmindelighed, og mindst

i de fjernere Egne, men man indskrænker sig til at forbedre de almindeligst brugelige. Dyrkningsmaaden er

meget forskjellig i de forskjellige Egne, og endskjønt man paa hine ovennævnte Steder vedbliver at lade Ager

være Ager, og Eng Eng, uden Forandringer, saa tør det dog antages, at Brugsmaaden i Almindelighed

forbedres Aar for Aar. Oprydning og Dyrkning as Udmark samt Udtørring af Myrer og sumpige Stræk-

ninger finde jevnlig Sted især i Ager og Follougs samt øvre Romeriges Fogderier, i hvilke der i Perio-

dens Løb ogsaa er udskiftet forholdsmæssig flere Brug af Fælledsskabet end i nedre Romerige.3 Af de for-
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skjellige Sædarter dyrkes mindst Hvede og Erter, almindeligviis ikke stort mere, end til eget Huusbehov og

lidet til Salg, hvorimod man lægger sig mere efter Rug, men meest efter Byg, Havre og Potetes, hvoraf

ikke Ubetydeligt afsættes iChristianim Forholdet mellem Korn- og Potetes-Avlingen er angivet som 2 mod 1.

Dyrkningen af Hør og Hamp indskrænker sig til det Fornødne og noget til Salg; Humle og Haugeværter dri-

ves hist og her, men, naar enkelte Egne undtages, ikke i noget Omfang, og Opelskning af Frugttræer finder

alene undtagelsesviis Sted. Paa nogle Steder har Udsæd og Avling været mindre, medens den paa andre

har været storre, end ved Udgangen af 1835. Nøiagtige Meddelelser herom have ikke været at erholde.

2 Om Fædriften. Som Følge af flere mislige Aar er Kreatnrholdet i nogle Egne mindre end i 1835,

men antages ellers at være som paa den Tid, dens sidste almindelige Tælling foregik. Nogen almindelig og

gjennemgribende Foranstaltning til Heste- Qvæg- og Faareracens Forædling og til Engenes Forbedring har

ikke fundet Sted. Forholdet mellem Ager- og Engelandet er for Øvre Romeriges Fogderie opgivet at være

som 5 til 3, i Nedre Romerige som 1 til 3 og i Ager og Follougs som 1,3 til 923. Ligesom der i det Hele

taget i almindelige gode Aaringer produceres mere af Ager og Eng, end der forbruges,'saaledes frembringes

ogsaa af Fødevarer endeel til Salg, medens Landmanden dog tildeels selv kjøber baade Korn og Slagteqvæg.

3. Om Skovdriften. Skovene (som fornemmelig bestaae af Gran og Fyr samt Birk) og Tømmerdris-

ten synes at være i4Aftagende. Imidlertid afgiver Skoven endnu i flere Egne ikke ubetydelig til Salg af

Bjelker, Trælast, Bygningstømmer og Brændeveed, medens enkelte andre ere næsten ganske blottede derfor,

hvilket især skal være Tilfældet i Øvre Romeriges Fogderie, hvor der dog virkes endeel Tømmer, der op-

skjæres og føres til Christiania. De bedste Tømmerskove findes i Nedre Romeriges Fogderie, hvorfra en-

deel Bord og Planker føres til Christiania, og endeel Tømmer flødes til Fredrikshald. I Agers og Askers

Præstegjelde benyttes og sælges Skovene for største Delen til Brændematerial, og levere kun Ubetydeligt til

Udskibning, medens det Modsatte finder Sted i den øvrige Deel af Ager og Follong Fogderie. Af Kul vir-

kes en stor Deel til Jernværkerne, men Qvantummet er ikke opgivet for andre Egne, end Fedt, hvor der vir-

kes omtrent 640 Læster Kul af Baghun til Salg. Tjærebrænderier ere ikke almindelige og indskrænke sig

mestendeels blot til Huusbehov; dog virkes Uved Gahnsbruget i Fedt noget Tjære aarlig til Salg, og ved

Rødsjø i Enebak virkes og afsættes ligeledes nogeti Præstegjeldet. Andre Brændematerialier, end Skov,

bruges ikke, end ikke der, hvor denne mangler, da man heller kjøber sig Brænde, tragtet der findes Brændetorv som

dogikkun undtagelsesviis anvendes. Antallet af de i Amtet ved Udgangen af 1840 værende Sange, og hvad derpaa

aarlig opskjæres, vil erfares af vedføiede Tabel over Fabrikker, Manufacturer og andre Industrieanlæg0

4. Fiskeriet kan ikke henregnes til Næringsdrift andensteds; end for de ved Søen i Christiania-Fjorden,

boende Indvaanere-, der for største Delen ernære sig ved Fiskerie, hvilket drives med Garn eller saakaldte Vad,

tildeels ogsaa med Snører og Krog. Makrelfiskeriet, som om Sonmeren er det betydeligste, har i de sidste

5 Aar, ligesom ogsaa Fangsten og Tilvirkningen om Høsten af Anschois-Sild tiltaget. De øvrige Fiskearter

bestaae af Torsk, Flyndre og Vitting, samt i Fjorden ved Drøbak af Hummer, Østers og Aal. De fleste Pro-

ducter af Fiskeriet afsættes i Christiania.

5. I Henseende til Bergværksvæsenet bemærkes, at der ikke existerer nogen Grubedrift i Amtsdistric-

tet, hvorimod det har følgende Jekuværkey nemlig Bærums Jernværk i Askers og Bærums Thinglaug, som

er det betydeligste, og bestaaer af Marsovn med Stangjerns- og Spigerhammer; Fossum Jernværk sammesteds

med Marsovn og Stangjernshammer, Maridalens Stangjernshammer i Agers Thinglang, Hakkedals Jernværk med

Marsovn og Stangjernshammer og Hougs Stangjernshammer i Nittedalen samt en Spigerhammer paa Zitskoven

i Hølands Thinglaug, som er opført i 1840. Vedføiede Tabeller indeholde Oplysning om disse Værkets Production i

de sidste 5 Aar, og om Antallet af de derved værende Arbeidere og Betjente. Den fornødne Malm hentes fra

Gruberne ved Kragerøe. Jerntilvirkningen antages i den forløbne Periode at have gjort Fremskridt. Anven-
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delsen af varm Luft ved Smeltningen er bleven mere almindelig. Den saakaldte engelske Smidiemethode, der

skal have flere Fordele fremfor den forhen brugelige, ved at forandre Rujern tilsmidigt Jern og at udrække

dette til Stænger, er bleven indført ved Fossums og Maridalens Jernværker. Paa Bærums Jernværk er

bygget en Dreierbænk for større Jernpiecer, og det antages, at dette Værk nu vilxkunne levere fuldkomnere

Maskindele„ end forhen-

6. Med Hensyn til egentlig Fabrik- og Industrianlægikan ikke meddeles andre Oplysninger, end hvad

derom sindes opgivet i de, vedføiede Tabeller, da Vedkommende ere høist uvillige til at meddele nøiagtige Op-

lysninger om sammes Drift, Udbytte m.- m.

7. Betræffende anden Indtægtskilde eller Binæringen da maa det, hvad Huussliden angaaer, an-

tages, at denne i det Hele taget indskrænker sig til Forarbeidelse af de fornødne Jordebrugsredskaber og simple

Tøiet, saasom Vadmel, Lærred og Strie, og afgiver saare lidet til Salg. Ligesom huuslig Virksomhed saa-

vel hos Mænd som Qvinder blandt Landalmuen ikke kan roses, saaledes er i adskillige Egne, og især i de

nærmere om Hovedstaden beliggende, almindelig Hang til Luxus og Overdaadighed i Klædedragt og Levemaa-

de fremstikkende og contrasterende imod Manges pecuniærexForfatning Imidlertid kan egentlig Ørkesløshed

alene søges blandt det Udskud as fordrukne og elendige Mennesker, der i Mængde søge deres Tilhold i de

Christiania tilstødende Grændser af Agers Præstegjeld.

Skibs- og Baadbyggerie, hvorom der kun kan være Tale i Agers og Follougs Fogderie, er hellerikke

a”f den Betydenhed, at samme kan tages i Betragtning som almindelig Binæring. Jagt drives mestendeels

blot til Fornøielse og meest i Parringstiden til Skade for Vildtets Forøgelse.

Paa Christiania-Norden finder nogen Fragtfart Sted mellem Christiania og Ladestædernez den antages

at sysselsætte 315 400 Mennesker, som med Familie hovedsagelig derved nyde deres Udkomme. En for Land-

districtet omkring Drøbak ikke uvæsentlig Binæring er derhos den Landtransport af Korn og andre Varer,

som om Vinteren formedelst Iis i Fjorden udlosses i Drøbak, og derfra føres til Christiania. J de sidste 5

Aar har denne Transport været endog meget betydelig, og antages at have forskaffet Drøbaks Præstegjeld

og omliggende Districter en Fortjeneste af mindst 1000 til 1500 Spd. aarlig, hvilket er saa meget 'mere vig-

tigt for disse Districters Indvaanere, da de fleste ingen anden almindelig Vinterdrift have for deres Heste.

Med Undtagelse af den Kjørsel, som finder Sted med Kul, Malm og Jern til og fra de afgangne Grev

Wedel Jarlsberg eller nu hans Boe tilhørende Jernværker i Agers og Askers Præstegjelde, og som drives af

Brugerne paa dennes betydelige Eiendomme, er forøvrigt Landtransporten i Agers og Follougs Fogderie ikke

nogen almindelig Næringsvei, hvilket derimod ansees at være Tilfældet i hele Nedre Romeriges Fogderie,

Hølands Præstegjeld undtaget, idet nemlig Planke- og Bordkjørselen for Sørums Thinglaug afkaster 445000

Spdl. aarlig, for Enebaks 1000 é 1200 Spd., for Urskougs 15 à 1600 Spd. og for "Skedsmoe, Nittedalens

og Fedt Thinglauge flere Tusinder. '

Ved denne Kjørsel erhverver Landmanden for det Meste, hvad han behøver til sine Udgifters Bestridelse,

men den har paa den anden Side ogsaa skadelig Indflydelse paa Jordebrugets Fremme, da Bonden i disse

Egne holder et for stort Antal Heste, og taber Afkastningen af Gjødselen, ligesom den ogsaa giver Anledning

til uordentlig Levemaade og skader Moraliteten, I den senere Tid har en Deel af de Gaardbrugere, der dri-

ve paa Kjørsel, lagt sig mere efter Agerbruget.

Ogsaa i Øvre Romeriges Fogderie drives Kjørselen som en Næringsgreen. Den største Deel af Gaard-

brugerne i Eidsvold, Gjerdrum og Ullensager fremdrive næsten hele Vinteren gjennem Planker og Bord til

Christiania fra de omkringliggende og i Strømmen værende Sangbrug. J Sommermaanederne transportere

de samme Bygder Varer fra Hovedstaden til stestgiverstederne Minde og Eidsvoldbakken for Oplandet, uden

at denne Kjørsel dog er nær saa hyppig eller indbringende, som den om Vinteren. Nannestads og Hurdalens
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”Præstegjelde deeltage ligeledes i Bord- og Plankekjørselen, ligesom det sidste Præstegjeld tillige forretter bety-

delige Transporter af Materialier og Producter for det derværende Glasværk. Næss Præstegjelds Indvaa-

nere afgive sig sjeldnere med Kjørsel for Fremmede. Fordelen ved denne Kjørsel er vel ikke betydelig, da der

med Hest og Karl almindeligviis kuns fortjenes 48 à 60 Skilling pr. Døgn; imidlertid tilveiebringer Land-

manden derved en ikke ubetydelig Deel Penge, saa at han ved Sparsomhed og Orden baade kan forskaffe sig

Fornødenhedsartikler, og afgjøre sine offentlige Udredsler, især i saadanne Aar, hvori Kjørselen betales bedst

og Transporterne ere hyppigst.

Udenfor Landmandens Afsætning af sine Producter og Jndkjøbet af sit Behov i Kjøb- og Ladestæderne,

finder ingen anden Handel Sted, end den, der drives fra et Landkræmmerie i Næss Præstegjeld og et i

Eidsvold, som ere de eneste Landkræmmerier i Landdistrictet, og af disse ansees det i Næss at være til Gavn

for Egnen. Markedspladse gives ikke i Amtet. Foruden de paa de fleste Skydsstationer værende Gjestgive-

tier er der i nedre Rommeriges Fogderie 4 og et Høkerie, i Øvre Rommerige 11 og i Agers og Follougs

27 privilegerede Gjestgiversteder, som fornemmelig besøges af Kjørselsbønder.

8. Foruden de ovenomhandlede Gjenstande har man tillige at afgive følgende Oplysninger:

3. Om de i hvert af de sidste 5 Aar thinglyste og aflæfte Gjeldsbreve og Skifteudlæg, forsaavidt derved

er givet Pant i faste Eiendomme, samt om afhændede faste Eiendomme og afholdte Erecntionsforretnin--

ger for Gjeld og Udpantningsforretninger. Forklaring herom findes i hosfølqende Tabet. Omendskjøndt

det heraf ikke lader sig bedømme, hvorvidt Gjeldstilstanden i denne 5 Aars Periode er værre eller bedre

end i de næstforegaaende, hvorom Oplysning ikke haves, saa er der dog Grund til at antage det Første,

efterdi de flere mislige Aar nødvendigviis maae have forøget Landmandens Gjeld og vanskeliggjort Be-

talingen af hans Udgifter.

1). Om Størrelsen af 1 Aars Løn for Tjenestetyende, samt af den almindelige Dagløn. Disse Udgifter ere

forskjellige i de forskjellige Egne. Saaledes er Tjenestelønnen i Ager og Folloug Fogderie 20 à 25 Spd.

aarlig for en Karl, og 12 à 16 Spd. for en Pige; i nedre Rommerige 8 Spd. i Penge og desuden

fulde Klæder, bestaaende af en Vadmels Kjole, Vest og Buret, 2 Skjorter, 2 Par Uldstrømper, 3 Par

Skoe, 1 Par Sneesokker og 1 Par Vanter for en Karl, og for en Pige omtrent 3 Spd. i Penge og

tilKlæder 4 Alen Lærred, 12 Alen Strie, 1 Hverkensklædning, 2 à 3 Par Skoe, 4 Mk. Uld og 1

de. Liin; i Øvre Rommerige 16 à 20 Spd. for en Karl og 12 à 16 Spd. for en Pige. — Dagløn-

nen varierer mellem 20 à 30 ß. daglig paa egen Kost, og det Halve, naar der gives Kost, men for

Fruentimmer forholdsmæssig mindre.

0. Om Milelængden af Diftrictets med Hjulredskab fremkommelige Hoved- og Bygdeveie, samt hvor stor

Deel af dem i de sidste 5 Aar ere fra nyt af oparbeidede eller forandrede fra ufremkommelige til farbare Veie.

Ved i denne Henseende at henvise til den tabellariske Opgave, hvoraf vil erfares, at Milelængden af

Hovedveie i hele Amtet udgjør 31526 Mile, og af offentlige Bygdeveie 96126 Mile, bemærkes at den hele

Byrde af disse Veies Vedligeholdelse paahviler Amtets Indvaanere. Med Undtagelse af 1 Miils Stræk-

ning af en Bygdevei over Eidsfjeldet til Zitskovens Kirke i Hølands Præstegjeld, som siden Aaret 1835

er bleven forandret fra Ride- til Kjørevei, ere ingen nye Veie anlagte eller ældre fra ufremkommelige

gjorte til farbare Veie, hvorimod det ved Amtsformandskabets i Aaret 1838 fattede og af Regjeringen

under 14de Juni 1839 approberede—Beslutning er bestemt, at en ny Hovedvei skal anlægges fra Hoved-

veien ved Sovner i Westbye Præstegjeld til Ladestedet Soon sammesteds, hvilken Veis Oparbeidelse først

i den seneste Tid er paabegyndt, og antages at ville blive færdig i Aaret 1842.

(1. Forklaring over de i Districtet værende Bygdemagasiners Status ved Udgangen af Aaret 1810, og Op-

lysning om noget saadant i de sidste 5 Aar er ny oprettet eller ophævet. Ved i den Anledning at hen-
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vise til den tabellariske Opgave, bemærkes her blot, at der i Ager og Folloug Fogderie for Tiden ere 7

Bygdemagasiner, i Nedre Rounnerige 9, og i Øvre Rornmerige 8, samt at ingen af disse ere ny op-

rettede; men ved Kongelig Resolution af 24de Novemb. 1836 er det bestemt, at Agers Bygdemagasins

Beholdning skal anvendes til en Arbeidsanstalt for Sognet, som imidlertid endnu ikke er kommen istand.

e- Om de i Districtet værende Sparebanker, samt private Brand- eller andre Assuranceindretninger. Med

Undtagelse af, at der efter Beslutning af Formandskaberne i Drøbaks Ladested og Froens Sogn samt

Aas og Westbye Præstegjelde ved Høieste Resolution af 26de Juni 1840 er approberet en Plan for en

Sparebank for Folloug, som dog endnu ved Aarets Udgang ikke var traadt i Virksomhed, existerer ingen

andre saadanne Anstalter i Amtsdistrictet.

Som Noget, der vedkommer Amtets oeconomiske Væsen, troer man at burde bemærke, at Landdistrictet,

ifølge Lov af 14de Januar 1837, er inddeelt i 21 Formandskaber, hvoraf flere have viist sig meget virksom-

me, men denne Virksomhed har hidtili dets Væsentlige indskrænket sig til Besparelser i Communens offentlige

Udgifter, hvorimod der; med Undtagelse af ovennævnte Sparebanks Oprettelse, ikke er foretaget nogen gjen-

nemgribende almeennyttig Foranstaltning enten fra disse specielle Formandskabers eller Amtscommunens Side;

dog ere forberedende Committeer af Amtsformandskabet nedsatte til en Reform af Sygepleien i Amtet og til

—at indhente Oplysninger om de i nogle Lande eristerende Landbrugscolonier for Fattige, og derefter afgive

Betænkning, om og hvorhvidt det maatte være hensigtsmæssigt-, at der i Amtsdistrictet blev anstillet noget

Forsøg i denne Retning; men disse Committeers Forhandlinger have ikkehidtil ledet til noget Resultat.

Hvad Landdistrictets Tilstand i Almindelighed angaaer, da kan det ikke siges, at der er nogen alminde-

lig Velstandz thi flere Egne ere haardt medtagne formedelst de flere mislige Aar, som i Periodens Løb have

eristeret, men Tilstanden er dog i det Hele taget bedre, end man kunde have ventet, og naar Landet velsignes

med nogle flere saadanne gode Aar, som det sidste i 1840, og Landmanden derhos vil beflitte sig paa større

Oeconomie, saa kan Landdistrictets forskjellige Erhverskilder og fordeelagtige Beliggenhed omkring Hovedstaden,

hvor han med Lethed kan afsætte sine Producter, samt dets forøvrigt gode locale Beskaffenhed ikke andet, end

gjøre Tilstanden god.

13. Om Christiania Vve og Ladestæderne.

Handelen og Skibsfarten i Christiania har ide første 4 Aar af denne 5 Aars Periode været god;

Trælastudskibningen antages i disse 4 Aar at have været fordeelagtig; Afsætning af Korn, Manufactur- og

Colonialvarer var i 1836 jevn god, i de næste 3 Aar var den paa Grund af disse Aars mislige Kornavling

betydelig i Kornvarer, men mindre i andre Varer, hvorimod saavel Trælastudskibningen, som Handelen med

Korn og andre især Manufacturvarer har aftaget og været mindre end fordeelagtig i Aaret 1840. Omend-

skjøndt Handelen, som meldt, i de første 3 à 4 Aar var god, har Detailhandelen dog ikke været til synder-

lig Fortjeneste i disse Aar, naar man tager Hensyn til„. at der i de sidste 5 Aar har indtruffet omtrent 40

Fallissements, som fornemmelig have rammet Detailhandlerne, formeentlig som Følge af, at de have benyttet

den let erhvervede Credit i Hambnrg til uforsigtigen at overforsyne sig med Manufacturvarer, som de siden

have maattet solgt til Underprifer.

Forsaavidt Samhandelen med Landdistricterne betræffer, da har man forgjæves søgt at erholde Oplys-

ning om hvad hertil indføres af Brændeveed, Høe, Halm, Kreaturer, Vildt, Skind, Huder, Kjød, Flesk, Smør,

Talg o. s. v., hvilke Artikler hele Aaret igjennem i større eller mindre Qvantiteter ere at faae kjøbt paa

Byens Torv, men at samme er af temmelig Betydenhed vil et Blik paa den daglige Torvhandel og neden-

staaende Fortegnelse noksom stadfæste. Ogsaa indføres landværts til Torvs en Deel Tømmer, Bord og

Planker, allehaande Huusholdningskar, simple Kjøreredskaber, Stole og Borde, men ikke af nogen særdeles
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Betydenhed. Derimod har man af Handelstidenden erfaret, at der i de sidste 5 Aar fra Landet er indført

følgende Qvantiteter Kornvarer og Kornbrændeviin:

( Potter Tønder Tøn- Tønder

I Brænde- Tønder Byg- der Tønder Havre- Tønder Tønder Tønder Tønder

Aaret viin. Byg meel. (Erter. Havre. meel. Hvede. Rug. Rugmeel. Potetes.

1836.32'2,6111121,519122 39372 17 11,015 15651-2 280112 2,429 1,3127- 19,557½

1837. 129,835'½ 1,428½ 144 6 5,755½ 1,616 19 1,786 409 1152679

1838. 109,652 1,346 192374 18324 3,648 1,396 261 1,657½ 640124 17,889½

1839. 160,658 1,419½ 134 19728 5,251½ 1,748 8½ 1,683½ 501119 22,560

1840. 141,002 1,729½ 275324 233,4 6,9292 4,080 56122 1,122½ 385 29,412

Dit-223" 863,759 7442314.- 1,140 85328 32609324 13,405½ 39072 8,9787- 3,2487-; 100,945½

XI

37"

  

  

            

Ligeledes seer man sig istand til efter Opgave af Overfavnesætterens Protokol at oplyse, at det af

Brændeveed af alle Slags er i Aaret

1836 indført 27,161 Favne.

1837 — 29,523 —

1838 — 30,691 —

1839 — 30,456 —

1840 — 27,531 —

At der i det sidste Aar er indført omtrent 3000 Favne mindre end i de 3 næstforegaaende, antages at

være en Følge af, at flere Brændeviinsbrænderier i 1840 have været standsede, og nogle drevne med mindre

Kraft, end i de foregaaende Aar.

Foruden Brændeveed indføres ogsaa søeværts en Deel Høe, Halm, Potetes og Bygningstømmer.

Haandværksdristen har i det Hele taget i de sidste 5 Aar gjort betydelige Fremskridt. 'Jsær levere

Snedkerne nu fortrinlige Arbeider, skjøndt de, hvad ,Priserne angaaer, ei kunne concurrere med Udlændingen,

hvorfor ogsaa en Mængde Møbler indføres her til Staden fra Udlandet. J Muur- og Tømmerprofessio-

nerne haves ligeledes dygtigere Mestere, end forhen, en Følge af de mange offentlige Bygninger, som deels

allerede ere opførte og under Arbeide, deels skulle opføres, hvilke have hiddraget fra Tydskland, Danmark «

og andre Lande en Mængde duelige Svende, hvoraf flere efter nogen Tids Ophold her have taget Borger-

skab. Dette har igjen bidraget til, at en større Deel smagfulde private Bygninger ere blevne opførte i de

senere Aar. Malere, Guldsmede, Hattemagere, Bogbindere og flere Slags Professionister levere ogsaa Ar-

beider, som tør maale sig med udenlandske Frembringelser.

J de sidste 5 Aar have ellers ingen nye Arter af Haandværkere eller Kunstnere nedsat sig i Staden.

Haandværkernes Arbeider afsættes fornemmelig i selve Byen, men en Deel føres dog til Nabobyerne og de

omliggende Landdistricter. ,

Med Hensyn til Antallet af samtlige næringsdrivende Borgere samt andre skatteydende Personer i Chri-

stiania oplyses, at Antallet af Handlende af alle Slags, saasom Grosserere, Kjøbmænd, Høkere, Markmu-

tere, Værtshuusholdere, Restaurateurer, Vildthandlere, Frøehandlere, Marschandisere, Modehandlerinder o. s.

v. ved Udgangen af 1840 var 735 Personer med 391 Betjente, saa at 1126 Individer ialt beskjeftigede sig

med Handelen; at Antallet af Skipperborgere var 90, hvoraf 23 havde Bopæl i, og 67 udenfor Byen; at
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Antallet af Haandværksborgere af alle Slags, Bogtrykkere og Factorer derunder indbefattede, udgjorde 701

Mestere med 1,410 Svende og Drenge, eller i det Hele 2,111 Individer, som udelukkende sysselsatte sig med

Haandværksarbeirez at der endvidere var-282 Haandværkere uden Borgerskab, med Hensyn til hvilke bemærkes,

at de deels som Frimestere, deels paa Grund af, at de staae i militair Tjeneste, eller tjene som Vægtere,

befatte sig med Haandværksarbeider3 men disse drive en saare indskrænket Arbeidsfrihed, og have, paa enkelte

Undtagelser nær, heller ikke bragt det synderligt vidt i deres Profession, med hvilken de derhos kun lidet be-,

fatte sig; og at de øvrige skatteydende Personers Antal udgjør 2,289.

Sammenligner man denne 1Opgave med den ved forrige 5 Aars Beretning fremlagte, vil detbefindes, at de

næringsdrivende Borgeres Antal betydeligen er tiltaget, idet de nemlig ved Udgangen af 1840 udgjorde 1526

Borgere, medens de ved Udgangen af 1835 kuns udgjorde 1001, saa at der nu er 525 flere saadanne Bor-

gere, foruden de 282 Personer, der drive Haandværk uden Borgerskab.

I Henseende til Fabrikdriften i Christiania, da ere de herom modtagneMeddelelser saa ufuldstændige,

at man deels af den Grund, og deels fordi den i 1835 afgivne 5 Aars Beretning ikke indeholder nogen fuld--

stændig Opgave derom, ikke kan afgive nogen paalidelig Dom, om samme ere fremadskridende eller ikke. Ved

at henvise til Tabellen over Fabrikker, Manufacturer og andre Industrigrene, skal man tillade sig at bemærke,

at Magistraten har yttret, at den for Sagens Skyld maa beklage, deels at flere af de meddeelte Opgaver

maae antages at være mindre nøiagtige, især hvad det Producerede angaaer, deels at flere Fabrikeiererhave

erklæret, at de forlangte Oplysninger ikke kunne meddeles, samt at den væsentligste Grund hertil, efter for-

skjellige Fabrikeieres Yttringer, er den, atX Vedkommende — formedelst de nu gjeldende Bestemmelser om Lig-

ningsvæsenet — frygte for, at de ved nøiagtigen at opgive deres Fabrikdrift, muligens kunne blive ansatte i

høiere Skatter, end hidtil. Forøvrigt oplyser denne Tabel, at der ved Udgangen af 1840 var 25, forskjellige

Brændeviinsbrænderier, 4 privilegerede Saugbrug, 8 Ølbryggerier, 3 -Pottemagerier, 8 Tobaksfabrikker, 8

Maltgjørerier, 2 Teglværker, 1 Cichorii — 1 Læderfabrik, 1 Reberbane, 1 Snkkerraffinaderie, 1 Skibsværft

og 1 Sæbefabrik, tilsammen 64. '

Forøvrigt maa det bemærkes, at flere af de i Agers Sogn og ved Agers Elv beliggende Saugbrug,

Papiirmøller, Teglbrænderier og andre Anlæg tilhøre Indvaanere i Christiania.

Hvad i Særdeleshed Skibsbyggeriet angaaer, da er der ifølge derom fra Christiania Toldkammer med-

deelt Opgave, udenfor Christiania, men inden sammes Tolddistrict i de sidste 5 Aar bygget 1 Skib, 12 Iagt-

fartøier og 1 Dæksbaad. Disse Fartøier, hvis Besætning bestaaer, efter deres Størrelse, af 2 til 4 Mand,

benyttes fornemmelig til at indtransportere Brænde og til anden Fragtfart, hovedsageligeniChristiania-Fjorden.

Med Hensyn til Iordebrug meddeles, at det Byen omgivende Territorium, Bymarken kaldet, som eies

af Byen Lunder hvis Jurisdiction det henhører i det Civile, men under Agers Sogn i det Geistlige) udgjør

en, ikke ubetydelig Strækning, der er inddeelt i større og mindre saakaldte Lokker, hvilke ere bortforpagtede, i

Almindelighed paa 27 Aar, mod aarlig Afgift i Penge, foruden Løkkeskat. Saavel disse Lokker, som de pri-

vate Eiendomme paa§ Byens Grund dyrkeslalmindelig til England og Potetesavling. Kornavlingen er deri-

mod ringe, og indskrænker sig til mindre Ovantiteter af Rug og Byg. Den Frugtbarhed, som overalt viser

sig paa Lokkerne eller Landstedcrne omkring Byen, maa fornemmelig søges i den lette Adgang, Eierne have

til at forskaffe sig Gjødsel i Overflødighed. Haugevæsenet og Træets Plantning have i de senere Aar havt

Fremgang. Forresten ere de fleste Lokker mere at ansee som Lyststeder, end som Jordbrug, der afkaster nogen

Fordeels da betydelige Dele af dem ere oparbeidede til Park- og Lystanlæg, og ere forsynede med smukke, kost-

bare Landhuse, der tildeels beboes endog om Vinteren.

Betræffende Huusflid, da strækker den fig i Almindelighed ikke videre, endX til Syening, Strikning og

Broderie, saa og til nogen Vævning hos Familier af Middelklassen og Arbeidsstanden, og den synes mere og mere
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at fortrænges ved de mange Personer, som i de senere Aar udelukkende beskjeftige sig med alle Slags Søm,

og hvad der hører til Fruentimmer-Pynt, hvilket igjen har medført, at færdiggjorte, til Damernes Beklædning

henhørende Sager, nu sjeldnere søges fra Udlandet.

Hoslagte Tabel indeholder Oplysning om de i Christiania i de sidste 5 Aar thing- og aslæste

Gjeldsbreve, afhændede faste Eiendomme og afholdte Executions- og udpantninggsorretninger, men

da Opgaver om disse Gjenstande ikke haves fra den foregaaende Tid, saa kan deraf ikke uddrages nogen

Bedømmelse af Forholdene nu imod forhen, hvorimod det af Tabellen sees, at Gjeldsstiftelser og faste Eien-

dommes Salg have været størst i 1838, og har i de sidste 2 Aar aftaget, samt at Erecutions- og Udpant-

ningsforretninger have været i betydelig Tiltagende, nemlig fra omtrent 20,000 Spd. til 100,000 Spd.

Ligesom den aarlige Løn for Tjenestefolk varierer for en Dreng fra 25 til 50 Spd., og for en Pige

fra 10 til 20 „Spd., undtagelsesviis ogsaa noget herover, foruden frit Huus og Kost, saaledes er Bagat-

beidslønnen forskjellig efter Arbeidernes og Personernes Beskaffenhedz dog kan som Middelpriis antages for

en Arbeidsmand paa egen Kost om Sommeren 24 à 40 Skilling, og om Vinteren 20 à 30 ß., for en Qvinde

om Sommeren 20 à 24 ß., og om Vinteren 16 à 20 ß., samt for et Barn paa 12 à 14 Aar 8 til 12 ß.

om Sommeren og noget mindre om Vinteren.

Milelængden af de under Christiania Byes Veivæsen henhørende og med Hjulredskab farbare offentlige

Veie, som Byen har at vedligeholde, udgjør: af Hovedveie . . . . 3,595 Alen

og af Bygdeveie . . . . 20,980 —

tilsammeu—2—4,575 Alen

hvoraf Intet fra Nyt af er oparbeidet i de seneste fem Aar, hvorimod i denne Periode er fuldstændigen

istandsat en Længde af 11,685 Alen.

Af private Assuranceindretninger har Byen forhen haft et Søeassuranceselskab, hvilket i Krigsaarene

gik overstyr, og en egen Brandassurance-Casse, som ogsaa for flere Aar siden er ophævet, hvorimod der siden

Aaret 1822 har existeret en Sparebank, hvis Virksomhed aarligen har tiltaget, og hvis Status i de sidste 5

Aar vil erfares af nedenanførte derom meddeelte Opgave:

 

   

I Aaret. Sparebankens eget Fond. Den hele uxxjxnzercçßtxzer Bestyrelfe

1836. 27,529 Spd. 50 ß. 448,402 Spd. 61 ß.

1837. 32,199 — 108 - 489,939 — 107 -

1838. 36,846 — 42 - 514,747 -- 80 -

1839. 43,280 — 76 - 558,216 -- 31 -

1840. 48,445 — 73 - 614,245 — 12 -   
Hvad Stadens oeconomiske Tilstand i Almindelighed angaaer, da tyder Mangt og Meget hen paa,

at denne er gaaet fremad, idet Byen i de sidste 5 Aar er udvidet og forskjønnet med en Mængde nye og

smukke Bygninger; et nyt og kostbart Theater er ved Sammenskud af Byens Indvaanere opført i det i Aa-

ret 1835 nedbrændtes Sted; et nyt og temmelig betydeligt Sygehuus er i Aaret 1840 taget i Brug; flere

Gader ere anlagte og forbedrede; istedetfor den gamle og faldefærdige saakaldte Vaterlands-Broe er en ny

og smuk Broe opført paa Byens og Amtscommunens fælleds Bekostning; Foranstaltninger ere i 1840 trufne

til Opførelse af nye Slagteboder, der i 1841 og 1842 ville blive færdige, samt til fremdeles Udvidelse as

Nevierbryggeanlægget, og til Oparbeidelse af Veien fra Pilestrædet til Korpehougen, som i det sidste Aar er
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henlagt under Veivæsenet, ligesom der af en i den Anledning af Byens Formandskab nedsat Committee ar-

beides paa et Forslag til Opførelse af et nyt Naadhuns og nye Varetægtsfængsler efter det philadelphi-

ske System; Prisernepaa faste Eiendomme og Huusleien have indtil-i det sidste Aar væreti jevnt Stigende,

og naar det derhos bemærkes, at de næringsdrivende Borgeres Antal betydelig er steget, og at der i de 2

sidfteAar er stiftet mindre hypotheceret Gjeld, saa synes alt dette at røbe Byens Velstand. Imidlertid maa

denne dog i det sidste Aar antages at have begyndt at aftage noget, da Handelen og Skibsfarten har været

mindre god, end i de foregaaende Aar, Erecutions- og Udpantningsforretningernes ”Antal og Beløb er tiltagetien

særdeles betydelig Grad, og slere Fallissementer, især i de 2 sidste Aar, have ”fundet Sted, hvilket Sidste

vel ogsaa turde tilskrives de ovenfor nævnte Aarsager. Som Rigets Hovedstad, Regjeringens, Storthingets

og Universitetets ogandre offentlige Anstalters Sæde, indeholder Christiania saamange Elementer til Virk-

somhed, Liv ”og Rørelse, at det neppe er at befrygte, at Velstanden under almindelige Conjuncturer vil kunne

aftage i nogen mærkelig Grad.

0- Om Ladestæderne Drøbak, Hvidtsteen, Fildtvedt, Hølen og Søvn.

Med Hensyn til Handelen, da kan Trælastudskibningen snarere siges at aftage end tiltage, saasom Sko-

vene for en Deel mere og mere udhugges i de tilgrændsendeLanddistricterz imidlertid er Drøbaks Beliggen-

hed saa fordeelagtig, at denne vigtige Næringsgreen under gunstigere Affætningsperioder vil blive fremmet.

Handelen med inden- og udenlandske Producter og Manufacturvarer antages derimod i Drøbak at være i Tiltagende,

da Behovet af Unødvendighedsvarer er forøget saavel paa Stedet selv, som i de tilstødende Landdistricter, og

Kiøbmændene nu ere bedre forsynede end forhen; derimod forholder det sig med den her ommeldte Handel i

de øvrige Ladestæder, som med Trælasthandelen. Skibsfarten staaer omtrent paa samme Fod som forhen.

J Henseende til Haandværks- og Fabrikdrift, Iordebrug og øvrige Næringsgrene, da er samme ikke

af nogen Vigtighed. Hvad der om de i Ladestæderne værende Fabrikker og Manufacturer samt næringsdri--

vende Borgere og skatteydende Indvaanere er meddeelt, findes Oplysning om i de ovenfor anførte Ta-

beller. Betræffende Gjeldsforholdene og øvrige under Litt. 4. 8de Post omhandlede Gjenstande, da ere samme

indbefattede Under de derom for Landdistrictet allerede meddeelte Oplysninger. Forøvrigt hører Hvidtsteen og

Fildtvedt ixCommunalvæsenet under Landdistrictetz hvorimod Drøbak har sit eget, og Soon med Høien et

fælleds Formandskab.

Christiania den 30te November 1841.

Underdanigft

Riis.
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O p g a u e

over de i Agershuus Amt værende Hoved- og Bygdeveies Længde.

Hovedveie. Bygdcveie. Hovedveies By deveie. )

Transport 335,311 Al. 866,483 Al.

1. Krogstad Thinglaug 32,440 Al. 93,980 Al. 10. Hølands Thinglaug 64,531 - 88,177 -

2. Agets 49,612 - 128,538 -1.Fedt cVZZ 100 - 80,078 -

3. Aas — 65,201 - 137,465 - 412. Enebaks — Ingen. - 91,207 -

4. Westbye — 28,773 - 112,852 - 13. Gjerdrnms — 9,621 - 43,150 -

5. Asker — 62,261 - 71,253 - 14. Nannestgds — 9,000 - 123,919 -

6. Næsodden — 4,500 - 36,607 - 15. Hutdalens — 33,060 - 15,088 -

7. Sørnms 28,975 - 52,139 - 16. Eidsvold — 54,351 - 79,380 -

8 Skedsmoe og Nittedals 25,551 - 89,386 - 17. Ullensagers — 36,562 - 114,478 -

9. Urskoug Thinglang 37,998 - 144,263 - 18. Næss — 27,520 - 199,580 -

335,311 Al. 866,483 Al. 573,056 Al. 1,731,540 Al.
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Underdanigst Judberetning

om den oeconomiske Tilstand m. m. i Smaalehnenes Amt ved Udgangen af Aaret 1840, afgiven

ifølge de Kongelige naadigste Resolutioner af 11te October 1825, 10de September 1827, 23de

December 1889 og 6te Mai 1840.

 

4. For Landdistrieternes Vedkommende.

a. Jordbruget.

Denne Amtsdistrictets vigtigste Næringskilde har idet Qvinqvennium, som nærværende underdanigste Ind-

beretning omfatter, gjort ikke ubetydelige Fremskridt, og skjønt vistnok de i dette Tidsrum indtrufne Misvæxt-

aar ogsaa tungt-har rammet dette District af Riget, saa formenes dog nærværende Amt i saa Henseende at

have været et af de heldigst situerede, og de fleste Spor af hine Trængselens Aar antages nu her at være

udslettede, ligesom Opdyrkningen af Nyland ingenlunde har været ubetydelig. Landmandens Ubekjendtskab til

den nyere Tids forbedrede Iorddyrkningsmaade og Agerdyrkningsredskaber aftager lidt efter lidt, og nogen

Uvillie hos Menigmand mod disse Forbedringer antages i denne Deel af Riget ikke egentlig at finde Sted.

Især formenes Bondens Opmærksomhed ved enkelte storre Jordegodseieres Exempler at være bleven vakt for

en hensigtsmæssigere Meleren af Jordarterne og et hensigtsmæssigere Sædskifte end forhen har været iBrug,

og blandt de nye Agerdyrkningsredskaber, som nu ingenlunde ere saa ganske ualmindelige hos de meest vel-

staaende Landmænd, bør Rnlleharven og Erstirpatorenß ikke forbigaaes med Taushed.

Potetesavlingen har tiltaget Aar for Aar i samme Forhold sam Brændeviinsproduetionen, dette Hydra,

hvis heldbringende Virkninger paa Jordbruget er saa høist problematisk, medens dens Ødelæggelser paa Mo-

ralitet og Velfærd ere saa visse, og saa aldeles overveiende det Opsving, som den maaskee for en Tid kan

give Jordbruget, idetmindste i een Retning. Med de almindelige Korn-Sæd-Arter er der i Qvinqvenniet in-

gen væsentlige Forandringer foregaaede, hvorfor her i saa Henseende maa refereres til Jndberetningen ved

1835 Aars Udgang. Dog bør det maaskee ikke lades uanmærket, at de kunstige Græsarter mere og mere sy-

nes at komme i Brug og vinde Landalmnens Tillid.

Dyrkningen af Liin, Hamp, Humle og Haveværter er ubetydelig og drives ingensteds uden til Huus-

brug. Opelskning af Frugttræer er heller ikke betydelig, naar undtages paa enkelte Steder i Rakkestads Fog-

derie, hvor Frugthauger haves til de fleste Gaarde; dog er Afsætningen af Frugt endog derfra hoist ubetyde-

lig og kun forbunden med særdeles ringe Fordeel.

Som forhen antydet, har Brændeviinsproductionen, der i Amtets Kjøbstæder drives til en meget betyde-

lig Hoide, en særdeles væsentlig Indflydelse paa Jordbruget, især i Nærheden af Byerne, idet nemlig her
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store Strækninger af den bedst dyrkbare og dyrkede Jord henlægges til Potetes, der anvendes, vel for en

Deel som Næringsmiddel, men for allerstørste Parten til Brændeviinstilvirkning. Omendskjønt denne Maade

at bruge Jorden paa vistnok er ret fordeelagtig for de nærværende Eiere, er det derimod et stort Spørgs-

maal, om den er gavnlig for de kommende Generationer, Noget, der dog neppe kan antages, naar der sees

hen til den Udmavring af Jorden, der er en saadan forceret Potetesavlings uudeblivelige Følge. Enhver

Foranstaltning til Brændeviinsproductionens Indskrænkning er derfor efter Undertegnedes nnderdanigste For-

mening ogsaa en Foranstaltning til IordbrugetsOpkomfd og derfor ogsaa af denne Grund saa saare ønskelig.

Som en Omstændighed, der formeentlig her iDistrictet ikke mindre end i de øvrige Dele af Riget læg-

ger Jordbrugets kraftige Opkomst og frodige Fremgang betydelige Hindringer i Veien, antages den høie Ar-

beidsløn for Dagarbeidere ikke: at burde lades uberørt. i

Nogle Oplysninger, der-kunde tyde hen paa mindre Nøiagtighed eller senere foregaaede Forandringer i

de i Forening ”med sidstafholdte Folketælling erhvervede Opgaver over Udsæden og Foldigheden har Amtet ikke

modtaget fra vedkommende underordnede Embeds- og Bestillingsmænd, hvorfor Tilstanden i saa Henseende

antages i det Væsentlige at stemme med hine Opgaver. '"

5. Lædriften, '

der i Amtsdistrictet antages nu at staae idetmindste paa samme Trin, som for 5 Aar siden, og maaskee endog

at være gaaet noget fremad, idet den Afgang i Gaardenes Besætninger, som de 2 foregaaende Misværtaar

upaatvivlelig gjorde til en Nødvendighed paa de fleste Steder, antages i sidstafvigte ret heldige Aar fuldkom-

men at være gjenoprettet. Nogle Meddelelser, der kunne give Grund til Tvivl om Paalideligheden af eller

væsentlig Forandring i det ved sidste almindelige Tælling forefundne Antal af Heste, stort Qvæg, Faar, Gje-

der og Sviin har Amtet ikke modtaget. J enkelte Districter er der ved Anfkaffelsen af saavelHeste som Faar

og Sviin af ædlere Racer gjort nogle, dog ikke betydelige Skridt til Forædlingen af disse Dyrearter. Paa

Borregaard i Thunøe haves saaledes for Tiden Stodhingsten Odin, i Trøgstad 2de Halvblodshingste, en en-

gelsk Thr, en Deel engelske Faar og Sviin, i Jd en Deel lignende, meget lovende Faar o. s. v. Dog drives

disse Forædlingsforetagender neppe med den Iver, som de fortjente, og i de andre af Amtets Districter end

de ovennævnte ere deslige Foretagender kun høist Ubetydelige. For Engenes Forbedring bliver derimod gjort

Mere, idet -- som under Litr. a anført -- kunstige Enge, fornemmelig af Kløver og Timothei, blive mere

1og mere almindelige.

Omendskiønt nogen, endog blot nogenlundepaalidelig Angivelse af Forholdet mellem Eng og Agerland,

mellem Besætning og Korn- samt Potetesavling, samt mellem Districtets Frembringelse af og Behov for Fe-

devarer forudsætter Oplysninger, hvoraf Undertegnede ikke er i Besiddelse, skal man dog ikke undlade at frem-

sætte sine underdanigste, dog meget usikkre Formeninger i de nævnte Henseender. Forholdet mellem

Eng- og Agerland antages saaledes omtrent at være som 1 til 2, dog vistnok paa flere Steder neppe saa

gnnstigt, maaskee kun lige meget af hver Slags Opdhrkning Forholdet mellem Besætningen og Korn- samt

Potetesavlingen antages at være nogenlunde ligeligt; Besætningerne ere snarere for smaae end for store.

Af Fedevarer erholdes nogetnær overalt det Fornødne til Huusbehov, og paa flere Steder ikke Ubetyde-

ligt til Afsætning i Kjøbstæderne, hvilket især gjælder om de disse nærmestliggende Distrieter.

6. Zhondriftem

Denne Næringsdrivt er i Amtsdistrictet ikke betydelig, især i Sammenligning med hvad den i Fortiden

har været. De Skove, som nu haves i Amtet og fornemmelig forefindes i Haabel og Waaler Præstegjelde,

især Svendals Arm-er, i Warthei Anner, Rødenæs, Ahremark og en enkelt Trakt af”Jde Præstegjæld, bestaae

fast udelukkende af Naaletræer, Gran og Furn, hvoraf '"vel Noget, men ingenlunde Betydeligt, afgives til

Udskibning og en Deel i den nærmeste Omegn af Moss til Kul til Moss Jernværk. Af Løvtræer haves
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Birk, men neppe til Fornødenhed af Brænde. Tømmerdrivten maa i det Hele siges at være iAftagende her

i Amtet, idet Landmanden fremdeles mere og mere kaster sig paa Jordbruget. Tjæretilvirkningen er ubetyde-

lig og ikke til Fornødenhed. Andre Brændematerialier end Veed og Qvist vides ikke at benyttes. For Re-

sten henvises hvad Saugbrugene angaaer, til de tabellariske Opgaver.

ci. Liskerict

er ikke af nogen væsentlig Betydenhed her i Amtsdistrictet. Saltvandsfiskeriet drives næsten alene til Huus-

behov, naar undtages ved Kysterne af nogle mindre Fjorde nær Kiøbstæderne samt nogle Larefiskerier ved Chri-

stiania Fjorden i Omegnen af Moss og ved Berbye i Ide Præstegjeld. Ved Kysten mellem Fredriksstad og

Moss fiskes ogsaaMakrel til Salg, ligesom ved Hvaløerne fanges endeel Hummer. Udbyttet af disse Fiske-

rier er Xdog ikke meget betydeligt, og vides ikke nu at være i nogen væsentlig Grad forskjelligt fra hvad det

var for 5 Aar siden. Makrelfiskeriet antages at kunne blive af nogen større Vigtighed end det nu for Tiden

er, naar Kystbeboerne vare forsynede med hensigtsmæssigere Fiskeredskaber og Xde fornødne Materialier til Ned-

saltning, som nu saa godt som slet ikke foretages.

Ferskvandsfiskeriet drives i nogen, dog ikke betydelig Grad i Amtsdistrictets Indsøer og Elve. J Elven

i Rakkestads Fogderie fanges en ikke ubetydelig Deel Krebs, dog kun til Districtets eget Behov.

8. Bergværliødrivten

i Amtet indskrænker sig til Moss Jernværk, der er beliggende ved det fra Wandsøe kommende Elvedrag i

Nærheden af Kiøbstaden Moss, samt Cathrineholm Jernværk eller Spigerhammer i Tistedalen pr. Fredriks-

hald, hvis Productionsqvanta ville erfares af hermed følgende Tabellen Anledning til flere Værkets Anlæg

i Amtet vides ikke at være forhaanden.

f. Labrili- og Haandværkødrivt. —

Fabrikdrivten staaer i Amtsdistrictet ikke paa noget synderlig høit Trin, og indskrænker sig hovedsagelig

til Brændeviinsbrænderier, Saugbrug, Teglværker og Kornmøller, om hvis Antal, Drivt, Production og For-

fatning i det Hele Oplysning vil kunne erholdes af de tabellariske Opgaver. Haandværksdrivten i Amtets

Landdistricter indskrænker sig fast udelukkende til Beboernes egen Forsyning med deres simplere Huusgeraad,

Gaardsredskaber og Klædningssiykker samt deres Boligers Opførelse.

1 9.Bi11æringer. ,

Huusfltden i Amtet antages at være i Tiltagende, idet Bonden synes mere og mere at lære at indsee

Fordelen ved Tidens gode Anvendelse i denne Retning især om Vinteren, da Jordebrugs-Syslernes Stands-

ning dertil levner ham Anledning. Huusfliden retter sig fornemmelig paa Tilvirkning af Materialier til gro-

vere Klædningsftykker samt Forarbeidelsen af Gaardsredskaber og antages i disse Retninger at være tilstræk-

kelig til Beboernes Forsyning, og endog at afgive Noget — og det ikke saa ganske ubetydeligt endda — til

Afsætning til Kjøbstæderne.

Skibsbyggerie af nogen Betydenhed drives ikke i Amtet, da der i de her omhandlede fem Aar ikke be-

findes at være bygget noget Fartøi af mere end tre Commercelæsters Drægtighed. Baadbyggeriet er derimod

for et enkelt Sogn, nemlig Hvaløernes, ikke af ganske ubetydelig Vigtighed som Erhvervskilde for Beboerne,

og ikke saa faae Baade afsættes derfra endog til Districter udenfor Amtet.

Jagten drives ikke som nogen væsentlig Erhvervskilde her i Amtet og fordetmeste kun som en Fornøielse.

En Deel Vildt afsættes dog i Byerne. Den indskrænker sig næsten udelukkende til smaat Vildt og Fugle, og

drives deels ved Skydevaaben og Hund, deels ved Stok og andre deslige Gildreredskaben For at udrydde

Ulve har der dog iden senere Tid paa enkelte Steder været foranstaltet Klapjagter, men saavidt vides uden

Resultater.
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Fragtfart drives kun fra Amtets Kjøbstæder, og Landtransport af Varer er saa godt som ingen.

Trælastkjørsler er derimod paa flere Steder i Amtet en ikke ubetydelig Bilndtægt for Landmanden.

Handelen med Landmanden-3 Producter indskrænker sig hovedsagelig til deres Afsætning i Kjøbstæder-

ne, i hvilken Henseende Anlægget af Sarpsborg for en Deel af Amtsdistrictet antages at have medført nogen

Lettelse. Af Markedspladse gives nu — efter Momarkedets Nedlæggelse — ingen i Amtet. Størrelsen af

eet Aars Løn for en Tjenestekarl varierer mellem 12 og 20 Spd. og for en Pige mellem 10 og 15 Spd.

Daglønnen for en simpel Dagarbeider er almindeligen 10 à 12 ß. om Sommeren og 8 à 10 ß. om Vinte-

ren fortiden Kosten. Milelængden af Amtets med Hjulredskab fremkommelige Veie antages i det Hele taget

at udgjøre 132 Mile, hvoraf da Hovedveienes Længde er 39 Mile og Bygdeveienes 93 Mile. Fra Nyt af

ere oparbeidede as Hovedveie en Strækning af 528 Miil og af Bygdeveie noget over ½ Miil. Af Sp'areban-

ker haves i Landdistricterne ingen. Af Assuranceforeninger haves heller ingen. En Skibsassuraneeforening

for Fredrikshalds Tolddistrict er imidlertid paatænkt og en Commission er for Tiden beskjæftiget med Udarbei-

delsen af en Convention for samme, hvilken derefter underdanigst vil blive Deres Majestæt forelagt til naa-

digst Approbation.

130 Kjøbstæderne vedkommende

Fredriks-hulde-

Handel antages i Løbet af de sidste 5 Aar snarere at være gaaet tilbage end fremad. En trykkende Penge-

mangel har i høi Grad lammet al Omsætning, og de Handlende have for at vedblive en for deres Subsi-

sienee nødvendig, men for de Fleste mindre end fordeelagtig Virksomhed, været nødsagede til ved bekostelige

Operationer at søge tilveiebragte de for deres Rørelse nødvendige Pengeresourcer. Gjentagne Ansøgninger

om Oprettelse af en Disconteringsindretning i Fredrikshald, fundetet ved Overskud af Statscassens Midler,

samt om en Filialafdeling af Banken der paa Stedet, have været frugtesløse, og med grundet Frygt imøde-

sees det Tidspunkt, da den Adgang, de Handlende paa Stedet hidtil tildeels have havt til igjennem Die-con-

tering hos Private at reise Penge, vil ophøre. De for Trælasthandelen i de senere Aar uheldige Conjunc-

turer ere end mere sorværrede derved, at vore Penges forøgede Værd i Forhold til ”fremmed Mynt ikke i

”samme Grad har virket til Nedsættelse i Arbeidslønnen og Varepriserne, som denne Omstændighed har bidra-

get til at forringe Udbyttet af Trælasten, Stedets næsten eneste Erportartikel.

Om Skibsfarten antages i det Hele at gjælde hvad desangaaende blev bemærket i den herfra afgivne

underdanigste Beretning ved Udgangen af Aaret 1835. Saaledes forholder det sig ogsaa med Haandværks-

drivten, der foruden at lide under den herskende Pengemangel, som nødsager Enhver til at indskrænke Be-

stillinger til det Nødvendigste, fremdeles har at udholde en trykkende Concurrence med den i Fredrikssteens

Fæstning værende Arbeidsanstalt. '

Som en almindelig Bemærkning tilføies, at det med temmelig Vished kan antages, at Fredrikshald i

Løbet af de sidste 5 Aar i oeconomisk Henseende er gaaet tilbage. Med Hensyn til det Byen tilhørende Ons-

Gods gjælder fremdeles hvad derom er yttret i Indberetningen ved Udgangen af Aaret 1835. Bortsalget

paa Arvefæste er imidlertid endnu ikke i det Hele foranstaltet, da flere Parceller fremdeles ere Under Opryd-

ning. Den almindelige aarlige Løn for en Tjenestekarl er 24 Spd. og for en Tjenestepige 12 Spd., samt

Daglønnen for en simpel Haandarbeider i Almindelighed 24 Skilling.

Om Bergværksdriften inden Byens Jurisdiction saavelsom om Byens Sparebanks Virksomhed ved

Udgangen af Aaret 1840 vil den fornødne Oplysning erboldes i de tabellariske Opgaver.

x Lredriltsstatn

Stedets Handel er høist ubetydelig og indskrænker sig fornemmelig til Salg af Fornødenhedsvarer til

Indvaanerne og de nærmest tilgrændsende Sogne. Byen Sarpsborgs Gjenoprettelse har havt en uheldig
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Indflydelse paa Fredriksstads Næring, og dette har for Stedets næringsdrivende Indvaanere været saa me-

get mere føleligt, som de kun havde Lidet i saa Henseende at tabe, efterat den directe Udskibning af Trælast

fra Sannesnnd og Næsøen, som for flere Aar siden paabegyndtes, havde gjort Byens Handel et altfor stort

Afbræk. De i Nærheden af Byen liggende Saugbrnge drives af Udenbyesboende og Trælastndskibningen kan

derfor ikke henregnes til Stedets Handel, men giver kun Fordeel derved, at Afskiberne maae deeltage i Udre-

delsen af Byens Udgivter. Da Byens betydelige Jorder medføre, at de fleste af Byens Indvaanere selv

Bavle det fornødne Korn til deres Hunsbrug", saa er Tilførselen fra Landet kun ubetydelig og indskrænker sig

fornemlig til Afsætning af Fedevarer, Meel og Potetes.

Byen har kun ubetydelig directe Skibsfart, da Udskibningen af Trælast,s som forhen bemærket, foregaaer

directe fra Udskibningsstederne Sannesund og Næsøen. De paa Stedet hjemmehørende Skibe benyttes i Al-

mindelighed til Fragtfart ved denne Udskibning. I Tabellerne sindes opgivet Antallet af de Skipperborgere

som boe paa Stedet og de, som have Borgerskab til Byen uden at boe der, af hvilke Sidste dog kun ere op-

givne de, som i de seneste 20 Aar have taget Borgerskab.

Haandværksdrivten er kun af liden Betydenhed, og Aarsagen til at Haandværkernes Antal i de seneste

Aaringer er forøget, kan ikke antages at ligge i nogen større Trang til dem, men maa formeentlig grunde

sig i Vanskeligheden af for Professionister i disse Tider at sinde Udkomme, hvorfor de have søgt til Fredriks-

stad, hvor Skatterne ere ringe og de borgerlige 01161-3 ikke synderlig trykkende. Haandværksdrivten paa

Stedet kan saaledes ikke sigesi de seneste 5 Aar at have gjort noget Fremskridt, og intet Haandværks-

arbeide — noget ubetydeligt Snedkerarbeide undtaget — sinder Afsætning udenfor Stedet. At den i Sla-

veriet etablerede Arbeidsanstalt, hvor gavnlig den end i andre Henseender kan være, ogsaa har en uheldig

Indflydelse paa de næringsdrivende Haandværkeres Virksomhed, er desværre en sørgelig Sandhed. For

Øvrigt indeholder de Medfølgende Tabeller de forlangte Opgaver over Mestere, Frimestere, Svende og

Drenge i hver Profession.

Med Hensyn til Fabriksdrivten ville ligeledes de befalede Oplysninger erholdes i de tabellariske Opga-

ver, og bemærkes derhos underdanigst, at der ved samme ikke antages at være foregaaet nogen væsentlig For-

andring i de sidste 5 Aar. Af Bergværker gives der ingen, og ved Byens tvende Skibsværfter foretages

kun Neparationer og intet nyt Skibsbyggerie.

Fredriksstads betydelige Byemarker er en Herlighed, som opretholder denne i flere Henseender saa haardt

medtagne Stad, og som yder betydelige Bidrag til Bestridelse af Communens Udgivter. Disse Marker, der

ere inddeelte i 60 større og mindre Lokker, vare forhen bortforpagtede paa Fæsteres og Hustruers Levetid,

men blive nu, eftersom de vorde fæsteledige, bortsolgte til Eiendom paa Arvefæste. Foruden de Lokker,

som ere tillagte Commandanten, Magistraten, Sognepræsten og Apotheket Uden Afgivt, udgjøre Markerne

838128 Tønde Land, hvoraf 447328 Tønde endnu ved 1840 Aars Udgang vare bortfæstede mod aarlig Afgivt

af 1042 Spd 28 ß., og 390124 Tønde Land bortsolgt for Kjøbesum 12,497 Spd. og Jordafgivt 526 Spd.

Spd. 40 ß. Sølv aarlig.

Som Bidrag til at lette de med Fattigvæsenet forbundne Byrder maa bemærkes Stedets almindelige

Hospital, der er fnnderet medbetydeligt Iordegods, og hvormed er forenet en ved Deres Konge-lige Maje-

stæts naadigste Gave oprettet Understøttelsesanstalt for trængende Enker.

Sarpsborg

har som Kjøbstad ei endnu bestaaet et Aar, og har saaledes ei endnu været omhandlet i debefalede femaarige

Jndberetninger, hvorfor det maaskee ikke vil ansees uhensigtsmæssigt, at her—foruden de i Deres Majestæts

naadigste Resolution af 23de Decb. 1839 befalede Oplysninger — endvidere anføres, hvad der om dette i

sin Barndom værende Kjøbstadanlæg i Almindelighed kan have statistisk Interesse.
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Sarpsborgs Kiøbstadanlæg havde ved den almindelige Brandtaration den 21de — 26de September s. A.

112 Huse, der samtlige vare opførte før Byens Anlæg, og tilsammen bleve tarerede for 32,450 Spd. Se-

nere ere 2 Huse indlemmede i Brandcassen og assurerede tilsammen for 900 Spd. 32 Byggetomter ere ud-

viste, hvoraf 16 deels ere bebyggede, deels under Arbeide til Bebyggelse0 Kun 5 af de assurerede Huse ere

tarerede for over 1000 Spd. Folkemængden kan ei opgives med Bestemthed, men formodes at være omtrent

800 Mennesker. Stedet har ingen offentlige Indretninger; Rets- og Arrestlocaler leies; 2 Vægtere ere an-

satte, hver med en maanedlig Løn af 6 Spd.; de ere tillige Stævnevidner, og den ene ogsaa Bytjener og

'Arrestforvarer. Den udlignede Byskat for 1841 er 450 Spd. og Brændeviinsasgivten til Fattigcassen 182

Spd., hvormed Fattigvæsenets Udgivter bestrides, saaledes at ingen„ directe Fattigskat behøves at udlignes.

Byen har 32 stemmeberettigede Indvaanere, 4 Formænd og 12 Repræsentanter. Dens Fattig- og Skolevæ-

sen er endnu ikke organiseret formedelst de Forviklinger, der eristere med Hensyn til Thunøe Landsogns, Bor-

regaards og det forrige Glengs Skole- og Fattigvæsenet.

Om Handelen med Landdistricterne er endnu fast Intet at sige, da samme er i sin første Begyndelse.

Af Stedets Handlende vides Ingen at forskrive sine Varer directe fra Udlandetç Hvad Skibsfarten betræf-

fer, da har Ingen Borgerskab som Skipper der til Stedet.

Fabrikgdrivten indskrænker sig til et Brænderie og et Teglværk. Det første har beskjæstiget en Mester

og 8 andre Arbeidere og den daglige Production har været 700 Potter Brændeviin. Til hvilket af de i

Skattetarifserne nævnte No. det bør henregnes vides ei. Det har siden Byens Anlæg kun været i

Drivt i faae Dage. Bed Teglværket arbeider 1 Mester og 24 Mand; den aarlige Production har været

300,000 Muursteen og 80,000 Tagsteen -- Alt efter Eiernes Opgaver. Med Hensyn til Haandværksdriw

ten, der kun staaer paa et lavt Trin, henvises til vedfølgende Tabeller. Bergværksdrin og Skibsbyggerie

eristere ikke paa Stedet. Byen eier ingen Marker eller Jorder. Med Hensyn til Kjøbstadanlæggets Tilstand

i Almindelighed, kan endnu intet Resultat angives. Den aarlige Løn for en Tjenestekarl er 20 —'25 Spd-.

og for en Tjenestepige 10 — 12 Spd., og den almindelige Dagløn for en simpel Arbeidsmand 30 Skilling

om Sommeren og 20 Skilling om Vinteren. Længden af de inden Byens Territorium værende Veie kan

formeentlig anslaaes til 324 Miil, og næsten alle ere i en mindre god Forfatning. Største Delen af Byens

Indvaanere ere Brugsarbeidere, hvis baade moralske og oeconomiske Tilstand desværre ikke er den bedste.

En med Tiden tilveiebringende bedre Ordning as alle Forholde, der endnu ikke tilbørligen have kunnet regu-

leres, haabes imidlertid meget at ville raade Bod paa de antydede Ulemper.

1 Moss

har siden den sidst afgivne underdanigste Jndberetning om Amtsdistrictets Tilstand, nemlig ved Udgangen as

Aaret 1835, hvad dens Territorium angaaer modtaget en betydelig Udvidelse, da ved Lov af 9de August

1839 de hidtil under Landets Jurisdiction liggende og kun med Hensyn til Brand- og Fattigvæsenet under

Byen hørende Forstæder, Værlesanden med østre Værlen og Radet med Krogsvold, ere fra 1ste Januar 1840

henlagte under Kjøbstadens Jurisdiction, hvorved denne faaer en Forøgelse as omtrent 1000 Indvaanere, og

vil man dertil endvidere lægge Jernværkets — skjønt i ingen Henseende under Byens Iurisdiction henhøren-

de — Beboere, da faaer Moss et Antal af omtrent 3,300 Indvaanere.

”Byens Handel antages i de sidste 5 Aar snarere at være gaaet tilbage end fremad, hvilket med temmelig

Bestemthed kan sluttes deraf, at ligesom Antallet af Erecutionet og Udpantninger betydelig har tiltaget, saa-

ledes have flere af Byens næringsdrivende Borgere deels falleret, deels af Mangel paa ”Resourcer maattet

ophøre med deres Virksomhed. Vel er der i disses Sted for en Deel traadt Andre, men paa Grund af

Byens store Antal Handlende er Concurrencen saa stor, at den Enkeltes Fordeel kun bliver liden, hvorhos

en, større Handelsforetagender aldeles hemmende, Pengemangel trykkende hviler over Stedet. Om Trælast-
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udskibningen henholdes til det ved 1835 Aars Udgang Anførte. Ligesom Skibsfarten i egne Skibe altid

har været ringe her paa Stedet,' saaledes antages den ikke i det sidste Qvinqvennium at have gjort noget '

Fremskridt, men formenes omtrent at staae paa samme Standpunkt; som for 5 Aar siden..

Haandværksdrivten er i den senere Tid gaaet ikke Ubetydeligt fremad, idet Stedet i de fleste Haand-

værksgrene er« blevet forsynet med et tilstrækkeligt Antal duelige Arbeidere, der dog udelukkende ere beskjæftigede

med Arbeide for Byens Indvaanere og Beboerne af de allernærmeste Landdistrieten Concurrencen er derfor

ikke ubetydelig.

Fabrikdrivten her paa Stedet, hvis Status bedst vil erfares af de vedføiede Tabeller, antages nu om-

trent at staae paa samme Trin somfor 5 Aar siden. At der er indrettet og kommen i Gang 2de saakaldte

Cirkel- eller Kantsauge, hvoraf den ene drives ved Vand, den----anden ved Hestekraft, hver med eet Blad, bør

imidlertid ikke lades ubemærket. Om Moss Jernværk henvises ligeledes til Tabellen over Jernværksdrivten.

Skibsbyggerie drives aldeles-ikke her paa Stedet. Byen har ingen”Iordey hvoraf svares Afgivt til Byens

Casse, naar undtages nogle Lokker og Haugetomter af liden Betydenhed i selve Byen.

Det allerede ved 1835 Aars Udgang omhandlede her paa Stedet opførte Badehuus har siden den Tid

havt ievn Søgning, hvorved dets Jnteressenter ere givne Haab om i samme at see en lonnende Entreprise

og enkelte af Byens Indvaanere i Sommertiden ved fremmede Badegjæsters Modtagelse have havt nogen.

— om end ikke betydelig — Indtægt. Badet har ikke været uden heldbringende Virkning paa flere Syg-e.

Smaalehnenes Amt, Moss den 30te October 1841.

G. Wulfsberg.

ti
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Underdanigst Beretning.

 

Deres Kongelige Majestæt har ved naadigst Resolution af 23de December 1839 foreskrevet en forandret

Form for Affattelfen af de ved foregaaende naadigste Nesolutioner af 11te October 1823 og 10de September

1827 befalede Femaarsberetninger om Tilstanden i oeconomisk og statistisk Henseende i Rigets samtlige civile

Overøvrighedsdistricter. 4„ 1

Til underdanigst Efterlevelse heraf, forsaavidt det mig naadigst anfortroede Hedemarkens Amtsembede an-

gaaer, har jeg strar efter Modtagelsen af sornævnte naadige Befaling, indfordret fra vedkommende Embeds-

mænd og Betjente fuldstændige Opgivender og Oplysninger i alle de Emner, som ere antydede i den tilhæn-

dekomne Formular med de dertil hørende i tabellarisk Form affattede Schemataz men ihvorvel jeg, ved at

sammenføie og ordne disse Opgivender til et Heelt, har fundet, at Adskilligt deriblandt, deels ikke var, og

deels ikke kunde være saa fuldstændigt og nøiagtigt udarbeidet, som man maatte ønske, hvilket ogsaa ved Be-

gyndelsen as et nyt Foretagende vanskeligen kunde ventes, medens mere for Øiemedet tjenlige XMaterialier

turde, efter vunden Erfaring, lettere tilveiebringes i Fremtiden, skal jeg underdanigst afgive den befalede Be-

retning for Aarene fra 1836 til 1840 begge inclusive, med al den Fuldstændighed, som Omstændighederne

tillade, og med Iagttagelse af den Orden og Begrændsning, som Formularet bestemmer. Forsaavidt som

dette imidlertid i sidste Rubrum levnet Rum for yderligere Granskning over det opgivne Emne, har jeg troet

at burde tilføie nogle tabellariske Opgaver, navnligen over Folkemængdens Standpunct, Fattigforsørgelsen,

Restancer af offentlige Udredsler, Gjeldsforholdene og Forligelsesvæsenet, hvilke Gjenstande antages væsent-

ligen at bidrage til en rigtig Opfattelse og Bedømmelse af Amtsdiftrictets oeconomiske Tilstand i Almindelig-

hed, siden denne nødvendigen maa aabenbare sig, ikke alene ved Næringsveienes Statistik, men ogsaa gjennem

en, saavidt muligt, paalidelig Fremstilling af den Virkning paa det ydre Livs Forholde og Rørelse, som lo-

eale og physiske eller politiske Tildragelser have fremkaldt. Om hvorledes jeg er kommen i Besiddelse af de

tabellariske Forklaringer, som ledsage nærværende Beretning, og hvilken Grad af Troværdighed de kunne til-

lægges, skal jeg under Behandlingen af de vedrørende Emner nærmere underdanigst oplyse. I det jeg iøv-

rigt høiligen maa beklage, at nærværende Beretning først nu fremkommer, pligter jeg underdanigst at melde,

at Aarsagen dertil har været Savnet-af en væsentlig Deel af de til Arbeidets Udførelse uomgjcengelig for-

nødne Materialier, der ikke indkom førend i Slutningen af sidstleden August Maaned, hvorved jeg hindredes

fra, at lægge Haand paa Værket førend i Begyndelsen af September Maaned, og hvorom jeg i Skrivelser

af 28de Juni og 6te September sidstleden har afgivet speciel Forklaring til det Kongelige Finants-, Handels-

og Tolv-Departement. J de sidstforløbne 3 Maaneder har jeg anvendt al den Tid paa Udarbeidelsen af
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nærværende Underdanige Beretning, som Omsorgen for Erpeditionen af den stedse forøgede Masse af Amts-

embedets løbende Forretninger paa nogen Maade har villet tillade, og omendskiønt jeg ingenlunde nærer den

Tanke, at Beretningen kan tillægges noget synderlig Værd, uden forsaavidt Tabelværket angaaer, tørjeg dog

underdanigst smigre mig med det Haab, at Deres Kongelige Majestæt, i de anførte Omstændigheder« saavel-

' som i Arbeidets Omfang og øvrige Beskaffenhed, naadigst vil sinde Undskyldningsgrund for Værkets sildige

Tilendebringelse. Efter denne Indledning gaaer jeg over til at omhandle de forskjellige Næringsveie i den

naadigst foreskrevne Orden.

l. A fd e l i n g

øm Jordbruget.

§ 1.

J Henseende til Agerdyrkningsredskaber vides ingen væsentlig Forandring at være foregaaet i de sidstfor-

løbne 5 Aar. Vel ere enkelte Forsøg anstillede i Hedemarkens Fogderi med Brugen af Ertirpator, Kartof-

feloptager og Saamaskine med flere Redskaber, som tildeels ere forskrevne fra Jarlsberg Agerdyrknings-Jnsti-

tut; men man har fundet, at disse nye Redskaber mindre have svaret til Forventningen, formedelst den over-

ordentlige Mængde Steen, hvormed Agerjorden er bedækket. Imidlertid erOpmærksomheden i den senere Tid

mere end i Fortiden henvendt paa den Nytte, som Jndførelsen af nye og hensigtsmæssigere Agerdyrkningsap-

parater medfører. Ahl og den saakaldte Lænkeharv ere, som bekjendt, Hovedredskaberne ved Jorddyrkningen i

Hedemarkens Fogderi, hvor Plov ansees mindre tjenlig, deels formedelst Jordbundens steenfulde Beskaffenhed

og deels fordi Agerjorden stedse er i en opløst Tilstand, paa Grund af, at Vexeldrivt ikke anvendes. Plov

bruges derimod tildeels ved Opbrydning af nye Jord, naar denne ikke er altfor overfyldt med Steen, men,

hvis dette er Tilfældet, benyttes alene Haandkraft til Opbrydningen. J Soløer og Oudalen saavelsom i

Østerdalen bruges Plov og Brandharv som Hovedredskaber ved Jorddyrkningen, naar undtages, at der paa

enkelte Gaarde i Hernæs- og Skovbygden i Elverum og paa nogle enkelte Gaarde i Aamodt, benyttes Ahl

istedetfor Plov. Den saakaldte svenske Plov med Forspænd af een Hest er den almindelige i Østerdalen. I

disse Egne har man ogsaa anstillet nogle Forsøg med nye Redskaber, saasom Valts og Ertirpator fornemme-

lig i Oudalens Thinglag, hvor de antages at ville komme mere i Brug. Paa enkelte Steder i Amtet, hvor

Jordbunden er særdeles løs og tør, benyttes ogsaa- Nul eller Trommel for at. jevne Agrene, efterat de ere

tilsaaede. Haandredskaberne ved Jordbruget ere fremdeles de samme som forhen, nemlig Brækstænger, Haand-

spiger, Hakker, Spade, Tverøre, Myrbile o. s. v.

3" 2.

Dyrkningsmaaden er ikke undergaaet væsentlige Forandringer i Hedemarkens og Østerdalens Fogderier i

de sidstforløbne 5 Aar. I Hedemarken omkjøres Agrene om Vaaren med Ahl 3 à 4 Gange og harves 2 à

3 Gange. I Østerdalen pløies almindelig med een Hest for Ploven, hvorpaa sædvanlig harves een Gang

før og een Gang efter at Sæden er lagt. Som bemærket i min underdanigste Beretning af 17de Marts

1836, var allerede den Tid gjort Begyndelse med Vereldrivt i Soløer. Denne formeentlig fordeelagtige

Dyrkningsmaade erfares i det sidstforløbne Qvinqvenninm at have endmere udviklet sig i bemeldte District,

og man har saaledes Grund til at haabe, at den gamle Skik, stedse at bruge de samme Stykker til Ager,

efterhaanden vil blive aflagt sammesteds. Derimod vil denne Drivtsmaade vanskeligen kunne anvendes i He-

demarkens Fogderi, formedelst Jordbundens særegne Beskaffenhed, skjønt man dog ogsaa i denne Egn har

anstillet Forsøg med Vereldrivt paa nogle enkelte Gaarde, hvor Jorden er mindre steenfuld, men da dette

kun er Tilfældet paa meget saa Steder, saa vil denne Drivtsmethode, som allerde bemærket, neppe nogensinde
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blive almindelig indført i Hedemarken, hvis udmærket gode, og især for Kornproductionen velskikkede Jords-

mon desuden holdes i god Hævd alene ved et ordentligt Sædsiifte, hvilket i Almindelighed strengt iagttages.

Saavel for Plov som Ahl og Harv benyttes Heste overalt i Amtet, dog med nogle faa Undtagelser paa en-

kelte Steder i de nordøstlige Egne, hvor Orer benyttes til Jorddyrkningen. Nye Gjødningsmidler ere ikke

komne til almindelig Anvendelse i de sidstforløbneö Aar. Imidlertid have dog en Deel Landmænd i mere

og mindre Grad efter deres Jordbrugs Beskaffenhed lagt Vind paa at forøge det ordinaire Gjødningsstof med

Eompostsamlinger, saasom af Myrjord, Dammudder, Granbar, forraadnede Vegetabilier 2c. Enkelte have

ogsaa gjort Forsøg med Patent- og Beengjødning, men saavidt vides med mindre Held, ligesom ogsaa An-

skaffelsen af deslige Gjødningsmidler, især det Førstnævnte, som maa hentes fra Christiania, falder altfor

kostbar til at kunne svare Regning. I Østerdalen have Enkelte forsøgt at forøge Gjødselen ved Blanding

af den langs Bække og Aaer opsamlede og fra Høiderne nedskyllede Jord, hvilke Forsøg ere befundne løn-

uende.

§ 3.

Dyrkningen af nyt Agerland har i de sidstforløbne 5 Aar ikke skredet synderlig frem i Hedemarkens Fog--

deri. Vel har jeg ikke erholdt de fordrede Opgaver desangaaende fra de fleste af Districtets Lensmænd,

men efter mit Bekjendtskabtil Forholdene i denne Egn kan jeg ikke anslaae det for Kornproductionen vundne

Terrain høiere end til omtrent 300 Tønder Land. Denne Cultivation af Agerland i et 5aarigt Tidsrum er

vistnok, for et Landskab som Hedemarken, ubetydeligt, thi der gives i Regelen næsten paa hver Gaard Anled-

ning til saadan Culturs Udvidelse, men det er ikke sandsynligt, at denne Anledning saasnart vil vorde benyt-

tet i nogen mærkelig Grad, deels fordi Opbrydning af ny Jord her er overordentlig besværlig og kostbar,

og deels fordi den Mening er almindelig, at Agerjorden allerede optager et tilstrækkeligt Areal i Forhold til

Englandet, med hvilket Sidstes Forbedring og omhyggelige Dyrkning man derfor ogsaa fortrinligen sysselsæt-

ter sig. J Soloer og Oudalens Fogderi ler derimod efter de tilhændekomne Oplysninger i Periodens Løb

opdyrket et Areal af circa 650 Tønder Land til Agerbrug, hvoraf i Oudalen 200, i Winger 130, i Grue

250 og i Hofs Thinglag 70. J Østerdalen skal efter Fogdens Opgivende være opbrudt til Ager omtrent 170

Tønder Land, og Resultatet af Opdyrkningen bliver altsaa omtrent 1120 Tønder Land for det hele Amt.

Disse Fremskridt i Jorddyrkningen kunne vistnok ikke i Almindelighed ansees betydelige i Forhold til Størrel-

sen af det dyrkbare Jordsmon, og hvorom jeg, hvad Hedemarken angaaer, allerede har ytret min Mening;

men desto mere Opmærksomhed vækker Agriculturens Udvidelse i Soloer og Oudalen i det ommeldte Tids-

rum, naar henfees til, at der i de næstforegaaende 6 Aar fra 1830 til 1835 ligeledes opdyrkedes sammesteds-15:1

500 Tønder Land til Agerbrug, og at der saaledes i dette District er vundet et Areal for Kornproductionen

af circa 1100 Tønder Land i de sidstforløbne 11 Aar. Alligevel anseer Fogden denne Fremadskriden for ube-

tydelig i Forhold til de Jordstrækninger, som med mere eller mindre Bekostning hensigtsmæssigen kunne op-

dyrkes, idet han desangaaende har ytret: ”at Districtets Indvaanere mangle Evne og Villie til at lægge

Haand paa Jordarbeide, ligesom man antager, at Almuesmandens Hengivenhed til Skovdrift for en Deel

er Aarsag i, at et mindre Areal af tjenlig Jord er bleven opdyrket, og hvis Skovdrivten passende indskrænkedes,

kunde man sikkert nære Haab om, at Oprydning og Jorddyrkning i en høiere Grad vilde tiltage.”

Jeg skjønner imidlertid ikke rettere, end at de angivne Resultater i berørte Henseende ere baade tilfreds-

stillende og lovende for Fremtiden, skjønt det paa den anden Side ikke kan negtes, at den altfor: ubegrænd-

sede Skovdrivt, fornemmelig i de soløerske Præstegjclde, har været til Hinder for yderligere Fremskridt i Jord-

dyrkningen; men ligesom man efter det Foranførte med fuld Føie kan antage, at Sands for denne vigtige

Næringsvei i Almindelighed er vakt, saaledes turde man vel for Fremtiden haabe en gavnlig Vexelvirkning

af Jorddyrkningen paa 'Skovdrivten, saaledes at denne efterhaanden indskrænkes til et mere passende og na-
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turligt Maal end hidtil. I Østerdalen har Jorddyrkningen i de sidstforløbne5 Aar kun havt liden Fremgang,

men da Skovdrivten synes at ville undergaae en Revolution, turde Følgerne heraf ogsaa i denne Egn for-

haabentlig blive de samme som i Soloer, nemlig at Virksomheden henvendes paa Jordbruget, skjønt dette

formedelst klimatiske Hindringer vist nok ikke vil kunne bringes vidt eller nogensinnde opnaae det Standpunct,

at Østerdalens Indvaanere kunne undvære Korntilsørsel fra andre Egne.

§ 4.

Sædarterne have i de forløbne 5 Aar været de samme som forhen, nemlig Erter, Rug, Byg, Bland-

korn, Havre og Potetes. Af Hvede og. Himmelbyg saaes i Hedemarken og Grue Præstegjeld i Soloer en

ringe Deel, meni de øvrige Districter Intet. Nogen Forandring i Henseende til Sædarterne vides ei hel-

ler at have fundet Sted, naar undtages, at Udsæden af Potetes er irden senere Tid noget formindsket i He-

demarkens Fogderi. Forøvrigt staaer Udsæden af de forskjellige Kornsorter ingenlunde i samme Forhold til

hinanden overalt i Amtet, thi medens Udsæden i Hedemarkens Fogderi omtrentlig skeer i følgende Forhold,

nemlig af Rug 3230, Erter 3230, Byg 7230, Blandkorn 15,30 og Havre 2230, udsaaes forholdsviis i de øvrige Di-

stricter af Rug 1230, Erter 1230, Byg 2230, Blandkorn 3230 og Havre 93,30.

§ 5.

Liin og Hamp dyrkes i samme Forhold som forhen, nemlig i Hedemarkens Fogderi omtrent til Indvaa-

nernes eget Forbrug, men i Soløer ikke tilstrækkeligt til Huusbehov og· i Østerdalen endnu mindre. Humle

dyrkes vel overalt i Amtet, men ikke i Forhold til Forbruget, naar undtages i Soløer, hvor endog paa en-

kelte Steder produceres noget til Salg af denne Artikel, dog har man paastaaet, at Afsætningen ikke i den

senere Tid har været fordelagtig, fordi Prisen paa Humle er falden ved forøget Indførsel deraf fra Udlan-

det. I Hedemarken og Soløer ere smaa Forsøg anstillede af enkelte Gaardbrugere med Udsæd af Vikker, li-

geledes i førstnævnte District med andre Foderværter, saasom Kløver og Timothei, og skjønt disse Forsøg in-

genlunde have været uheldige, ere dog Meningerne endnu deelte om, hvorvidt kunstige Enge bør gives For-

trin for de naturlige , der erholdes ved Lægd af velhævdet Agerjord.

5 6.

Med Dyrkningen af Haugeværter og Frugttræer er paa enkelte Gaarde i Hedemarkens Fogderi gjort

nogen Fremgang i det sidste Qvinqvennium, men i det Hele taget staaer denne Syssel omtrent paa samme

Trin i Productionsstigen som forhen. Ihvorvel der fra de fleste Præstegjelde i Hedemarken aarlig sælges en

Deel Træfrugt, saasom Æbler og Kirsebær, er Productionen, saavel deraf, som af andre Haugeværter me-

get mindre, send de efter denne Egns fortrinlige Beqvemhed for saadan Dyrkning baade kunde og burde være.

J de soløerske Præstegjelde haves næsten ingen Frugtavl, medens der i Oudalen vel gives nogle Frugttræer

af det simpleste Slags; men de ædlere Frugtsorter kunne ei heller der bringes til Modenhed formedelst Cli-

matets Strenghed. Dyrkningen af andre Haugeværter er ogsaa ubetydelig i Soloer og Oudalens Fogderi-

og indskrænker sig til tarveligt Huusholdningsbrug. Paa Grund af Climatets strengere Beskaffenhed er Hane

gevæxtdyrkningen endnu mere indskrænket i Østerdalen, hvor man kun i Elverum og tildeels i Aamodt og

Reendalens Præstegjeldekan med Held dyrke nogle enkelte af de almindeligste Kjøkkenurter. Af Noer eller

Næper dyrkes imidlertid ikke Ubetydeligt, selv i Tolgen og Tønset Præstegjelde, hvor ellers endog Potetes-

Avlen ofte mislykkes.

§ 7.

Forholdet mellem de forsksellige Sædarter retter sig deels efter Climatets og Jordbundens Beskaffenhed

og deels efter Forbruget i Huusholdningerne. J Hedemarkens Fogderi, hvor de physiske Forholde i høi Grad-

favorisere Kornproductionen, og hvor denne fra Umindelige Tider har været Indvaanernes vigtigste Nærings-

vei, tages ogsaa, ved Valget af Sædarterne, Hensyn til Afsætningen og hvilke Fordele Dyrkningeu af den
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ene Kornsort fremfor den anden lægger i Han-delsvægtskaalen. J denne Henseende saavelsom i enhver anden

Landbosyssel udmærke Hedemarkingerne sig ved Vindskibelighed, Sparsommelighed og et vist practisk Blik paa

de ydre Omgivelser og Tidsforholde, der sjelden forfeiler det tilsigtede 'Maal. J qvantitativ Henseende staaer

Udsæden af Blandkorn og dernæst af Byg øverst i dette District, og af disse Korusorter skeer den betydelig-

ste Erport. Mindre sælges af Rug og Nugmeel, og kun ubetydeligt af Erter. Af Potetes avles ogsaa i Al-

mindelighed mere, end som vilde medgaae til eget Forbrug, naar let Adgang havdes til dette Products Af-

fætning udenfor Districtet, hvilket dog ikke er Tilfældet. J det sidstforløbne femaarige Tidsrum forandredes

imidlertid disse Forholde ogsaa i Hedemarken ved de paa hinanden følgende 3de Misværtaar, nemlig 1836,

1837 og 1838, blandt hvilke især 1837 Aars Høst aldeles mislykkedes, idet den neppe afgav Halvdelen af

et Middelaars Product. I disse Aar og fornemmelig i 1838 maatte derfor ogsaa Hedemarkens Indvaanere

kjøbe flere tusinde Tønder udenlandsk Korn, og ligesom man hverken, saalangt Erindringen strækker, eller med

historiske Optegnelser kan godtgjøre, at der i denne Egn nogensinde forhen er bleven indført saameget Korn

for Behovet, som i sidstnævnte Aar, saaledes maatte nødvendigviis den pludselige Forandring, hvorved Jud-

vaanerne forvandledes fra Producenter til blotte Consumenter af- Livets første Fornødenhed, have den fordær-

veligste Indflydelse paa den almindelige Velstand. Aaret 1839 gav vistnok en bedre Høst, men Udbyttet

var dog faa lidet foldigt, at kun Ubetydeligt Korn kunde afhændes udenfor Districtet. Sidstafvigte Aars Avl

var derimod, især hvad Qvantiteten angaaer, udmærket god, og de sædvanlige Forholde med Erport af Korn

indtraadte da ogsaa paany. Nogen Opgave af de Qvanta Korn, som under almindelige Conjuncturer aar-

ligen udføres fra Hedemarkens forskjellige Præstegjelde, har jeg ikke kunnet erholde, og den kan sandsynlig

heller ikke med nogen Paalidelighed tilveiebringes. Jeg troer imidlertid, uden at gjøre mig skyldig i nogen

grov Feiltagelse, at kunne antage, at· der efter almindelige Indhøstninger udføres aarlig fra Hedemarkens

samtlige Præstegjelde omtrent 25 à 30,000 Tønder Korn. Afsætningen er besværlig, idet den hovedsageli-

gen foregaaer i den 25 Mile fjernt beliggende Bergstad Røraas, hvorhen Producenterne selv bringe Kornet

i formalet Stands Endeel Korn og Meel er ogsaa, fornemmelig i de sidstforløbne 2de Aar, afsat iTryssild,

hvis Beliggenhed fra Hedemarkens Middelpunct, er omtrent 15 Mile. Enkelte mindre Partier føres underti-

den til andre Egne af Østerdalen, især til Grundset Marked, saavelsom til Ehristiania og Sverige. J selve

Districtet afsættes lidet eller intet Korn, fordi der ei gives nogen Markedsplads for denne Vare, og det *er

derfor et længe næret og temmelig almindeligt Ønske, at en Kjøbstad maatte oprettes i denne Egn, hvortil

Gaarden Storhammers Grund i Wang fra ethvert Synspunct betragtet utvivlsomt frembyder den bedste Ad-

gang. Naar undtages det sidstforløbne Aar (1840), har Kornavlen heller ikke i Soløer og Oudalens Fog-

deri i Ovinqvenniet staaet i nogenlunde Forhold til Forbruget, paa Grund af de indtrufne 3 Misværtaar.

Udsæden bestaaer her fornemmelig af Havre og dernæst af Blandkorn, men selv i de bedste Aar vil Avlen

endnu neppe strække sig videre end til Judvaanernes nødvendige Behov. At Jordbruget i denne Egn vil

kunne udvides i den Grad, at Korn kan produceres til Salg, er ikke usandsynligt, naar hensees til de Frem-

skridt, denne Næringssyssel har gjort i det sidste Decennium, men vist er det, at ingen Kornafsætning har

fundet Sted i Soløer i noget af de sidste 5 Aar. Kornavlen i Østerdalens Fogderi har hverken før eller

i den her omhandlede Periode været tilstrækkelig til Indvaanernes Fornødenhed, og der haves ei heller Haab

om, at et gunstigere Forhold mellem Avl og Forbrug nogensinde vil indtræde; thi Climatets Strenghed er

heri kun altfor meget til Hinder. Nøiagtig Opgave af, hvormeget Forbruget har oversteget Productionen i

dette District, har vel ikke været at erholde, men Fogden har ved at tage de forskjellige Localforholde i Be-

tragtning ytret den paa Sandsynlighed grundede Formening, at der i Østerdalen i det Hele taget ikke aarlig

produceres mere end 124 eller høist 1,3 Deel af det til Forbrug nødvendige Korn.
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§ 8.

Efter de tilhændekomne Oplysninger antages Kornndsæden og især Avlen at have været betydelig større

i Aaret 1840 end i 1835, efter de ved Folketællingen indhentede Forklaringer; men da 1840 Aars Høst var

ualmindelig rig, saa kan samme ikke hensigtsmæssigen benyttes som Maalestok ved Sammenligningen afKorne

productionens Standpunct i de 2de sidstforløbne Qvinqvennier. Det samme gjelder ogsaa, men af en modsat

Grund, om disse Forholde i Aarene 1836, 1837 og 1838; thi i denne Misværtens og Trangens Tid var

baade Udsæd og Avl langt ringere end i Tidsrummet fra 1830 til 1835. Forholdene i 1839 give derimod

omtrentlig det samme Resultat som i 1835, og heraf synes det, som om man med nogen Grund kunde ud-

lede den Slutning, at ingen væsentlig Forandring i Henseende til Korlrzproductionen er foregaaet i den senere

Tid; men denne Slutning holder dog neppe Prøve; thi i de Egne, hvor Jorddyrkningen især er skreden

fremad, saasom i Grue og Oudalens Præstegjelde, er Udsæden ikke ubetydeligen forøget, og det kan derfor

med al Rimelighed forudsættes, at Kornprodnctionen i Hedemarkens Amt-i det Hele taget nu staaer paa et

høiere Standpunet end ved Udgangen af Aaret 1835.

§ 9.

Efter de foran Underdanigst udviklede Forholde vil man ved Sammenligning af Agriculturens Tilstand

mellem Aarene 1835 og 1840 komme til det Resultat, at Iorddyrkningen i den senere Tid er skreden fremad,

og at i nogle Egne er vundet et ikke ubetydeligt Terrain for Agerbruget; men som Næringsvei betragtet har

dette været mindre lønnende i nærværende Femaarsperiode end i· flere af de foregaaende. Aarsagen hertil

ligger i den haarde og langvarige Misvæxt, ”der har optaget mere end Halvdelen af Qvinqvenniet og natur-

ligviis ogsaa virket hemmende paa Jordbrugets Fremtarv, deels ved den slettere oeconomiske Stilling, hvori

Ind.vaanerne.xere komne og den deraf flydende Mangel paa Evne og Midler til Virksomhed i Iordbrugsfor-

bedringer, og deels ved nødtvungen Formindskelse i Kreaturholdet. Ved et Tilbageblik paa Fortiden kommer

man imidlertid til den Overbeviisning, at Auspicierne for Fremtiden ere lovende, naar Herrens Velsignelse

lægges i Vægtskaalen; thi medens der for 30 à 40 Aar siden indførtes til Soloer omtrent ½' Deel af det

til Forbruget nødvendige Korn, avles nu sammesteds, uagtet Folkemængdens betydelige Tilvæxt, næsten det

fornødne Korn til Huusbehov. Ogsaa i Amtets øvrige Egne har Agerdyrkningen i de sidste Decennier gjort

nogen — skjønt ei saa mærkelig -:- Fremgang som i Soloer, men en Sammenligning i berørte Henseende

mellem Fortid og Nutid, giver dog for denne et fordelagtigt Udslag. Hvad der til Befordring af Landvæsens-

sysselen i Almindelighed og Agerdyrkningen i Særdeleshed maatte ønskes foretaget, vilde efter min Formening

Xkunne bestaae i Anlæg af Handelspladse, for at lette den i høi Grad besværlige Omsætning af Korn og an-

dre Naturalproducter, hvorom jeg i det Følgende vil faa-e nærmere Anledning til underdanigst at ytre min

Mening, og dernæst i Oprettelsenf af et Agerdyrkningsseminarium i Hedemarken, hvorved Jordbruget,· ikke

alene i dette af Naturen saa-rigt udstyrede Landskab, men- ogsaa i de øvrige kornrige Egne langs Mjøsens

Bredder-, rimeligviis vilde faae etnyt og hidtil ukjendt Opsving.

11. Afdeling

om Lædrivt.

§ 1.

- Idet Hele antages, at nogen Afgang har fundet Sted i det ved Tællingen i 1835 i Amtsdistrictetforefundne

Antaanf H'e·ste,. stort og ”smaat Qvæg; hvilken Afgang hidrører, deels fra den-ved de ommeldte Misværtaar

opstaaede Fodermangekog deels fra-den derved ligeledes fremkaldte Trang til Afhændelse af Hefte og( Qvæg

for at”tilveiebringe- Penge til :-Kjøb. af Korn og Betalingflafs Gjeld. Dette gjelder dog Undtagelsesviis ikke i

nordre Østerdalen, ”hvor Kreaturholdet nu antages at være noget større-. end som opgivet i Aaret 1835,- hvortil
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Grunden er, at den almindelige Misvæxt ikke i nogen følelig Grad rammede denne Egns Indvaanere, hvis

Hoved-Næring bestaaer i Fædrivt og Kjørsler, og man kan saaledes med Rimelighed antage, at Qvægholdet

i Østerdalens Fogderi er i Gjennemsnit omtrent det samme som i Aaret 1835. Ikke heller antages Afgan-

gen i Almindelighed i det hele Amtsdistrict at være større, end at den ved nogle faa gode Aarsværter vil

blive erstattet.

§ 2.

Med Hensyn til Heste- Qvæg- og Faareavlens Forædling er ingen mærkelig Fremgang skeet i de sidst-

forløbne 5 Aar, kun enkelte smaa Forsøg i denne Retning ere anstillede deels i Hedemarken og deels i Sol-

øer. J førstnævnte Distriet opfødes aarlig en Deel Heste til Salg, 'og"nogle Gaardbrugere have lagt Vind

paa Hesteracens Forædling. J Soløer have ogsaa Enkelte begyndt med Forbedring af Heste- Qvæg- og

Faareavlen, og man skal have fundet, at de mindre Racer trives bedre i denne Egn end de større, hvortil

udfordres kraftigere Foder end det, som der avles. Med Dyrkning as kunstig Eng have enkelte Gaardbrugere

i Hedemarken og Soløer gjort Forsøg, men uden at noget Resultat for eller mod Gavnligheden as denne

Dyrkningsmaade endnu er tilveiebragt, saaledes som jeg foran ved 1ste Afdcling § 4: underdanigft har tilladt

mig at bemærke. Desuden savner Landmanden under de nærværende Tidsforholde Midler til at bestride de

Forskud, som udkræves til kunstigt Engelands Dyrkning i det Store, ligesom man heller ikke troer at kunne

afsee den dertil fornødne Gjødsel uden Skade for, eller Forringelse af Agerbruget. Det er derfor sandsyn-

ligt, at Dyrkning af Kløver, Timothei og andre Foderværter ikke vil vinde synderlig Fremgang her i Egnen,

medmindre det maatte lykkes at indføre .Staldfodring, hvormed saavidt vides dog ei endnu er gjort Forsøg.

Iøvrigt har man dog nu mere end forhen henvendt sin Hu paa Engelandets Udvidelse og Forbedring, især

ved Udtapning og Bearbeidelse af Myrstrækninger, hvilket imidlertid ikke gjelder om Østerdalen, hvor man

hverken med Hensyn til Høavlens UdvidelseiAlmindelighed, eller Dyrkning af kunstigt Engeland i Særdeleshed har

lagt nogen Virksomhed for Dagen, uden forsaavidt som man i de nordlige Præstegjelde, hvor Korn ikke faaes,

spreder Gjødselen ”paa Engene.

§ 3.

I Hedemarken, Soløer og søndre Østerdalen er Agerlandet forholdsviis større end Engelandet, vel ikke

i Udstrækning, men i Godhed; thi Engelandet er for det meste overladt i Naturens Haand uden Dyrkning,

og kaster derfor kun lidet af sig, hvoraf følger, at Buskabens Føde er lidet nærende, idet den hovedsagelig

bestaaer af Halm og mavert (skrent) Hø. J Hedemarken holdes et langt større Antal Heste for Agerbrugets

Skyld end andetsteds. Dersom heri kunde foregaae en Indskrænkning, vilde denne vistnok betydeligen bidrage

til Fædrivtens Opkomst og Udvidelse i dette District, men til en saa radieal Forandring i Landbruget haves

ingen Udsigtzs medens det desuden er høist tvivlsomt, om Forandringen virkelig vilde medføre nogen over-

veiende Nytte. I nordre Østerdalen derimod, hvor Climatet for største Delen er —til Hinder for Agerdyrkning,

og hvor Fædrivten er den vigtigste Næringsvei, spiller naturligviis Engelandet Hovedrollen, medens Agerlan-

det kun optageren høist ringe og ubetydelig Deel af det indhegnede Areal. Under sædvanlige Conjuncturer

svarer Høavlen overalt i Amtet saa temmelig til Behovet, dog anvendes i nordre Østerdalen og andre Fjeld-

egne Surrogater af Mose og Riis til Vinterfødning, da alt er beregnet paa Sommerproductionen i de gode

Sætte, som findes næsten overalt i disse Bygder. Forholdet mellem Besætning og Korn- samt Potetesavling

er efter det foran Oplyste naturligviis meget forskjelligt. I Hedemarken holdes nemlig for hver 100 Tøn-

der Korns Avl almindeligviis 3 Heste, 12 Klavebundne og 18 Smaafæ, medens man i Soløer,' Oudalen

og søndre Østerdalen ved samme Kornavl holder en Besætning af omtrent 2. Heste, 20 Klavebundne og 30

Smaafæ. J Fjeldbygderne er Kornavlingen ingen Maalestok for Kreaturholdetz thi dette drives som Hoved-

næring„medens hin er en Bifysel, og der gives saaledes mange Gaarde i nordre Østerdalen, hvor der neppe
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avles 16 5 20 Tønder Korn, med en Besætning af 30 ä 40 St. Qvæg. Mellem Besætning og Potetes-

avling iagttages i Almindelighed intet Forhold, thi deels er denne Avling i de senere Aar noget indskrænket,

og deels anvendes den ikke i saa betydelig Grad til Kreaturføde, at den faaer nogen væsentlig Indflydelse

paa Besætningens Størrelse.

§ 4.

Forholdet mellem Frembringelse og Behov af Slagteqvæg og Fedevarer staaer, hvad Hedemarken angaaer,

omtrent i Ligevægt, dog har man i det sidstforløbne Aar gjort Indkjøb af noget Qvæg fra Guldbrandsdalen

og Østerdalen. Hedemarkens Hesteavl er ikke alene tilstrækkelig for Behovet, hvortil ogsaa maa henregnes

National-Cavalleriets Remontering, men den giver endog Overskud ved Salg af Heste, deels til Christiania

og deels paa Grundset Marked. Efter vedkommende Fogeds Opgivende er Productionen af Slagteqvæg og

Fedevarer ikke tilstrækkelig for Behovet i Soloer og Oudalen, men Indkjøb deraf skeer, deels fra Sverige

og deels fra andre omliggende Bygder. Af Fedevarer opkjøbes der ogsaa en stor Deel paa Markederne, hvor

tillige Flere forsyne sig med Heste, hvoraf heller ikke i dette District avles det fornødne Antal til eget Brug.

I den nordre Deel af Østerdalen produceres aarlig en ikke ringe Deel Slagteqvæg og Fedevarer til Salg,

hvorimod søndre Østerdalen ikke frembringer mere deraf, end omtrentlig til Indvaanernes egen Fornødenhed,

medens der endog til Tømmerdrivten ordentligviis hvert Aar indkjøbes nogle Heste.

§ 5.

Af hvad derunder denne Afdeling underdanigst er forklaret, vil naadigst erfares, at Fædrivten, som

Næringsvei betragtet, omtrent staaer paa samme Punct, som ved Udgangen af Aaret 1835. Vel har Mis-

værten ogsaa gjort noget Skaar i denne Syssel, men dog ikke i den Grad, at Sporene deran nu ere mærz

kelige. Skjønt Hedemarkens Indvaanere synes at have ordnet Fædrivten paa en med de bestaaende Forholde

nogenlunde passende Maade, er det dog klart, at'denne Næringsgren kun er lidet lønnende for Districtet,

naar hensees til, at der næsten overalt er Mangel paa gode Hjemhavninger, og at Indvaanerne maa mod

aarlig Afgift leie sig Sommergræsgange for„ Hefte og Qvæg i 8 til 12 Mile fraliggende Fjelde, ja undertiden

endog i længere Afstand. Foruden at disse Fjeld- eller Sæterreiser ere baade møisommelige og bekostelige,

spildes ogsaa ved denne Drivt en betydelig Mængde Gjødsel til Skade for Iorddyrkningen. Den væsent-

ligste Hindring for Fædrivtens Opkomst i Soloer antages at være Engelandets og Havningens Maverhed.

Endeel af Sommeren holdes ogsaa her Kreaturerne i Sæteren, hvor Græsningen imidlertid ,er maadelig-nok,

men dog bedre end i Hjemmarken,-og saaledes tabes her, ligesom i Hedemarken, megen Gjødsel aarlig for

Jordbruget ved Besætningens Fraværelse i Fjeldet. Det er især denne vigtige Omstændighed, som synes at

burde tilraade i det Mindste et Forsøg med Sommer-Staldfodring i disse Egne, om end kun for det Første

med en liden Deel af Besætningen.

111. Afdeling

øm Zirundrivtem

§ 1.

I Hedemarkens Fogderi haves i Almindelighed liden eller ingen Skovdrivt til Udsalg, kun ganske faa

Almuesmænd have Hjemskove af nogen Betydenhed, saasom i Vrottum Annersogn til Ringsager Præstegjeld

og paa nogle enkelte Gaarde i de øvrige Bygder. I Almindelighed hente Almuerne deres Skovfornødenhe-

der, saasom af Bygnings- og Gjerdematerialier samt Brændeveed fra Almindingsskovene, men

Transporten falder kostbar og besværlig, da disse Almindingsskove som bekjendt ligge flere Mile

borte fra Bygderne. Skovdrivt er saaledes ikke at ansee som nogen Næringssyssel i Hedemarken. Al-

mindingsskovene eies dog nu af Almuerne, undtagen i Rommedal, hvis Almue i længere Tid hßr pleiet Uu-
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derhandling med Eieren af Bygdealmindingen om dens Salg. Om disse Almindingsskoves Tilstand savnes

den fordrede Oplysning fra vedkommende Foged, men det er mig bekjendt, at medens nogle i de sidftforløbne

Aar ere slemt medtagne, har man i samme Tidsrum søgt at conservere de øvrige. I Amtets østlige Distric-

tet, nemlig Østerdalen, Soloer og Oudalen, ere Skovene af betydelig Udstrækning og god Bonitet. Fogden

i Østerdalen har i sin afgivne Indberetning i denne Anledning ytret: ”Det er den almindelige Mening, og

det er ogsaa min Overbeviisning, grundet paa for mig tilstrækkelige Data, at Skovene i de senere 5 Aar

ere saaledes mishandlede, at deres Tilstand vækker Frygt for Fremtiden.” Ligeledes har Fogden i Soloer og

Oudalen anført: ”at Skovene ile sin Undergang imøde og blive ødelagte, især ved den større Længde af Tøm-

meret, som nu udfordres, end i fordums Tid.”

, § 2.

Angaaende Skovproducternes Art og Afsætning m. m. har Fogden i Østerdalen afgivet følgende Beret-

ning: „Gran- og Furutømmer ere de Producter, som leveres til Lastehandlerne i Christiania, og omend-

skjønt Tømmertylternes Antal utilbørligen er forøget i de sidste 5 Aar, saa maa man dog antage, at Tøm-

merdrivten, med Hensyn til dens Fordeelagtighed, er i Aftagende, fordi Tømmeret bliver mindre Aar for Aar,

og Drivtsomkostningerne desuagtet større og større, da nemlig Producterne maa hentes længere og længere

fra Vanddragene, thi ved at hugge for Fode har Vedkommende maget det saa, at intet tjenligt Tømmer fin-

des nær ved disse. Efterat have„saa nøiagtig som mulig, indhentet specielle Opgaver fra samtlige Tømmer-

mærkere i Districtet, antager jeg at Productionen i det hele Fogderi i de sidste5 Aar har udgjort ialt150,000

Tylten XVel er der opgivet mig omtrent 1250 Tylter mindre, men for det hele Tidsrum er jeg ogsaa vis

paa, at enkelte Partier, hvorom jeg ikke har kunnet erholde nogen nøiagtig Oplysning, vilde opløbe til det

sidstnævnte Qvantunn De specielle Opgaver give forøvrigt saadant Resultat:

J Aaret 1836 er leveret 25,187 Tylter 3 Stk. til en Værdie af 73,545 Spd. 52 ß.

- — 4837 . . . 35,764 — 11 . . . . . . ."'113,948 — 26-

- — 1838 . . . 31,630 — 2 . . . . . . . 91,578 — 23-

- — 1839.. . . . 26,460 — 11 . . , . . . . 77,428 — 67-

—· 1840...29,712 — 2....... 87837-26-
  

148,755 Tylter 5 Stk. til en Værdie as 444,337 Spd. 74 ß.

J Anledning heraf maa jeg ellers bemærke, at Priserne for enkelte Partier vel ikke ere mig opgivne;

men at jeg har beregnet disse efter andre Partier as omtrent lige Qvalitet, samt at af det hele Parti er i

det nævnte Tidsrum hugne omtrent 8,600 Tylter i Lastehandlernes egne Skove, hvorfor blot Drivtsomkost-

ningerne ere komne Districtet tilgode; men da ikke ubetydelige Summer ere komne Sælgerne tilgode ved de

saakaldte Tillæg eller Douceurer, hvorpaa ingen Opgave kan erholdes, saa er jeg, ved at sammenholde de

specielle Opgaver af Tømmerets Størrelse med de mig underhaanden meddeelte Oplysninger om disse Dou-

ceurers'Størrelse, kommen til det Resultat, at den totale Judtcegtssum for Districtet, for leveret Tømmer i

det forløbne Qvinqvennium, bør ansættes til 450,000 Spd. Deraf troer jeg, at de blotte Drivtsontkostnin-

ger ved Hugning og Kjørsel kan anslaaes til det Halve.”

Ligeledes har Fogden i Soloer og Oudalen ytret sig angaaende denne Gjenstand saaledes: ”Produc-

terne, bestaaendeaf Gran- og Furutømmer, afhændes hovedsagelig til Christiania Lastehandlere, og en min-

dre Deel sælges til Lastehandlere i Moss, Fredrikshald og Fredriksstad samt til Sverige. Tømmerdrivten er

i Aftagende, deels fordi Skovene ere medtagne i den Grad, at de nu ikke længere kunne afgive saa stort

Qvantum af godt Tømmer, som fordum, deels ogsaa fordi Trælasthandlerne have indskrænket deres Handel

og foreskrevet saadanne Annammelsesvilkaar, der ere ufordeelagtige for Producenterne. Hermedfølgende Ta-

bel udviser, at Sangenes Antal er 73, hvoraf ikkun tvendei Wingers Præstegjeld ere privilegerede, og
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hvorpaa en Deel skjæres til Udslibning. Paa samtlige Sange opskjæres til Planker og Bord 1900 Tylter

Gran- og Furutømmer aarlig, se.:

i Hoffs Thinglag 60 Tylter Planker 900 Tylter Bord,

 

i Gtue — 30 - - 1300 - -

i Winger — 950 - - 1955 - -

i Oudalen — 20 - - 1200 - -

Summa 1060 - - 5355 - -

hvoraf kun et ringe Qvantum skal være afhændet til Udslibning, medens det øvrige er forbrugt i Districtet.

Efter de fra Vedkommende modtagne specielle Opgaver udgjør Middeltallet af det i ethvert af de sidstforløbne

5 Aar ved Vanddragene mærkede og solgte Tømmer 28,700 Tylter, der antages overhovedet at- være betalt

med 3 Spd. pr. Tylt i Bruttoindtægt eller efter Circa-Udregning sammenlagt 85,200 Spd. Heraf ved-.-

kommer

a Hoffs Thinglag 11,900 Tylter med brutto Indtægt 35,900 Spd.

6. Gtue — 6,700 , - - - - 20,000 —

6 Winger — 3,100 - - - - 8,300 —

cl. Ondalen — 7,000 - - - - 21,000 —'

Af den her anførte Brum-Indtægt er Producenterne neppe tilfalden mere end en Trediedeel. Resten an-

tages at være medgaaet til Drivtsomkostninger, da Drivterne fra de fleste Skove ere meget - besværlige, fordi

de nærmere Slovtrakter ere udhugne. For Flodning af Tømmeret, igjennem dette Distriet, er for Lastehand-

lernes Regning udbetalt i Gjennemsnit 6,735 Spd. aarlig, hvilket Flodningsinspecteur Smiths hoslagte Op-

gave udviser.”

8 3.

I Hedemarkens Fogderi tilvirkes ikkun saa meget Kul, som behøves, til almindeligt Brug i Diftrictet.

Det samme er Tilfældet med Tjære, hvoraf dog noget aarlig indkjøbes. Efter vedkommende Fogeds Indbe-

retning produceres heller ikke mere af Kul og Tjære i Soloer' og Oudalen, end som forbruges i Districtet

og Intet-til Salg udenfor samme. I Oudalens Thiuglagtilvirkes endeel Kul, som afhændes til det der-

værende Jernværk, men da dette Værks Drivt er i Aftagende, er Leverancen ubetydelig. J hvert af de sid-

ste 5 Aar er nemlig for Værkets Regning blot indkjobt circa 1000 Læster Kul, der, betalt med 4 Mk. pr.

Læst, udgjør 800 Spd.; men de 913 Parter af denne Sum antages at være medgaaede til Drivts- og Til-

virkningsomkostninger. Tvende i Wingers Thinglag i Løbet af de sidste 5 Aar oprettede Spigerbrug forbruge

til samme omtrent 1000 Læster Kul aarlig, hvilke modtages til ovennævnte Priis. Til Tjurens Spigerbrug

i Grue Thinglag leveres 200 Læster Kul aarlig, som ligeledes betales med 4 Mk. pr. Læst. Den til Salg

bestemte Kulproduction beløber sig altsaa ikke til mere end 1760 Spd., og naar 913 Parter heraf fragaaer til

Drivtsomkostninger, udkommer Netto-Provenuet med 586 Spd. 80 ß.

Fogden i Østerdalen har ligeledes indberettet, „at Tjærebrændingen der er saa ubetydelig udenfor eget

Behov, at den ikke kan regnes for nogen Indtægtskilde, derimod er af Kul og Brændeveed til Røraas Kob-

berværks Indretninger, saavel til dem, som ligge der i Fogderiet, som ved Røraas, fra Tønset, Tolgen og

Reendalens Præstegjelde leveret i de ”sidstforløbne 5 Aar Kul, Veed og Tømmer for temmelig betvdelige"Sum-·

mer. Saaledes er leveret:

aafKul..................54,400Læster.

zmäafRøstveed 2,500Favne.

6. af Tømmer af forskjelligt Slags . . . . . . . . . „. 2,500 Tvlten

Alt til Belob omtrent . . . . . . . . . . . . . . 98,800 Spd.-' '
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§ 4.

I det*hele Amtsdistrict anvendes alene Skovproducter til Brændeveedz ligesom og ”til Bygninger, hvor-

hos dog bemærkes, at det, til betydelig Besparelse i Skovmaterialet, nu næsten overalt i Hedemarken bruges

brændt Teglsteen til Huustækning. I samtlige Egne af Amtet opføres fremdeles hist og her enkelte Fæhuse

af Steen., I Soløer, Oudalen og Østerdalen ere Skovene, som meldt, af stor Betydenhed, følgelig langt

mere end tilstrækkelig til Huusbrug, og Transporten er i Almindelighed ikke lang, dog maa herfra undtages

Qvikne Præstegjeld i nordre Østerdalen, hvor Indvaanerne maa kjøbe næsten alt Bygningstømmer fra til-

grændsende Districter. Som bemærket i § 1 under denne Afdeling, hente Indvaanerne i Hedemarkens Fog-'

deri ordentligviis sine Skovfornødenheder i Almindingsskovene. Transporten derfra bliver mere og mere be-

sværlig, fordi den nærmest Bygderne liggende Skov hidtil meest er bleven benyttet, og for en stor Deel ud-

hugget, saaledes at man nu i Næss, Ringsager og Wangs Præstegjelde tildeels maa tilbagelægge en Vei af

4 Mile; i Stange omtrent 3 og i Løiten og Rommedal fra 122 til 2122 Miil, for at fremdrive Skovmateria-

lier. J det Hele taget ansees disse Skove fortiden tilstrækkelige til Indvaanernes Behov.

§ 5:

Efter hvad jeg i nærværende Afdelings 33 1 og 2 underdanigst har forklaret, antages det, at Skovene

i Soloer, Oudalen og Østerdalen ere ide sidstforløbne 5 Aar forringede ved overdreven Hugst, men ihvilken

Grad, kan naturligviis ikke bestemmes. Saa meget synes imidlertid vist, at dersom man i længere Tid gaaer

frem paa denne Ødelæggelsens Vei og hugger Skovene forfode, uden alt Hensyn til Reproductionsevnenz

turde Efterslægten altfor dyrt komme til at bøde for den nærværende Generations Ufornuft i dette Stykke.

Til denne Yderlighed vil det forhaabentlig dog ikke komme, siden Opmærksomheden nu er vakt paa denne

Gjenstand, og Nødvendigheden af at indskrænke den i de senere Aar foretagne hensynsløse og ubesindige Tøm-

merhugst er bleven indlysende for Skoveierne, der, saavidt den østerdalske Tømmerhandel angaaer, have op-

rettet indbyrdes Foreninger til ovennævnte Øiemeds Fremme, og hvortil Juteressenterne, ifølge Deres Maje-

stæts naadigste Resolution af 7de Juni d. A., ere blevne understøttede med et Pengelaan af 9,000 Spd. af

Stats-cassen. Ogsaa iSoløer søge nu Skoveierne at emancipere sig fra det Afhængighedsforhold til Lastehand-

lerne, hvori de ere komne ved aarligen at oppebære Forskud paa Tømmerleverauce, og hvorved en høist sla-

delig Overdrivt af Trælast er bevirket. At Opmærksomheden nu er henvendt paa denne vigtige Nærings-

green er vistnok allerede et godt Forvarsel om en ønskelig Forandring i de bestaaende Forholde, men Frug-

terne af de Bestræbelser, som maatte anvendes i denne Retning, ligge endnu skjulte bag Tidens Forhæng,

og ligesom der til Gjennemførelsen af en hensigtsmæssig Neform i Tømmerdrivten, ikke alene udfordres dis-

ponible Capitaler, men ogsaa Sparsommelighed og en streng Oeconomi i de huuslige Indretninger, saaledes

turde vel dette sidste Puuct netop være vore Skovbønders svageste Side. En medvirkende Aarsag til Skove-

nes Forringelse i Soløer maa ogsaa søges i den Omstændighed, at nogle af disse Eiendomme ere i den se-

nere Tid ved Kjøb og Salg komne i andre Besidderes Hænder, ved hvilken Omskiftning af Eiere Skovene

ere blevne haardt medtagne, i det Kjøberne almindeligviis søge i et kort Tidsrum at indvinde den største

Deel af Kjøbesummen 1ved forceret Hugst, uden at bekymre sig om, at Eiendommene derved synke betydeligt

! sand Værdi, ja næsten gaae tilgrunde. Hvor Skovene derimod gjennem flere Generationer ere forblevne

i de samme Familier, spores ikke i Almindelighed disse skadelige Følger;' thi Forkjærligheden for arvede Eien-

domme og Omhu for egne Slægtningers Tarv ere Hensyn, som influere paa Drivtsmaaden og væsentli-

gen bidrage til Skovenes Conservation. Hvad dernæst angaaer Hedemarkens Almindingsskove, da troer jeg

efter de tilhændekomne Oplysninger, at kunne antage, at disses Tilstand have i de sidstforløbne 5 Aar om-

trent været den samme som i længere Tid tilbage. Herfra maa dog undtages Skoven i Rommedals Almin-
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ding, der aarligen forringes, paa Grund af det deri stedfindende Fælledsbrng af Almuen og Skovens private

Eier, der synes at kappes-med hinanden om at ødelægge Skoven ved grændseløs Hugst.

17. Afdeling

øm Bergværiisdrivt.

§ 1.

Alene i Østerdalens Fogderi er Bergværksdrivten af nogen Betydenhed. J de øvrige Fogderier existerer

Uden enten ikke eller var i den sidstforløbne Femaarsperiode høist ubetydelig. De Anlæg, som kunne henføres

til denne Næringssyssel ere: Oudalens Jernværk i Strøms Præstegjeld, Øiensjø Værk i Tryssild Præste-

gjeld i Østerdalen, hvor Begyndelse er gjort med at tilvirke Jern af Myrmalm, og følgende Etablissementet,

henhørende til Røraas Kobberværh nemlig: .

Tolgens Smeltehytte i Tolgens Præstegjeld med 2 Høiovne og 1 Garovn

Lovise - i Tonfæt - - 2 - - 1 -

og Drivsjø - i Reendalens - - 2 - ,

Endvidere haves i Drivt den i Foldalens Anner til Tønsæt Præstegjeld beliggende Grube, der i Gjen-

nemsnit har givet 1250 Skpp. Malm aarlig.

§ 2.

Ved Periodens Slutning er Oudalens Iernværk nedlagt, hvorimod hverken nye Værker ere anlagte eller,

saavidt vides, Forbedringer indførte ved noget af de endnu i Drivt værende. Jkke heller er, saavidt jeg hat

kunnet erfare, nogen Indtægt tilfalden '"Almuerne ved Brydning eller ved Transport af Mineralier, som ikke

kunne henregnes til Metaller. Opgave as disse Værkers Drivt og Production indeholdes iden tabellariske Opgave, som.

blandt andet viser, at Drivten ved Oudalens Jernværkog det vundne Product har været ringe, dog saavidt op-

lyst er, ikke væsentlig mindre end i det næstforegaaende Qvinqvenniunn Aarsagen til Værkets Nedlæggelse

angives af Forvalter USchirmer at være den, at det ikke lønner sig at producere Rujern, deels af Mangel

paa Malm, deels paa Grund af Grubedrivtens Vanskelighed, og deels fordi Arbeidslønnen er for høi. Den

med dette Værk forenede Spiger-Fabrication, hvortil nu svensk Jern indkjøbes, drives imidlertid fremdeles,

og som det synes med nogen Fordeel. Af langt større Betydenhed ere Røraas Værks Filialindretninger i

nordre Østerdalen, hvor Kobbermalm forædles, thi ved Kjørsler og Leverancer til disse Indretninger have,

saaledes som under 3die Afdeling § 3 er bemærket, Indvaanerne i Tolgen, Tønsæt og Reendalens Præste-'

gjelde vundet i de sidste 5 Aar en Indtægt af omtrent 20,000 Spd. aarlig i Gjennemsnit. Hvorvidt denne

betydelige Erhvervskilde, der dog fornemmelig er tilflydt de 2de førstnævnte Præstegjelde,- har i det omhand-

lede Tidsrum givet et større eller mindre Udbytte end i Fortiden, seer jeg mig ikke istand til at kunne oplyse,

siden statistiske Opgaver desangaaende ikke forhen have været meddeelte. Det ommeldte Iernværk i Tryssild

har hidtil været alt for ubetydeligt, til at dets Drivt har kunnet ytre nogen Indflydelse paa Næringsveiene

i den Egn, hvor det er anlagt.

7. Afdeling

om Fabriken-er og Haandværksdriun

§ 1. -

J Forhold til dette Amts Folkemængde og Udstrækning, og med Hensyn til-- den Mængde Vasdrag, Ind-

søer og Skove, hvormed Districtet fra Naturens Haand saa rigeligen er udstyret, haves hidtil kun faa og

ubetydelige Fabrik- og Judnstrianlæg, hvilken Skjebne dette Amt synes at dele med de fleste andre Egne af

Riget. De for Tiden herværende Jndustrianlæg, saavelsom disses Art og Production vil naadigst erfares af
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hosfølgende Tabeller. I det sidstforløbne Tidsrum ere nogle saadanne Anlæg ophævede og andre tilkomne,

men hverken disse eller hine ere af nogen Vigtighed. Forandringen bestaaer væsentligen deri, at her nu ha-

ves 26 Brænderier og 1 Teglværk mindre end i Aaret 1835, og at derimod Anlæggene siden den Tid ere

forøgede med et Pottemageri i Stange, 1 Lia- og Spigerfabrik i Løiten samt 2de Spigerhammere i Wingers

Præstegjeld, hvorom ligeledes nærmere Oplysning erholdes i de tabellariske Opgaver.

§ 2.

I det Hele taget, staaer Industri- og, Fabrikvæsenet nu omtrent paa samme lave Trin,somiAaret1835.

Til heri at bevirke nogen gavnlig Forandring er, saavidt vides, intet Skridt gjort, enten fra det Offentliges

Side eller af Private. Disse mangle vel ikke i Almindelighed Speculationsaand til at indlade sig paa inda-

strielle Foretagender, men desto større er, under de nærværende Tidsforholde, Mangelen paa disponible Ca-

pitaler, uden hvilke Intet vil kunne udrettes til deslige Foretagenders Fremme. Desuden gives -.der flere

Omstændigheder, som i større eller mindre Grad ere til Hinder for Industriens Opkomst og Befordring, saa- '

som Levnetsmidlernes Dyrhed og deraf flydende Vanskelighed i at udholde Concurrence med udenlandske Fa-

bricata, fremdeles Rudimaterialiernes besværlige Transport, formedelst Districtets fjerne Beliggenhed fra Hav-

kyften og endelig Savnet af Flækker eller Byer, hvor en større samlet Arbeidskraft lettere kan sættes i Be-

vægelse end naar saaledes, som nu er Tilfældet, Folkemængden er spredt over et alt for uforholdsmæssigt

stort Terain. Disse Hindringer kunne efter min underdanigste Formening efterhaanden ryddes af Veien eller

dog noget formindskes, deels ved hensigtssvarende Bestemmelser i Toldlovgivningen, deels ved Canalgravnings

og Aabning af vandværts Communicationer mellem Søkysten og det Indre as Landet, og deels ved Kjøbstæ-

ders Anlæg-i Districtet.

. § 3.

I Almindelighed haves de fornødne Haandværkere for Indvaanernes Behov; men de ansees i Soloer

og Oudalen at besidde maadelig Kunstfærdighed. I Østerdalen skulle efter Fogdens Bemærkning duelige Haand-

værkere tildeels savnes i Nærheden, hvilket naturligviis er en Følge af Egnens tynde Befolkning og Bo-

stedernes afsondrede Beliggenhed. I Hedemarken har derimod Haandværksdrivten gjort nogen Fremgang i

de sidste 5 Aar, og næsten i alle Fag haves duelige Arbeidere, hvilket fornemmelig maa tilskrives den Om-

stændighed, at slere Haandværkere ere i de senere Aar hjemkomne til Districtet efter at have udstaaet Haand-

værkerlære i Christiania, saasom Garvere, Snedkere, Malere, Muurmestere, Skræddere og Skomagere. At

denne Fremadskriden i Haandværksdrivten maa betragtes som en Virkning af Loven, angaaende denne Gjen-

stand, af 15de Juli 1839, antager jeg at være udenfor al Tvivl.

171. Afdeling

om Binæringen

§ 1.

Huusfliden indskrænker sig væsentlig til Behovet af linnede og uldne Tøier, og kun lidet deraf sælges

Udenfor Districtet. Disse Tøiet, med hvis Tilvirkning Qvindekjønnet sysselsætter sig, ere i Almindelighed

stærke, varige og overhovedet tjenlige for Climatet, og da hertil nu hyppigere bruges Bomuldsgarn istedetfor

den kostbarere Liintraad, saa have Tøierne derved opnaaet en vis Nethed og Elegants, der maa betragtes

som Fremskridt i denne Haandtering. Ogsaa Nutidens Tilvirkning af Vadmel Udmærket sig tildeels fremfor

Fortidens, ved et smukkere Udseende og større Godhed, og skjønt dette vel egentlig kun gjelder de bedre og

finere Fabricata af dette Slags, maa det dog antages, at denne Green af Huusfliden er fremadskridende.

Imidlertid maa man beklage, at især Qvindekjønnets Lyst til at smykke sig med udenlandske Frembringelser

as diverse Klædningsstoffer alligevel ikke har tabt fig, og det er derfor at befrygte, at denne skadelige Luxus
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fremdeles vil vedblive„ Mandkjønuets Huusflid er af mindre Betydenhed. Den staaer omtrent paa samme

Punct som forhen og indskrænker sig til Forfærdigelse af almindeligt Boskab og Agerdyrkningsredskaber, hvor-

til ingen særdeles Kunstfærdighed udkræves.

§ 2.

Fiskeri drives vel overalt iAmtets Indsøer og Elve, men det er, som Næringsvei betragtet, ubetydeligt,

og har i den senere Tid ei været underkastet nogen Forandring. Den bedste Fisk fanges ellers i Soloer og

Østerdalen. Jagten er ligeledes i det Hele ubetydelig, og naar undtages, at i Tønsæts Præstegjeld aarlig

skydes eller fanges en Mængde Ryper og endeel Harer til Salg udenfor Districtet, og at der hist og her i

Amtet, især i Soloer, aarligen fældes nogle Rovdyr, hvoraf Skindene sælges, haves ingen væsentlig Indtægt

af denne Syssel.

§ 3.

Dampskibsfarten i Mjøsen, der ved et privat Interessentskabs Bestræbelse i sidstafvigte Aar er kommen i

Gang, har frembragt et hidtil ukjendt Liv i Færselen. Den Fragtfart, som forhen besørgedes ved Baadførere

mellem Minde i Cidsvold og forskjellige Steder langs Mjøsens Bredder er nu næsten ganske overgaaet til be-

meldte Jnteressentskab, som foranstaltet Gods og Varer frembragte ved Dampskibet. Denne Indretning synes

iøvrigt at blive fordeelagtig ikke alene for Interessentskabet, men ogsaa for Egnens Indvaanere i Alminde-

lighed, idet den fremkalder en forhen ukjendt Virksomhed og Rørelse i Næringslivet, og yder tillige de Rei-

sende en beqvem og hurtig Befordring. I Amtets øvrige Egne gives saagodtsom ingen Fragtfart. Land-

transvorterne ere ubetydelige saaveli Hedemarken som i Soløer og Oudalen, og afgive kun ringe Fordele

for de enkelte Individer, som dermed befatte sig. Indvaanerne i Tønsæts Præstegjeld i nordre Østerdalen

have derimod en ikke ubetydelig Indtægt ved Kjørsler deels mellem Trondhjem og Røraas, deels med Sild

og andre Fiskevarer fra Trondhjem til Tønsæt og deels med de samme Varer til Grundset Marked. Hvilket

omtrentligt Proveuu denne Virksomhed aarligen indbringer, har Fogden ikke seet sig istand til at opgive.

§ 4.

Biavl. Denne Næringsgreen benyttes kun lidet, og langt mindre end den fortjener. Naar undtages-

Omegnen af Kongsvinger og nogle faa Steder i Soloer, hvor Forsøg ere anstillede med Biavl og saa vidt

vides, ikke Uden Held, gives kun i Hedemarken nogle faa Kuber hist og her. Imidlertid er jeg ved egen Er-

faring bleven overbeviist om, at denne nyttige Syssel kunde drives med Fordeel overalt ved Mjøsens Bredder,

naar Drivten indrettedes overeensstemmende med Climatets Fordringer.

„ .. 3 5.

Handel. J Amtet haves fortiden følgende Landkræunnerier, nemlig:

i Hedemarkens Fogderi . . . . . . . . . . . . . . . . 6

SoløerogOudalen...........,......8

hvoraf de 5. paa Kongsvinger. 2

Østerdalen..............-......5

tilsammen 19.

af hvilke de 3 ere tilkomne i de sidstforløbne 5 Aar. Disse Landkræmmerier ere for den største Deel i god

Drivt, men da de ligge isolerede og fjernede i flere Miles Afstand fra hinanden, saa opstaaer ingen egent-

lig Concurrence mellem disse Handlende, medens Enhver for sit Vedkommende fireter Varepriserne tildeels

temmelig vilkaarligt. For at tilveiebringe saadan Concurrence har man ytret sig for Oprettelsen af flere Land-

kræmmerier i enkelte Præstegjelde f. Er. i Hof og Grue; men foruden at dette Middel kun lidet vilde svare

til Hensigten, forsaavidt som den derved tilsigtede Concurrence alligevel ikke i nogen mærkelig Grad vilde op-

naaes, maa jeg endvidere herved underdanigst bemærke, at Savnet af almindelige Torve- eller Handelspladse
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ikke afhjælpes ved Landkræmmeres Ansættelse, fordi disse næsten intet indkjøbe af de Producter, Indvaanerne

have at sælge. Jeg antager derimod, at intet vilde i høiere Grad bidrage til Oplysning, Han-

del og Vindskibeligheds Fremme i Hedcmarkens Amt end Kjøbstæders Anlæg paa dertil beqvemme Puncter,

og jeg har derfor gjennem Deres Majestæts norske Regjerings Finants- Handels- og Told-Departement un-

der 13de Deeember 1838 og 30te Juli sidftleden afgivet motiveret Jndstilling og Forslag om at bevirke Kongs-

vinger Leir forundt Kjøbstadrettigheder. En lignende Jndstilling om Anlæg af en Kjøbstad paa Gaarden Stor-

hammers Grund i Wangs Præstegjeld eller Gjenreisning af den for henved 300 Aar siden afbrændte Ham-

mer By, skal jeg efter Udfaldet af de med Grundeieren indledede Underhandlinger endvidere underdanigst til- '

lade mig at indgive. Hvad dernæst angaaer den Handel, som Indvaanerne drive med egne Producter, da

har jeg allerede i det Foregaaende under 1ste Afdelings § 7, 2den Afdelings § 4 og 3die Afdelings § 2

tilladt mig nærmere at oplyse Forholdene i denne Henseende, og hvortil jeg maa henholde mig.

Betræffende Vareomsætningen paa Grundsæt Marked har jeg ikke erholdt fuldstændig Oplysning, men

jeg har al Grund til at antage, at Handelen sammesteds har holdt sig omtrent paa samme Standpunct, som

i den foregaaende Femaarsperiode. Omsætningen er iøvrigt af Betydenhed, men til hvilket Pengebeløb, den

aarligen kan anslaaes, er ikke opgivet, og vil vel ogsaa vanskeligen kunne opgives.

Endelig maa jeg underdanigst tilføie, at Antallet af Gjestgiverier Udgjør

iHedemarkensFogderi . . . . . . . . . . . . . . . . „ 15

SoløerogOudalens.................. 15

Østerdalens.....,......-....-... 9

tilsammen 39

som ikkun holdes for Reisende. De afgive i Almindelighed kun høist ubetydelig Fordeel for Besidderne.

1711. Afdeling

om Tilstanden i Almindelighed.

§ 1.

Til nærmere Bedømmelse af de almene oeconomiske Forholde i Amtsdisirictet sial jeg nu overeensstem-

mende med den naadigst foreskrevne Formular underdanigst meddele følgende Oplysninger:

4. Efter de fra Fogderne modtagne Jndberetninger aflønnes Tjenestefolk og Dagarbeidere saaledes:

(1. i Hedemarkens Fogderi:

efter Gjennemsnitspriis, da Lønnen er noget forskjellig i Præstegjeldene

for en Tjenestekarl aarlig Løn, iberegnet Klæder . . . . . . . . . . 15 Spd. - ß.

 

- en Tjenestepige ligesaa . . . . . . . . . . . . . 11 - - -

- en simpel Dagarbeider med Kost, daglig, omSommeren fra . . . . . . 8 til 12 -

' om Vinteren fra . . . . . . . 6 til 8 -

ø. i Soloer og Oudalens Fogderi:

for en Tjenestekarl, naar Klæder ikke gives, aarlig Løn . . . . . . . 16 à 20 Spd.

med Klæder . . . . . . . 8 Spd.

- en Tjenestepige, naar Klæder ikke gives . . . . . . . . . .- . 8 à 12 —

med Klæder . . . . . . . 5 Spd.

- en simpel Dagarbeider med Kost, daglig . . . . . . . . . . . . 8 à 16 Skilling.

paa egen Kost, — „ . . . . . . . . . . . 24 à 32 —

o. i Østerdalens Fogderi:

for en Tjenestekarl med Klæder, ansatte i Penge . . . . . . - - - . 20 à 25 Spd.
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for en Tjenestepige ligesaa . . . . . . . . . . . . . . - 10 à 13 Spd

13

og

- en simpel Dagarbeider med Kost daglig . . . . . . . . . 8 til 20 Skilling

Efter Formularens Indhold vedlægges underdanigst følgende Forklaringer i tabellarisk Form, nemlig over

thinglæste og aflæste Pantehæftelser1z over Vygdemagazinernes Tilstand ved Udgangen af 1840 9, og

over Længden af de offentlige Veie i Amtsdiftrictet, hvorved bemærkes

61. at ingen Forandring er foregaaet i Henseende til Antallet af Magaziner i de fidftforløbneö Aar,

5. at det ved Deres Majestæts naadigste Resolution af 5te Mai 1836 er bestemt, at en ny Hoved-

vei skal anlægges gjennem Tønfæt og Qvikne Thinglage i Østerdalen, og at dertil"" bevilges .6000

Spd. af Statscassen. Dette Veianlæg er, i Overeensstemmelfe med Nesolutionen, taget Under

Arbeide i det sidste Qvinqvennium, men ved dets Slutning endnu ikke fuldendt. I Periodens Løb

er iøvrigt ingen ny Vei anlagt eller oparbeidet, skjønt flere saadanne Anlæg have været paatænkte

og ere befundne hensigtsmæssige, men da den bestaaende Veilovgivningikke hjemlet Adgang til at

faae nye anlagte Veie indlemmede i de afsluttede Rodeinddelinger, uden særdeles Ubeqvemmelighed

for de Veiarbeidspligtige, naar den i Loven foreskrevne reelle Inddeling af Veisthkker særskilt for

hvert enkelt Iordbrug skal vedligeholdes, saa har denne Omstændighed hidtil været til Hinder for

Veivæsenets Fremskridt i berørte Henseende.

Ifølgeen under Zte Mai 1835 naadigft approberet Plan er for søndre Hedemarkens Sorenskriveri-'

District oprettet en Sparebank Cden eneste i Amtet) hvis Fond var ved Udgangen af 1840 6,232 Spd.

103 Skilling, hvoraf dens egen Eiendom ved indvundne Overskud udgjorde til samme Tid 628 Spd.

114ß Banken sattes i Virksomhed ved Subskription af endeel Indvaanere i Egnen, nemlig ved

GaveafZPersone1,t1lBeløb . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Spd

og ved rentefrie Laan af 67 Personer . . . . . . . . . . . . 740 —

altsaa med et oprindeligt Fond af ikkun . . . . . . . 755 Spd-

Endvidere er efter Opgivende af Fogden i Hedemarken oprettet for Ningsager Præstegjeld en privat

Brandassuranceindretning, hvis eiende Fond var 2,593 Spd. 97 ß. ved sdstafv1gte Aars Udgang En

lignende Indretning skal ligeledes eriftere i Næss Præstegjcld.

Til nærmere Veiledning ved Bedømmelsen af Velfærden og Oeconomiens Standpunct iAmtet ved Ud-

gangen af sidstafvigte Femaarsperiode, har jeg endvidere indhentet tabellariske Opgaver af Forholdene

i efternævnte Henseender, nemlig:

(1. over Antallet af behandlede Gjeldssager ved Forligelsescommisfionerne.

5. — - — afholdte Auetioner over ndereqveret Gods.

6. — — — af Fattige og Udgivter til Fattigforførgelsen.

0 Disse Opgaver, der af Diftrictets Sognepræster, Forligelsescommissioner, Sorenskrivere og Fog-

der ere meddeelte, og, saavidt skjønnes, i Almindelighed nøiagtigen affattede, lader jeg ligeledes hermed følge.

§ 2.

Ved et Tilbageblik paa Næringsveienes Statistik i det sidstforløbne Qvinqvennium vil man sammenligningsviis

finde, at Næringernes Standpunct vedUdgangen af Aaret 1840ikke var væsentlig forskjellig fra det Punct, hvorpaa de

stode ved 1835 Aars Slutning; thi Naturens og Kunstens Frembringelser gave neppe i dette Aar et større Udbytte end

i hiint. Ved en nærmere Undersøgelse af Forholdene kommer man imidlertid til det ubehagelige Resultat, at Velstan-

den betvdeligen er sunkeni den sidste Femaarsperiode, og at Folket ved dens Slutning befandt sig i en fortrykt

oeconomisk Stilling. Det er ikke destomindre vist, at denne Tilbagegang i oeconomisk Velvære er frem-

kaldet ved Erhvervskildernes Standsning, men naar ovennævnte Sammenligning alligevel giver et andet Ud-

 

l og 2. Disse-Tabeller ere indtagne i General-Tabellerne, som følge Amtsberetningerne.
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slag, da hidrører dette alene fra den brugte Maalestoks Uanvendelighed. Districtets oeconomiske Tilstand ved

Udløbet af det femaarige Tidsrum er nemlig ikke nødvendigen betinget af Næringernes Status paa den Tid,

hvorimod denne Tilstand "e'r en Følge af de indtrufne Forandringer i Næringssysselen igjennem det hele Tids-

rum. Sees nu hen til, at en almindelig Misvæxt udstrakte sig til Periodens 3 sørste Aar, og at Vendeplinc-

tet indtraf i Slutningen af 1839, samt at Aaret 1840 endog gav et ualmindelig rigt Udbytte, da lader det

sig heraf forklare, at Næringsveiene ved dette Aars Udgang havde opnaaet det samme Standpnnct, som for-

hen, medens desuagtet Virkningerne af disses Afbrydelse eller Forringelse i Periodens Løb viste sig i Vel-

txstandens Aftagende paa en Tid, da Næringsløshed ingenlunde eristeredet At Aarsagen til Almuernes for-'

værrede Tilstand i oeconomisk Henseende hovedsageligen maa søges i de indtrnfne mislige Hø- og Kornhøster

Ber, som forhen antydet, utvivlsomt, ligesom og at Misværten i mere eller mindre Grad kan have ytret en

skadelig Jndflydelse paa de øvrige Næringsgrene, men det er ikke usandsynligt, at ogsaa andre Omstændig-

heder have medvirket til Velstandens Forringelse. Fogden i Soloer og Oudalen har til saadanne Omstæn-

digheder henregnet:

·„1. Den Speculationsaand, som har opstaaet hos Diftrietets Indvaanere, fornemmelig Leilændinge, at til-

kjøbe sig de Eiendomme, der have været tilfals, deels af det Offentlige og deels af Handelshuse; thi

saadanne Eiendomskjøb have foranlediget, at Mange ere satte i den yderste Forlegenhed og ere geraadede

i stor Gjeld.

2. Den Omstændighed, at Skovproducters Leverance, der er Indvaanernes fast eneste Pengeressource, ind-lpx

skrænkedes af Mangel paa nogenlunde fordeelagtig Afsætning og gav saa lidet Udbytte, at det langtfra

blev tilstrækkeligt til Dækkelse af den med hvert Aar vorende Gjeld.

3. Almuens Letsindighed i at stifte Gjeld baade ved Auetioner og unødvendig Handel, hvilken den som of-

test ikke veed Udveie til at betale, og- da Gjelden ved Inddrivelsen oftest fleerdobbelt forøger sig.”

Ligeledes har Fogden i Østerdalen, angaaende denne Gjenstand, ytret sig saaledes: „Jdet jeg til Slut-

ning finder mig beføiet til at antage, at Districtet i det Hele er gaaet tilbage i oeconomisk Henseende, anseer

jeg de væsentligste Aarsager dertil 1at være et ringere Udbytte af Tømmer-Productionen, som en Følge af

,Prisernes Dalen i det Hele, Tømmerets slettere Beskaffenhed og forøgede Drivtsomkostninger ved en længere

Transport, Misvæxt i flere foregaaende Aar, samt endelig en Levemaade, beregnet paa store Indtægter, og

,som bliver dobbelt ødelæggende, naar den skal soutineres ved Gjeld. Om hvad Fremtiden vil bringe, tør jeg

ingen Mening have; men stolende paa Forsynets Godhed, og at denne fornemmelig vil vise sig deri, at de

Vildfarende faae Øinene saaledes opladne, at de gjøre sig det rette Begreb om Aarsagerne til de Tryk,hvor-

over de tildels lide og endnu mere skrige, haaber jeg, at fordums lykkelige Kaar ville vende tilbage, og at de

Rigdomskilder, som ere skjænkede dette Distriet, fremtidigen ville vorde benyttede til DistrietetsidetHeleiSand-

hed høist agtværdige Indvaaneres intellectuelle og pecuniaire Velvære.”

J Anledning heraf ”maa jeg, forsaavidt som et mindre heldigt Udfald af Skovdrivten medregnes blandt

de Aarsager, der have bidraget til Velstandens Aftagende i ovennævnte Districter, kun bemærke, at da stati-

stiske Opgaver”af Skovdrivten og dennes Production ikke førend ved nærværende Leilighed ere tilveiebragte, saa er jeg, i

Mangel af et Sammenlignings-Punkt fra Fortiden, sat ud af Stand til at kunne bedømme Rigtigheden af

disse Opgivender. Jeg anseer det imidlertid tvivlsomt, om Skovdrivten, som Næringsvei betragtet, virkelig

har været mindre lønnende i den sidste Femaarsperiode end i den næstforegaaende, og jeg bestyrkes i denne

Tvivl ved at see ”hen til de betydelige Summer, som af denne Syssel ere tilflydte Skovdistricterne Men hvor-

ledes det end hermed maatte-forholde sig, er detdog forklarligt, at Trælastproducenterne Aar for Aar kunne

synke dybere i Gjeld til Erporteurerne, naar man tager Hensyn til, at Tømmerdrivten er — med faa Und-

tagelser — baseret paa et Creditsystem, der i en dobbelt Henseende er skadelig for Producenterne, nemlig deels
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fordi de af Letsindighed misbruge Crediten og deels fordi det Afhængigheds-Forhold til Erporteurerne, hvori

de derved ere komne, hindrer dem fra at indrette Drivtsmaaden paa en for deres øvrige Oeconomi nyttig og

hensigtssvarende Maade. '

Hvad jeg i det Foregaaende Underdanigst har bemærket om den Tilbagegang i oeconomisk Velvære, søm

Tidsomsiistningen har medført, opklares end' yderligere ved de hertil føiede Tabeller og forhen anførte Opgaver.

Af disse vil nemlig naadigst erfares, at der i Aaret 1836 i det hele Amt afsluttedes 4568 Forlig angaaendei

GjeldtilBeløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,281Spd. 21ß.

afholdtes 2902 Erecutioner for . . . . . . . . . . . . . . . . 37,234 — 107 -

og fremmedes 252 tvungne Auctioner for . . . . . . . . . . . .. . 17,697 — 51 -

samt at Skatterestancernes Beløb udgjorde . . . . . . . . . . . . . 21,736 — 110 -

medens disse Forholde befandtes at være i Aaret 1840 saaledes:

Forlig 7,646 for et Beløb af . . 3 . . . . . . . . . . . . . 272,082 — 41 -

Executioner5,484................... 100,554— 36-

Auctioner 618 . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . 42,689 — 28 -

Skatterestancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,343 — 89 -

Differeneen mellem disse Opgaver, nemlig

ifølge Forligsafslutninger . . . . . . . . 75,801 Spd. 20 ß.

ifølge Erecutioner . . . . . . . . . . . 63,319 — 49 -

ifølge Auctioner . . . . . . . . . . 24,991 — 97 -

og Skatterestaneer .. . . . . . . . . . 5,606 — 99 -

afgiver saaledes en temmelig paalidelig Maalestok til Bedømmelse af Gjeldsforholdene i Amtsdistrictet og den

Afgang i Formuen, som har fundet Sted i Tidsrummet fra 1ste Januar 1836 til 31te Deeember 1840.

Vel antyde disse Summer, hverken samlede, eller hver for sig, Gjeldens Nettobeløb, men de give dog et tem-

melig fuldstændigt Begreb om Gjeldstilstanden i Almindelighed. Underføger man videre, hvorledes denne be-

tydelige Underballance i Oeconomien er fordeelt mellem Fogderidistricterne, da viser det sig, at medens Gjel-

den i Hedemarken er forøget med 10,418 Spd. 105 ß. efter afholdte Erecntionsforretninger, andraget Forø-

gelsen efter lignende Forretninger i Soloer og Oudalen.33,182 Spd. 72 ß. og i Østerdalen 19,717 Spd.

112 ß., hvoraf altsaa følger, at Formuens Aftagende har været størst i Soloer og Oudalen og mindst i He-

demarken. Dette Resultat er i Sandhed høist paafaldende; thi efter Tidsforholdene havde man netop Grund

til at vente det Modsatte. Misværten, der blandt disse Forholde unægteligcn spiller Hovedrollen, har nem-

lig langt haardere medtaget Hedemarken end Skovdistrieterne, fordi Kornproduetionen er hiin Egns eneste Næz

ringsvei, hvorimod disses vigtigste Erhvervskilder hidrøre fra Fædrivt og Skovbrug, hvilket sidfte endog gjen-

nem den hele Femaarsperiode har afgivet betydelige Indtægter, nemlig i Soløer 426,000 Spd., i søndre

Østerdalen 450,000 Spd. og i nordre Østerdalen 100,000 Spd. eller tilsammen den enorme Sum af 976,000

Spd., medens ingen modsvarende Indtægt er tilflydt Hedemarken i Misværtaarene. Men naar desuagtet

Formuens Aftagende og Gjeldens Tilvæxt i Periodens Løb er langt- større i Skovdistricterne end i Hedemat-

ken, kan hertil neppe hentes nogen Forklaringsgrund fra Tidsconjuncturerne, menX Roden til dette Onde lig-

ger formeentlig dybere og maa søges i Jndvaanernes Letsindighed og Overdaadighed, samt i Mangel paa

Orden og fornuftig Oeconomi i deres indre Huusholdningssyslen Ligesom jeg ogsaa forhen har udtalt denne

Mening i en under 13de Juli f. A. afgiven Betænkning angaaende Gjeldsforholdcne i Soløer, hvilken i sin

Tid underdanigst er bleven Deres Majestæt foredragen gjennem det Kongelige Finants- Handels- og Told-

Departement, saaledes maa jeg antage, at den deri ytrede Anskuelse ogsaa tildeels finder Anvendelse paa Al-

muerne i søndre Østerdalen, efter hvad Distrietets Foged desangaaende har bemærket.
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Af de aarlige Lister over Fødte og Døde vil naadigst erfares, at Overskuddet as Fødte i Qvinqveuniet

udgjør 3395, og det kan saaledes antages, at Forøgelsen i Amtets Folkemængde omtrent svarer til denne Op-

gave, under Forudsætning af at ingen væsentlig Forskjel finder Sted mellem Antallet af Ud- og Jndflyttede.

Iøvrigt bemærkes, at Folkemængdens Tilvæxt vel er noget mindre end i det næstforegaaende Qvinqvennimn,

men dog altid større end man efter en udstaaet Trængselstid kunde vente, især naar hensees til, at epidetni-

ske Sygdomme have i afvigte Aar grasseret i Østerdalen og Soloer og fornemmelig i Hofs Præstegjeld bort-

rykket mange Mennesker. Efter Udvisendet af den med min underdanige Beretning af 17de Marts 1836

fulgte Tabel No. 2 forsørgedes i Amtets samtlige Fattigvæsens Districter ved Udgangen af Aaret 1835 et

Antal af 2721 Fattige, medens derimod den hermed følgende Tabel viser, at de Fattiges Antal ved 1840 Aars

Slutning var steget til 4702, hvoraf desværre fremlyser, at Armoden i det sidst forløbne Qvinqvenninm har

gjort stærke Fremskridt.

Men ligesom det af de foran udviklede Forholde i det Hele viser sig, at den indtrusne uheldbringende

Crisis er overstaaet, og at Alt nu vender sig til det Bedre, saaledes tør vi med Guds Bistand og ved en

fornuftig Anvendelse af vore Kræfter og Idrætter see en lysere Fremtid imøde.

Jeg forbliver med dybeste Ærbødighed og undersaatlig Troskab

Stormægtigste allernaadigste Konge

Deres Kongelige Majestæts

underdanigste Tjener

Fo H- Is Heidmann.

Kjonerud den 17de December 1841.
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over Længderne af de offentlige Veie i Hedemarkens Amt.
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. Hovedveie. Bygde-Kjøreveie. Rideveie. Summa. .

Thmglaugene' Mile. Alen. M— Alen. Mile. Alen. M. Alen. Anmærkmngen

Hedenmrkens Fog-

deri.

Mes: . - - 0 - - ' - - 4 16,380 - - 4 16,380 Af de i denne Tabel op-

3232117333818 3 33557 12 33:33) 1.3; 1332:3 førte Veie-378398901923 søl-
Staligær ...... 3 6,185 4 11,864 -- - 8 49 933333 Strækmnger af Æts-

Rommedal ..... 1 12,268 4 12,107 - - 6 6,375 velcassetyovereeusstemmendemed

Lokken ....... 1 15,627 5 3,191 - - 7 818 Loven af 28 Juli 182.1 6 3:

12 5,527 45 14,282 - - 58 1 809 .

Soløer og Onda- ' ” — a. iStangcThingl. lMiil 3.612 Alen.

len-3 Fogderi. ; b. iAamodt. . . . - — 13,000 —

Hof ..... . . . 5 14,989 14 70 - - 19 15,059 3 kStotelvedalen - — 13513 —

Grue. . . . 6 1,362 17 4,450 - - 23 5,812 4193911170161 - - - — 15993- :

Vinger. . . . . . . 4 9,277 6 12,534 - - 11 3,811 tilfammenzMile13,117A1en,

Ondalen . . . . . . 2 10,40-1- 10 8,470 - - 13 874-

19 32 48 7,524 - - 67 7,5553

Østerdalens Fog-

deri.

Elverum . . . . . . 6 3,618 6 6,7117 1 13,700 14 6,035

Aamodt . . . . . . 3 6,629 1 15,790 6 6,569 11 10,988

Storelvedalen . . . 3 11,103' - , - 5 - 8 11,103

Rendalen. . . . . . 4 14,673 - - 13 10,938 18 7,611

Tønset. . . . . . . 5 15,493 6 525 2 9,300 14 7,318

Tolgen. . . . . 3 6,697 2 6,900 12 7,300 f18 2,897

Qvikne . . . . . . 4 3,214 - 8,636 - - 4 11,850

Ttyssild . . . . . . - - - - ' 5 6,510 5 6,510

31 7,427 17 42,568 47 317 95" 10,312

62 12,986 111 6,374 47 317. 2.21 ' 1,677      
 

  
 



Tabel

over Antallet af. afholdte Auctionee over udexeqveret Gods ilHedemarkens Amt i Aarene 1836 til 1840, begge incla8i76.

— —— —,—

Tilfammen i alle

 

 

            

 

   

1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 5 Aar

Sorenskriverierne. '

Antal. Til Beløb. Antal. Til Beløb. Antal. 1TilBeløb. Antal. , Til Beløb. Antal. Til Beløb. Antal. Til Beløb.

Spd. ß. Spd. ß. Syd. ß. Spd. ß. Sph. ß. Syd. ß.

Søndre Hedemarken 36 1,453. 113. 34 1,386. 84. 76 3,230. 960 78 2,600. 75. 75 3,407. 95. 299 12,079. 103.

Nordre do. 40 2,061. 57. 45 3,466. 96. 81 4,937. 27. 58 4,334. 79. 46 2,840. 78. 270 17,640. 97.

Soloer og Oudalen 132 9,413. - 122 7,174. - 428 19,528. - 580 29,609. - 316 21,128. - 1,578 86,852. -

Søndre Østerdalen 29 2,896. 99. 24 3,458. 44. 48 2,612. 73. 63 6,595. 68. 128 11,112. 31. 292 26,675. 75.

Nordre do. 15 1,872.àf22. 12 753. 114. 23 571. 90. 52- 1,912. 101.—5-3— 24,20-04 64. 155 9,311. 31:

252 17,697. 51. 237 16,239. 98. 656 30,880. 46. 831 45,052. 83. 618 42,689. 28. 2,594152,559. 66.
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Tobel

over de ved Forligelfescommissionerne i Hedemarkens Amt i hvert af Aarene fra 1836 til 1840, begge itu-11181178, behandlede Gjeldssager.

  

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

, 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. Til ammen i alle 5 Aar.

Af Gxeldsfager ere ' s

behandlede. '

Antal. Til Beløb. Antal. Til Beløb. Antal. Til Beløb. Antal. Til Beløb. Antal. Til Vel-Bd. Antal. 1 Til Beløb.

Hedemarkens Fogderi. Spd. s. Syd. ß. Spd. ß. Spd. 9. Spd. ß. Spd. ß.

Næs . . . . . . . . . 337 12,587. 112 355 14,935. 39 488 16,983. 54 313 12,693. 40 295 12,025. 71 1,788 69,225. 76

Riugsaget . . . . . . 457 23,622. 108 503 28,770. 69 1,210 34,232. 22 621 29,168. 52 463 24,785. 95 3,254 140,579. 106

Vang . . . . . . . . . 221 14,454. 86 290 20,823. 82 822 24,877. 29 400 16,631. 1 432 19,442. 73 2,165 96,229. 13

Stange . . . . . . . . 230 16,627.' 32 261 18,498. 101 384 21,053. 56 442 20,077. 110 381 17,214. 62 1,698 93,472. 1

Rommedal - . . . . . 267 8,664. 21- 244 9,689. - 385 11,380. - 509 15,252. 72 486 13,562. 24 1,891 58,548. -

Løiten. . . . . . . . . 265 14,006. 98 319 10,943- 82 459 13,621. 24 453 21,461. 55 393 16,714. 114, 1,889 76,748. 13

1,777 89,963. 100 1,972 103,661. 13 3,748 122,147. 65 3,738 i115,284. 90 2,450 103,745. 79 12,685 534,802. 107

Soløer og Oudalens ·

Fogderi.

Hof. . . . . . . . . . 720 22,445. 40 842 40,902. 94 1,308 40,352. 35 1,331 40,652. 71 1,387 41,954. 73 5,588 186,307. 73

Gxue . . . . . . . . 605 22,436. 100 822 36,334. 22 1,030 36,055. 52 882 29,127. 93 655 21,713. 103 3,994 145,668. 10

Vmger . . . . . . . . 349 17,537. 42 642 18,536. 26 825 17,870. 100 633 20,937. 115 672 22,031. - 3,121 96,913. 43.

Oudalen, notdte . . -- — — — 109 4,423. 101 116 4,689. 114 167 5,030. 83 392 14,144„ 58

Strøm . . . . . . . 159 14,982. 62 236 25,680. 91 320 13,097. 7 260 8,479. 58 263 10,441. 8 1,238 72,680. 106

3,833 77,402. 4 2,542 121,453. 113 3,592 111,799. 55 3,222 103,887. 91 3,144 101,171. 27 14,333 515,714. 50

Østerdalens Fogderi.

Elverum . . . . . . . 131 6,219. 111 342 15,639. 29 663 24,085. 104 435 14,977. 84 544 25,391. 4 2,115 86,313. 92

Aamodt. . . . . . . . 191 4,813. - 183 5,663. - 301 7,902. - 318- 9,658. - 295 9,543. - 1,288 37,579. -

Storelvedalen 0 0 0 0 0 52 1,5950 - 48 1,1500 - 77 4,2160 - 92 4,328. - 81 3,8480 - 350 15,137. -

Rendalen . . . . . . . 181 4,241. 21 175 3,206. 45 396 11,793. 83 314 10,629. 20 405 10,429. 20 1,471 40,299. 69

Tønset . . . . . . . . 220 8,043. 87 178 5,872. 19 301 5,5793 30 326 9,437. 110 331 9,852. 36 1,356 38,785. 42

Tolgen . . . . . . . . 99 2,227. 53 102 2,503. 72 96 2,572. 26 134 1,897. 39 205 3,811. 83 636 13,012. 33

Ovikne . . . . . . . . 30 752. 85 31 476. 50 35 589. 64 53 1,340. 85 56 1,439. 33 205 4,598. 77

Ttyssild . . . . . . . 54 1,022. 40 95 1,820. - 284, 3,203. 46 263 1,814. 68 135 2,850. 119 831 10,711. 33

958 28,915. 37 1,154 36,330. 95 2,153 59,94-15 113 1,935 54,083. 46 2,052 67,165. 50 8,252 246,436. 106

Hedematkens Amt 4,568 196,281. 21 5,668 261,445. 101 9,493 293,888. 113 7,895 273,255. 107 7,646 272,082. 41 35,270 1,296,954. 23

Anmærkning: 1) Indtil 1 Januar 1838 havde Strøm og Nordre Ondalens Præstegjelde fælleds Forligelsescommislion

2) Foruden de Beløb, som foran ere opførte efter afsluttede Forlig ved Vingers Forligelsescommisfion, kommer endvidere følgende Summer i svensk Rigs-

gjeld, hvorom ved samme Commisfion Forlig ere afsluttede til efternævnte Tider, nemlig: 9 ßiAaret 1836 5,774 Dl

— 1837 3,424 — 15 -

1838 6,977 — 16 -

1839 10,860 — 34 -

1840 13,333 — 44 -

40,370 Dl. 22 ß.

 

(Til Side 54).



Tabet

over Antallet af Fattige og de til deres Understøttelse medgaaede Udgifter i HedemarkenZAmt for Aarene fra 1836 tit 1840, begge inclusive.

N

  

 

 

 

 

 

 
    

   
 
 

    
  

 

     

           

        
   

 

  
 

                    
   
 

                                 

010
'

'
1

VI Antallet af de Personer, der forførgeø eller understøtteg af Fatttgvæsenet. Msaunen Antallet af fdrsørges Beløbet af Udgxfterve ved Fattigforsørgelsen Tilfammeen

80

519 deo ud øttde 111. .

' 83 1835 1837" 1838 1839 1840 g n erst e Fa lg I Penge- Ved Huuslægd og Naturalpræstatioaer, anslanede i Penge-

Præstegjældene. 83 S 3 8,3 3 M 3 '63 3

273. VI QZS II VI 083 II ? VII II II 95-3 II WT 959 ZT , - 1836. 1837. 1838. 1839. 1810.

3- -„, 05 F.- M 8:35 3.- 3305- --ß 3.5.- -e- 5.55 33 ru -ZZ 3:- 1836.1837.1838. 1839. 1840. 1836 1837. 1838. 1899. 1810. 1836. 1837. 1638. 1839. 1810.
319 3177 ffp 33-8 311707 2:- 78 79(71- 613 31-8 31-017 29 38 7017 39 1

,527 73 633, 32: 72 733 35. 72 791: 25. 72 2.2 35, 72 '23, 58.
'7- 0:M—'3-2 1.5352- sruøZT 0-3558

6 ··” ”'33 - 36 - 3 - '77 - .- - Syd. St. Syd, Sk. Syd. Sk. Syd. L Syd. Sr. Spø. Sk. 60. 61. Syd. Sk. Syd. 151 46-96.-q S1 Spd. Sk. 80. Sk. Syd. Sk. 303.- 131. Syd. St.

Hedemarkens Fog-'

deri.

Næs........ 65 11 72 157 16 98 110 51 68 76 61 83 61 189 273 281 195 208 118 52 317 28 289 61 181 77 161 60 656 - 610 - 639 - 710 - 810 - 75152 987 28 928 61 89177 97160

Ringsager. . . .. 291 195 11 381 355 10 192 366 11 186 363 23 195 189 590 857 893 881 195 61 638 11 751 19 807 18 783 1 7159 20 7601 16 9901 1610190 8016185 501 7951 81 8212 6010658 3510397 9810966 51

Vang 150 99 112 105 98 153 185 108 111 167 121 111 135 380 316 136 119 100 165 37 570 21 505 5 587 69 618111 1123 - 1151 - 1157 - 1513 - 1725 - 1888 37 202121 1962 5 2130 69 2313111

Stange 90 92 111 107 97 112 250 117 62 107 157 112 121 316 813 159 316 393 291 115-221 11 289 1 180 61 170106 1810 60 2037 - 2103 72 1916 18 1910 18 2105 25 226111 2692 73 2126112 211131

Rommedal. . . .. 35 65 55 31 71 52 10 98 68 47 102 73 55 165 151 166 213 113- 13 135 25 129 8 180 67 225 82 820 - 837 18 8651101 107610 117512 93313 972 73 991110 1256107 1100 91

Løiten . . . . . .. 12 12 11 71 17 17 69 51 52 67 57 51 72 132 157 163 170 183 56 50 187 97 119111 189 95 118 68 1375 - 1250 - 1375 - 1175 - 1625 - 113150 1337 97 1521111 1661 95 1738 68

' 673 537 111 855 717 172 1,176 821 155 950 861 189 111516711833 2,365 2,206 2,2951 1,513 58 2003 22 2,116 88 2,130 30 2,373 7113523 8016819 6116611 7816911 181616011- 15,067 1815822 86 18,761 3819371 7819831731

Sol-ser og Ouda- " ' — —

lenø Fogderi. '

Hof . . . . . . .- 376 37 12 116 18 50 531 52 55 630 67 12 58 153 195 632 737 69 363113 325 9 362 92 559 11 559 56 1263 90 1135 15 1670 90 1165 86 131715 1627 83 1760 21 2033 62 202510 1876101

Grue 101 80 172 96 61 181 233 103 193 303 122 178 50 361 318 195 599 35 109 60 302 85 161 11 218 62 100 - 879 - 872 - 886 - 900 - 1172 - 1288 60 1171 85 1330 41 1118 62 1272 -

Vinger 156 23 57 159 67 61 161 71 69 180 72 81 216 227 239 292 320 369 766 87 610 891079 301001 92 986 - 905 - 813 - 791 - 1281 - 1261 - 167187 1183 89 1873 30 2282, 92 2250 -

Oudalen, 6070.. 25 11 29 30 8 10 53 8 12 35 11 11 61 70 101 85 88 53 12 63108 153 60 155103 62 96 267 - 297 - 291 - 351 - 351 - 32012 360108 111 60 509103 116 96

Strøm. . . . . .. 153 13 53 152 11 61 270 23 86 252 17 67 197 226 218 315 361 281 192 69 215 37 177 12 289 89 203 61 751 60 728 60 1225 18 1352 23 916 931 911 9 913 97 1.102 50 1611112 1120 37

811 161 353 853 218 3931251 257 1151-100 289 1121070531111370186521021,7801,785 1011517 88 2,236 115 2,225 30 1,911 96 1,066 30 4,175 75 1866108 5352109 5,021 18 5,852 11 5,723 1377153103 7,578 19 6935111

Østerdatens Fog- ' - —

deri.

15161009. . . . .. 15 32 1 19 28 9 67 71 11 88 62 11 102 80 85 101 170 178 36 - 18 - 93 20 109 18 166 58 616 96 680 60 92152 2210113 19305 652 96 728 60 1011 72 2320 11 2096110

AcunodtsSogn 21 22 1 21 22 6 26 23 5 50 21 1 5 17 50 51 78 80 95 90 92 76 18 96 81 68 50 - 620 72 661 36 757 - 71518 779 81 716 12 756112 805 96 829116 829 81

Stotelvedaleus do. 11 11 2 11 15 2 11 25 3 8 26 1 19 30 30 31 86 16 131 53 83 93 77 - 85 66 81 99 383 - 378 - 105 - 677 96 752- 517 53 16193 182 - 763 12 836 99

Rend-1161.. . 39 15 6 52 13 6 50 20 8 38 16 15 89 58 73 69 66 120 81 81 85 72 85 - 69 - 133 13 359 - 139 60 167 - 535- 551 - 110 81 52512 552 - 601 - 687 13

Tønsct....... 57 27 - 57 27 - 19 28 - 98 27 - 7 83 61 76 126 101 19103 87 13 59 67 117 22 218 70 780 - 810 - 810 - 810 - 810 - 829103 89713 869 67 957 22 1028 70

Tolgen...... 2117 8 2317 - 2617 - 3117 - 27 12 18 13 18 5110138 90 13 39 19 39 10 69 680- 680- 680- 680- 680- 731101 71890 72339 72939 72069

Ovttne...... 201 117 2 711,2 - 15 2 - - 22191617 5767 49100 37 961272 1160 26- 27- 28- 30- 30- 8667 76100 6596 7272 7160

Ttyssil....;. 18 21 7 38 21 18 82 28 8 11 29 13 11 51 69111 80 56 6110 82 - 60 - 10 - 30- 521110 536- 721- 593- 585- 586- 6181'- 781- 6:33- 615-

160971117 28 258 152 62 271 118 31 328 211 35 372 2031 17 377 113 158 507 6211 6271 571 28 567 81 501 78 5971 75 768 39 3,987 38 121513 1,792 52 6,312 17 6,121 16 156166 1,7831- 5,297 10 6,909 92 6889-53

509911666266 796801 836 857 1,712 853 8261,9821,083 811627581292 915 2,722 1,3531 91821015115 2,6611,7371,92911,70213,903 67 1,118 711,858 115,253 15; 5,053 86121577 28222101- 551263031 118 28,606 51328606 2155180 95126329 931162171 33,85-91 611336591110        
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Underdanigst Beretning.

 

Efter de Kongelige naadigste Befalinger skulde Christians Amt til Udgangen af Aaret 1840 indgive nøiagtig Be-

retning om Amtsdistrictets Tilstand i forskjellige Henseender, nærmere bestemt ved Kongelig naadigst Resolu-

tion af 23de December 1839, der er bleven Amtet communiceret ved det Kongelige Finants- Handels- og

Tolddepartements Skrivelse af 11te Januar forrige Aar.

For at kunne uuderdanigst efterleve denne naadigste Befaling har Amtet allerede den 17de Januar sam-

me Aar, i at communicere Districtets Fogder og Sorenskrivere Samme, udbedet sig fra disse Embedsmænd

og deres Underordnede de Underretninger, som til Beretningens Affattelse saameget mere ere fornødne, som

vidtløftige og i høi Grad i de senere Aar i Antal tiltagne Forretninger ved Amtscontoiret have standset de i

en Række af Aar af Amtmanden selv ved Reiser i Districtet foretagne Undersøgninger, og, mangfoldige Data

paa hvilke Beretningen skal bygges maae hentes fra Embeds- og Ombudsprotocoller, som ikke ere iAmtman-

dens Besiddelse, og Erfaringer, der gaae i den Detail og hvis Resultater ere saa endog bygdeviis forskjellige,

at de neppe i sin Heelhed ere Nogen fuldelig bekjendte.

Beretningerne fra disse Embedsmænd ere imidlertid ikke indløbne, paa enkelt Undtagelse nær, førend i

Løbet af indeværende Aar o”g fra een Sorenskriver ikke endnu da dette nedskrives (11te Marts) indkommen.

Amtet har imidlertid, uagtet de manglende Materialier og de Indkomnes for det meste Ufuldstændighed, dog

ikke troet, da allerede faa lang Tid er hengaaet over den foreskrevne, længere at burde udsætte Iværksættel-

sen af det paalagte Arbeide, som selvfølgelig ikke vil faae den forønskede Grad af Fuldkommenhed 1

At Beretningen, skiønt affattet i indeværende Aar, er rettet efter Forholdene saaledes som disse vare Am-

tet bekjendte ved 31te December forrige Aar og altsaa omfatter de fra den Tid tilbagelagte 5 Aar, er felv-

følgelig den imodtagne Befaling. De erholdte Forskrifter overeensstemmende, afgives underdanigft Beretning

herved under følgende Titler saaledes:

, 1. eJordbrug.

Til nærmere Oversigt as Sammes Beskrivelse fremlægges herved den efter meddeelt Schema forfattede

Tabel, hvis Opgaver, forsaavidt disse ikke ere støttede paa Uddrage af Fogdernes Embedsprotocoller, Amtet

anseer for meget upaalidelige og ufuldstændige, da den er bygget paa Skjøn af Underordnede, som for en

stor Deel mangle de øfornødne Evner og deels umulig have kunnet erholde de fornødne Oplysninger til at

kunne afgive et paalideligt Skjøn.
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Jordbrug, som er fælleds for alle Christians Amtsdistricts Egne, antages ogsaa at være Indbyggernes

stadige og paalideligste Hovednæring. Ager- og Jordbrngsredskaberne, som i denne Drift anvendes,” ere, for-

uden de Mindre, der haves ved enhver Husholdning og Gaardebruxz( den sædvanlige Norske Ploug, uden

Forkjerre eller Hjul, indrettet efter Iordbundens Beskaffenhed og Brngerens Evne til Pløining med Forspand

med 1, 2 og 3 Heste; Ahlen eller Krogen, som sædvanlig kiøres med een Undertiden med 2Hestes Forspandz

Harven med Jern- eller Trætinder, større og mindre efter Brugenes Beskaffenhed, med stive Rimmer eller

bøielig sammensat i flere smaae Dele; Tromlen eller Rullen af Jern eller haardt Træ; Gjødselvogne eller

Kjærrer; Høslæder og Høkjærrer paa Hjul; Høslæder uden undersatte Hjul. Ligesom Plougen er det almin-

delige Agerbrugsredskab i den større Deel af Distrietet og intet Sted mangler, saaledes er Krogen eller Ahlen

det sædvanligst brugelige Redskab til Agrenes Bearbeidning i de sydlige Egne af Totens Fogderie, men anven-

des sjeldnere i de øvrige og aldeles ikke i Fjeldegnene. Olnendsksøndt at de nyere og saa kaldede forbedrede

Agerbrugsredskaber ikke her i Distrietet ere aldeles ubekjendte, da der paa enkelte Gaarde findes Plonge af

anden end den almindelige Norske Construction, Nnlleharve og Sædemaskiner, saa have disse, nyere Redskaber

dog endnu ikke vundet synderlig Tiltroe og de fleste ere maaskee mindre anvendelige paa dette Districts Jords-

mon, hvis takkede Beliggenhed og steenfulde Bestanddele lægge Brugen af saadanne Redskaber betydelige

Hindringer i Veien. .

De brugelige Agerdyrkningsredskaber have, saavidt vides, ikke i de sidst forløbne 5 Aar modtaget nogen

mærkelig Forbedring.

Opdyrkning af Nyland skal, efter Tabellens Udvisende, have gaaet noget fremad i den afvigte 5 Aars

Periode, og det er sandsynligt at Fremgang i saa Maade har fundet Sted i Forhold til det stegne Familie-

antal i Almueelassen og derved bevirkede Jordpareellering, men forsaavidt den i sig selv høist npaalidelige

Opgave af det i det omhandlede Tidsrum opdyrkede Areal, deels maatte bestaae i opkjørte Myrstrækninger

til Ombytte med allerede Udmagrcde, eller i nedhugne Skove til Dyrkning i den korte Tid, Sæd kan ndbrin-

ges af ny Jord, enten ved ingen eller kunstig Gjødnings Frembringelse eller ved Ildens Paavirkning, er

det temmelig vist, at denne Opdyrkning snarlig falder tilbage som Bidrag til Jordens Udsne'lse„ hvilket er at

befrygte; thi Landmænd kunne ikke antage nogensomhelst Dyrkning 'at give varig Fordeel, der ikke er forenet

med Adgang til den i vort Climat ubetinget nødvendige Forøgelse af de naturlige Gjødningsmidler.

Sædarterne her i Distrietet ere: 8

Vinterhvede, som allene saaes i en meget ubetydelig Mængde i Amtsdistrictets sydligste Egne; Sommer-

hv'ede, af hvilken Sædart noget mere udsaaes og avles, men kun til eget Forbrug sammesteds; Binterrug,

der er en almindelig Sædart i de fydligere Distrietet og lige indtil de egentlige Høilande eller Fieldtracter

begynde — og hvoraf avles i det Totenske Distriet ei allene til eget Forbrug, men ogsaa til Anvendelse i den

indenrigfke Handel; Sommerrug, der saaes i Fjelddistrieterne, men ikke i Mængde, naar undtages i Lombs

Thinglaug i Guldbrandsdalen, hvor denne Sæd udgjør en betydelig Deel af Kornavlingen; Sommerbye, der

avles og følgelig saaes i hele Amtsdistrictet, men forholdsviis meest i Fjelddistricterne Balders og Guldbrands-

dalen; Blandingskorn — Byg og Havre sammenblandet i forskjellige Forholde - der muligens med Hensyn

paa den større Kornavling, som finder Sted i Distrieterne Toten og Hadeland, kan antages at være Hoved-

prodnetet af Kornavlingeu i dette Amtsdiftrict; Havre, af hvilken Sæd udsaaes i Fjelddistricterne høist ubety-

delig, hvorimod den dyrkes mere almindelig i de as Jordbund slettere Strækninger og Aasbygder af Toten og

Hadeland; Erter, hvis Dyrkning som en almindelig Sædart indskrænker sig til Totens og Hadelands Di-

strietet, og Potetes, der nu er en almindelig Sæd, hvis Dyrkning i hÖlc Distrietet synes mere og mere at

udbrede sig. J meget store Qvantiteter har dette Product medens samme med Lethed kunde anvendes til
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Brændeviinsbrænden været fremskaffet i Districtets sydlige Egne, hvilken Dyrkning under senere Forholde sy-

nes i det mindste ikke at have gaaet frem med samme Raskhed som forhen.

Potetesavlingens Størrelse i Forhold til Kornavlingen lader sig, med Undtagelse af deres almindelig be-

kjendte Værd efter Indhold af Meelstof i Forhold til de forskjellige Kornsorter, ikke føre under nogen almin-

delig Regel, da Dyrkningsmaaden er heel forskjellig i de forskjellige Egne, og er i de mere cultiverede Egne

afhængig af hvormange Aar et givet Agermaal kan, efterat være bleven gjødslet i Følge sin Jords Beskaffen-

hed, bære Sæd uden gjentagen Gjødsling, i hvilken Omgangsperiode Potetesavlingen indtager det ene Aar

af de flere, hvori Ageren med afvexlende Sæd besaaes. Productet af Potetesavlingen kan antages at være i

alle Aaringer tilstrækkelig uden Tilstud fra fremmede Egne for det Behov som deraf paakaldes, efter den al-

mindelig brugelige Bespiisningsmaade, til Menneskeføden, og afgiver i de fleste Aaringer et ikke ubetydeligt

Overskud for Brændevänsbrændingen og Kreaturenes Underhold; derimod er Forholdet ikke saaledes med Korn-

productionen, som ikkuns i meget fordeelagtige Aar for denne Avl kan fyldestgiøre Districtets Behov; thi om

end Districterne Hadeland, Toten og Lomb i alle Aaringer og Vardal, Biri, Froen og Slidre i de Fleste

kunne afhænde en Deel Kornvarer, saa er dette Overskud dog aldeles ikke tilstrækkeligt tilat fyldestgiøre Guld-

brandsdalens og Valders's sædvanlig aarlige Behov af fremmed Korn, som i store Qvantiteter indkjøbes i'

Byerne Christiania, Throndhjem og Handelsstedet Veblungsnæs i Romsdalen og Leirdalsøren i Bergens

Stift, samt Nabodisirictet Hedemarken.

' Hamp, Liin og Humle dyrkes i det Hadelandske og Totenske Districtz den Første kun for eget Forbrug,

Liin og Humle ogsaa til Afsætning for endeel i den indenlandske Handel. Den Totenske Liinavl var for læn-

gere Tid tilbage en vigtig Jndkomstkilde for Districtet, som næsten ophørte ved den Lethed, hvormed Udenland-

ske Tøiet af sammenblandet Bomuld og Liin erholdes. Det erhvervede Bekjendtskab om disse fremmede Va-

rers ringe Holdighed i Forhold til de hjemvirkede af selvavlet Liin har atter fremmet Liinavlen, som i sidste

5 Aars Periode mærkelig er tiltaget.

Almindeligviis haves ved samtlige Gaarde særskilt bedre afhegnede Steder, som « afbenyttes til Kaal-, og

Urtehauger for eget Huusholdningsbehov, derimod tillade ikke de climatiske Forholde Frugttræers Dyrkning

med' Fordeel udenfor de lavere beliggende Egne i Hadeland, Toten, Vardal, Biri og en Deel af Faabergs

Thinglauge — ogsaa denne Dyrkning indskrænker sig til Forbruget i disse Egne af Productet, ligesom ei

hellere nogen synderlig Udvidelse, af Frugttrædyrkningen er at vente, saalænge Lovgivningen ikke formaaer

tilstrækkeligere end hidindtil at værne om Træhangenes Sikkerhed for Tyvehaand og voldsom Behandling,

der i disse Egne i høi Grad hemmer Lysten til enhver Udvidelse af Hangedyrkningen.

Naar retfærdigt Hensyn tages paa alle Forhold, saa kan man ikke billigen benægte, at Almuen eller den

egentlige Jorddyrker jo med Agtsomhed, Omtanke, Drift og Arbeidsomhed efter Evne udfører sit Hverv som

Saadan, men ikke destomindre er det meget sandsynligh at Gaardbrugene i disse Egne kunne modtage betyde-

lige Forbedringer og derved tilveiebringe et større Product; men sees hen til Himmelegnen, hvorunder Bruge-

neere beliggende, som ei tillader Gaardebrngsarbeide i aaben Mark i længere Tid end omtrent 5 Maaneder

aarlig, og, at en stor, ja den ftørste Deel af denne Tid hengaaer til Afbenyttelse for de saakaldte ”Aandern-

Sædetiden og Jndhøstningen, samt Tilberedelse af nødvendigt Brændefang for Vinteren, saa ere Vanskelig-

hederne ved yderligere Opdyrkning iøinefaldende, og den foregaaer hovedsagelig ikke Udenfor den saare korte

Tid som levnes efter Jndhøstningen til det snart derefter paafølgende Sneefald eller Barfroft. Skulde yder-

ligere Opdyrkning i stor Maalestok være mulig, saa kunde saadan formeentlig ikke udføres uden ved uafbrudt

Arbeide i samtlige Sommermaaneder, og Opofrelse desformedelst af den liden Afgrøde, som i Arbeidsaaret

kunde høstes af større eller mindre Terrain af den halv opdyrkede eller foreløbig slet ryddede Jndmark. Disse

for en varig Jordforbedring meget bekostelige Arbeider kunneikkun de Faae iværkstille, som endéiu ere i Be-
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siddelse af større Driftscapitaler eller større physske Hjælpemidler — der mangle den almindelige Jordbruger,

som desuden maa forudsee Vanskeligheden i, under de bestaaende Forholde at vedligeholde kostbare Forbedrin-

ger i stadig Drift, Uden hvilken hans oeconomiske og snare Undergang er afgjort. Driftscapitalens Reis-

ning ved Pengelaan, om end samme lettelig kan erholdes, vil neppe under nærværende Omstændighed og

Iordbrugets ordinaire Afkastende være tilraadelig for den mindre Formaaende. Til sine større Jordforbedrin-

ger maa han altsaa hente det tilgjængelige Hjælpemiddel i sin Families physiske Kraft, om Forbedringer-ne

for ham skulde blive mulige at udføre; men selv dens Udvei er forenet med stor Vanskelighed, saalænge som

det ikke kan blive muligt for den offentlige Bestyrelfe at fritage den kraftige Deel af Gaardbrugernes Børn

og Tjenere fra idelige Møder og Forretninger i det Offentliges Tjeneste i den meste Tid af Sommer-

maanederne.

At Gaardbrugenes Udfæd og Avling er tiltaget i samme G1ad som ny Opdyrkning i de sidsteö Aar

har fundet Sted antages, men at opgive hvormeget de seneste Opgaver desangaaende bør forøges, formaaer

Amtet ikke.

2. Lædrift.

Uagtet det for Fjelddistricterne især indtrnfne mislige Foderaar i Aaret 1839 og tildeels 1838, tør det

dog antages, at den betydelige Ødelæggelse af Fækreatnrer, som i disse Aaringer fandt Sted, igjen, ved

tillagt Kreaturavl 1111 er overvundet, saa at Forholdet kan agtes nogenlunde lige med hvad det var ved sidste

Folketælling. Reensdyr holdes ikke som tamt Qvæg i disse Egne.

Nogen indgribende Foranstaltning til Heste-, Qvæg- og Faareracens Forbedring eller Enges Opdyrkning

vides ikke at have fundet Sted. Forholdet mellem Eng og Agerland er paa de forskjellige Gaarde faa aldeles

afvigende fra hinanden, at intet kan antages som almindeligt, ligesaalidet som mellem Besætning, Korn og

Potetesavling. Fedevareproduetionen til Salg har sit egentlige Hjem iDistrieterne Guldbrandsdalen og

Balders. Kornbygderne afsætte kun ubetydelig Smør og Ost produceret af disses Kreature under Opholdet

i en Deel af Sommeren paa Sæterfjeldene især i Balders. Heste affættes dog for en Deel fra sidftmeldte

Bygder.

3. Zitondrifd

De egentlige Skovdistricter ere Lands og søndre Ourdals Thinglange af Balders. Thinglaugene Gran,

Jevnager, nordre Ourdal i Balders, og Biri, Faaberg, Øyer og Ringeboe have endnu nogen Tømmerskov,

men hvoraf ikkun lidet fra eget Behov kan komme i Handelen, da det er at befrygte, at disse Thinglauge

snart selv ville komme til at mangle fornødne Skovprodueter.

Thinglaugene Vang, tildeels Slidre, Lessø, Lomb, Vaage og Frøen befatte sig ikke længere med Drivt

af Tømmer til Salg, da de allerede selv føle Mangel paa Tømmer og nogle endog paa Brændeveed.

Skovegnene Land og søndre Ourdal sælge til Kjøbstæderne Drammen og Chiistiania—til det første Sted

Bjelker og noget Saugtømmerlast og til det sidste Sangtømmer — forøvrigt uddrives den Tømmerlast,

som fra enkelte Gaarde i de øvrige Thinglange i Amtets veftre Dalføre endnu kan afsættes,- til de samme

Kjøbstæder, men fra det østre Dalføre,.-som allene leveret Saugtømmer, over Mjøsen til Christiania.

Efter det Anførte maa Tømmerdrivten antages at være i Aftagende og Skovene, under de for nogle

Aar siden havte hoie Priser paa Trælast, at være saa forhnggede, at de kun vanskelig nu kunne afgive Tøm-

mer af store Dimensionen Angaaende Sangbrnge har Amtet ingen anden Underretning kunnet erholde end hvad

som indeholdes 1" Fogdernes Forklaringer desangaaende. Noget Kul skal fra Ievnagers Thinglaug aarlig ild-

drives til Hakkedals Jernværk i Agershuus Amt, og Tjælebrænding d1ives af de fattigere Jndbyggere1iSkov-

egne-te, hvilken UdbrændteTjæ1e afhændes til omliggende Egnes Gaardbrngere, men da denne Næring ikke

drives fabrikmæssig, saa kan Udbyttet deraf ikke opgives.
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I Distrieterne anvendes intet andet Brændematerial end Løv- og Naaletrceer og noget andet Brænde-

material er her ei endnu bekjendt.

4. Lisberi

er i Christians Amtsdistrict ikke Hovedncering, men drives alene af Enkeltei Indsøerne, Elvene og Fjeldvane

dene til eget og tildeels til omliggende Bygders Forbrug. Til at opgive Productets Størrelse af disse Fi-

skerier haves ingen Adgang, undtagen for det største af disse — Hunder og Laugenelv ved Lillehammer, der

i Aaret 1840 har asgivet det sjelden store Product 400 Ørret og 300 Tønder Lagesild.

5. Bergværltødrivt.

Bergværk eristerer, efter Lesso Iernværks Nedlæggelse, nu ikke "'i Amtsdistrictet. En Kobbergrube

eller Kobbermalmanviisning findes paa Foldalens Grund i Lessø, men da denne, forsaavidt den drives, skal

for Tiden høre under Røraas Kobbervcerk, saa haves her ingen Oplysning om Drivten. J Lessø Thing-

laug er ellers i sidste Aar fundet og opbrudt 100 Tønder Malm, som formenes at være Chrommalm, men

nogen ordentlig Drivt deraf finder endnu ikke Sted.

Klebersteensbrud haves paa Vaage i Guldbrandsdalen, der dog ikke drives fabrikmæssigt, saa at ”nogen

bestemt Opgave om Driftens Beskaffenhed og Productets Mængde eller Værd kan erholdes. Kleberstenen

hugges til Kakkelovne, Skorstene, Gryder og forskjellige Kar. Skifersteen, som anvendes til Tagtækning, fin-,

des i Vaage, Gnsdal og Øien

6. Lamia-· og Laandværllsdrivi.

De Oplysninger, som herom have været at erholde, indeholde Fogdernes Tabeller efter Schemact hervedlagte.

7. Biuæriuger.,

Huusfliden i disse Districter, som Xéer almindelig, og især rettet paa at forarbeide uldne og linnede Varer til

Indbyggernes eget Forbrug, afgiver et ei ringe Overskud i enkelte Bygder, saasom fra Faaberg og Toten;

Giørtlerarbeider af forskiellig Slags, Vognmager og Hjularbeide samt især fra Toten og tildeels fra Totens Fog-

deries øvrige Thinglauge en stor Deel Strie, Lærredet, Vadmel og Værkener af Uld og Bomuld, som udfø-

res til Byerne og Markedspladserne. J Lessø Thinglaug forarbeides til Salg ved Romsdals Marked endeel

Vadmel.

Indsøen Miosen har i Aaret 1840 erholdt et as et Participantskab, som udstrækker sig over begge de

oplandske Amter, fra England anskaffet Dampsartøi af Jern, som er sat i Drivt. Dettes Fart har endnu

indskrænket sig til nogle saa Reiser melleijobstadanlægget Lillehaunner og Vignæs samt Eidsvold eller Minde

i Agershuus Anit, og derfor lader der sig for Tiden intet Paalideligt opgive-som hvorvidt denne meget kostbare Eu-

treprise vil blive til forhaabet Gavn for Interessenterne og Diftrictet. Baadebyggeri drives ved Indsøerne

og til den paa disse stedfindende Færsei. ,

Ihvorvel Jagt efter Rovdyr og Vildt ikke indbringer for vedkommende Jægere nogen sær Fordeel, und-

tagen maaskee i søndre Ourdal, Slidre, Vang, Froen og Vaage, saa maa dog Jagten i Districtets Fjeld-'

bygder i det hele taget ansees for en god Binæring, som indbringer i Districterue ei ubetydelige Pengesum-

mer ved Salg i Ksøbstæderne af Rovdvrskind og en stor Mængde Fuglevildt samt nogle Reensdyr.

Fragtfarten, som i dette Amtsdistrict drives, bestaaer inørseler, som Lessø Thinglaugs Indbyggere sæd-

vanligviis aarlig foretage vintertid, da de transportere fra Veblungsncesseti Romsdalen, til Handel og Om-

sætning i de sydligere Bygder og paa disses Markeder, alle Slags Fiskevarer, som omsættes med Korn-

varer og Penge. -

Transport af Varer af alle Slags fra og til Minde i Eidsvold paa Reiser mellem Christiania, Lilleham-

mer og Vignæs samt Oplandenes sorskjellige Havne ved Mjøssøen. Denne Transport skeer i Sommermaa-

nederne med store aabne saakaldede Føringsbaade, hvis Antal her i Districtet skal være over 100:
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Kjørseler fra det Hadelandsie Distriet med Planker og Saugtømmer til og fra de Udenfor Districtet væ-

rende Bruge i Egnen om Christiania foregaae paa Vinterføret.

Baadførsel paa Randsfjorden med forskjellige Varer fra og til Kjøbstæderne Drammen og Christiania.

Transport af Korn og Fiskevarer mellem Leirdalsøren og Balders, som føres over Filefjeld med Heste

og Kjærrer sfra Bang og Slidre Præstegielde.

DissefFragtfarter beskjæftige en stor Mængde Mennesker af den mindre formaaende Almueclasse og ere

tildeels indbringende, hvorfor de ogsaa ansees som fordeelagtige for Districtet; deres afkastende Fordele haves

der ikke Adgang til at beregne

Handelen med Landmandens Producter drives inden Districtet ved 16 Landkræmmere foruden de Hand-

lendespaa K1øbstadanlcegget L1llehammer og Vignæs, samt, saavidt Slagtefce og Fødevare angaaer, af en-

Mængde Handelskarle.s Varerne afsættes paa Romsdals Marked, i Trondhjem, Nøraas, Grundset Marked„

Lillehammer og Vignæsxmed sit Marked, Christiania, Drammen, Kongsberg Marked og HandelsstedetLeirdals-

øren. De i Amtsdistrictet værende 65 Gjestgiverier drive ingen anden Handel, end den, som er en Følge

af f”Kjøb og Salg til de: Reisendes Fornødenheder.

8. Amt5d5stricketø Tilstand i Almindelighed.

a. Angaaende Pantehæftelserne m. v. vil fornøden Oplysning erholdes af de tabellariske Opgaver.

5. Efter de indkomne Beretningen fra Fogder og Lensmænd ere Aflønningerne: Aarsløn for en Tjenestekarl

varierer fra 8 til 20 Spd. og for en Tjenestepige fra 3 til 12 Spd. Almindelig Dagløn for en sim-

pel Haandarbeider fra 8 til 20 ß. og for Fruentimmer fra 4 til 8 ß., hvorhøs med Aarslønnen følger

"' i Almindelighed en fuld Beklædning foruden Kosthold hos Bonden, hvilket Sidste ogsaa tilstaaes Daglønne-

ren. De høiere Lønninger gives sædvanlig i Kornegnene og de lavere i Fjelddistricterne, hvor derimod

Kostholdet er kraftigere og bedre end i Udbygderne

o. Efter Opgivende af Lensmændene og dettes Sammenhold med Rodelisterne har hele Amtød1s111ctetHoved,

veie,tselvfølgelig fremkommelige med Hjulredskaber 59124 Mile, og Bygdeveie, som med Hjulredskab ere be-

reiselige, 65324 '—Mile„ hvoraf 33,18 Mile omtrent ere i de sidste 5 Aar ”deels af ny oparbeidede, men for

største Delen forandrede til farbare Veie.

(1. Over Bygdemagazinernes Stilling, saavidt Underretning derom har været at erholde, følger herhos tabel-

larisk- Opgave.

28. Distrietethand har en "Spareba11k, hvis Grundfond, erhvervet ved Nedlæggelse og Salg af dets Bygde-

magazin, skal være omtrent 4000 Spd. Dens nylig begyndte Virksomhed har formeentlig ikke tilladt at

meddele nogen paalidelig Oplysning om denne Indretnings nærværende Tilstand.

f. J Distrietet Faaberg bestaaer en privat Brandassuranceforening for Husebygningers Forsikkring for Ilds-

vaade Forøvrigt er det i de bedre Egne af Amtsdistrietet almindeligt, at assurere sine Bygninger ”1' den

almindelige Brandassuranceindretning.

9. Nogen egentlig Kjøbstad eller Bye med Indretninger som i Rigets øvrige Byer gives ikke iAmtsdistrictet,

derimod har samme et "H,andelssted, beliggende i Faabergs Thinglaug ved Udløbet af Laugenelv i Mjøsen

— Lillehammer og Vignæs — som har Kjøbstedshandelsrettighed, hjemlet ved Lov af 7de August 1827,

paa hvisTitelblad Stedet er betegnet som Kjøbstadanlæg.

Christians Æmtscontoir den 18de Marts 1841.

Underdanigst

L- Weidemanen
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Underdanigst Beretning

 

Til Kongen!

'8,

Til Følge Deres Majestæts naadigste Resolution af 23de December 1839 giver Undertegnede sig den Ære

underdanigft at afgive følgende Indberetning angaaende de oeconomiske Forhold i det ham naadigst anbetroede

Buskeruds Amt.

, 1. Jordbrug.

Det er en Kjendsgjerning, der ei kan betvivles, at Jordbruget i det Hele i Amtet er i fremskridende

Retning, ei alene hvad den dyrkede Marks Mængde angaaer, men ogsaa i mange Egne med Hensyn til en

omhyggeligere og hensigtsmæssigere Dyrkningsmaade. Vel gaaer den forbedrede Dyrkningsmaade ei Skridt

om Skridt med Udvidelfen af det dyrkede Land; men dette er en naturlig Følge af Forholdet. Udvidelsen

har nemlig for en ftor Deel sin Grund i Folkemængdens Tiltagende, der giør Opdyrkningen yaf smaa Jord-

dele nødvendig, men disse Nybyggcre have ei oeconomisk Evne til i de første Aar at gjøre større Opoffrelser

end nødvendigt er for at frembringe det fornødne Korn til Fode, og den ny opbrndte Jord er i Almindelig-

hed ogsaa i de første Aar temmelig frugtbar. Først naar de første Nødvendigheder ere tilfredsstillede og større

oeconomisk Kraft tillader det, kan der tænkes paa Forbedringer i Dyrkningsmaaden, og Eremplet fra de større

Jordbrug, der ere i tænkende og virksomme Mænds Besiddelse, virker da paa de mindre.

' At bestemme Agerbrugets Omfang efter Opgaver af Udsæd og Avl eller efter Agerens Foldighed, fore-

kommer Undertegnede i det Hele at være høist misligt. Ei at tale om det Usikre i de erholdte Opgaver,

der fast aldrig meddeles paalideligen, fordi Bonden almindeligviis befrygtet, at de forlanges for at begrunde

en forøget Skat — en Misforstaaelse, der vanskeligen aldeles kan udryddes — saa har denne Beregnings-

maade det Usikrei sig selv, at Foldigheden i og for sig maa være høist varierende, deels formedelst forskjellig

Jordbund, deels formedelst en bedre eller slettere Dyrkrriligsmaade, og endelig fordi Nogle faae tykkere, Andre

tyndere, hvorved Foldforholdet forryktes, skjønt Productet paa Arealet er mindre afvigende. Undertegnede an-

tager derfor, at en nogenlunde sikker Opgave af det aarlig tilfaaede Ager-Arcal kunde afgive den sikrest mu-

lige Maaleftok, da det omtrentlig avlede Produet pr. Maal rigtigere og lettere kunde skjønnes ide forskjellige

Egne end Foldigheden.
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Undertegnede har med dette for Øie søgt at komme til Kundstab om-» Ager-Arealets Størrelse, og dertil

benyttet de Materialier, som Matriculeringscommissionens Protoeoller tilbyde. Ved at antage de befarede

Normal-Gaarde som Repræsentanter for Thinglanget i det Hele, og saaledes ogsaa den paa Normal-Gaar-

den forefundne og af Commissionen opmaalte Ager, og ifølge dennes Proportions-Tal overføre Ager-Negter

paa Thinglauget, har jeg beregnet Ager-Arealet for samtlige Thinglauge i Riget. Paa samme Maade har

s jeg udregnetsHestetallet og Kreaturholdet. Vel kan denne Beregningsmaade ei siges at give det positiv rig-

tige Resultatä efterdi flere Herligheder kunne indvirke paa Proportionstallene af enkelte Gaarde, men da

Commissionen ved Valget af Normal-Gaarde altid søgte at forvisse sig om, at den valgte ”Gaard eller de

valgte Gaarde altid stode i Middelforhold baade med Hensyn til Ager og andre Herligheder, til de øvrige

Gaarde i Thinglauget, og desuden Indvirkningen af Herligheder udenfor Agerbrug og Kreaturhold er høist

ubetydelig, saa antager seg, at saa stor Tilnærmelse som muligt fremkommer ved denne Beregningsmaade.

For dette Amts Vedkommende har jeg fundet Ager-Arealet at være følgende:

a. J Buskeruds Fogderi:

Modnms Thinglaug . . . 13,970 Maal.

Sigdals — . . . 10,400 —

Egets — . . . 15,970 —

Liet — . . . 13,040 —

Nøgen — . . . 3,510 --

Hurum — . . . 3,480 —

0. J Ringerige og Hallingdalens Fogderi:

Hole Thinglaug . . . 10,130 -

Norderhaugs — . . . 20,810 —

Næs ogGoels— . . . 13,240 —

Aars — . . . 4,160 —

o. J Nummedals og Sandsværs Fogderi:

Sandsværs Thinglaug. . . 5,150 —

Flesbergs — . . . 3,600 —

Nollang — . . j 3,070 —

Nohreog Opdal-:- . . . 3,810 —

, Tilsammen for Amtet 124,340 Maal—

Naar hertil lægges Forøgelse af Agerlandet siden

den Tid omtrent . . . . . . . . . 11,660 —

bliver Amtets nærværende Agerareal 136,000 [:] Maal eller 34,000 Tdr. Land.

Beregner man nu Kornproduetionen,efter den Maade, Hovedmatriculeringscommissionen havde antaget, til

11,2" Tdnde Korn overhoved af hvert Maal Ager, faaer man ud en Production af 204,000 Tønder Korn

eller paa Folkemængden i Amtets Landdistriet 3,1 Tønde pr. Individ, der med Tillæg af Potetes kan anta-

ges at udgjøre hvad Amtet af Kornvarer behøver. At imidlertid ikke hver Egn i Amtet kan brødføde sig

selv, er en Selvfølge, da endeel as Fjeldegnene altid maa kjøbe Korn, hvilket isaör gjælder Nummedal, Næs

”og Hemsedal i Hallingdal, men det Fornødne kan omtrent erstattes af de mere kornrige Districter i et Mid-

delsaar og i gode Aar rundeligen.

Mindre mærkelig end Agerdyrkningens extensive Udvidelse er dens Forbedring formedelst en forbedret

Dyrkningsmaade. Imidlertid synes ogsaa en større Omtanke i saa Henseende at vise sig, især med Hensyn

til Engedvrkningen, da i flere Egne den Overbeviisning synes at befæste sig, at Engen er Agerens Moder,
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og en omhyggelig Engedyrkning varigst virker paa Agerproduetet. Man begynder derfor alt mere og mere

at lægge sin Ager til Eng inden den er udmavret ved Sæd, ja selv Dyrkning af kunstig Eng faaer flere

Steder, især paa Ringerige, alt mere og mere Indpas. Som en Forbedring 'i denne Retning kan ogsaa

ansees, at man paa Ringerige og tildeels paa Modlnn har begyndt med at hæsse sit fede Engefoder, istedet-

for at tørre det ved Bredning som hidtil, en Maade, der baade sikkrer Høet bedre mod Bedærvelse og bedre

conserverer dets Kraft. Denne Maade er temmelig almindelig i Kystegnene vesten- og nordenfjelds, hvor Hø-

høstningen er vanskelig, og har der viist sig som særdeles gavnlig. "

At Potetesavlingen har taget af, maa ansees som et Gode forAgerbrnget i det Hele. Det store Pen-

geproduct, som Potetesavlingen afkastede, især i de Egne, der ligge nær nok ved Kjøbstæderne til at Produc-

tet kunde med Lethed føres til Brænderierne, har lokket Mange til at udvide denne Sæd over dens naturlige

Forhold til Kornsæden, og at anvende den største Mængde Gjødning derpaa til stor Skade for Agrene. Nu

begynder man almindeligen at indsee denne Feil, og Potetesavlingen er i en tilbagetrædende Bevægelse, skjønt

den endnu er for stor. Det er vanskeligere at rette paa en Feil i Agerbruget end at begaae den. Tilbage-

gangen bliver derfor altid langsommere, men naar Erkjendelsen 1om Feilen har rød-fæstet sig, kommer Forbe-

dringen efterhaanden. 1

Med Hensyntil forbedrede Agerdyrkningsredskabety ere ingen væsentlige Fremskridt gjorte i de sidste 5

Aar. At det vigtige Redskab, Rntleharven, paa enkelte Steder har faaet Indpas, er vistnok af Vigtighed,

men dens Brug er endnu sjeldent og indskrænker sig fornemmelig til den nærmeste Omegn om- Byerne og

til Folk udenfor Bondestanden. '

Hvad Sædarterne angaaer, da ere disse de samme som ved forrige Amxtsberetning Nogen synderlig

Forandring heri kan heller ikke ventes, uden ved en meget forbedret Dyrkningsmaade, da de bedre Sædarters

Dyrkning er betinget af en forøget Gjødningsmasse, og desuden spiller Jordbundens Beskaffenhed og de cli-

matiske Forhold her en vigtig Rolle. Den Sædart, der kan siges at udvides, er fornemmelig Vinterrug, der

alt mere og mere dyrkes, især i de Egne, hvor Engedyrkningeu har faaet meest Indpas. De sædvanlige Ha-

veurter dyrkes fast overalt, og Frugttræer opelskes, med Undtagelse af i Nummedal og Hallingdal, hvor Cli-

matet er for haardt dertil, temmelig almindelig; men i et omhyggeligt Valg af Frugtarterne staaer man endnu

meget tilbage. I Nærheden af Drammen, nemlig i Lier og Eger, sælges endeel Træfrngter til Byen.

2. Lædrinn

Den Vanskelighed, som er berørt ved Agerbruget i at støtte sig til Opgaver med- Hensyn til Udsæd og

Avling, fremtræder i endnu høiere Grad ved Bestemmelsen af Kreaturholdet. Fortiden at den U.villie, som

finder Sted mod at afgive rigtige Opgaver, viser sig endnu mere med Hensyn til Besætning, maae Opga-

verne her være saa meget misligere,X som de tilfældige Omstændigheder paa intet Forhold indvirke betydeligere

end paa Kreatnrholrei. J et godt Foderaar forøges dette betydelig, men aftager ligesaa pludselig, naar et

slet Foderaar indtræffer. Hvilket af disse Tilfælde er det virkende i det Aar, hvori Opgaven affattes, be-

stemmer saaledes for en stor Deel dennes Resultat, uden at man deraf med Sikkerhed kan slutte sig til en

almindelig Til- eller Aftagen. Om Byerne virker ogsaa Høsalg til disse meget til at nedsætte Kreaturholdet,

uden at de i Byerne holdende Kreature komme i Beregningen.

For at danne mig et nogenlunde stabilt Begreb om Kreatnrholdet har jeg derfor foretaget lignende Be-

regninger for dette, som for Agerarealet, hvorved jeg maa bemærke: at Kreatnrholket af Hovedlnatriclllerings-

commissionen blev antaget, ikke efter det, som for Øieblikket fandtes paa Normal-Gaardene, paa hvilket det

Tilfældige har saa megen Indflydelse, men efter hvad der i almindelige Aar der kunde fødes. Ved denne

Beregning har jeg fundet, at Kreatnrholdet i Amtets forskjellige Thinglauge kan antages at være følgende-
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Buskeruds Fogderi:

Modums Thinglaug . . . .

Sigdal — . . . .

Eget — . . . . .

Lier — . . . . .

Røgen ., — . . . . .

Hurum -- . . . .

Ringerige og Hallingdals Fogderi :

Hole Thinglaug . . . .

Norderhaug — . . . .

Næs — . . . . .

Aal — . . . . .

Nummedal og Sandsværs Fogderi:

Sandsværs Thinglaug . . .

Flesberg — . . .

Rollaug — . . .

Nohre og Opdal — . .

Ikke uden statistisk Interesse er det Forhold, hvori Agerarealet staaer til Kreaturholdet i de forskjellige

Egne, fordi dette Forhold characteriserer Egnen enten som nærmest henhørende til Agerbrugs- exler "Fædrivts-

Jo høiere man kommer i Daldistricterne, desto høiere staaer Kreaturholdet med Ageren og omvendt.

Jeg har udregnet dette Forhold og fundet, at i de forskjellige Thinglaug falder paa hvert Stykke Storfæ

Disirici.

følgende 'Agerareal.

Buskeruds Fogderi:

Modums Thinglaug .

Sigdals —

Eget —.' .

Lier —

Røgen —

Hurueri —

Ringerige og Hallingdals Fogderi:

Hole — .

Norderhaug — .

Næs --

Aal —

Nummedals og Sandsværs Fogderi:

Sandsværs Thinglaug

Flesbergs -

Rollaugs —

Nohre og Opdal —

'Efter Middeltallet falder i Amtet 3,1 Maal Ager paa hver Ko.

-0

0

 

Heste. Kjør. Smaafæ.

840 . 3,630 3,350.

370 . 3,480 5,250.

1,170 . 3,510 4,680.

810 2,440 2,440.

240 1,830 1,600.

220 . 1,330 1,110.

570 2,010 3,690.

1,050 4,220 4,920.

520 4,340 8,250„

400 3,560 7,920.

550 2,470 2,740.

180 2,340 2,340.

220 1,320 1,750.

220 . 2,830 . 3, 920.

7,360. 39,310. 53,960.

0

3,8 Maal.

3,

4,3

5,3

1,9

2,6

5,

5,

3,1

1,2

2,8

1,5

2,3

1,3

-

-

-
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Forholdet mellem Smaafæ og Kjør stiger ligeledes eftersom Egnen ligger høiere op i Dalstrøgene, hvil-

ket af foranstaaende Opgave kan sees. Smaafæet bestaaer for største Delen i Faar, da Gjederne alt mere og

mere afskaffes endog i Fjeldegnene, efterdi de ere skadelige paa Ager- og Engelandet og ikke kunne holdes i

Hegn. Sviin holdes i alle Egne og i nogle i temmelig Mængde; dog afsætte kun de nærmest Byerne lig-

gende Bygder Flesk i Kjøbstæderne. Tamme Reensdyr haves ikke i dette Amt.

For Hesteracernes Forædling er Intet foretaget i de senere 5 Aar; thi at enkelte Mænd have forsøgt at

lade Hopper bedække af Fuldblods-Hingste, har ingen almindelig Indflydelse. Heller ikke have Halvblodshe-

stenes Fortrinlighed til Bondebrug bekræftet sig ved disse Forsøg, da de have været anvendte som Ride- og

Vognheste. For Faareracernes Forædling har Landhuusholdningsselskabet gsort Forsøg ved at lade komme

Leicester-Faar; men deels ere disse udsatte sor Sygdomme, deels paastaaes det, at den bedre Føde, de for-

dre , opsluger Fordel-en ved den bedre og mere Uld, de give. I de nedre Bygder er en Blanding af en-

gelske og spanske Faar med norske den sædvanlige Faarerace; i Fjelddistricterne derimod holdes almindeligviis

de smaa norske Faar, der give liden og ftrid Uld. Af Fedevarer sælges betydeligt fra Hallingdal, Nummedal

og Sigdal. I de nærmeste Bygder om Byerne sælges ogsaa en Deel Smør om Sommeren og Kjød hele

Aaret til Drammen og Kongsberg.

3. Zkovdrivi. „

At Skovbruget i det Hele er i Aftagende, kan vistnok ikke nægtes, især naar tages Hensyn til de min-

dre Dimensiouer, som nu frembringes. Imidlertid er den gamle Frygt for Skovens Ødelæggelse, som man

har seet yttret for over hundrede Aar siden, overdreven. At mindre Dimensioner nu hugges, er ikke ude-

lukkende en Følge af Skovenes Aftagen, *-men tillige af den Omstændighed, at meget nu benyttes som Kjøb-

mandsbrug, der før raadnede i Skovene af Mangel paa Afsætning. Skove bortryddes vistnok paa flere Ste-

der, hvor Ager i deres Sted opryddes, lmen dette er til Gavn, ei til Skade. Fjelde, Fjelddale, Myrer og.

Fjeldsletter tilbyde endnu det samme Terrain for Skovene som fordum. Imidlertid have flere Ting virket

forringende paa Skovene i flere Egne. Blandt disse maa især regnes den i flere Henseender fordærvelige

Battens-Udfkibning, der aabner Adgang for de ukloge Skoveiere til at udbringe de mindre Træer til Penge,

skjønt Prisen derfor neppe lønner Arbeidet. Skulde et fornuftigere Toldsystem i England gjøre sig gjældende,

vil denne Udskibning sandsynligviis bortfalde, men da vil der ogsaa indtræde en Periode, i hvilken de, der

have befattet sig med Battens-Hugst, maa lade sin Skov staae urørt i flere Aar. Skoven her i Amtet be-

staaer kun i Furu og Gran; thi at endeel Birkebrænde afsættes til Byerne og noget Birkelast udskibes til

Scotland, har ikke Vigtighed nok til at opføre Birken som nogen herskende Træart. Egeskov haves ikke af

nogen Betydenhed, og kun lidt Egelast sælges til Skibstømmer fornemmelig i- Hurum og Røgen. Med Und-

tagelse af Aall i Hallingdal levere alle Thinglaug i Amtet Skovproducter til Udskibning, deels og fornemme-

lig over Drammen, deels og til Laurvig fra Nummedal og noget fra Ringerige til "'Christiania, forsaavidt

det føres ved Keratten til Bærums Vanddrag. Kul og Veed leveres i betydelig Mængde til de i Amtet væ-

rende Bjergværkey og fra Ringerige tillige til Bærums Iernværk, samt fra Nummedal og Sandsvær til

Fritzø Iernværk.

4. Lisbeti.

Havfiskeri drives ikke fra dette Amt, da det kun ved Røgen og Hurums Kyst berører Fjorden, 1men in-

gensteds Havet. Fiskeri til Afsætning af fersk Fisk til Byerne og til'eget Forbrug drives ved Kysten af Hu-

rum og Røgen i Dramsfjorden og Christianiafjorden, og dette Fiskeri afgiver Næring for en Deel Indvaa-

nere i Holmsbo, Filtvedt og Sætte, samt langs Kysten for Huusmænd og Strandsiddere. Torsk, Kollie,

,Flyndre, Vitting og Lange ere de sædvanlige Fiskearter. Ogsaa fiskes om Høsten og Vinteren en Deel Sild

med Garn, der sælges fersk til Kjøbstæderne. Larefiskerier, Ruser og Bundgarn haves langs bömeldte Kyst,
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og Udbyttet er især i Hurnm ikke ubetydeligt. I Bundgarn siskes ogsaa en Deel Smaasild og Malrel, der

ligeledes meest afsættes fersk. De sædvanlige Fiskeredskaber ere Bundsnøre til Torsk, Lange, Kollie og Vitting,

og Sættegarn til Flyndre og Sild. I Redskaberne og sammes Brug er hvad Fjordfiskeriet angaaer ingen

Forandring foregaaet i den senere Tid; derimod synes Ferskvandsfiskeriet at have modtaget en Forbedring, ved

at Flnefiskeriet er betydelig tiltaget og fremdeles vinder mere og mere Fremgang endog i Fjeldegnene. Ud-

bredelsen af et lidet Skrift om Fluefiskeriet af Hrr. Robert Hutchinson i Drammen har fornemmelig bevirket

denne Forbedring, og Bønderne have begyndt selv at forfærdige sine Reskaber til dette Fiskeri. I Drammens

Elv fiskes en ei ubetydelig Deel Lar især ved Hougsund, nemlig i Hellesos. J Elven drives Fiskeriet ved

Flydegarn og i Hellefos ved Flager. Saare beklageligt er det, at Larefiskeriet misbruges ved at""fiske Larcn

om Høsten især Ynglen, hvorved Formerelsen hindres. Larefiskeriet i samtlige Norges Egne lider under den

samme Misbrug, og en Lov om denne Gjenstand synes at være nødvendig, for at standse de ødelæggende

Følger deraf for dette vigtige Fiskeri.

I Fjeldvandene i Nummedal og Hallingdal fiskes eiubetydelig Ørret og Siig, der nedlægges til Rak-

fisk og afgiver Suul om Vinteren. I Aadalen ved Gaarden Næs og i Norderhaug ved Wiul fiskes Ørret

af betydelig Størrelse indtil 2 à 3 de., og af samme Godhed, som den bekjendte Hunnerørret i Hunnerfos-

sen ved Lillehammer. Den behandles tildeels som Lar, og nedlægges tildeels som Spegefisk. I Hallingdal

har man med Held forsøgt at forplante maver Elvsiig i Fjeldvande, hvorved den er bleven stor og feed.

Ørret, Siig, Brasen, ,Abor, Aal og Gjedder ere de almindeligste Ferskvandsfisk, dog falde de ei alle paa et-

hvert Sted. Almindeligst er Ørret. '

5. Bergværliødrivi.

Med Hensyn til Bergværksdrivten i dette Amt er ingen anden væsentlig Forandring foregaaet i de senere

5 Aar, end at det saakaldte Vinoren-Kobberværk i Flesberg, tilhørende Stadshauptmand J: F. Thorne,i Aa-

ret 1840 er sat i Drivt efterat Smeltehytten var bleven færdig. Productet var efter Bergmesterens hermed-

følgende Opgave i 1840 10 Skpd. Garkobber. Ved Hassel Jernværk ere foretagne bekostelige Bygninger,

hvoriblandt især en ny Marsovn; men flere Uheld have rammet Værket, saa Fordelen nok hidindtil har væ-

ret liden. Ved det saakaldte Snarnms Blaafarveværk er Pukværk anlagt i Nærheden af Gruberne, ligesom

Grubefeldtet ved en Forening med Eieren af Modums Blaafarveværk er bestemt ved Grændser. Jnteressent-

skabet har ansøgt Deres Majestæt om Tilladelse at anlægge Smelteindretning ved Kongssaugene under Bu-

skerud Gaard, hvor de have kjøbt Vandfald dertil, men derpaa er endnu ingen naadigst Resolution afgiven.

Om Arbeidernes Antal ved de forskjellige Værker indeholde vedlagte Opgaver den fornødne Oplysning.

Ved Modums Blaafarveværk ere ingen væsentlige Forandringer foretagne; men samme er i god og stadig

Drivt og beskjæftiger omtrent 1000 Arbeidere.

6. 5tiabriito og Laandværnsdrivd (

Med Hensyn til Fabrikanlæggenes Art og Mængde tillader Amtet sig at henvise til Fogdernes hermed-

følgende Opgaver.

7 . Binæringen

Huusfliden kan antages at staae paa samme Fod, som ved sidst afgivue Indberetning. Grove uldne

Tøiet tilvirkes i de fleste Egne tilstrækkelig til eget Forbrug, og ligesaa grovere Linnedvarer. Paa Ringerige

drives Huusfliden bedst, og der tilvirkes ret smukke Tøiet af Bomuld, ligesom ogsaa en Deel Huusflidspro-

dncter afsættes derfra. J det Hele synes Qvinderne langt bedre at benytte deres Tid til nyttige Arbeider

end Mændene, for hvem de lange Vinteraftener for det meeste gaae tabt. Skibs- og Baadbyggeri drives

ingensteds i Amtet som Næring; thi at enkelte Skibe have været byggede i Hurum for Kjøbmænds Regning

og af fremmede Folk, kan ikke henregnes til nogen Industri for Districtet. Over de i de sidste 5 Aar byg-
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gede Fartøier giver Fogdens Opgave Oplysning. Jagten drives kun i Fjeldbygderne som Næring. En

stor Mængde Vildt af Ryper, Harer og Aarfugle, samt noget Reensdyrkjød affættes om Vinteren fra disse

Egne til Byerne og deraf udføres en Deel til Danmark og England. I de nærmeste Egne — om Byerne

drives vel ogsaa Skjøtteri især om Foraaret og Fuglesangst med Stok og Snarer om Høsten, men det fan-

gede Vildts Mængde er ei stor og afhændes til Byerne. Bjørne og Ulve fanges aarlig i Fjeldbygderne,

men sjelden i de nedre Bygder. Af Fragtfart haves, med Undtagelse af nogen Færdsel med Brænde til

Christiania med Fragtbaade fra Røgen Sogns Østkyst, ingen fast Næring i Amtets Landdistricter, og kun

enkelte Fartøier i Drammen beskjæftiges med Fart mellem Kjøbstæderne. Af Landtransporter er især at be-

mærke den Kjørsel, som Bergværkerne foranledige og af disse især Modums Blaafarveværk, der beskjæftiger

miange Folk i Modum og Eger, hvor”denne Kjørsel-synes at være til Gavn for Almuen. Mellem Christi-

ania og Drammen beskjæftiges Mange ved Landtransporter, og ligesaa mellem Svangstranden og Drammen.

Mellem Kongsberg og Fiskumstranden paa Eget er stadig Transport af Tømmer og Bord, og tildeels

bringes Kornvarer tilbage. Ogsaa mellem Drammen, Hougsund og Vestfossen gaaer stadig Transport af

Varer, der føres paa Baade, hvorved en Deel Mennesker beskjæftiges fornemmelig af Hougsunds og

Vestfossens Indvaanere. Drammens Trælasthandel sysselsætter mange Mennesker ved Brøtning i Vanddra-

gene og Tømmer- og Bordflødning. At disse Transporter i det Hele taget ere til Fordeel for Districtet, kan

ei betvivles, men Udbyttets Størrelse er ei muligt at beregne, da derfor ingen Maalestok haves. I de nær-

mest om Byerne liggende Landdistricter afsætter Landmanden selv sine Producter i Kjøbstædernez i Fjeldeg-

nene derimod, hvor Fædrivten er Hovednæring, skeer Handelen gjennem Opkjøbere, der kjøbe Fækreature og

sælge dem i Byerne. Denne Maade er den gavnligste for Alle, da den lange Transport kun kan lønnes,

naar større Partier kunne bringes i Handelen. Handelsaanden hos Bonden eri visse Egne især i Numme-

dal”·---og Hallingdal voret til en skadelig Høide, da de Yngre derved vænnes til et omflakkende ørkesløst Liv,

ofte henfalde til Udsvævelser og ei sjelden til Uredelighed og Bedragerier, som de ansee for Handelskløgt.

I Amtet ere 30 privilegerede Landhandlere og 65 Gjæstgivere, der dog paa enkelte nær ere tillige Skyds-

skaffere. De almindelige Afsætningssteder sor Producterne gere Drammen og Kongsberg og deels Christiania,

hvad Fedevarer angaaer. Ogsaa ved Modums Blaafarveværk finde Omegnens Beboere Afsætning for en

betydelig Deel Fødevarer. J Amtet haves 2de faste Markeder, nemlig i Drammen og Kongsberg. Ved det

første bestaaer Omsætningen fornemmelig i Heste og Fedevarer, men ved Kongsberg Marked tillige i Kornva-

rer. Markederne synes alt mere og mere at tabe deres Betydning, og foranledige mere Skade og Uorden

end Nytte. '

8. Oeconomislr Luth-1111.

Naar man blot seer hen til de i de sidste 5 Aar i Landdistricterne stiftede Gjældsforpligtelser og de

sammesteds afholdte Erecutioner og lldpantninger, skulde man komme til et sørgeligt Resultat med Hensyn til

Almuens Formuesforfatning. Saaledes vise Sorenskrivernes Opgaver, ati Tidsrummet ere thinglæste Pan-

tehæftelser til et Beløb af 1,067,040 Spd., medens i saunne Tid kun ere aflyste saadanne Hæftelser til et

Beløb af 689,318 Spd. J samme Tidsrum er efter Fogdernes Opgave foretagne 2884 Erecutioner til Be-

løb 169,628 Spd. og 8889 Udpantninger til Beløb 27,667 Spd. Herved maa dog bemærkes, at Fogden

i. Ringerige og Hallingdalen har slaaet Erecntionerne og Udpantningerne sammen i een Sum, hvorfor For-

delingen ei er nøiagtig. Ligesaa sees as Fogdernes Opgaver, at Ereeutionernes Antal har forøget sig aarlig.

Beløbet af Erecntionssummerne var nemlig

i Aaret 1836 ':: 13,799.

- ”4- 1837 = 20,385.

- — 1838 = 35,361.
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i Aaret 1839 = 45,516.

- — 1840 = 54,575.

For en Deel kan man vistnok antage, at de mislige Aaringer, som i den senere Tid have indtruffet, have

virket til Forøgelse as Erecutionernes Antal, idet de have svækket Bondens Evner til at betale; men den

væsentligste Grund maa søges i vor Almues Hovedfeil, slet Oeconomi og Letsindighed i at indgaae Forplig-

telser, hvortil ei haves sikkre Ressourcer. Gjælden har sjelden sin Oprindelse i det Aar, hvori Erecutionen

foretages, men reiser sig fra ældre ofte meget gamle Forpligtelser. Ubesindige Handler og formegen Stolen

paa Udbyttet af Skovdrivten, der er underkastet megen Fluctuation, er den almindeligste Grund til Executio-

ner. Hertil virke ogsaa de i den senere Tid saa hyppige Opkjøb af Fordringer as Personer, der leve af at ind-

drive disse, og der ere Bondens sande Blodigler. Imidlertid lader sig intet udlede af Erecutionernes Antal

til Beviis for Formuessorringelse i det hele District; thi Creditorerne ere for største Deel ogsaa Indvaanere

af Diftrietet, og Fordringen gaaer saaledes fra den ene Haand i den anden.

Hvad Pantsættelserne angaaer, da ere disse hovedsageligen Følger af indgaaedeGaardshandeler, og ofte

er det blot Debitor der forandres, medens Pantesummen er den samme. Efter Sorenskrivernes Opgaver er i

Tidsrummet thinglæste Adkomstbreve til Beløb af 1,881,902 Sdezf Kjøbesummen as det afhændede Gods

forholder sig til Totalbeløbet as de thinglceste Hæstelser = 1 -· 0,57 og til Overskuddet af de thinglæste

Hæstelser mod de aflyste eller til den i Tidsrummet nye skiftede Pantegjæld = 1 — 0,19, et Forhold, der

med Hensyn til Jordegodsprisernes Stigen ikke synes at være usordeelagtigt eller vise nogen Aftagen i For-

muestilftanden.

3 Der er neppe nogen Grund til at antage, at Formuessorsatningen i Districtet, collectiv betragtet, har

gaaet tilbagei det her omhandlede Tidsrum, hvorimod det er antageligt, at Eiendomsfordelingen har foran-

dret sig, især formedelst de flere uheldige Aaringer, der især have virket skadelig paa enkelte Egne og Perso-

ner. Deter naturligt, at naar Befolkningen skrider saa hurtig fremad, som hos os har været Tilfældet,

kunne Erhvervskilderne ei med lige Hurtighed udvikle sig, og som en Følge deraf fordeles Formuen paa slere

Individer, og bliver mindre for hvert Enkelt. Men den samlede Eiendoms Mængde bliver derfor ei mindre,

saalænge der ei mangler Erhverv; og det er ei Mangel paa Erhverv, som plager vore Almuer, men meget

mere Mangel paa Arbeidsomhed og Oeconomi. · Som Beviis for denne Sætnings Rigtighed kan anføres

Arbeidslønnens høie Standpunct og at denne snarere er stigende end synkende, skjønt Pengene have forbedret

sig til Pari. De mislige Aar have vel i visse Egne, især i Fjelddiftrieterne, foraarsaget Mangel paa Arbei-

de, men de Arbeider, som for Statens Regning ere udførte, have betydelig virket til at skaffe Arbeidsmanden

Beskjæftigelse og Følgerne deraf ere iøinefaldende i disse Egne,

Brændeviinsdrikken er i betydelig Aftagende, skjønt de høie Afgifter ikke have virket synderlig til Priser-

nes Forhøielse. Det lader derimod som en vis Foragt for Drankere bliver mere og mere almindelig blandt

den yngre Slægt, og der er Haab om, at Æresfølelsen vil virke hvad ikke Lovbud formaae. Nogen oeco-

nomisk Virkning tør man ogsaa haabe af Sparebankerne, hvoraf flere ere oprettede paa Landet og der synes

at vinde Interesse.

Af vedlagte Opgaver over Tjeneste- og Arbeidslønnen vil naadigst erfares, at hvad forhen om denne

Gjenstand er berørt, forholder sig rigtig. At Tjenestelønnen holder sig saa høi, skjønt alle de Artikler, som

Tjenerne skulle kjøbe, ere faldne i Priis, maa tilskrives Mangel paa Arbeidere, Ulyst til fast Tjeneste og en

stigende Lurus blandt Tjenerne især i Kjøbftæderne. Mangel paa Arbeidere til visse Tider og den høie Ar-

beidsløn, som derfor betales, lokker den yngre Slægt til at tye til Byerne som Dagarbeidere, og den Klage

er ligesaa almindelig som velgrundet, at det bliver alt vanskeligere og vanskeligere at saae skikkelige og due-

lige Tjenestefolk Den høie Tjenesteløn beriger desværre ei Tjenerne; thi den anvendes til Lurusartikler og
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vækker en Forfængelighed hos dem, som virker skadelig paa deres Moralitet, fordi den ei paa lovlig Vei kan

fyldestgjøres.

Det er vist,- at Arbeidslønnen staaer uforholdsmæssig høit til Pengeværdien, især hvad Arbeidslønnen i

Byerne angaaer, og at dette virker skadelig ei alene paa Industrien, men ogsaa paa Arbeiderne, idet de der-

ved forledes til Overdaadighed. Ogsaa tabes en betydelig Arbeidskraft derved, at 4re Dages Arbeide om-

Ugen er tilstrækkelig til Underholdning, og hos Mange de 2 andre Dage anvendes til at.fortære, ei at er-

hverve. Imidlertid er det ikke let hos os at bringe Arbeidslønnen i det „rette Forhold, fordi Forholdene ere

derimod, Det er nemlig kun saare faa Næringsgrene, der beskjæftige Arbeiderne stadigen hele Aaret om, men

til enkelte Tider fordres mange Arbeidere, til andre fast ingen. '

Om Sommeren fordrer Udskibningen og al Bysyssel mange Hænder og da behøves disse ogsaa især til

Bondens Arbeide. Følgen deraf er, at den Ene overbyder den Anden og Arbeidslønnen stiger. " Om Vinte-

ren derimod er Søgningen kun liden og da lide Mange ondt ved at faae Arbeide, hvorved Arbeidslønnen

vel falder for en Tid, men stiger atter, naar Arbeidere søges. Gid blot Arbeidsclassen sparede i de gode

Dage for at kunne modstaae de slette; men desværre er dette ei almindelig Tilfældet.

'J Amtet haves 49324 Mile Hovedvei og 57324 Mile Bygdevei, dervedligeholdes af Almuen. J de se-

nere Aar er kun 178 Miil Hovedvei og 1 Miil Bygdevet ny oparbeidet.

Over Bygdemagazinernes Status indeholde Fogdernes Opgaver det Fornødne.

I Amtets Landdistrict er i de sidste 5 Aar oprettet 3 Sparebanker, nemlig en i Ringerige, en i Modum

og en i Eger. Deres Fond er vel endnu kun lidet, men de ere i Tiltagende og synes at ville faae god

Fremgang. Flere ere paatænkte, men endnu ikke komne istand. Drammen har en vel sunderet Sparebank

og een er oprettet i Kongsberg, hvis Virksomhed imidlertid endnu er ringe. '

Kjøbstæderne.

a. Brummen.

Tidsrummet for denne Indberetning har i det Hele taget været ret gunstig for Udskibningshandelen og

Skibsfarten, idet for den første en taalelig villig Afsætning har fundet Sted og for den sidste Fragterne have

vedligeholdt sig temmelig fordeelagtige. Mindst gunstigt har Aaret 1840 viist sig baade for Udskibningen og

Skibsfarten, og det synes som en Standsning er i Vente. Det Ubestemte i den udenlandske Politik lader

til at svække Speculationsaanden med Hensyn til vore Producter, og det engelske Toldsystem lukker saa at

sige detbrittiske Havne for dem. En Deel Skibe have i Tidsrummet fundet Beskjæftigelse ved Fragtfart fra

Østersøen, og enkelte Skibe have søgt at komme i Fragtfart paa længere Farvande. Nogen stadig Fremgang

i Udskibningshandelen er ikke at vente saalænge det nærværende Toldsystem i Englang vedvarer; thi den,hol-

landske og franske Afsætning er- altid vaklende og afhængig af Conjuncturerne der. Man kan derfor ikke sige

om Handelen med Udlandet har tiltaget eller aftaget i Tidsrummet; thi den varierer ofte i langt kortere Tid.

J det Hele maa den dog antages at have været bedre end i Tidsrummet 1830 — 1835; i alle Fald have

Fragterne holdt sig høiere.

Landdistrieternes Samhandel med Drammen bestaaer hovedsagelig i Salg af Trælast, Afhændelse af Po-

tetes og noget Korn, Slagteqvæg, Fedevarer, Vildt, Huder og Skind. Fra Drammen kjøbes til Landdistric-

terne Korn, Salt, Fiskevarer, Møllestene, Colonial- og Fabrikvarer. At angive denne Omsætning i Talstør-,

relse med nogen Grad af Paalidelighed er ei muligt, da ingen Adgang haves til at faae de nødvendige Op-

lysninger derom. Kornhandelens Omfang er afhængig af Aarsværten,. og derfor høist variabel. I Aarene

1837, 38 og 39 var denne Omsætning temmelig betydelig; derimod har den iAaret 1840 været meget liden.

Detailhandlernes Antal tiltager aarlig, men man seer af Resultaterne, at Forholdet mellem Handlende af
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denne Art og Handelen er overskredet. J Fabrikfliden er i Tidsrummet ingen anden Forandring foregaaet,

end at en Dampmølle er oprettet, hvis Skjæbne dog endnu er uvis. Haandværksdrivten staaer omtrent paa

samme Trin, og nogen mærkelig Forbedring deri kan ei spores.

Drammen har intet Anlæg, der kan henregnes til Bergværksdrivt, ligesom ingen Skibe der ere byggede

is det heromhandlede Tidsrum. Jordbruget indskrænker sig til en Deel Lokkerè paa Byens Grund, der ere

smaa af Omfang, men formedelst god Dyrkning give godt Udbytte. De befalede Opgaver fra Byefogden ved-

lægges underdanigst. i

Med Hensyn til thinglæste og aflyste Pantehæftelser, Erecutioner, samt afhændede Eiendomme i Tids-

rummet gjælder for en Deel hvad forhen ved lignende Opgaver for Landdistricterne er anført, dog maa be-

mærkes, at disse Transactioner for Drammens Vedkommende har større Betydning som Maalestok for de

oeconomiske Forhold i det Hele end for Landdistricterne„fordi en stor Deel af Gjælds- og Erecutions-Belø-

bene tilhører udenbyes Creditorer og saaledes maa udgaae af Stedets Activa. Kjøbmændenes oeconomiske'

Stilling er en lukt Bog for Uvedkommende, og det er kun de udvortes Spor, hvorefter man kan bedømme

den, og selv disse ere ofte høist vildledende. Dog lede de hyppige Fallissementer i den senere Tid til den

Slutning, at Formuestilstanden i det Hele maa ansees at være forringet, saamegetmere som Fallissementerne

ei alene virke paa Fallenterne selv, men og paa de Indvaanere af Stedet, med hvem de have staaet i Han-

delsforbindelse. Imidlertid er Drammens Udskibningshandel af den Beskaffenhed og det Omfang, at nogle

fordeelagtige Aar for Udskibningen snart hæver Formuesforfatningen.

5. Konge-derg.

Kongsberg er som Handelsstad betragtet af saare liden Betydning ogzdette er en naturlig Følge af dens

Beliggenhed. Den har ingen Erporthandelz thi at enkelt Mand der handler med Trælast, som han enten

afsætter som Bygningsmaterial til Horten og Christiania eller sælger til Udskiberne i Drammen, kan ei hen-

føres til denne Categori. Stedet staaer og falder med Sølvværket. Kongsbergs Handel bestaaer fornemme-

lig i Samhandel med Distrietets Opland Nummedal, Sandsvær og den øverste Deel af Eger, hvortil afsæt-

tes Fornødenhedsvarer i egentlig Forstand, som Colonial og Manufacturvarer, og i Forsyning til selve Ste-

det. 1Dog er Handelen med Kornvarer saare ubetydelig, da Søloværket selv forsynet sig med disse, og til-

deels ogsaa de Folk, med hvem de staae i Forbindelse.

Den nye Vei over Meheien synes at have bragt noget mere Liv i Samhandelen med Tellemarken;

imidlertid er Sagen endnu for ny til at deraf noget sikkert Resultat kan udledes.

De befalede Opgaver fra Byfogden vedlægges underdanigst.

Hvad der er sagt om Gjældsforholdene i Landdistrieterne, gjælder for største Deel for Kongsberg, der ei

staaer i nogen directe Forbindelse med Udlandet, og Forholdet mellem afhændede Eiendomme og udstedte Pan-

teforskrivelser synes ikke at vise nogen Aftagen i Formuesforfatningen, især derved, at Eiendomspriserne kjen-

deligen ere stegne i de sidste Aar. Jordbruget paa Byens Territorium udgjør her en større Deel af Nærin-

gen end iDrammen og de fleste andre Byer, da Byen har et ualmindelig stort Territorium, omtrent 122 I]

Miil, ogs de smaa Iordpletter mellem Fjeldene ere vel opdyrkede og give især i fugtige Sonnnere et godt Ud-

bytte. Foruden Kongsbergs Sølvværk har Stedet et Jernværk, hvorom den fornødne Oplysning haves i

1Byfogdens Jndberetning.

Buskeruds Amtscontoir den 10de September 1841.

Underdanigst

G. P. Blom.
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Bilage til foranftaaende Beretning.

a. Forsaavidt Buskeruds Fogderi Vedkommen

Jordbruget.

Den i Tabellen afgivne Oplysning om Opdyrkning af Nyland er kun tilnærmelsesviis og grundet paa

Lensmændenes Skjøn, sammenholdt med andre erfarne Mænds Formening. Dog maa tillige bemærkes, at

et ikke ubetydeligt Areal dyrket Mark igjen er udlagt til Havnegang, eller, efterat være i høi Grad udmav-

ret ved Sæd, henlagt til Hvile i en Tilstand, der kun tilsteder faa og slette Græsarter at fremspire. Sjel-

den gjenlægges en gjødet Ager til Eng, og endnu sjeldnere benyttes kunstige Græsarter blandt Almuen.

Almindelig angives som Grund, at Bonden ikke har Formue til det Udlæg, hertil udfordres, at de kunstige

Græsarter udmavre Jorden, samt at Kreaturerne have vanskeligt for at tygge samme, hvilket Sidste dog kun

kan gjelde Timotheigræsset. J Almindelighed faaer Bonden 2 Aar Havre paa Uyopbrudt Jord uden Hævd,

derpaa hævdes Jorden enten til Byg eller Potetes, hvorpaa igjen saaes Havre i nogle Aar uden Hævd, og

i denne udmavrede Tilstand gjenlægges Jorden til Græs. I enkelte Thinglauge især i Lier har dog Bonden

i senere Tid begyndt at gjeulægge Jorden til Græs, efterat have i 2 Aar saaet Havre uden Hævd, og tre-

die Aar Byg med Hævd. De fleste Potetesagre bruges derimod Aar ud og Aar ind uden Sædskifte. Dyrknings-

redskaberne ere den almindelige Ploug og Haer Rulleharven er langtfra endnu almindelig, derimod har Jern-

plougen i den senere XTid næsten aldeles fortrængt Træplougen. Meget gode Jernplouge forfærdiges i samt-

lige Fogderiets Thinglauge. Tromlen og Ahlen bruges ogsaa, men ere endnu saare lidet udbredte. Af Sæd-

arter ere Havre og Byg de almindeligste, dog dyrkes ogsaa en Deel Rug; noget Thorebyg og lidt Hvede.

Potetesavlen er betydelig, dog har den i de sidste 5 Aar aftaget noget især i Hurmns og- Røgens Thing-

lauge, paa Grund af den der hyppigt indtræffende Tørraadenhed. J Eggedals Anner til Sigdal angives

derimod Potetesavlen at være i Tiltagende, paa Grund af denne Sædarts store Foldighed sammesteds, der

strækker sig fra 10 til 15 Fold og derover. Forholdet mellem Fogderiets Korn- tog Potetesavl kan omtrent

sættes som 1 til 4.., Liin dyrkes paa flere Steder til Huusbehov, Humle derimod meget mindre og Hamp

høist ubetydelig. Frugttræers Dyrkning kan i det Hele taget siges at være i Tiltagende, og der sendes aar-

lig fra enkelte Bygder især fra Lier en Deel Æbler m. m. til Drammen og Christiania til Salg. Hvad der

maa antages saavel i Lier som Eget og Modum at virke meget skadeligt paa Jordbruget, er den i disse Byg-

der stedfindende betydelige Kjørsel, hvorved Jordbruget forsømmes, Qvægholdet formindstes, men Hesteholdet

uforholdsmæssig forøges, uden at forskaffe en større Kraft til Jordens Dyrkning, da Hestene om Baaren ere

udmavrede ved Vinterkjørselen. Paa enkelte Steder fortsættes Kjørsclen endog udover Sommeren. Udsæden

er formeentlig i Tilvæxt, og saavel denne som Foldigheden ere efter flere L.-nsinænds Formening ved sidste

Folketælling for lavt opgiven, paa Grund af Almuens noksom bekjendte Frygt for„ at disse Undersøgelser

gjøres, for derefter at bestemme Skatternes Størrelse.

X Lædrivi.

J Almindelighed ansees Fædrivten at være i samme Tilstand som ved forrige Folketælling; hvorvidt det

rette Tal da blev opgivet er en anden Sag, dog formenes at Opgivelserne i denne Henseende ere tilforlade-

ligere end med Hensyn til Udsæd og Avl, eftersom Sandheden her er vanskeligere at fordølge. TilHeste- og

Qvægracens Forbedring vides Jntet at være gjort med Undtagelse af, at maaskee høist Enkelte — dog vist-

nok udenfor Bondestanden — have ladet deres Hopper bedække af Fuld- eller Halvblodshingste, samt at

Grosserer Tofte i Christiania har søgt at forbedre Faareracen i Hurnm Thinglaug, ved at skjænke Sogne-
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selskabet sammesteds et Par sachsiske og et Par engelske Faar. Paa enkelte Steder, meest i Lier Thinglaug,

har man begyndt at forbedre Engen ved Udsæd af Græsfrø, som Kløver og Vikker, menidetHeleer Dyrknin-

gen af kunstige Græsarter en stor Sjeldenhed. Forholdet mellem Eng- og Agerland er meget vanskeligt at

opgive, om end kun tilnærmelsesviis. Skulde jeg driste mig til at afgive noget Skjøn i saa Henseende, maatte

det blive, at Agerlandet forholder sig til Englandet som 2 til 5. Den samme Vanskelighed indtræder ved at

bestemme Forholdet mellem Gaardenes Besætning samt Korn- og Potetesavlingen. Forholdet vil jeg, men

med stor Uvished, ansætte som 1 Ko til 5 Tønder Korn og 20 Tønder Potetes, naar hertil regnes 1 Hest

til 3 Køer og 1 Sou til hver Ko (som Følge heraf ansætter jeg,*hvilket er forglemt at anføres paa sit Sted,

Kornavlingens Forhold til Potetesavlingen som 1 til 4, Districtet kan som bekjendt ikke brødsøde sine Ind-

vaanere). Gjeder holdes i Almindelighed ikke undtagen i Sigdals Præstegjeld, og disse Dyr kunne derfor

ikke anføres i noget almindeligt Forhold til den øvrige Besætning eller Korn- og Potetesavlingen i Fogderiet.

Med Undtagelse af Eggedals Thinglang frembringer intet Diftrict i Fogderiet Fedevarer til Salg, men

Eggedal udmærker sig i denne Henseende ved at producere baade meget og godt Smør. J det Hele taget

kan Fogderiet ikke undvære Tilførsel as Fedevarer, dog antages Trangen til samme ikke at være betydelig.

Zitondrivt.

Skovene, derfor største Delen bestaae af Gran og Futu, ere i synlig Aftagende, i det Mindste hvad

Dimensionerne angaaer, og, eftersom disse aftage, nødes Eierne, der hente den største Deel af deres contante

Penge af Skovene, at forøge Qvantiteten af det Hugne. Hertil kommer at de sidste Misværtaar have nødt

mange Skoveiere til, uanseet de lave Priser, at forcere Hugsten, forat forskaffe sig Penge til Kornindkjøb.

Skovene angives ogsaa især i Sigdal at medtages ved Odelsindløsningenz thi saasnart Eieren faaer rime-

lig Formodning om, at Odelsprætendenten vil paatale sin Net, søger han strar at nedhugge sin Skov, før

Odelsprocessen begynder. Den største Deel af Trælasten sælges af Producenten som Tømmer, men en Deel

deraf forædles as Kjøberen paa de mange i Drammens Vasdrag liggende privilegerede Sange, der næsten

udelukkende tilhøre Drammens Borgere. Kul tilvirkes kun paa Eger, Modum og i den sydlige Deel af Sig-

dal især til Hassel Jernværks Forsyning. Tilvirkningen for Egers Vedkommende anslaaes til 3500 Læster

og for Modums til 800 do. à 1 Spd. pr. Læst. Andet Brændsel end Veed bruges ikke i Fogderiet, det

skulde da være som en reen Undtagelse, at engelsk Steenkul bruges i enkelte af de i Nærheden af Drammen

beliggende Brændeviinsbrænderier. Enhver Gaard er i Almindelighed forsynet med tilstrækkelig Skov til

Brændsel og Gaardsbrug. Tørvmoser findes paa mange Steder, men de anvendes ikke. Tjære tilvirkes i

alle Bygder til eget Brug, dog antages Sigdal og Modum tilsammen at sælge omtrent 200 Tønder Tjære

aarlig.

Lisbeti.

Fiskeri drives kun i Hurum Præstegjeld som Hovednæring Ferskvandssiskeriet er, med Undtagelse af

Eger, hvor det store Larefiskeri foregaaer, og hvor saavel Elven som Fiskumvandet er temmelig rigt paa Ør-

red, Abor m. m., ubetydeligt. Det største Laresiskeri paa Eget foregaaer ved Hellefos, hvor man antager, at

der i Gjennemsnit fanges 1600 de. Lax aarlig, hvoraf 324 sælges fersk og '24 ved Røgning tilberedes som Kjøb-

mandsvare. Langt betydeligere er Fiskeriet i Christiania- og Dramsfjorden især for Hurums Vedkommende,

hvor 200 à 300 Mennesker derved antages at have deres Hovednæring. Røgen har ogsaa betydelig Andeel

i Fiskeriet i Christianiafjorden, men Fiskeriet drives dog overalt her som Binæring.

Torsk, Rødspette og andre almindelige Fiskearter fanges deels paa Krog, deels i Garn. Til Malrelfi-

skeriet bruges Vad. Dette sidste Fiskeri klages forresten over at være i Aftagende. Da Fisken sælges fersk

til Drammen, Christiania og Kongsberg, er det næsten umuligt at gjøre nogen Beregning over det Qvantum,

der fanges„
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Binæringcr.

Huusflid. Qvinderne forfærdige Uld- og Linnedtøier omtrent til Almuens Behov, men Intet til Salg,

ligesom Mændene forfærdige de nødvendigfte Gaardsredfkabet. Jagten drives i de fleste Præstegjelde mere for

Fornøielsen end for Nyttens Skyld. Eggedals Thinglaug gjør dog herfra en Undtagelse, da herfra udføres

aarlig en stor Deel Harer og Fuglevildt, hvoriblandt nogle hundrede Tyltet Ryper, der sælges i Drammen.

Fragtfatt finder Sted fra Hurum og Røgen til Christiania især med Ved. I Eget drives en livlig Baad-

fart paa Dramselven,da Varer, det transporteres fra Drammen til Kongsberg eller omvendt, bringes paa

Baad 1528 Miil, ligesom de Varer, det bringes fra Drammen til Hassel Jetnværk og Modums Blaafarve-

værk eller omvendt, transportetes paa samme, hvilken Transportmaade ogsaa meget benyttes til de Varer,

der bringes fra eller til de nordligste Thinglauge i Fogderiet. Det et især Indvaanerne i Vestfossen og

Hougsund, der drive denne Fragtfatt paa Dramselven, hvoraf Fortjenesten vistnok ikke er Ubetydelig.

En anden Art af Vandtransport drives saavel paa Modum som Eget med de fra Oplandet kommende

Bjelker og ordinairt Saugtømmer, hvoraf Bjelketne deels opflaades ved Steenberghængslet og føres til Dram-

men, deels tilligemed Tømmeret føres til Saugene, hvorfra Planketne og Bordene transportetes til Dram-

men, hvilket sysselsætter henved 140 Mennesker Sommeren igjennem. Over Eget gaae desuden især om Vin-

teren betydelige Baretransporter tillands saavel mellem Drammen og Kongsbetg som Drammen og de nævnte

Værket, hvilke Transporter forskaffe Egets Indvaanere megen Kjørsel. I Modums Thinglaug finder ogsaa

megen Kjørsel Sted med Malm og Ved og a. d. til Modums Blaafatveværk og Hassel Jernvætk. Liet har

ligeledes ei ubetydelig Kjørsel mellem Drammen og Svangstranden ved Holsfjordens sydligste Bred. Hvorvidt

Kjørselen kan ansees gavnlig for Disttictet, derom har jeg ovenfor under „Jotdbtug” yttret min Mening.

Landmanden afsætter sine Producter fornemmelig i Drammen. En liden Deel af det østlige Eget søger

stildeels ogsaa Kongsberg Hurum og Røgen søge for en Deel Christiania, men dog fornemmelig Drammen

som Matkedsplads. Sigdal og især Eggedal har et godt Marked for sine Producter, især Smør og Ost,

i Modums Blaafarveværks 1000 Arbeidere. J Fogderiet gives der 16 Landhandlere, hvoraf adskillige tillige

drive Gjestgiverie, 32 Gjestgivere, og paa Eget desuden 1 Marketenter, samt i Hurums Thinglaug 2 Høkere,

fortiden 1 Detailhandler og 3 Høkere i Ladestedet Holmsbo, der have Borgerskab til Holmestrand.

Tjenestelønnen er noget forskjelligt Fogderiets forskjellige Thinglauge. J Sigdals, Krydsherreds og

Eggedals Thinglauge varierer en Tjenestedrengs Løn fra 8 til 12 Spd.'om Aaret samt fuldstændig Klædning,

en Tjenestepiges fra 2 til 5 Spd. og complet Klædning. Daglønnen fammesteds er om Sommeren 12 til

16 ß., om Vinteren 6 a 8 ß. og Kosten; paa egen Kost i Almindelighed det Dobbelte. Paa Modum lønnes

en Tjenestekarl i Almindelighed med 30 Spd., en Tjenestepige med 12 Spd. aarlig, og en Daglønnet med

16 ß. og Kosten. Paa Eget varierer en Tjenestekatls Løn fra 20 til 35 Spd., en Tjenestepiges fra 10 til

15 Spd. aarlig samt en simpel Haandværkers fra 12 til 16 ß. daglig og Kosten. J Liet opgives en Tjene-

stekarls Løn at være 24 à 25 Spd. og en Tjenestepiges 12à13 Spd. aarlig. En Dagarbeider lønnes sam-

mesteds med 12 à 16 ß. daglig og Kosten, samt en simpel Haandværker med 1 à 2 Mk. og Kosten. I Rø-

gen ansættes en Tjenestekarls Løn i Almindelighed til 22 Spd. aarlig og en Tjenestepiges til det Halve, og

den almindelige Dagløn om Sommeren at være 24 ß. og om Vinteren 14 ß. I Hutum lønnes en Tjeneste-

karl med 30 Spd. aarlig og en Tjenestepige med 10 Spd. Daglønnen er 12 à 16 ß.

Fogderiets med Hjulvoiturer fatbare Veie udgjøre 31324 Mile Bygdevei og 12324 Mile Hovedvei.

Nogle Thinglauge, som Modum og Røgen, have Læseselskabet rigtignok i en meget indskrænket Maalestok.

Hurum,har ved Grosserer Tostes Gavmildhed erholdt en ikke ubetydelig Deel Bøger, det udlaanes blandt

Almuen.

10
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Saavel Modums som Egers Formandskaber have besluttet Oprettelsen af Sparebanker, der dog endnu

ikke ere traadteiVirksomhed. Til Egers Formandskab er der tillige indkommet et Forslag til en privat Brand-

assurance Indretning, hvorom samme Formandskab dog endnu ikke har fattet nogen Beslutning.

Almuens oeconomiske Forfatning har i det Hele taget i de sidstforløbne 5 Aar forværret sig, med Und-

tagelse af Hurums Thinglaug, hvor Velstanden antages endog at have tiltaget i denne Periode, og Røgens,

hvor Velstanden antages at staae paa samme Punct, som ved Periodens Begyndelse.

G. Hofgaard.

 

5. Forsaavidt Ningerige og Hallingdals Fogderi angaaer.

At afgive med nogenlunde Fuldstændighed Underretning om, hvorvidt Jordegodset her i Districtet besiddes

af Eierne eller er bortfæstet, har ikke været muligt, paa Grund af at ingen Oplysning herom kunde erhol-

des; heller ikke har jeg kunnet komme til Kundskab om, hvorvidt Bøndergodset ligger i Fælledskab eller Udskift-

ning deraf er foregaaet, ligesom heller ingen Oplysning om hvor stor Skjørsel af Bord eller Planker i om-

handlede Tidsrum er foregaaet paa Sangene har været at erhverve; Hvor stort Jordsmon er optaget af

Nyland i det anførte Tidsrum kan ingenlunde med Nøiagtighed opgives, da jeg derom savner al Kundskab

og denne har ikke været at erholde, derimod er Agerdyrkningsmaaden den samme som stedse har været brugt, og de

dertil afbenyttede Redskaber de almindelige ved et Jordbrug, uden at man har sporet nogen forbedret Maade

deri eller Jndførsel af nye Agerdyrkningsredskaber. De almindelige Sædarter ere Rug, Byg, Havre og Hve-

de; dog i Hallingdalen for det meeste kun de 2de førstnævnte Slags. I Ringerige er Liiuavlen kun til

Huusfornødenhed, og af Humle skeer Salg i Hallingdal kun i Districtet.

Frugttræers Opelskning er i Ringeriget temmelig almindelig, uden dog at afgive noget til Assætning ved

Salg.

I Ringerige indskrænker Qvægavlen sig til hvad der nødvendig behøves til Gaardens Drivt; i Halling-

dalen afgiver denne Bedrivt ikke ubetydeligt til Salg, dog troes, at ingen betydelig Forandring deri er fore-

gaaet fiden sidste almindelige Tælling deraf foregik. Nogen indgribende Foranstaltning til Heste-, Qvæg- og

Faare-Racens Forbedring er ikke iværksat, men Englandets Forbedring ved kunstige Foderurter er i stigende

Fremgang. Da Skovene ved en mindre forsigtig Hugst ere stærkt medtagne, er Skovbruget mere i Af- end

Tiltagende; i Hallingdalen er denne Drivt nu kun ubetydelig; Kul- og Tjæretilvirkning skeer kun til Huus-

behov, med Undtagelse af Kuldrivten i Hole Præstegjeld, hvorfra skeer Leverance til Bærums Iernvcerk af

omtrent 8 à 900 Læster aarlig, og Viger og Lunder Annerer, hvorfra skeer et ubetydeligt Udsalg af Tjære.

Hvad Hunsfliden angaaer, da udstrækker den sig for det meeste kun til Almuens eget Forbrug, og endda

neppe nok; kun Hole Bygd paa Ringerige forfærdiger en Deel Hjulredskaber til Salg.

Jagt eller Fuglesangst foregaaer i Fjelddistricterne og afsættes Productet deraf til de omkringliggende

Kjøbstceder. Landtransporter skee igjennem Nordrehougs Hovedsogn og Viger Anner til Valders, men i

saa ubetydelig Grad, at deraf ikke kan paaregnes nogen Indtægt for Districtet. Salget af de faa Produc-

ter, Districtet har at afhænde, skeer til Christiania og Drammen.

Den aarlige Løn for'Tjenestefolk paa Ringerige er 6 à 8 Spd. og fulde Klæder for en Tjenestepige, og

12 à 16 Spd. med Klæder for en Tienestekarl. For Haandarbeidere er i Almindelighed Lønnen 20 à 30
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Skilling daglig; i Hallingdal fæstes Tjenestefolk i Almindelighed ikkun paa Aaremaal, og udføres Gaardsbrn-

get der som oftest ved leiede Folk.

Follum den 9de August 1841.

Kahrs.

 

0. Forsaavidt Nummedal og Sandsværs Fogderiangaaeu

Efter Opfordring til vedkommende Lensmænd om at meddele Oplysningerne, som anbefales i den under

22de Januar s. A. communicerede Kongelige naadigste Resolution af 23de December 1839, angaaende Til-

standen i Distrietet, forsaavidt de senest forløbne 5 Aar betræffer, er fra dem indkommet Beretningerne, jeg

herved tillader mig at oversende.

Af disse fremgaaer det formeentlig, at Hovedsyslerne, Jordbrug, og i øvre Nummedal tillige Fædrivt,

siden seneste Femaarsberetning snarere skulde være i frem- end tilbagegaaende Retning, saaat Opgaverne,

efter den da foretagne Tælling, saavel med Hensyn til det Første som den Sidste med nogen Forøgelse sy-

nes at komme Sandheden temmelig nær. Nogen saa mærkelig Forandring, at den kan være Gjenstand for

særlig at udhæves, er formeentlig ikke forhaanden. De almindeligste Sædarter ere som forhen, Havre, Byg,

Blandingskorn og Potetes. Af Havre og Potetes producerer Sandsvær i gode Aar ei alene det Fornødne

til eget Behov, men ogsaa noget til Salg; Nummedal trænger derimod til alle Sorter Kornkjøb medens det

af Potetes avler saavel til eget Behov, som til Salg, naar kun for Overskuddet var passende Assætnings-

sted, men fra Rolloug og Veglie Sogne, hvor Productionen baade i Qvalitet og Qvantitet er antageligst,

falder Transporten 6 à 7 Mile til Kongsberg for lang. Kun enkelte Indvaanere af Sandsvær have i

senere Aar tillagt sig nogle af den nyere Tids Agerdyrkningsredskaber. Til Engenes, Havnegangenes og

Fjeldbeternes, samt Heste-, Qvæg- og Faareracernes Forædling og Forbedring vides ingen Foranstaltning

føiet. Af Fedevarer samles ei alene det Fornødne, men i Nummedal især i den øverste Deel som forhen til

Salg. Med Dyrkning af Liin, Hamp, Humle og Haveværter samt Frugttræers Opelskning gaaer det som

forhen maadeligt. J Sandsvær opelskes vel'enkelte Frugttræer, men i Nummedal, hvor man tillige har

Climatet at kjæmpe mod, hører saadant til Sjeldenhederne.

Ved Kjøbmændene Thornes og Withs Virksomhed har Skovdrivten, hvori Standsning formeentlig nu

er inddtraadt, især for Nummedal været livlig, om til Fordeel for Skoveierne, som have klaget over lave

Priser, vides dog ikke; men lige-som Skovene her i Districtet ikke længer kunne kaldes betydelige, saa ere de

og ved idelig Hugst af Sagtømmer, Master og Stænger, Sætte- eller Lagterveed og Kultilvirkning i jevnt

Aftagende. Afsætningsstederne saavel for disse Producter-, som Heste, Qvæg, Faar og Fedevarer, ere fornem-

melig Kongsberg og Drammen samt tillige Laurvig, Holmestrand og Tønsberg.

Jagt og Fiskeri høre her til Binæringerne og have lidet at betyde. Huusfliden har samme Standpunct

som ved forrige Indberetning.

I Perioden er i Rolloug Præstegjeld oprettet 2 Landkræmmerier, hvoraf det ene er ledigt, fordi dets

Besidder har søgt bedre Vilkaar paa et andet Sted, og det andet ude af Virksomhed formedelst Opbud. *

I Fogderiet gives 17 Giæstgiverier, hvoraf de 14 tillige ere Skydsstationer, alle lidet søgte og ube-

tydelige.
se
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Størrelsen af et Aars Løn er forskjellig i de forskjellige Sogne og antages for en Tjenestekarl at va-

riere mellem 20 og 30 Spd., for en Tjenestepige ligeledes mellem 10 og 12 Spd. og en Dagleier paa Bon-

dens Kost mellem 12 og 28 ß. daglig.

Districtets med Hjulredskab fremkonnnelige Hovedveie, den over Medheien oparbeidede deri indbefattet,

antages, efter hvad om samme fra gammel Tid er bestemt, at udgjøre 14124 Miil, og Bygdeveiene 13 Do.

Henregnes Medheiveien til Hovedvei, er som saadan i Perioden for dette Districts Vedkommende af ny

oparbeidet 1128 Miil og som Bygdevei fra Svenne Anner om Vatnebryns Vandene til Lyngdals Anner 1 Miil.

Nummedals og Sandsværs Fogedcontoir den 3die Mai 1841.

Bautz.

 

(2. Forsaavidt Kongbergs By angaaer.

Blandt de Landdistricter, med hvilken Byen staaer i Handelsforbindelse, og som forhen næsten udeluk-

kende have været Nummedals og Sandsvcers Præstegjelde og for en ubetydelig Deel den nærmest tilstødende

Deel af Eger, kan nu ogsaa mærkes det betydelige District Tellemarken, efterat en beqvem Communication

dermed ved Istandbringelsen af den nye Vei over Medheien er opnaaet, rimeligen ikke uden Skaar i Skieus

Handel. Det herved foranledigede Tiltagende i Bergstadens ellers ikke betydelige Handelsrørelse har imidler-

tid endnu været af alt for kort Varighed til at nogen udstrakt Erfaring derom kan haves, idet Handelsfor-

bindelsen mellem Kongsberg og Tellemarken hidtil synes hovedsagelig at have indskrænket sig til Forsyning

herfra med Korn, hvormed dette District neppe er overflødig begavet, og Colonialvarer, ligesom Tilfældet er

med Nummedal og Sandsvær. Den i forrige Beretning ommeldte Trælasthandel gjennem Kongsberg har ikke

været i synderligt Tiltagende; den har hovedsagelig bestaaet i enkelt Mands Leverancer til Statens Bærfter

af Producter fra Nummedal, hvorfra ogsaa leveres den største Deel af Skovproducter til Byens Indvaaneres

og de herværende offentlige Jndretningers, fornemmeligen Sølvværkets Behov. Afsætningen af Planker til

andre Steder har snarere været i Af- end Tiltagende. X

Kornforsyningen er fornemmeligen Gjenstand for Sølvværkets, Vaabenfabrikens og Iernværkets Omsorg,

der ikke alene strækker sig til de disse Indretninger nærmest vedkommende Personer,'men ogsaa middelbar til

andre, som med dem staae i Forbindelse, og det Korn, som til saadan Forsyning liciteres, leveres alminde-

ligviis af Drammens Kjøbmænd. Iøvrigt henvises til vedlagte Tabel over de handelsberettigede Borgere m. v.

I Haandværksdrivten spores her ingen væsentlige Fremskridt; siden sidste Beretning har ingen Art af

nye Haandværkere her nedsat sig. Afsætning udenfor Stedet have kun ganske Enkelte, saasom Garverne og

den eneste herværende Reebslager og Kobberslager, ligesom Farverne have deres vigtigste, skjønt dog ei bety-

delige, Søgning fra de tilgrændsende Landdistricter.

Angaaende Fabrikdrivten har jeg, under Henviisning -til den derover hermedfølgende Tabel, kun at

tilføie, at der angaaende det publique Fattigvæsens Arbeidsanstalts Virksomhed er fra Fattigvæsenets Direc-

tion meddeelt det Kongelige Kirkedepartement fuldstændig Beretning, ligesom Mynten og den herværende Krudt-

mølle har været Gjenstand for Forklaring i den det Kgl. Finantsdepartement fra Sølvværksdirectionen med-

deelte Beretning, og om Vaabenfabriken antager jeg at der er gjort behørig Forklaring til det Kgl. Armee-'

departement fra dens Bestyren
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J Henseende til Bergværksdtivten har jeg kun at nævne Sølvværket og Kongsbergs Iernværk; thi

om det nylig i Nærheden as Byen begyndte Anlæg as et Kobberværk vil formeentlig Beretning indkomme

fra Nummedals og Sandsværs Fogderi, inden hvis Grændser det er beliggende. Bemærke maa jeg dog,

at den med dette Anlæg forbundne Virksomhed ogsaa for Kongsberg er kjendeligen velgjørende og at rimeligen

Manges derpaa grundede Forhaabninger ville tilintetgjøres, dersom den ei skulde blive af Varighed. Hvad

Sølvværket angaaer, da har det Kgl. Finantsdepartement derom paa anden Vei modtaget saa fuldstændige

Oplysninger, der allerede ere bragte til almindelig Kundskab, at det vil kvære overflødigt for mig at yttre

mig derover. I Henseende til Kongsbergs Jernværk har jeg intet Væsentligt at tilføie den derom hoslagte

Tabel.

J Jordbruget, som her gjerne kan ansees for en Hovednæringsvei, har der ikke skeet Forbedringer, der

have kunnet tildrage sig Opmærksomhed, omendskjønt det dog i de seneste Aar snarere har gaaet frem end

tilbage derved, at flere af Byens betydeligere 1Iordeiendomme nu ere komne i dristigere Eieres Hænder. De

i forrige Beretning ommeldte Misværtaar paafulgtes af flere, og først det sidstafvigte Aar har bidraget No-

get til Opreisning derfor. Jord som tilhører Communen gives her ikke.

Til det Bidrag til Bedømmelse af Byens almindelige Tilstand, som indeholdes i Opgaven over Afhæn-

delser og Pantsætninger af faste Eiendomme m. v., maa jeg tilføie, at uagtet de Data, som nærværende Be-

retning omfatter i Henseende til almindelig Kjøbstædnæring, just ikke vise Tegn til Opkomst, tvivler jeg dog

ikke om, at den almindelige Velstand her ikke ubetydeligen gaaer frem til det Bedre ved Hjælp af vedvarende

Udvidelse i den for Stedet meest eiendommelige Rørelse, nemlig Drivten af Kongsbergs Sølvværk. Som et

Beviis herpaa kan anføres et kjendeligt Tiltagende i Kjøb- og Salgsværdien for faste Eiendomme, der i de

sidste 4 Aar antages at være forhøiet med mindst 20 Procentoz og ligesom betydelige Bygningsarbeider

ved Sølvværket og Mynten i den senere Tid have beskjæftiget mange forhen arbeidsløse Hænder, saa har og,

skjønt i en mindre Grad, privat Virksomhed i samme Retning viist sig velgjørende.

J Byens vidtløftige Jurisdiction har der forhen været paatænkt en Indskrænkning med Hensyn til Fat-

tigforsørgelsen (see Res. af 3die Aug. 1815), men som, jeg veed ikke af hvilken Grund, ei kom istand (Res.

as 10de Mai 1817). Dens Udstrækning i Længde udgjør mindst een Miil og i Bredde henved en halv.

Byens Veie have ide sidste 4 Aar ikke tiltrængt nogen Hovedforbedring.

En Prøvesparebank er i forrige Aar traadt i Virksomhed, men den er endnu saa ny, at Intet derom

kan siges.

Kongsbergs Byfogedcontoir den 20de Januar 1841.

Jo C. Blot-1.
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Underdanigst Beretning

 

Til Kongen!

Ved naadigst Resolution af 23de December 1839 har Deres Kongelige Majestæt behaget at fastsætte endeel

Bestemmelser, der skulle tiene til Veiledning ved Affattelsen af de Beretninger, som det, efter de naadigste Re-

solutioner af 11texOctober 1825 og 10de September 1827, paaligger de civile Overøvrigheder hvert 5te Aar

at afgive angaaende de dem anbetroede Districters oeconomiske Tilstand.

Da de sidst afgivne Beretninger af den ovenomhandlede Beskaffenhed omfattede de ser Aar fra 1ste Ja-

nuar 1830 til 31te December 1835, ville de Beretninger, der nu afgives, komme til at omfatte Tidsrummet

fra 1ste Januar 1836 til 31te December 1840.

J det Amtet saaledes gaaer over til at afgive den befalede Beretning for Jarlsberg og Laurvigs Amts

Vedkommende for det angivne Tidsrum, skal Man nøiagtig følge den Orden, der er bestemt ved Deres Kon-

gelige Majestæts ovenmeldte naadigste Resolution af 23de December 1839.

44- Landdistrictet0

Jordbrug.

Efter de medfølgende Tabeller er der i Periodens Løb af Nyland opdyrket i Jarlsbergs Fogderi 1258324

Tønder Land og i Laurvigs Fogderi 175 Tønder Land, og maa Grunden til den store Forskjel, der finder

Sted imellem det opdyrkede Areal i Fogderierne, hovedsagelig søges i, at Jarlsbergs Fogderi for største Delen

bestaaer af Selveiergods, i hvilken Henseende det er oplyst, at der ved Periodens Udgang i bemeldte Fogderi

gaves 3133 Jordebrug til en Matriculskyld as 8158 Skylddaler 33 ß., der benyttedes af Eierne selv, og· ikkun

263 Brug til en Skyld af 783 Skylddaler 4 BL 21 ß., der benyttedes afLeilcendinger eller Forpagtere, hvor-

imod enbetydelig Deel af Laurvigs Fogderi bestaaer af Leilændings- og Forpagtningsgods, der ved Udgan-

gen af 1810 udgjorde 590 Jordebrug til en Matriculskyld af 1723 Skylddaler 4 Bi 22923 ß., ligesom Selv-

eiergodset i Fogderiet udgjorde 1122 Jordebrug til en Skyld af 2327 Skylddaler 3 Bi 21123 ß., og altsaa

kun omtrent 600 Dalers Skyld mere end Leilændings- og Forpagtningsgodset. Imidlertid vil det ovenom-

handlede Forhold, der virker skadeligt paa Jordbrugets Opkomst i Laurvigs Fogderi, efterhaanden forandres,
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eftersom det til det forrige Laurvigs Grevskab hørende skovløse Gods Tid efter anden bortsælges, i hvilken

Anledning Man skal tillade sig at oplyse, at, i Følge Opgave fra den nærværende Bestyrer af den omhand-

lede Eiendom, er der i de 5 Aar, der ere Gjenstand for Beretningen, i bemeldte Fogderi solgt 171 Brug,

til en Skyld af 104 SkF 11,5 LJ Tunge, for en Kjøbesum af 157669 Spd. 60 ß., eller circa 1500 Spd.

pr. Ski-I Tunge. F.

Jordbruget, der mere og mere. gaaer over til at blive den vigtigste Erhvervskilde for Amtsdistrictets Ind-

vaanere, maa i Almindelighed ansees for at være i god Opkomft, hvilket dog mere gjælder Jarlsbergs end

Laurvigs Fogderi, hvortil den væsentligste Aarsag allerede ovenfor er berørt. Man begynder nemlig ikke alene

mere og mere at forlade den ældre· mangelfulde Dyrkningsmaade, i det at der lægges større Vind paa at

tillægge Agrene med fuld Hævd eller Gjødsel samt paa at formere Gjødselstoffet, i hvilken sidste Henseende

Districtets Nærhed ved flere Byer og Ladesteder er fordeelagtig for Jordbrugerne formedelst den Adgang, som

derved aabnes til at erholde Gjødselz men man søger ogsaa efterhaanden at anskaffe sig forbedrede Agerdyrk-

nings-Redskaber, i hvilken Anledning det fortjener at bemærkes, at endog de kostbare XRulleharver findes hos

ikke faa Bønder i Jarlsbergs Fogderi. Det bør heller ikke forbigaaes, at et Værkfted for forbedrede Ager-

dyrkningsredskaber, som den nu afgangne Bestyrer af det forrige Agerdyrkningssemiuarium paa Gaarden Sem

iBorre Præstegjeld i Jarlsbergs Fogderi, Overlærer Sverdrup, havde anlagt sammesteds, da Sverdrup

blev Bestyrer af det forrige Laurvigs Grevskab, overflyttedes til Laurvig og sattes i Forbindelse med Fritzø

Jeruværk, af hvis nærværende Beftyrer det fremdeles holdes i Drivt. Man finder det derhos passende her

at bemærke, at det fra førft af paa ovenmeldte Gaard Sem oprettede Agerdyrkning-3seminarium, der senere er

bleven flyttet til Gaarden Rise i Sems Præstegjeld, ogsaa har vedblevet at være i Virksomhed, efterat det

samme forhen tillagte Bidrag af Statscassen var ophørt, og har der efter Opgave fra Seminariets Bestyrer,

Proprietair P. Sverdrup, i Aarene 1836 til 1840 i det Hele været 46 Elever ved Seminariet, hvoraf 38

af Bondestanden og 8 Pensionairer, og af hvilke 21 ere blevne dimitterede fra Seminariet, nemlig 19 af

Bondestanden og 2 Pensionairer.

Amtsdistrictets Hovedsæd er Havre og dyrkes tillige Potetes i betydelig Mængde, samt Rug, Byg, Hvede

og endeel Erter, og maa det antages, at i Særdeleshed Rugavlen har tiltaget i de 5 Aar, der ere Gjen-

stand for nærværende Rapport, hvilket virker fordeelagtigt paa Jordbruget.

Da Districtets Indvaanere afhænde en ikke ubetydelig Deel af Producterne af deres Avl, nemlig især

Havre og Potetes, i de Districtet tilstødende Kjøb- og Ladesteder, nemlig Drammen, Holmestrand, Tønsberg,

Laurvig, Sandessord og Aasgaardstrand, samt i de folkerige Strandsteder Staværn og Frederiksværn samt

Svelvigen med Strømmen, og igjen tilkjøbe sig fornemmelig Rug, er det vanskeligt at afgive nogen bestemt

Formening om, i hvad Forhold Productet af Jordbruget i Diftrictet staaer til Judvaanernes Behov. Imid-

lertid kan det formeentlig antages, at naar der tages Hensyn til, hvad der kan kjøbes for Udbringendet af

Overskuddet, i Særdeleshed af Havre- og Potetesavlen, saa kan Jarlsbergs Fogderi i gode Aar i det Hele

brødføde sig selv, hvilket derimod ikke er Tilfældet med Laurvigs Fögderi. Som Districter i Jarlsberg Fog-

deri, der ikke kunne brødføde sig selv, maa nævnes Laurdals, Anuebo og BorreyPræstegselde samt Nøtterø

og Strømmens Sogne. Paa den anden Side gives derimod adskillige Districter i samme Fogderi, som i Al-

mindelighed have Overskud af deres Avl, saasom Ramuæs, Sems, Sande, Vaale og Skouger Præste-

gjelde. Potetesavlen ansees derhos for i det Hele at afgive et forholdsviis større Overskud end Kornavlen.

Liin, Hamp og Humle dyrkes overalt i Amtsdistrictet, men dog ikke i tilstrækkelig Mængde til Districtets

Behov. Haugeavlen og Opelskningen af Frugttræer maa antages at være i Opkomst, uden dog, med enkelte

Undtagelser, at afgive noget Prodnct til Salg.
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Af en ”heldig Indflydelse paa Jordbruget i Amtsdistrietet maa det antages at være, at Fælledsskab om

Hjemmarken næsten er aldeles ukjendt i Districtet.

Uagtet Aaringerne i Periodens Løb i det Hele ikke have været heldige og endogsaa i 1837 og 1839 va-

re meget uheldige, imedens der egentlig kun gaves et meget godt Aar i Perioden, nemlig 1840, saa troer

Man dog at kunne antage, at Udsædens Størrelse i Districtet har tiltaget ikke ubetydeligt siden sidste Folke-

tælling. Hvad derimod Foldigheden angaaer, da beroer samme hovedsagelig paa Aarets mere eller min-

dre gode Beskaffenhed, men da Dyrkningsmaaden har forbedret sig i Perioden, maa det ogsaa antages, at

Foldigheden i det Hele vil vise sig at være i Tiltagende.

Lædrivt.

J dets Rapport af 13de Februar 1836 bemærkede Amtet, at det var at befrygte, at den slette Høhøst i

Aaret 1835 vilde virke skadeligt paa Districtets Fædrivt.

Det har ogsaa senere viist sig, at den omhandlede Omstændighed i Forbindelse med, at der ogsaa i Lø-

bet af den Periode, nærværende Rapport omfatter, har indtrnffet endeel mindre gode Høaar, har foranlediget

en Formindskelse i Kreaturholdet; men Amtet troer dog at kunne antage, at den gode Indflydelse, som den

tiltagende Lyst til at gjødsle Jorden har havt paa Englandet, i Forbindelse med den gode Høhøst i Aaret

1840, har bragt Kreaturholdet tilbage omtrent til det samme Standpunct, hvorpaa det stod ved Folketællingen

i 1835. Det Samme gjælder formeentlig ogsaa Hesteholdet.

Som Foranstaltninger til Heste-, Qvæg- og Faareracens Forædling kan nævnes, at der paa Jarlsbergs

Hovedgaard er anskaffet en Fuldblodshingst, der ogsaa af Bønderne ikke sjeldent benyttes til deres Heste, samt

en heel Deel Electoralfaar, og have derhos Forskjellige tillagt sig enkelte hollandske Køer. Ogsaa begynder

Man paa mange Steder i Districtet at lægge mere Vind paa at føde Kreaturerne bedre end forhen.

Forholdet imellem Eng- og Agerland samt imellem Besætning og Korn- samt Potetesavlingen antages i

det Hele at være nogenlunde passende, skjøndt Man er tilbøielig til at antage, at der anvendes mere Gjødsel

til Avling af Potetes, derfor en stor Deel sælges bort fra Gaarden, end som kan ansees gavnligt for Jordbruget.

Forøvrigt er formeentlig Fædrivten, endskjøndt den ikke i noget af Amtets Præstegjelde er Hovednærings-

vei, paa det Nærmeste tilstrækkelig til at forsyne saavel Landdistrictet som de i Amtet liggende Kjøb- og Lade-

steder med Fedevarer.

Gjeder haves ikke i nogen betydelig Mængde i Districtet, hvorimod Svineavlen er temmelig betydelig.

Zitovdrivi.

Skovene i Districtet, der stedse aftage i en mere og mere betænkelig Grad, bestaae hovedsagelig i Futu-

og Granskov samt forskjellige Slags Løvskov, hvoriblandt ogsaa noget Eeg. I den sydlige Deel af Districtet

gives der ogsaa endeel Bøgeskov, der dog maa antages at være i stærk Aftagende.

Til Skovenes Aftagen bidrager det væsentlig, at Districtet for en stor Deel forsynet dets temmelig store

Antal Kjøbstædsindvaanere med Brændeveed, Bygningstømmer og Udskibningslast, ligesom ogsaa en betydelig

Deel af den Ovantitet Kul, der benyttes til Fritzø og Eidsfos Jernværker, samt af den Brændeveed, der til-

trænges ved Vallø Saltværk, hvor der dog ogsaa anvendes en ikke ubetydelig Deel Steenkul, erholdes fra

Skove i Districtet. Den betydelige Udvidelse i Hottens Marine-Etablissements Drivt i Slutningen af Peri-

oden bidrager ogsaa til Skovenes Aftagen, i Særdeleshed i Borte Præstegjeld. Imidlertid maa det antages,

at hele Amtsdistrictet endnu er tilstrækkelig forsynet med Skovproducter til eget Behov, med Undtagelse af

Nøtterø og Tjøllings Præstegjelde samt Ramnæs Hovedsogn, og nærmer sig desuden stærk den Tid, da Borre

Præstegjeld ogsaa vil savne den fornødne Skov.
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Den Udskibningslast, som Districtets Indvaanere bringe til Kjøb- og Ladestederne, bestaaer i de saakaldte

hollandske Bjælker, Smaalast, der udskibes til Danmark, endeel Birke- og Orelast af mindre Dimensioner, der

udskibes til Scotland samt Bord og Planker. ,

I Følge de medfølgende Tabeller gaves der i Periodens Løb i Jarlsbergs Fogderi 4 privilegerede og

174 uprivilegercde Saugbrug, hvorpaa i Gjennemsnit aarligen tilvirkedes circa 5900 Tylter Planker og Bord,

og i Laurvigs Fogderi 46 uprivilegerede Sangbrug, hvorpaa i Gjennemsnit tilvirkedes circa 1900 Tylter Plan-

ker og Bord aarlig. Tjæretilvirkning sinder ikke Sted iDistrictet i nogen betydelig Grad. Andre Brænde-

materialier end Veed anvendes næsten aldeles ikke i Districtet.

Lifiieri.

Denne Næringsgreen kan ikke i noget af Amtsdistrictets Præstegjelde betragtes som Hovednæring, men

er dog paa flere Steder i Districtet en ikke uvigtig Binæring. Der fiskes fornemmelig Lar, Makrel, Helle-

flyndre, Torsk, Sild og Hummer. Alene Hummerfifkeriet afgiver en Erportartikkel, og sælges ”Hummeren af

Fiskerne til indenlandske Jnteressentskaber til en accorderet Priis, der for Tiden er 5 ß. pr. Stykke, hvorefter

den igjen afhændes til et Engelsk Hummerhandels-Compagnie, der udfører Hammeren i egne dertil indrette-

de Fartøier.

Ferskvandsfiskeriernei Amtsdistrictet ere i det Hele af mindre Betydenhed, naar nndtages Larefiskeriet paa

enkelte Steder i Laugens Elv og i Særdeleshed ved Kjærø i Laurdals Præstegjeld.

Bjergværksdrivt.

Over Vjergværksdrivten i Jarlsbergs Fogderi følger hermed en Tabel, hvoraf vil sees, at Productet af

det i Hoffs Præstegjeld i bemeldte Fogderi beliggende Eidsfos Iernværk i Aarene 1836 til 1840 i Gjennem-

snit har været circa 2000 SkF Raajern, 600 SkT Støbegods, 550 SkFJ Stangjern og 40 SkS Fiinsme-

degods. Værket har i Slutningen af den Periode, nærværende Rapport omfatter, modtaget betydelige For-

bedringer, og anvendes der nu ophedet Luft ved Jernsmeltningen, hvilket leder til betydelig Besparelse i Kul-

forbruget. Ogsaa var Værket, der har 1 Smelteovn, 2 Stangjernshaunnere, 1 Kniphammer samt 1 Dreier-

værk, og som har 4 Opsyns- og Regnskabsbetjente samt 48 Arbeidere, ved Slutningen af Perioden i en til-

tagende Drivt. Den samme Tabel udviser, at Jarlsbergs eller Konnerud-Værk, der ligger i Skonger Præ-

stegjeld, og som for Tiden kun bestaaer i 1 Spigerhammer og 1 Stangjernshaunner, af hvilke dog den sidste

ikke har været i Drivt i Periodens Løb, har i Aarene 1838, 1839 og 1840 leveret circa 320000 Spiger aarlig.

J Laurvigs Fogderi finder Bjergværksdrivt kun Sted ved Barkevig i Brunlaugnæs Præstegjeld, hvor

Fritzø Værk har en Marsovn, men da dette Værks Hovedsæde maa antages at være Laurvig, hvor dets Be-

stvrelse og flere af dets Indretninger ere, ansees det rettest at omhandle Værket under Eet med ommeldte Kjøbstad.

Af Mineralier, der ikke kunne henregnes til Metaller, har Amtsdistrictet ingen Indtægt, der fortjener at

komme i Betragtning.

øfabrik-- og Haandværksdriun

' Hvad Fabrik- og Haandværksdrivt angaaer, henvises til die medfølgende Tabeller for Amtsdistrictets 2de

Fogderiers Vedkommende, hvoraf sees, at der i Periodens Løb i Jarlsbergs Fogderi gaves 23 Brændeviin-s-

brænderier, der i Gjennemsnit producerede circa 160000 Potter aarlig, og i Laurvigs Fogderi 8 Brænde-

viinsbrænderier, hvoraf kun de 2dei eet Aar producerede 600 Potter. Fremdeles vildet erfares af disse Tabeller,

at der i førstnævnte Fogderi gaves 23 Teglværker, der i Gjennemsnit producerede circa 1,095,000 Muur- og

Tagsteen aarlig, samt i sidstnævnte Fogderi 2de Teglværker, der producerede 42,000 Muursteen og 36,000

Tagsteen aarlig. Af større Kornmøller udvise Tabellerne, at der i Jarlsbergs Fogderi gaves 24, hvorved i

Gjennemsnit formaledes circa 53,000 Tønder Korn aarlig, og iLanrvigs Fogderi 3, hvorved formaledes circa

6000 Tønder Korn aarlig. Efter Tabellen er der i Begyndelsen af Perioden i Skouger Præstjgjeld i Jarls-
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bergs Fogderi oprettet en Blyhvidtfabrik, der i Aarene 1836, 1837 og 1838 i Gjennemsnit leverede circa

8,500 Ø Blyhvidt og 46,000 972" Hvidtelse, men som ikke var i Drivt i Aarene 1839 og 1840.

Samme Tabel udviser ogsaa, at der i Løbet af Perioden er oprettet en Ostefabrik ved Wallø Saltværk,

der i Aarene 1838, 1839 og 1840 i. Gjennemsnit leverede circa 6,500 S Ost aarlig„ samt atxder i Nøttero

Præstegjeld haves en Reberbane, der beskjæftiger 1 Mester og 10 Arbeidere, og som i Gjennemsnit leverede

200 SkØ Tougværk aarlig. Endelig vil det ogsaa sees af den fidftomhandlede Tabel, at Wallø Saltværk

har været i en jævn og god Drivt ”i'hele Periodens Løb, idet at Værket, der beskjæftiger8 Mestere, 80 faste Ar-

beidere og 23 Daglønnere, i Gjennemsnit har leveret 25,800 Tønder Salt aarlig.

Hvad Haandværksdrivt angaaer, da er Amtets Landdistrict i det Hele vel forsynet med de fornødne Haand-

værkere, og gives der i Særdeleshed paa flere Steder duelige Hjulmagere. Af Producterne af Haandværks-

drivten afhændes der kun lidet udenfor selve Landdistrictet, med Undtagelse af endeel simplere Kjøreredskabet;

Binæringen

Huusfliden, der vel ikke kan betragtes forat staae paa noget høit Trin i Amtsdistrictet, antages dog at

være i Tiltagende. Den indskrænker sig hovedsagelig til at producere de simplere Stoffer til Indbyggernes

Klædningsstykker, og hvad der i enkelte Districter tilvirkes til Salg og afsættes i Kjøb- og Ladestederne i Am-

tet, og som”bestaaer i Vadmel, Lærred og Strie, er i det Hele af liden Betydenhed.

Baadbyggeri drives ikke i Districtet som Næringsvei; men Skibsbyggeriet har i Periodens Løb været af

temmelig Betydenhed, hvortil de heldige Conjuncturer for Fragtfarten paa Udlandet i den første Deel af Pe-

rioden ”maa antages væsentlig at have bidraget. Af den medfølgende Tabel over de i Amtsdistricteti Aarene

1836— 1840 byggede Skibe vil det nemlig sees, at der i Amtets Landdistrict i Periodens Løb er bleven byg-

get 24 Skibe til en Drægtighed af 2433122 Commercelæster, af hvilke dog formeentlig endeel ere byggede for

Regning af Kjøbstædsbeboere i Districtet..

Jagt kan i Districtet ikke betragtes som nogen Næringsvei, da dens Udbytte, der i det Væsentlige beslaaet

i en Deel Fuglevildt og Harer, i det Hele kun er af mindre Betydenhed. .

Den indenlandske Fragtfart er ikke af megen Betydenhed i Amtsdistrictet; men derimod er Fragtfarten

paa Udlandet betydelig, da en stor Mængde Skibe hører hjemme iDistrictet, nemlig i Særdeleshed i Nøtterø,

Stokke, Sandeherreds og Sems Præstegjelde, som næsten udelukkende anvendes til Fragtfart paa Udlandet,

hvilkenFart gav et meget godt Resultat i de 4 første Aar af Perioden, men som i 1840 var mindre lønnende,

deels formedelst Synken i Fragterne og deels formedelst Stigen i de Norske Penges Værd, uden at en her-

med svarende Nedsættelse i Udgifterne til Folkehyre m. m. kunde finde Sted. Man er derhos tilbøielig til at

antage, at de heldige Conjuncturer, som i endeel Aar gaves for Skibsfarten, have foranlediget, at der er

bleven speculeret mere i Skibe, end de nærværende Conjuncturer gjøre ønskeligt.

Landtransport af Varer er ikke nogen egentlig Næringsvei i Districtet-, da den i det Væsentlige bestaaer

i, at Landalmuen fører sine egne Producter til Kjøbstæderne og fører tilbage derfra den Varer, de tiltrænger

fra disse. Derimod ere Drivter til Fritzø og Eidsfos Iernværker, i Særdeleshed til det første Værk, ikke

uvigtige Erhvervskilder, og nogen Erhverv finder ogsaa Sted ved Kjørsel af Tømmer, Planker og Bord til

Kjøbstæderne i Districtet, ligesom ogsaa ved om Vinteren for Kjøbmændene i Drammen at kjøre Bjælker og

Planker fra bemeldte Stad til Svelvigen paa Isen, — samt endelig ved Kjørsel ved Marine-Etablissementet

paa Hotten.

Handelen med Landmandens Varer og Producter foregaaer hovedsageligi de i Districtet liggende Kjøb-

Zog Ladesteder samt i den til den nordlige Deel af Amtsdistrictet stødende Kjøbstad Drammen. Landkræmmere

haves ikke i Districtetz dog gives der, efter de Opgaver, man har erholdt fra vedkommende Fogder, i Strand-

sstedet Svelvigeni Jarlsbergs Fogderi 8 Høiere og 2 Marketentere, og i Strandstedet Staværn 1 Grosserer,
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9 Detailhandlere, 9 Høkere og 3 Marketentere. Af Gjæstgiverier til Beqvemmelighed for de Reisende er der

i Iarlsbergs Fogderi 49 og i Laurvigs Fogderi 14. Af Markedet gives der intet i Districtet; men endeel

" af dettes Indvaanere søge til Markederne i Drammen, Kongsberg og Skien.

Amtets Landdistrictg Tilstand i Almindelighed-.

Amtet tillader sig her at vedlægge 2de Tabeller over de i Jarlsberg og Laurvigs Fogderier i hvert af

Aarene 1836 -- 1840 thinglæste og aflæste Gjældsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste Eien-

domme, samt over afhændede Eiendomme og afholdte Erecntions- og Udpantningsforretningers Antal og Be-

løb, hvilke Tabeller ere forfattede overeensstemmende med det ved naadigst Resolution af 6te Mai forrige

Aar befalede Schema.

Endvidere undlader Man ikke her at oplyse, at Størrelsen af et Aars Løn til en Tjenestekarl i Districtet

varierer fra 20 lige ind til 4.0 Spd. aarlig, og for en Tjenestepige fra 8 til 15 Spd. aarlig, men at Man

troer at kunne ansætte den almindelige Løn for Tieneftekarle til 25 og for Tjenestepiger til 10 Spd. aarlig,

naar de Ting, Tjenestefolk i Almindelighed erholde in natnra ved Siden af deres Løn, ansættes i Penge, —

samt at den almindelige Dagløn for en simpel Haandarbeider, skjøndt den varierer efter den forskjellige Grad

af Søgning, antages at ”kunne ansættes til 32 ß. om Sommeren og til 24 ß. om Vinteren.

Milelængden af offentlige Veie i Iarlsbergs Fogderi udgjør af Hovedveie 13324 Mile og af Bygdeveie

36124 Mile, samt i Laurvigs Fogderi af Hovedveie 7128 Mile og af Bygdeveie 11324 Mile, hvoraf Intet er

oparbeidet i Periodens Løb. Efer de hermedfølgende Tabeller havdes der ved Udgangen af 1840iIarlsbergs

Fogderi 4 Bygdemagaziner med en Beholdning8 af 325 Tdr. 5 Skjpr. 17328 Potter Byg og 1593 ' Tdr. 4

Skjpr. 1128 Pot Havre, af hvilken sidfte dog en Deel er solgt til Opførelse af et nyt Magazinhuus i et af

vedkommende Præstegjelde, — famt i Laurvigs Fogderi 4 Bygdemagaziner med en Beholdning af 2 Tdr. 8

Potter Rug, 22 Tdr. 1 Skjeppe, 3 Potter Byg og 1938 Tdr. 5324 Skjpr. Havre, samt en Pengebeholdning

af 259 Spd. 99 ß. e

Af Sparebanker gaves der ved Udgangen af Aaret 1840 ingen i Amtets Landdiftrict, og heller ingen

private Brand- eller Assuranceforeninger.

Hvad Tilstanden i Amtets Landdistrict i Almindelighed angaaer, da anseer Amtetdet som en nødvendig Føl-

ge af de mindre gode saavel Korn- som Høaaringer, der ere indtrufne i Periodens Løb, at dets Indvaanere

i det Hele maae have gaaet noget tilbage i denne. Hertil kommer ogsaa den mere og mere tiltagende Van-

skelighed i at faae laant saakaldte faste Penge paa Eiendomme, som har bidraget til, at ,Vereldiscontering er

bleven temmelig almindelig iblandt Landalmuen i endeel Egne-af Diftrictet imod høi Disconto, der udentvivl

sjelden er under 12 pCto, men ofte overskrider dette; og hvilken Discontering ansees meget— skadelig for Land-

manden saavel paa Grund af den høie Rente, som ingen Iordbruger i længere Tid kan taale at svare af et

Beløb, der udgjør en noget større Deel af hans Eiendoms Værdie, som fordi at Debitorerne derved ofte ud-

sættes for vilkaarlig Behandling af egennyttige Creditorer.

Tabellen for Iarlsbergs Fogderies Vedkommende synes ogsaa at tyde hen paa en Tilbagegang i For-

muesforfatningen, i det at den iblandt Mere Udviser, at Beløbet af de thinglæste Pantehæftelser i Fogderiet

i Periodens Løb udgjorde 529,108 Spd. 6 ß., imedens de aflæste Pantehæftelser ikkun udgjorde 344,283 Spd.

40 ß.; thi vel kunne tilfældige Omstændigheder have havt nogen Indflydelse paa Misforholdet imellem Thing-

læsningernes og Aflæsningernes Beløb; men det er dog ikke Amtet bekjendt, at saadanne Omstændigheder

have fundet Sted i den Grad, at de kunne ansees for tilstrækkelige til at begrunde hiint Misforhold, hvortil

Grunden derfor udentvivl tildeels maa søges i ens Tilbagegang i Indvaanernes Formuesforfatning.

Hvad derimod Tabellen for Laurvigs Fogderi angaaer, da antager Amtet, at der formedelst de betydelige

Beløb, der ere indkomne under Thinglæsningerne og i Særdeleshed under Aflæsningerne, paa Grund as
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Transaetioner, der ere foranledigede ved, at det forrige Laurvigs Grevskab kort forinden Periodens Begyn-

delse overgik i en ny Eiers Besiddelse, ikke af denne Tabel med nogenlunde Sikkerhed kan uddrage noget Re-

sultat i den ovenomhandlede Henseende. -

Med Hensyn til Laurvigs Fogderi maa man her bemærke, at meget for dette Fogderies Opkomst maa

kunne ventes af, at den nærværende Eier af det forrige Laurvigs Grevskab, som allerede tidligere omhandlet,

af det dertil hørende Iordegods, der, ifølge Opgave fra Grevskabets nærværende Bestyrer, ved den nuværende

Eiers Tiltrædelse af Eiendommen Udgjorde 459 Skpd. 1 Lpd. Tunge i Laurvigs Fogderi, foruden 56 Skpd.

15 Lpd. Tunge i Laurdals og Sannikkedals Præstegjelde samt Slemdals Anner tilligemed nogle enkelte Gaarde

iNedenæs og Raabygdelaugets Amt og i Eidanger og Sandsværs Sogne, — efterhaanden afhæuder den

Deel, der ikke kan betragtes som Skov-gods, og hvilken Afhændelse, efter hvad der ovenfor er anført, allerede

har havt en saadan Fremgang, at der i Laurvigs Fogderi i Periodens Løb er bleven solgt 104 Skpd. 11,5

Lpd. Tunge. Forøvrigt antager vistnok Amtet, at en stor Deel af Grevskabets Leilændinger for Tiden ereimaa-

delige Kaar, hvilket i Særdeleshed gjelder Leilændingerne i Hedrums Præstegjeldz men man maa dog som

et Beviis paa, at der har været Anledning for ordentlige og flittige Leilændinger til at spare Noget sammen,

anføre, at af alle dem, der hidtil have kjøbt Eiendomme af det forrige Laurvigs Grevskab, hvilket i Alminde-

lighed er skeet paa den Maade, at 124 eller 123 Deel af Kjøbesnmmen er bleven betalt strar ved Skjødets

Erholdelse og at det øvrige Beløb skal asbetales i 24 à 30 Aar, — og hvilke Kjøbere for en stor Deel

ere forhenværende Leilændinger, har, efter Opgave af Grevskabets Bestyrer, hidtil kun en eneste Kjøber maat-

tet fratræde den kjøbte Eiendom, for ikke at have kunnet præstere Afdrag og Renter. Heller ikke bør det her

være uanmærket, at Grevskabets Leilændinger, efter bemeldte Bestyrers Opgave, til Udgangen af 1840 havde

afbetalt circa 20 pCto af den Gjæld, hvori de stode til Grevskabet ved den nærværende Eiers Tiltrædelse as samme.

13- Kjøb- og Ladestederne. 1.

L a urvig med det sammes Jurisdictiou underliggende 8 a n d ef.j ør d.

Landet.

Laurvigs Handel bestaaer i nogen en 31-08 Handel med andre Kjøbstæder samt med de HandlendeiStaværn,

hvilke sidste hidtil have været forpligtede til at indkjøbe deres Udsalgsvarer i Laurvig, —«1' Detailhandel med

Stedets egne Indvaanere og Beboerne i det tilstødende Landdistrict, Indvaanerne i Staværn og Frederiksværn

indberegnede under de sidste, — samt i Udskibning af Trælast og Jern.

Trælasten, der for største Delen kommer igjennem Laugens Elv fra Nummedals og Sandsværs Fogde-

ti samt Laurdals Præstegjeld, — thi hvad der erholdes af Trælast fra det i Nærheden af Byen liggende

Farrisvand er saare ubetydeligt, — udskibes for en stor Deel i uforædlet Stand til Holland som, Bjæl-

ker, hvis Dimensioner ere 18, 20 til 24 Fods Længde med 10 til 13 Tommers Top, og hvis Indkjøbspriis

i Gjennemsnit har været for 18 Fods pr. Tylt 4 Spd., for 20 Fods 5 Spd. og for 24 Fods 612 Spd.

Endvidere udskibes Planker og Bord fra Fritzø Saugbrug samt fra endeel mindre betydelige Sange i Omeg- 11

nen, og som for en stor Deel gaaer til Fra11krige. Ogsaa udskibes til Scotland en Deel smaa Birke- og Ore-

last. Iernndskibningen bestaaer i Stangjern og Støbegods fra Fritzø Iernværk, og som hovedsagelig udskibes

til Danmark. Efter den medfølgende Tabel var der ved Udgangen af 1840 i Laurvig 4Grosserere, 29 De-

tailhandlere, 27 Høiere, .5 Marketentere og 2 Værtshuusholdere.

Skibsfart. -

Da der i Laurvig eies en betydelig Deel Skibe, hvis Antal er bleven meget forøget paa, Grund af de

gode Fragter, der erholdtes indtil Udgangen af 1839, udgjør Skibsfarten en betydelig Indtægtskilde forI11d-

vaanerne i Laurvig.- Imidlertid beskjæftiger Stedets egen Handel kun faa af dets Skibe, af hvilke de fleste
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anvendes i Fragtfart med Trælast fra Sverige samt fra Christiania, Drammen og andre indenrigske Steder,

og udskibes endogsaa den meste-Deel af den Trælast, der gaaer fra Stedet til Holland, i hollandske Fartøier.

Efter Tabellen havde ved Udgangen af 1840 91 Skippere Borgerskab til Laurvig, af hvilke 37 vare bosatte

paa Stedet og 54 udenfor samme. Som henhørende under Foranstaltninger, Skibsfarten vedkommende, maa

Man her bemærke, at der paa den saakaldte Skottebrygge, der er anlagt for at danne en Havn for mindre

Fartøier, i Periodens Løb i det Hele er bleven anvendt 1981 Spd. 23 ß.

Lyngandværksdrivd

Denne Næringsgreen hæver sig i Laurvig ikke over det sædvanlige Trin, hvorpaa den staaer i Landets

øvrige mindre Byer, og indskrænker sig til at forsyne Stedets Indvaanere og Omegn med de fornødne Haand-

værksarbeider. Noget væsentligt Fremskridt med Hensyn til Haandværksdrivt er der i Laurvig ikke gjort iPe-

riodens Løb. Forøvrigt udviser Tabellen, at der ved Udgangen af 1840 sammesteds gaves 69 Haandværks-

meftere, hvoraf 12. Skomagere i Laug, med 53 Svende og Drenge, samt 22 Haandværkere uden Borgerskab.

Stedet har ogsaa et Bogtrykkeri, hvorfra udgives et Blad under Navn af Jarlsberg og Laurvigs Amtstidende.

Labrilidrivt.

Med Hensyn til Fabrikdrivten henvises til den medfølgende Tabel, hvoraf sees, at samme indskrænker sig

til 3 Tobaksfabrikker, der levere et aarligt Fabricat af 65,000 Bd. forskjellige Tobakssorter, og af hvilke den ene

er af temmelig Betydenhed, da dens Fabricater, der bestaae i Snuus, Røgtobak, Skraatobak og Cigarer,

hvoraf en stor Deel udføres til fremmede Steder, alene opstige til 50,000 SFod. aarlig, — et Møllebrug til-

hørende Eieren af Fritzø Jernværk, hvorved formales 8000 Tdr. Korn aarlig, 5 Brændeviinsbrænderier, af

hvilke dog 3 vare nedlagte ved Periodens Udløb, og hvoraf de tvende i Periodens Løb leverede et aarligt

Fabricat af 130,000 Potter, samt et Saugbrug tilhørende Eieren af Fritzø Jernværk, med Hensyn til hvilket

bemærkes, at det er opført fra ny af i Aarene 1839 og 1840, og at Productet ved samme efter en Opgave

fra Værkets Beftyrelse udgjorde i Periodens Løb:

I 1836.

Planker . . . 71699 til eu Værdi af 16 — 17,000 Spd.

Bord ...675()() . . . . . 6,800 —

I 1837.

Planker . . . 41499 . . . . . 10,000 —

Bord ...65000 . . . . . 6,500 —

I 1838.

Planker . . . 31699 . . . . . 9,500 --

Bord . . . 71499 . . . . . 6,500 —

J 1839.

Planker . . . 19099 . . . . . 5,000 —

Bord 0099 . . . . . 3,600 -

I 1840.

Planker . . 310799 . . . . . 2,500 —

Bord . . . 15600 . . . . . 1,300 —

Det nye Saugbrug bestaaer af 6 verticale Saugblade og 2 Cirkelsauge under eet Tag og beskjæftiger

1 Opsynsmand og 1 Regnskabsbetjent samt 30 faste Arbeidere og Daglønnere. Det er forøvrigt allerede

ved Beretningen om Landdistrietet'anført, at der ved Fritzø Værk tillige er en Fabrik for Agerdyrkningsred-

skaber, der leveret Plouge, Harve, Rulleharve, Ertirpatorer m. m.; men hvis Afsætning hidtil ikke-har været

betydelig.
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Bjergnærkødrint.

Da Bestyrelsen af Fritzø Iernværk har sit Sæde i Laurvig, hvor ogsaa en Deel af Værkets Indretnin-

ger ere beliggende, har man anseet det for rettest at omhandle Værket undereet her. Dette betydelige Værk,

som dets nærværende Eierhar anvendt store Bekostninger paa for at sætte i god Stand, har tvende Mars-

ovne, af hvilke den ene og betydeligste ligger ved Moholt i Slemdals Anuer til Eidangers Præstegjeld, og

den anden ved Bark-evig i Brunlaugnæs Præstegjeld i Laurvigs Fogderi, og 2de fra ny opførte Hammersme-

dier i Laurvig, hvori sindes 7 Færskningshærder med tilhørende 2de Hammere og 3 Rækhammere med Her-

der, samt 1 Boltejernshammer og 2de Spigerhammere. Færskningen ved de omhandlede Hammersmedier,.

til hvilke der fra Moss Iernværk er anskaffet 2de Casse-Blæsemaschiner af Jern og 1 Cylinder-Blæsemaschine,

foregaaer i saakaldte engelske Ovne, og har der været engageret 3de Englændere for at oplære Arbeidere ved

samme. For Tiden arbeides der paa at anbringe varm Luft ved Smeltningen ved Moholts Marsovn, hvor-

tilfra Sverige er anskaffet 1 Cylinder-Blæsemaschine med 3 Cylindere. Ved Marsovneue er der derhos i

Periodens Løb opført 2de Rostovne af nyere og forbedret Indretning. Af Gruber har Værket i Drivt 9

Stykker, beliggende i Tromø Sogn og Øiestad Præstegjeld, samt desuden 2de under Optagning paa Langø

ved Kragerø. Ved Mars-ovnene, af hvilke Moholts Marsovn i Periodens Løb har været iGang ihenved 4

Aar, og Barkevig Marsovn i henved 2124 Aar, haves 2de Betjente og 40 Arbeidere; ved Hammersmedierne

5 à 6 Betjente, af hvilke dog formeentlig endeel tillige ere beskjæftigede ved Værkets Contoir, 2 à 3 Op-

synsmænd og 3.5 à 40 faste Arbeidere, samt ved Gruberne 2 Betjente og 50 Arbeidere. Productionen ved

Værket opgives i den medfølgende Tabet, ligesom der er ved Værkets Gruber i det Hele udbragt ”6 à 7000

T'dr. Malm aarlig i Periodens Løb.

Skibebyggcri.

I Laurvig er i Periodens Løb kun bygget et Skib af 69122 Connnercelæsters Drægtighed.

Jordbrug.

Da Bymarken alene bruges til Sommerhavn for Indbyggernes Kreature, finder der intet egentligt Jord-

brug Sted.

Byens Tilstand i Almindelighed.

Huusfliden staaer ikke paa noget høit Trin i Laurvig-og de saa Fabrieater af samme ere kun til Ind-

vaanerne-3 eget Brug. Baadbyggeri drives ikke paa Stedet. Størrelsen as et Aars Løn for en Tjenestekarl

er fra 25 til 36 Spd. og for en Tjenestepige fra 10 til 16 Spd., og den almindelige Dagløn for en simpel

Haandarbeider fra 30 til 40 ß. om Sommeren og fra 26 til 30 ß. om Vinteren. Laurvig erholdt i Perio-

dens Løb en Sparebank, hvis Plan er approberet ved høieste Resolution af 4de September 1838 og hvis Ude-

staaende Capital ved Udgangen af f. A. udgjorde 9202 Spd. samt Cassebeholdningen 615 Spd. 39 ß., hvor-

hos Indskydernes Tilgodehavende var 9053 Spd. 21 ß. samt Sparebankens eget Fond 764 Spd. 18 ß.

IAaret 1839 paabegyndtes Opførelsen af et nyt Fattighuus til 60 Fattige, der efter Licitation vil koste

5898Spd. og hvortil af en Indvaaner paa Stedet er skjænket 1200 Spd., samt ved høieste Resolution af

12te November 1839 bevilget et Laan af Oplysningsvæfenets Capitalfond, stort 4200 Spd. Endvidere paa-

begyndtes en Reparation paa Laurvigs Kirke, hvortil af samme Fond ved høieste Resolutioner af 13de Decbr.

1839 og 6te April 1841 er bevilget 2de Laan, tilsammen til Beløb 2600 Spd. Laurvigs Middelskole, der i

Aarene 1836 til 1840 i det Hele har erholdt et Tilskud af Bycassen, stort 580 Spd., havde ved Udgangen

af 1840 25 Disciple I 1840 oprettedes der en Søndagsskole paa Stedet.

Hvad Laurvigs Tilstand i Almindelighed angaaer, da antages det, at ligesom Byen med Hensyn til Vel-

stand i en lang Række Aar formeentlig har staaet paa et temmelig lavt Trin iblandt Nigets Kjøbstæder, saa-

ledes har ogsaa Stillingen sammesteds snarere forværret end forbedret sig i de 5 Aar, der ere Gjenstand sor-
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nærværende Rapport, hvorom ogsaa adskillige Fallissements iblandt Stedets Handlende i de senere Aar synes

at vidne. Forøvrigt kan det vistnok ventes, at Byen vil skride fremad, naar den Deel af det, til det forrige

Laurvigs Grevskab hørende Bygselgods, som af Grevskabets nærværende Eier er bestemt til at afhændes, er

gaaet over til at blive Selveiergodsz men skjønt det, efter hvad der ovenfor er anført, allerede er skredet

raskt med denne Afhændelse, ville Virkningerne deraf dog ikke kunne vise sig førend efter længere Tids Forløb.

Noget Resultat i den ovenomhandlende Henseende antages ikke at kunne udledes af Tabellen over de i

Laurvig i hvert af Aarene 1836 — 1840 thinglæste og aflæste Gjældsbreve og Skifteudlæg m. m., hvis be-

tydelige Talstørrelser, hvad Aflæsningen af Pantehæftelser og Afhændelsen af faste Eiendomme angaaer, for

en stor Deel ere foranledigede ved Transactioner, der staae i Forbindelse med det forrige Laurvigs Grevskabs

Afhændelse til dets nærværende Eier. '

8 a n d e fj o r d.

Ljandei.

Denne bestaaer i Sandefjord i Detailhandel med Stedets og Omegnens Beboere og i Trælastudskib-

ning, der er af liden Betydenhed, hvortil den Omstændighed, at Sandefjord intet Basdrag har, væsentlig

bidrager. Trælasten udskibes for det meste til Danmark i smaa Fartøier og kun meget lidet gaaer til Holland

og Frankrige. Den medfølgende Tabel udviser, at der ved Udgangen af 1840 i Sandefjord var 4 Grosse-

rere, 18 Kjøbmænd eller Detailhandlere, 3 Høkere og 4 Marketentere.

Skibsfart. 1 „

J Forhold til dets Størrelse eier Stedet et temmelig betydeligt Antal Skibe, der ligesom de i Laurvig

hjemmehørende Fartøier næsten udelukkende anvendes til Fragtfart. Efter Tabellen havde Stedet ved Udgan-

gen af 1841 31 Skippere, hvoraf 18 bosatte paa Stedet og 13 udenfor samme.

LIanndværliødriun

Denne indskrænker sig i Sandefjord til at forsyne Stedet selv og dets nærmeste Omegn, og er der i

Periodens Løb ikke gjort noget væsentligt Fremskridt i denne Næringsgreen. Tabellen udviser, at der ved

Udgangen af 1840 paa Stedet kun gaves 7 Haandværksmestere med 7 Svende og Drenge.

Labrilidrivn

Af Fabrikker har Sandefjord, efter den medfølgende Tabel,i Periodens Løb ikkun havt 2de Tobaksfabrik-

ker, hvis aarlige Product opgives til 6000 Pd., samt tvende Brændeviinsbrænderier, hvis aarlige Product

opgives til 15 à 16,000 Potter, men af hvilke det ene er blevet nedlagt i Begyndelsen af f. A. og det an-

det i Begyndelsen af d. A.

Bjergvzrrbødrivt

finder ikke Sted i Sandefjord, og ikke heller

Jordbrug,

da Stedet ingen Bymarker har. ,

Zlribøbyggeri

har vel i Periodens Løb ikke været drevet paa selve Stedet; men da flere af dettes Handlende have Skibs-

værfter i Sandefjordsbugten, ere i Aarene 1836 — 1840 flere Fartøier paa disse byggede for Regning af -

Kjøbmænd i Sandefjord, og ere disse Fartøier, som egentlig byggede i Laurvigs Fogderi, anførte derunder

i den nærværende Rapport medfølgende Fortegnelse over de Fartøier, der ere byggede iAmtet i Periodens Løb.

Stedets Tilstand i Almindelighed : '

kan i Periodens Løb i det Hele ikke antages at være skredet fremad; men, ligesom ved Laurvig anført, maa

Forandring til det Bedre heri kunne ventes af den fremadskridende Realisation af det til Laurvigs Grevskab

hørende skovløse Gods. Huusflidcn staaer paa det samme Trin som i Laurvig og Tjenestelønnen er den
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samme som der. Forøvrigt vedlægges en Fortegnelse over de i Sandefjord i hvert af Aarene 1836 — 1840

thinglæste og aflæste Gjældsbreve og Skifteudlæg m. m., hvilken Fortegnelse udviser et betydeligt Misforhold

imellem thinglæste og aflæste Gjældsbreve; men hvoraf man dog ikke troer at kunne udlede noget bestemt Re-

sultat med Hensyn til Dommen, om Stedet i Periodens Løb er gaaet frem eller tilbage i Velstand.

Forinden man forlader Materien om Sandefjord, maa man tilføie ersat Stedet i Løbet af Perioden har

erholdt et Badehuus, der eies af et Actieselskab, og hvis Opførelse har kostet circa 4000 Spd., men som

hidtil ikke har havt den Søgning, som man med Hensyn til Vandets stærke Saltholdighed og den Olnstæn-

dighed, at der paa Stedet findes god Gytje, synes at have havt Grund til at vente.

T ø n ø b e r g .

LjandriY

Tønsbergs Handel indskrænker sig, ved Siden af nogen Trælastudskibning, til Detailhandel med Stedets

egne Indvaanere samt med de omkringliggende Bygder, der vel ikke kunne tilveiebringe betydelige Udskibnings-

artikler, men som ere productive og derfor afgive temmelig mange Fornødenhedsartikler til Salg. Trælasten

udskibes for en stor Deel til Danmark samt tildeels til England og Frankrige. Efter den medfølgende Tabels

Udvisende, gaves der i Tønsberg ved Udgangen af 1840 10 Grosserere, 43 Detailhandlere, 3 Høkere, 1

Marketenter og 17 Værtshuusholdere, som tillige ere Høkere, med 22 Betjente.

Skibsfart.

Stedet eier et betydeligt Antal Fartøier, der for det meste beskjæftiges i Fragtfart fra andre Steder i „

det sydlige Norge samt fra Sverige. Af Skippere have 232 Borgerskab til Stedet, men as hvilke dog kun

32 boe i Tønsberg, da de øvrige for en stor Deel føre Fartøier, der ikke høre hjemme i Tønsberg selv.

Laandoærlisdrivt

staaer i Tønsberg paa den samme Fod, som i de fleste andre mindre Kjøbstæder, og har ikke i nogen Retning

gjort noget væsentligt Fremskridt i Periodens Løb, hvorimod der endogsaa i de senere Aar er sporet nogen

Jndskrænkning i enkelte Grene af samme, nemlig i Garver- og Sadelmagerprofessionerne. Stedet havde ved

Udgangen'af 1840 68 Haandværkere med 53 Svende og Drenge, foruden 18 Frimestere eller Haandværkere

uden·Borgerskab. I 1839 og 1840 er der iTønsberg oprettet 2de Bogtrykkerier, hvorfra udgives 2de Blade,

under Navn af ”Tønsberg Tidende” og „Tønsbergs Merkur.”

Labrilrdrivt

indskrænker sig i Tønsberg efter den medfølgende Tabel til endeel Brændeviinsbrænderier, hvis Antal ved Pe-

riodens Begyndelse var 7, men hvoraf 2de vare nedlagte ved Udgangen af 1840, og hvis Product i samtli-

ge 5 Aar i Gjennemsnit udgjorde circa 50,000 Potter aarlig, et Teglværk, der i Gjennemsnit har leveret

33,000 Tagsteen og 58,000 Muursteen aarlig, 4 Tobaksfabrikker, der have produceret circa 25,000Ø Skraa-

tobak og 1000 (97 Snuustobak aarlig, 1- mindre betydelig Skosværtefabrik og 2 Vindmøller. Tabellen udviser

forøvrigt en betydelig Tilbagegaaen i Brændeviinsbrænderiernes Drivt i Periodens Løb.

Bjergværksdrivt

sinder ikke Sted i Tønsberg.

Zbibøbyggerin

Af Skibe er der i Periodens Løb kun bygget eet i Tønsberg af 20292 Commercelæsters Drægtighed, der

er anført paa den med nærværende Rapport følgende almindelige Tabel over de Skibe, der i Periodens Løb

ere byggede i Amtsdistrictet.

, ' Jordbrug.

Da Tønsberg har betydelige Bymarker, paa hvis Dyrkning Byens Indvaanere lægge særdeles megen Vind, er

Jordbruget ikke uden Vigtighed for Tønsberg By. Afdisse Bymarker er i Periodens Løb optaget eirca 36 Tdr. Land.
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Byens Tilstand i Almindelighed

antages ikke at være gaaet tilbage i de 5 Aar, der ere Gjenstand for nærværende Rapport, hvortil Stedets

Lethed som Levefted betragtet og fornuftig Oeconomie i Judvaanernes Hunsvæsen væsentlig har bidraget.

Den medfølgende Tabel over thinglæste og aflæste Gjældsbreve og Skifteudlceg m. m. viser intet paafaldende

Misforhold, hvad thinglæste og aslæste Pantehæftelser angaaer. Huusfliden formenes at staae paa en ret god

Fod i Tønsberg, og antages Lønnen for Tjenestefolk samt den almindelige Dagløn for simple Haandarbeidere,

i hvilken Henseende ingen speciel Opgave er modtaget fra vedkommende Byfoged, at være den samme som i

Laurvig. Baadbyggerie drives ikke paa Stedet som nogen Næringsvei. I 1837 erholdt Stedet en Søndagsskole.

Som et Foretagende, der gjør Almeenaanden i Tønsberg megen Ære, bør her ikke forbigaaes Oparbei-

delsen af Canalen Piren, der paabegyndtes i 1835 og fuldendtes i Periodens Løb med en Udgivt af circa

12,000 Spd. Canalen har nu en Dybde af 7 Fod med dagligt Vande.

Holmestrand

Ljandeh

Handelen i Holmestrand er af den samme Beskaffenhed, som i de øvrige Byer i Amtet og bestaaer ho-

vedsagelig i Detailhandel med Indvaanerne paa Stedet og i Omegnen, samt i nogen Trælastudskibning. Ud-

førselen af Trælask skeer for største Delen til Holland, og finder ogsaa nogen Afstibning Sted til Frankrige

og England. Efter den medfølgende Tabel er der i Holmestrand 6 Grosserere uden Borgerskab, 24. Detail-

handlere med 19 Betjente, samt 18 Høkere.

Iltibøfari.

Ogsaa Holmestrand eier et betydeligt Antal Skibe, der for en stor Deel anvendes til Fragtfart. I det

Hele have 39 Skippere Borgerskab iHolmestrand, af hvilke 23 ere bosatte i Byen og 16 boe udenfor samme.

Laandnærlisdrivt

stanet i Holmestrand Paa et temmelig lavt Trin, og Haandværkernes Arbeider have, naar undtages Garver-

nes, liden eller ingen Affætning udenfor Byen. Efter den medfølgende Tabel gaves der ved Udgangen af

1840 i Holmestrand 43 Haandværkere med 24 Svende og Drenge, samt 3 Frimeftere Uden Borgerskab.

Labrilidrint.

Af Fabrikker besidder Holmestrand kun 1 Brændeviinsbrænderi, hvormed er forenet et Maltgjøreri samt

en Kornmølle, der drives med Hestekraft, men hvilken Indretning i det Hele standsedes i sidste Halvaar 1839,

— samt 2 Tobaksfabrikker. Efter Opgivende producerede Brændeviinsbrænderiet i Aarene 1836 — 1839

circa 7500 Potter Brændeviin aarlig, og de tvende Tobaksfabrikker i Aarene 1836 — 1840 circa 4700 Pd.

Tobak aarlig.

' Bergværlisdrivt

finder ikke Sted i Holmestrand X

thilisbyggeri.

Efter den med nærværende Rapport følgende almindelige Tabel over de Skibe, der i Periodens Løb ere

byggede i Amtsdistrictet, er der kun bygget eet Skib i Holmestrand i de 5 Aar, nærværende Rapport omfat-

ter, hvilket Skib har en Drægtighed af 46 Commercelæster.

Jørdbrng

har Byen ikke, da den ikke har Bymarker.

Stedets Tilstand i Almindelighed

Uagtet den medfølgende Tabel over thinglæste og aflæste Gjældsbreve og Skifteudlæg m. m. udviser, at

der i Periodens Løb er bleven thinglæst Documenter til et ikke ubetydelig større Beløb end BeiøLbet af de af-
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læste Documenter, troer man dog at kunne antage, at Stedet er skredet fremad i det Tidsrum, der er Gjen-

stand for nærværende Rapport.

Huusfliden antages at staae paa en taalelig god Fod i Holmestrand I Aaret 1839 erholdt Stedet en

saakaldet Haandgjerningsskole. Lønnen for Tjenestefolk antages at kunne ansættes fra 20 til 30 Spd. aarlig

for en Tjenestekarl og fra 10 til 15 Spd. aarlig for en Tjenestepige, og den almindelige Dagløn for en sim-

pel Haandarbeider til 32 ß. Baadbyggerie drives ikke i Holmestrand som nogen Næringsgreen. Paa Ste-

det er i Periodens Løb oprettet en Sparebank, hvis Plan er approberet ved høieste Resolution af 10de April

1838, og hvis udestaaende Capital ved Udgangen as Aaret 1840 var 16,908 Spd. 110 ß., hvoraf Indsky-

dernes tilgodehavende Capital med indestaaende Renter udgjorde 16,233 Spd. 49 ß., og var Sparebankens

eget Fond ttl samme Tid 673 Spd. 99 ß.

J 1840 erholdt Holmestrand en Badehuusindretning, hvis Istandbringelse kostede 2200 Spd., og som

nyder jevnlig Søgning. Paa Brolægningen af Byens Gader er i Periodens Løb anvendt circa 2800 Spd.

Ved høieste Resolution af 7de April 1840 blev Holmestrands Commune af Oplysningsvæsenets Fond bevilget

et Laan, stort 6000 Spd., imod Tilbagebetaling i 28 Aar, for dermed at befrie Byen for endeel ældre Laan,

der have været optagne til Bestridelse af Udgivterne ved forskjellige almeennyttige Foretagender.

Lade-stedet Aasgaardstrand.

Dette Steds Indvaanere ernære-sig hovedsagelig ved Skibsfart, da Stedets Handel, der indskrænker sig

til en høist ubetydelig Udskibning af Trælast og Udsalg af Fornødenhedsartikler til Stedets Indvaanere og

noget Lidet til Indvaanerne i det omkringliggende Landdistrict, i det Hele er meget Ubetydelig. Efter- den

medfølgende Tabel har Stedet 4 Detailhandlere og 5 Hokere, 10 Skippere og 9 Haandværkere uden Borger-

skab. Haandværksdrivten paa Stedet indskrænker sig alene til Indvaanernes eget Behov.

Fabrik- og Bergværksdrivt finder ikke Sted i Aasgaardstrand, og har Stedet ingen Bymarker. Ikke hel-

ler er der i Periodens Løb bygget noget Skib sammesteds. Huusfliden antages at staae paa et lavt Trin i

Aasgaardstrand. Tjenestelønnen er den samme som i Amtets Landdistrict i Almindelighed.

Stedet formenes at være gaaet tilbage i Periodens Løb, og synes der heller ikke for Tiden at være Ud-

sigt til, at Forandring til det Bedre i Fremtiden kan ventes. Hvad thinglæste og aflæste' Pantehæftelser m.

m. for Aasgaardstrands Vekommende angaaer, henvises til Tabellen for Jarlsbergs Fogderi, hvorunder Ste-

det sorterer.

Jarlsberg og Laurvigs Amt den 31te December 1841.

Underdanigst

Ulrich Cappelen.
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Til Følge Deres Kongelige Majestæts naadigste Resolutioner af 11te Octb. 1825 og 10de Sept. 1827

samt 23de Decb. 1839 tillader Amtet sig herved underdanigst at afgive følg-ende

B e r e tn in g

om

Bratsbergs Amts oeconomiske Tilstand fra Begyndelsen af Aaret 1836 til Udgangen as Aaret 1840.

 

4- Landdistrictet.

Jordbruget har her fra Fortiden været meget forsømt, især formedelst Almuens dertil i Almindelighed

lidet tilbøielige Characteer; Kornavlingen har derfor ogsaa i flere Egne været aldeles utilstrækkelig til Folkets

Behov. Imidlertid antages Agerdyrkningen i de senere Aar i begge Fogderier at være gaaen noget frem-

ad, dog mindre ved Hjælp af forbedrede Agerdyrkningsredskaber, som Bonden nødig indlader sig paa, end

vedrden, formedelst uheldige Coniunctnrer, declinerede Skovdrivt, der nemlig har tvunget Almuesmanden

til at lægge mere Vind paa sin Jord og Fædrivt. Opdyrkningen af Nyland er i begge Fogderier ikke bety-

delig; men naar herover med Føie klages, ligesom over den ringe Forbedring, Agerbruget i det Hele offres,

saa maa man fortrinlig søge Grunden hertil i Bondens trykkende Kaar, hvilke ikke synderlig ophiælpes ved

den overhaand tiltagende Udstykning af Eiendommene i flere Egne, der vistnok skaffer en Forøgelse iFolkemceng-

den, men derimod Samfundet kun lidet agtbare Medlemmer til Deeltagelse i dets forskjellige Grene af Virk-

somhed. J Tabellerne vil findes Opgave over Jordebrugenes Antal og Skyld samt de udskistede Brug; men

hvad de sidste angaaer, da er Opgaven mere forfattet efter hvad der omtrent har kunnet lade sig calculere,

end efter en nøiagtig Opmaaling, den man formedelst Jordbrugernes ringe Interesse for Sagen har vanske-

ligt for at faae sig nøiagtig meddeelt.

Det vil af denne Tabel erfares, at Selveiergodset i

0. Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderi forholder sig til de bortfæstede Gaarde omtrent som 5: 1; at

der as 173 Brug er omtrent 125 Deel udskiftet og over 272 Tønder Nyland opdyrket, og i

5. Øvre Tellemarkens Fogderi forholder sig til det bortfæstede som 6: 1; at der af 184 Brug er omtrent

123 Deel udskiftet og omtrent 725 Tønder Land af udyrket Jord opbrudt til Ager.

xsp
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De almindelige Sædarter ere Byg, Havre og Potetes samt Rug og Blandkorn. Udsædeu og dens Fol-

dighed er omtrent den samme som ved sidste Folketælling opgiven. Potetesavlingen giver fremdeles godt Ud-

bytte, og dette vilde ogsaa i Almindelighed være tilstrækkeligt, saafremt Tørraadenheden ikke hjemsøgte Frug-

ten, hvilket der paa mange Steder endnu klages over. Kornavlingen kan antages at staae i Forhold til Po-

tetesavlen som 1: 6, enkelte Egne undtagne, hvor Byg og Havre udsaaes i større Qvantitet.

Liin, Hamp og Humle dyrkes iAlmindelighed ikke, og intetsteds mere end tilHuusbehov. Hangedyrkning

og Opelfkning af Frugttræer skulle paa enkelte Steder tiltage, men staaer i det Hele taget endnu meget tilbage.

Efter den hermed følgende Forteguelse over de i Amtsdistrictet værende Bygdemagaziners Status ved

Udgangen af f. A. havdes i Bygdemagazinerne:

u. J nedre Tellemarkens og Bamble Fogderi:

En Beholdning af 138122 Tønde Byg, — 621 Tønder Havre i Oplag —463 Tønder Byg samt 3305

Tønder Havre i udestaaende Fordringer— og i Pengebeholdninger tilsammen et Beløb as circa 406 Spd.

5. I øvre Tellemarkens Fogderi:

En Beholdning af circa 32-2 Tønder Byg, 75 Tønder Havre i Oplag — 2304 Tønder Byg og 140

Tønder Havre i udestaaende Fordringer — og i Pengebeholdninger tilsammen 489 Spd. 45 ß.

Den ligeledes vedlagte Fortegnelse over de i Amtsdistrictet værende Fabrikker og Manufacturer samt an-

dre Jndustrianlæg ved f. As. Udgang viser, at der paa den Tid gaves 16 Kornmøller, hvorpaa formales

omtrent 30,000 Tønder Korn aarlig. '"

Misvært-Aar indtraf ogsaa her i Aaret- 1839, hvilket gjorde det nødvendigt at komme Almuen til Hjælp,

saavel med Laan til Korns Indkjøb, som af Magazinerne. ' -

Fædrivtem Denne er her i Amtet ingenlunde af nogen Betydenhed, da Græsgangen, med enkelte Und-

tagelser, er for utilstrækkelig til Ovægets stadige Fremfødning. Enkelte Slagteqvæg afsættes i de nærmeste

Byer og Ladesteder. Med Hesteavlingen staaer det endnu tilbage, dog findes hcr gode Brugsheste, der især

ved Kulkjørselen sinde sin fordeelagtige Anvendelse.

Skovdrivtenz Skovene kunne i de sidste 5 Aar, i Almindelighed, antages for at være forringede; Træ-

lastudførselen, paa' sin Side, og den for Jernværkerne nødvendige Kuldrivt, paa sin, har naturligviis ikke kun-

net andet end medtage mangen Skovstrækning, og hvor denne ellers kunde været sparet, have Gaardbrnger-

nes egne Fornødenheder, som Jordbruget ikke af sig selv har været tilstrækkeligt til at afhjælpe, maattet til-

fredsstilles ved Skovdrivten, der især ved Smaalasts-Affætningen har været fordærvelig for dem.

Af medfølgende Fortegnelse vil erfares, hvad der af Tømmermaterialier er tilvirket paa:

u. Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderies 135 Sange, der udgjør omtrent 32,000 Tylter aarlig;

5. Øvre Tellemarkens Fogderies 78 Salige — 5 à 6000 Tylter aarlig.

Udfkibningslasten bestaaer saavel i tilhugne Fyr- og Granbord, som i Spirer, samt Birkelast af forskielli-

ge Dimensioner, som i Planker, Battens og Bord.'" Lastebruget gav i Aarene 1836 og 1837 meget af sig,

men i de senere Aar er det falden betydeligt. Egematerialier hugges enkelte Steder i nedre Tellemarkens og

Bamble Fogderi, men benyttes meest til Skibsbyggeri. Af Tjære-Ovne findes i sidstnævnte District 1, andre

egentlige Ovne findes ikke, da Bonden almindeligviis hjælper stg med en simpel Fordybning i Jorden, men

som afgiver et ringere Product. Til Brændematerialier benyttes kun Veed.

Fiskeri: Dette drives fornemmelig i Eidanger- Bamble-, og Sannikedals Sogne, der strække sig langs

Kysten, og er til Nytte saavel for de fattige Kystbeboere som de nærliggende Kjøb- og Ladesteders Indvaane-

re, men det maa dog i det Hele ansees for en Binæring, som intet Product til Udførsel giver. Østers saa-

velsom Hummer ere dog Gjenstand for Salg her til Nabo-Districterne, dog i smaa Qvantiteter. Andre Fiske-

sorter, saavel tørret som speget, tilfores derimod fra andre Districter.
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J øvre Tellemarkens Fogderi drives Fiskeriet, de mange Indsøer og Elve uagtet, dog kun som Binæringz

kun i Vinje Præftegjeld afkaster det ”en Fangst af nogle 100 BLZ Ørred om Aaret, der gaaer under Navn

af Ragørred. Der fiskes ogsaa Siig og Aborrer, som her kaldes Tryter. Fiskeredskaberne ere uforandrede

de samme.

Bjergværksdrivtr Af den medfølgende Tabel over Bjergværksdrivten i begge Fogderier ved Udgangen

af f. A. vil erfares, at de 3de Værker, Districtet gjemmer, nemlig Holdens, Fossums og Bolvigs, have 100

Jerngrnber og Skjærv, 5 Kobbergruber, der alle bleve optagne i forrige Aar, men kun 1 af dem har været

i Drivt.

Omdals Kobberværk har været nedlagt siden Aaret 1828.. J Laurdals Præstegjeld i øvre Tellemarken gi-

ves 2de Brynesteensbrud, der i de sidste 5 Aar have udbragt omtrent 320,000 St. aarlig.

Holdens saaavelsom Fossnms Værker drives med Kraft, hvorimod Bolvigs, formedelst Eierens Opbud i

Aaret 1839 har været standset, indtil en formuende Kjøbmand i Porsgrund, J. Flood, ved at lade sig samme

nylig tilslaae, har givet grundet Haab om, at det snart vil komme i Gang igjen, og for Fremtiden vorde

bestyret med Kraft og Indsigt. Efter Tabellen have Gruberne i de sidste 5 Aar givet et Product af circa

1000 Tønder Jernmalm aarlig pr. mettilunz og i Henseende til Værkernes Product henvises til Tabellen,

hvoraf erfares, at Udbyttet fra Aaret 1836 til 1840 er forøget særdeles betydeligt. De Oplysninger, som

ihenseende til denne Post forøvrigt kunne være at tilveiebringe, har Amtet søgt indhentede hos Bergmester

Strøm, men uagtet gjentagne Paamindelser derom endnu intet modtaget.

Fabrik- og Industri-Anlæg Over disse Anlæg fremlægges herved en Tabel, hvoraf vil sees, at der

i Amtsdiftrictet gives:

a. I nedre Tellemarkens og Bamble Fogderi 13 Brændeviinsbrænderier og

5. i øvre Tellemarkens Fogderi 86 -Bræudeviinsbrcenderier, — men ligesom mange af disse ikke i de senere

Aar have været i Drivt, saaledes er man formedelst de upaalidelige Opgaver derover, ude af Stand

til at meddele Mængden af Productet. Aarsagen til denne Standsning i Brændeviinsbrændingen maa

vel hovedsageligen tilskrives den forhøiede Productionsafgift, men ogsaa den i den senere Tid aftagne

Nydelse af Productet. Staaer denne sidfte end ikke i Forhold til Brænderiernes Drivt, saalænge Bræn-

devinet indføres andetsteds fra, maa man dog med Glæde erkjende, at Brændeviinsdrikken ogsaa her i

iDistrictet i de sidste 5 Aar har aftaget, hvilket man for største Delen kan tilskrive de oprettede Maade-

holdsforeninger,- — der saavel ved sin umiddelbare Virksomhed blandt de nærmeste Omgivelser, som ved

sit Exempel og Aand har udbredt en Alvors-Stemning iblandt Almuesklassen, der giver Haab om ced-

lere Frugter for Moraliteten i det Hele.

6. 213 Sange med et Product, som ovenfor anført. ,

(2. 16 Teglværker, der med omtrent 38 Arbeidere levere circa 55000 Stk. Steen aarlig.

8. 16 Møllebrug, hvorved formales omtrent 30,000 Tønder Kornvarer aarlig.

Binæringer. Tilvirkning af egne Fornødenheder, som Vadmel, Lærred, Værken og Strie o. dsl. er

det, hvortil Huusfliden almindeligviis indskrænker sig, og det kun til eget Behov. Denne maa i det Hele ta-

get antages endnu at staae paa et lavt Trin, — saavel Klædevarer som finere Linned og Manufacturvarer

fra Byerne kjøbes endnu af mange af Indvaanerne.

Skibs- og Baad-Byggeri. Eftersvedlagte Tabel over de i Tolddistrictet i Aarene 1836240 byggede

Fartøier var der i det Kragerø Tolddistrict underliggende Landdistrict bjemmehørende 14 nybyggede Fartøier

af 1034 Commercelcrsters Drægtighed, hvoraf i samme Tidsrum 7 Fartøier ere solgte, tilsammen dtægtige

498122 Commercelæsterz i Ladestederne Brevig, Stathelle og Langesund 11 hjemmehørende Fartøieraf 862122

Commercelæsters Drægtighed og i det til Langesunds Tolddistrict hørende Landdistrict 10 Fartøier af 935 '22
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Commercelæsters Drægtighed. Desuden skulle, efter vedkommende Fogeds Beretning, 15 Fartøier staae paa

Stabelen i Landdistrictet.

”Skibsfarteen Søfart drives meest af Kystbeboerne i Eidanger, Bamble og Sannikedals Sogne, og

Fragtfarten føres især fra Ladestedernez - 11 Fragtebaade ere i stadig Virksomhed, og skulle indbringe Ei-

erne 100 à 200 Spd.

Af andre Landbo-Næringer maa derhos nævnes:

1. Jagten, der dog er af ringe Betydenhed her i Districtet, dog skydes især i øvre Tellemarken endeel

Tiure og Urfugle, samt i Moland, Vinje og Tind flere hundrede Tylter Ryper aarlig, hvilke afsættes til

de nærmeste Byer, og i de 2de sidstnævnte Præstegjelde skydes en Deel Reensdyr, men hvilke fordetmeste

nedsaltes og fortæres i Districtet.

2. Landtransport af Varer. Den vigtigste er den, som foregaaer mellem Graaten og Fjærestrand samt

imellem Fjærestrand og vestre Porsgrund. Dertil bruges 50 Heste de 3,4 Dele af Aaret- og med hver Hest

fortjenes 60 ß. daglig,-en Indtægt, som flere af Gjerpens og Solums Almner dele. Den anden, men min-

dre betydelige, Land-Transport foregaaer i det ovenfor liggende Holdens Præstegjeld, nemlig fra Nome til

Eiestrand 124 Miil, fra Lundefaret til Saltevje 324 Miil, fra Søboden igjennem Bøe til Sillejord

(Skarkevje) 1324 Miil, samt i Hitterdal fra Tangen til Kroshuus 13,4 Miil og til Tindofet3 Mile.

3. Handel med Landmandens Varer og Producter har ikke tiltaget synderlig siden Loven af 15de Juli

f. A. emanerede. Landkræmmernes med Gjestgiveriernes Antal udgjør

a. J nedre Tellemarkens og Bamble Fogderi 57 og

5. J øvre Tellemarkens Fogderi 48, der fordetmeste tillige ere Skydsskaffere.

De nærmeste Byer Kongsberg for øvre Tellemarken og Skien med Porsgrund og Udstederne ere na-

turligen de Steder, hvor Districtets Producter afsættes; — i Skien fornemmelig ved Markederne.

4. Det fortjener derhos at bemærkes, at Veivæsenet i Amtsdistrictet i de senere Aar er gaaet betydelig

fremad. Ikke alene er det af Statskassen bekostede ny Veianlæg fra Kongsberg gjennem øvre Tellemarken

til Haukeli i Vinje skredet saavidt frem, at det allerede har naaet forbi Vinje, altsaa en Strækning af over

8 à 9 Mile oparbeidet, men Amtets egne af Communen bekostede Veie have i flere Retninger vundet For- ·

bedringer, der fortjene Anerkjendelse, ligesom disse stadige Veiarbeider have givet en heldig Anledning for

mangen brødløs Mand til Fortjeneste og Erhverv for sig og Sine. 1

Milelængden af Districtets med Hjulredskaber fremkommelige Veie udgjør:

a. I nedre Tellemarkens og Bamble Fogderi as Hovedveie 28528 Mile og af Bygdeveie 22728 Mile, hvoraf

kun 728 Miil i de sidste Aar er for Amtets Regning oparbeidet til farbar Vei, nemlig fra Kiil til Kra-

gerø.

5. I øvre Tellemarkens Fogderi 32 Mile, hvoraf 16122 Mile Hovedvei, de øvrige ere i de sidste 5 Aar

til Kjørevei oparbeidet Bygdevei.

I Dagpenge har en Arbeidsmand almindeligviis — paa Huusbondens Kost: 12 à 20 ß. og paa egen

Kost fra 20 til 32 ß. Lønnen for en voxen Tjenestekarl er forskjellig fra 15 til 30 Spdlr. og for en Tjene-

stepige 8 à 12 Spdlr. Bonden lønner somostest kun med Kost og fornødne Klæder.

Hvad Tilstanden i Districtet angaaer, da tør man ikke antage, at denne i det Hele taget er noget savo-

rable. Den hervedfølgende Tabel over afholdte Erecutioner m. v. viser at disse:

a. J nedre Tellemarkens og Bamble Fogderi i de sidste 5 Aar have tiltaget fra (1836) 117 til (1840)

337 Stk., ligesom Udpantningerne fra (1836) 1213 til (1840) 1659;

5. i øvre Tellemarkens Fogderi have været afholdte Erecutioner, ialt 653 Stkr.

i og Udpantninger . . 6479 - og
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saaledes tiltaget fra 1836 til 1840 Erecntionerne 161 Stkr. og derimod Udpantningerne varieret.

Af Gjældsbreve og Skifteudlæg ere:

(2. I nedre Tellemarkens og Tinds Sorenskriveri af 1. . 749

' de 509 aflæste.

6. I Bamble . . . . . . . . . af-8—Ö:2-

, de 401 aslæste.

6. J øvre Tellemarkens vestfjeldske - afJHJ

de 268 aflæste.

(3. . . . . . . . østfjetdste . . af”ß'lè

de 163 aflæstez

hvorved dog af en Sorenskriver (Nielsen) er bemærket, at Opgaven over de passerede Aflæsninger neppe paa

meget nær viser det i Virkeligheden afbetalte Beløb, da Almuesmanden der i Districtet er saa lidet omhygge-

lig for at besørge Aflysning af indfriede Pantehæftelserz ligesom Opgaven over de afhændede eller ved Skifte

udlagte Jordeiendommes Værdi heller ikke antages at angive den virkelige Totalsumma, da der, forsaavidt

Afhændelsesdokumenterne angaaer, saavel fra Forældre til Børn som imellem Andre, har været temmelig almin-

deligt, at man, for at begunstige Kjøberen eller spare paa det stemplede Papir m. v. Omkostninger, angiver

en ringere Stun, end den virkeligen betalte, og i Henseende til Skiftetarterne disse stundom turde være noget

lempede efter en Begunstigelse mod den Løsningsberettigede. '

Enkelte Auctionssalg laborere derhos af en betydelig Misviisning, paa Grund af de Forpligtelser, som

Kjøberen maa overtage udenfor Tilslags-Summen, hvilken sidste dog alene er kommen i Betragtning i Op-

gaven; — en Bemærkning, som vel ogsaa for en Deel gjælder om Opgaverne fra de andre Jurisdictioner.

Af faste Eiendomme ere.afhændede:

a. J nedre Tellemarkens og Tinds Sorenskriveri . . . 574 Stkr.

5. J Bamble . . . . . . . . . . . ? . . 634 -

6. I øvre Tellemarkens vestfjeldske . . . . . . . . 363 -

cr. I . . . . . . østfjeldske . . . . . . . . 303 -

13- Kjøb- og Ladeftederne.

1. Skien og Røre-grundet By med Ladefteder.

Faa Byer have vel en faa fordeelagtig Beliggenhed for Handelen som disse. Øvre og nedre Tellemar-

ken, hvis betydelige Vasdrag gjennem Nordsø Vandet have Udløb forbi disse Byer, samt Gjerpens, Eidan-

gers og tildeels Bamble Præstegjelde udgjøre Byernes betydelige Opland. Vel er dette Opland ikke just det

veldyrkede, frugtbare; -- det kan ei engang brødføde sig selv, mindre forsyne Byerne med Kornvarer; men

een Rigdom gav Naturen det dog, dets betydelige Skovstrækninger, der aarlig yde en Mængde Brug til Af-

sætning, og hvor skulde vel denne naturligere foregaae, end i de nævnte Byer, hvorhen de betydeligste af

Landdistrictets Vanddrage føre? Trælasthandelen synes derfor her at maatte være i fortrinlig Flor. Først

bliver da at omtale Kjøbstædernes

Handel. Samhandelen med Landdistricterne, der væsentligst fra disse Byer maae hente deres Fornøden-

heder saavelsom deres faa Lurusartikler, til- eller aftager, eftersom Laanddistricternes vigtigste Handelsartikkel,

Trælasten, finder Afsætning hos Kjøbstædernes Handlende, eller eftersom Aaret har været mere eller mindre

heldigt for Landmanden. Vel afsætter ogsaa Tellemarken endeel Fedevarer, saasom Smør, Talg og Kjød, til

Byerne; men dette er dog, især hvad de 2de fidstnævnte Artikler angaaer, ikke betydeligt. J de første Aar

af den Periode, som nærværende underdanigste Jndberetning omfatter, nemlig 1836 — 1838, var saaledes
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Samhandelen med Oplandet temmelig livlig, deels fordi Trælasten i disse fandt fordeelagtigt Marked i Byer-

ne, deels paa Grund af de mislige Kornaar i Oplandet, der desaarsag tiltrængte en større Qvantitet Korn-

varer. I 1839 og 1840 har Samhandelen derimod aftaget, tildeels som Følge as, at de lave Priser paa

Trælasten i Udlandet trykkede Judkføbspriserne for Samme ned. Jndkjøbspriserne paa Trælast ere af paali-

delige Mænd opgivne i Tind, Gransherred, Hitterdal og Nordsøstranden at have været saaledes:

a. Langveed, 6 à 11 Tom.s Top, 24 à 40 Fods Længde-

1836 pr. Tylt . . . . . . . . . . . 7 Spd. 4 33s - ß.

1837 - - . . . . . . . . . . . 3 . 3 5

1838 - - . . . . . . . . . . . 4 4 12

1839 - - . . . . . . . . . . . 3 3 23

1940--.....'......3 220

5. Tømmer, 9 à 16 Tom.s Top, 16 à 22 Fods Længde:

1836pt.Tylt 2. 3 21

1837 - - 3 . - 17

1838 - - 3 . 1 12

1839- - .. . 2 2 15

1840 - - . . 2 . 1 19,

hvortil kommer Transportomkostninger,

Langveed. Tømmer-

fra Tind og Gransherred . . 1 à 1122 Spd. 325 à 425 Spd.

fra Hitterdal og Nordsøstranden 425 à 1 Spd. 925 à 325 Spd. pr. Tylt.

Jndkjøbspriser og Drivtsomkostninger for-Trælast i Oplandets øvrige Districter ere kun angivne omtrent-

lig saaledes, at de første skulle være fra 5 til 10920 og de sidste fra 10 til 15920 høiere, end de foran angiv-

ne, for det vestfieldske Tellemarkens Vedkommende.

Hvad Trælasthandelen med Udlandet angaaer, da var denne i Periodens 3de første Aar i Flor. Priser-

ne stode høit, og Udskibningen var derfor ogsaa livlig. I Periodens sidste 2 Aar og fornemmelig i 1840 har

derimod denne Handel ikke været fordeelagtig. Priserne have været lave, og Ladninger skulle være udfkibede

til Cornwall, et af de bedste Markeder, med saa stort Tab, at Afskiberen, foruden at hele Ladningens Værdi

er medgaaet i Omkostninger, endog skal have været nødt til at gjøre Tilskud for at dække Fragten.

Med Hensyn til de øvrige Producter, som Oplandet indfører til Byerne, saasom Smør, Talg, Kjød,

Vildt — i ringe Mængde — og Potetes, bemærkes, at Priserne paa disse Artikler have været saadanne:

pr. BS Smør eller Talg . . - . 1 Spd. 72 ßs à 1 Spd. 96 ß.

- Tønde Potetes . . . . . X. . - 72- à - 98-

Prisen paa Vildt varierer efter dettes Beskaffenhed. Af Slagtesæ indkommer aarlig flere betydelige Driv-

ter, meest Qvier og Køer, hvis Priis, selv under pengetrange Tider, ikkun varierer ubetydeligt. Den er for-

øvrigt selvfølgelig forskjellig efter Slagtets Størrelse og Kiødfuldhed, mellem 10 til 22 Spd. Omsætningen

af indenlandske Varer ved det aarlige Marked i Skien er ei betydelig; med Undtagelse af endeel Skind ind-

skrænker den sig væsentligst til Haandværksarbeider, hvoraf Noget assættes. Markedsbodernes Antal var iAa-

rene 1836 til 1840 i Gjennemsnit aarlig 34. Nogle have overeensstemmende med Pl. af 22de Decbr. 1808

ogsaa her erhvervet Bevilling til Handel en gros; hvoraf dog ingen synderlig Anvendelse er gjort. Fortegnelse

over Byernes Handlende vedlægges. Fra Byerne Skien og Porsgrund Udskibes endeel Jernvarer; men den

betydeligste Erportartikkel saavel fra Byerne som de samme underliggende Ladesteder er Trælasten, hvis Priis

i Udlandet derfor øver en væsentlig Indflydelse paa disse Stedets
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Skibsfart. Imidlertid har Skibsfarten i Periodens Løb i det Hele taget ikke været aldeles ubetydelig,

uagtet de lave Priser paa Trælasten i Udlandet have gjort Afskibningen mindre fordeelagtig. Fragtfarten har

dog været den væsentligste og ere Fragterne opgivne at have været følgende:

 

 

 

 

  

ijunrfrm s Ljuorhen, f 1836 1837 1838 1839 1840 beregnet efter:

Langesunds- nordlige

fjord Frankrig fr. 35 à 40 40 à 4.5 45 à 50 35 à 40 35 à 40 Christiania Standard

40s 5 020 ge 5020 ge 5020 (3- 5 020 037 5 020

London S. 24 à 32 29 à 30 27 à 28 27 à 30 25 à 26 do.

08" 5010 9" 5020 cF' 50,0 cH 50,0 cF 50,0

Btistol S. 42 à 45 ' 45 42 à 45 40 36 5 40 do.

zr 5020 ge 5020 03” 5020 03” 5020 F 5020

Cornwall S. 1660517.90 15 14.9 à 16.6 14 à 15 14 Loadà50 Cubik Fod.

9" 59,0 L 50,0 ÖF 5010 cF 50,0 F 50,0

Sundswall London S. 52. 60 68 62 65 60 Petersburg Standard

ge 5020 ge 5020 Et 5020 00s 5020 çr 5020

. Gothenborg do. 45 . . . . . . . . do.

F 50,0        
Matroshyren har gjennem det hele Tidsrum omtrentlig holdt sig uforanderlig; den betinges enten for

Reisen og varierer da efter dennes Længde og Besværlighed, eller for Maaneden, i hvilket Tilfælde den sæd-

vanligviis er mellem 6 à 8 Spdlr.

Haandværksdrivt. Byernes haandværksdrivende Borgeres Antal har i de sidste 5 Aar ifølge Byfog-

dens Opgave tiltaget betydeligt, ligesom ogsaa deres Arbeider ere gaaede fremad til det Bedre. Denne Frem-

gang skyldes upaatvivlelig for en stor Deel den større Concurrence, som Haandværkernes Forøgelse har aab-

net; men væsentlig skal dog, ifølge Bysogdens Indberetning, den i Skien i 1832 oprettede Tegneskole have

bidraget til denne Fremadskriden. Imidlertid er det kun Snedkerne, der endnu have drevet deres Profession

noget vidt; disse, der ere meget duelige, have afsat endeel Meubler til andre Steder i Riget. Forøvrigt har,

noget Bogbinderarbeide og endeel Hatte undtaget, Haandværksarbeide ikke været afsat udenfor Byerne selv.

I oeconomisk Henseende er derimod Haandværksstanden i Skien i de sidste 5 Aar gaaet tilbage, hvilket vel

tildeels kan tilskrives Forøgelsen af Haandværkernes Antal og de i de senere Aar indtraadte Uheldige Con-

junctnren Fortegnelsen over Byernes Haandværkere vedlægges.

Fabrikdrtvt. Byernes væsentligste Fabrikdrivt er Saugbrugetz men de mislige Handelsconjunèturer i de

senere Aar have bevirket, at dette ikke drives med synderlig Fordeel; imidlertid ere endnu samtlige paa ved-

kommende Fortegnelfe anførte Sange i Drivt den Tid af Aaret da Drivten kan finde Sted. Forøvrigt ha-

ves endeel Tobaksspinderier, Brændeviinsbrænderiet, Teglværk og Møllebrug. Fortegnelse over Fabrikkerne

vedlægges.

Bjergværksdrin gives ikke.

Skibsbyggeri. Dette har i Lustrets Løb ikke været betydeligt, da kun 2 Fartøier i dette Tidsrum ere

byggede i Porsgrund og ingen i Skien. Imidlertid er strar ved denne By, paa Gjemsø Klosters Grund, et

Skibsværft, hvor betydeligt Skibsbyggeri i Aarene 1836 til 1840 har været foretaget. En i ”Nærheden af

Skien anlagt og i Aaret 1840 betydelig udvidet Reberbane leveret det Tougværk, som ved Skibenes Tilrig-

ning behøves, og skal dette Product finde nogen Søgning. Tabel over Skibsværfter vedlægges.3



98 Bratsbergs Amt.

Jordbruget. Skien og Porsgrund eie hver for sig endeel Jorder, som ere bortsatte stykkeviis til For-

skjellige og benyttes deels til Ager- og deels til England. Agerdyrkningen har imidlertid neppe hævet sig

over Middelmaadigheden. Udsæden er angivet for Aaret 1840 paa Skiens Bymark til 16974 Td. Korn og

66 Td. Potetes, samt paa de til Porsgrund hørende Jorder til 181,4 Td. Korn og 333,4 Td. Potetes.

Binæringer. Huussliden eller Industrien angives af Byfogden at være høist ubetydelig, hvilket den for-

meentlig endnu længe vil blive, saalænge den maa concurrere med Udlandets Manufacturer, hvilken Concur-

rence den ei kan bestaae. Af andre Binæringer kan kan nævnes Fiskeri. Dette er for Skiens Vedkommende

indskrænket til noget Larefiskeri i Elven, deels med Garn eller Krog, deels ved Indbygning i Fosserne. Fra

Porsgrund fiskes derimod paa Frier- og Eidanger-Fjorde meest Torsk og Hvidling.

I Ladestederne drives derimod Fiskeri mere og Skien og Porsgrund faae derfor deres meste Fisk fra hine

ved 'Fiskekræmmere, der opkjøbe Fisken udenfor og føre den op igjennem til de nævnte Byer. Dette gjør imid-

lertid, at Fisk i Almindelighed især i Skien er noget, dyr, undtagen naar Garnfiskerne ere meget heldige med

deres Dræt efter Mairel, Hellefisk, etc. Hvad Byer-res Tilstand iAlmindelighed angaaer, skal man tillade

sig at bemærke Følgende: J Skien er i Virksomhed:

1 Sparebank med et Fond ved Udgangen af 1840 af 40,548 Spdlr., hvoraf Eiendom 3260 Spdlr. 36 ß.,

udestaaende i Verelobligationer88,400 Spdlr., i Vexler 135 Spdl. og i Panteobligationer 740 Spdlr. Af

andre Laaneindretninger har Stedet

1 Filialafdeling af Norges Bank, der traadteiVirkfomhed ved Begyndelsen af Aaret 1836; og ifølge

Deres Majestæts naadigste Resolution af 24de Febr. 1837

1 Kongelig Digconteringscommission. Det er vel almindelig erkjendt, at Indretninger, som de nævnte,

ere gavnlige; imidlertid non exiStit 118118 Sine 31111811; og det er nok næsten mindre end tvivlsomt, at Sliens

Indvaanere, især de Handlende, ei retteligen have benyttet den dem ved hine Indretninger aabnede lettere

Adgang til Pengelaan, idet de lokkede derved have sat sig i en Virksomhed, som de under de senere indtraad-

te uheldige Conjuneturer ei have været istand til at soutiuere. Foruden de nævnte offentlige Indretninger

findes ogsaa i disse Byer

1 Assuranceforening for Skibe, kaldet „den første norske Assuranceforening” der bestaaer af 41 Rhe-

dere, hjemmehørende deels i Langesundsfjorden, deels i Kragerø; iForeningen er assureret 75 Skibe og Skibs-

parter tarerede for 291,350 Spdlr.; Foreningens Fond udgjør 26,108 Spdlr. 40 ß., hvoraf dog skal betales

for Havari og Forliis i 1840, Assurance c. 10,000 Spdlr. Foreningens Love ere, under 7de Octbr. d. A.,

tilstillede det kongelige Finants-Departement for at forelægges Deres Kongl. Majestæt med Directionens un-

derdanigste Ansøgning om, at Lovene maae nyde naadigst( Sanction.

Hvad den oeconomiske Tilstcrnd i Skien og Porsgrund angaaer, da er denne upaatvivlelig i de sidste

Aar gaaet tilbage. Det er allerede foran bemærket, at Haandværksclassen smaa antages at være gaaet tilba-

ge i Velstand i de forløbne 5 Aar. De Handlende havde derimod ved Periodens Begyndelse og endnu ind-

til'Udgangen af 1838 at glæde sig ved et gunstigt Marked; den væsentligste Erportartikkel, Trælasten, blev

i Udlandet godt betalt, og den fandt saaledes hjemme Søgning hos Skoveierne. Samhandelen med Oplandet

var derfor ogsaa livlig. I Periodens sidste 2de Aar, 1839 og 1840, har dette forandret sig. Trælasten sank

i Prisen i Udlandet, hvorfor Erportenterne ikke mere kunde betale saa høie Indkjøbspriser. Hertil kom, at

Coursen stadig forbedredes; Kjøbmanden fik vel endnu omtrent samme reelle Værdi for sin Ladning i Udlan-

det; men den nominelle var betydelig mindre. Hjemme vare og ere Forholdene fremdeles ikke forandrede ef-

ter Pengenes større Værd; Bonden og Arbeidsmanden kræve endnu det samme Beløb for deres Varer ellet

deres Arbeide, som før. Dette gjorde, at Trælasthandelen ikke mere kunde drives med Fordeel, og i Perio-

dens Løb have saaledes 4 Trælasthandlere opgivet deres Boer. De Øvrige ”have betydeligen indskrænket deres
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Virksomhed. Af Detailhandlere ere 3 fallerede i det omhandlede Tidsrum, ligesom 1 Høker og 1 ”Skrædder

have opgivet deres Boer til Skifterettens Behandling. 1 Trælasthandler var allerede i 1835 gaaet Fallit.

Det bemærkes, at disse Opgaver ere uddragne af Byfoged Cappelens Indberetning. At Arbeidsmanden, der

væsentlig soutinerer ved Trælasthandleren, under saadanne Omstændigheder maatte gaae tilbage, er indlysende.

Det bemærkes endvidere, at ifølge den fremlagte Tabel ere Pantsættelserne paa faste Eiendomme forøgede,

medens Eiendommene selv ere faldne i Priis. Imidlertid tør man dog vel antage, at Tilbagegangen ikke

har været særdeles betydelig. Men der er indtraadt en Crisis i Handelsverdenen, som har indvirket skadelig

tillige paa andre Forholde. Er Crisen først overstaaet, tør man endnu haabe, at Alt vil blive godt. Med

Hensyn til den tjenende Classe bemærkes, at en Tjenestedreng efter Opgivende faaer 25 til 30 Spdlr., en

Tjenestepige fra 10 til 12 Spdlr. aarlig Løn, og en simpel Arbeidsmand 24 à 28 ß. daglig.

a. Ladeftedet Osebaliliem

Stedet har en Deel Krambod- og Trælast-Handel; men denne har ligesom i Porsgrund aftaget i de, senere

Aar. Haandværksdrivten er ubetydelig og væsentligst indskrænket til Jndvaanernes eget Behov. Jkke bedre

staaer det sig med de øvrige Næringsveie. Fabrikker gives aldeles ikke; derimod har Stedet 1 Skibsværst, der

i Tidsrummets Løb har leveret 1 større Fartøi, og hvorpaa det 2det allerede var sat paa Stabelen inden 5

Aarets Udgang. Nogen mere detailleret Fremstilling af Værftets Virksomhed seer man sig imidlertid ikke-,

istand til at meddele, da de fornødne Materialier dertil ikke ere modtagne fra vedkommende Foged. Med Hen-

syn til Stedets Jordbrug gjælder det samme, som foran er anført om. Jordbruget i det Landdistrict, hvortil

Stedet hører. Af Binæringer drives kun noget ubetydeligt Fiskeri paa Frier- og Eidanger-Fjordene, hvilket

imidlertid ei engang er tilstrækkeligt til Stedets Behov. Heller ikke paa dette Sted have Luftrets uheldige

Conjuncturer været uden skadelig Indflydelse; men Tilbagegangen i oeconomisk Henseende er dog vistnok min-

dre betydelig end i Byerne Skien og Porsgrund, hvortil den vigtigste Aarsag formeentlig er at søge deri, at

Handelsrørelsen·, hvis Aftagen har virket saa skadelig paa hine Byers Velstand, i Ladestedet har været ubety-

delig før dette Tidsrums Begyndelse og følgelig følt mindre Trykket af de uheldige Conjuncturer. Tabel over

Stedets Næringsdrivende vedlægges og over Pantsættelserne ligesaa.

5. Ladeftederne Brevig og Stathellter

Den væsentligste Næringsvei for disse Steder er Handelen, der deels er activ, forsaavidt ikke ubetydelig

Trælast derfra har været udført med Stedernes egne Skibe, deels passiv, da endeel Hollændere og Haand-

veranere aarligen ankomme til Stederne, deels baglastede og deels medbringende Fedevarer, og indtage Træ-

last paa Retouren. Samhandelen med Stedernes Opland, der dannes af endeel af Bamble og Eidanger

Sogne, er kun ubetydelig. Fedevarer indføres, deels fra Holland deels Danmark; endeel Smør, Talg og

Kjød bliver derhos aarlig fra Tellemarken afsat til Brevig, hvorimod Tellebønderne kun sjelden tage deres

Varer i Brevig, da de erholde dem lettere i Skien og Porsgrund, hvorved de ogsaa spare en Deel af Trans-

porten. Ogsaa disse Stedets Handelsrørelse er i de senere Aar betydelig lammet ved de samme Omstændig-

heder, som forhen ere anførte; alene i 1840 have 2de af Brevigs vigtigste Trælasthandlere været nødte til at

standse. At de Øvrige under Conjuncturer, som de nærværende, indskrænke deres Virksomhed, er naturligt-.

Haandværksdrivten i Ladestederne har i Qvinqvenniet ikke gjort noget Fremskridt; den er udelukkende

indskrænket til Jndvaanernes Behov.

Fabrikdrivten er ogsaa ubetydelig; Brevig har et Tobaksspinderi, der er oprettet i 1838, og et Kalk-

brænderi, oprettet i 1839. Hvad Productetaf disse Fabrikker har udgjort aarlig, vil naadigst erfares af

vedlagte Tabel. Stathelle havde ved Periodens Begyndelse et Brændeviinsbrænderi, som i 1837 blev ned-

lagt. I Periodens Løb er der i disse Ladesteder bygget 9 større Fartøier af samlet Drægtighed, som medføl-

gende Tabel viser; men hvilke Skibsværfter Stederne have, eller den nærmeste Detail ved deres-'c Drivt, for-
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maaer man ikke at oplyse, da de fra vedkommende Foged forlangte Oplysninger i denne Henseende ei endnu

ere modtagne. Stederne eie ingen Jord.

At Stederne ved Udgangen af 1840 vare gaaede tilbage i oeconomisk Henseende, antages utvivlsomt.

Med Hensyn til de hertil virkende Aarsager henvises underdanigst til hvad der foran er yttret om Byerne

Skien og Porsgrund. Tjenestefolks Løn er opgivet — i Brevig: for en Pige 8 à 10 Spd. chenestedrenge

haves ikke), i Stathelle: for en Tjenestedreng 30 Spd. og for en Pige 10 Spd. og 2 Par Sko. Tabel

over næringsdrivende Borgere hosfølger saavelsom over Pantsættelser m. v.

6. Ladestedet La ng e sund

deler med Hensyn til Handel, Søfart og Næringsdrivt fælles Skjebne med Brevig og Stathelle. Af Fabrik-

ket har Stedet kun en Reberbane, hvis aarlige Product naadigst vil erfares af vedlagte Tabel. Paa Stedet

er fra 1836 til 1840 bygget tvende Fartøier, hvis Drægtighed vedlagte Tabel viser; forøvrigt kunne de

nærmere Detailler, betræffende Skibsbyggeriet i Langesund, ei opgives af samme Grund, som foran ved Bre-

vig er bemærket. Stedet eierikke Jord. Med Hensyn til Stedets oeconomiske Forfatning, der udentvivl er

slettere ved Qvinqvenniets Slutning end ved dets Begyndelse, vover Amtet underdanigst at henholde sig til

hvad der ved de øvrige Ladesteder samt Skien og Porsgrund er anført. Løn for Tjenestetyende er opgivet

at udgjøre for en Tjenestedreng c. 30 Spd. og for en Pige 10 Spd. aarlig. Haandarbeidere betales om

Sommeren med 30 ß. og om Vinteren med 24 ß. daglig Underdanigst vedlagte Tabel indeholder Opgave

over Stedets Næringsdrivende, og en anden Tabel lige Opgave over Pantehæftelser m. v.

Hvad angaaer de nævnte Ladesteder skal Amtet forøvrigt underdanigst henholde sig til dets under 24deJuni

d. A.til den kongelige norske Regjering indgivne Udkast til Lov om adskillige omfattende Forandringer i Ju-

risdictionsvæsenet, saavel i de bemeldte Ladesteder, som i Byerne Skien og Porsgrund.

2. Kragerø By.

Handel. Som for Skien og Porsgrund bemærket, er ogsaa for Kragerø Trælasten den vigtigste Erport-

artikel. Der indføres Korn og Fedevarer, noget Muur- og Tagsteen, noget Tougværk, foruden- de sædvan-

lige Manufactnr-, Fabrik- og Colonial-Varer. Byen er af Naturen ikke saa heldig situeret som Skien og

Porsgrund; den har kun et indskrænket Opland i Præstegjeldet Drangedal, Anneret Sannikedal og en Deel

af Bamble Sogn. Ikke desto mindre har Byens udenlandske Handel jævnlig været meget livlig. Ogsaa her

har dog Tidernes Tryk lammet Rørelsen, hvortil de samme Omstændigheder have virket, som ved Amtets

andre 2de Kjøbstæder anført. Jndkjøbspriserne paa Trælast ere opgivne saaledes:

pr. Tylt Bjelker af 18 til 24 Fods Længde . . . 4 til 7 Spd.

pr. Tylt Tømmer af 14— 16 F. L. 101,2 à 11 T. Top 2122 til 4Spd.,

Drivtsomkostningerne angives fra Torrisdal til 325 à 1 Spd. pr. Tylt og fra Drangedal vg Sannikedal til

1,5 à 3,10 Spd.

Priserne i Udlandet ere angivne at have været i Aarene 1836 til 1838:

i Frankrige pr. 3ts. Planker 22 à 26Cts. pr. løbende Fod, Fragt indberegnetz

- Bjelker 1125 à 11,2 fr. pr. Cubikfodz

Holland - do 36 à 38 fl. pr. Tylt.

J Aarene 1839 og 1840: ,„

i Frankrige for 3t.s Planker 18 à 22Cts. pr. løbende Fod, Fragt indberegnet;

- Bjelker 1 à 1125 fr. pr. Cubikod;

i Holland - do. 30 à 36 fl. pr. Tylt.

' Handelen med Oplandet er ikke ubetydelig, da Landdistrirtet langtfra kan brødføde sig selv, ligesom Kra-

gerø er den Kjøbstad, hvor Bønderne fra Drangedal og Sannikedal nærmest erholde deres faa Fornødenheds-
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og Lurnsartikler. Handelen varierer forøvrigt ogsaa her, som foran anført ved Skien og Porsgrund, efter

Conjuncturerne og de mere eller mindre heldige Korn-Aar i Oplandet. Dette kan ikke forsyne Byen med de

fornødne Fedevarer, hvoraf kun endeel Smør, Talg, Kjød og Vildt indkommer; sin væsentligste Forsyning i

denne Henseende faaer Kragerø deels fra Danmark, deels fra Holland. Vedkommende Tabel indeholder Op-

gave over Kragerø Byes Handlende.

Skibsfart. Naar et saa lidet Sted som Kragerø har et saa stort Antal større Fartøier (39 Styk. med

en Drægtighed af 2983 Commercelæster), maa nødvendigviis Fragtfarten være den væsentligste Deel af Ste-

dets Søfart. Dette har ogsaa i- Qvinqvenniets Løb været Tilfældet i Kragerø, idet kun 15 Skibe, drægtige

748 Commercelæster, have været i Fart fra Hjemstedet, medens 24 Skibe, drægtige 2235 Commercelæster,

have faret for Fragt. Fragterne ere opgivne at have været saaeledes:

 

 

 

 

 

Hvorfra. Ljunrhem 1836- 1837 8 1838 1839 1840 beregnet efter:

Dranxmen 1 Holland 22 à 26 fl. 24 à 28 fl. 26 à 30 fl. 26 à 24 fl.22 à 24 fl. Tylt Bjetken

Gothenborg London 39 à 40 S. 44 à 46 S. 48 à 50 S. 48 à 44 S. 40 à 38 S. Petersb. Standard.

Sundswall nordl.,Frankr., 80 fr. 84 à 86 fr. 95 à 100 fr. 100 à 90 fr. 80 fr. do.          

Matroshyren fastsættes ogsaa her deels for Reisen, deels for Maaneden, i hvilket sidste Tilfælde den

sædvanligen har været mellem 61,2 à 772 Spdlr.; den skal i Løbet af den Periode, Indberetningen omfatter,

have holdt sig omtrentlig uforandret i gode og slette Aar. Dette i Forbindelse med lave Fragter og høie

Priser paa Alt, hvad der udkræves til Skibets Udrustning og Proviantering, skal have gjort de sidste Aars

Fragtfart meget ufordeelagtig. I Tidsrummet er et af Stedets Skibe gaaet til det sorte Hav og et med

Fragt til Brasilien. Skibsrhederne ere i 1839 tiltraadte den første norske Assurance-Forening i Skien (see

foran under Skien in til-0). Vedkommende Tabel viser Antallet af Skippere i Kragerø.

Haandværtjndrivn I denne Henseende staaer Kragerø tilbage for Amtets øvrige Kjøbstæden Som as

Tabellerne naadigst vil erfares, har Byen langt flere Haandværkere end den i Forhold til sin Folkemængde

kan ernære. Men disse skulle for det Meste være uduelige Subjecter, der, spærrede Adgang til Erhverv paa

større Steder formedelst deres Uduelighed og Uorden, have fundet Kragerø, hvor intet Laug eristerer, at være

det beqvemmeste Sted til at prøve Lykken. De have derfor ikke kunnet bevirke nogen Concurrence, uden hvil-

ken ingen Fremadskriden er at vente. Kun 2de af Stedets Mestere skulle i foranførte Henseende gjøre en

Undtagelse.

Fabrikdrivt. Stedets Fabrikdrivt er yderst ubetydelig og indskrænker sig væsentlig til Fabrikation af

endeel Skraatobak. Byen havde ved Periodens Begyndelse et Brændeviinsbrænderi, der imidlertid under 30te

Sept. 1839 er nedlagt. Derimod er i 1837 oprettet et Ølbryggeri. Vedkommende Tabel indeholder For-

tegnelse over disse Fabrikker, deres Producter og de ved samme beskjæftigede Arbeidere.

Bjergværksdrin gives det ikke. '

Skibsbyggert har, selv under de sidste Aars mindre heldige Conjuncturer, ikke været ubetydeligt i Kra-

gerø, eller rettere i Kragerø Omegn, da Stedets Indvaanere, fordi Terrainet i Byen kun levnet liden Plads

til saadan Bedrivt, have deres fleste Skibsværfter i det tilstødende .Landdistrict. Paa samtlige Værster i og

udenfor Kragerø ere for Byens Indvaaneres Regning i Periodens Løb bygget 13 Fartøier af 934 Tommer-

celæsters Drægtighed. Af disse Fartøier er kun et bygget for Salg. Fartøiernes Rigning foregaaer iByen,

og indenlandsk Tougværk bliver herved mere og mere benyttet.
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Jordbruget. Byen eier ingen Jord, saa at der følgelig heller ikke inden dens Grændser eristerer Jord-

brug; derimod skal Hangedyrkningen, forsaavidt Terrainet hertil levnet Plads, drives med Lyst og Climatet

være gunstigt selv for Opelskning af de finere Frugtsorter.

Binæringer. Som i Skien og Porsgrund, saa er ogsaa Huugsliden her yderst ringe, hvortil de samme

Aarsager virke, som ved hine Steder ere anførte. Fiskeriet afgiver, paa Grund af Byens Beliggenhed lige ved

Søen, et ringe Bidrag til Arbeidsclassens Underholdning.

Med Hensyn til Byens Tilstand i Almindelighed anføres, at der i 1840 dersteds er oprettet en

Sparebank, med et oprindeligt Fond af 600 Spdlr. Til Haandværkeres Dannelse har Byen derhos isam-

meAar faaet en Søndagsskole, hvortil af Kæmnercassen aarlig ydes et Bidrag af 30 Spdlr. For en bedre

Indretning af Byens Brand-, Vand- og Veivæfen er i Periodens Løb gjort meget; men det synes næsten

som Localiteten lægger uovervindelige Hindringer i Veien for disse vigtige Jndretningers Fuldkommengjørelse.

Til Byen, der forhen kun vandverts stod i Forbindelse med det tilstødende Landdistrict, fører nu en paa 1

Miils Længde for Amtsveicassens Regning anlagt ny Bei.

sHvad Byens oeconomiske-Tilstand angaaer, da gjælder her omtrent det Samme som4 anført for Skien

og Porsgrund. Dog er Stillingen bedre, fordi der paa Stedet fandtes en 'større, tildeels af Fædrene ned-

arvet, Velstand; men man mærker dog kjendelig Tidernes Tryk, idet selv de drivtigste Handelsmænd indskræn-

ke deres Virksomhed, hvilket gjør, at mange Arbeidsmænd, der under heldigere Conjunetnrer fandt Erhverv

hos hine, nu blive brødløse. Lønnen for en Tjenestekarl er opgivet at være 30 Spdlr. og for en Pige 10

à 12 Spdlr. aarlig. Daglønnen for en simpel Haandarbeider anslaaes for Sommeren til 32 ß. og for

Vinteren til 28 ß. daglig.

Anmærkning. Jdet jeg slutter denne Rapport troer jeg at burde underdanigst tilføie, at Aarsagen til den

Ufuldstændighed og de øvrige Mangler, den maatte befindes at laborere af, for en stor Deel er at

søge i den liden Tid og korte Forberedelse, der har været mig levnet til dette Arbeides nogenlunde

forsvarlige, endsige ønskelige, Udførelse, da jeg, som bekjendt, først i Løbet af forrige Maaned over-

tog den midlertidige Bestyrelse af Amtmandskabet, og med de ufuldstændige Materialier, som da

fandtes, strar maatte skride til Paabegyndelsen deraf, esteri over 1122 Aar at have været fjernet

fra Amtsdistrictets Forretninger, og altsaa udenfor den Erfaringskreds, hvorfra de til det omhandle-

de Arbeide fornødne Data og selv indsamlede Oplysninger stulle hentes.

Bratsbergs Amt den 31te October 1841.

Underdanigst

F. C. Hansen,

Foged i Laurvigs Fogderi

, og

1). t. fungerende Amtmand i Brons-

berg Amt. --



Nedenæs og Naabygdelaugets Amt.

 

Til Kongen!

Tilfølge Deres Kongelige Majestæts naadigste Resolutioner af 11te October 1825, 10de September

1827 og 23de December 1839, samt 6te Mai 1840 skulde jeg ikke undlade herved underdanigst at afgive føl-

gende Jndberetning om Nedenæs og Raabygdelaugets Amts oeconomiske Tilstand ved Udgangen af Aaret 1840.

4- Landdistrictet,

bestaaende af 2de Fogderier, navnligen Nedenæs og Raabygdelaugets Fogderier.

Jordbruget. Opdyrkning as Nyland antages ikke at have været af nogen stor Betydenhed i de sidst

forløbne 5 Aar, men med Nøiagtighed kan Arealet ikke opgives, da derom mangler paalidelige Underretningen

Den gamle Sædvane altid at benytte eet og det samme Stykke til Ager og Eng, som har havt en skadelig

Indvirkning paa Agerbrugets Fremme, aftager Noget, men det er forbunden med store Bekostninger og kræ-

ver betydelige Forskud heri at gjøre nogen indgribende Forandring. Opdyrkning af Myreland har heller ikke

været af stor Betydenhed, thi Myrelandet ligger som oftest i Afstand fra den Jord som haves under Behand-

ling, kræver en større Mængde Gjødningsmiddel for at blive brugbart Agerland, store Omkostninger ved Af-

ledning af Vand, og er i sig selv saa forskjellig i Udbyttet, eftersom Myrenes Overflade har et mere eller

mindre dybt Underlag af fast Jord, saa der henvendes større Opmærksomhed paa den Jord der egentlig hø-

rer til Agerbruget, der afgiver et paalideligere Resultat. Paa nogle Steder har man begyndt at benytte My-

rene som Tørveskiær, men dets Fremadskriden ligger i det Fjerne, da der i Nedences ikke mangler fornøden

Brændsel. Hvad Raabygdelaugets Fogderi angaaer, da kan Jordbruget navnligen i Valle og Byglands Præ-.

stegjelde samt Aaseralds Sogn endnu siges at være i sin Barndom, hvormed ingen synderlig Fremgang er

foregaaet ijdctte Tidsrum, derimod i Evje, Ombli Præstegjelde, Heirefos og Vegaardsheiens Sogne har man

med nogen mere Jver lagt sig derefter. Paa de Gaarde, hvor store Stene iAgrene forhindre Brug af Ploug

og Harv, træde Hakke og Spade i disses Sted. Høstpløining bruges næsten intetsteds, og Sædskifte kun

naar Ageren saaledes overfyldes med Ugræs, at man er nødt til at rense den, hvilket da skeer ved 1 à 2

Aar at bruge den til Potetes. At braklægge endeel af Agrene hvert Aar er ikke i Brug, og vilde heller ikke

være til Fordeel i et District, hvor Arealet af opdyrket Jord er saa indskrænket som iRaabygdelauget. Ager-
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dyrkningsredskaberne bestaae i Almindelighed i Ploug, Harv, Hakke, Spade og Hyppeploug, og ere iden senere

Tid i Nedenæs forbedrede ved Indførelsen af bedre construerede Plouge, og ved Benyttelsen af Rulleharve,

som mærkeligen bidrage til Agrenes bedre Behandling, hvorvedxtillige spares Folkehjælp. Men i Raabygde-

laugets Fogderi benyttes som oftest simple Træplouge med Jernspade og Iernristel, samt enkelte Harpe med

Jerntinder og i Sætersdalen kuns med Trætinder, hvor Plougene ere af en saa uhensigtsmæssig Construc-

tion, at de ikkun formaae at oprode Jorden uden tilstrækkelig at vende den. Hyppeplougen anvendes med

Fordeel saavel til at udsætte som hyppe Potetes, men til disses Optagning benyttes Hakke, forsynet med 3de

meget flade og brede Tinder, som befindes meget hensigtsmæssig

De almindelige Sædarter i Nedenæs Fogderi ere Blandkorn, Byg, Havre, Thorebyg, Væring (Som-

merrug), noget Vinterrug og Hvede samt Potetes, hvoraf dyrkes en Mængde. Himelaiabyg har været for-

søgt, men Forsøget har ikke villet lykkes; Liin og Hamp dyrkes fornemmelig i Holts og Gjerrestad Sogne.

J Raabygdelaugets Fogderiindskrænker Sædarterne sig ide fleste Sogne til Blandkorn, Byg og Potetes',

og er i Valle og Bygland de 2de første Arter Hovedsædenz kun tildeels og meget ubetydelig dyrkes Rug og

Havre, naar undtages Vegaardshejens Sogn, der ogsaa heri har meget forud for de andre Sogne, og hvor

der lægges an paa enmere udvidet Sædart i Lighed med Nedenæs Fogderi. „

Forholdet mellem Korn- og Potetesavlingen er opgivet i nogle Districter som det ottedobbelte Beløb mod

Bygudsæden, og i andre er Forholdet opgivet som 1 til 3 og 1 til 10, almindeligviis avles i gode Aaringer

10 à 12 Fold; men de i de senere Aar indtrufne Uheld med Poteternes Bevaring, som have været angrebne

af Tørraadenhed,I har formindsker Tilbøieligheden til at overdrive Udsæden, saa at det rigtige Forhold efter-

haanden vil indtræde. Potetesdyrkningen drives med megen Flid og er en stor Støtte for Næringsmidlerne;

de anvendes ikke til Brændeviinsbrænderi, hvoraf intet gives her i Amtet, men fortæres eller benyttes til

Føde for Kreaturene eller sælges, hvorved en ikke uanseelig Indtægt erholdes.

Frugttræer trives godt i de Egne af Nedenæs som ikke ligge forlangt fra Søkysten og endeel Frugt ha-

ves deraf til Salg til nærmeste Kjøbstæder; derimod er i Raabygdelauget Klimatet aldeles ugunstigt for

Frugttræer. Haveværters Dyrkning er kuns til Huusfornødenhed, undtagen i Tromø Sogn, hvorfra Afsæt-

ning skeer til det nærliggende Arendal.

De ved forrige Femaarsberetning fremlagte Tabeller om Kreaturhold, Avling og Udsæd m. v. antages

at være nogenlunde overeensstemmende med det virkelige Forhold, uagtet dette Tidsrum indeholder et Par

mislige Aaringer. Især kan detmed Sikkerhed antages, at Kreaturenes Mængde ikke er større end den var

for 5 Aar siden, da Høavlingen egentlig er deu, som meest har været underkastet Uheld. Hesteantallet er

næsten uforanderligt, da Bonden almindelig ikke holder slere af dem, end der behøves til Gaardens Drivt og

for at skaffe sig Indtægt ved Kjørsel, ligesom disses Antal ei heller indskrænkes ,om end Aaret er noksaa slet.

Angaaende Fædrivtens Tilstand bemærkes, at man paa nogle Steder har søgt at forbedre Qvægracen,

men Erfaring synes at have viist, at der fattes mere paa Qvægets omhyggelige Pleie og rige Næring end

paa at forandre Racen, som synes at være passende for denne Egn og som afgiver et ligesaa rigeligt Pro-

duct, naar Røgten er omhyggelig. Paa nogle Steder, som i Holt, Gjerreftad, Evje, Vegusdal og Vegaards-

hejen, er der gjort Forsøg paa at tilveiebringe en blandet forbedret Faareraee ved Hjælp af nogle fra Sve-

rige, Danmark og England bekomne Electoral-Faar, men Forsøgene ere for unge og for enkelte til derpaa

at bygge nogen Slutning, og det antages at Faaremængden formedelst flere fugtige Efteraar, der have svæk-

ket Faarenes Sundhedsgrad, har aftaget Noget. I Naabygdelauget har iblandt Hestene i de sidfte Par Aar

viist sig en smitsom og dræbende Sygdom, der kaldes Sot, hvorved mange Heste ere blevne tabte. Det vilde

derfor upaatvivlelig være gavnligt, om en Dyrlæge blev ansat, der kunde veilede Almuen i Omgangsmaadcn

med enten at helbrede eller forebygge denne Sygdoms videre Udbredelse.



Nedenæs og Raabygdelaugets Amt. 105

Productionen af Fedevarene i Sætersdalen er ikke alene tilstrækkelig til Districtets Behov, men der ud-

føres og betydeligt fra Valle, deeland og Hordnæs Sogne til Kjøbstæderne, især Christiansand, hvor disse'

Producter have været i god Priis.

Om Skovdrivten, da antages denne at have været af saadan Beskaffenhed i dette Tidsrum, at Skove-

ne derved betydelig have aftaget. Priserne paa Skovproducterne have bidraget dertil, da de have været upaa-

klagelige, især er Tømmeret blevet bedre betalt i de Vanddrag, der føre til Christiansand end i det Arendalske

Vanddrag, hvortil angives Aarsagen at være, at Tømmeret i hiint Vanddrag hurtigere og med mindre Be-

kostning fremkommer til Afskibningsstedet end i Sidstnævnte, hvor flere Hindringer med Fossefald m. v. frem-

byde sig. Ved Lasteprisernes Falden i Aaret 1840 er Tømmerdrivten nu igjen noget aftaget.

Især har Egelasten været godt betalt og afgivet for Producenterne et fordeelagtigt Udbytte, da Skibs-

byggeriet i de sidste Aar har været i megen Drivt. Skovene bestaae i Nedenæs af Eeg, Furu og Gran og

i Raabygdelauget af Furu og Gran, og kuns i de sydlige og østlige Egne af Eeg. I vestre Nedenæs haves

meget Løvskov, som benyttes til Brændsel-Forsoning for Kjøbstæderne. De eneste næsten skovløse Diftricter i

Amtet ere Valle og Aaseralds Sogne. En Deel Tømmer forædles paa Saugene, som ere beliggende i Nær-

heden af Kjøbstæderne, og i enkelte Sogne haves Vandfauge, som bruges hertil. Kultilvirkningen skeer til de

i Amtet beliggende Jernværker, nemlig Frolands, Egelands og Næs, og det antages, at derved indbringes i

det Hele kun en ubetydelig Fordeel for Leverandeurenz og at det kun er de Drivtsbønder, der boe Jernvær-

kerne nærmest, der hermed finde bedre Udkomme. Derfor skal det være Tilfældet, at fjernere Gaardbrugere,

som ikke staae i Gjeld til Jernværkerne, enten ophøre med Kuldrivten eller indskrænke den til et lidet Qvart-

tum for derved at dække paakrævede Skatter og andre offentlige Udgivter, da contante Penge, formedelst den

almindelige Varehandel, ikke altid ere at erholde paa anden Maade.

Amtet gjennemskjæres af flere ikke ubetydelige Vanddrag, hvorigjennem falde endeel Tverelve, nemlig

Mandalselven, som falder ud ved Mandal, Otteraaen og Topdalselven, der falde ud— ved Christiansand,

Nidelven, som falder ud ved Arendal, og Vegaardselven, som falder ud i Lagefjorden 1 Miil vestenfor Øster-

riisøer. Saaledes ere da disse 4 Byer Afsætningsftederne for Amtets Skovprodueter, og desuden drives der

endeel Planker og Bord til Grimstad samt Ladestederne Lillesand og Tvedestrand. ' Udflødniug af Tømmer

gjennem Mandalselven af Aaseralds Sogn er ubetydelig, da som meldt kun enkelte Gaarde i dette Sogn

have Tømmerskov. Tjærebrænden foretages kun. af nogle faa Huusmænd, og det ubetydelige Product, som

derved udbringes, afhændes næsten udelukkende til Brug i-Bygderne. Med Skov til Brænde er Distrietet

overalt godt forsynet. ”-

Fisker-ket er ingen Hovednæring i dette Amt, kun en Deel af Nedenæs grændser til Havet og Fiskestime

søge ikke til denne Kyst. Enkelte af Kystbeboerne deeltage i Makrelfiskeriet, som ofte er rigt, andre Faa gjøre

sig Fordeel af Hummerfifkeriet og Østersbankerne, hvoraf flere findes, og Nogle beskjæftige sig med Havfiske-

tiet paa det saakaldte Rev mellem Norge og Danmark, hvorved fanges og tilvirkes en Deel Klipfisk. Men som

Næringsveie kan dette ikke betragtes, da det kuns benyttes paa enkelte Tider af Aaret, da denne Kyfts Be-

boeres fornemste Næringsvei er Skibsfart. Larefifkeri haves ogsaa, men ubetydeligt. Elve- og Ferskvands-

fiskerlet giver kun liden Beskjæftigelse og er kun til egen Fornødenhed, Uden at deraf haves Noget tilfals.

De Fiskeredfkaber, som benyttes, ere ikke undergaaede nogen Forbedring, men i Henseende til Tilberedningen

af den Fisk, som fanges paa Revet og som benyttes til Klipfisk, da er deri i de senere Par Aar skeet en saa

betydelig Forbedring, at den derved har erholdt en fordeelagtigere Affætning. I Raabygdelaugets Fogderi

fiskes af Ferskvandsfisk ikke ubetydeligt til Huusholdningsbrug deels i Byglandsfjorden og deels i de mange

smaae Elve, som der gives. De almindelige Fiskearter ere Ørret, Siig og Aborre, og Fiskeriet drives ved

Hjælp af Liiner, Garn og Lyster. Det er upaatvivleligt, at et større Udbytte vilde fremvirkes,14naar Almuen
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var bedre bekjendt med enten at indrette Fiskegjærder eller med at opføre og binde Raser, da Elvene ere

temmelig fiskerige.

Som bekjendt har dette Amt 3de Jernværker, nemlig Frolands, Næs og Egelands, foruden at der i

Districtet findes en stor Mængde Gruber, der forsyne nogle af de paa Østlandet liggende Værker med Malm.

Saaledes have østre Molands og Gjerrestads Præstegjelde flere Gruber tilhørende Laurvigs Grevskab, Bærum,

Hassel, Bolvig og Holdens Iernværker, og i Gjerrestad Sogn befindes adskillige Gruber, ligesom iHoltSogn,

hvoraf de førstnævnte tilhøre Egelands og de sidstnævnte Næs Jernværk. J Eide Sogn og paa Gaarden østre

Øen i Sønneløv er Jernanviisninger tilhørende Egelands Jernværk, men som ikke ere i Drivt, og i Hylle-

stad Sogn paa Gaarden Strøm og i Valle Sogn paa Fladland skal befindes Kobberanviisninger, som ikke

benyttes.q Nye Gruber ere ikke fundne i det sidste Qvinqvenniunn Næs Jernværk har gjenoptaget nogle

Skjærper og Gruber, som ikke skal være uden Haab, derimod have nogle af de østlandske Jernværker tildeels

forladt, tildeels afhændet nogle dem tilhørende Gruber. Saaledes er Halvdelen as den store Aslak-Grube i

Næskilen, som forhen tilhørte Holdens Jernværk, nu bleven Frolands Jernværks Eiendom, og Fossum Jern-

værk, som eier adskillige Gruber ved Arendal„har nyligen forladt disse og indskrænket sig til Malme, som

skal findes inden Værkets egen Omegn. Eidsfos Iernværk har ikke heller i dette Tidsrum bearbeidet sine

herværende Gruber, ligesom Hasselværket kun henter lidet Malm herfra. Andre Forandringer ere foregaaede

ved enkelte af Districtets Grubefeldt. Den Frolands Værk tilhørende store Lyngrot-Grube har indknebet sig

paa Bunden, men skal nu igjen have udvidet sig, og Næs Jernværks største og rigeste Grube, -Solberg-Gru-

ben skal for 2 Aar siden være i Bunden gaaet over med en Gang opløst Feltspat, men der skal være grun-

det Haab om, at Malmen vil findes igjen under dette 2 Lagter tykke Mellemlag. Ved Frolandsværket er

i disse5 Aar en betydelig og for dets Drivt heldig Forandring foregaaet Det er kommet i kraftfulde og so-

lide Hænder, der synes at arbeide til Omegnens Held og Værkets Forbedring saavelsom til egen Fordeel.

Ved Kjøbet af hiin forommeldte Aslak-Grube er Frolandsværket sat istand til at levere et langt bedre Stang-

jern end tilforn, ligesom det og ved at indføre den engelske Smedie har forbedret Stangjernets Qvalitet.

Men en stor Forandring er foregaaet i Jernværks-Tilvirkningen i dette Mellemrum, som en Følge af

engelske Opfindelser, hvilke dette District ikke har været det sidste til at tilegne sig. Den ene af disse Opfin-

delser, nemlig Anvendelsen af ophedet Luft ved Jernsmeltningen, leder til Besparelse af det vigtigste ved Vær-

kerne anvendte Material, Kullene, det andet til Forædling af Stangjernet. Ved Næs Iernværk er Luftop-

hedningen først i Districtet bleven anvendt, til hvilken Ende Tegninger ere erholdte fra Sverige, og en af

Næs-Værkets kunstersarne Betjente har foretaget en Reise did for dermed at gjøre sig bekjendt. Ved denne

Forbedring er en Besparelse as mindst 30 pC. Kul tilveiebragt og en forholdsmæssig Forøgelse- af Produc-

tionsmængden derved bevirket. Dens anden, nemlig Jndførelsen af smaae engelske Færsknings Hærder istedet-

for de forhen brugte tydske, er først anvendt ved Egelands Jernværk, hvis Eier har tilladt sin Nabo, Næs-

Værkets Eier, at tilegne sig den. Formedelst denne Forandring er Stangjernet forbedret, fordi den mindre

Masse af Raajern, som indbringes til Færskning i de smaae Ovne, omhyggeligere kan bearbeides af Smekker-

ne og gjennemvirkes af Ilden. Denne Omstændighed har især været af Vigtighed for Egelands Jernværk,

hvis Jern betales høiest as alt norsk Stangjern ved de engelske Staal-Fabrikker, fordi det er befundet særdeles

skikket til Staal. Næs-Værkets Stangjern er ved denne forandrede Methode ogsaa betydeligen forbedret og

søges mere paa de sædvanlige Markedet end tilforn. Paa Frolands Værk er endnu ikke Luftophedningen

bleven anvendt, ventelig fordi den ansees mindre anvendelig, men Jndførelsen af den engelske Smedie har,

som ovenfor bemærket, forbedret dets Stangjern.

Den Nedsættelse i Productafgiften, som blev besluttet paa Storthinget 1839, har virket fordeelagtigen paa

Værkernes Drivt. Men uagtet disse Forbedringer ved Værksdrivten og Besparelse af det vigtigste anvendte
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Material, uagtet denne omtalte Lettelse i Afgiften, er der for Tiden saa megen Reaction, deels i forandret

Salg-Conjuncturer, deels i de store Omkostninger, hvormed den engelske Smedie er forbunden, at Værkernes

Stilling er snarere slettere ved Enden af dette Qvinqvennium end ved Begyndelsen. Jernprisernes stærke

Fald i Sverige har havt Indflydelse paa alle de Markeder hvor norsk Jern sælges, saa at Jernet af den

Aarsag paa udenlandske Markedet kan ansees falden 25 pC. i de sidste Aar.

Af Fabrikker findes i Amtet foruden de anførte Jernværker, saaledes som Tabellen opviser, 1 Garveri,

der drives i Barbo, 11 Kornmøller, 1 Reberbane, 1 Teglværk, og 1 Spigerhammer iHordnæs Sogn; des-

uden i Kjøbstæderne 6 Tobaksfabrikker og 1 Garveri i Lillesand.

Skibsbyggeriet har været drevet meget i det sidste Qvinqvennium og til Fordeel; i Særdeleshed har

denne Haandtering været drevet i Landdistrictet, og vedkommende Tabel viser, at ikke mindre end 71 Fartøier

der ere byggede til en Drægtighed af 4963 Læster.

Det vilde vistnok være gavnligt for Districtet om der gaves flere Teglværker end det ene, som ikke er

istand til at producere hvad der behøves, men de høie Brændepriser og den store Dagløn, som betales fordi

der altid sindes Beskjæftigelse nok for den arbeidende Classe, lægger betydelige Hindringer iveien for flere

saadanne Værkers Anlæg, uagtet Naturen har givet det et godt Material.

Baadbyggeriet finder Sted omkring Byerne og Ladestederne, saaledes at Landboerne derved kunne erhverve

sig en liden Fordeel. Huusfliden antages at være i Tiltagende, dog ikke anderledes end, at den indskrænker

sig til egen Fornødenhed og ikke afgiver noget til Salg.

Af Binæringer maa især nævnes Fragtfart, som antages at have været fordeelagtig, især i endeel af

Qvinqvenniets Aar. De store Skibe, som sindes ved Kysterne, beskjæftiges paa Udlandet, sædvanligen i Go-

thenborg, hvor de erholde Ladning. Ved den Fordeel, som denne Næringsvei har afgivet; er Skibenes Antal

maaskee noget uforholdsmæssigen forøget, da der i indeværende Aar allerede spores en Mangel paa Befragt-

ning, og de lave Fragter forvolde, at nogle Skibe nødsages til at lægge op, saa at Udsigterne for Tiden ere

mindre gode, og modsat hvad de have været i de foregaaende Aar. Fragtfarten skeer som oftest til Holland,

Østersøen, Frankrige og England, sjelden til middelhavske og transatlantiske Steder, dog synes det at nogle

Skibsrehdere nu begynde derpaa at henvende Opmærksomhed. De mindre Fartøier anløbe Danmark, til,Korn-

forsyningen og Udfkibning af Smaalast. Kystthen beskjæftiger kuns faa Fartøier og det i ringe Grad.

Landtransport af Varer finder kun Sted i Raabygdelauget, saavel i den østre som vestre Deel, men ved

Hovedveiens Anlæggelse gjennem Sætersdalen efter Kongelig Resolution af 23de April 1839, vil for den vestre

Deel opstaae en stor Lettelse ved Kornvarers Frembringelse, men i den østre Deel 'vil Fremkomsten med Kløv

ikke kunne ventes i mange Aar at ophøre, da Veiene der, som af vedkommende Bygder skulle bekostes, skride

meget langsomt fremad, formedelst det couperede Terrain og .de dermed forbundne store Bekostningen Det

har derfor været foreslaaet formedelst Communicationen med øvre Tellemarken, hvorigjennem Arendals Vand-

drag passerer, og som er Kjøbstædvei for dette District, at en Hovedvei burde anlægges fra Uberg og til

øvre Tellemarken, men denne Sag er endnu ikke kommen til endelig Afgjørelse, og beroer paa, hvorvidt der

af Statskassen hertil kan ventes noget Bidrag. Landkræmmerier gives ikke i Raabygdelauget og kuns eet i

Nedenæs, som er i god Drivt. Jagt benyttes paa de fleste Steder fom en Forlystelse, dog i Raabygdelau-

get afgiver den nogen Fordeel, hvor den tildeels beskjæftiger sig med Fangst af Ryper og Reensdyr, hvoraf

gives nogle i Aaserald Sogn og Valle Præstegjeld; i de øvrige Districtet fanges meest Harer, Tiurer og

Aarfugle. Vildtet afsættes i de nærmestliggende Kjøbstæder. Ødelæggelse af skadelige Rovdyr aftager mere

og mere i Districtet til Skade for det Almindelige. Amtsdistrictets Producter afsættes i Kjøbstæderne Chri-

stiansand, Grimstad Areiidal,' Østerriisøer og i Ladestederne Mandal, Lillefand og Tvedestrand.

ch
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Hvad Formuestilstanden i Districtet angaaer, da have de sidste 5 Aars Conjuncturer været gunstige for

Hovednæringsveiene, og det maa derfor formodes, at den er gaaet fremad, isærdeleshed hos den vindskibelige

og ordentlige Mand. Medfølgende Tabel viser, at der er thinglæst Pant i faste Eiendomme for Sum 750,471

Spd. 113 ß., men aflæst for 469,276 Spd. 50 ß. og 36,399 Rd. 76 ß. Sv., 100 Rbd. N. V. samt

336 Rd. DC., hvorimod Eiendommenes Salg har udgjort 1,063,619 Spd. 21 ß., hvori indbefattet 410,000

Spd. for Laurvigs Grevskab, hvis principale Eiendele ere beliggende udenfor dette Amt, da her kuns gives

nogle Gaarde og Gruber; følgelig kan Salgcapitalen egentlig kun ansættes til 653,619 Spd. 21 ß.

Af Ereeutionsforretninger for Gjæld til Private har i det sidste Qvinqvenuium det største Antal været

afholdte i Raabygdelauget, hvor de have udgjort 1180, hvorimod der i Nedenæs kun har været 499 saadanne

Forretninger. Gjældsbeløbene have derimod været større i Nedenæs end i Raabygdelauget, da deiførstnævnte

have udgjort 37,302 Spd. 73 ß. og i Raabygdelauget 25,226 Spd. 44 ß., hvoraf Omkostningerne for

de afholdte Udlægsforretninger i Nedenæs have udgjort 4177 Spd. 77 ß. eller 12122 920, og iRaabygdelauget

4242 'Spd. 48 ß. eller 11920 af Gjælden. Udpantningernes Mængde kan formeentligen i Henseende til For-

muestilstandemikke tjene til nogen sikker Basis, da det for det meste beroer paa, hvorvidt det beleilige Tids-

punct vælges til Indkrævning ved dette Tvangsmiddel af Almuens Skatter og Afgivter. Pantegjelden i Di-

strictet udviser vedkommende Tabel.
—

Da enhver virksom Arbeidskraft i Amtsdistrictet benyttes med fordeelagtige Næringsveie, gives der sna-

rere Mangel end Overflod paa Tjenestefolk, og Lønnen for disse saavelsom for Dagleiere har i dette Tids-

rum været temmelig høi. En voren og arbeidsduelig Tjenestekarl kan vanskelig erholdes for mindre end 20

,til 30 Spd. aarlig, en Tjenestepige 8 til 12 Spd. og den almindelige Dagløn om Sommeren for en simpel Ar-'

beider kan ikke ansættes mindre end til 30ß. og i Jndhøstningstiden til 36 ß. daglig samt Kosten. Haand-

værkere betales fra 40 til 60 ß. efter ederes Færdighed og forskjellige Haandteringer.

Amtet har en Hovedvei af omtrent 12 Miles Længde, som gaaer igjennem Nedenæs Fogderi og er i

den senere Tid meget forbedret deels ved nye Broers Opførelse og Istandsættelse, deels ved hensigtsmæssige

, Omlægninger, og en ditto som anlægges og om nogle Aar ventes færdig gjennem Hordnæs, Bygland til

Valles Præstegjeld af Raabygdelaugets Fogderi. Endeel Bygdeveie haves ,i de forskjellige Sogne, hvoraf dog

kun i Nedenæs Fogderi serxVeistrækningey tilsammen af 53,4,Miles Længde kunne befares med Hjulredska-

ber, hvoriblandt Veien til Frolands Jernværk 1122 Miil, som i den sidste Deel af dette Qvinqvennium er

oparbeidet til Kjørevei. Det couperede Terrain og liden Arbeidsstyzrke ere Hindringer for Bygdeveienes Frem-

adskriden, og i Raabygdelagets Fogderi har man endnu i Almindelighed kun Rideveie.

Angaaende Bygdemagazinerne, da viser Tabellen, at deraf kun gives 1 i Nedenæs, nemlig i Søndeløv

Sogn, og 5 i Raabygdelauget, nemlig iHyllestatz Bykle, Aaserald, Gjævedal og Vegaardsheien. Deres Forraad

er kuns ubetydeligt.

J Landdistrictet er i f. A. et eget Amtssygehuus oprettet og Forbindelsen med Flekkefjords Sygehuns

fra 1ste October f. A. ophørt„ Den Redebonhed, hvormed Amtsformandskabct imødekommer denne Stiftelse

ved at bevilge de fornødne Summer, giver Haab om, at denne Indretning mere og mere vil udbrede sin

gavnlige Virksomhed. Antallet af de Syge har været i stadigt Tiltagende, hvilket beviser Trangen og Er-

kjendelsen af Sygehusets Hensigtsmæssighed Det er anlagt i Arendal, hvor en dertil beqvem Bygning er

indkjøbt ved et Laan af Oplysningsvæsenets Fond, og Districtslcegen i vestre Nedenæs fungerer som Sygehu-

sets Læge.

Formandskabs-Indretningen erkjendesat ville blive mere gavnlig for de specielle Landdistricter efterhaanden som

klarere Begreber gjøre sig mere gjeldende om deres Virkekreds og Competence. I Amtsformandskabets 3de
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Møder, som i dette Qvinqvenninm have været afholdte, ere Amtets oeconomiske Gjenstandef blevne behandlede

med vedbørligt Hensyn til det almindelige Bedste og Amtscommunens Evner.

13- Kjøbstæderne.

Iblandt dem ansees Arendal for den der formedelst Handel, Skibsfart og øvrige Næringsveie antages

for den betydeligste; den tæller 67 Detailhandlere og 9 Høkere, saaledes som vedlagte Tabel udviser, hvilket

er et stort Antal i Forhold til Byens Størrelse, dog finde de, uagtet den derved opstaaede Concurrence, deres

Udkomme, saa at der ikke spores, at Velstanden har lidt nogen Tilbagegang, men snarere antages at være

noget forøget, om just ikke i nogen betydelig Grad. Stedets Handel indskrænker sig til eget og det ikke ube-

tydelig Oplands Forsyning. Den vedlagte Tabel oplyser, at Pantehæftelsernes Thinglæsning overstiger Af-

lysningen med 27,313 Spd. 63 ß., men en Formindskelse i Velstanden kan deraf ikke udledes, naar hensees

til det betydelige Salg af faste Eiendomme, som i Tidsrummet er foregaaet, der opløber til 90,060 Spd.

24 ß., ligesom det og er notorisk, at Jndvaanernes Skibet-Eiendomme betydelig have formeret sig.

Med Hensyn til Samhandel med Landdistrictet er Trælasten Hovedgjenstanden, der indtil 1840 forme-

delst det bedre Marked i Udlandet har været mere søgt og bedre betalt. En anden Hovednæring for Stedet

er Skibsfart, som i de sørste 4 Aar af dette Qvinqvenninm har været særdeles fordeelagtig, men Conjnnctstr

terne for Tiden ere ikke saa lovende; imidlertid vedligeholdes Virksomheden, hvorved Underholdning forskaffes

for et stort Antal af Stedets og Egnens Indvaanere. J de sidste Par Aar have Arendals Skibsrhedere

havt en Søassuranceforening, hvorved Assurancepræmien Undgaaes at komme fremmede Assurandeurer tilgode,

hvilken Indretning tegner sig til at ville blive for Skibsfarten særdeles nyttig og velgjørende. I denne Ind-

retning er tegnet Assurance i 1838 for 30 Skibe til et Beløb af 50,495 Spd, i 1839 for 83 Skibe til et

Beløb af 250,535 Spd. og i 1840 for 117 Skibe til et Beløb af 422,573½ Spd., hvorved Indretningen

har vundet i det første Aar 728 Spd. 18 ß., i det andet 9402 Spd. 7 ß. og i det tredie 1649 Spd. 95 ß.

Angaaende Haandværksdrivten, da existerer der i Byen 4 Laug, hvilke have bibeholdt deres Privilegier,

men ingen Arter af nye Haandværkere have nedsat sig, ligesom Byens Haandværkere ingen Afsætning have

udenfor Byen, undtagen Snedkerarbeide, som imellem forsendes. Fabrikdrivten indskrænker sig alene til To-

baksfabrikation, hvorimod de 2de Brændeviim " nderier, som have væreti denne By, ere ,nedlagte, fordi de

ikke kunne holde Priis med Concurrencen fraMandei. Den for et Par Aar siden oprettede Haandgjer-

ningsskole for Pigebørn vil formeentlig have en gavnlig Indvirkning paa Huusfliden. Den aarlige Løn for

en Tjenestekarl angives at være 30 Spd. og for en Tjenestepige 10 Spd., samt den almindelige Dagløn

for en isimpel Dagarbeider 32 ß. Skibsbyggeriet foregaaer udenfor Byens Grændser, og Jordbrug har Aren-

dal intet af; selv af den Tomt, hvorpaa saavel dens offentlige som private Bygninger ere opførte, maa sva-

res aarlig Grundleie til Strømsboe, Langsæv og Barboe Gaarde, paa hvis Grunde Byen ligger saaledes

indsluttet af nogle i Søen nedgaaende Fjelde paa begge Sider as dens Strækning langs Vandet, at den

ikke til nogen af Siderne lader sig udvide. J Aaret 1825 blev oprettet Y.Sparebank, hvis Fond ved Slut-

ningen af 1839 var 5,787 Spd. 111 ß., og Capitalen som tilhørte Jndskyderne 52,621 Spd. 32 ß. Bed

høieste Resolution af 12te Januar d. A. er Sparebanken berettiget til under visse Omstændigheder at an-

vende det Overskydende eller en Deel deraf til gavnlige Indretninger for Communen, hvorved intenderes An-

skaffelse af et Raadstnelocale, som Byen meget tiltrænger. Fattigforsørgelsen er ikke trykkende, formedelst Pe-

der Thomasens og Hustrues Legat 68,574 Spd. 63 ß., hvis aarlige Renter anvendes hertil; derimod er

Byskatten formedelst Tidens forøgede Fordringer nogeti Tiltagende. Ved Ildebranden i Arendal d. 4de

Marts 1840 bleve vel nogle Bygninger lagte i Aske, men Tabet var ikke nedslaaende for nogen as de Brand-

lidte, da Varebeholdningerne tildeels vare assurerede, og Assurancen afgav et godt Bidrag til de nye Byg-
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ningers Opførelse. Denne Begivenhed blev benyttet til Omregulering af Tolnterne til Formindskelse af Fare

i Ildebrandstilfælde, hvorved Byen desuden vinder i Udseende fra Søsidem

2. Østerriisøer.

Stedets Handel er med Trælast, hvoraf udskibes til Danmark og Holland. Hollænderne afhente den

som oftest selv, hvilken Handel antages at være fordeelagtig. Desuden er Stedets Næringsvei Fragtfart,

som i Ovinqvenniets første 4 Aar har været meget indbringende, men som for Tiden ikke er faa lovende.

Forresten antages de heldigç Consunctnrer at have bidraget til Formuens Forøgelse, i hvilken Henseende Pan-

tegjelden ikke kan afgive noget Modbeviis, da denne tildeels er foranlediget af Skibseiendommene, hvoraf Ste-

det hat tillagt sig et støtte Antal, og af den større Virksomhed, som har fundet Sted. Pantegjelden udgjør

efter Tabellen 54,399 Spd. og Aflysningerne 32,475 Spd., en Forøgelse af 21,924 Spd., som ikke kan

antages for nogen Betydenhed imod de faste realiserede Eiendomme for 61,599 Spd. 116 ß. og Læstedræg-

tighedens Formerelse fra 1835 til nu med 588 Commercelæster.

Alligevel maa Østerriisøer fremdeles henregnes til de mindre formuende Kjøbstæder, og Fattigskatten, som

er i Stigende paa Grund af Folkemængdens Tiltagen, ansees som en temmelig trykkende Byrde, hvortil

kommer Byskatten, der tiltager formedelst iværksatte nye Indretninger, som for Byen vare nødvendige. Ste-

det har intet Haandværkslaug, saa at den frie Haandværksdrivt sammesteds forlængst er indtraadt, og Jorder haves

ikke. Huusfliden tiltager og vil i Fremtiden formodentlig endmere tiltage ved den oprettede Haandgjernings-

skole, hvori Byens simplere Pigebørn nyde fri Underviisning. Den sædvanlige aarlige Tjenesteløn er for en

Karl 30 Spd. og for en Pige 10 Spd., samt Daglønnen for en simpel Arbeider 32 ß. Skibsbyggeriet har

været benyttet saaledes at fire Fartøier til 507½ Commercelæster have været byggede; forøvrigt har ikkun Fa-

brikdrivten indskrænket sig til Tobaksfabrikation, saaledes som Tabellen Udviser, da Brændeviinsbrænderiet ikke

har været i Drivt.

Stedet tæller 6 Groshandlere, 35 Detailhandlere og 3 Høkere samt 37 Haandværkere. Postindretnin-

gen er nu saaledes indrettet, at den i forrige Femaarsindberetning anførte Mangel derved er afhjulpen, og

her er en Sparebank, oprettet i 1835, hvori Jndskydernes Antal ved Udgangen af 1840 var 146 og deres

Tilgodehavende 4754 Spd. 15 ß., samt Bankens egen Capital i Alt 743 Spd. 82 ß.

' 3. Etimsta

Skibsbyggeri og Fragtfart er Stedets vigtigste Næring, og begge have været heldige i endeel Aar af

Qvinqvenniet, hvorfor Formuens Forøgelse derefter kan antages. Handelen med Trælast har derimod afta-

get, da Afsætningen ikke har afgivet den Fordeel, som forventedes, Eiendommenes Værd angives at være

steget i de senere Aaringer, som Følge af de principale Næringsveies heldige Gang; og Byens Vaaningshn-

se forøget med nye Bygninger, som i dette Tidsrum ere opførte. Tabellerne udvise de Handlendes Antal,

nemlig 4 Grosserere, 11 Detailhandlere, og 31 Haandværkerez Laug haves ikke. Pantegjelden var 12,459

Spd. 64 ß. hvorimod Aslysningen var 5886 Spd. 49 ß. og 102923 Rdl. Sølvværdi, altsaa en Tiltagelse af

omtrent 6573 Spd. 15 ß., derimpshave Skibseiendommene tiltaget fra 1774122 Commercelæst til 2348122

med 574 Læsterz og Salg af faste Eiendomme er foregaaet til et Beløb af 8581 Spd. 24 ß. Fabrikdrivt

sinder ikke Sted i Byen, da det Tobaksspinderi, som før blev drevet, nu er nedlagt, og Jorder har Byen ikke

heller. Lønnen for Tjenestefolk af begge Kjøn angives her som i Arendal og Østerriisøer, samt en alminde-

lig Haandarbeiders Dagløn til 36 ß. Forholdet med Fattiges Antal er ikke opgivet, men det antages at

denne Byrde ligesaalidt som Byskatten kan være af nogen Betydenhed.

0. Ladestederne.

Ladestederne i Amtet ere Lillesand og Tvedestrand Lillefand erholdt ved Lov af 26de Mai 1830 udvi-

dede Handelsrettigheder, og dets Handel bestaaer forstørstedelen med Egnens Producter, Trælast og Bark,
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som drives deels activ, fornemmelig paa England, Frankrige og Danmark med Stedets egne Skibe, deels

passiv, idet endeel mindre Fartøier, meest danske, søge dertil for at kjøbe Trælast, hvilken Handel antages at

være fordeelagtig. I Henseende til Skibsfarten er Resultatet det samme som inøbstæderne. Stedet eier 17.

Skibe af 988 Commercelcester, som anvendes deels til Fragtfart, deels til Udskibning af egne Producter.

Haandværksdrivten er ikke gaaet fremad, dog haves duelige Haandværkere i de nødvendigste Fag, men der

angives at være Mangel paa Skibstømmermænd, da Skibsbyggeri finder Sted der og i Omegnen, hvorved

endeel Arbeidsfolk erholde Beskjæftigelse-. Den almindelige Løn for en Tjenestekarl er 25 til 30 Spd. samt

for en Tjenestepige AFM8 til 10 Spd. aarlig, og Daglønnen for en Haandarbeider 32 ß.

Fattig- og Skoleskatten udlignes paa Ladestedet i Forbindelse med Landdistrictet, men det har sine egne

Communeafgifter, som med et Beløb af 250 til 300 Spd. aarlig udlignes paa Indvaanerne: hvoraf oplægges

en Sum, som er bestemt til Anskaffelse af bedre Brandindretninger. Formuestilstanden antages at væreidette

Tidsrum gaaet tilbage, ikke som Følge af Conjuncturerne, thi disse have ikke været ugunstige, men af mis-

lykkede Handelsforetagender af nogle af Stedets meest drivtige Haudelsmænd, hvilket har havt en indgribende

Virkning paa Stedet i det Hele.

Tvedestrands Handel bestaaer fornemmelig i Samhandel med "de omkringliggende Bygder og endeel af

Sønneløv Sogns Beboere. Den Elv, som løber igjennem en Deel af disse Sogne og falder ud i Lagefjor-

den, benytter de Handlende til Drivt-af Tømmer, som forædles ved de i denne Elv beliggende Sange. Udskib-

ningen bestaaer af Egebark og Træmaterialier, og Omegnen er forsynet med gode Skibsmaterialier, saa at

der paa Stedet drives noget Skibsbyggeri. Stedets Handel indskrænker sig for største Delen til Danmark, og

den ved Lov af 13de April 1836 tilstaaede udvidede Handelsdrivt har viist en velgjørende Indflydelse paa

Stedet, hvis Formuestilstand antages at have tiltaget. Stedet eier 17 Fartøier af 612 Commercelæsters

Drægtighed, hvortil kommer 2de, som staae under Bygning, hvilke omtrent komme til at maale 180 Læster.

De største Skibe benyttes til Fragtfart og de mindre i Danmarksfarten. Siden 1835 er bygget 4 Fartøier

af henved 400 Læsters Drægtighed, foruden bemeldte 2de som ere under Bygning. Stedet har de fornødne

Haandværkere og duelige Skibstømmermænd. Skatterne ere med Communeskatten tilsammen omtrent 270 Spd.

aarlig, som udlignes paa Indvaanerne, hvoraf l gges Noget til Brandredskabers Anskaffelfe og til Bro-

,lægning. I dettes Qvinqvennium er paa Sted rettet et Postaabneri og en Havnecommission, hvilke Ste-

det forhen savnede og somUd formenes at ville.væ3e.t:il megen Gavn. Tjestenelønnen for en Karl er almindelig-

viis aarlig fra 20 til 24 Spd., ligesomToRn Pige 9 til ' d., samt en Haandarbeiders Dagløn fæd-

vanllg 36 ß. Q

Disse Beretninger om Amtets oeconomiske Tilstand undlader jeg ikke herved underdanigst at meddele,

ledsagede af de forlangte Tabeller, hvis Forfattelse 'e'r bleven forsinket deels ved de nødvendige Mgterialiers

sildige Erholdelse og deels ved deres Tilbagesendelse, formedelst udfordrende yderligere Oplysningen

Nedenæs og Raabygdekaugets Amt, Arendal den 14de AM184Q

Underdanigst

Henrik Harboe.
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TilKongen!

Til""Følge Deres Kongelige Majestæts naadigste Resolutioner af 11te Octb. 1825 og 10de Sept. 1827

jsamt 23de Decb. 1839 skulle Amtet herved underdanigst afgive følgende

B e r e tn in g

om Lister og Mandal-3 Amts-Districts oeconomiske Tilstand ved Udgangen af Aaret 1840.

 

4. For Landdistrictets Vedkommende.

61. Jordbruget maa vistnok antages ogsaa i den sidstforløbne femaarige Periode i det Hele taget at ha-

ve været i Fremadskridende, dog gjælder-dette, som allerede i Amtets Femaarsberetning af 6te Februar 1836

an,tydet hovedsageligen om de i Nærh en af Bhexne og ' "' eleshed af Christianssand beliggende Egne,

hvor en forbedret Dyrkningsmaade ved practiske ErempleMmaaet at vinde Anerkjendelse og Efterfølgelse

hos Landalmuen, der ikke letteligen ved noget a det MidÆlßdos til at opgive sin Vedhængen ved den ned-

arvede Brugsmaade, som derfor ogsaa, uan ' e iøinefaldendeMgleyide mere fxerntl1ggende Districter har

vedligeholdt sig næsten aldeles uforandret. eLdelige Fortjenester af Districtets Jordbrug har Landhuns-

holdningsselskabet for Lister og Mandals-Amt erhvervetsig, iSærdeleshed ved Indførelsen af forbedrede Ager-

dyrkningsredskaber, i hvilken Retning bemeldte Selskabi Periodens Løb væsentligst har virket, idet et betyde-

ligt Antal af de efter Selskabets Foranstaltning forfærdigede Plouge af særdeles hensigtsmæssig Construction

eriudbredt blandt LandalmuenÆi Omegnen af Christianssand, ligesom ogsaa Selskabet i den senere Tid

ved Oprettelsen af en Art S hvori nogle unge Mennesker af Almueclassen ved Siden af nogen theore-

tisk Dannelse erholde Anledning til at see Landbruget kunstmæssigen behandlet, og til at erhverve practisk

Færdighed ide til Jorddyrkningen hørende Arbeider, har søgt paa en mere directe Maade at give et Frem-

stød til Udbredelsen af et forbedret Jordbrug, hvoraf man synes at kunne vente sig'heldige Resultater. For

en ikke ringe Deel dyrkes imidlertid endnu Jorden med Spaden, hvilket i Særdeleshed er Tilfælde i Lister

Fogderi, og hvortil Grunden vel tildeels maa søges i Terrainets Beskaffenhed, der forhindrer Brugen af

Ploug, men ogsaa væsentligen deri, at den omhandlede Dyrkningsmaade fra gammel Tid af har været den

sædvanlige. En anden Hovedfeil ved Jordbruget er, at Verelbrug, uagtet dertil paa mange Steder gives

beqvem Anledning, kun lidet anvendes, hvorimod de engang til Agerland eller til Eng henlagte Strækninger
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benyttes paa een og samme Maade det ene Aar efter det andet. Hvad angaaer Opdyrkningen af Nyland,

synes vel den desangaaende meddeelte Opgave at vise, at samme i den sidstforløbne femaarige Periode har væ-

ret betydeligt mindre end i den næstforegaaende, men Amtet maa herved bemærke, at det med Sikkerhed kan

antages, at Arealet af det i Perioden nyopdyrkede Land er langt større end bemeldte Opgave, der er grundet

paa de fra Lehnsmændeue erhvervede Oplysninger, udviser, da bemeldte Oplysninger, som ogsaa af flere

Lehnsmænd udtrykkeligen anmærket, maa ansees for temmelig upaalidelige, deels paa Grund af den Vanske-

lighed, hvormed det er forbundet at erholde en blot nogenlunde nøiagtig Maalopgave af det nyopbrudte Land,

der for det meste bestaaer af smaae, adspredt liggende, Jordpletter, deels fordi Landalmuen for en stor Deel

søger at lægge Skjul paa de foretagne Opdyrkninger i den Tanke, at Gaardbrugenes derved forhøiede Vær-

di vil have en forøget Andeel i Udredelsen af de offentlige Afgifter til Følge. Agerbruget og Kornavlen er

i det Hele taget af større Betydenhed i Lister Fogderi endi Mandals, hvilket deels har sin Grund i, at det

dyrkbare Areal i førstmeldte Fogderi er større, og deels deri, at den betydeligere Skovdrivt og de med Søen

iForbindelse staaende Næringsveie i Mandals Fogderi beskjæftige et forholdsviis større Antal Personer.

Dog kan heller ikke i Lister Fogderi noget Distriet i almindelige Aar undvære Korntilførsel med Undtagelse af

Vandsø Præstegjeld, der paa Grund af Terrainets -- især det egentlige Listerlands — for Kornproduction

særdeles fordeelagtige Beskaffenhed, ikke alene kan brødføde sig selv, men endog aarligen afsætte et Qvan-

tum Kornvarer, der i de bedre Aar sædvanligviis overstiger 1000 Tønder. Med Hensyn til de enkelte Præ-

stegjeldes Trang til Kornindkjøb, troer Amtet at kunne henholde sig til den Femaarsberetningen af 6te Febr.

1836 Under No. 2 vedføiede Tabel, der formeentligen fremdeles i denne Henseende afgiver en temmelig paa-

lidelig Oversigt over Forholdet. Af de forskjellige Arter Kornsæd ere Havre og Blandkorn de vigtigste, af

hvilke den første i Særdeleshed brugesi Lister Fogderi; og den sidste i Mandals, desuden avles ogsaa paa

enkelte Steder en Deel ublandet Byg samt Rug, og i Omegnen af Christianssand og de samme nærmest liggen-

de Sogne et ikke ubetydeligt Ovantum Hvede, hvilken Sædart derimod i de øvrige Egne af Amtet saagodtsom

aldeles ikke anvendes. Potetesavlen er overalt i Amtet betydelig, og bidrager særdeles meget til at formind-

ske Trangen til Kornindkjøb, idet den i det Hele taget ei alene afgiver det til Landdistricternes Forbrug for-

nødne Udbytte, men ogsaa for det meste er tilstrækkelig til Byernes Forsyning, dog har i den femaarige Pe-

riodes Løb Tørraaddenhed i adskillige Egne af Amtet yttret en særdeles skadelig Indflydelse, hvorimod det

imidlertid kan ventes, at Landalmuen efterhaanden vil søge at sikkre sig ved Anlæg af vel indrettede Potetes-

kfeldere,” samt ved at iagttage en større Omhyggelighed i Valget af Udsæden. Liin, Hamp og Humle dyrkes

vel paa enkelte Gaarde, men kun i det Smaae og til Gaardenes eget Forbrug. Ligeledes er Haugedyrkning

i det Hele, og in 81100516 Opelstning af Frugttræer, for det Meste indskrænket til Byernes og især Christians-

fands nærmeste Omegn, hvor den dog ikke er af den Betydenhed, at den iAlmindelighed kan-antages at afgive

noget Udbytte til Afsætning. Hvad forøvrigt angaaer Udsæd, Avl og Foldighed, maa Amtet efter de temmelig

utilstrækkelige Oplysninger, der desangaaende have kunnet erholdes, antage, at Forholdet i denne Henseende

i det Hele taget er omtrent det samme, som i de under den sidst afholdte Folketælling indhentede Opgaver

er angivet.

Uagtet det af den Beretningen vedføiede Tabel naadigst vil erfares, at Udskiftningen af Fælledskab i

den femaarige Periodes Løb er gaaet ikke ubetydeligt fremad, maa Amtet dog fremdeles ansee det endnu me-

get almindelige Jordfælledskab for en af de væsentligste Hindringer, der i det Hele vanskeliggjør Jordbrugets

Fremgang. Med Hensyn hertil troer Man imidlertid at kunne underdanigst henholde sig til hvad desangaa-

ende er anført i Amtets Femaarsberetuing af 6te Februar 1836, hvor saavel Jordfælledskabets Udstrækning,

Beskaffenhed og skadeligeJndflydelse, som de Midler, hvorved det formenes lettest efterhaanden at kunne op-

hæves, strides udførligen udviklede, idet man alene skal tillade sig at bemærke, at den Omstændlighey at det
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virksomste Middel, hvorved Loven af 17de August 1821 har søgt at bevirke Udskiftningens Fremme, ved Land-

skattens Ophævelse er aldeles bortfald'et, synes at gjøre det i endnu høiere Grad fornødent, at søge det her

omhandlede almeenvigtige Formaal opnaaet paa anden Maade, i hvilken Henseende Amtet i den nysnævnte

Femaarsberetning underdanigft har tilladt sig at paapege Lettelse i de forholdsviis betydelige Udskiftningsom-

kostninger, som det formeentligen hensigtsmæssigste Middel. Herved vilde i Særdeleshed bevirkes, at Udskift-

ningerne hyppigere foretoges ved Rettens Hjelp, hvilket i alle Henseender maa antages at lede til et gavnligere

Resultat, end naar, som Tilfældet har været med de allerfleste i Periodens Løb i dette Amt stedfundne Ud-

skiftninger, disse foretages i Mindelighed af Lodseierne selv, hvorved baade Delingen som oftest skeer paa en

mindre hensigtsmæssig Maade, og Fælledskabet kun ufuldstændigen ophæves. Ved Siden af det skadelige Fæl-

ledskab udgjør ogsaa i flere Egne af Amtet Landeiendommenes altfor ftore Udstykning en væsentlig Hindring

for Jordbrugets Opkomst, idet Gaardparterne ere forsmaae til at kunne ernære en Familie, og saaledes

maa drives vied Siden af en anden Næringsvei, ligesom ogsaa Brugenes Ubetydelighed gjør det umuligt at

drive samme anderledes end efter den meeft indskrænkede Maalestok og ved de simpleste Midler. Til Ager-

dyrkningens Fremme ville de i den sidste Deel af den femaarige Periode indtraadte ufordeelagtige Conjnnc-,

turer for Skovdrivten, samt Sildefiskeriets Ophør paa Amtets Vestkyst, formeentligen bidrage ikke uvæsentligt,

da en stor Deel af Landalmuen, der i bemeldte Næringsveie forhen har havt betydelige Jndtægtskilder, vil

see sig nødsaget til at søge disse erstattede ved at anvende forøget Flid og Opmærksomhed paa Brugen af

sin Jord, der ogsaa upaatvivleligen ved Indførelse af Forbedringer i den hidtil almindelige, mangelfulde

Dyrkningslnaade vil paa de fleste Steder kunne afgive et særdeles forøget Udbytte.

5. Fædrivt. J det ved den sidste almindelige Tælling forefundne Antal af de forskjellige Qvægarter

maa i Overeensstemmelse med de desangaaende igjennem Lensmændene indhentede Oplysninger nogen Afgang

antages at have fundet Sted, idet Kreaturholdet er opgivet at være i de fleste Districter, og især i Lister

Fogderi, ikke ubetydeligt formindsketi Løbet af den femaarige Periode. Grundene hertil maa formeentligen

deels søges i den Fodermangel, der i flere af Periodens Aar er indtraadt søm Følge saf, at Høavlen tildeels

er mislykket og har givet ringe Udbytte, deels deri, at Bonden paa Grund af Pengemangel har været fat i

den Nødvendighed at afhænde sine Kreature, hvilket undertiden endog er gaaet saavidt, at enkelte Gaard-brug

ere blevne aldeles blottede for Besætning, saa at Eierne senere have maattet leie de nødvendigste Kreature af

Andre. Qvægavlen drives i det Hele taget alene i de Dele af Amtet, hvor der findes gode naturlige Græs-

gange, og i Særdeleshed i de i det Indre af Landet beliggende Fjeldegne, i en saadan Udstrækning, at den

afgiver et nogenlunde betydeligt Product til Afsætning. Egentlig Engdyrkning finder med Undtagelse af den

nærmeste Omegn ved Byerne kun i ringe Grad Sted, hovedsageligen af Mangel paa den for de finere Græs-

arter fornødne Gjødning, der i Almindelighedneppe er tilstrækkelig til Ageren, hvortil som oftest optages et

Areal, der ikke staaer i Forhold til Gaardens Besætning. Med Undtagelse af, at Faareraeen i enkelte Præ-

stegjelde er bleven noget forbedret ved Blanding med spanske, danske og engelske Faar, er, saavidt vides, i

Periodens Løb Intet foretaget til Ovægarternes eller Hesteracens Forædling. Denne sidste er imidlertid, uag-

tet den i Almindelighed er liden og uanseelig, af en stærk og for Egnen særdeles passende Beskaffenhed, hvil-

ket i det Hele taget ogsaa gjælder om Hornqvceget, hvis Forædling ved Blanding med fremmede Racer, i al

Fald saalænge Engdyrkningen, som ovenberørt, staaer paa et saa lavt Standpunct, formeentligen neppe vil

kunne ansees gavnlig, da de ædlere Racer vilde være mindre skikkede til at benytte Fjeldgræsgangene, og snart

udarte af Mangel paa passende Staldfodring og Røgt. Af Geder holdes paa mange Steder et ikke ubety-

deligt Antal, hvorimod Sviin ere sjeldnere, og i flere Sogne næsten aldeles ikke haves. Productionen af

Fedevarer er i det Hele tilstrækkelig for Landdistricternes eget Forbrug, og afgiver ogsaa paa mange Steder

noget Udbytte til Afscetning, dog er dette med Undtagelse af øvre Ovinnesdals og for en Deel af Bjellands



Lister og Mandals Amt. 115

Præstegjeld samt Siirdalen under Bakke Præstegjeld, hvor Qvægavlen paa Grund af Græsgangenes Fortrin-

lighed er Hovednæringsvei, og hvorfra et temmelig betydeligt Qvantum Slagteqvæg,«Smør, Talg og Skindva-

ter udføres, i de øvrige Dele af Amtet ikke af særdeles Betydenhed, og langtfra tilstrækkeligt til Byernes

Forsyning, i hvilke, og især i Christianssand, der derfor aarligen consnmmeres en betydelig Qvantitet for det

Meste fra Danmark indførte Fedevarer. 1

6. Skovdrivt. Tømmerskovene i Amtet bestaae hovedsageligen af Furre, dog gives ogsaa paa mange

Steder Egeskov, der foruden et ikke Ubetydeligt Qvantum Bark til Udførsel levere Skibsbygningsmaterialier,

der for det meste forbruges ved Skibsværfterne i Christianssand og Mandal. Skovdrivten er, som i Amtets

Femaarsberetning af 6te Februar 1836 anført, alene i Mandals Fogderi af Vigtighed, da samtlige Kystegne

af Lister Fogderi ere næsten aldeles blottede for Trævegetation, og Fremdrivten fra de i det Indre af be-

meldte Fogderi værende bedre Tømmertraeter er forbunden med Vanskeligheder, der gjør Skovbruget lidet løn-

nende., J Overeensstemmelse med de fra Lensmændene i Mandals Fogderi modtagne Indberetninger maa det

formeentligen antages, at Skovene i dette Fogderi i den femaarige Periodes Løb ere noget forringede ved

overdreven Hugst. De for Trælasthandelen fordeelagtige Conjunctnrer, der i de første Aar af Perioden frem-

kaldte en uklog Concurrence mellem de Handlende og overdrevne Tømmerpriser, bragte nemlig de fleste Skov-

eiere til med Tilsidesættelse af Jordbruget at drive Skovene paa en for disse ødelæggçnde Maade, og da

imod Slutningen af Perioden det fordeelagtige Udbytte af Trælast-Erporten i høi Grad aftog, og som en

Følge heraf Lastepriserne saaledes nedsattes, at de i de Tømmertracter, hvor Fremdrivten er forbunden med

Vanskelighed, næsten alene vare tilstrækkelige til at holde Skoveierne skadesløse for Drivtsomkostningerne, uden

at afgive et nogenlunde forholdsmæssigt Vederlag for Træproducterne, var det for den skovdrivende Landal-

mue i Almindelighed en Nødvendighed, uden Hensyn til det dermed forbundne Tab, at vedligeholde uformind-

sket den Drivt, der vel havde været en Hovedkilde til Erhverv, men ogsaa for en stor Deel til nye Gjælds-

forpligtelser, der alene kunde dækkes ved Tømmerhandelens Fortsættelse. Som Hovedaarsag til Egeskovenes

Forringelse maa ansees den høist skadelige Barkfletning, der paa mange Steder i Amtet drives paa en for

Trævegetationen aldeles ødelæggende Maade, idet ikke alene en Mængde større Træer berøves deres Bark,

og senere blive staaende paa Roden uddøede og ubenyttede, men i Særdeleshed den unge og endnu til Tøm-

mer utjenlige Skov afflettes, alene i den Hensigt at sælge Barken, hvoraf efter Toldlisternes Udvisende et i

Forhold til Egeskovenes Beskaffenhed betydeligt Qvantum aarligen fra Amtet udføres til Udlandet, og det

øvrige forbruges ved de i Amtet værende Garverier. Trælaften udføres i mere eller mindre forædlet Tilstand,

deels som utilhugne eller firehugne Bjælker, af hvilke de første især afsættes til Holland, og de sidste paa de

franske Markeder, deels som Planker og Bord, af hvilke sidste enbbetydelig Deel udføres til Danmark. Til

Skovproducternes Forædling ere i Amtet 61 privilegerede og 92 uprivilegerede Saugbrug i Drivt, hvorom

nærmere Oplysning indeholdes under hosfølgende Tabel og blandt hvilke Sauge flere især af de, der ere

beliggende i Christianssands Tømmertract ved de for Tømmerdrivten beqvemme Vasdrag Otteren og Top-

dalselven, ere af Betydenhed, og erholde deres Trælast ei alene fra dette Amt, men ogsaa fra det fjernere

skovrigere Oplaud og in Zpecie fra Raabygdelauget. Foruden de ovenanførte Skovproducter afsættes ogsaa

en Deel Tøndestaver samt nogen Birkelast, hvilken sidste dog ikke er af megen Betydenhed, da Birkeskovene,

hvor saadanne haves, hovedsageligen benyttes til Brænde. Ifølge de fra Toldkammerne modtagne Oplysnin-

ger have i de 5 Aar følgende Qvanta Trælast været udførte fra Amtets 4 Tolddistrieter:

i Aaret 1836 , . 17,378 Trælastlæsien

— 1837 . . 17,358 —

— 1838 . . 20,081 —

— 1839 . . 22,966 —
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- i Aaret 1840 . . 22,765 Trælastlæster,

hvorunder dog noget Birkebark er indbefattet. Uagtet det heraf kunde synes som om Tømmerdrivten i det

Hele taget ide 5 Aar havde været iTiltagende, maa det dog formeentligen antages, at Hugsten i de sidste Aar

af Perioden i Almindelighed er bleven noget indskrænket, da den i disse Aar stedfundne Erport for det Me-

ste har bestaaet af Beholdninger fra de foregaaende Aar.

Kul- og Tjæretilvirkning drives vel paa enkelte Steder i Amtet, men alene til Gaardenes eget Forbrug,

og afgiver intet Product til Afsætning. Af andre Brændematerialier end Veed, findes i Særdeleshed i Lister

Fogderi vidt udstrakte og uudtømmelige Tørvemyre, i hvilke der ogsaa som Levning af de store Skove, der i

en fjern Fortid have bedækket disse Strækninger, forefindes en stor Mængde til Brændsel tjenlige Trærødder,

der tilligemed Torven ere fuldkommen tilstrækkelige til at afhjælpe Mangelen af Veed i disse for Skov blot-

tede Egne. Ogsaa i det skovrigere Mandals Fogderi bruges paa adskillige Steder Torv som Brændematerial..

at. Fiskerl. For Beboerne af Amtets udstrakte Søkyst er Fiskeriet en særdeles betydelig Indtægtskilde;

de Vigtigste Atter Af faunnc ere Silde-, Hummer- og Larefiskeriet. Af disse er imidlertid Sildefiskeriet ved

Amtets Vestkyst i de sidste Aar af Perioden i den Grad aftaget, at det næsten maa ansees ophørt. Efterat

nemlig Vaarsilden fra Aaret 1826 i stedse vorende Mængde havde gaaet til Kysten, saaledes at der i Aarene

183:1 til 1837, begge inclusive, for Ladestedet Flekkefjords Regning fiskedes i Gjennemsnit over 150,000 Tøn-

der aarligen, begyndte Fiskeriet i Aaret 1838 paa engang at aftage, da kun omtrent en Fjerdedeel af det

nysnævnte Ovantum i bemeldte Aar fiskedes; i 1839 mislykkedes det aldeles, og i 1810 kan det ikke antages,

at mere end 15 à 16,000 Tønder Sild har været fisket. De skadelige Følger, denne rige Indtægtskildes plud-

selige Standsning har medført, ei alene for Ladestedet Flekkefjord, hvorom Amtet nedenfor vil sinde Anledning

til nærmere at omhandle det Fornødne, men ogsaa for Almuen i Flekkefjords Præstegjeld og langs hele Sø-

' kysten endog i Mandals Fogderi, maatte nødvendigviis være særdeles betydelige, da Beboerne af disse Egne

i- Januar og Februar Maaneder i stort Antal søgte til Fiskestederne, hvor de ved Fiskeriet i kort Tid fandt

Det, især med Hensyn til den Vanskelighed, hvormed det ellers i Almindelighed for Landalmuen er forbundet

paa denne Aarstid at erholde en sordeelagtig Beskjæftigelse, særdeles rigeligt Erhverv. Saafremt Sildefiske-

tiet for en længere Tid maatte ophøre, hvilket der, da Erfaring viser, at dette Fiskeri er periodiskt, kan være

megen Anledning til at befrygte, ville Følgerne heraf for den fifkende Almue være saa meget føleligere, da

samme under den fordeelagtige Periode for en stor Deel har vænnet sig til en overdreven Luxus og forhen

ukjendte Fornødenheder, og for at tilfredsstille disse i Almindelighed indladt sig iGjældsforholde, som vistnok,

saafremt den til deres Dækkelse paaregnede Indtægt ved Fiskeriets Ophør maatte bortfalde, ville være særde-

les trykkende. -

Hummerflskeriet drives med Held langs hele Amtets Kyst, og en betydelig Udførsel, der i den femaariz

ge Periodes Løb ikke har været i Aftagende, finder aarligen Sted af denne Artikkel især fra Christianssands

og Fahrsunds Toldsteder. Hammeren, der fanges fra Begyndelsen af October Maaned til Begyndelsen af

Juni, opkjøbes for det meste af Engelske Entrepreneurer efter Coutracter, der for en længere Tids af disse

ere indgaaede med Fiskerne, og udføres i dertil indrettede Fartøier til London.

Laxefiskeriet giver vel ikke længere-et saa rigt Udbytte som i Fortiden, men er dog fremdeles af Bety-

denhed, i Særdeleshed i Mandals-, Torrisdals- og Topdals-Elvene, dog synes det, efter de desangaaende

indhentede Oplysninger og Toldlisternes Udvifende, som om dette Fiskeri i MandalselvenZ hvor den bedste og

fedeste Lax fanges, i Periodens Løb har været i temmelig betydeligt Aftagende. Af Lax saavel røget som

saltet udføres især fra Mandal aarligen en Deel til Østlandet, ligesom ogsaa Noget-udskibes til Danmark og

in Species til Kjøbenhavn.
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De øvrige Arter af Fiskeri afgive vel i det Hele taget intet Prodnct til Udførsel, men ere dog for Kyst-

egnene af megen Vigtighed, idet de baade væsentligen bidrage til sammes Forsyning med Levnetsmidler, og

tillige holde et ikke Ubetydeligt Antal Fiskere næsten det hele Aar igjennem i Beskjæftigelse. De Fiskearter, der

fanges, ere især Makrel, Torsk, Flyndre, Sei, Hellefisk og Hvidling, af hvilke Mairelen, der i de egentlige

Sommermaaneder i Almindelighed fiskes i stor Mængde et Par Mile fra Kysten med Drivgarn og paa Dorg,

er. af fortrinlig Vigtighed, da den saavel fersk som saltet afgiver et baade meget billigt og godt Næringsmid-

del, deri Særdeleshed benyttes i Almueclassernes Huusholdninger, idet endog Bønderne i de fra Kysten

længere bortfjernede Egne hermed pleie at forsyne sig. Paa mange Strækninger af Kysten tages Østers, der

imidlertid ikke findes i saadan Mængde, at de udgjøre nogen Udførselsartikkel. Ferskvandsfiskeriet er ikke af

Betydenhed, dog fanges Ørred, Rør, Aborrer og Aali mange af de smaae Ferskvande, hvoraf der i Amtet

findes et stort Antal. Angaaende det Qvantum af de forskiellige Arter Fisk, der i den femaarige Periode i

det Hele er"fanget, seer Amtet sig ikke istand til at meddele en nogenlunde paalidelig Opgave, da man, nag-

tet de herhen hørende Oplysninger have været forsøgte indhentede, aldeles savner Data, hvoraf det Qvantum

Fisk, der i bemeldte Tidsrum kan antages at være benyttet til Diftricternes eget Brug og Nabodiftricternes

Forsyning, endog blot omtrentligen kunde sluttes, ligesom det heller ikke paa anden Maade, end ved at sam-

mendrage Toldlisterue over den i de fem Aar stedfundne Erport, kan oplyses, hvor stor en Deel af den i

dette Tidsrum fangede Fisk, der er tilvirket som egentlig Kjøbmandsvare, uden at dog herved nogen fuldkom-

men nøiagtig Oversigt kan erholdes, da naturligviis en Deel af den som Handelsvare tilberedede Fisk ogsaa i

Amtet selv er consummerets Forbedringer i Fiskevarernes Tilvirkningsmaade eller i Fiskeredskaberne have, saa-

vidt vides, ikke i Periodens Løb fundet Sted.

8. Bergværksdrin finder ikke Sted i dette Amt, ligesom der heller ikke, saavidt vides, gives Mineralier,

der kunne henregnes til Metaller, hvoraf Diftrictet har nogen Indtægt, naar undtages den Kalksteen, der for-

bruges ved de mindre betydelige i Amtet værende Kalkbrænderier. Desuden hentes aarligen af Hollænderne

nogle Skibsladninger Graasteen, ved hvis Brydning og Transport dog kun et ringe Antal Personer sinder

nogen Fortieneste.

s. Fabrik- og Haandværksdrivt. Med Hensyn tilde Fabrik- og Induftrianlæg, der i Amtet ere iDrivt, tillader

man sig underdanigst at henvise til den vedføiede Tabel, hvorunder de i den Kongelige Resolution af 23de

Deeember 1839 forlangte Oplysninger findes afgivne med saa megen Fuldstændighed, som det efter de Op-

gaver, Amtet har kunnet erholde, har været muligt. Hvad Haandværksdrivten i Landdistrictet angaaer, troer

man det tilstrækkeligt at bemærke, at samme i det Hele endnu er indskrænket til de unndværligste og simpleste

Arter af Haandværk, da det siden Loven af 15de Juli 1839 emanerede forløbne Tidsrum har været for kort

til, at nogen betydelig Indflydelse af den ved bemeldte Lov indførte Frihed til at drive Haandværksnæring

paa Landet endnu skulde kunne spores. .„

9. Binæringer. Hunsfliden staaer næsten overalt i Amtet paa et lavt Standpunct, og er i det Hele

indskrænket til Forfærdigelse af de almindeligste Agerdyrknings- og Gaardsredfkaber, samt til Spinden og Væv-

ning af simple uldne og linnede Tøier saasom Vadmel, Værken og grovt Lærred, af hvilke imidlertid i Sær-

deleshed i dei det Indre af Amtet beliggende Egne det til eget Brug Fornødne tilvirkes, hvorimod de Klæd-

ningsstykkcr, der udfordre en kunstigere Forarbeidelse, samt de finere Stoffer, kjøbes fra Byerne, hvor Landal-

muen ogsaa finder Afsætning for de ubetydelige Qvantiteter af ovennævnte Huusflidsproducter, der haves til

Salg. Saavel i Lister Fogderi og især i Flekkefjords Opland, som paa enkelte Steder i Mandals Fogderi,

forfærdigedes i de for Sildefiskeriet gunstige Aar et betydeligt Antal Sildetønder, der fandt sikker Afsætning i

Flekkefjord, og uagtet denne Art af Huusflid ved Fiskeriets Aftagen er bleven noget indskrænket, og giver et

mindre Udbytte, kan den dog ikke antages aldeles at ville ophøre, da en Deel af de forfærdigede Tønder sand-
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synligviis vil kunne afsættes til Stavanger Amt. Bygningen af Baade og smaa Dæksfartøier sætter især i

Mandals Fogderi mange Hænder iVirksomhed, Uden at det dog, da denne Næringsvei drives aldeles uregelmæs-

sigt og uden at være bunden til visse Steder eller Værfter, har været muligt at erholde nogen Oplysning

om det omtrentlige Antal af de paa denne Maade beskjæftigede Personer. Det egentlige Skibsbyggeri drives

for det meeste ved de i Byerne og ”især i Christianssand og Mandal værende Skibsværfter, hvorom det For-

nødne senere vil blive at omhandle. Jagten giver i mange Egne af Amtet et godt Udbytte især af Fugle-

vildt, saasom Tiurer, Uhrhøns, Ryper og alle Slags Søfugle; af Bjørne, Ulve og Ræve skydes og fanges

aarligen en Deel, og paa Høifjeldene i den øvre Deel af Siirdalen gives der mange Reensdyr, hvilke deri-

mod, saavidt vides, ikke findes paa andre Steder 1i Amtet.' Vildtet føres til Salg i Byerne, der i Alminde-

lighed tilstrækkeligen og til lave Priser forsynes med denne Artikkel. Fragtfart, der drives med de mange i

Landdistrictet hjemmehørende Smaafartøier, som næsten udelukkende anvendes til indenrigsk Kystfart, beskjæfti-

ger et ikke ubetydeligt Antal Mennesker, dog maa det befrygtes, at Sildefiskeriets Aftagen ogsaa paa denne

Næringsgreen vil udøve en ufordeelagtig Indflydelse, da en stor Deel af ovemneldte Smaafartøier hovedsage-

ligen byggedes og anvendtes til at transportere Silden. Laiidtransport af Varer kan i dette Amt ikke an-

sees som nogen egentlig Næringskilde, da Bonden selv bringer sine for det meeste ubetydelige Producter til

Byerne, ligesom det ogsaa først er i Løbet af denne Periode, at Communicationen for den største Deel af

Amtet er bleven saaledes lettet ved Oparbeidelse as Kjøreveie, at Transport paa Vogne er bleven mulig.

Trælasten, der i flere as Rigets Amtet udgjør den væsentligste Gjenstand for Landtransport, fremdrives her

i Amtet, med Undtagelse af en Deel Bord, som Bønderne opskjære paa Haandsauge, og derpaa kjøre til

Byerne, næsten alene ved Hjælp af de i Mandals Fogderi værende beqvemme Vasdrag. Derimod bør Tøm-

merflødningen især i Torridals-, Topdals- og Mandals-Elvene nævnes som en ikke uvigtig Indtægtskilde,

hvorved et betydeligt Antal Personer erholde en jevn og fordeelagtig Sysselsættelse. Handel med Landman-

dens Producter drives i Byerne, hvor Bonden bringer sine Varer til Torvs, og igjen indkjøber sine Fornø-

denheder. Størst Anledning til Samhandel med Landalmuen giver Trælasthandelen, idet Skoveierne iAlmin-

delighed have Mellemregning med Kjobmændene i Byerne, og hos disse for en stor Deel erholde Varer i

Betaling for det mærkede Tømmer; hvad de øvrige as Landdistrictets Hovedfrembringelser angaaer, er det i

den foregaaende Fremstilling af de sorskjellige Næringsveies Tilstand viist, at disse i det Hele ikke produceres

i saadanne Qvantiteter, at de som Handelsartikler kunne blive af synderlig Vigtighed. Af Markedspladse

gives ingen i Amtet, med Undtagelse af at der i Christianssand er et saakaldet Bukkemarked, der vel imidler-

tid aldrig har været af nogen Betydenhed. Gjæstgiveriernes Antal udgjør i Landdistrictet noget over 100,

der dog næsten alle ere ubetydelige, og alene i Stand-til at forskaffe Reisende de simpleste Fornødenheder,

hvortil ogsaa i Almindelighed deres Drivt er indskrænket. Af Landkræmmerier findes ingen i Amtet.

Da de væsentligste Data til Bedømmelse af Amtsdistrictets Tilstand i Almindelighed allerede indeholdes

iden foranstaaende Udvikling, skal man blot endnu Underdanigst tillade sig i denne Henseende at bemærke

Følgende: Det maa formeentligen antages, at Velstanden i Landdiftrictet er i den sidste Deel af den femaa-

rige Periode paa de fleste Steder noget aftaget, hvortil Hovedaarsagerne, som forhen anført, have været de

imod Periodens Slutning indtraadte ufordeelagtige Conjuncturer for Trælasthandelen, og Sildefiskeriets Afta-

gen ved Flekkefjord, hvilken sidste Omstændighed formeentligen i Særdeleshed har havt en udbredt og betyde-

lig Indflydelse paa Velstandens Forringelse, da Trælasthandelen dog endnu altid vedbliver at yde Skoveierne

nogen Indtægt. Det vil ogsaa af den vedføiede Tabel naadigst erfares, at Erecutionsforretninger og Ud-

pantninger for Gjæld i Periodens Løb have, dog ikke i nogen særdeles betydelig Grad, været i Tiltagende,

ligesom ogsaa Antallet af de af Administrationen for Bankafdelingen i Christianssand for Ubetalte Renter og

Asdrag af Banklaan reqvirede Auctioner over pantsatte Eiendomme i de sidste Aar af Perioden har været fle-
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re Gange større end ved sammes Begyndelse. I Overeensstemmelse med de fra Amtets forskjellige Egne

modtagne Oplysninger udgjør den aarlige Løn for en Tjenestekarl, fra 12 til 30 Spd., og for en Tjeneste-

pige fra 6 til 10 Spd., samt den almindelige Dagløn for en simpel Haandarbeider fra 12 til 36 ß.„ eller

efter et af bemeldte Opgave uddraget Middeltal, for en Tjenestekarl 19 og for en Tjenestepige 8 Spd. aar-

lig, samt for en Haandarbeider 21 ß. daglig.

Som en 1 Femaarsperioden indtraadt Hovedforbedring i Amtsdistrictets Tilstand maa nævnes den i høi

Grad nødvendige Udvidelse, Communicationen har erholdt, ved de i dettezTidsrum udførte særdeles betydelige

og kostbare Veianlæg og Brobygninger, der for det Meste ere istandbragte ved Hjælp af naadigst tilstaaede

Forskud af Statscassen. Ved Udgangen af Aaret 1840 udgjorde den hele Milelængde af Amtets med Hjulredskab

fremkounnelige Veie 19 Mile Hovedvei og 37 Mile Bygdevei, hvortil endnu kommer 35 Mile Ridevei af

6 til 9 Fods Bredde. De betydeligste Foretagender af dette Slags, der i Periodens Løb ere udførte, ere

Veianlæggene fra Gaarden Ovavig i Lyngdal til Spindsodden og fra Fedde til Flekkefjord. Bed den

første af disse Veie sættes Ladestedet Fahrsund i Forbindelse med den igjennem Amtet førende Hovedvei, der

ved det sidstnævnte Anlæg er forsat til Flekkefjord, hvorfra dens Oparbeidelse til Stavanger Anfts Grændse

er paabegyndt, og i Aaret 1841 kan ventes tilendebragt. Ladestederne Flekkefjord og Fahrsund have saaledes

erholdt en for deres Opkomst særdeles vigtig og beqvem Communication med Landdistrictet, hvormed de for-

hen alene stode i Forbindelse ved besværlige og tildeels farlige Rideveie, paa hvilke enhver Transport var

forbunden med særdeles Vanskelighed. Af det fra Christianssand til Valle i Sætersdalen førende Veianlæg,

der, naar det bliver fuldført, maa antages at ville bevirke en i høi Grad forøget; Samfærfel imellem Chri-

stianssands By og dens Opland, er den i dette Amt liggende Deel saavidt oparbeidet, at den i Aaret 1841

kan ventes at ville blive færdig. Desuden er i Periodens Løb de betydelige Broer ved Mandal, Vigeland i

Undal, Fedde, Flekkefjord og den i Aaret 1.837 udgaaede Halvdeel af den over Otteren ved Christiansand fø-

rende Bro, blevne opførte, hvilke Brobygninger, der alle have afhjulpet betydelige Hindringer for Communica-

tionen, tilsammen have kostet omtrent 18000 Spd. Ogsaa Bygdeveieue ere i de 5 Aar meget forbedrede,

og uagtet Udgifterne ved saa mange omfattende Veianlæg vistnok have været temmelig trykkende for Landal-

muen, synes dog denne mere og mere at erkjende de væsentlige Fordele, der især for den flyde af en lettet

Communication, til hvis Opnaaelse der først i det sidst forløbne Decennium har været foretaget noget Be-

tydeligt, da den hele Længde af den i Amtet værende Kjørevei i Aaret 1827 beløb sig til 10½ Mile. Med

Hensyn til de i Amtet værende 2de Bygdemagaziuers Status henvises underdanigst tilden vedføiede Tabel,

der indeholder de desangaaende befalede Oplysninger. Af Sparebanker og private Brand- eller andre

Assuraneeindretninger gives ingen i Lauddistrictet.

1). For Kjøb- og Ladestedernes Vedkommende.

1. Christiane-sund

a. Handel. De vanskelige Conjuneturer, med hvilke Erporten af Trælast, der udgjør Christianssands

vigtigste Udførselsartikel, i den sidste Deel af den femaarige Periode har havt at kjæmpe, have ikke været

uden særdeles skadelig Indflydelse for en stor Deel af Byens Handelsstand, der ved det fordeelagtige Udbytte,

Trælastudskibningen fra Aaret 1833 indtil de senere Aar havde -afgivet, bragtes til at indlade sig i denne

fluctuerende Handel, uden at besidde de hertil fornødne betydelige Fonds, som derfor for en stor Deel maatte

tilveiebringes ved Stiftelsen af nye Gjældsforholde. Som de Hovedomstændigheder, der her i de sidste Aar

af Perioden især have bidraget til at gjøre Trælastudskibningen ufordeelagtig, maa anføres Tømmerprisernes

Synken paa de med Trælast overfyldte udenlandske Markeder, og den samtidigen hermed indtraadte Stigen i

Værdien af de Norske Penge i Forhold til udenlandsk Valuta, hvilket Coursforhold nødvendigviis maatte have
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betydeligt Tab til Følge ved enhver Omsætning a fremmede Penge i norske Species, da Arbeidslønnen og

. Priserne paa alle Slags Fornødenheder ikke nedsattes iForhold til Pengenes forhøiede Værdi. Under Frem-

stillingen af Skovdrivtens Tilstand i Amtet har man allerede i det Foregaaende fundet Anledning til at om-

handle de Følger, de forandrede Conjuncturer have havt for Producenterne, men at disse Følger maa have

rammet Udskiberne i-”endnu langt høiere Grad, er indlysende, da Producenterne dog altid beholde den Fordeel,

de, ved i den bedre Udskibningsperiode at have erholdt deres Skovprodueter godt betalte, have vundet, hvori-

mod Afskiberne have været nødte til, uanseet det deraf opstaaende Tab, under de senere mislige Handelsfor-

holde .at ashænde den forhen til høie Priser indkjøbte Trælast. Naar Toldlisterne udvise, at Christianssands

Trælastexport i de sidste Aar af Perioden ikke har aftaget, kan denne Omstændighed ikke tjene til at godtgjøre,

at Udskibningen ogsaa i disse Aar har svaret Regning, men har alene sin Grund i, at Tælasthandelen ikke

paa eengang kan indskrænkes, da det for Kjøbmændene, og in Specie for dem, der ikke have kunnet virke

med egne Fonds, har været en Nødvendighed at tilveiebringe de fornødne Pengeressourcer, om dette endog

skulde være forbundet med betydelige Opoffrelser, hvortil kommer, at de med Udlandet indgaaede Handels-for-

bindelser have maattet fyldestgjøres, og at Trælastbeholdningerne ikke Uden at forringes og tabe iBærdi kunne

i en længere Tid henligge. Den Omstændighed, at den største Deel af de mindre formuende Handlende have,

for at tilveiebringe de fornødne Capitaler, maattet indgaae en Mængde gjensidige Endossementsforpligtelser,

har ogsaa havt til Følge, at Uheld, hvorved enkelte Kjøbmænd ere blevne nødte til at standse deres Virksom-

hed, have medført Tab for et stort Antal Handlende. Fortiden Trælasien er Hummer Stedets eneste betyde-

lige Udførselsartikel, og denne Erport, der i Periodens Løb udelukkende har været i engelske Entrepreneurers

Hænder, har, som forhen anført, i de fem Aar ikke været i Aftagende. Med Hensyn til Christiansfands

Samhandel med Landdistrictet er det forhen berørt, at dette med Undtagelse af Skovproducter blot frembrin-

ger faa og lidet betydelige Artikler til Afsætning i Byen, nemlig en Deel Fedevarer og Slagteqvæg — hvor-

med dog Stedet hovedsageligen forsynes fra Jylland og fra den under Nedenæs og Raabygdelaugets Amt

hørende Sætersdal — samt et ringe Qvantum simple Huusflidsproducter. Fra Byen forsynes Landalmuen

i Særdeleshed med Korn, Salt, Brændeviin, Hør, samt med det Fornødne af Manufactur- og Colonialvarer,

paa hvilken Handel dog ogsaa de oftmeldte uheldige Conjuncturrr for Skovdrivt og Fiskeri have havt betyde-

lig Jndslydelse, ved at formindske Almuens Evne til at gjøre Indkjøb. Til at meddele nogen i Talstørrelse

udtrykt Oversigt over den Samhandel, der i Periodens Løb har fundet Sted imellem Byen og Amtets Land-

district, har man af Mangel paa de fornødne Oplysninger ikke seet sig istand, da endog de Qvanta, der af

Bondens vigtigste Handelsartikel, Trælast, i ethvert af de 5 Aar er i Amtets Landdistrict mærkede for Byens

Regning, ikke med nogen Nøiagtighed kan erfares, efterdi den største Deel af den Last, der efter Toldlister-

nes Udvisende i den femaarige Periode er erporteret fra Ehristianssand, ikke er hugget i Amtet, men i Raa-

bygdelaugets Skove. Den i Aaret 1836 indførte Areltorvindretning har saavel for Byens Indbyggere som

for-Bonden været til megen Fordeel og Beqvemmelighed. Hvad angaaer Antallet af de forskjellige Slags

Handlende henvises underdanigst til den Beretningen vedføiede Tabel, hvoraf naadigst vil erfares, at Mængden af)

de Personer, der drive denne Næring, siden Forfattelsen af Amtets sidste femaarige Beretning har været i

noget Tiltagende. Den ifølge Kongelig Resolution af 6te Mai 1837 iChristianssand stiftede Børsindretning,

hvis Oprettelse hovedsageligen fremkaldtes ved de betydelige Pengeomsætninger, Sild-esiskeriet i de foregaaende

Aar havde foranlediget, er, da Børsforretningerne ikke befandtes at være af den Betydenhed, at Indretnin-

gen kunde antages at svare til sin Hensigt, efter derom skeet Andragende fra de Handlende, ved Kongelig

Resolution as 12te Februar 1841 indtil videre suspenderet, og dens Fond indsat i Sparebanken.

5. Skibsfarten har i de 5 Aar i det Hele taget givet et godt Udbytte, og forskaffet mange Mennesker

sordeelagtig Sysselsættelse, da Trælasterporten, med Undtagelse af, at Hollænderne, og for det meeste ogsaa
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de Danske, aarligen i egne Fartøier afhente den Trælast, de behøve, skeer ved Byens Skibe, hvoraf ogsaa

en stor Deel har været fordeelagtigen anvendte i udenlandsk Fragtfart. Denne har i den største Deel af den

femaarige Periode været særdeles indbringende, da Fragterne i Almindelighed, og itSærdeleshed de Østersøi-

ske, hovedsageligen paa Grund af den betydelige Korntilførsel, England har tiltrængt, have været høie, men

da disse Conjuncturer ophørte med Aaret 1839, har Fragtfarten i 1840 været lidet lønnende. Skibsrehde-

tiet har i Periodens Løb været i Tiltagende, ligesom ogsaa de i de senere Aar byggede Skibe i Almindelig-

hed have været af større Dimensioner, og derved mere skikkede for Fragtfarten. Den angaaende Antallet af

Skippere, der have Borgerskab til Stedet, forlangte Opgave indeholdes under hosfølgende Tabel.

6. Haandværksdrivt. I slere Professioner har Byen særdeles duelige Haandværkere, dog drives intet

Haandværk i det Store, hovedsageligen af Mangel paa Fonds, da Haandværksstanden, med høist enkelte Und-

tagelser, lever i ringe Kaar. I det Hele taget har Haandværksdrivten i Periodens Løb gjort„ ikke ubetydelige

Fremskridt med Hensyn til Fabrikaternes Godhed og Skjønhed, Uden at dog disse, naar undtages en Deel

Snedker- og Garverarbeide, nyde Afsætning udenfor Stedet. En Omstændighed, der især lægger Hindringer

iveien for de fleste Haandværkeres høiere Udvikling, er den totale Mangel af Anledning til paa Stedet at er-

holde den fornødne Underviisning i Tegning og Mathematik, hvilken Mangel vilde kunne afhjælpes ved Op-

rettelsen af en i Forhold til Byens Størrelse og Ressourcer indrettet techuisk Læreanstalt, der uden Tvivl

vilde vinde megen Søgning af de Personer, der uddanne sig for Haandværksdrivten. Ingen Art nye Haand-

værkere har, saavidt vides, i de 5 Aar nedsat sig i Byen. Hvad angaaer Antallet af Mestere, Frimestere,„

Svende og Drenge i enhver Profession henvises underdanigst til den vedføiede Tabel.

at. Fabrikdrivt. Hosfølgende Tabel, hvoraf det naadigst vil erfares, hvilke Jndustrianlæg der ved

Udgangen af Aaret 1840 i Byen vare i Drivt, viser vel, at et større Antal af disse i de 5 Aar ere ned-

lagte end as nye oprettede, imidlertid maa det formeentligen dog antages, at Fabrikdrivten, der i Christians-

sand aldrig har været af synderlig Betydenhed, i den sidst forløbne femaarige Preriode i det Hele taget har

befundet sig omtrent paa det samme Standpunct, som i den forrige, da deels flere af de nye oprettede Indu-

strianlæg ere af større Betydenhed end de, der i Periodens Løb ere nedlagte, og deels nogle af de fra ældre

Tider eristerende have erholdt nogen Udvidelse i Drivten.

e. Skibsbyggeriet har i den sidstforløbne Periode været drevet med Iver og Held ved de flere herværen-

de betydelige og særdeles vel indrettede Skibsværfter, og Antallet af de saavel for Byens egen som for an-

dre Districters Regning byggede Fartøier har efter den Beretningen vedføiede Tabels Udvisende været i Til-

tagende. Foruden at de i de senere Aar construerede Skibe, som ovenanført, for det Meste have været af stør-

re Drægtighed end de, der forhen byggedes, have ogsaa Fartøierne vundet særdeles meget i Constructionens

Hensigtsmæssighed og Skjønhed. Den samlede Læstedrægtighed af Byens Skibe, der i Slutningen af Aaret

1835 udgjorde 245092 Commercelæster, var ved Udgangen af 1840 steget til 2692122 Commercelæster, hvor-

hos Drægtigheden af de i det øvrige Tolddistrict hjemmehørende Fartøier udgjorde 631 Læster. Ved Siden-

af Skibsbyggeriet udgjør ogsaa Reparation af Fartøier, der formedelst Søskade søge Havn i Christianssand,-

hvortil Judløbet ved de hensigtsmæssige Fyrindretninger er blevet saa særdeles lettet, en betydelig Indtægts-

kilde, der i Særdeleshed om Høsten og Vinteren giver en stor Deel af Arbeidsclassen god Fortjeneste. Uag-

tet saaledes Virksomhed-en ved Skibsværfterne er en af de Næringsgrene, der sysselsætte det største Antal Per-

soner, seer man sig dog ikke istand til at meddele nogen omtrentlig Opgave over disses Mængde, da Værf-

terne ikke holde noget fast Antal Arbeidere, hvorimod dette ideligen varierer efter Conjnncturerne og de under

Bygning værende Skibes Størrelse og Antal.

29. Jordbrug. Af de flere smaae Kjøbstaden tilhørende Iordeicndomme, der bortfæstes,* eller bortforpag-

1 tes paa Aaremaal, har Byen en, dog kun ubetydelig, aarlig Indtægt. Hvad forøvrigt angajeö Jordbruget
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i det under Kjøbftadens Jurisdiction henhørende Diftrict, maa Amtet underdanigst henvise til hvad der i det

Foregaaende findes anført angaaende Agerdyrkningcns stigende Udvikling i Christiansfands Omegn, hvilket

dog i Særdeleshed gjælder den Deel af samme, der henhører under Mandals Sorenskriveri. '

Byens oeconomiske Forfatning kan i det Hele taget i Periodens Løb ikke ansees forbedret. Uagtet det

nemlig maa antages, at Velstanden i den første Deel af Perioden, medens Trælasthandelen gav et godt Ud-

bytte, og adskillige Fordele tilfløde Stedet ved det betydelige Sildefiskeri ved Flekkefjord, var i nogetTiltagende,

have dog de i det Foregaaende omhandlede, mod Slutningen af Tidsrummet indtraadte, forandrede Forholde

medført en ikke ubetydelig Tilbagegang, derX strar bliver følelig for et Sted, hvor der kun gives meget faa

fornntende Indvaanere, og hvor en stor Deel af Almueclassen er nedsunken i dyb Armod. At Christianssand er

betynget med en Fattigforførgelse, der falder høist trykkende for de skatteydende Indvaanere, og udgjør en af

de væsentligste Hindringer for Stedets Opkomst, er allerede omhandlet i Amtets Femaarsberetning af 6te

Februar 1836, hvor ogsaa de Hovedgrunde, hvorfra det overordentlig store Antal af Fattige nærmest maa

antages at hidrøre, findes paapegede, og denne Sag har desuden ved saa mange andre Leiligheder været

Gjenstand for offentlig Undersøgelse, at man troer her at burde indskrænke sig til at bemærke, at ingen For-

mindskelse i de 5 Aar har fundet Sted i Antallet af de Personer, der nyde Understøttelse af Fattigvæsenet,

da disse i Overeensstemmelse med de erholdte Oplysninger i Gjennemsnit aarligen have beløbet sig til om-

trent 550, under hvilken Opgave dog de Forsørgelse nydende Familier-, uagtet de bestaae af slere Medlem-

mer, blot ere regnede som enkelte Personer. Som Følge heraf har heller ingen vedvarende Nedsættelse kun-

net skee af den særdeles betydelige Fattigskat, der udgjorde 8000 Spd. for Aaret 1836, 8500 Spd. for

1837, 6500 Spd. for 1838, 7000 Spd. for 1839 og 8000 Spd. for 1840.

Stiftelfen ”Kong Carl-Iohans Arbeids- og Opdragelses-Anftalt”, til hvis Oprettelse Deres Kongelige

Majestæts Gavmildhed væsentligst har bidraget, maa imidlertid efterhaanden som dens Virksomhed bærer Frug-

ter, antages at ville bidrage betydeligen til en varig Indskrænkning af de Trængendes Antal, idet en stor

Deel af de under Fattigforsørgelsen hørende Familiers Børn i denne Indretning erholde en Opdragelse, der

unddrager dem fra Betleriet, og vil sætte dem istand til i Fremtiden at erhverve deres Udkomme uden at

falde Communen til Byrde. Bestyrelsen af denne Stiftelse, der saalænge dens Hovedøiemed er at virke som

Opdragelsesanstalt, og ved Siden heraf at forskaffe gamle og svagelige Fattiglemmer en passende Beskjæfti-

gelfe ikke kan ventes at bestaae ved Udbyttet af dens egen Production, er i Periodens Løb henlagt under

Directionen for Christianssands Fattigvæsen, og Jndretningen erholder aarligen af Byens Fattigeasse det

nødvendige Tilskud, uden at det paa Grund af den Form, hvorunder Regnskaberne have været aflagte, med

Nøiagtighed kan erfares om og hvorvidt dette Tilfkud noget har overfteget det i Aaret 1835 for de næstføl-

gende 5 Aar til Stiftelsens Vedligeholdelse-' af Communen tilstaaede Beløb af 1000 Spd. aarlig. Ogsaa den

iBegyndelfen af Aaret 1839 ved private Bidrag stiftede Asylindretning, der staaer under Christianssands

Byselskabs Administration, og af Communen er anviist et Locale, vil sandsynligviis yttre en særdeles gavnlig

Indflydelse paa Opdragelsen af de fattige Familiers Børn, af hvilke et Antal af omtrent 60 hidtil have be-

nyttet Judretningen. Det bør ved denne Anledning ei heller lades ubemærket, at Drikfældighed, der har væ-

ret en af de virksomste Aarsager til Armodens Stigen, i den senere Tid har været i mærkeligt Aftagende,

hvilket formeentligen for en stor Deel skyldes den i Begyndelsen af Aaret 1840 oprettede Maadeholdsforenings

roesværdige Bestræbelser, ligesom ogsaa de, 3 Brændeviinsbrænderier, som hosfølgende Tabel viser i

Periodens ..Løb ere ophørte at drives, hovedsageligen ere nedlagte paa Grundaf den formedelst Brændeviins-

eonsumtionens Aftagenformindfkede Afscetning Det er allerede i det Foregaaende bemærket, at Tilendebrin-

1 gelsen af det betydelige Veianlæg mellem Christianssand og Valle i Sætersdalen med Sikkerhed kan antages

at ville bevirke en meget udvidet Communication og Samhandel imellem Byen og denne Deel af dens Op-
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land, idet Bonden, der forhen blot paa Vinterføret kunde bringe sine Producter til Byen, derved vil sættes

istand til paa enhver Aarstid at foretage sine Byreiser, hvilket i Særdeleshed vil have en. gavnlig Indflydelse

paa Tilførselen af Levnetsmidler, da Sætersdalen og de til samme grændsende Sogne frembringe Xet betyde-

ligt Qvantum Fedevarer, og Priserne paa disse i Almindelighed i Christianssand ere temmelig høie. -

Aarslønnen for Tjenestefolk har i Periodens Løb udgjort fra 25 til 40 Spd. for en Tjenestekarl og imel-

lem 8 og 16 Spd. for en Tjenestepige, samt Daglønnen for en simpel Haandarbeider fra 28 til 36 Skilling.

Den i Aaret 1825 i Christianssand oprettede Sparebank har havt særdeles god Fremgang, og Totalbe-

løbet as den hele i Sparebanken indestaaende Capital var, efter den desangaaende modtagne Opgave, ved Ud-

gangen af Aaret 1840 steget til 49,727 Spd. 68 "ß., hvoraf Jndskydernes Eiendom udgjorde 45,245 Spd.

36 ß. og Sparebankens Fond 4482 Spd. 32 Skilling.

Paa Communeanliggendernes ordentlige og hurtige Bestyrelse har den i Periodens Løb indførte Formand-

skabsinstitution havt en særdeles væsentlig Indflydelse.

2. Laveste-det M n n d a 1.

Da Trælasten ogsaa for Mandal udgjør den væsentligste Udførselsartikel, have de ovenomhandlede uhel-

dige Conjuncturer ogsaa paa dette Ladesteds Handel yttret en særdeles ufordeelagtig Indvirkning, der dog for-

meentligen ikke har været as den Betydenhed her som i Christianssand, da deels Trælasthandelen i det Hele

taget har været drevet efter en mere indskrænket Maalestok, og de opkjøbte Beholdninger forholdsviis mindre,

og deels Concurrencen imellem de Handlende i den heldige Udskibningsperiode ikke har været saa stor som i

sidstnævnte By, af hvilken Grund Lastepriserne i Mandals Tømmertraet ikke ere blevne i den Grad opskruede.

Foruden Skovproducter har Ladestedet i Periodens Løb aarligen udført et temmelig betydeligt Ovantum røget

og saltet Lar — hvilken Erport dog, som forhen bemærket, har været i Aftagende — samt endeel Heste, af

hvilke sidste, der samtlige sælges til England, en stor Deel indkjøbes i Stavanger Amt. Hummerudførselen

har i de 5 Aar hovedsageligcn fundet Sted fra Christianssands Tolddistrict, hvor en Engelsk Entrepreneur

for denne Handel har sin Bopæl i Udhavnen ny Hellesnnd, og de øvrige Fiskevarer, der i Periodens Løb fra

Mandal have været erportede, ere fiskede i andre Districter. Med det tilgrændsende Landdistrict driver Byen

en livlig Samhandel, hvis Gjenstande ere de samme, der forhen med Hensyn til Christianssand ere anførte,

og til hvis Udvidelse de i Periodens Løb forbedrede Veie og Opførelsen af Broen over Mandalselven meget

have bidraget. Skibsfarten har i de5 Aar været temmelig betydelig, dog ere de paa Stedet hjemmehørende

Skibe med enkelte Undtagelser smaae, og anvendes for det Meste til Fart imellem indenrigske Steder, samt til

mindre Reiser paa Danmark og Sverrig. Hvad angaaer Antallet af de i Mandals Tolddistrict hjemmehø-

rende Skippere henvises underdanigst til den desangaaende under hosfølgende Tabel indeholdte Opga-

ve. Haandværks- Og Fabrikdrivt har, saavidt vides, ikke i Periodens Løb gjort Fremskridt af Betyden-

hed, ligesom ogsaa Haandværkernes Fabricata alene finde Afscetning i Ladestedet selv og for en Deel til

Oplandet. Den Beretningen vedføiede Tabel viser imidlertid, at Antallet af de Haandværksdrivende er i de

sidste 5 Aar betydeligen forøget, uden at dog nye Arter af Haandværkere paa Stedet have nedsat sig. De

forlangte Oplysninger angaaende Stedets Jndustrianlæg indeholdes under vedkommende Tabel. Skibsbyggeriet

er for Ladestedet af særdeles Vigtighed, og sætter mange Hænder i Virksomhed; in Speeie er Istandsættelsen

af de aarligen i betydeligt Antal til Mandal indkommende havarerede Skibe, og de Fordele, der i Forbindelse

hermed tilflyde Stedet ved beskadigede Ladningers Forauctioneringtog Skibenes Forsyning med Proviant, en

særdeles betydelig Indtægtskilde. De i den femaarige Periode nybyggede Skibe have,' som af hosfølgende

Tabel naadigst vil erfares, med enkelte Undtagelser været af mindre betydelig Størrelse, paa Grund af, at

de, som oven anført, i Almindelighed ikke anvendes i udenlandsk Fart. Nogen Opgave over de ved Skibs-

værfterne sysselsatte Arbeideres Antal formaaer Amtet heller ikke for Mandals Vedkommende atjmeddelcy da
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den Virksomhed, hvoraf Værfterne-3 Arbeidssiyrke er afhængig, hovedsagligen beroer paa det tilfældige større

eller mindre Antal af beskadigede Skibe, der her søge Havn. Ladestedet eier, saavidt vides, ingen Iordeien-·

domme, og med Hensyn til Omegnens Jordbrug finder Amtet Intet at bemærke udenfor hvad forhen Under

den almindelige Fremstilling af Agerdyrkningens Tilstand i Landdistrictet findes anført. Mandals oeconomiske

Tilstand er i det Hele taget siden Forfattelsen af Amtets sidste Femaarsberetning formeentligen ikke undergaaet -

nogen betydelig Forandring, hvortil Grunden maa søges i de samme Omstændigheder, deri det Foregaaende

oftere ere-' paapegede som de Hovedaarsager, der i den sidste Deel af den femaarige Periode have bevirket

Velstandens Aftagen saavel i Arntets Byer som i den største Deel af Landdistrictet, og saaledes ophævet Virk-

ningerne af de i Periodens første Aar stedfundne fordeelagtigere Conjuncturer. Den i Periodens Løb fuld-

førte Opførelse af Broen over Mandalselven har været til megen Gavn for Ladestedet, for hvis Communi-

cation med Omegnen den besværlige og tidsspildende Overfart over Elven forhen var til betydelig Hinder.

De befalede Oplysninger angaaende de i Perioden thinglyste og aflyste Pantehæftelser samt afholdte Execu-

tionsforretninger m. v. ere for samtlige Ladesteders Vedkommende indtagne under den ved Tabellen for Land-

distrietet meddeelte Oversigt. Den almindelige Aarsløn for Tjenestefolk har været for en Karl mellem 20 og

35 Spd. og for en Tjenestepige mellem 8 og 12 Spd., samt Daglønnen for en simpel Haandarbeider fra 28

til 32 ß. Den i Ladestedet oprettede Sparebank, der i September Maaned 1840 begyndte sin Virksomhed,

havde i Overeensstemmelse med den desangaaende modtagne Jndbetetning ved Udgangen af bemeldte Aar i

det Hele taget Under sin Bestyrelse en Capital af 1787 Spd. 104 ß., hvoraf Foliohavernes Tilkommende ud-

gjorde 1325 Spd. 63 ß., og Sparebankens Fond 462 Spd. 41 ß.

3. Ladeftedet La h 1: su n d.

Hovedgjenstandene for dette Ladesteds Udførfelshandel, der i det Hele taget er mindre betydelig, bestaaer

i Fiskevarer in Specie Hummer og Sild, samt i Ege- og Birkebark. Hummererporten, der for det meste

skeer til England og for en Deel til Holland, drives i Almindelighed ved Stedets egne Fartøier, og synes

efter Toldlisternes Udvisende i den femaarige Periodei det Hele ikke at være aftaget, hvorvel den i enkelte

Aar har været mindre end sædvanlig. Paa Udførfelen af Sild har Aftagelsen af Fiskeriet ved Flekkefjord,

hvori Fahrsunds Indvaanere under den gunstige Periode med Held deeltoge, havt en særdeles skadelig Ind-

flydelse, saaledes at Erporten af denne Artikel i Aarene 1838 og 1839 blot udgjorde omtrent en Trediedeel

af de i det næstforegaaende Aar udførte Qvantiteter. I Aaret 1840 har efter Toldlisternes Udvisende denne

Udførfel paa ny hævet sig, idet den fornødne Sild er bleven anskaffet fra Stavanger Amt, hvorved dog na-

turligviis Sildehandelens Udbytte for Ladestedet bliver langt mindre fordeelagtigt, end da Silden fiskedes ved

det nærliggendeFlekkefjord Fahrsunds Samhandel med Landdistrictet er af liden Vigtighed, da dette næsten

Intet-frembringer til Afsætning, idet Skovprodncterne, der ellers pleie at udgjøre Bondens væsentligste Han-

delsartikel, i Ladestedets Opland næsten alene bestaaer i Ege- og Birkebark, hvoraf, som oven anført, et ikke

ubetydeligt Qvantum aarligen udføres; til Udvidelse af denne Samhandel saavelsom i det Hele af Ladestedets

Forbindelsemed det øvrige Amt, have imidlertid de forhen omhandlede betydelige Veianlæg, der i Periodens

Løb ere fuldførte, væsentligen bidraget. Med Hensyn til Antallet af handelsberettigede Borgere m. v. henvi-

ses underdanigst til den vedføiede Tabel. Ladestedets Skibsfart er af temmelig Betydenhed, dog anvendes

de paa Stedet hjemmehørende Fartøier, hvoraf den største Deel er af ringe Drægtighed, for det Meste i in-

denrigsk Fart, samt til kortere Reiser paa Udlandet. Hvad angaaer Haandværks- og Fabrikdrtvt, hvilke

Næringsveie ikke i de 5 Aar have Undergaaet nogen mærkelig Forandring, ere de befalede Oplysninger ind-

tagne under hosfølgende Tabeller. Skibsbyggeri og i Særdeleshed Istandsættelsen af Fartøier, der for

Søskade indkomme til Fahrsund eller de nærliggende, meget søgte , Udhavne Korshavn, Egvaag og Lotshavn,

udgjør en vigtig Indtægtskilde for Stedet, og sysselsætter en stor Deel af Arbeidsklassen, dog er her, som af
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den vedføiede Tabel naadigst vil erfares,i Periodens Løb med enkelte Undtagelser alene bygget mindre Deels-

fartøier. Hvad Jordbruget angaaer, maa Amtet underdanigst henholde sig til hvad herom med Hensyn til

Landdistrictet forhen er anført. Ladestedets Velstand, der i de· første Aar af den femaarige Periode var iTil-

ragende, har ved Sildefiskeriets Ophør ved Amtets Vestkyst lidt et særdeles betydeligt Stød, da det Tab, der

herved foranledigedes ei alene for de Handlende, men i Særdeleshed for en stør Deel af Almueklassen, der

forhen ved Fiskeriet og den dermed forbundne Virksomhed fandt en fordeelagtig Sysselsættelse, har været saa

meget føleligere paa Grund af de faa Ressourcer, der ere levnede dette Ladested, der, som oven bemærket,

har faa og mindre betydelige Udførselsartikler og et lidet productivt Opland. Det maa imidlertid antages,

at Stedets Indvaanere ville søge saa meget som muligt at erstatte dette Tab ved for Eftertiden, ligesom før-

end Fiskeriet begyndte i det Store ved Flekkefjord, at afsende Fartøier for at deeltage i Sildefiskeriet i Sta-

vanger Amt. Den aarlige Løn for Tjenestefolk har i den fidstforløbne Periode været fra 20 til 30 Spd. for

en Tjenestekarl og fra 8 til 10 Spd. for en Pige, samt Dagløunen for en simpcl Arbeider 20 à 28 Skilling.

JFahrsund er endnu ingen Sparebank oprettet.

4 Laveste-det Flekkefjord

Efterat Flekkefjords Udførselshandel i Tidsrummet fra 1833 til 1836, paa Grund af det i disse Aar

indtrufne overordentlig rige Sildesiskeri, var steget til en forhen ukjendt Høide, og havde forøget Stedets Vel-

stand i en særdeles mærkelig Grad, begyndte den allerede i Aaret 1837 at tage en uheldig Vending, Uagtet

Fiskeriet aldrig har været saa betydeligt som i dette Aar. Den store Fortjeneste, Flekkefjords Handlende i de

foregaaende Aar havde havt ved Sildeexporten og den i disse Aar ligeledes særdeles fordeelagtige Fragtfart,

forledede nemlig mange af dem, og i Særdeleshed af de Yngre, til at gjøre et i Forhold til Stedets og Op-

landets Folkemængde alt for stort Indkjøb i Udlandet af Manufactur- og Colonialvarer, idet der af disse

Slags Varer i Aaret 1836 indkjøbtes til Flekkefjord for et Beløb af omtrent 400,000 Mark Hamburger Ban-

co, eller henved det Firedobbelte af det iAaret 1835 gjorte Indkjøb. En stor Deel af denne Varemasse maatte,

for at lette Afsætningen, sælges paa Credit, og for at faae ind en Deel af det udestaaende Beløb nødtes de

Handlende til at opkjøbe til særdeles høie Priser det hele Qvantum Sild, der i Aaret 1837 fiskedes iDistric-

tet, hvilket udgjorde omtrent 180,000 Tønder. Dette,i Forbindelse med, at der samme Aar indtraf et færde-

les rigt Fiskeri i Stavanger Amt og Bergens Stift, havde til Følge, at Flekkefjords Sildeerport i Aaret 1837

var forbundet med betydeligt Tab, der i Gjennemsnit kan anslaaes til omtrent 1 Spd. pr. Tønde. J Aaret

1838 blev kun fisket omtrent 40,000 Tønder Sild; i 1839 mislykkedes Fiskeriet aldeles, og det Qvantum

Sild, som efterToldlisternes Udvisende i dette Aar fra Ladestedet er udført, indkjøbtes fra andre Districter;

i 1840 fiskedes circa 16000 Tønder. Da Flekkefjord, der, før Sildefiskeriet sammesteds begyndte, var et ube-

tydeligt og temmelig næringsløst Ladested, alene ved Erporten af Sild i faa Aar var gaaet fremad paa en-

saa forbausende Maade-, er det en Selvfølge, at denne Rigdomskildes Ophør maatte bevirke en ligesaa plud-

selig Tilbagegang, og Stedets Udførselshandel har saaledes i de sidste 3 Aar af Perioden, med Undtagelse

af de ovenanførte mindre betydelige Partier Sild, der i bemeldte Aar have været fiskede for Flekkefjords Neg-

ning, været indskrænket til en ubetydelig Erport af Bark, Moos samt nogle Ladninger Birkelast og anden

Trælast. Den Udstrakte Credit, deri Udlandet og især i Hamburg aabnedes Flekkefjords Handlende paa

Grund af deres betydelige Virksomhed i Fiskeriets fordeelagtige Periode, har for mange af disse havt ødelæg-

gende Følger,da vedkommende Creditoreri de senere Aar, efterat de ufordeelagtige Conjuncturer vare indtraadte, have

ladet deres Fordringer inddrive ved Søgsmaal, hvorved flere især af de yngre Kjøbmænd have seet sig nødte

til at gjøre Opbud. Som en til Bedømmelse af Forholdene i denne Henseende hørende Oplysning, bemær-

kes, at Antallet af Verelprotester, hvoraf i Aaret 1836 ingen fandt Sted, i 1837 har beløbet sig til 11, i

1838 til 19, i 1839 til 23 og i 1840 til 14. Den store Sammenstimlen af Mennesker, der aarligen i Ja-
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nuar og Februar Maaneder fandt Sted paa Grund af Sildefiskeriet, gav Anledning til en særdeles betydelig

Omsætning ei alene med Ladeftedets egentlige Opland, men ogsaa med Beboerne af en stor Deel af Amtets

Søkyst.- Det er imidlertid allerede i det Foregaaende bemærket, at denne Handel for Landdistrictet tildeels

har havt særdeles skadelige Følger, og Uagtet den under den heldige Fiske-Periode forskaffede Flekkefjords Hand-

lende 8en meget betydelig Fordeel, synes den dog, paa Grund af den senere indtraadte Forandring i Conjunc-

turerne, ogsaa for dem at maatte medføre Tab, da den hele Omsætning næsten udelukkende har været drevet

paa Credit, idet den fiskende ”Almue ved de hvert Aar fortjente Penge har betalt det foregaaende Aars Gjeld,

og stiftet ny, der i det kommende Aar paa samme Maade skulde dækkes, men som det paa Grund af Fiske-

riets Ophør og den almindelige Pengemangel sandsynligviis vil være forbundet med megen Vanskelighed for

Kjøbmændene at erholde inddreven, uagtet disse, for at sættes istand til at opfylde deres egne Forpligtelser,

nødes til at gaae frem med Strenghed mod deres Debitorer i Landdistrictet.

Foruden at en stor Deel af Stedets Skibe i Aarene 1836 og 1837 sattes i Virksomhed ved Sildehande-

len, have ogsaa i 1838 og 183,9 de større Skibe fundet fordeelagtig Anvendelse ved Fragtfart, som derimod i

Aaret 1840, paa Grund af de ovenfor under Fremstillingeu af Christianssands Skibsfart paapegede Omstæn-

digheder, har givet lidet Udbytte. Endeel af de mindre, og til Fragtfart uskikkede Fartøier, der hovedsageli-

gen vare anskaffede til Brug ved Sildehandelen, ere i Periodens Løb deels oplagte og deels solgte.- Haand-

Værksdrivten har i de 5 Aar været i Tiltagende, og Antallet af Haandværkere er, som af hosfølgende Ta-

bel naadigst vil erfares, noget forøget, uden at dog nye Arter af Prosessionifter paa Stedet have nedsat fig.

Med Hensyn til Ladestedets Jndustrianlæg tillader man sig underdanigst at henvise til den derover vedføiede

Tabel, der viser, at Fabrikdrjvten omtrent staaer paa samme Standpunct som ved Periodens Begyndelse,

dog er det ene af de 2de betydelige Brændeviinsbrænderier, der paa den Tid vare i Drivt, nedlagt, og Pro-

ductionen af det andet betydeligen indskrænket paa Grund af, at den ved Fiskeriet foranledigede betydelige Af-

scetniug af Brændeviin for en stor Deel er ophørt. Hosfølgende Tabel viser, at intet Fartøi af mere

end 3 Commercelæsters Drægtighed i de 5 Aar i Flekkefjord er bygget, dog har man i Aarene 1839 og 1840

paabegyndt Bygningen as 2de ved Periodens Slutning endnu ikke færdige Skibe, hvorved en Deel af Arbeids-

classen erholder Sysselsættelse- I Begyndelsen af denne Periode er derimod, ligesom i den foregaaende,

adskillige Skibe, tildeels af temmelig betydelig Drægtighed, for Ladestedets Regning kjøbte fra andre Distrieter,

hvorimod, som oven bemærket, flere mindre og til Fragtfart uhensigtsmæssige Fartøier i Løbet af Perioden

ere solgte. Med Hensyn til Jordbruget henvises underdanigst til ovenstaaende Fremstilling af„denne Næ-

ringsveis Tilstand i Landdistrictet. Da de væsentligste Data til Bedømmelse af Ladestedets oeconomiske Stil-

ling ved Udgangen af den femaarige Periode allerede indeholdes i den foregaaende Fremstilling, hvoraf det

vil være klart, at den Velstand, der i Aarene 1836 og 1837 syntes at være almindelig i Flekkefjord, i de

paafølgende 3 Aar har været i betydeligt Aftagende, skal man i denne Henseende blot endnu tillade sig føl-

gende Bemærkninger. Indbyggernes Antal i Ladestedet, der i Aaret 1825 udgjorde 798, befandtes ved den

i Aaret 1835 afholdte Folketælling at være steget til 1272, men denne ved temporaire heldige Conjnncturer

i et saa kort Tidsrum fremkaldte betydelige Forøgelse af Folkemængden kan, saafremt Sildcfiskeriet for en læn-

gere Tid maatte ophøre, og Flekkefjord saaledes bliver indskrænket til de mindre betydelige Næringskilder, hvor-

ved det bestod før Fiskeriet begyndte ved Kysten, neppe antages at være til Fordeel for Stedet. Folkemæng-'

den kan imidlertid, uagtet Husenes Antal i Ladestedet i Periodens Løb er steget fra 208 til 231, neppe an-

tages i de 5 Aar at være tiltaget, da en stor Deel simple Arbeidere og nogle Haandværksfolk i Aarene 1838,

1839 og 11840 ere flyttede til Stavanger og andre Steder nordover, hvor bedre Udsigter frembødc sig til at

erhverve Udkomme. For de tilbageværende Arbeidere og Haandværkere gives der, saavidt vides, til de fleste

Tider tilstrækkeligt Arbeide, men Arbeidslønnemder i Stedets heldige Periode var: særdeles høi, er bleven
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betydeligen nedsat, saa at Forholdet saavel i denne Henseende, som hvad den aarlige Løn for Tjenestefolk an-

gaaer, for Tiden her er omtrent det samme, som ovenfor med Hensyn til Fahrsund findes anført. De nye

Veianlæg fra Fedde til Flekkefjord og derfra til Stavanger Amt have i Periodens Løb givet Stedet og især

dets Arbeidsclasse en ikke ubetydelig Anledning til Fortjeneste, ligesom ogsaa bemeldte Veie og Broen over

”den saakaldte Sundeelv ved Flekkefjord ere til særdeles væsentligt Gavn for Ladestedet, der herved har erholdt

en let og beqvem Communication med Oplandet og de nærmest liggende Byer, hvorved Samhandelen uden

Tvivl betydeligen vil udvides, uagtet Flekkefjords egentlige Opland kun frembringer Lidet til Afsætning. Den

i Ladestedet oprettede Sparebank, der i Overeensstemmelse med den desangaaende fra Bestyrelsen modtagne

Indberetning ved Udgangen as 1840 havde under sin Administration en Capital af i det Hele 12,265 Spd.

87 ß., hvoraf Foliohavernes Tilkommende udgjorde 11,695 71 ß., og Sparebankens Fond 570 Spd. 16 ß.,-

har havt god Fremgang, og været Stedet til væsentlig Nytte. '

Lister og Mandals Amt den 3”1te Juli”1841-.

Underdanigst

N- A. Sem.
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Ti'l Kongen!

Tilfølge Deres Kongelige Majestæts naadigste Resolutioner af 11te October 1825, 10de September 1827

og 23de Deeember 1839 afgives herved underdanigst Beretning om Stavanger Amts oeconomiske Tilstand for

de 5 Aar fra 1836 til 1840 Aars Udgang, saavel i Almindelighed som om dets forskjellige Næringsgrene i

Særdeleshed.

4. For Landdistricternes Vedkommende.

ß 1. Jordbruget. Endskjønt der med dette ikke i de sidste 5 Aar er skeet nogen betydelig Fremgang, faa

er det dog i jevnligt Tiltagende, dog mere eller mindre i de forskjellige Egne. Ifølge vedlagte tabellariste

Fortegnelse er af Nyland opdyrket til Ager i Jedderens og Dalernes Fogderi-1:27 Tønder Land eller 1708 Maal

Jord, (hvori dog ikke er indbefattet hvad der af ny Jord er opdyrket i Lands, Soggendals og Hellelands

Præstegjelde, hvilket vedkommende Lensmænd ei have kunnet opgive og som efter deres Opgivende vel skal

være Noget, men ikke af Betydenhed) og i Ryfylke Fogderi 393 Tønder Land, foruden hvad der er opbrudt

i Vads Thinglaug, som Lensmanden ei har kunnet opgive, endskiønt han anfører, at man der med Flid har

lagt sig efter at opbryde nyt Agerland. Iøvrigt er det ikke aldeles paalideligt om Lensmændene i Ryfylke

Fogderi overalt, ved Benævnelsen af „Tønder,” har forstaaet Tønder Land til 4 Maal eller ”Tønders Ud-

sæd,” der i den Egn svarer til 122 Tønde Land. Medtager man imidlertid det af ny opdyrkede Agerland,

som ikke er opgivet, saa tør man vel antage, at der i hele Amtsdiftrictet er i de fidfte 5 Aar af ny Jord

opdyrket til Ager omtrent 800 Tønder Land eller 3200 Maal. Udsæden er dog ikke i Forhold dertil forøget,

da meget gammel Ager er gjenlagt til Eng.

Dyrkningsmaaden og Agerdyrkningsredskaberne ere, paa nogle Undtagelser nær, eens med hvad der sæd-

vanlig er bleven brugt. Endskjønt Plougens Brug i mange Egne, især paa Iedderen og paa en Deel Ste-

der i Ryfylke Fogderi, nu er blevet mere almindelig end forhen, bruges dog paa mange Steder, fornemmelig

i Dalerne og Fjelddistricterne, endnu at spade Agrene, hvilket den i Agrene værende Mængde store Stene

og tildeels gjør nødvendig. Høstpløining bruges i Almindelighed ikke, og det er kun paa nogle Steder paa

Jedderen og i Nærheden af Stavanger at man har begyndt dermed. Naar undtages Plonge, der nu paa
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flere Steder bruges af en hensigtsmæssigere Construction end forhen, kan man ikke sige at nogen væsentlig

Forbedring er indført ved Agerdyrkningsredskaberne. Ellers gjør man sig megen Flid for at tilberede Ageren

godt inden Sæden nedlægges i den, af hvilken- Aarsag der sædvanlig avles flere Fold her end paa Øftlandet.

Gjødselblanding bruges nu næsten overalt i de Egne, hvor Agerbruget meest florerer, og ved Søkysten benyt-

tes tillige Tang og Affald af Sild (Gan) til Gjødsel. De Egne, som i den senere Tid have gjort meest

Fremgang i Agerbruget ere, — foruden Omegnen af Kjøb- og Ladestederne — Lunds og Hellelands Sogne i

Dalerne, de fleste Sogne paa Iedderen, Findø, Nennesø, Augvaldsnæs, Torvestads og Neerstrands Præste-

gjelde i Ryfylke Fogderi; desuden er der ogsaa adskillige Jordbrugere i de øvrige Sogne i Amtet, som i denne

Henseende have hæderlig udmærket sig.

De almindeligste Sædarter ere Havre, Blandkorn, Byg og Potetes, saa og enkelte Steder noget Rug

og i Egersunds Sogn noget Hvede. Havre og Potetes er dog overalt Hovedsæden. Forholdet mellem Korn-

sæden og Potetes er forskjellig, men kan i Almindelighed antages at være saaledes, at ”af Agerlandet benyttes

til Potetes i Dalerne 328 eller 124, paa Jedderen 126 eller '28 og i Ryfylke 126; det Øvrige til forskjellig

Kornsæd. De almindelige Sædarter, Havre og Blandkorn, give 6 til 8 ja endog 10 Fold, Potetes 10 til 15

Fold. Bælgfrugter eller Noer dyrkes ikke uden hos Enkelte noget Ubetydeligt i Haugerne. Potetesavlen er

ikke alene tilstrækkelig til Districtets Forsyning, men der afhændes og ikke Ubetydeligt deraf. Flere Egne,

hvoriblandt det Meste af Iedderen, Rennesø og Findø Præstegjelde samt Stiernerø Sogn kunne ikke alene brød-

føde sig selv, men og, særdeles i gode Aaringer, sælge en Deel Korn. Enkelte andre Sogne, som Hellelands,

Augvaldsnæs og Torvestads Sogne, antages i, gode Aar at kunne brødføde sig selv, men de ovrige trænge

til Kornkjøb i større og mindre Grad. Liin og Hamp dyrkes ikke og af Humle kun noget Ubetydeligt enkelte

Steder i Dalerne og inde i Fjordene i Ryfylke. Haugeværter dyrkes heller ikke meget og kuntil Huusbrug

i smaa Hanget ved Husene. Opelskning af Frugttræer, der paa sine Steder er forsøgt, har ikke villet lykkes

uden i Lunds Sogn og i enkelte Tragter i Dalerne og i det Indre af Ryfylke, hvor der paa nogle Gaarde

haves Kirsebær-, Æble-, Pære- og Blommetræer, som bære tildeels ret god Frugt, hvoraf Noget sælges.

Paa Jedderen og iøvrigt ved Søkysterne lykkes ikke Frugttræer formedelst Sølnften og de skarpe Vinde.

Hvad der virker hemmende paa Jordbrugets Fremgang er deels en stor Deel af Almuens Vedhængen ved

det Gamle, hvilket foranlediger, at de nære Frygt for at tillægge deres gamle Agre til Eng imod ny Ager,

deels den Besværlighed der i disse Egne, hvor Jorden er saa opfyldt med store Stene, er forbunden med Op-

tagelsen af Nyland, deels at megen Arbeidskraft tabes fra Jordbruget ved Fiskerierne, deels Mangel paa

Evne til at anvende noget Betydeligt paa Optagelsen af Nyland, bedre Agerdyrkningsredskabers Anskaffelse

m. v. Det endnu for en stor Deel eristerende Fælledsskab er ogsaa til Hinder for Jordernes hensigtsmæssige

Fredning. Derimod har virket til Jorddyrkningens Fremgang: Den allerede for en Deel fremmede Udskift-

ning; den vundne Erfaring om den Fordeel, som Jordens Opdyrkning bringer Eieren; Forvandlingen af en

stor Deel Bygselgods til Eiendomsgodsz Landhuusholdningsselskabets Bestræbelser til Jordbrugets Fremme

saavel ved Præmier og smaa Laan som fornemmelig ved at overlade Jordbrugerne Krudt for nedsat Priis til

Bortminering af store Stene; og endelig har vel ogsaa Gaardenes Udstykning i mindre Dele — skjønt i

andre Henseender skadelig -- ikke lidet bidraget til Nylands Opdyrkning.

Vedlagte Tabel indeholder Oplysning om Jordbrugenes Antal, hvormange deraf benyttes af Eierne el-

ler ere bortfæstede eller bortleiede, Matriculskylden, og hvorvidt Udskiftningen er fremmet.

Hvorvidt Opgaven Novcr Udsæd og Avl ved Folketællinngen i 1835 stemmer med det Virkelige, og hvor-

vidt eller hvormeget samme senere er forøget, '” er vanskeligt at bedømme alene efter et løst Skjøn- De derom

gjennem Lensmændene indhentede Oplysningergaae dog i Almindelighed ud paa, deels at Udsæd og Avling

ved Opgaven i 1835 er for lavt ansat (Nogle tro at man ei vil feile meget ved at ansætte b1egge Dele 124
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høiere) og deels at Udsæd og Avl i de senere Aar er noget forøget, især i enkelte Sogne, hvor man meest

har lagt sig efter ny Jords Opdyrkning. Saaledes er, efter specielle Opgaver fra nogle Lensmænd, Udsæden

siden 1835 forøget:

i HaaPræstegjeld circa 6 Tønder Byg og 26 Tdr. Havre,

i Høilands do. — 25 — Havre,

i Haalands do. —' 37 — do., ,

i Frue og Ranneberg Sogne 5,8 Tdr. Hvede, 478 Tdr. Rug, 45122 Ter. Byg og 99 Tdr. Havre.

Avlingeus Forøgelse over hvad den var efter Opgaven i 1835 er angivet: i Haa Præstegjeld 29 Tdr.

Byg og 324 Tdr. Havrez i Egersunds Præstegjeld 5 Tdr. Hvede, 98 Tdr. Rug, 485 Tdr. Byg og 1681

Tdr. Havre; i Torvestad Præstegjeld 908 Tdr. Havre og 1745 Tdr. Potetes. At ogsaa i de andre Præ-

ftegjeldeUdsæd og Avling mere eller mindre er forøget, er ikke at omtvivle, endskjønt man ikke kan angive

samme med nogen Talstørrelse.

' 2. Fædrivt. Med Hensyn til Antallet as Heste, stort Qvæg og Sviin, er neppe nogen mærkelig For-

øgelse eller Formindskelse foregaaet siden Tællingen i 1835, hvilket og i Iedderen og Dalerne gjelder om

Faar og Gjeder. J Nyfylke er det derimod gaaet tilbage med Faareavlingen, fordi Skabsygen har i de se-

nere Aar grebet saameget om sig blandt Faarene, at man endog paa visse Steder har maattet saagodtsom

afskaffe denne Avl. Det er nemlig paa Karmøen og flere Øer Tilfældet, at man mangler tilstrækkelig

Sommerhavning hjemme, og derfor maa bortføre sine Kreatnre til Havning i Fjeldbeiterne, men efterat Skab-

sygen har udbredt sig blandt Faarene, vil Ingen modtage disse til Græsning. Det kunde maaskee synes paa-

faldende, at Antallet af Kreaturholdet — særdeles stort Qvæg —ikke er forøget i samme Forhold som Ager-

bruget er gaaet fremad, men hertil er angivet som Grund, at de fornuftigere Jordbrugere — og disse er

det som meest have udvidet sit Agerbrug — nu føde deres Kreature bedre end før, hvorved ogsaa Kreatur-

racen synes at være noget forbedret. De fleste holde dog endnu-flere Kreature end de forsvarlig kunne føde;

hvoraf følger, at de i mindre gode Høaar maa tage sin Tilflugt til Surrogater, saasom Tang, bedærvet Fisk

og deslige, hvorved Qvæget vel til Nød kan friste Livet, men afgiver ikke den Production, som det kunde,

naar'det erholdt en bedre Føde. koget Væsentligt er ikke gjort til Heste-, Qvæg- eller Faareavlens Forbe-

dring og indskrænker sig alene til at enkelt Mand kan have anskaffet sig nogle danske Storfækreature, og den

bedre Fødning og Røgt, som nogle nu yde sine Kreature. I de Egne, hvor Agerdyrkningen og UdskiftninL

gen har. gaaet mærkelig fremad, er ogsaa Englandet blevet forbedret, deels ved nogle gamle Agres Jgjenlceg-

ning til Eng og skadeligt Vands Afledning, deels ogsaa ved at ndsaae Græsfrø, hvoraf Timothei er det som

sindes meest anvendeligt tog hensigtsmæssigt.

Forholdet mellem Eng- og Agerland og mellem Besætning samt Korn- og Potetesavling er saa forskjelligt

ikke alene i de forskjellige Præstegjelde eller Sogne, men ogsaa paa Gaardene i samme Sogn, at ingen bestemt

Angivelse kan gjøres. Man har antaget, at Englandet i Almindelighed optager 9210 og Agerlandet 1210 as

Hjemmarken, samt at paa en Eiendom, der føder 1 Hest, 10 Køer og 30 Faar, i Almindelighed avles 30

Td. Korn og 30 Td. Potetes. Paa Jedderen er dog Forholdet noget anderledes, idet xHesteantallet der er

større i Forhold til Kreaturantallet og Kornavlen større saavel i Forhold til Kreatnrantallet som til Potetes-

avlen.

Af Fedevarer frembringer Distrietet ikke alene "det Fornødne til eget Behov, men ogsaa endeel til Salg

til Kjøb- og Ladestederne. Fjelddistricterne afhænde Slagteqvæg (der om Foraaret opkjøbes af Qvæghandlere

og havnes om Sommeren i FjeldbeiterneJ ikke alene til Stavanger og Ladestederne i Amtet, men ogsaa til

Bergen og Christiansand. Hvormeget der produceres og afsættes af Fedevarer, har man ei kunnet faae op-

givet for Jedderens og Dalernes Fogderies Vedkommende. For Rysylke Fogderi er samme saaledes opgivet:
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Productionem 33,000 Bismerpnnd Smør, 12,000 Bismeernd Ost og 4000 Bismeernd Talg. Deraf

forbruges i Huusholdningerne 32,000 Bismerpund Smør, 11,000 Bismerpund Ost og 2000 Bismerpund

Talg. Det Overskydende, især Smør og Ost, afhændes fornemmelig til nærmeste Kjøbstad Stavanger, dog

føres ogsaa Noget til Stederne østenfor, især Talg, som pleier der at være i høiere Priis.

3. Skovdrivt. I Jedderens og Dalernes Fogderi er ingen Furuskov Uden paa et Par Gaarde i Bir-

krims Sogn ”og paa nogle Gaarde i Lunds Sogn. Foruden hvad deraf benyttes til disse Gaardes eget Be-

hov, sælges noget til Bygningsmaterialier til Naboerne og til deraf at forfærdige Sildetønder. Fogderiets

øvrige Indbyggere maae derfor have sine Bygningsmaterialier fra andre Egne, nemlig deels fra Ryfylke og

deels fra Lister og Mandals Amt. Af Løvskov findes en Deel i Dalerne, samt i Thime, Høilands og Gjes-

dals Sogne, men ikke tilstrækkelig til Brændsel for dem selv, hvortil iøvrigt bruges Torv. Paa Iedderen

er Torv saagodtsom den eneste Brændsel der haves, men den findes i tilstrækkelig Mængde, thi mangler den

end paa enkelte Gaarde, saa have de andre mere end de selv behøve, saaat de ikke alene kunne forsyne Nabo-

erne, men ogsaa afhænde en Deel til Stavanger. J Ryfylke Fogderi gives tildeels temmelig gode anrnskove

i Soledals, Jelsø, Hielmelands og Strands Præstegjelde, hvoraf saavel den øvrige Deel af Fogderiet, som

tildeels Stavanger og Jedderen forsynes med Bygningsmaterialier. Til Udlandet er kun høist ubetydeligt

udført i de senere Aar. Neerstrands Præstegjeld har den til eget Behov fornødne Skov, hvilket ogsaa for

en Deel er Tilfældet i Skiolds og Vigedals Præstegjelde. De nævnte Præstegjelde have ogsaa mere eller

mindre Løvskov, fornemmelig Birk, hvoraf en ikke ubetydelig Deel afsættes til Stavanger. Skovene ere ellers

i Aftagende, hvor-til Hovedaarsagen er formegen Hugst i Forhold til deres Omfang. Paa Karmøen og i de

øvrige Dele af Fogderiet, som ligge ved Søkysten, er ingen Skov og man bruger der Torv til Brændsel,

af hvilken der ikke er nogen Overflødighed, men paa nogle Steder endog mindre end Behovet kræver. Skove

af Gran findes intet Sted i Amtsdistrietet.

Ifølge vedlagte Tabel er Sangbrugenes Antal i Jedderens og Dalernes Fogderi 3 privilegerede og 5

uprivilegerede; i Ryfylke Fogderi 56 priviligerede og 41 uprivilegerede. Kul og Tjære tilvirkes ikke i Jed-

derens og Dalernes Fogderi; i Ryfylke Fogderi heller ikke Tjære, men noget Kul til Vedkommendes eget

Behov.* '

4. Fiskerien Omendskiønt Vaarsildfiskeriet er en rig Indtægtskilde for en stor Deel af Amtets Almue,

kan det dog ingensteds ansees for Almuens Hovednæring. De Egne, hvor dette Fiskeri drives, nemlig ved

Soggendal og Egersund, den nordre Deel af Jedderen,- Karmøen og omliggende Øer, ere endog fortrinlig

skikkede til Kornavl. I det Hele taget har Vaarsildfiskeriet slaaet godt til i de sidste 5 Aar, men med temme-

lig Ustadighed med Hensyn til enkelte Districter. Saaledes har der i Soggendal kun i Aarene 1836 og 1840

været godt Fiskeri, i 1837 maadeligt og i 1838 og 1839 saagodtsom Intet; i Egersund var Fisketict kun

maadeligt i 1836, godt i 1839 og 1840, men næsten intet i 1837 og 1838. J Stavangers Omegn og

Ryfylke Fogderi var Vaarsildfisket kun maadeligt i 1836, men har været godt i de senere Aar, skjønt Qvali-

titeten noget forskjellig. Eiheller er Fiskeriet gaaet hvert Aar til paa de samme Steder. Skudesnæs er Ho-

vedpunctet for dette Fiskeri og der støder Silden først til naar den kommer under Land. Hummerfiskeriet er

ogsaa en vigtig Binæring, men det er i de senere Aar betydelig formindsket. Hammeren afsættes til engelske

Speculanter, som selv lade den afhente ogher have deres Commissionairer, der besørge Opkjøbet. Noget

Lax fiskes saavel flere Steder langs Kysten og i Fjordene, som i Elvene, men dette Fiskeri er ogsaa aftaget.

Foruden hvad vedkommende Bygder selv forbruge af den, afhændes en Deel til Kjøb- og Ladestederne, deels fersk,

deels saltet og røget. 'Østers fiskes paa forskjellige Steder ved Kysten, dog meesti Omegnen af Stavanger. J

Fjordene i Ryfylke Fogderi, faa og i Gandsfjorden i Nærheden af Sannæs, pleier man aarlig fiske en Deel

feed Sommersild og Brisling. Ligeledes fiskes Matrel i Fjord-ene i Ryfylke Fogdei, hvoraf, foruden hvad
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der forbruges i Districtet, endeel nedsaltes til Udførsel. Strax efter Vaarsildfiskeriet fiskes almindelig endeel

stor Torsk, hvoraf Noget saltes eller tørres til Udførsel. Iøvrigt fiskes til Huusbrug og til Stavangers og

Ladestedernes Forfyning en ikke ringe Deel af Torsk, Sei, Flyndrer, Mort og anden Smaafisk.

Ferskvandsfiskeriet, naar undtages Lax i Elvene, er af liden Vigtighed og drives ikke heller hverken med

Flid eller Omhyggelighed. Betydeligst erdetiFjelddistricternH men ogsaa der kun til Vedkommendes eget Forbrug.

At opgive Qvantiteten af den fangne Sild og Fisk, Uden forsaavidt den kommer i Handelen og udføres,

er aldeles umuligt. Fiskerne selv, om man vilde eraminere hver enkelt af dem, kunne ikke angive det, thi

hvad de selv forbruge eller sælge hjemme og til Nobobygderne holde de ingen Regning over. Toldregnskaberne

vise hvormeget der udføres af de forskjellige Fiskevarer, men da Makrel ikke deri særskilt benævnes, bemærkes

her, at af denne Fiskesort er fra Stavanger udført i 1836, 719 Tønder, i 1837, 589 Tdr., i 1838, 1527

Tøndet, i 1839, 1553324 Tønde og i 1810, 1198112 Tønde. ' '

Saavel med Hensyn til Fiskens Tilvirkning, som til Fiskeredskaberne har man i den senere Tid sporet betyde-

lig Forbedring; i første Henseende ved at man ei blot er mere varsom med ei at nedsalte bedærvet Fisk, med

at bruge tilstrækkeligt Salt og ved større Omhu for at anvende gode Tønder til Fiskens Nedsaltning og Op-

bevaring end forhen har været Tilfældet; og i sidste Henseende derved, at man paa Garnene nu anvender

Kork til de saakaldte Flaae, hvortil man før meest brugte Furubark, hvorved Garnene holdes bedre i en per-

pendiculair Stilling, saa og ved at man i den senere Tid har begyndt at bruge større Nøder end forhen.

Derimod er det neppe gavnligt for Productets Qvalitet, at man nu bruger mindre Masker i Garnene end

forhen; derved opfanges rigtignok den mindre Sild, som før gik igjennem Maskerne, men man gaaer derimod

glip af den meget store, som ei kan blive hængende i Maskerne, og det er bekjendt nok, at den store Vaar-

sild i Almindelighed er federe end den mindre.

5. Bergværksdrin finder ikke Sted i dette Amtsdistrict. Af Mineralier, som ikke kunne henregnes til

Metaller, er helleringen at anføre.

6. Fabrik- og Industri-tillæg. Ifølge de forhen berørte Tabeller findes i Amtsdistrictet følgende saa-

danne Anlæg: J Jedderens og Dalernes Fogderi: 2 Brændeviinsbrænderier med Kjedler af No. 13, ZDitto

med Kjedler af No. 11) og 1 Ditto med Ditto af No. 4; 2 Teglværker, 1 Pottemageri, 6 Kornmøller af

de større Slags, 3 Reberbaner, 1 Tærskemaskine og 2 Tobaksfabrikker; i Nyfylke Fogderi: 31 Brænde-

viinsbrænderier med Kjedler af No. 1. De specielle Oplysninger om disse Indretninger indeholdes i

Tabellerne, dog anmærkes det, at til det ene Teglbrænderi, nemlig det i Kleps Thinglaug, bruges alene Torv

til Brændsel. Smaa Kornmøller, paa hvilke kun males til eget Huusbrug og i korte Tidsrum ved Hjelp af

Flomvand, gives ved de fleste Gaarde i Amtsdistrictet, ligesom der og findes nogle Stampemøller.

7. Binæringen Huusfliden staaer vel ikke paa noget høit Trin, men den har dog, især hvad den

qvindelige Huusflid angaaer, gaaet noget fremad i de sidste 5 Aar. Den bestaaer i Almindelighed iVævning

af uldne Tøiet, saasom Stof og Vadmel, og af Linned, nemlig Dreiel og Lærred, der dog meest er af det

grovere Slags. Derhos strikkes en Deel uldne Huer, Trøier, Strømper og Vanter. Det Meste er til eget

Forbrug, dog afsættes ogsaa en Deel uldne og strikkede Tøier til Stederne østenfor, saavelsom og en ikke

ubetydelig Deel deraf, samt af Stof og Lærredet, til Stavanger og Ladestederne i Amtet. Vel kan Værdien

af hvad der af disse Huusflidsproducter sælges ikke opgives, men man feiler neppe ved at ansætte samme til

mindst 4000 à 5000 Spd. aarlig. De Haandværkere, som behøves i Landdistricterne, haves ogsaa der.

Mandfolkenes Huusflid indskrænker sig til Forfærdigelse af de nødvendige Arbeids- og Gaardsredska-

ber og Fiskeredskaber samt i Lunds Sogn og i nogle Egne af Ryfylke Fogderi af Sildetønder,

som afhændes til de nærmeste Kjøb- og Ladesteder, dog er denne sidste Næringsgreen nu meget

aftaget, deels fordi Fiskerierne i de senere Aar have slaaet feil ved Flekkefjord og Soggendal, og deels fordi
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Bøgetønder, hvortil Materialet hjemføres fra Udlandet, nu mere benyttes til Sildsaltningen, fordi de ere

bedre og fordeelagtigere for Varernes Afsætning i Udlandet. I Jedderen og Dalerne er ingen Skibs- eller

Baadbyggerier og i Ryfylke er alene bygget nogle smaa Jagter, nemlig i 1835 et Fartøi i Vigedals Thing-

lang paa omtrent 12 Commercelæster, i 1836 et ditto i Jelsø Thinglaug paa 161,2 Commercelæster, i 1837

et ditto i Hetlands Thinglaug paa 6 à 7 Commercelæster og et ditto i Søvde Thinglaug paa 12 à 14 Com-

mercelæster samt i 1838 et ditto i Jelsø Thinglang paa 13 Commercelæster. Af Baade bygges vel nogle i

Ryfylkez men man forsynet sig meest dermed fra Nabodistrictet Hardanger, hvis Baade ere; bedre og fortrin-

ligere.

Om den vigtige Binæring: Fiskeriet, er forhen handlet. Jagten indskrænker sig størstedeels til Fangst

af Fuglevildt om Vinteren og Foraaret i Fjelddistricterne, og af Saadant har der i de sidste Aar været af-

sat en god Deel til Kjøb- og Ladestederne, uden at man dog seer sig istand til at opgive Værdien derafs

Fragtfart er ogsaa en vigtig Binæring for Beboerne as Søkysterne og i Fjordene i Ryfylke Fogderi. Den

finder meest Sted med Egnens Producter, deels til indenrigske Steder, fornemmelig til Østlandet, øg deels til

Gothenborg og Østersøen. At den er til betydelig Fordeel for Districtet, er utvivlsomt, men hvormeget den

kaster af sig, kan ikke opgives. Landtransporter med Varer finder ikke Sted Uden tvforsaavidt Bønderne føre

sine egne Producter til nærmeste Kiøb- eller Ladested.

Handelen med Landmandens Baret og Producter bestaaer deels i Afsætning til nærmeste Kjøb- eller La-

desteder, deels i Salg eller Omtnskniug af samme til Landkræmmerne og mellem Bygderne indbyrdes. Saa-

ledes afsættes fra flere Sogne i Ryfylke Fogderi Tømmer, Bord og andre Træmaterialier til Iedderens Be-

boere, hvorimod disse igjen forsyne Hine med Kornvarer og Potetes. I Fjelddistricterne, især i Ryfylke Fog-

deri, opkjøbe omreisende Handelskarle deels levende Kreature, deels Talg, Huder og Skind samt uldne Va-

rer, som de føre til Byerne og meget deraf til Østlandet.

J Jedderen og Dalerne er ingen Landkræmmerier, derimod er i Ryfylke Fogderi følgende Landkræmmere:

7 i Kobbervig i Stangelands Thinglaug, 1 paa Øen Udsire i Stangelands Thinglang, 1 paa Neerstrand

i Leerangers Thinglang, 2 paa Strandstedet Sandslandet og 1 paa Strandstedet Jelsø i Jelsø Thinglang

samt 1 i Hielmelandsvaagen i Hielmelands Thinglaug. Af Høiere er 3 paa Strandstedet Sannæs i Jedde-

rens og Dalernes Fogderi, 2 i Skudesnæshavn og 1 i Kobbervig i Nyfylke Fogderi. Saavidt vides have

Landhandlerne temmelig god Afsætning, fornemmelig skal i Kobbervig og overalt paa Karmøen Handelsrørel-

sen være meget i Tiltagende. Af Gjestgiverier ere 10 i Jedderens og Dalernes Fogderi og 33 i Ryfylke

Fogderi. Disse have kun lidet Søgning dax de fleste af dem alene ere oprettede for Reisende. Districtets

Producter, foruden hvad der som ovenmeldt afsættes til Handelskarle og Landkræmmere, føres meest til Sta-

vanger og Ladestederne, og iøvrigt til Stederne østenfor og Noget til Bergen. Fra disse Steder forsynet

Almnen sig og med hvad den behøver. I Landdistrictet holdes intet Marked, men et Marked aarlig i Sta-

vanger, hvor Omsætningen er temmelig betydelig. ,

Til Binæringer kan fremdeles henføres: Ind- og Udlodsning af Skibe, Arbeidsfortjeneste i det sidste

Aar ved Hovedveiens Oparbeidelse i en Deel as Dalerne for Statscassens Regning, samt noget Salg af Graa-

steen til Hollænderne.

8. Om Distrietets Tilstand i Almindelighed. Til nogen Oplysning i denne Henseende vedlægges

underdanigst en Tabel, der indeholder Forklaring for hvert af de sidste 5 Aar om: cr„ Beløbet af thinglæste

Gjeldsbreve og Skiftendlæg, hvorved Pant er givet i faste Eiendomme; d„ Beløbet af aflyste Pantehæftelser

af bemeldte Slags; 6., Beløbet af afhændede faste Eiendomme og cl„ Beløbet af Gjeld, hvorfor er holdt

Erecntions- og Udpantningsforretninger. Naar man af denne Tabel seer at de faste Eiendomme ere i de 5

sidste Aar blevne behæftede med en Gjeld af 466,334 Spd. 57, ß. og at de aflyste Pantehæftelser i samme
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Tidsrum kun udgjøre 182,713 Spd. 104 ß., der-udviser et Minus af 283,620 Spd. 73 ß., saa skulde det

synes temmelig afgjort, at Districtet er gaaet tilbage i Velstand. Dette er dog ikke i Almindelighed Tilfældet.

Enkelte Sogne, hvoriblandt især nævnes Soggendals, Lunds og Hæskestads i Dalerne og Søvde Sogn i

Ryfylke, ere vel gaaede tilbage og nogle andre ikke gaaede fremad, deels formedelst mislige Kornaar i Aarene

1836 og 1838 og deels formedelst mislykket Fiskeri enkelte Aar paa enkelte Steder, hvilket især gjelder Sog-

gendal, men i det Hele taget maa det dog antages, at Velstanden har tiltaget. Opgaven over de Summer,

hvorfor der i hvert af de 5 Aar er skeet Execution eller Udpantning, synes og at vise dette. Grundene til

at Pantegjelden er bleven saa betydeligt forøget ere forskjellige, hvoriblandt de Vigtigste: n, Salg af en be-

tydelig Deel beneficeret Gods, der er blevet forvandlet til Eiendomsgods og pantsat for en stor Deel as Kjø-

besummerne; 5, Eiendommenes Stigen i Værdi og mere Omsætning deraf ved Salg og Kjøb end forhen;

9, at man før havde mere løs Gjeld cefter Reverser eller Haandskrifter og tildeels Uden skriftlige Beviser)

som en større Erfaring eller Forsigtighed have lært Creditorerne at søge Sikkerhed for ved at erhverve Pame-

ret i faste Eiendomme, hvilken Grund og har bevirket, at sjelden Nogen nu udlaaner nogen større Sum Uden

saadan Sikkerhed; og cr, det var temmelig almindeligt forhen, at Medarvingcr lode deres Arvemidler blive

staaende hos den Aasædesberettigede Uden Pantesikkerhed saalænge de ei selv behøvede Pengene; nu derimod vil

Enhver, som eier nogle Dalere, gjøre dem mere frugtbringendeved at benytte dem til Sildsaltning, eller an-

den Haudel, hvoraf følger at Debitor maa optage Laan paa Pant for at kunne præstere Betaling. Naar det

derhos overveies, at Jorddyrkningen er gaaet fremad, at Binæringerne ikke have været mindre end forhen, men end-

1dog hvad Vaarsildfiskeriet angaaer i Almindelighed langt betydeligere, at intet særdeles Uheld med Hensyn til

Misvært og deslige, enkelte Fjelddistricter undtagne, har fundet Sted, at de directe Skatter ere aldeles op-

hævede og Communeudgifterne cnaar Undtages til Fattigvæsenet) ikke forøgede, saa er der al timelig Grund

til at antage, at Distrietet i Almindelighed ikke er gaaet tilbage, men hellere fremad iVelstand. At derimod

de Fattiges Antal og- Fattigbyrderne ere tiltagne, kan ikke nægtes. Grundene dertil ere: Folkemængdens

betydelige Forøgelse; en i3vor frie Forfatning grundet Lyst til Uafhængighed, der gjør, at Enhver jo før

jo heller vil være sin egen Herre, og deraf de tidlige Ægteskaber mellem Mennesker, der intet eie og alene

stolende paa Guds Forsyn, eller aldeles sorgløse for Fremtiden, indlade sig i saadanne Forbindelser uden

Midler til at kunne ernære en Familie; mere Hang til Luxus især i Klædedragt, end forhen, og mindre Or-

den- og Arbeidsomhed; endelig den Omstændighed, at det nu ikke ansees for nogen Skam endog for den Ar-

beidsføre, der ved Flid, Sparsommelighed og Arbeidsomhed kunde leve, at søge Understøttelse af Fattigvæsenet,

ja der gives vel ogsaa dovne og liderlige Personer, der ville gjøre det til Pligt for Fattigvæsenet at sørge

for dem, naar de ei selv gide arbeide. At Brændevinets overdrevne Brug ogsaa har bidraget dertil kan vel

ikke nægtes, men det er ogsaa vist, at dette Onde i de senere Aar betydelig har aftaget i Landdistricterne.

Størrelsen af Tjenesteløn og Dagløn er forskjellig i de forskjellige Egne. Tjenerlønnen pleier alminde-

lig at bestaae deels i Penge, deels i Klæder in varm-3. J Jedderen og Dalerne er den aarlige Løn, Klæ-

derne indberegnede, i Almindelighed for en Tjenestekarl 15 til 20 Spd., i Nærheden af Stavanger endog indtil 25-

Spd., for en Tjenestepige fra 8 til 12 Spd. Daglønnere erholde fra 16 til 20 ß. daglig og fri Kost,xi og

ved Egersund endog 28 ß.; ved Stavanger fra 32 til 48 ß. daglig paa egen Kost. J Nyfylke Fogderi er

Lønnen for en Tjenestekarl fra 6 til 12 Spd. og fulde Klæder, der kunne ansættes til 10 Spd. Værdi; for

en Tjenestepige fra 1 til 4 Spd. ongulde Klæder af Værdi omtrent 8 Spd. Den almindelige Daglon for

en simpel Haandarbeider er om Sommeren fra 12 til 20 ß. og Kost, om Vinteren fra 8 til 12 ß. og Kost.

Af Veie, som kunne befares med Hjulredskaber, ere i Jedderen og Dalerne: Hovedveien fra Moi i

Lunds Skibrede til Stavanger 1119224 Mile,'hvoraf dog omtrent 1 Miil i Draugsdalen kun med Nød kan

befares med Hjulredskaber, da den er klevet og for en stor Deel ikke over 3 à 4 Alen bred, ligesom der og
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endnu ere forskjellige andre Stykker i Dalerne, i det Hele omtrent 1122 Miil, som ikke have den lovbefalede

Bredde og deels maa udvides deels omlægges. Af denne Hovedvei er paa Jedderen og tildeels en Deel

Stykker i Dalerne i de sidste 5 Aar anlagt og oparbeidet omtrent 1324 Miil, foruden den nye Hovedvei fra

Giermestad om Egersund til i Nærheden af Helleland og fra Moi over Tronaasen til Sire Elv, ialt omtrent

27218 Mile, som ifølge Deres Majestæt-8 Resolution af 23de April 1839 oparbeides for Statscassens Reg-

ning mod Refusion ved Udligning paa Nigets Matrieu'lskyld, og hvilke Strækninger antages at blive paa det

nærmeste færdige til 1841 Aars Udgang. Af Bygdeveie, som kunne befares med Hjulredskaber, er i det Hele

i Dalerne omtrent 174 Miil og paa Jedderen omtrent 9 Mile; deraf er omtrent 4 à 5 Mile oparbeidet i

de sidste 5 Aar.

I Ryfylke Fogderi er ikke anden Hovedvei end fra Sandeidsøen til Bergens Stists Grændse 328 Miil,

der er oparbeidet, men for det Meste kun af 6 Alens Bredde, og over Roseidet omtrent 314 Miil, der endnu

ikke er oparbeidet og ikke farbar med Hsulredskaber. Ingen af Bygdeveiene i Ryfylke Fogderi ere farbare med

Hsulredskaber uden et Stykke paa Karmøen af omtrent ½ Miils Længde.

De af Amtets Veieasse udbetalte Summer til Hovedveie og Broer have udgjort: i1836 5301 Spd. 28 ß., i

1837 6083 Spd. 58 ß.,- i 1838 5818 Sod-. 101 ß., i 1839, 5120 Spo. 119 ß. og 518.10, 2916 Spd. 40 ß.

Af Bygdemagaziner ere ikke flere i dette Amt end eet i Skudesnæs Præstegjeld i Nyfylke Fogderi, hvis

Status vil naadigst erfares af hoslagte Tabel. I Landdistrictet er ingen Sparebank oprettet; heller ikke pri-

vate Brand- eller andre Assuraneeindretninger.

I Henseende til Districtets topographiske og climatiske Beskaffenhed i de forskjellige Egne, forsaavidt dette

har Indflydelse paa Næringsveiene, vides ikke videre at anføre end som er forklaret i Beretningen for de 6

Aar fra 1830 til 1836. i

13- Angaaende Kjøb- og Ladestederne.

1. Stavanger, som Amtets eneste Kjøbstad, har i de sidste 5 Aar havt betydelig Handel og Skibsfart,

hovedsagelig som Følge as det i dette Tidsrum i Omegnen indfaldne heldige Vaarsildfiskcri. Samhandelen

med Landdistricterne, deels ved at kjøbe Saunnes Producter af Fiskevarer, Fedevarer, Bygningsmaterialier og

Brænde m. m., deels ved at forsyne disse med de for dem nødvendige Artikler, som Kornvarer, Salt, Hamp,

Seildug og Tougværk, Manufaetur- og Colonialvarer m. m., har derfor ogsaa været af Betydenhed, men

at angive endog paa noget nær Værdien as denne Omsætning, er ikke muligt. De Landdistricter, som have

Samhandel med Stavanger, ere fornemmelig den største Deel af Ryfylke Fogderi (de uordligsteDele af sam-

me søge tildeels til Bergen) og det Meste af Jedderen. Ogsaa fra Hardanger i Bergeus Stift afsættes i

Stavanger en betydelig Deel Fedevarer, Baade og Brændeveed. Antallet af de Handelsberettigede as hvert

Slags og de ved Handelen ansatte Betjente vil naadigst erfares af vedlagte Tabel, i hvilken og er indtaget

Opgave over Antallet af de Skippere, der have-Borgerskab til Stedet. Skibsfarten bestaaer hovedsagelig i

Udførsel af Egnens Producter og Hsembringelse af de for Stedet og Omegnen fornødne Varer. Haand-

sværksdrivten har ingen væsentlig Fremskridt gjort, naar undtages at Snedkerarbeide nu forfærdiges til større

Fuldkommenhed end forhen, og at 2de gode Muurmestere for et Par Aar siden have nedsat sig her. Af nye

Arter Haandværkere har i de sidste 5 Aar etableret sig her 1 Bundtmager, 1 Gjørtler og 1 Bøssemagen

Haandværker-tes Arbeider afsættes ikke udenfor Stedet. Haandværkcrnes Antal og Slags er anført i vedkom-

mende Tabel. —

Bergværksdrivt finder ikke her Sted. Af Fabrikanlæg er her et Brændeviinsbrænderi, som kun ubetydelig

har været-i Drivt og en Klædefabrik. Forklaring om disse indeholdes i vedlagte Tabel og angaaende Skibs-

byggeri i hosfølgende Fortegnelse.
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Kjøbstadens Jorder bestaae af den saakaldte Egenæs Mark, der er inddeelt i 89 Parceller eller Jorde-

brug, hvoraf 77 ere overdragne til Arvefæsteeiendom og 12 bortfæstede paa 30 Aar, regnet fra 1822. I de

sidste 5 Aar er af Udyrket Mark opbrudt til Ager 95 Tdr. Land eller 380 Maal, og det Meste af Byens

Jorder er nu opdyrket.

Som Følge af de heldige Fiskerier, den tiltagne Handel og Sofart, har Kjøbstadens Velstand, især hvad

Handelsclassen angaaer, sikkerlig betydelig tiltaget. Dette forøgede Liv og Virksomhed i Handel og Søfart

har naturligviis ogsaa Indflydelse paa de øvrige Næringsgrene, og man seer atByen Aar for Aar udvides

ved nye Huses Opførelse i Sneseviis, ja selv nye Gaders Anlæg. Efter alt dette skulde man tro at Arbeids-

classen og maatte staae sig godt, men dette er desværre ikke i Almindelighed Tilfældet, hvortil Aarsagen maa

, være deels formegen Hang til Nydelse af Brændeviin, deels en mindre god Huusholdning. Den Anledning

til Næring som Fiskeriet m. m. har givet, har og lokket til Stedet en Mængde fattige Folk, der, naar Fa-

milien tiltager og Arbeidsfortjenesten til visse Tider aftager eller ophører, ikke kunne soutinere sig. Af denne

Aarsag er ogsaa Fattigvæsenets Udgifter aarlig tiltagne. Disse vare i 1835 2454 Spd. 49 ß., i1836 2609

Spd. 55 ß., i 1837 2745 Spd. 72 ß., i 1838 3157 Spd. 70 ß. og l: 1839 3735 Spd. 79 ß. Antallet

af dem, der erholde Understøttelse, som i 1835 var 177, var i 1839 steget til 243, foruden 138 som for en

enkelt Gang havde erholdtunderstøttelse. Vedlagte Tabel viser Beløbet af stiftet og aflæst Pantegjeld, solgte

Eiendomme og for hvormeget der er afholdt Erecutions- og Udpantningsforretninger i de 5 sidste Aar. Stør-

Tzrelsen af et Aars Tjenesteløn er almindelig for en Tjenestekarl fra 24 til 30 Spd. og for en Tjenestepige

fra 10 til 14 Spd. Daglønnen for en simpel Haandarbeider fra 32 til 48 ß. med Hensyn til Aarstiden,

paa egen Kost.

Foruden Gaderne har Kjøbstaden ikke andre Veie end de som føre til Byens Iordløkker, der alle ere

farbare med Hjulredsiaber og vedligeholdes af Iordløkkernes Eiere eller Brugere. Ifølge den før citerede

Tabel er i 1840 udlignet Fattigskat paa 1023 Personer til Beløb 3628 Spd. og Byskat paa 825 Personer

tit Beløb 2596 Spd. 76” ß. ...

Kjøbstaden har en Sparebank, oprettet i1834, som ved 1840 Aars Udgang havde en Beholdning af 62,794

Spd. 18 ß., hvoraf 59,608 Spd. 116 ß. tilhørte Indskyderne og 3185 Spd. 22 ß. var Bankens Eiendom.

Fremdeles er i Slutningen af Aaret 1839 oprettet en Skibsassuranceforening, i hvilken i det sidstforløbne

Assuranceaar cfra 15de Marts 1840 til 15de Marts 1841) har været forsikkret 67 Fartøier for et Beløb af

121,636 Spd. Den erlagte Assurancepræmie har udgjort 4992 Spd. 103 ß. Ingen hidtil bekjendt Søskade

paa de forsikkrede Fartøier er indtruffen.

2. I Ladestedet Egersund er Handelen og Skibsfarten vel ogsaa noget tiltagen, dog ikke i betydelig

Grad, hvortil Aarsagen er, at Vaarsildfiskeriet der har været mere ustadigt. Den lettere Communication med

Landdistricterne,fom Hovedveiens Oparbeidelse fra Gjermestad om Egersund til Helleland vil bevirke, vil sik-

kerlig have betydelig Indflydelse paa Egersunds Handel, især med en større Deel af Iedderen, hvilket allerede

er sporet ved hvad der nu er kommet istand, nemlig Veien fra Gjermestad til Egersund. Vedlagte Tabel

viser Antallet af Handlende og Skippere. Stedet har de fornødne Haandværkere, hvis Antal bemeldte Tabel

viser. Haandværksdrivten kan ikke siges at have gjort noget mærkeligt Fremskridt til det Bedre, og Haand-

værkerne afsætte ikke af deres Arbeider til andre Steder.

Hverken Bergværksdrivt eller Fabrikanlæg findes i Egersund, undtagen en Kornmølle med Sigt- og

Grynmalingsindretning, hvilken er anlagt i 1840. Skibsbyggeri er der ikke, men en Krav-til Skibes Repa-

ration. Hvad der vedkommer Jordbruget, Tjener- og Dagløn er anført under Landdistrictet, hvilket og gjel-

der om den paa faste Eiendomme hvilende Pantegjeld, Erecutions- og 'Udpantningsforretninger, solgte Eien-

domme m. m. Velstanden er neppe i de sidsteZ Aar tiltagen, skjønt den nok ikke heller er aftagen. Det An-
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tal Individer, paa hvilke de offentlige Skatter og Afgifter ere udlignede, var i 1840 — 240 Personer.

Stedet har en Sparebank, hvis Plan naadigst er approberet den 2den December 1839 og som i Marts

Maaned 1840 er sat i Virksomhed. Til mellio December 1840 var af 99 Personer indskudt en Capital af

948 Spd., der er ndlaant ved Discontering. Private Brand- eller andre Assuranceindretninger gives ikke.

3. Ladestedet Soggendals Handel og Skibsfart er i de sidste Aar snarere aftaget end tiltaget, hvortil

det sammesteds i Aarene 1838 og 1839 mislykkede Vaarsildfisteri er den nærmeste Aarsag. Stedets Samhan-

del med Landdistrictet indskrænker sig for det Meste til Soggendals Prræstegjeld, da Mangelen paa kjorbare

Veie hindrer dets Samhandel med de øvrige tilgrændsende Sogne.

Ifølge den meldte Tabel har Stedet 3 Detailhandlere, 2 Hokere og 21 Skippere chvoraf 8 boe i Lade-

stedet og 13 udenfor samme), samt af Haandværkere 1 Skrædder, 4 Skomagere og 1 Smed. Der er ingen

Bergværksdrivt, Fabrikanlæg eller Skibsbyggeri. J 1840 var der i Ladeftedet 33 skatteydende Personer.X

Velstanden i Almindelighed maa nok ansees at være i Aftagende, skjønt et Par Aars godt Fiskeri kan

igjen oprette den. Her er ingen Sparebanh ei heller private Brand- eller andre Assuranceindretninger.

Stavangers Amt, Stavanger den 23de Juni 1841.

Underdanigst

Aas.

18



Vergens Kjøbstad.

 

Til Kongen!

Den ved Deres Kongelige Majestæts,naadigste Resolution af 23de December 1839 befalede Beretning

om Tilstanden i Undertegnedes Embedsdistrict for Aarene 1836 — 1840, afgives herved underdanigst.

a. Med eHensyn til Handel-øm

Bergens vigtigste Erport-Artikler bestaae, som bekjendt, i Sild, Tørfisk, Klipfifk, Rogn og Tran. Han-

delen med Vaarsild antages i Aarene 1836, 1838 og 1839, da et usædvanligt lidet Qvantum nedfaltedes,

at have afgivet taalelig god Fordeel for Udskiberne, medens derimod Aarene 1837 og 1840, da Fiskerierne

vare store, antages at have medbragt mindre Fordeel, ja endog Tab for Erporteurerne, paa Grund af de

udenlandske Markeders Overfyldelfe af denne Artikel. Den Frygt, som, paa Grund af de mindre heldige

Vaarsildfiskerier, i de førstnævnte 3 Aar, i Forening med den Erfaring, man vil have gjort, at Vaarsilden i

de senere Aar ikke gaaer faa langt ind i Fjordene, men holder sig længere ud, paa Dybet, har opstaaet for,

at Vaarsilden, ligesom i en tidligere Periode, ganske skulde udeblive, har foranlediget mange Handlende til

uforholdsmæssigt høit at betale den ferske Sild, som indføres til Nedsaltning, hvilket har medført store Tab,

naar Silden længere hen har slaaet bedre til.

Hvad der ogsaa har bidraget til at opskrue Priserne paa den ferske Sild, har været den i mange Aar

herskende Skik blandt flere Handlende at afslutte Accorder om Sildeleverance længe førend Sildefiskeriet har

taget sin Begyndelse, hvilket har tvunget Sælgerne til, for hvilkensomhelst Priis at skaffe ”sig fersk Sild til

Nedsaltning, for at kunne tilfredsstille Kiøberne, naar Leverancen skal foregaae. Som oftest har denne, ha-

zardfulde, Handel, der af Sælgerne indgaaes mindre af Speculation paa Gevinst, end for at skaffe sig Pen-

ge mellem Hænderne, ogsaa medført betydelige Tab for Sælgerne, hvorfor den ogsaa i de seneste Aar har

aftaget betydeligt. En væsentlig Hindring for en fordeelagtig Affætning af Vaarsilden, der næsten udelukkende

afskibes til østersøiske Havne, foraarsager fremdeles Øresunds-Tolden, syder ikke alene forvolder Skibene et ska-

deligt og farligt Ophold paa Helsingøers aabne Rhed, men ogsaa er meget trykkende, efterdet Forhold, hvor-

efter den i mangfoldige Aar har været reguleret, idet der maa betales den samme Told af Vaarsilden som af

den fede Sild, uagtet førstnævnte Vareartikel har en langt ringere Værdi end den Sidstnævnte. En Foran-

dring heri vilde vist være af stor Vigtighed for det vestensjeldske Norge. Nye Markedet for Vaarfilden have
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i de sidstforløbne 5 Aar ikke været udfundne. For flere Aar tilbage fandt nogen Udskibning Sted til Madei-

ra, hvor taalelig Afsætning fandt Sted, deels imod Contanter og deels imod Omtuskning med Viin, der as-

hændedes i America, og saaledes skaffede nogle Skibe Empløi; men, formedelst en betydelig Forhøielse i Tol-

den, der fandt Sted i 1839, har Udskibning til Madeira ikke siden foregaaet. For nogle Aar tilbage foretoges

en Udskibning af Sild til Odessa, men den skal ikke have svaret Regning. I forrige Aar udskibedes en Lad-

ning Sild og Malrel til de vestindiske Øer, men Ladningen maatte oplægges, og der skal endnu ikke haves

nogen bestemt Underretning om Udfaldet.

Af Tørfisk, som for største Delen udskibes til Havne ved Middelhavet, har Fordelen ikke været betydelig

for de Handlende, da den Priis, som er givet Nordlændingerne for denne Artikel, har været temmelig høi.

Dog undtages herfra Aaret 1837, da Fiskepriserne formedelst det store Fiskeri i Lofoden, og ringe Udsigt til

Afsætning i Udlandet, vare ualmindelig lave her paa Stedet, og siden stege til næsten det Dobbelte. Nye

Markedet for denne Artikel vides ikke at være udfundne. I forrige Aar blev udskibet 2de Ladninger Sei for

Bergens Regning til Neapel, men Resultatet skal have været meget slet.

Indtil Aaret 1839 var Sogningen efter Klipfisk meget stor, da mange spanske Skibe søgte Markedet,

paa Grund af den Lettelse i Told-Afgifterne, som fandt Sted i Spanien, naar Fisken indførtes i Landets

egne Skibe.

I de første 3 Aar af Perioden antoges Klipsiskhandelen derfor at have skaffet de Handlende god Fordeel,

men Priserne stege siden saa høit, at de fremmede Skibe i de sidste Aar ere udeblevne, og saaledes have flere

Handlende, der have betalt Fisken meget høit, i Haab om, at de fordeelagtige Conjuncturer fremdeles skulde

vedblive, i de sidste Aar lidt betydeligt Tab paa denne Artikel.

Rogn udskibes, som bekjendt, til franske og spanske Havne ved den biscayiske Bugt, hvor den ene bruges

til Sardelfiskeriet. Da dette Fiskeri i de senere Aar har faldet temmelig misligt ud, og Tilførselen herfra

har været betydelig, have Priserne været lave, og saaledes har denne Handel ikke afgivet nogen Fordeel.

Tran har i de sidste Aar snarere afgivet Tab end Fordeel. Aarsagen hertil maa formeentlig tilskrives

større Indførsel af denne Artikel fra Sydsøen og Labrador, ligesom ogsaa, at man benytter Surrogater iste-.

detfor Tran til Lædergarvningen. Vistnok er den norske Levertran bedre end den Tran, der kommer fra an-

dre Steder, men der siges, at man i Udlandet forbedret denne ved Tilsætning af norsk Tran, og udgiver

det Hele for Norsk. .-

Den i den Kongelige Resolution forlangte Oplysning om Landdistrictets Samhandel med Byen, har

Stiftet forlangt af de Handlende, men disse have erklæret, at de ikke kunne ledsage deres Beretning med Tal-

størrelser, da der ingen Anledning gives til at kunne faae opgivet det Qvantum Fisk, der af Landalmuen er

tilvirket og solgt til Byen som Handelsvare, ligesom der endnu mindre gives nogen Kilde, hvorfra Oplys-

ning om Mængden af de Varer, der fra Byen udføres til Landdistricterne, kunde øses. De have derfor kuns

iAlmindelighed yttret, at Samhandelen med de egentlige ved Havet liggende Fiskedistricter har xi Aarene

1836239 ikke været saa fordeelagtig som almindelig her i Byen, og at- Fiskeproducterne vel have staaet i meget

høi Priis, men at der, da Productionen var liden, udbredte sig en ængstende Mangel, hvis farlige Følger

ikkuns kunde afværges ved den store Tarvelighed, hvortil Bonden ved disse Kyster er vant. Fremdeles, at

den Omstændighed, at Vaarsilden transporteres fra Fiskepladsen til Tilvirkningsstedet i Jægtefartøier, har gi-'

vet Anledning til, at en mærkelig Kyndighed i Skibsbyggeriet har udbredt sig iblandt Almuen, til en rig Er-)

hvervskilde for Eierne af disse Fartøier, og en god Fortjeneste for flere tusinde tinge Karle, som derved komme

i Besiddelse af en Søvanthed, der i en Stat, hvorikke Sessionsvæsenet lagde Hindringer i Veien, i Almin-

delighed vilde blive til Gavn for Skibsfarten. Endelig at Aaret 1840 var et af de meest indbringende for

Jægteførerne, og at samme Aar har bragt en anseelig Pengemasse i Omløb iblandt Almuen iSondhordlehn,
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hvorved Samhandelen med Byen, forsaavidt Fiskeriet indvirkede, har været mere livlig i 1840 end i de 2251

3 foregaaende Aar. Derimod antages det, at Samhandelen med Landdistricternez forsaavidt den ikke vedkom-

mer Fiskerierne, ei frembyder ide 5 sidstforløbne Aar nogen ualmindelig Bemærkning.

Som Noget, der maa antages at have havt en skadelig Indflydelse paaX Handelen i den seneste Tid,

maa endelig anmærkes Coursens lave Standpnnct, fornemmelig i sidste Halvdeel af Aaret 1840. Denne la-

ve Cours har nemlig foraarsaget, at Kjøbmændene, i Forhold til Jndkjøbspriserne, have faaet et mindre Be-

løb for deres Varer, der betales i udenlandske Pengesorter, medens derimod Levnetsmidler, Arbeidsløn og

Folkehyre vedblive at være lige saa høie som forhen.

5. Med Ljensyn til Liflierierna 5"

Disse drives for en Deel af Byens Indvaanere ved leiede Folk i Landdistricterne. Ide senere Aar sal-

tes for Byens Regning langt mere Vaarsild paa Landet end forhen, hvilket deels har sin Grund deri, at

Vaarsilden mere gaaer til ved Skudesnæs og andre langt fraliggende Fiskevær, end i Nærheden af Byen,

deels maaskee i Forbndet mod at indføre mere end 60,000 Stkr. fersk Sild i et Fartøi, en Bestemmmelse,

der formeentlig virker skadeligt, saa meget mere, som intet lignende Forbud existerer for Indførselen af

Sild til Stavanger. Hvad der " ogsaa væsentligt bidrager til , at Sildesaltningen nu mere foregaaer

paa Landet, er den Omstændighed, at der af den ferske Sild, som indføres til Byen, maa betales Tiende

til Staten, medens ingen saadan opkræves paa Landet eller i nogen anden By. Imidlertid maa det formeent-

lig antages, at denne Ulighed i Byrden vil blive hævet, naar den til Revision af Fiskeri-Lovgivningen naa-

digst nedsatte Commission har endt sine Forhandlinger. Efter indhentet Oplysning, kan ingen Forbedring

spores med Hensyn til Fiskevarernes Tilvirkning, ligesom det er ubekjendt, at der i Bergens Stift er gjort

Forsøg med Anvendelsen af nye forbedrede Fiskeredstaber.

0. Mled Hensyn til Zkibsfarten

I Aarene 1836, 1837 og 1838 vare Fragterne for norske Skibe gode i russiske Havne ved Østersøen,

formeentlig paa Grund af, at der til Udførselen af den Mængde Producter, der formedelst det gode Udfald

af Høsten i Rusland i de ovennævnte Aar, udfordredes mange Skibe. Ogsaa Fragtfarten i Middelhavet

var i de nævnte Aar for norske Skibe fordeelagtig, da flere fremmede Skibe, paa Grund af de gode Fragter

i Østersøen„ droges derhen, hvorved Concurrencen til Fragter fra Havne ved Middelhavet blev mindre.

Disse gode Conjuncturer maa det formeentlig tilskrives, at der, saaledes som hoslagte Tabel udviser, i

Aarene 1836240 her i Staden er bygget 16 nye Skibe af 1039122 Commercelæsters Drægtighed, Skibe, der

saavel i hensigtsmæssig og smuk Construction, som i Soliditet, efter Kjenderes Dom kunne maale sig med

hvilkensomhelst anden Nations. Formedelst den i de senere Aar i Rusland indfaldne slette Høst, der endog-

saa har foraarsaget, at denne Stat har maattet tillade fri Indførsel af Kornvarer, have Fragterne i de sidste

Aar betydelig aftaget, saa at der nu desværre er liden Udsigt til gode Fragter. Hvad-der ogsaa fordærver

Fragterne for vore egne Skibe er den Omstændighed, at hollandske Skibe, efterat de hjemme have sluttet

Fragter fra østersøiske Havne, paa Touren til disse anløbe Bergen, der har en. saadan Beliggenhed, at An-

løbet til samme ikke volder dem synderligt Ophold i deres Reise, og borttage her Fragterne for saa liden Godt-

gjørelse, at den endog neppe skal være tilstrækkelig til at dække Skibsndgifterne i de Havne, hvortil de ere

bestemte. Hvad der ogsaa bidrager til, at Fragterne for vore egne Skibe betydelig nedsættes, maa søges

deri, at store Skibe fornemmelig fra russisk Finland fragtes hertil med Salt, hvoraf der til Fiskerierne for-

bruges en stor 9Mængde, og da disse Skibe, naar de her ei kunne faae Fragt, maatte gaae tomme hjem, er

det let begribeligt, hvormeget Fragterne til østersøiske Havne af dem nedtrykkes.
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ci. Med Ljensyn til Haandværkeødrintem

Uagtet Haandværkerne her i Staden have en ikke ubetydelig Asscetning, saavel i Byen selv, som i Stif-

tets Landdistricter og til Nordlandene, kunne de dog ikke siges at være gaaede fremad i Velstand, hvorimod

denne endog synes i Almindelighed at være aftagen- imellem dem. Aarsagen hertil kan formeentlig ikke tilskri-

ves den Omstændighed, at de ei have gaaet fremad med Tiderne, da der af mange Haandværkere her i Sta-

den leveres Arbeide, som baade i Henseende til Skjønhed og Soliditet kan sættes ved Siden af det Udenland-

ste. Aarsagen maa vel snarere søges i følgende Omstændigheder: 1) at Mode og Fordom medfører, at

Udenlandsk Haandværksarbeide foretrækkes. 2) at enkelte Professioner ere overfyldte med Mestere; saaledes

gives der i Bødkerprofessionen 73, i Guldsmedprofessionen 34, i Skomagerprofessionen 210, i Snedkerpro-

fessionen 53 og i Skrædderprofessionen 52, Foruden Frimestere, hvilke Antal ere saa store, at Behovet neppe

kan strække til at sysselsætte dem alle. 3) at den begyndende Haandværker sjelden eller aldrig er i Besiddelse

af nogen Drivtscapital. Istedetfor at lægge sin ringe Fortjeneste nyttigt an til Indkjøbaf Værktøi, Materialier eller

deslige, er det ikke usædvanligt, at Haandværkssvenden gjør en mindre gavnlig Anvendelse deraf, og forøder hvad

der kunde spares. Den begyndende Mester gifter sig tidligt og faaer snart en stor Familie at underholde.

Han har saaledes Intet til Indkjøb af Materialier fra førsteHaand, og heller intet Oplag deraf, hvilket nød-

vendig maa have en hemmende Indflydelse paa hans Professions Drivt. Med hvor liden Kraft enkelte Pro-

fessioner drives, kan sluttes deraf, at, ifølge hoslagte Tabel, falder der af de Svende, som holdes, neppe

Een paa hver Mester; i nogle Professioney saasom Guldsmedenes og Skomagermesternes, udgjør Svendenes

Antal ikkuns omtrent det Halve af Mesternes, og en stor Deel Mestere holder endog ingen Svende. 4) at

mange af de herværende Professionister ikkuns seent tilegne sig de Forbedringer, som i Udlandet gjøres, hvil-

ket foraarsager, at udenlandske Arbeider i længere Tid foretrækkes for indenbyes. For en stor Deel hidrører

maaskee dette derfra, at færre Haandværkssvende nu reise i Udlandet, end forhen.

I det Hele taget ansees de mange her i Staden herskende Laug at virke skadeligt paa Haandværksclassen,

og at en friere Rørelse, saavelsom Indgaaelsen af Haandværker- Foreninger, der kunne drive Professionerne

mere i det Store og med større Kraft, vil indtræffe, naar Langene, efter den nye Haandværkslov, i sin Tid

blive hævede.

Af alle Professioner ansees Bødkernes som den, der i de seneste Aar meest er gaaet tilbage, hvortil

Aarsagen underdanigst formenes at være, deels at Vaarsildefiskerierne i nogle Aar have været usædvanlig

smaae, deels at Salterierne langt mere end forhen drives paa Landet, hvor Bønderne levere de fornødne Tøn- '

der, af hvilke en stor Deel indpractiseres i Byen, hvoraf igjen følger, at Indførselen af Tøndestav betydelig

har aftaget, og at denne Artikel er stegen i Priis.

Laugsindretningen virker fornemmelig hemmende paa denne Profession, hvilket blot den Omstændighed

synes at godtgjøre, at Mesterne ikke engang kunne forsyne sig med Stav saaledes som de bedst ville og kun-

ne, men at de ere underkastede den Fordeling af den indførte Stav, som Oldermand og Bisiddere finde pas-

sende i Forhold til enhvers Brug.

Særdeles væsentlige Fremskridt vides ikke i nogen Profession at kunne paavises.

8 e. 3 Henseende til Labrinanlæg og Zkibsbyggeri.

Af Fabrik- og Indnstrianlæg gives for Tiden her i Staden, ifølge den oven underdanigst paaberaabte

Tabel, 4 Brændeviinsbrænderier, 2 Kornmøller, 2 Skibsbyggerier eller Skibsværster, 32 Garverier, 1 Manu-

factuurhuus, 1 Tobaksfabrik, 2 Maltgjørerier og 1 Cichoriefabrik, der tilsammen sysselsætte, efter et Middel-

tal, 290 Mennesker. Disse Fabriker, hvorunder Tugt- og Manufactnurhnset er indbefattet, maa ansees som

meget faa og ubetydelige i en By med Bergens Folkemængde. Som Aarsager hertil, skal Stiftet underdanigst

bemærke, deels, at flere Fabrikker ere anlagte udenfor Byen paa Landets Grund, og deels, at indenlandske
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Fabrikker ikke kunne concurrere med Udenlandske sormedelst høi Dagløn, Levnetsmidlers Dyrhed og høi Told

paa raae Materialier, og som et Beviis paa, at Fabrikdrivten ikke i de sidstsorløbne 5 Aar er gaaet fremad

her i Byen, anføres lige underdanigst, at, ifølge Tabellenser der ikkuns oprettet 9 Garverier, medens 4

Brændeviinsbrænderier og 3 Garverier ere nedlagte.

At Skibsbyggeriet derimod er gaaet betydelig fremad, vil naadigst erfares af det ovenfor under Skibs-

farten Anførte, hvorimod denne Industrigreen antages at ville gaae tilbage, saafremt de nu herskende uheldige

Conjnncturer for Fragtfarten skulde vedblive.

f. Ll Ljenseende til Jordbrug.

Byens Jorder ere Følgende:

1. Sydnæshougen, der ikke er skikket til Opdyrkning, men hvoraf Tid efter anden Udstykkes Tomter til Be-

byggelse, ligesom en Deel af den benyttes til Steenbrydning.

Et Stykke Mark ved Nygaardsveien, der er tilfæstet Eieren af Huset i 15de Rode No. 82 mod en aar-

lig Afgift af 8 Spd.

3. Den saakaldte Krohneng, henlagt under Eiendommen i23de Rode No. 122 — 124 mod en aarlig Af-

gift af 15 Spd. 48 ß. og opdyrket. '

4. Vesselengen, bortfæstet mod en aarlig Afgift af 1 Spd. og opdyrket.

5. Skandsemyren, opdyrket til Brug for 2 Familier og bortfæstet mod en aarlig Afgift af 2 Spd.

6

7

3
9

Grændsefjeldet, øde Udmark, bortfæstet mod en aarlig Afgift af 60 ß.

Breistølen, som i Aaret 1839 blev solgt til Enken Karen Pedersdatter Dahl for 100 Spd. mod en aar-

lig Afgift af 2 Spd.

8. Fjeldet, opdyrket og bortfæstet mod en aarlig Afgift af 4 Spd.

9. Endregaarden, opdyrket og bortfæstet mod en aarlig Afgift af 5 Spd. 96 ß.

10. Ved Endregaardsveien en Tomt, bortfæstet for 24 ß. aarlig.

11". Fløyen, bortfcestet for 96 ß. aarlig. (

12. Det vestlige Voldstykke ved Stadsporten, bortfæstet til Kirkegaard mod en aarlig Afgift af 20 Spd.

13. Det østlige Voldstykke sammesteds, bortfcestet mod en aarlig Afgift af 11 Spd.

, Samtlige disse Jorder, hvoraf de fra No. 3 til 11 incl. ere beliggende paa det saakaldte Fløifjeld, ere

høist Ubetydelige, hvilket ogsaa kan skjønnes af den ringe Afgift, der svares af dem. Den roesværdige Be-

stræbelse, som Flere i de senere Aar have viist, for at opdyrke ikke ubetydelige Strækninger af de Byen om-

givende øde Fjelde, fortjener Anerkjendelse, da Byens Omgivelser derved ere forskjønnede, omendskiønt der i

oeconomisk Henseende, paa Grund af Jordens Beskaffenhed, ikke er vundet noget Betydeligt.

' 9. I Henseende til Tilstanden i Almindelighed.

Til Oplysning herom er det ved Deres Majestæts naadigste Resolutioner af 23de December 1839 og

6te Mai 1840 befalet, at der skal fremlægges:

1. Tabel over de i Bergens By i hvert af de sidstforløbne 5 Aar thinglæste og aflæste Gjeldsbreve

og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste Eiendomme, og afholdte Erecutions- og lktdpantningsforretnim

gers Antal og Beløb, hvilken Fortegnelse underdanigst vedlægges.

2. Opgave over Størrelsen af et Aars Løn for en Tjenestekarl og Tjenestepige, samt den almindelige

Dagløn for ensimpel Haandarbeider. I Anledning heraf er det Stiftet opgivet, at Lønnen for en Tjeneste-

karl sædvanligen er 40 Spd. aarlig, for en Tjenestepige hos de simplere Classer fra 7 til 10 Spd. aarlig,

men ellers sædvanligviis 16 Spd. Den ordinaire Dagløn for en simpel Haandarbeider er om Vinteren 40

ß. og om Sommeren 60 ß., medens man dog, især under Nordfarernes Losning i sidste Stevne, har betalt

72 ß. pr. Dag. De saakaldte Stokfiskesjouere, Arbeiderne ved Stokfiskens Indladning i Skibe til Udlandet,
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faae 60 ß. pr. Dag og 60 ß. pr. Nat, og da de, paa Grund af de sædvanlige Hviletimer, de nyde under

Navn af Pauser, kunne udholde at arbeide Døgnet rundt, saa kan man for dem regne Daglønnen til 1 Spd.

pr. Døgn for nogle Dage i Ugen.

3. Milelængden af Districtets med Hjulredskab fremkommelige Veie, samt hvor stor Deel af dem i de

sidste 5 Aar ere fra nyt af oparbeidede, eller forandrede fra ufremkommelige til-farbare Veie. I denne Hen-

seende maa Stiftet underdanigst bemærke, at Bergens Byes Veie ere af saa høist ubetydelig Udstrækning, at

der ikke kan være Spørgsmaal om deres Milelængde, hvorhos de alle ere i saa farbar og god Stand, at

deres Vedligeholdelse i de sidste Aar ikkuns har fordret et Beløb af 120 à 130 Spd. aarlig.

4. Opgaver over de i Distrietet værende Sparebanker, samt private Brand- og andre Assuranceindret-

ninger, og deres Status. Tilsølge heraf vedlægges underdanigst Afskrift af Bergens Sparebanks Status ved

1840 Aars Udgang, saavelsom Ertract af Regnskabet for det her iStaden oprettede norske Brandassuranee-

Selskab paa Varer og Effecter for Aaret 1840, begge saaledes som de have været indrykkede i Bergens

Adresseaviis. '

Af vedkommende Tabel vil det naadigst kunne erfareth Beløbetaf de solgte faste Eiendomme i Aaret 1840

ikke har udgjort meget mere end ”3 Deel af de foregaaende Aar. Aarsagen hertil kan vel for en stor Deel

tilskrives den Omstændighed, at Vedkommende vilde oppebie det Tidsrum, da de Panteobligationer, som sæd-

vanlig følge Skjøderne, kunde thinglæses uden at være skrevne paa stemplet Papir, men Stiftet antager dog,

'- at de faste Eiendommes betydelige Synken i Priis, der i den sidste Periode i en mærkelig Grad har tiltaget,

for en Deel kan være Aarsag til, at en ringere Afsætning as saadanne Eiendomme har fundet Sted. En

saadan Synken i Priis paa faste Eiendomme maa formeentlig ansees som Beviis paa, at-'Velstanden har aftaget.

Dette kan ogsaa udledes deraf, atFattigskatten i Aaret 1839 steeg til et Beløb af 20,000 Spd., medens

den forhen sjelden har udgjort mere end 15 à 16,000 Spd. Vistnok kan Grunden hertil for en ikke ringe

Deel søges i den mindre hensigtsmæssige Maade, hvorpaa Fattigunderstøttelsen er bleven ydet, nemlig ved

Penge, hvorpaa man dog i den senere Tid har søgt at raade Bod ved Indførelsen as en Bespiisningsanstalt,

ligesom man og er betænkt paa og har udkastet Plan til at gjøre Forsøg med en Tvangsarbeids-Anstalt, men

Aarsagen ligger vel oasaa for en stor Deel i, at Fortjenesten for Arbeidsclassen har aftaget, paa Grund af

de mindre gode Fiskerier, og fordi Sildens Tilvirkning mere foregaaer paa Landet end forhen. Ogsaa Bræn-

deviinsdrikken har vel bidraget sit hertil, hvilken Last upaatvivlelig befordres ved de 33 Værtshuusholdere og

10 Tracteurer, som efter vedlagte Tabel findes her i Byen. Det maa vel imidlertid antages, at deres Antal

vil aftage, efterhaanden som de Nuværende afgaae. En Maadeholdsforening, som i forrige Aar blev opret-

tet, men som endnu ikke tæller synderlig mange Medlemmer, vil forhaabentlig ogsaa bidrage til at formindske hiin Last.

Daglønnen er, efter hvad der herom ovenfor underdanigst er anført, meget høi, og sandsynligviis høiere,

end i de fleste andre Byer i Norge, hvoraf kunde synes at følge, at Tilstanden blandt Almueclassen burde

være god, men det fortjener dog at bemærkes, at den høie Dagløn fornemmelig finder Sted paa visse Tider

af Aaret, saasomi Vaarsildfiskeriets Tid i Marts Maaned, og under begge Nordfarstevner, samt at der

vanskelig kan ventes den Oeconomi af Almuesmanden anvendt, naar Arbeidsfortjenesten falder paa enkelte vis-

se Tider, som naar den er mere stadig, eller jevn, det hele Aar igjennem.

Efter det saaledes Anførte, antager Stiftet, at Velstanden i det Hele, men fornemmelig blandt Almues-

classen, har i de sidstforløbne 5 Aar snarere af- end tiltaget her i Staden.

Bergens Stift den 12te Juni 1841.

Underdanigst

Hagen-11.
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Til Kongen!

I Forbindelse med den til Deres Majestæt under 12te Juni sidstleden underdanigst indgivne Indberetning

om det mig naadigst anbetroede Overøvrigheds-Districts Tilstand i de sidstforløbne 5 Aar, udbeder jeg mig

herved Tilladelse til underdanigst at afgive efterfølgende Continuations-Indberetning angaaende nogle offent-

lige Indretninger her i Staden, og en Deel andre Gjenstande, til hvilken Indberetning Stiftet senere erkom-

men i Besiddelse as de fornødne Materialier. -

1. I det omhandlede Tidsrum ere følgende Erpeditioner med Emigranter herfra afgaaede:

i 1837 til Newyork'8-1- Emigranter,

i 1839 til do. 46 --

i 1840 til Gothenborg (Antallet" ei opgivet).

i s. A. til do. 10 Emigranter.

Samtlige disse Personer have været fra Landdistricterne, med Undtagelse as 4, som hørte hjemme i By-

en, og hvoraf Ingen er kommen tilbage. Efter det Anførte kan Udvandringslysten ikke siges at have været

iTiltagende fra Landdistricternezi Bergens Stift, forsaavidt Erpeditionerne ere foregaaede her fra Byen,

ligesom den i selve Byen ikkuns saare ubetydelig har yttret sig.

2. Det Bergenske Musæums contribuerende Medlemmers Antal, der ved Udgangen af Aaret 1835 var

”4396, beløb sig ved indeværende Aars Begyndelse til 332.

Ligesom Musæets Velyndere, blandt hvilke det er saa heldigt at kunne nævne Deres Majestæt og Hans

Kongelige Høihed Kronprindsen, ere vedblevne ved Gaver at· forøge dets Samlinger, saaledes har Musæets

Direction ogsaa bestræbt sig for ved Tuskninger ”med inden- og Udenlandske offentlige og private Samlingen at

bidrage dertil. Saadanne Bytninger ere indledede og gjorte hos Samlere i Christiania, Lund, Kjøbenhavn,

Lieban, Hamborg, Bremen, Dresden, Rotterdam, Birmingham, Lissabon, Florents-, Neapel og Venedig. Di-

rectionen har tillige, forsaavidt de indskrænkede Indtægter have tilladt det, søgt ved Indkjøb at forøge Sam-

lingerne, naar Leilighed dertil har tilbudt sig.

Paa de angivne Maader ere Samlingerne saaledes udvidede, at det ikke længere blev muligt, ordentligen

at opstille samme i den for Musæet i Aaret 1830 indkjøbte Gaard. Directionen har derfor ladet opføre en

stor ny af 14 Værelser i 2 Etager bestaaende Bygning, som er bleven færdig i Aaret 1840, har kostet hen-

ved 4500 Spd., og er bleven forsikkret i Brandcassen for 3750 Spd. Til denne Bygnings Opførelse har

Musæet, mod rentebærende uopsigelige Actier, laant 3400 Spd.

Resten af hvad Bygningen har kostet, er deels bestridt med hvad man i de senere Aar har opsparet af

Musæets aarlige Indtægter, deels ved Laan.

Foruden de oprindelige Samlinger, som ere: Antiqvitets- Naturalie- Mynt- Konst- Maleri- og Kobber-

stik- Diplom- og Bog-Samlingerne, er der i de seneste 5 Aar paabegyndt og forfattet en ethnographisk Samling

og en Samling af Meubler og Huusgeraad, fra Middelalderen af indtil Slutningen af det 18de Aarhundrede.

Antiqvitets- og Myntsamlingerne have faaet betydelig Tilvæxt. Det samme er Tilfældet med Naturalie-Sam-

lingen. Af udstoppede Fugle har denne 701 Exemplarer; af udstoppede Pattedyr 43 Eremplarerz af Fiske og

andre Dyr i Spiritus over 900 Individer i 804 Glasse; af udstoppede Fiske og Amphibier 110 Exemplarer,

og af Skeletter eller Dele af Skeletter 67, hvoriblandt et complet Skelet af en Hval, og 3 as forskjellige

Delphin-Arter. Myntsamlingen bestaaer af meer end 5000 Exemplarer, og Malerierne ere omtrent 180, hvor-
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iblandt 10 Tempre-Malerier — et større Antal, end der skal findes i nogen offentlig nordisk Samling. Di-

rectionen har, forsaavidt dens Tid har villet tillade det, søgt at udarbeide Cataloger over Gjenstandene af

ethvert Slags. Over Malerierne og Skeletterne ere de færdige; over Mynterne og Bøgerne for en stor

Deel, men af Catalogerne over de øvrige Sager staaer der endnu meget tilbage.

Iblandt de indsamlede Fiske, lavere Sødyr og Søværter, er der ikke faa ganske faa, som deels ere nye

Arter, og deels maa betragtes som nye for den Skandinaviske Fauna, og iblandt Antiqviteterne gives der ad-

skillige, hvortil man forgjæves vil søge Magen i andre nordiske Cabinetter. Af Tidsskriftet Urda, som Direc-

tionen udgiver, er der i det omhandlede Tidsrum udkommet 1ste Binds 3die og 4de Hefte og 3 Hefter af

2det Bind. Ifølge det Foranførte, i Forening med de i bemeldte Tidsskrift indrykkede Beretninger og Af-

handlinger, maa det vistnok erkjendes, at de 16 Aar, hvori Musæet har eristeret, af Directionen, der bestaaer

af 6 Embedsmænd og 1 Kjøbmand, ere blevne benyttede til, saavidt dens af andre Forretninger for største

Delen optagne Tid, og de indskrænkede Ressourcer, have tilladt det, her i Byen at see oprettet et Institut,

der vil tjene til at udbrede nyttige Kundskaber, saavelsom Smag for Konstfager, og derhos til at opdage ny

samt fra Fordærvelse og Undergang at redde ældre Gjenstande, af hvis Opbevaring og Vedligeholdelse Viden-

skaberne iflere Tilfælde sikkerligen ville høste Nytte.

3. Tegnefkolen i Bergen bestyredes forhen af en af det nyttige Selskabs Midte udvalgt Direction, men

er siden Slutningen af forrige Aar henlagt under Kunstforeningens Direction. Elevernes Antal har ikkuns

udgjort i Aaret 1836137 24 og i hvert af Aarene 1839240 og 1849241 ikkuns 36, medens SkoleniAarene 1837238

og 1838239 var lukket. En faa liden-Freqvents maa tilskrives Skolens indskrænkede Ressourcer, der have

foraarsaget, at man ikkuns har kunnet optage faa Gratister, men har for de øvrige Elever maattet oppebære

en Betaling, der fkjøndt ringe, dog falder besværlig for de fattige Haandværksdrenge, til hvis Dannelse Sko-

len egentlig er oprettet. Hvor ubetydelige Skolens Resfourcer have været, vil kunne skjønnes 2 af Følgende.

Ved Udløbet af Vinterhalvaaret 1836 var Skolens Fond 95 Spd. '21 ß.

Aaret 1836237 var Udgiften 116 Spd. 82 ß. Indtægten 61 Spd. 18 ß.

og Beholdningen 39 — 77 ß.

Aaret 1837238 og 38239 var Skolen ikke aaben.

Aaret 1839240 var Udgiften 81 Spd. 104 ß. Indtægten 88 Spd. 45 ß.

Beholdningen 46 Spd. 18 ß.

Aaret 1849241 var Udgiften 91 Spd. 62 ß. Indtægten 95 Spd. 44 ß.

og Beholdningen 50 Spd.

Da det ved Lovgivningen er gjort til Pligt for en stor Deel vordende Haandværkere at underkaste sig Prøve

i·Tegning, førend de kunne erholde Borgerskab som Mestere, er der ingen Tvivl om, at Skolen vilde være

bleven besøgt af et langt større Antal Elever, hvis dens Ressourcer havde tilladt den, at optage flere Grati-

ster og udvide dens Virksomhed. Af Mangel herpaa, har man vel været nødsaget til ikke at være for nøie-

feende med de af Haandværkerne aflæggende Prøver i”Tegning, hvilket igjen maa virke skadeligt paa Haand-

værksdrivten, da det maa erkjendes, at Intet virker faa gavnligt paa denne, som Færdighed i Tegnekonst.

Skolen har ogsaa hidindtil maattet indskrænke sig til ikkuns at benytte een Lærer og at lade Eleverne øve sig

alene efter Fortegninger, og tildeels efter virkelige Gjenstande, hvorimod dens Midler ikke har tilladt den at

anskaffe Gibsafstøbninger. Det er ogsaa meget at beklage, at Skolen ved flere Storthing er nægtet offentlig

Understøttelse, medens Tegneskolen i Christiania er bleven bevilget en Saadan. Formodentlig har man anseet

sidstnævnte Skole som et Normal-Institut, hvor Eleverne fra alle Kanter af Landet kunne søge Dannelse;

men dette er upaatvivlelig en feilagtig Anskuelse, da Tegneskolen i Christiania neppe virker synderlig udenfor

Byen og dens nærmeste Omegn, og det er da heller ikke at vente, at fattige t”yaandværksdreng1e9 og Svende
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skulle kunne foretage en lang Reise, og i længere Tid opholde sig paa et kostbart Opholdsted, for at nyde

godt as en saadan Indretning. I den senere Tid er man vel kommen overeens om at søge frivillige Bidrag til-

Tegneskolen her i Staden, men, naar der tages i Betragtning, til hvor mange Øiemed den offentlige God-

gjørenhed i den senere Tid jevnligen bliver opfordret, er det neppe at vente, at Bidragene ville blive synder-

lig betydelige.

4. I det af det nyttige Selskab her i Staden oprettede Meubel-Magazin er udsolgt af de af Haand-

værkere deri indfatte Varer:

1 i Aaret 1836 til et Beløb af . . 4014 Spd. 44 ß.

- — 1837 - - - . . . 3343 — 82 -

- — 1838 - - - . . . 3248 — 54 -

- — 1839 - - - . . . 2332 — 24 -

- — 1840 - - - 2910 — 6 -
 

. Tilsammen 15,848 Spd. 90 ß.

hvorhos der af Selskabet er gjort Haandværksmestere følgende Forskud paa de af dem i Magasinet indsatte Varer

i Aaret 1836 . . . . . . 593 Syd.

—1837......575—

—1838......230—

—1839......308—

og—1840.... 618-
 

Tilsammen 2324 Spd.

Den Selskabet tilhørende, til Meubelmagasin benyttede Gaard, er i bemeldte Tidsrum bleven saaledes

udvidet og indrettet, at der i samme kan rummes, og beqvemt opstilles, et langt større Antal af Meubler og

andre Haandværksarbeider, end tilforn. Det kan derfor formeentlig ansees som et Tegn paa aftagende Vel-

stand blandt Haandværkerne at der i senere Aar er bleven solgt for et mindre Beløb, medens Forskudet i det

sidste Aar har tiltaget.

5. Et Maadeholdsselskab blev, efter forskjellige Opfordringer i Bergens Stiftstidende, stiftet her i Sta-

den, den 17de August f. A. af 32 Personer, der bleve enige om de for Selskabet gjældende Love, hvis Ho-

vedbeftemmelse lyder:

”Vi erklære og love fra nu af ikke at drikke noget Slags Brændeviin, enten ublandet eller som blandet

Drik, eiheller"give vore Koner og Børn det, ikke give det til dem, som tjene os eller staae i vort Arbeide,

men meget mere bevæge vore Venner og Bekjendte til ganske at afholde sig fra denne giftige Drik.”

Disse Love ere senere vedtagne af i det Hele 141 Personer, af hvilke En har udmeldt sig og 4 sortne-

delst aabenbar Overtrædelse af deres Løfte ere udslettede-.

Uagtet denne Forening saaledes ikke er talrig, skal der dog i samme findes enkelte forhen som aabenbare

Drankere erkjendte Personer, hvilke hidindtil trolig skulle have holdt Løftet, og troværdige Mænd udenfor For-

eningen have forsikkret, at Consumtionen af Brændeviin synligen har aftaget siden Foreningens Stiftelse, samt

at Arbeidere og Kjøbere gjøre mindre Fordring paa at blive tracterede med Brændeviin nu end tilforn.

Hvad der efter Stiftets Formening fornemmelig forhindrer Maadeholdssagens Fremme her i Byen, er

den Omstændighed, at der ved de storeNordlandsstevner, og i Fiskeriets Tid, er stor Concurrence imellem de

Handlende til at erholde Arbeidere, og at disse da hellere tage Tjeneste der, hvor de kunne blive tracterede

med Brændeviin, end hvor de Intet erholde.

6. De forberedende Skridt til Oprettelsen af et Børneasyl her i Staden ere gjorte-:
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Ved en af Biskop Neumann, til Bedste for et vordende Asyl, udgiven Bog, indkom 831 Spd. 39 ß.

Bed en af Cantor Schediwy m. Fl. i samme Hensigt given Concert, indkom . .' 89 Spd. 12 ß.

Tilsammen 920 Spd. 51 ß.

Denne Sum, som blev stillet til Formandskabets Raadighed, er, forsaavidt den endnu ikke til Hensigtens

Fremme er benyttet, henstaaende i Bergens Sparebank. Formandskabet overdrog en Forening af 5 Mænd at

udkaste en Plan til et Prøveasyl, og gjøre forberedende Skridt til at sætte det i Værk. Det Første er skeet-,

og Foreningen har af Overeommissionen leiet Locale i den Fattigvæsenetnu tilhørende gamle Cathedralskoles

Bygning. Der er antaget Arbeidere, som for Øieblikket ere beskjæftigede med at forfærdige det fornødne In-

ventarium; en Pleiemoder bliver i disse Dage engageret, en Indbydelse til Forældre blandt Arbeidselasfen

at anmelde deres Børn til Optagelse er forfattet, trykket og omdeelt i Byen. Det antages saaledes, at Asy-

let i disse Dage vil kunne træde i Virksomhed.

7. Bergens Søndagsstkole har ikke noget eget Locale, men holdtes indtil Høsten 1837 i Korskirkens Fattigskole

og Verelunderviisningsskolen, hvor 24.0 Elever, for det Meste Haandværksdrenge og Tjenestekarle, undervistes

i Skrivning, Regning, Læsning, og nogle enkelte desuden i Modersmaalet og Geographi. Da Skolen ikke

kunde optage Alle, som søgte til den, overlodes ligeledes den almindelige Friskole til Søndagsstolens Brug,

hvilken saaledes senere har optaget 65 flere Elever,-i det Hele altsaa 305. Underviisningen besørgedes indtil

1ste Mai 1840 gratis, fornemmelig af Cathedralskolens Elever, og Underviisningstiden var i Sommermaane-

derne fra 6 — 9 om Morgenen, og i Vintermaanederne fra 3— 6 Eftermiddag; men dette mindre heldige-

Arrangement sattes Bestyrelsenistand til at forandre fra fornævnte Tid af, da en Opfordring fra samme til

at skjænke Skolen større Understøttelse, mødtes med udmærket Velvillie af Byens Borgere; Bestyrelsen antog

da, foruden-2 Inspecteurer, lønnede med respective 25 Spd. og 15 Spd. aarlig, 13 Lærere, hver med en

Løn af 10 Spd. foruden Gratialer til de Dueligste. Skolens Udgifter, som før vare omtrent 100 Spd„ ere

derved stegne omtrent til 250 Spd. aarlig. Den har fra førft af intet Fond havt, og bestod derfor alene

med de Gaver, som Skolens Velyndere aarligen skjænkede den; men ved den sparsommelige Maade, hvorpaa

Skolen bestyredes, har den oplagt en Capital, som fremdeles er i Stigen, faa at Skolen, om ikke ret mange

Aar, forhaabentlig vil i sin nærværende Forfatning kunne bestaae, om dens Velgjørere end maatte finde mere

paatrængende Indretninger at offre de Bidrag til, som Søndagsskolen hidtil har oppebaaret. Som en Søndags-

skolen annecteret Indretning, bør og nævnes en Tegneskole for Haandværksdrenge. Den holdes ogsaa paa

Christi Krybbe, Underviisningen gives gratis 2 Timer hver Søndag af Malermester Antonisen, og Forteg-

ningerne ere bekostede af Søndagsskolen. Denne Skole har omtrent 30 — 35 Elever.

Sluttelig tillader Stiftet sig underdanigst at anmærke, at af de 49 Grosserere, som, ifølge den første

Judberetning, her i Staden have erholdt Grosserer-Attest, drive ikkuns de 7 denne Handel, da de. Øvrige,

hvoraf desuden 3 ere døde, enten senere have erhvervet Borgerskab som Kjøbmænd, og derved ere blevne be-

rettigede til at handle saavel en 31-08 som en tiet-2151, eller, som Haandværksmestere, ifølge Loven om Haand-

.-værksdrivten, have anden Hjemmel for deres Brug, forsaavidt dette bestaaer i Handel, eller endelig aldeles

ingen Handel drive, hvilket Sidste, saavidt man har kunnet bringe i Erfaring, er Tilfældet idetmindste med

5 à 6 af dem, der have erhvervet Grosserer-Attest.

Bergen-8 Stift den 29de September 1841.

 

Underdanigst

Hagerup0
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Til Opfyldelse af de Kongelige Resolutioner angaaende Beretning hvert 5te Aar om Districtets Tilstand,

giver Amtet sig den Ære herved at indsende de i saa Henseende modtagne Forklaringer med Bilage fra Fog-

derne i Søndhordlehn og Hardanger samt i Nordhordlehn og Vos saavelsom fra Forvalterne paa Rosendals

og Lyseklosters Godser. Alle disse Forklaringer have nøiagtigen fulgt de angaaende Beretningernes Indhold

givne Bestemmelser og ikke ladet nogen Materie, som derefter skal omhandles, uberørt; det er kun at beklage,

at om Adskilligt have paalidelige Underretninger ikke været at erholde, men skjøndt Vanskelighederne vel ikke

nogensinde kunne haabes ganske bortryddede, er det dog at formode, at den Omstændighed, at Opmærksomhe-

den nu engang er henvendt paa disse Puncter, vil bidrage til, at man dog, naar Beretninger senere i Tiden

skulle afgives, kan komme nærmere til Maalet, end nu. UAmtet veed Intet i de meddeelte Forklaringer at be-

rigtige; dertil skulde i alt Fald blot kunne henregnes Meddelelsen af den Oplysning, at det ikke har stadfæ-

' stet sig, at Bergens Politi, saaledes som var Foged Vidsieen forebragt, vilde gjørendet i sin Tid givne For-

bud imod Afscetning af Landmandens Producter andensteds end i Bergen gjældende. Den af Forvalter Lang-

balle fremsatte Mening, at Fordelene af Vaarsildfiskeriet ikke skulde opveie den Skade, det foranlediger, ved at

Jordbruget forsømmes og Skovene forhugges, kan Amtet heller ikke tiltræde. Fordelene ved dette Fiskeri ind-

skrænke sig heller ikke til dem, der tilfalde de Fiskende og Jægteførerne. Hvor vigtige og indgribende i man-

ge Forhold de ere, hvor mange ved dette Fiskeri finde Underholdning og Næringsvei, selv om Udbyttet paa

Afsætningsstedet er ringe, indseesuden nogen Udvikling.

Jdet Amtet iøvrigt henholder sig til de nævnte Forklaringer, finder det, at det kun kan betragtes som

en skyldig Erkjendelse af den Flid, de have Præg af, at de forelægges det Kongelige Departement in 01-535-

9-215qu hvormed Hensigten formeentlig ligesaa fuldt opnaaes, som om Amtet havde ertraheret og samlet dem

i en eneste Beretning, hvilket forekommer Amtet at være efter Omstændighederne en ikke passende Maade

at benytte Andres Arbeide paa, foruden at det vilde være tidsspildende. Kun Tabellerne har Amtet omar-,

beidet eller fammendraget, deels da de ved Oplysninger, erholdte senere end de specielle Beretninger, kunde

blive fuldstændigere, deels sor at de kunde efter Forskrifterne paaet Sted samle, hvad der vedkom det hele

Amtsdistrict.

Med Hensyn til de Oplysninger, der attraaes om Udskiftningen, har den constituerede Sorenskriver i

Hardanger, Vos og Lysekloster forklaret, at det ikke kan oplyses, hvilke eller hvormange Brug der ere i Fæl-

lesskab, allermindst forsaavidt man derunder vilde indbefatte dem, som vel ere udskiftede, men ikke saa fuld-

komment, at de, om den ved Udskistningsloven paabudne Forhøielse i Landskatten endnu havde kunnet finde
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Sted, vilde have undgaaet denne, og at det heller ikke kan bedømmes, om de Udskiftningsforretninger, som

ere afholdte i Løbet af de 5 Aar, Beretningen angaaer, have denne Fuldkommenhed. Da dette synes at

maatte erkjendes rigtigt, har Amtet heller ikke formeent, at den Kongelige Resolution har villet havt Oplys-

ningen, der skulde meddeles om Udskistningen, anderledes forstaaet, end at saamange Brug, som der er af-

holdt Udskiftningsforretninger paa, betragtes som udskiftede, uden Hensyn til, om yderligere Udskiftning kunde

ansees ønskelig og mulig-eller ikke. J Overeensstemmelse med denne Mening er derfor den hidhørende Ta-

bel bleven forfattet. De paa Lyseklosters Gods thinglæste 169 mindelige Udskiftningsforretninger har Amtet

ikke troet at kunne medtage, da de efter Opgivende næsten alle ere egentlig kun Grændseskjelsforretninger for

Proprietair Formanns Gaarde. Heller ikke i Søndhordlehn eller Nordhordlehn har Oplysning kunnet medde-

les om, hvor mange Brug der ved Periodens Begyndelse laae i Fælledskab..

Om adskillige Gjenstande har Amtet troet at burde forlange yderligere Oplysninger, der, naar de ind-

komme, skulle blive indsendte, da,.det ikke er anseet rigtigt, efter dem at opholde de nærværende Jndberet-

ninger.

Saaledes savnes detailleret Forklaring om de i Alvøen byggede Skibe, og nogle af de Oplysninger,

som skulle indtages i Tabellen i Henseende til de paa Rosendals Gods byggede Jægter. Ligesaa antager Am-

tet, at detailleret speciel Forklaring i Analogi af det for Kjøb- og Ladeftederne Bestemte burde haves med

Hensyn til Bergens i Nordhordlehns Fogderi beliggende Forstæder, ill 896056 den betydeligste af dem, Sandvigen, og

at deri burde inddrages, hvad der ellers indeholdes i de almindelige Tabeller om de derværende Indretningen

Amtet skal nu tillade sig at omtale nogle Puncter, som efter dets Formening ikke bør være udenfor Be-

tragtning, naar der skal dømmes om Distrietets Tilstand.

Den frygtelige Sygdom Spedalskhed, der udbreder sine rædselfulde Virkninger til flere Generationer, for-

menes at være i Tiltagende, og de Ulykkeliges Lod er saameget mere at beklage, som den for dem oprettede

Pleieanstalt i Bergen, St. Jørgens Hospital, ikke mere kan modtage alle dem, der ønske at optages samme-

steds, og dens Beftyrelse holder for, at der ikke paaligger Stiftelsen nogen Forpligtelse til at skaffe Plads

for alle Spedalske eller for Flere, end der for Tiden er Rum til. Mange Spedalske maae altsaa forblive

længe hjemme, efterat deres Trang til at indlemmes i Stiftelsen er bleven oplyst, hvilket i flere Tilfælde

neppe kan feile at have skadelig Virkning og stundom maa bidrage til Sygdommens Forplantning.

Den veneriske Sygdom formener Amtet derimod at kunne ansee aftagen i Amtsdistrictet, skjøndt der i de

5 Aar, Beretningen omhandlet, undertiden har fra enkelte Distrietet været i kort Tid indbragt saa mange

veneriske Patienter til Bergens Sygehuus, at det har maattet vække Opmærksomhed og extraordinair Foran-

staltning fra Amtets Side har maattet træffes til Sygdommens Standsning. Dette har været Tilfældet i

Røldals Sogn, men væsentligst i det Bergen nærliggende Askøens Sogn. De Syge, der ikke beqvemmelig

kunne tilsees og behandles af Districtslægerne i deres Hjem, indbringes til Bergen og optages i det dervæ-

rende Sygehuus. Den medfølgende Tabel viser, hvormange Patienter der i hvert af de Aar Beretningen

angaaer, har fra Amtsdiftrictet været for Amtets Regning optagne i Bergens Sygehuus og i hvormange

Dage, samt hvormange og i hvormange Dage de have været i Mentalsygehuset i Bergen. Flere Afsindige

bevares desuden hjemme. Spiren til flere ofte meget ondartede og smitsomme Sygdomme antages at maatte

søges "i det meget Ondt, de Fiskende maae døie under Vaarsildfiskeriet. Vanskeligt er det at bringe Almuen

til at iagttage de til at hindre Smittes Udbredelse nødvendige og befalede Forsigtighedsregler, som ofte have

maattet indskjærpes. Deres indskrænkede Boliger lægge ogsaa Hindringer i Veien.

Fra Aaret 1837 har Nordhordlehns Sorenskriveri havt en Districtslæge, istedenfor at forhen Distrietet

maatte nøies med den Hjælp, der kunde erholdes fra Bergen, ofte af ueraminerede Læger. Ved Storthinget

i 1839 blev ogsaa bevilget Gage for en særegen Districtslæge for Hardanger, men skjøndt Omstændighederne
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have bevirket, at Districtet hidtil har beholdt fælleds Læge med Vos, saa har det dog i den største Deel af

1840 ved ertraordinair Lægehjælp erholdt i det Væsentlige det Gode, som en speciel Districtslæges Ansættelse

skulde sikkre det.

Af lønnede Gjordemødre gives iAmtsdistrictet kun 2, begge paa Vos. Almuernes Uvillighed imod Ansæt-

telse af oplærte Gjordemødre kunde vistnok ventes at ville aftage efterat Loven af 24de Mai 1839 er emanc-

ret, men tsikkert Haab derom kan man nok neppe gjøre sig. Forfølgelser af uoplærte Gjordemødre have ogsaa

forhen været saagodtsom ukjendte her i Egnen.

En for den indre Communication i Amtsdistrictet vigtig Bipostindretning, nemlig fra Vosfe Postaabneri

igjennem Hardanger til Roalstvedts Postaabneri i Søndhordlehn, og imellem Storøens Præstegjeld samt Skaa-

nevigs Postaabneri i Søndhordlehn har været i Gang siden Aaret 1837.

Af de Goder, en regelmæssig Dampskibsfart skjænker, har Districtet begyndt at nyde Godt i Aaret 1840,

skjøndt kun ufuldkomment.

Transporten af Landmandens Producter og Fornødenheder lettes meget ved, at den for største Delen

kan foregaae tilvands. J Henseende til, hvad Communicationen er bleven lettet, forsaavidt den foregaaer til-

lands, bør Amtet ikke ansee sig som nogen habil Dommer, da det Foretagne er en Følge af dets egne For-

aUstaltninger. Det skal derfor indskrænke sig til at oplyse, at de almindelige Veivæsensudgifter, hvorunder

altsaa ikke er indbefattet, hvad der er udredet til Bygdeveiene, have udgjort:

i Aaret 1836 . . . . . 2416 Spd. 113 ß,In

- —'— 1837 0 0( 0 0 0 2473 — 16 -

-—1838..... 4067-49-

-—1839j.... 2870-46-

ogi Z- 1840 . . . .. 2725 — 63-

Som et Datum, hvoraf synes at kunne udledes, at Forfatningen her i Amtsdistrictet iAlmindelighed ikke

hindrer Indvaanerne fra at opfylde deres pecuniaire Forpligtelser, skal Amtet tillade sig at anføre, at saafremt

der paa Bekjendtgjørelserne fra Banken om sorfømmelige Debitorer har været opført Nogen fra søndre Ber-

genhuus Amt, har det været et sjeldent Tilfælde. çAntallet af de for Retten indstævnede private Sager har

ifølge de hertil indkomne aarlige Designationer ikke heller været betydeligt, nemlig

, i Aaret 1836 . . . . 112

- — 1837 . 0 0 0 127

- - 1838 . . . . 119

- — 1839 0 0 0 . 89

- — 1840 . . . . 101 ,

Som bekjendt have i nogle Aar Udvandringer fra enkelte Dele af Amtsdistrictet, især Vosfe Præstegjeld,

fundet Sted til America. Amtet troer dog ikke, at man heraf kan med Føie Udlede Noget imod Tilstanden i

dette District i Sammenligning med, hvorledes den er andensteds i Norge. De Udvandrede, hvoriblandt vare

flere formuende Folk, der beboede gode Gaarde, have vel for det Meste ladet sig lede af overdrevne Forestil-

linger om den Formue, som i Amerika kunde med Lethedserhverves

Af Pantegjældens Forøgelse kunde man snarere slutte til Forfatningens Forringelse, hvis det ikke maatte

antages, at Vedkommendes Ligegyldighed ved at lade ældre Hæftelser udslette, bidrog til at gjøre Resultatet

af den hidhørende Tabel ugunstigere, end det i Virkeligheden er-

At de, der kjøbe Gaarde, hvoriblandt formeentlig en ikke ubetydelig Deel beneficerede eller offentlige Stif-

telsers i dette Tidsrum ere forvandlede til Eiendomsgods, oftest maae behæfte Gaardene med Gjeld, vil ikke

vække Forundring, og en Deel af Hæftelsernes Forøgelse kan formeentlig derivere sig derfra.
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Ifølge alt det Oplyste antager Amtet at have Grund til at formene, at Districtet i det her omhandlede

Tidsrum er gaaet noget fremad, skjønt maaskee ikke i nogen særdeles mærkelig Grad, hvilket, saavidt skjønnes,

i et saa kort Tidsrum hellér ikke kunde ventes.

Søndre Bergenhuus Amt, Bergen den 18de November 1841.

Schndtz.

 

Vilage til foranstaneude Beretning.

cr. Forsaavidt Søndhordlehn og Hardanger Fogderi angaaer.

Til Følge den Kongelige naadigste Resolution af 23de December 1839 og Amtets Skrivelse af 29de Ja-

nuar og 2den Juni f. A., meddeles herved ærbødigst følgende Beretning angaaende det mig naadigst anbe-

troede Fogderies nærværende Tilstand, idet jeg tillige giver mig den Ære at fremsende de fra Fogderiets 16

Lensmænd efter Opfordring modtagne Jndberetninger i denne Anledning.

1. Efter Resolutionens § 2, med Hensyn til Jordbruget:

Dette, der er den væsentligste og sikkreste Indtægtskilde for-den største Deel af Fogderiet, staaer desværre

fremdeles paa et temmeligt lavt Trin. Mangel paa Kundskab om Jordens rette Behandling, slette og Uhen-

sigtsmæssige Arbeidsredskaber, tildeels Mangel paa Evne saavel til at anskaffe de Bedre, som til at bestride

Dyrkningsomkostningerne, Localet, Fiskeriet og endelig en ulykkelig næsten almindelig indgroet Forkjærlighed

til Forfædrenes Skikke og Brug, maa man tilskrive dette Onde. Her gives nogle Personer udenfor Bonde-

standen, hvoriblandt især udmærker sig Eieren af Halsnø Klostergaard, Lieutenant Juel, der foregaaer Almu-

en med gode Exempler i en forbedret Jorddyrkning og hensigtsmæssige Arbeidsredskabers Anvendelse, hvilket

forhaabentlig vil have en velgjørende Virkning og allerede tildeels har viist gavnlige-X Spor, især iEids Sogn,

hvor bemeldte Lieutenant Juel er boende. Dyrkningsmaaden her i Fogderiet er forskjellig. I de Thinglauge,

der ligge ude ved Havkanten, spades Jorden næsten overalt, hvorimod den i de Thinglauge, der ere beliggen-

de inde i Landet eller langs Fjordene, almindelig pløies, hvor dette lader sig gjøre. Jorden brydes og til-

saaes overalt om Foraaret, hvorimod Høstsæd, saavidt vides, ingen Steder anvendes. Næsten overalt gjød-

sles Ageren efterat Sæden er lagt, ved at udspredes ovenpaa, hvilket man især bruger for desbedre at skjule

Sæden. Paa enkelte Gaarde t. Er. Halsnø Klostergaard, pløies Jorden om Høsten, men tilsaaes først om

Foraaret. Høstpløining vilde heller ikke almindelig være anvendelig, paa Grund af Jordernes skraa Belig-

genhed langs Fjordene, da den bedre Jord ved at løsnes, i de for det Meste indtræffende aabne Vintre,

vilde skylles bort. Almindelig benyttes den Jord, der engang er opbrudt til' Ager, fremdeles til saadant Brug,

og kun paa meget faa Gaarde brydes ny Ager og gjenlægges gammel, uagtet dette dog paa de fleste Steder,

naar undtages enkelte af Havdistricterne og en Deel af de inde i Fjordene beliggende Gaarde, som Kingservigs-Præste-

gjeld, vilde være anvendeligt. Det saakaldte Verelbrug finder saaledes ikke Sted, naar Undtages paa yderst

faa Gaarde. Agerdyrkningsredskaberne ere i Almindelighed meget slette. Hvor Jorden spades tilberedes den

derefter med saakaldte Pikkegræv og River, der tildeels ere forsynede med Trætinder, men almindelig med

Jerntinder, og med Riverne nedrivles Sæden. Paa de Gaarde, hvor Jordenpløies, tilberedes den derefter

paa nogle, som ovennævnt, med Pikkegræv og River, paa andre3 derimod med Harv, der almindelig

er forsynet med Jerntinder. J flere Thinglauge har man i den senere Tid lagt sig efter bedre Plouge
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og bedre Harve, der for en Deel ere arbeidede efter de paa Jarlsberg lrugelige Dog er det ogsaa i disse

Thinglauge ikke almindeligt, men kun paa enkelte Gaarde. Imidlertid er Begyndelsen gjort og saaledes tør

man haabe at det hermed vil gaae fremad. Den almindelige Sædart er fremdeles næsten i hele Fogderiet

Havre og Potetes, som den meest fordeelagtige, naar undtages i det Indre af Hardanger, hvor almindelig

saaes Byg og Blandkorn eller saakaldet Ryske, istedenfor Havre. Paa Grund af Folkemængdens betydelige

Tilvæxt, maa det ansees tvivlsomt, om Districtet vilde kunne-' brødføde sig selv med Korn, om end Iorddyrk-

ningen var bragt til Fuldkommenhed, men med Hensyn til Iordbundens Beskaffenhed og Klimatet, kan det dog

formeentlig antages, at ingen betydelig Mængde af Kornvarer i saa Fald behøvedes at kjøbes-. Imidlertid

er dette nu langtfra Tilfældet, da en' Mængde Korn aarlig kjøbes, deels fra Bergen og deels fra Stavanger.

Forholdet mellem Districtets Korn- og Potetesavl og dets Behov, vil omtrentlig erfares af Lensmændenes

Indberetninger, uagtet disse i saa Henseende ere saare ufuldstændige og upaalidelige, som byggede paa løse

Overslag. Imidlertid maa det efter disse Jndberetninger antages, at Districtet i Almindelighed kun avler

omtrent 324 Parter af det nødvendige Korn, og at saaledes omtrent 16,000 à 20,000 Tønder Kornvarer aar-

lig indkjøbes, hvoraf den største Deel Byg. Potetesavlen er derimod mere end tilstrækkelig til Behovet, da

deraf i almindelige gode Aar formeentlig sælges nogle tusinde Tønder. Liin og Hamp dyrkes ikke, undtagen

i,Strandebarms Præstegjeld noget høist ubetydeligt af førstnævnte Sort; heller ikke Humle, undtagen i Vi-

gøers Præstegjeld, omtrent 5 Voger aarlig. Af Haveværter dyrkes kun i enkelte Præstegjelde en ubetydelig

Deel, der næsten alene indskrænker sig til Kaalrabi og Gulerødder, hvoraf en Deel afhændes. Hvad Opelsk-

ningen af Frugttræer angaaer, da er denne i de fleste Præstegjelde i Tiltagende, men er endnu saare ubety-

delig, undtagen i Kingservigs Præstegjeld og Ulvig Sogn as Gravens Præstegjeld, hvorfra aarlig i gode

Aar udføres en ei ubetydelig Deel Æbler, Pærer; Kirsebær og Blommet, der i Godhed kan sættes ved Si-

den af den bedre udenlandske Frugt. Imidlertid har Frugtavlen i de sidste Aar været mislig, da Orme have

beskadiget saavel Træerne som Frugten i Udsæden, og Avlen antages efter Lensmændenes Indberetninger,

almindelig at være noget forøget, siden de ved den sidste Tælling fremkomne Opgaver herover. I Forbindelse

med de her afgivne Oplysninger, er affattet medfølgende Tabel.

2. Efter Resolutionens § 3, med Hensyn til Fædrivten.

Efter Lensmændenes Indberetninger, antages ingen mærkelig Tilvært at have fundet Sted i det ved sid-

ste almindelige Tælling forefundne Antal af Heste, stort Qvæg, Faar, Gjeder og Sviin; dog er det hermed

formeentlig gaaet lidt fremad. Af Judberetningen fra Lensmanden for Gravens Skibrede, vil det erfares,

at i de sidstforløbne 5 Aar, især sidstleden Vinter, er i Gravens Præstegjeld anskaffet endeel tamme Reens-

dyr, der i sidste Aars Foraar ialt udgjorde 202 Stykker, og at det haabes, at disse for Fjeldbonden vistnok

særdeles nyttige Dyr fremdeles ville formere sig og skaffe vedkommende Bygd en ny Næringskilde. Maatte

blot ikke Reensdyrenes værste Fiende, Ulven, atter indfinde sig, og som engang forhen har været Tilfælde,

forjage og ødelægge dem. De vilde Reensdyr, hvoraf en ei ubetydelig Deel forhen opholdt sig paa Fjeldene

imellem Hardanger og Agershuus-Stift, skal derimod, efterat de tamme Reensdyr anskaffedes, have fjernet

sig. Til Heste-, Qvæg- og Faareracens Forædling vides i Almindelighed intet at være gjort, kun i enkelte

Bygder har man i den senere Tid søgt at anskaffe sig bedre Faar, for det meste fra Stavanger Amt, der ere

en Blanding af engelske og spanske. Til Engenes Forbedring vides heller intet almindelig at være gjort, da

Englandet kun paa de meget faa Gaarde, hvor ny Ager opbrydes og gammel gjenlægges efterat være tilsaaet

med Høfrø, almindelig med Thimothifrø, er skredet fremad til synlig Bedring. Engene kan formeentlig heller

ikke almindelig forbedres paa anden Maade, end ved at gjenlægge gammel Ager til England, da Gjødning

mangler til Engen, en Mangel, der vistnok meget hindrer det hele Iordbrug i dette District, hvor Jorden, der

i Almindelighed er tør, skarp og sandig, tiltrænger megen Gjødsel, om den skal kunne drives betydelig fremad
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til det Bedre. Hvad Forholdet mellem Eng og Agerland angaaer, da vil det af Lensmændenes Indberetnin-

ger erfares, forsaavidt de herom have været istand til at yttre sig, at dette i de forskjellige Præstegjelde eller

Thinglauge er høist ulige. I nogle Thinglauge er Jordbunden fordeelagtigere og bedre skikket til Agerland,

end i andre, hvor følgelig den største Deel af Indmarken benyttes til Eng, hvortil kommer, at Agerdyrknin-

gen ogsaa i enkelte Thinglauge er skredet mere fremad end i andre. Endog i et og samme Thinglaug er

Forholdet høist forskjelligt paa de forskjellige Gaarde. At opgive Forholdet med nogenlunde Nøiagtighed, er

saaledes umuligt, men efter et omtrentligt Skjøn maa Agerlandet i Almindelighed antages at udgjøre 1,10 Deel

mod Englandet. Forøvrigt benyttes maaskee almindelig en uforholdsmæssig stor Deel af Gaardene til Eng.

Forholdet mellem Besætning og Korn samt Potetesavlingen er som en Følge af det Sidstansørte i Alminde-

lighed ligesaa forskjelligt og umuligt med Nøiagtighed at opgive, men maa ligeledes efter et løseligt Skjøn

antages almindelig at udgjøre omtrent Halvdelen, følgelig at Avlingen er dobbelt mod Besætningen, saa at

t. Er. den Gaard, der føder 10 Kreaturer, avler 20 Tønder Korn og 20 Tønder Potetes. Af Fedevarer af-

hendes fra alle Fogderiets Præstegjelde en større eller mindre Deel, og fra nogle Præstegjelde, især fra dem

der ere beliggende længere inde i Fjordene og fornemmelig fra Hardanger, en ikke ubetydelig Deel Smør,

Talg og Ost til Bergen og Stavanger og tildeels til Byerne længere sydefter indtil Christiansand, men at

opgive Forholdet mellem Districtets Frembringelse af og Behov for Fedevarer, anseer jeg for umuligt, om

man endog vil indskrænke sig til et løst Overslag. Foruden Fedevarer udføres almindelig, især fra de Præ-

stegjelde, hvor Havnegangen er god, en betydelig Deel Slagteqvæg, meest til Bergen, men ogsaa tilligemed

en Deel Heste til Østlandct, samt en Deel Uld og Skind til Nabodistricterne.

3. Efter Resolutionens § 4, med Hensyn til Skovdrivten:

Denne er i Almindelighed høist Ubetydelig. Enkelte Bygder have liden eller tildeels ingen Skov, endog

ikke til det fornødne Brænde. Districtets Furreskove ere ikke betydelige, og afgive i Almindelighed kun lidet

mere end hvad Districtet behøver. Løvskoven, der almindelig bestaaer as Birk, Older, Hassel, Ask, Røn og

Esp, er i de fleste Præstegjelde tilstrækkeligt til eget Forbrug, og nogle især inde i Hardanger, afgive endog

en Deel Brænde og Tøndebaand til Salg. J de meest skovløse Bygder, benyttes Torv til Brændsel, men

ogsaa dermed ere disse Bygder kun maadelig forsynede. Af Furreskoven afsættes en ringe Deel Bord eller

Bræder. Saavel Furre- som Løvskoven antages i Almindelighed at være i Aftagende, formedelst— altfor stærk

Hugst. Antallet af de i Districtet værende Saugbrug, 1med Angivelse af hvad der aarlig paa dem ”opskjæres

samt hvorvidt de ere Udskibnings eller Bygdesauge, vil behagelig findes anført paa medfølgende Tabel. Kul-

og Tjæretilvirkningen indskrænker sig til Districtets eget Behov, og er neppe tilstrækkelig, da en Deel Tjære

og Steenkul kjøbes fra andre Steder, dog ei i nogen Mængde.

4 Efter Resolutionens 5 5, med Hensyn til Fiskeri.

Fiskeriet kan kun betragtes som Hovednæring for Findaas Præstegjeld, en Deel af Fittje Sogn af Stor-

øens Præstegjeld, samt Østevold og Møgster Sogne af Sunds Præstegjeld. For den øvrige Deel af Fogde-"

tiet har det derimod i de senere Aar været en vigtig Binæring. Vaarsildsiskeriet, som det vigtigste Fiskeri, har

været meget forskjelligt i de sidstforløbne 5 Aar. Saaledes var det i Aarene 1836, 1838 og 1839 lidet eller-

intet, derimod i Aarene 1837 og 1840 meget godt. Det foregaaer langs Havkysten i Findaas Præstegjeld

og Fittje Sogn af Storøens Præstegjeld, samt Østevold og Møgster Sogne af Sands Præstegjeld. Silden ,

fanges deels med Garn og deels med Nod, i den senere Tid almindeligst og fordeelagtigst paa sidstnævnte

Maade. Som en Følge af det heldige Fiskeri i Aarene 1837 og 1840, er en' betydelig Mængde flere Noder

anskaffede end som forhen benyttedes, da Fiskeriet med Nod afgiver, naar man er heldig, et langt større Ud-

bytte end med Garn. Garnfiskeriet er saaledes i Aftagende. Foruden Vaarsilden er i de sidste5 Aar næsten

overalt i Søndhordlehn, tildeels ogsaa i Hardanger, fisket en ikke ubetydelig Deel Sommersild20og Brisling,
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samt en Deel Makrel og Sei. Fiskeriet af Lar saavelsom af andre almindelige Fiskearter, saasom Torsk,

Mort, Flyndre, Qveite "eller Helleflyndre, Lyr, Hyse eller Kolje, Bleke eller Hvilling, Brosme, Lange m. m.,

har kun været ubetydeligt og er stedse iAstagende. For slere Aar siden fiskedes iØstevolds og Møgster Sogne

en Deel Brigder, men dette Fiskeri er i den senere Tid aldeles mislykket. - At opgive det omtrentlige Ovan-

tnm af de forskjellige Arter Fisk, som i de sidste 5 Aar er fanget, samt hvor stor Deel af Fisken der tilbe-

redes som ordentlig Kjøbmandsvare og hvormeget der kan antages at benyttes til eget Brug og Nabodistric-

ternes Forsyning, er ikke muligt, om man endog vilde holde sig til et aldeles løst Overslag. Lensmændene,

der have været tilholdte at meddele Oplysning herom, have angivet, at de ingen Underretning desangaaende

kunne meddele, da vedkommende fiskende Altnue i saa Henseende ingen Oplysning er at formaae til at afgive.

Enhver lægger saa meget muligt Skjul paai hvad der fiskes, deels for at undgaae at svare den deraf paabudne

Tiende, og deels af andre Aarsager. Da det har været yttret, at vedkommende Præster formeentlig vilde

kunne give nogen Oplysning om Qvantummet af den fangede Fisk, tilskrev jeg Sognepræsterne til Findaas,

Storøen og Sund, for om muligt, idet mindste med Hensyn til Vaarsildsiskeriet, at erholde nogen Oplysning

herom, men af vedlagte Skrivelser fra de Lde Førstnævnte, vil det behagentlig erfares, at de ingen fuldstæn-

dig Underretning have kunnet afgive. Fra Sognepræsten til Sund, er intet Svar indlobet, men jeg er over-

beviist om at heller ikke han kan meddele nogen tilstrækkelig Oplysning i den omhandlede Henseende- I Fiskens

Tilvirkningsmaade er saavidt vides ingen Forbedring indført, ligesom heller ikke i Fiskeredskaberne, uden for-

saavidt hertil kan henregnes, at man i den senere Tid, som ovenanført, har anskaffet flere Noder end forhen.

-5. Efter Resolutionens § 6, med Hensyn til Bergværksdrivten:

Vergværksdrivt gives ikke her i Fogderiet, efterat det ved Gaarden Huuse i Qvindherreds Præstegjeld

beliggende Kobberværk for længere Tid siden blev indstillet. Hvad Mineralier angaaer, da gives her i Di-

strictet paa flere Steder Steenhelle- eller Skifersteensbrud, men almindelig kun saa høist ubetydelige, at ved-

kommende Eiere, paa hvis Gaarde Bruddene sindes, kun bryde til eget og Naboernes Brug , undtageni

Jondals Thinglang, hvor i 2de Brud brydes endeel til Ashændelse i Nabobygderne og Bergen. Et ”Bryne-'

steensbrud findes i Kingservigs Thinglaug. Kalksteensbrnd findes i Føyens og Opdals Thinglauge. Hero-

ver vil Opgave findes indtagen i medfølgende Tabel, hvorhos anmærkes, at de her omhandlede Helle-, Bry-

nesteens- og Kalksteenserd ikke drives anderledes, end at Eierne af de Gaarde hvorpaa samme findes, til

enkelte Tider om Aaretihermed beskjæftige sig som en Binæring. Marmor findes paa flere Steder i Fogde-

riet, især paa Musterøen, men benyttes kun til Kalkbrænderierne.

'6. Efter Resolutionens § 7, med Hensyn til Fabrik- og Jndustrianlæg:

Af Fabrik- ellerandustrianlæg i egentlig Forstand sindes ingen her i Districtet, med mindre man hertil

vil henregne Jagte- og Baadbyggeri, hvorom næste No. indeholder Forklaring. Heller ikke gives her egent-

lige Brændeviinsbrænderier, men kun nogle Brændeviinskjedler af de i Skattetariffen under No. 1 nævnte,

med hvilke Vedkommende til enkelte Tider af Aaret brænde lidt Brændeviin til eget Huusbrug, hvorimod saa-

vidt vides Ingen brænde til Afsætning. ,Productet, der vistnok er meget ringe, kan ikke opgives, men forøv-

rigt vil Oplysning med Hensyn til Brændeviinskjedlerne findes indtagen ixmedfølgende Tabel. Af Kornmøl-

ler, hvorpaa aarlig formales mere end 500 Tønder Korn, findes ingen her i Fogderiet.

7. Efter Resolutionens § 8, med Hensyn til Binæringer, saasom Huusflid m. m.

Huusfliden er her i Fogderiet i Almindelighed ikke ubetydelig, især i Bygderne inde i Fjordene, hvor

næsten i ethvert Huus forarbeides hvad Familien behøver af grove Klæder og Arbeidsredskaber. Man har

Grovsmede, Snedkere og Skomagere til Behov. I nogle Præstegjelde inde i Fjordene forfærdiges tillige en

Deel Sengedækkener, Vadmel, Lærred, Skindklæder, Kister og Skrin, samt Trævarer, saasom Stamper og

Bøtter m. m. til Salg, deels i Bygderne ude ved Havkysten og deels andre Steder. Næsten i det hele Fog-
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deri oparbeides en betydelig Deel Fnrretønder, der afbenyttes især ved Vaarsildfiskeriet, og i de fleste Præste-

gjelde i Søndhordlehn, dog meest ved Havkanten, forfærdiges en betydelig Deel Nod og Garn til Fiskeriet.

Baadbyggeri finder især Sted i Tysnæs, Ous og Strandebarm Præstegjelde, hvor en temmelig betydelig

Deel Baade bygges, der afhændes i Nabodistrieterne, samt Bergen og Stavanger. I Tysnæs Præstegjeld

bygges tillige en Deel større Baade, under Navn af Jæltebaade, dog egentlig kun saaledes, at Materialierne

tilarbeides, saaat de blot behøver at sammennagles, hvorefter de nummereres og fra Bergen udføres til Eng-

land. Egentlige Skibe bygges kun sjelden, men en ikke ringe Deel Iægter, der deels afbenyttes i Distrietet

og deels afhændes i Bergen, Stavanger og forskjellige andre Distrietet i Landet. Fortegnelse over de i de

sidstforløbne 5 Aar byggede Fartøier følger hermed. Antallet af de med Iægte- og Baadbyggeri beskjæftigede

Personer, kan ikke opgives, da herom savnes Kundskab, og kan heller ikke af Lensmændene opgives, da In-

gen det hele Aar igjennem, men kun til enkelte Tider hermed er sysselsat, som en Binæring. Indtægten

af Jagt er i det Hele taget ubetydelig i dette Distriet. Vel skydes og tildeels fanges i enkelte Præftegjelde,

især inde i Fjordene, en Deel Bjørne, Ræve, Hjorte, Harer, Tiurer, Aarfugle, Ryper, samt ude ved Hav-

kysten en Deel Søfugle, men at opgive Udbyttet heraf er ikke muligt. Her gives en Deel Fragtfart med

Fiskevarer til Østlandet og tildeels til Sverrig, ligesom ogsaa en Deel af Distrietets Fartøier om Sommeren

af Bergens Kjøbmænd fragtes til Søndmør, Romsdalen og længere nordefter, paa Sildefiskeri, men især om

Vinteren medens Vaarsildfiskeriet finder Sted her og i Stavanger Amt, for at føre fersk Sild til Bergen

og "Saltestederne, hvilken Næring er til betydelig Fordeel for Distrietet, men hvad den kaster af sig kan ikke,

endog omtrentlig, opgives. Landtransport af Varer finder derimod ikke Sted, undtagen med en ubetydelig

Deel Smør og Ost, der fra Eidfjords Sogn af Gravens Præstegjeld bringes paa Kløv -'over Fjeldene til

Kongsberg og Drammen. De Varer, der i Distrietet tilveiebringes, saasom Fiskevarer, Heste, Slagt, Skind(

Uld, Smør, Talg, Ost, Poteter, Brænde, Bord eller Bræder samt Tøndebaand m. m., afsættes deels til

Handelskarle og Landhandlerne, og deels, hvilket almindeligst er Tilfælde, afsættes de af Landmanden selv

i Kjøbstaden. Enkelte Østlændinger komme hid og opkjøbe Heste og Qvæg. I Distrietet findes 19 Land-

kræmmere og 33 Gjæstgiverier. Fra Landkræmmerierne udsælges til Almuen Korn, Malt, Meel, Gryn, Er-

ter, Salt, Jern, Liin, Strye, Hamp og Fiskeredskaber m. m., deels mod Contanter og deels mod de Vare-

forter Almuen har at afsætte, dog er Drivten almindelig ikke betydelig, da Landmanden for det meste kjøber

og afsætter sine Varer i Kjøbstæderne. Gjæstgiverierne, hvor de ikke drives af Personer, der tillige ere Land-

handlere, ere næsten overalt meget maadelige, da Gjæstgivernæringen ingenlunde giver Udkomme for Besty-

rerne, der saaledes leve i trange Kaar. Deres vigtigste Indtægtskilde er desværre Brændeviinssalget, hvilket

de fristes til at drive paa en Maade, der hverken stemmer med Lovene eller Almuens Tarv. Districtets Pro-

ducter afsættes almindelig i Bergen og Stavanger, men ogsaa tildeels i Byerne længere sydefter, indtil Chri-

stiansand, samt paa Østlandet. I Bergens Byes Privelegier er det rigtignok Almuen i dette som i flere

Dele af Bergens Stift forbudet at afsætte sine Varer andetsteds end i sidstnævnte By, men denne Bestem-l

melse har i længere Tid ikke været iagttaget. Imidlertid skal, eftet Rygtet, PolitietiBergen nu ville gjøre hiin,

mod borgerlig Frihed i Almindelighed og vor Statsforfatning i Særdeleshed lige stridende, Bestemmelse gjel-

dende. Markedspladse findes som bekjendt ikke her i Fogderiet.

8. Efter Resolutionens § 9.

Antallet af de i de sidstforløbne 5 Aar afholdte Erecutionsforretninger for Gjeld og Udpantninger, vil

findes anført i medfølgende Tabel. Den almindelige aarlige Løn for en Tjenestekarl er 15 à 20 Spd. og

for en Tjenestepige 8 à 10 Spd. Den almindelige Dagløn for en simpel "'Haandarbeider af Mandkjønnet

er 24 à 30 ß. og af Qvindekjønnet 16 à 20 ß. Milelængden af Distrietets med Hjulredskaber fremkommelige

Veie, udgjør for Hovedveie omtrent 7124 Mile og for Bygdeveie omtrent 9Mile, hvoraf kunomtrent 4124 Mile
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af Bygdeveie i de sidste 5 Aar ere fra nyt af oparbeidede, eller forandrede fra ufremkommelige til farbare

Veie. Tabel over de i Districtet værende Bygdemagaziners Status ved Udgangen af Aaret 1840 følger

hermed. I Districtet findes ingen Sparebanker eller private Brand- og Assuraneeindretninger.

Sundhordlehns og Hardangers Fogedcontoir, Hammerhoug den 15de Januar 1841.

8V i d st e e n.

 

5. Forsaavidt Nordhordlehn og Vos Fogderi angaaer.

Da jeg havde modtaget Amtets Skrivelse af 29de Januar f. A. angaaende den befalede Femaarsberet-

ning om Fogderiets Tilstand, tilskrev jeg samtlige Lensmænd desangaaende og forlangte afgivet paa Høstthin-

gene detailleret Forklaring for Enhvers Ombudsdistrict ifær, saaledes som ved den Kongelige Resolution af

23de December 1839 er foreskrevet. Disse Forklaringer har jeg imidlertid dog ikke modtaget førend deels

kort før og deels strar efter Aarets Udgang, og da jeg i Juletiden modtog Budskabet om Jndverling af en

Deel af den ældre Sølvskillemynt, og Jndløsningen begyndte kort efter samt uafbrudt har vedvaret og forme-

delst den store Masse af Mynt har næsten medtaget al min Tid, har det ikke været mig muligt før nu at

istandbringe dette Arbeide. Dette har jeg troet at burde ærbødigst bemærke, som Undskyldning for at Indbe-

retningen fremkommer saa seent, og for de Mangler som klæbe ved den, og som muligens nogenlunde kunde

været afhjulpne, naar der havde været levnet mig Tid til strar at have gjennemgaaet Lensmændenes Beret-

31ninger og ved Correspondence med dem forskaffet mig de manglende Oplysninger.

Den befalede Forklaring over Fogderiets oeconomiske Tilstand afgives nu herved saaledes:

1. Hvad Jordbruget angaaer, ere Alle enige i at dermed er avanceret fremad i de sidste 5 Aar, omend-,

skjønt det maa erkjendes, at Fremadskridningen er saare langsom. J denne Henseende maa for Nordhord-

lehns Vedkommende skjelnes mellem Hav- og Fjorddistricterne. J Hine, hvor Fiskerierne ere Hovednæring,

arbeides der naturligviis ei med den Kraft paa Jorden som i de indre Districter, der ikke have saadan Ad-

gang til Fiskerierne. Ved Havet ere climatiske Forholde og Jordsmonnets Beskaffenhed særdeles hinderlige

for Jordens Dyrkning. Den fugtige Sølnft er ugunstig for Vegetationen, og paa den tynde Jordskorpe vil

især Kornet ei ret trives. Vanskeligt er det at faae det ret modent og ligesaa slemt er det sædvanlig at faae

det bjerget. Skulde det engang imellem i enkelte Aar mangle for meget paa Væde, saa svier det af. Mætt-

dene ligge sædvanlig paa Søen med deres Tjenere af Mandkjønnet, og Jorden dyrkes ved Konerne og qvin-

delige Tjenere. Thi stundom hænder det sig at Fiskeriet giver godt Udbytte, og dette lokker Mændene Aaret

rundt i deres Baade, uagtet det langt oftere træffer, at Udbyttet af deres Dagværk ikke bliver større end

hvad Familien næste Dag fortærer, og stundom ei engang det. Men Vane og Haab om Fortjeneste drive

Mændene daglig ud naar Havet ikke er saa oprørt, at det er umuligt at færdes derpaa, og til det mere an-

strængende Arbeide, som Jordbruget kræver, ere de ei engang skikkede. At see en velvoxen Havbonde er en

Raritet. Alt dette passer fornemmelig paa Pluraliteten af Sartors, Herlø, Radø og Lindaas Skibreders Bebo-

ere, eller, for at bruge den geistlige Inddeling, paa Sunds, Fjelds, Mangers, Herlø, Bø, Feyø, Østrems,

Lindaas og Askøens Sogne, idet Hele eller for en Deel. Med Fjordfolket er det derimod ganske anderledes.

Thi for dem er i Almindelighed Jorden deres sikkreste Støtte, og de lægge derfor mere Vind paa at forbedre

den, uagtet de for en Deel have de samme Vanskeligheder at kjæmpe med som Havfolket. Men deres Gaarde

ere større og have dybere Jordsmon, der kan fødes flere Kreature8 og derfor gjødsles bedre. Den aarlig til-
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ragende Folkemængde nøder Opsidderen til at anvende fin yderste Flid paa at gjøre Udbyttet faa stort som

muligt, da han hovedsagelig ordentligviis ikke har Andet at regne paa til sin og Families Subsiftence. Han

udtapper derfor Myrer, brænder eller minerer de større Stene i mindre Dele og transporterer dem af Ager

og Bø, udgraver Trærødder, opkaster Grøvter og Huulveiter, opfører Steengjerder, Alt for at vinde mere

Jord og for at frede den. Folket er stærkere bygget, udvikle deres Kræfter ved dette haarde Arbeide, ere vante

med denne Syssel, befinde sig vel ved den og have den derfor kjær. Dette gjælder i større eller mindre Grad

Skjolds, Hosanger, Ekanger, Mjelde og Arne Skibreder, samt endeel af Herlø, Radø og Lindaas Skibreder,

eller Fanø, Hammers, Hosangers og Hougs Præstegjelde samt en Deel af Bø og Sæbø SogneiMangers og

Sandnæs, Møking, Lyren samt en Deel af Lindaas Sogn i Lindaas Præftegjelde. Beboerne af Alenfits Skib-

rede høre og herhen,- ligesom og Vangens samt Vatsværns Thinglange, eller Vos Præstegjeld. Kun ere

Gaardene her langt-større, lettere at dyrke, afgive flere Fold og lide ikke af Havluften. Nogle af dette Præ-

stegjelds Gaarde, som ligge høit til Fjelds, besværes derimod oftere af Frost.

Af Nyland er ikke opryddet meget i de seneste 5 Aar.' Oprydning Udenfor Gaardenes Jndhegninger

medfører store Vanskeligheden Hvor mange Tønder Land der af udyrket Jord i bemeldte Tidsrum er op-

brudt til Ager, viser medfølgende Tabel, ifølge hvilken det af udyrket Jord opbrudte Agerland skal i de om-

handlede fem Aar have været omtrent 80 Tønder, men denne Opgave kan ikke ansees nøiagtig. Men Op-

rydningen er tildeels skeet i Hjemmarken, eller indenfor Gaardenes Judhegninger, og foregaaer jevnlig paa

den Maade, at en Søn eller Beslægtet af Eieren faaer Tilladelse til at optage et Stykke Mark, som han

derefter indhegnet og bebygget. Dyrkningsmaaden bestaaer i at Jorden væltes om, hakkes fiin og blandes

med Gjødfel (Hævd). J Nordhordlehn bestaaer Redskaberne næsten udelukkende af Spade og Hakke, da det

couperede Terrain ikke tillader at benytte Ploug, og paa mange Gaarde finder man heller ikke at det svarer

Regning at holde Heft. Man seer derfor ogsaa paa flere Steder Folket om Foraaret at bære stødfelen ud

paa Agrene i de saakaldte Kiper, som de befæste til deres Ryg. De fleste af de faa Gaarde iNordhordlehn,

hvor Agerlandet ikke er for bakket og splittet, og skikket for Plougen, bruge den ogsaa, især hvor Jorden

styres af Folk udenfor Bondestanden. Paa Vos er Ploug og Harv meget almindelig, og der kunne disse

Redskaber ogsaa paa de fleste Steder bruges med Nytte.

De almindeligste Sædarter ere i Nordhordlehn Havre og Potetes samt lidet Vlandkorn, paa Vos des-

uden Byg og nogen Rug. J sidstnævnte District brødføder en stor Deel af Gaardene deres Beboere, men

i Nordhordlehn maa næsten Alle kjøbe Korn, og ved Havkanten kjøbes ei sjelden et større Parti end der av-

les. Selv inde i Fjordene strækker ikke Gaardenes Kornavl til, og for Nordhordlehns Regning kjøbes derfor

i Bergen flere tusinde Tønder Korn. Potetesavlen er i stærkt Tiltagende, og af Potetes behøver næsten in-

gen Gaarde at gjøre Indkjøb. Derimod sælges en Deel Potetes. Liin og Hamp dyrkes ikke, og vilde vist

heller ikke lykkes. Paa mange Gaarde paa Vos haves Humle til Huusbehov, og i enkelte Dele af Nord-

hordlehn, fornemmelig Sandnæs Sogn i Lindaas, ligesaa. J sidstnævnte Sogn gives og en Deel Frugt,

skjønt af ringe Betydenhed, men forresten ere Frugttræer en Sjeldenhed, da de ikke kunne trives. Saaledes

er det og med Haveværter, der heller ikke ville lykkes, naar undtages de grovere Sorter, saasom Kaalrabi og

Næver.

Hvad der i de senere Aar har i Havdiftricterne virket til Jordens bedre Dyrkning er fornemmelig den

Omstændighed, at Sildefifket ikke har slaaet til i flere Aar, og at det heller ikke har været faa stort bevendt

med de øvrige Fiskerier fom forhen, da de udgjorde en Velftandskilde for Fogderiets Beboere, fornemmelig

dem ved Havet. Flere have indseet Nødvendigheden af i Regelen at holde sig til det vistnok mindre, men

dog altid sikkrere Udbytte, som Jorden giver, og saadanne Folks Exempel har igjen virket paa Andre. Salget

af det meget beneficerede Gods, som findes i Fogderiet, har ogsaa været gavnligt for Jorddyrkningen ei alene derved,
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at Saamange ere blevne Selveiere og saaledes have faaet”en forøget Interesse for deres Jord, men ogsaa

paa den Maade, at der ved Jordens Salg viseligen er gjort til Betingelse, at Skjøderne ei udleveres forin-

den det godtgjøres, at Udskiftning har fundet Sted. I Hosangers Præstegjeld har et derværende Sognesel-

skab ved flere Leiligheder bidraget til Jorddyrkningens Fremme, og paa Vos har den drivtige Jordbruget

Provst Miinsten deels ved sit eget Exempel og deels ved den Veiledning, han Ufortrøden har ydet Mange,

ikke udrettet saalidet Godt i denne Henseende. Den lette Adgang til Gjødning, som Fiskeriet giver Mange, have ogsaa

Flere gjort Brug af. Men den megen Fugtighed, som Havets Nærhed forvolder, og ideligt Regnveir uden

fornøden Varme bevirker at Jorden meget hurtig bliver belagt med Mose, der qvæler —·al Vegetation. Der

maa idelig hævdes stærkt for at undgaae denne Ulempe, og ikke er det nogen let Sag for dem, der ikke boe

i Nærheden af Byen, at skaffe en Mængde Gjødning tilveie. Mangfoldige Gaarde ligge fremdeles i et fa-

talt .Fælledskab, der besværer i mangfoldige Henseender, og fornemmelig lægger en afgjort Hindring iveien

for at Udmarken bliver opryddet. Hvem, der er noget loealiseret i Distrietet, maa ikke herved tænke paa det

meget deilige Land, som paa mange Steder, og navnlig paa Radøen, kunde vindes uden uforholdsmæssig

Uleilighed naar alle de ftore Myrer bleve udtappede, hvor ikke Naturhindringer finde Sted? Deels Fordom

og deels Misundelse ere ei sjelden slemmere Fiender i Henseende til Udskiftningen end Localiteten. Den Om-

stændighed, at alle Opsidderes Huse sædvanlig ligge sammen i en Klynge, og at man nødig vil gaae ind

paa at flytte dem, er ogsaa en slem Hindring for Udskiftningen. Dygtige Tjenere ere ei heller lette at faae,

da de unge Mennesker, som due noget, have en let Adgang til at blive empløierede i Bergens By med bedre

Løn end Bonden kan tilbyde. Udbyttet af Jorden er for lidet — as Korn fra 3 til 6 Fold og af Potetes (

sra 5 til 8 Fold — og Gaardene i Nordhordlehn for smaa til at der skal kunne blive Noget tilovers efterat

det Fornødne til Familiens Ophold, til Tjenerløn og til offentlige Afgifter, er bestridt. J en Deel af Ham-

mers og Hosangers Præstegjeldé ere Gaardbrugerne og tildeels deres voxne Sønner en lang Tid af Aaret

fraværende fra Hjemmet, deels paa Larefiskeri og deels paa Bygningsarbeide, og dette er iveien for ordentlig

Dyrkning af disse Folks Gaardbrug. At man sjelden skifter Sæd og lader det være og forblive Agerland,

som i en Række af Aar har været Agerland, ansees ogsaa skadeligt. Heller ikke forsynes Jorden tilstrækkeligt

med Veiter eller Grøvter, saa at Vandet faaer tilstrækkeligt Afløb. '

Hvorvidt Tilstanden sned Hensyn til Udsæd og Avl stemmer med de ved den seneste Folketælling frem-

komne Opgaver derover, have Lensmændene ikke med Nøiagtighed kunnet opgive, da de trykte Tabeller ere

affattede præstegjeldsviis, men Lensmandsdistricterne ere anderledes inddeelte. Imidlertid ere de fleste Lens-

mænd enige i at der udsaaes og avles en Deel Mere end som dengang blev opgivet. Hvad der efter deres

Formening kan tillægges varierer mellem 20 og 33 Procent. Noget større antages Udsæden at være bleven

i de sidste 5 Aar, naturligviis en Følge af det opryddede Land og af at Agerlandet saa sjeldent overgaaer til

Eng, og Avlingen forøget i samme Forhold, skjønt ingen af de sidste 5 Aar have udmærket sig ved nogen

sær Frugtbarhed.

2. Hvad Fædrivten angaaer, da gjælder for denne med Hensyn til Kreatur-Antallet hvad der nylig er

forklaret om den tabellariske Forklaring over Udsæd og Avl. Dog formene flere Lensmænd, at Antallet af

Heste og Sviin ikke er forøget ide seneste 5 Aar, og i nogle Skibreder, navnlig i Lindaas, ansees det endog

vist, at der nu ikke haves saa mange« Faar som forhen, hvilken Formindskelse skal hidrøre fra Skabsygen, der

i de sidste 2 à 3 Aar har bortrykket mange Faar. Det er sjeldent at høre at der arbeides paa Racens For-

bedring, og hvad Faarene angaaer gives der endog slere Distrieter, hvor Racen udarter formedelst det ringe

og usle Foder de erholde, især paa enkelte Tider af Aaret, naar Fodermangel finder Sted. Ved Havkanten

gives der endeel Holmer og Øer, hvor Faarene gaae ude hele Aaret rundt uden at komme i Huus, og disse

Faar synes at trives vel, da de om Høsten ere særdeles fede. Hestene ere smaa, men livlige og stærke iFor-
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hold til deres Størrelse, hvorfor de søges meget fra andre Bygder. Ved Havet har man ei synderlig Brug

for dem; men da de heller ikke koste stort at holde, efterdi de tildeels selv sørge for deres Føde baade Som-

mer og Vinter, holder man dem for at drive Handel med dem- Fornemmelig er det paa Radøen hvor en

Mængde Heste findes; thi næsten hver Gaardbrnger har Hest. Overalt i Fogderiet sælges Slagteqvæg, men

fornemmelig paa Vos, hvor Fædrivt er Hovednæringen formedelst de herlige Græsgange, som Fjeldene om

Sommeren afgive. At der ogsaa i Nordhordlehn kan sælges saameget Qvæg hidrører forstørstedeel derfra,

at man holder sig mere til Fisken end til Kjødet, og holder flere Kreaturer end man skikkelig kan fremføde.

Nytten af at holde et mindre Antal Kreaturer og at fodre disse vel vil man ikke erkjende. Det ansees for

en Skam ikke at have den samme Besætning paa Gaarden, som Opsiddernes Formænd have havt. Foruden

at Fogderiet saaledesbaade har Fedevarer til eget Behov og kan sælge Adskilligt, fornemmelig af Smør og

Talg, Ost og en Deel Skindvarer, hvilket Alt dog hovedsagelig kommer fra Vos Præstegjeld, afsætte de

nærmest Bergen værende Bygdelag en betydelig Deel Melk. Af Gjeder haves kun faa, af Sviin heller ikke

mange og Reensdyr slet ingen. '

Engene ere ikke i de senere Aar blevne synderlig forbedrede nogensteds i Fogderiet, da al Gjødning gaaer-

til Agerlandet, og, som før er anført, Agrene kun yderst sjeldent udlægges til Eng. Forholdet mellem Eng

og Agerland, samt mellem Besætning, Korn- og Potetes-Avling formenes for Vos's Vedkommende i Almin-

delighed at være 1210 Deel Agerland og 9,10 Deel Eng, 3 Tønder Korn mod een Ko og 3 Tønder Potetes mod

een Tønde Korn. I Nordhordlehn have Lensmændene ikke kunnet meddele Oplysning om Forholdet, naar

undtages Lensmanden for Ekanger Skibrede, der opgiver det saaledes: mellem Ager og Eng som 1 til 6 og

mellem Besætning og Kornavling: 2 Tønder Korn for enhver Ko og 3(à 4 Tønder Potetes for enhver Ko.

At det har sine store Vanskeligheder at meddele saadan Underretning, naar det Rette nogenlunde skal træffes,

ligger i Sagens Natur.

3. J Fogderiet gives ikke Skove af nogen Betydenhed. Paa Askøen og Holsenøen i Herlø Skibrede

og i Sandnæs Sogni Lindaas Skibrede, saa og inde i Fjorddistricterne i Ekanger, Hosanger, Arne og Vats-

værns Skibreder gives en Deel Furre- og Løvtræer, fornemmelig Birk. Men synderlig mere end til disse

Districters eget Behov findes ei, og tildeels ei engang det. Fra hele Nordhordlehn bringes kun omtrent 7

à 800 Favne Brænde til Bergen, hvoraf fra Vatsværn alene circa 500 Favne, meest Birk. J SeimsR Sogn

i Hosangers Præstegjeld findes ubetydelig Bøgeskov og paa nogle andre Steder i samme Præstegjeld haves

udmærkede Egetræet, dog ikke mange. Udskibningssauge gives ikke, men derimod en Deel Bygdesange, hvis

- Antal og Skjørsel medfølgende Tabel nærmere udviser. Af Kul tilvirkes paa en Deel Gaarde Noget til

Huusbrug. Enkelte Mænd befatte sig ogsaa i det Smaa med at brænde Tjære. Hvor Skov ikke findes, gives

overalt Torveskjær, og Brændet erstattes ved den.

4. Lensmændene i Havdistricterne og de ydre Fjorddistricter have, med Undtagelse af Lensmanden for

Radøe Skibrede, erklæret det umuligt for dem at meddele den forlangte Opgave over Fiskerierne. Sidstnævnte

Lensmand har antaget, at der i Skibredet er i de sidste 5 Aar fisket omtrent 20,000 Tdr. Vaarsild, hvoraf

henved 1,3 Deel er benyttet til Huusbrug, og Resten solgt for det meste fersk til Kjøbmandsvare; circa 4000

Tdr. Sommersild, hvoraf 923 Parter deels ere anvendte til Fiskernes Hunsbrng og deels solgte til Bygdens Folk,

men Resten afhændet til Kjøbmandsvarez 80,000 Stkr. Vaartorsk, solgte ferske til Opkjøbere fra Bergen, og

5,000 Voger Sei, solgt i Bergen ved Fiskerne selv, tilvirket som Kjøbmandsvare. At disse Talopgaver ikke

blot ere Gjetteværk, men støtte sig til virkelige Data, har jeg al Grund til at troe, da det er mig bekjendt at

Lensmanden har søgt de fornødne Oplysninger hos Forskjellige, fornemmelig Tiendetagere, og da han er en

Mand, der baade interesserersig meget for og selv driver paa Fiskeri og hvad dermed staaer i Forbindelse,
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og tillige formaaer at anstille ordentlige Beregninger. Om Makrel og Hummer har Lensmanden Intet

nævnt, formodentlig fordi han har anseet dette Fiske for ubetydeligt. Imidlertid veed jeg dog, at der i læn-

gere Tid aarlig har været fisket en ikke ubetydelig Deel deraf, hvoraf Noget er solgt fersk iBergen og Resten

nedsaltet til Huusbrng. Hummersangsten har aftaget meget ide senere Aar. Næsten alle Hummerne kjøbes

af Commissionairer for Engelskmænd, og da det er et Fiskeri, hvori Alle, unge og gamle Folk, ja endog Ko-

ner og Børn, kunne deeltage, er det meget fordeelagtigt, naar Hammeren kun gives i nogen Mængde. I

Sunds Sogn i Sartors Skibrede har det været misligt med Fiskeriet, baade af Sild og Torsk, i flere Aar,

og kun lidet bedre har det været i Fjelds Sogn, i hvilke begge Sogne store Fiskerier forhen have fundet Sted.

Det samme har været Tilfældet i Herlø og Lindaas Skibreder. Imidlertid er det vift, at der i disse Di-

stricter fiskes næsten daglig til Huusbehov og tillige en Deel til Salg, og naar der idelig klynkes over slet

Fiske, er dette for det meste relativ til det rigelige Fiske, hvortil Folket forhen har været vant. I flere Aar,

men især i forrige Aar, har man, fornemmelig i Fjorddistricterne, faaet en Mængde vistnok smaa, men sær-

deles feed Sild, hvoraf en betydelig Deel er solgt i Bergen. Paa nogle Gaarde i Nærheden af Bergen

stængedes i Høst et Laas, som Fiskerne selv have erkjendt for mig indeholdt over 500 Tønder. I Herlø og

Sartors Skibrede har i nogle Aar været fanget en heel Deel af de smaa Springhvale. Men saadanne lyk-

kelige Begivenheder kommer rigtignok for det Meste kun enkelte Gaardes Beboere tilgode. I Askøens Sogn

og nogle andre Byen nærliggende Dele af Fogderiet haves en jevn Fortjeneste ved Afsætning af fersk Fisk;

Nogen sær Forbedring i Maaden at tilvirke Fisken paa eller med Hensyn til Fiskeredskaberne har neppe

fundet Sted i de sidste 5 Aar, endskjønt Beretningerne fra Lensmændene derom lyde heel forskjelligt, idet

Een antagen at der i den nævnte Henseende vises stor Flid og Tænksomhed, men en Anden at man følger

den gamle Slendrian, ubekymret om Forbedring kan finde Sted eller ikke. Efter hvad jeg fra mange Kanter

har i denne Anledning hørt berette skulde jeg troe, at Sandheden er den, at Fiskebonden, som ikke har synder-

lig Sands for Reenlighed, langtfra ikke er omhyggelig i hvad han kunde og burde iagttage i Henseende til

Fiskens Tilvirkning, hvortil den store Lethed, han har i at blive af med den, formeentlig bidrager noget, og

heller ikke synderlig opfindsom i Henseende til Forbedring af Fiskeredskaberne, der, med faa Undtagelser, ere de

samme, som i en Aarrække have været brugte. Det er muligt, men vistnok ikke ganske rimeligt, at disse Red-

skaber ikke kunne modtage synderlig Forbedring; men jeg kjender dog enkelte Mænd, som udmærke sig ved be-

dre Indretninger og bruge dem med Fordeel, skjønt dette maaskee skriver sig fra, at disse Mænd ere mere vel-

Nstaaende end Mængden, og kunne afsee det Forskud, som saadanne Indretninger fordre. Ieg sigter herved

fornemmelig til de større Bundgarn og betydeligere Noder, som Enkelte i den senere Tid have tillngt sig.

For at anføre et Exempel i denne Henseende skal jeg tillade mig at berette, at et troværdige Øievidne har

fortalt mig, at naar Eierne af Feyø havde været forsynede med større Noder vilde de i forrige Maaned ha-

ve kunnet dersteds stænget svære Laas, da Silden slog overordentlig til i alle Vaager i over 8te Dage med

godt Veir. Men da Noderne vare for smaa gik den største Deel as Silden bort igjen.

Paa flere Steder i Fogderiet fiskes endeel Lar; men i de senere Aar har Larefiskeriet ikke givet stort Ud-

bytte. Ferskvandsfiskeriet er af liden Betydenhed„

5. Bergværksdrivt gives ikke i Fogderiet. Vel er der et Marmorbrud paa Gaarden Hoop i Nærheden

af Bergen ; men det har i mange Aar været nedlagt, og uagtet der i forrige Aar er paany begyndt et Slags

Virksomhed dersteds, er denne dog saa ubetydelig, at den ei her fortjener videre Omtale.

6. Om Industri- og Fabrik-Anlæg indeholder medfølgende' Tabel den Oplysning, som jeg derom veed

at give.

7. Huusfliden i Fogderiet indskrænker sig næsten aldeles til at tilvirke hvad enhver Familie tiltrænger

saavel af de fornødne Klædningsstykker og Linned som af Arbeidsredskaber. I Radø Skibrede er imidlertid
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dog i de sidste 7 à 8 Aar opstaaet enkny Jndustrigreen, som er fortrinlig gavnlig især for den fattigere Deel

af sammes Beboere. Næsten hele Aaret rundt arbeides der idelig paa Garns, Nøders og andre Fiskeredska-'

bers Forfærdigelse ikke blot til eget Forbrug, men fornemmelig til Salg eller næsten rettere pr. Commission

fra den sydligere Deel af Bergens Stift, ja endog Stavanger Amt, fra Bergens By og for Nordlændingen.

Som oftest faaes det fornødne Forskud af Hamp hos Kjøbmænd i Bergen. Districtets Lensmand anslaaer

den Fortjeneste, Skibredet derved har, til Aar om andet at udgjøre over 4000 Spd. Lignende Virksomhed,

men dog ikke af det Omfang, foregaaer i en Deel af Herlø Skibrede. Disse Arbeider have meget hjulpet

paa Huusmandsclassen i de nævnte Districter. Forresten mangler det ikke paa duelige Haandværkere, men

de arbeide almindelig ikke mere, end hvad Bygden behøver. Kun Vosserne gjøre heri en Undtagelse; thi

derfra udføres en Deel Smede-, Gjørtler- og Vævskee-Arbeider samt Karder og noget Ubetydeligt af Lærred,

Vadmel og Værten, fornemmelig ved de saakaldte Handelskarle, der flakke om i fremmede Bygdelage. Af de

saakaldte Bygningsmænd, der paatage sig at opføre alle Slags Træbygninger, gives en Mængde, fornemme-

lig i Hosanger, Ekanger og Alenfits Skibreder, hvilke, især om Sommeren, jevnlig have Sysselsættelse baade

i og udenfor Bergens By.

I Fogderiet gives et Skibsværft, nemlig i Larcvaag. Hvilke Skibe der ere byggede i de seneste 5 Aar,

deres Navne og Drægtighed, viser medfølgende Tabel. I Nærheden af dette Værft, omtrent 1 Miil derfra,

er opstaaet i de sidste 2 Aar et nyt, nemlig paa Alvøen, hvor et Par Skibe ere byggede. I Fjorddistricterne

bygges endeel af de Baade, der benyttes, men ved Havet, hvor ingen Skov gives, kjøber man almindelig

Baadene fra andre Bygder, deels fra Nord- og Søndfjord og deels fra Ous og Strandebarm. J Nord-

hordlehn drives ikke meget paa Jagten. Dog skyder man Hjorte i Sandnæs og Fanø Sogne; desuden paa

flere Steder endeel Søfugle, Oddere og, Ræve. I Modalen i Hosanger ere dygtige Bjørneskytter, der

aarlig fælde nogle Bjørne. Paa Vos gives flere Jægere, og Vildtet, bestaaende af Ryper, Aarfugle og

Harer, bringes almindelig til Bergen. Udbyttet kan ei opgives. Egentlig Fragtfart gives ikke, og med Land-

transport af Varer beskjeftige kun nogle faa Gaardbrugere sig, nemlig de, der boe ved eller i Nærheden af

Evanger-Vandet, formedelst Passagen fra Vasenden til Bolstadøren og omvendt. Nogen særdeles Handel

med Landmandens Varer og Producter finder ikke Sted udenfor den, som Producenten selv driver. Thi vel

findes, især paa Vos, Enkelte, som opkjøbe slige Varer og føre dem til Bergen for at negociere med dem,

men i Almindelighed reiser dog Vossebonden Høst og Vaar til Bergen med sine Producter og kjøber igjen

hvad han behøver af Jern, Hør, Hamp, Salt o. s. v. Af Landkræmmerier gives i Sartors Skibrede 5,

i Lkndaas 2, i Herlø 3, i Hosanger 1, i Vatsværn k2 og paa Vos 1. Nogen Handel af Betydenhed dri-

ves dog neppe paa flere Steder end Glæsnæs i Sartor, Blomvaagen i Herlø, Bernæstangen i Hosanger

og Bolstadøren i Vatsværn. Af Gjæstgiverier gives 49 Stkr., hvoraf dog mange ere heel maadelige, og

kun nogle faa, hvoriblandt fornemmeligen Alverstrømmen og Vossevangen, kunne ansees som udmærkede

Gjæstgiversteder. Sidstnævnte Gjæstgiveri er egentlig kun det eneste, som kan- siges at drives med nogen sær

Fordeel. Af Markedspladse haves singens

Om Fogderiets Tilstand kan i Almindelighed siges, at ligesaalidet som jevn Velstand findes overalt, lige-

saalidet kunne Indvaanerne i egentlig Forstand kaldes sattige. Ogsaa her maa igjen skjelnes imellem Havfolket og

Fjordfolket for Nordhordlehns Vedkommende. I Havskibrederne gives en Mængde Bygselmænd og Forpagte-

re, saaledes som den foranførte Tabel nærmere udviser, og med de fleste af dem er det ikke synderlig

bevendt i pecuniair Henseende. De begynde i Almindelighed med Intet udenfor deres Kræfter og Færdighe-

der, og naar de forlade Verden er der sædvanlig Intet efter dem. Selveierne derimod staae sig ordentligviis

bedre. Og da i Fjorddistricterne de fleste Gaarde ere Selveiergods, og dertil ere større og bedre end ved

Havet, er det ogsaa en Følge, at deres Stilling er i Almindelighed taalelig god. Paa Vos stéuje Gaardbru-
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gerne sig ogsaa taalelig godt, skjønt især Præftationerne til deres Fattige trykke meget. Og af disse Fattige

gives en stor Mængde i Forhold til de øvrige Præftegjelde. Fra ældre Tid maa her have været adskillige

Penge i Districtet; thi siden Realisationen af det beneficerede Gods begyndte, eller fra 1830 af, da Kjøbely-

sten synes at have indfundet sig, et i Fogderiet ved Fogden indfordret over 67,000 Spd. for solgt Iordegods.

Og naar hertil lægges hvad der er afhændet af Kirkers, Skolers og andre offentlige Stiftelsers Gods, som

mindst kan anslaaes til mellem"30 à 40,000 Spd., udkommer omtrent 100,000 Spd. for de sidste 10 Aar,

hvoraf formeentlig særdeles Lidet er laant udenfor Fogderiet. Ogsaa den Omstændighed, at der hos mig er-

indvexlet circa 12,000 Spd. Sølvskillemynt, hvoraf en stor Deel, efter hvad jeg har kunnet skjønne, i lang

Tid har været ude af Circulation, viser, at her gives Adskillige, som have Noget tilbedste, især naar henfees

til at Tallet af dem, der have verlet, ingenlunde har staaet i Forhold til den indvexlede Masse. Men om

Districtet, overhovedet taget, kan siges at have gaaet fremad i de seneste 5 Aar, derom har jeg ingen begrun-

det Mening. Nogen egentlig Tilbagegang har dog neppe heller fundet Sted, og jeg skulde være meest til-

bøielig til at antage, at Fogderiet i denne Henseende er omtrent paa samme Standpunct som i 1835, for-

holdsviis til den siden den Tid tilkomne Folkemængde. Efter den herhos vedlæggende Tabel over thinglæfte

og aflæste Pantebreve, m- m., synes det vel at Panteheftelserne ere blevne endeel forøgede i de sidste 5 Aar;

men denne Forøgelse hidrører sandsynligviis meest fra den Ligegyldighed, som udvises iHenseende til indfriede

Gjeldsbreves Udslettelse af Pantebøgerne.

Lønnen for en Tjenestekarl er fra 10 til 16 Spd. aarlig, uden Klæder og Sko. Gives disse, betegnes

den almindelig for 4516 Spd. For en Pige fra 6 til 12 Spd. uden Klæder. Disse ansees lige med 4- à 5

Spdx Paa Vos gives en Arbeidskarl om Sommeren 1 Ort og Kosten, men om Vinteren kun 83 ß. og Ma-

den. J Nordhordlehn varierer Daglønnen fra 24 til 40 ß. paa egen Kost.

Milelængden af Fogderiets med Hjnlredskab fremkommelige Hovedveie er omtrent 16 Mile og Bygdeveie

circa 10 Mile, saavidt jeg kjender dertil. Af Hovedveie er ingen Deel fra Nyt af oparbeidet eller forandret

fra ufremkommelige til farbare Veie-i de sidste 5 Aar, naar enkelte nyttige Omlægninger ikke kunne regnes

dertil, og neppe har dette heller været Tilfældet med Bygdeveie. Men vist er det, at Veiene ere i dette Tids-

rum særdeles forbedrede. Om dette veed imidlertid Amtet langt anden Beskeed end jeg kan give. Af Bygde-

magaziner gives ingen i Fogderiet, heller ikke Sparebanker samt private Brand- og andre Assurance-Jnd-

retninger.

J Fogderiet gives en lille By med 1100 Mennesker, for det mesteDaglønnere, nemligStore Sandvigen,

een af Bergens Forstæder. Men om denne Forstad har jeg under 14de Marts f. A. udførlig forklaret mig

i en anden Anledning. '

At den forfærdelige Lyst til Brændeviin, som Vosserne forhen have havt, synes at være ei ubetydelig afè

tagen i de senere Aar, er en af de behageligste Bemærkninger, jeg har gjort i den Periode, som denne Beret-

uing vedkommer.

Nordhordlehns og Vos Fogedcontoir, Bergen den 27de Marts 1841.

Ærbødigst

S ch r ø d e r.
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0. Forsaavidt Rosendals Gods angaaer.

Ifølge Amtets ærede . Skrivelser til mig af 29de Januar og 2den Juni d. A., grundede paa Kongelige naadigste

Resolutioner af 23de December f. A. og 6te Mai d. A., angaaende Beretning om Rigets Tilstand i de nu

sidst forløbne 5 Aar, giver jeg mig den Ære, for Godset Rosendals Vedkommende, ærbødigst at indberette

Følgende: '

1. Jordbruget vedkommende: Af herhos vedlagte Tabel vil blandt andet erfares, at af udyrket Jord

er opbrudt 15X Tønder Land. Saavel ny Jords Opbrydning som gammel Agers Tilberedning til de her ene

brugelige Sædarter, Havre og Potetes, skeer almindelig meget møisommeligt, blot ved Spade og Hakke eller

Græv, og til Kornsædens Nedbringelse i Jorden bruges jerntindet Nive, dog bliver paa enkelte Gaarde,

hvor Jordbunden er reen for Steen, til gammel Ager afbenyttet Ploug, men af en fra ældgammel Tid bi-

beholdt Dannelse, der er af en saa slet Beskaffenhed, at Jordens Bearbeidelse bliver langt ufuldkomnere end

' med-Spaden, dog vel noget hurtigere. J de senere Aar have Embedsmænd og enkelte Almuesmænd, der have

Jord, skikket til Brug for Ploug, indført Brugen af Harv og Ploug efter Modeller, som ere komne

her til Egnen med Lærlinge fra Agerdyrknings-Seminariet paa Semb, hvormed Jorden ulige hurtigere, let-

tere og bedre bearbeides end med hine gammeldags Redskaber, og, tragtet den jordbrugende Klasse i Almin-

delighed, hvor nødig den end ellers vil indrømme Gavnligheden af Noget, der forandrer det vante Gamle, indseer

det Nyttige i Brugen af disse Redskaber, er den dog saa aldeles sløv for alt Jordarbeide, at den lader det

forblive ved hvad det er, uden een Skillings Anvendelse til Noget der vilde lette og forbedre dette. Forhol-

det mellem Districtets Korn og Potetesavl antages at være omtrent som 8 til 12, og Avl af Korn staaer

i Forhold til dets Forbrug, som 2 til'3. Avl og Forbrug af Potetes er derimod omtrent eens, dog antages

at Avlen et noget større, og at der aarlig afsættes en Deel til Byen Bergen. Liin, Hamp og Humle dyr-

kes ikke, og af Haveværter dyrkes kun paa enkelte Gaarde en Deel Kaalrabier, Gulcrødder og Næver, dog

afhændes heraf kun saare ubetydeligt til Bergen. Opelskning af Frugttræer finder og kun Sted paa enkelte

Gaarde, hvor Jordbunden og Klimatet er skikket„ og i gode varme Aar bliver en Deel Kirsebær og Æbler

afsatte til nærmeste Kjøbstad Bergen.

Uagtet Rosendals Gods ikke har Elever fra Agerdyrknings-Seminariet paa Semb, har dog dette ved

dets Lærlinge i andre Egne af Søndre Bergenhuus Amt ogsaa her virket meget Godt til Jordbrugets Frem-

gang i de sidste Aar, især ved Indførelse af forbedrede Gaardsredskaber, men som dog endnu kun Enkelte

have anskaffet sig, ligesom ogi Særdeleshed den i Sundhordlehns Fogderi almindelig bekjendte agtværdige

Lieutenant Juel, Eier og Bruger af Halsnøkloster Gaard i Fjeldbergs Præstegjeld, ved sit Exempel som ud-

mærket drivtig og erfaren Jordbruget samt som Medlem ”af bemeldte Præstegjelds Sogneselskab, har virket

overmaade meget til Gavn for Jordbrugets Opkomst, dog formeentlig endnu langt fra hvad dette hans Er-

empel vil komme til at gavne, naar mindre heldige Vaarsildfiskerier indtræffe, eller dette Fiske aldeles ophører;

thi saalænge dette vedvarer, har Almuen ei Sands for noget andet, og tragtet jeg med flere Iagttagere vist-

nok ikke kan nægte mange store Fordele ved Vaarsildsisket, og især for de Districter, som kunne deeltage i det,

kan dog paa den anden Side Fordelene neppe være opveiende imod de mange slemme Følger, som det med-

fører i flere Henseender, og deriblandt Jorddyrkningens totale Forsømmelse og Skovenes Ødelæggelse.

Forsaavidt man kan fæste nogen Tillid til Rigtigheden as de ved seneste Folketælling fremkomne Opgaver

af Udsæd, Avl og Kreaturhold, stal, efter de mig meddeelte Efterretninger fra vedkommende Lensmænd, ikke

deri være synderlig at kunne forandre, dog antages at noget uvæsentlig Mere kan tillægges i Udsæd, Avl og

Kreaturhold.
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2. Fædrivt: Som ovenmeldt, antages vel, at det ved sidste almindelige Tælling forefundne Antal af

Heste, stort Qvæg, Faar, Gjeder og Sviin, er noget-forøget, men saare ubetydeligt. Til Forædling af

Heste og Qvæg er aldeles Intet gjort, men derimod har man begyndt at forædle Faareracen ved at anskaffe

sig Faar fra Ryfylke Fogderi, hvor der paa flere Gaarde gives en langt større og uldrigere Faarerace end

'her. Til Engenes Forbedring har man begyndt med at gjenlægge Ager. Forholdet mellem Eng og Ager-

land, mellem Besætning og Korn- samt Potetesavling, anseer man saa aldeles forskjellig efter de enkelte Distric-

ters og Gaardes saa paafaldende forskjellige Beskaffenhed i disse Fjord- og Bjergegne, at Opgaver herom,

ligesom i mange flere Henseender af hvad der i den Kongelige Resolution fordres Oplysning om, vil blive

ikke alene høist upaalidelige, men endog vildledende; imidlertid kan jeg opgive, dog kun efter løse Gisninger,

at Forholdet mellem Eng og Agerland, efter de Flestes Formening, er som 15 à 30 til 1, mellem Besætning

og Korn som 7 til 12 og mellem Besætning og Potetes som 2 til 5. Forholdet mellem Districtets Frembrin-

gelse af og Behov for Fedevarer, antages at være som 3 til 4.

3. Skovdrivten: Denne existerer nu næsten ikke mere her i Districtet, da de ubetydelige Fnrreskove, som

forhen afgave en Deel til Salg, ere i de nu sidst forløbne 20 Aar saaledes forhugne, især til Jægtebyggeri,

Tøndestav og Sørelast, som det her kaldes (bestaaende af Bjelker, Spær og smaa Bord), at her nu ei fin-

des mereend til Skovgaardenes egne Fornødenheder til Hunsreparationer og Brændeveed. Paa enkelte

Gaarde gives vel en Deel Birk og Older, men som aarlig ei kan afgive mere, end til Brugernes fornødne

Brænde og kun nogle enkelte Favne til Salg. Antallet af de i Districtet værende Sange m. v. viser her-

hoslagte Tabel. Kul- og Tjæretilvirkning drives ikke videre end til Districtets eget Behov. Til Brænde

bruges alene Veed, af Birk, Older, Ener og Furreqviste, og hvoraf, i Almindelighed, enhver Gaard har det

Fornødne, i det Mindste eet Slags af de nævnte Træsorter.

4. Fiskeri: Dette er just ikke Districtets Hovednæring, uagtet det ligger ved Søen, da denne fornem-

melig skulde bestaae i Agerdyrkning og Fædrivt, men desuagtet deeltager dog næsten enhver rask og arbeidsfør

Mand i Vaarsildfiskeriet, og tilsidesætter alt Andet, som maaskee i Almindelighed vilde være mere gavnligt,

især naar man lægger Mærke til Districtets Beliggenhed, der for det Meste er langt inde i dybe Fjorde

af Landet.

Saasnart Jndhøstningen er tilendebragt, som i Almindelighed pleier at være sidst i September eller først

i October, begyndes med Tilberedelser til Vaarsisket, og disse vedvare da næsten udelukkende for enhver

Mand, lige til der reises — som det her kaldes — til Havs, hvilket almindeligst er i Januar.

Fangsten af de sorskjellige Arter Fisk i de sidste 5 Aar, hvor stor Deel af den, der beredes til Kjøbmands-

vare, hvormeget der kan antages at benyttes til eget Brug og Nabodistricternes Forsyning, har det ikke 'væ-

ret mig muligt at faae nogen Oplysning om, ligesom det og er mig selv en aldeles Umulighed, herom at

kunne gjøre mig nogen endog blot dunkel Idee, thi enhver Fisker lægger faa meget muligt Skjul paa sin

Fangst, deels af en Almnen vedhængende gammel Vane, og deels for at kunne besvige Præst og Kirke for

Tiende, hvilken her, og jeg troer overalt, er en aldeles forhadt Ydelse, og som næsten aldrig uden Tvang

og mange Omstændigheder indkommerz det vilde saaledes, ja endog fra mange andre Synspuncter betragtet,

være særdeles gavnligt, om denne Indtægt for Præst og Kirke kunde erholdes paa en anden Maade, om ei

aldeles fyldestgjørende. '

Nogen Forbedring med Fiskeredskaberne er vel indført, dog ubetydelig, men ei til Fiskens Tilvirkning.

5. Med Hensyn til de i § 6 og 7 af den Kongelige Resolution af 23de December f. A. forlangte Op-

gaver og Oplysninger, da gives ei saadanne Indretninger her i Districtet, som her kunne være at omtale, vi-

dere end hvad som findes anført i ovenommeldte under 3die Post fremlagte Tabet.
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6. Binæring: Denne haves fornærværende fornemmelig i det under 4de Post omtalte Vaarsildsiske,'

samt om Sommeren i en Deel Snøresiske især af Sei. Huusfliden bestaaer alene i at Fruentimmerne spin-

de, strikke og væve det Fornødne til Huusbrug, af Uld og Liin samt Strie, og at Mandspersonerne i Al-

mindelighed til sin Fornødenhed arbeide Sko, Gaardsredskaber og alle Slags Trækar m. v. Skibs- og Baad-

byggeriet drives om ei synderligt, formeentlig paa Grund af at Skovene saa betydelig ere aftagne, dogTane

tages at i de sidst forløbne 5 Aar, ere omtrent 100større og mindre Baade byggede samt 4 Jægter over 3

Commercelcesters Drægtighed hver, nemlig: 1 paa Gaarden Traavig, 1 paa Gaarden Store Dale og 2 i

indeværende Aar paa Garden Ulvenæs, alle thindherreds Skibrede. Antallet af de med dette Byggeri

sysselsatte Arbeidere kan ei opgives, thi vedkommende Eiere have i Almindelighed selv været Mestere, og

kun af og til havt Leiehjelp. Jagt drives ikke. Fragtfart drives med Jægter om Vinteren paa Vaarsild-

sisket, om Sommeren paa Romsdalen efter feed Sommersild. Denne Fragtfart ansees fordeelagtig, og man

antager, at den aarlig kaster af sig omtrent 10 à 1200 Spd. Som Følge af Vinterfisket vrimler Districtet

af Løsekarle, og disse befatte sig for en Deel med at opkjøbe Slagteqvæg, Faar og Gjeder, Talg, Skind og

Smør; som afsættes til Byerne Bergen og Stavanger, og hvilken Handel ansees gavnlig for Districtet for-

saavidt at Producenterne selv fritages for Tidsspilde med at afsætte deres Producter iByerne. Af Landhand-

lerier gives her 2, og af Giæstgiverier 2, hvilke drives fordeelagtig saavel for Bestyrerne selv som for ved-

kommende Almue. ”9"

7. Om Districtets Tilstand i Almindelighed. Her vedlægges den i høieste Resolution af 6te Mai d. A.

befalede Tabel. Størrelsen af et Aars Løn til en Tienestedreng er fra 16 til 20 Spd. og for en Tjene-

stepige fra 12 til 14 Spd. Dagløn om Sommeren for en simpel Haandarbeider er fra 16 til 24 ß. og

Kost, men uden denne fra 28 til 40 ß. Af Veie, farbare med Hjulredskaber, gives kun een, af omtrent 324

Miils Længde, som for privat Regning er oparbeidet i de sidste 5 Aar; forøvrigt gives her i Districtet in-

gen Hoved- eller Bygdeveie, som udelukkende ansees for at henhøre under Rosendals Jurisdiction. Bygde-

magasiner, Sparebanke, samt private Brand- og andre Assuranceindretninger gives ikke her i Districtet.

Mere til Oplysning om Districtets Tilstand vides ikke.

Rosendals Forvaltercontoir, Skorpen den Z1te December 1840.

M. Laugballa

 

ci. Forsaavidt Lyseklosters Gods angaaer.

Efter Amtets Paalæg i ærede Skrivelser af 28de Januar og 2den Juni f. A. meddeles herved de ifølge

samme, overeensstemmende med den i Kongelige Resolution af 23de December 1839, attraaede Oplysninger

for saavidt Lyseklosters Gods betræffer, hvilke meddeles i,den Orden, Forskrifterne iResolutionen ere fremsatte.

2. Det antages at omtrent 10122 Tønder Land i de 5 sidste Aar ere oparbeidede til Ager af Nyland.

Dyrkningsmaaden er i Søndhordlehn og Nordhordlehn at spade Ageren og at rive Kornet ned, i Hardanger

derimod bruges til dette Øiemed Ploug og Harv. Agerdyrkningsredskaberne ere af simpel Construction og

uden at nogen Forbedring kan siges deri at være indført. Nyland maa brydes i Hardanger med stor Be-

kostning, da Jordsmonnet overalt er stenet. J de andre Thinglauge er Jorden myret og det fugtige Klima

vanskeliggjør Udtapningen Jorden er i det Hele taget mindre lønnende mod Havkyisterne end inde i Fjor-

dene. Sædarten er i Hardanger Byg, i Strandebarm tildeels Blandkorn og i de andre Dele af Godset Havre,
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samt overalt Potetes. Kornavlingen strækker neppe til 923 Dele af Behovet, da det antages at paa hele

Godset mindst maa kjøbes 2300 Tønder og derover aarlig, hvorimod Potetesavlingen i det Hele omtrent stræk-

ker sig til Forbruget. Liin, Hamp og Hamle, samt Haugeværter, dyrkes ikke, naar undtages lidt Kaalrabi i

Hardanger; derimod har man sammesteds lagt sig mere efter Frugttræplantning, skjøndt denne i den senere

Tid har givet mindre af fig, da Frugtavlen er bleven mere mislig. Avlingen af Korn og Potetes antages i

bemeldte Tidsrum at være forøget med omtrent 1 pro Ct.

3. Mærkelig Forandring med Kreaturholdet er ikke foregaaet og til Heste-, Qvæg- og Faare-Avlens

Forbedring er intet foretaget, ligesaalidet som nogen væsentlig Forbedring med Engene, der vanskelig kan ud-

føres, er foregaaet. Forholdet mellem Kreaturhold og Kornavlingen er som 1 (een) til 11,2 og mellem Age-

ren og Engen som 1 — til 10. Af Fedevarer antages i Hardanger det Halve at forbruges i Districtet, og

det andet Halve afsættes fornemmelig i Bergen, men ogsaa i Stavanger, Egersund, Flekkefjord, Christiansand

og Arendal. J den øvrige Deel af Godset antages henved 3,4 Dele at forbruges og omtrent 1,4 at afhæn-

des i Bergen. - '

4. Skovene udenfor Ous Sogn ere høist ubetydelige. I dette Sogn haves endnu en Deel Furre og

ubetydelig Egeskov, men Leilændingerne paa Godset er ikke overdraget nogen Raadighed over Skovene udenfor

hvad der behøves til Brænde og Istandsættelse af deres Brugs-Huse, følgelig kan der ikke blive Tale om

nogen Skovdrivt, uden forsaavidt Godseieren selv sælger af de ikke betydelige Skove, men dette Salg ind-

skrænker sig da hovedsageligen til at forsyne de Leilændinge, der ere blottede for Skov, med det nødvendige

deraf til deres Huse, foruden en Deel smaat Tømmer, som Godsets Bønder oparbeide til Tønde-Stav og

Bund samt til Kul som afsættes i Bergen. Ingen Tjæretilvirkning finder Sted. Godset har Zde Bygde-

fange. Paa disse skjæres alene hvad Ous Sogn og en Deel af Fanø Præstegjeld behøve af Bord, og som

kan anslaaes til 100 à 140, Tylter aarlig. Det Meste af Nordhordlehns og Vaags Thinglauge mangle alde-

les Brændeveed, og maa desaarsag benytte Torv og Lyng, hvor dette haves. Godsets Skove ere i de sidfte

5 Aar betydelig formindskede.

5. Fiskeri gives i Hardanger saa lidet, at det ei udgjør nogen Næringsgreen. Det er kun enkelte Som-

mere der fiskes Sei. J de øvrige Dele af Godset kan Fiskeriet derimod henregnes som Næringsgreen, for-

nemmelig for de Opsiddere af Nordhordlehn, der boe saa nær Bergen, at de kunne bringe deres Fangst ugentlig

til Torvs. Hvad det saakaldte Vaarsildfiskeri angaaer, henholdes til hvad desangaaende fra Søndhordlehns

Fogderi indberettes, da Godset som bekjendt for størstedelen er beliggende adspredtinden dette Fogderies Grændser.

6. Bjergværk gives ikke. '

7. Fabrikker gives heller ikke; saa haves og for Tiden kuns 13 Brændeviinskjedler alle i Hardanger,

hvis Production ei kan angives og da det kun drives, som Huusholdningssag, kan ei siges at det beskjæftiger

noget vist Antal Personer.

8. Huusfliden bestaaer udenfor Hardanger hovedsagelig i at Qvinderne spinde Hamp og at Mændene

binde dette til de Fiskeredskaber de behøve; de Sidste ogsaa med Baadbyggeri og med at oparbeide Træsko,

og den før omtalte Tøndestav og Bund, hvor Materialier dertil af Skovene kunne erholdes. Huusfliden fra

Qvindesiden i de nærmeste Districter hertil, er i det Hele taget meget maadelig, da de sælge deres Uld og

kjøbe for en stor Deel deres Vadmel fra Hardanger og Voss. I Hardanger derimod er Huusfliden noget

bedre. Der tilvirkes Badmel og Strilærred af begge Slags noget til Udsalg, der fornemmelig afsættes ved

Havkanten, hvor saadant af den fiskende Almue tiltrænges. Jægte- og Baadbyggeri drives ogsaa der, dog

ikke i det Store. Jagt er høist ubetydelig og lidet lønnende, og gaaer alene ud paa ubetydeligt Vildt saa-

som Ryper, Harer, Aarfugle, enkeltviis Ræv og Reensdyr. Af Hjorte gives en Deel, men Leilændingene

ere. efter deres Bygselbreve forbudne at fælde disse, saavelsom at foretage nogensomhelst Jagt inden Godsets
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Grændser. Fragtfart og Landtransport — ifald jeg har opfattet Meningen dermed — gives ikke, i al Fald

er ingen Fordeel forbunden dermed. Af Landkræmmerier gives et og af Gjæstgiverier 3, hvortil en saa ube-

tydelig Søgning gives, at det ei her fortjener at berøres. De almindelige Markedspladse ere nævnte under 53.

9. I Sønd- og Nordhordlebn er Lønnen for en Tjenestekarl almindelig 8 Spd. og for en Tjeneste-

pige 21,2 à 3 Spd. samt Sko og Klæder. I Hardanger derimod har en Dreng 10 Spd. og en Pige 3

Spd. foruden Sko og Klæder. Daglønnen for en simpel Haandarbeider er foruden Kost 20 ß om Somme-

ren og 12 à 14. ß. om Vinteren. Udenfor den almindelige Kongevei kan ikke siges at være nogen med

Hjulredskaber fremkommelig Vei, naar undtages ngdeveiene til Fanø Kirke, Gjæstgiverstedet Boderne og

Gaarden Ulven, og ihvorvel Veiene have modtaget betydelige Forbedringer kan intet henregnes fra Nyt op-

arbeidet. ngdemagasiner gives ikke og end mindre Sparebanker eller Assuranceindretninger.

Om Pantehæftelser og Erecutionsforretningernes Antal og Beløb m. m. vil det Fornødne erfares af

vedkommende Tabel.

Lyseklosters Forvaltercontoir, Klyve den 23de Januar 1841.

Ærbødigst

21. K o r e n .
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Til Kongen!

Deres Kongelige Majestæt forelægges herved underdanigst den i naadigste Resolutioner af 12te October

1825 og 10de September 1827 befalede femaarige Beretning om Nordre Bergenhuus Amts Tilstand, saale-

des som samme senere naadigst er befalet afgivet ved den Kongelige Resolution af 23de December 1839.

Den seneste Beretning om Nordre Bergenhuus Amts "Tilstand, som herfra underdanigst afgaves, er af

5te April 1836, og Mellemtiden til den nu underdanigst afgivende vil neppe vise synderlige Fremskridt, for-

saavidt man vil see disse paaviste i bestemte ydre Resultater. Enhver Stillestaaen vilde føde en Reaction,

men denne har heller ikke indfundet sig, og heri vil man dog forhaabentlig see det bedste Beviis for en Frem-

adskriden, hvoraf i Tiden og med Tiden vil resultere synlige Frugter.

Endnu udøver Traditionen i disse Egne sit Herredømme; man har ikke kunnet løsrive sig fra Fædrenes

Skik og Brug, men forfølger denne i Almindelighed i alle Retninger. Det er tildeels herpaa ethvert Frem-

skridt til det Bedre i Jordbrugets Tilstand strander, men Traditionens Mørke vil forsvinde, jo mere Oplys-

ningens Sol stiger og kaster sine Straaler over Dal og Fjeld.

Det er denne Tid man smaa oppebie, og den er forhaabentlig ikke saalangt borte, efter at vore sociale For-

holde ere saaledes ordnede, at den norske Almuesmand maa føle sit Værd og Betydning, og er opfordret til

med egne Kræfter at gribe ind i Ordningen af Statens og Communens Interesser.

Amtet skal nu tillade sig underdanigst at gaae over til de enkelte Næringsveie.

8 1. cTordbrng

Her'er, som oven bemærket, gjort ubetydelige Fremskridt siden senest afgivne underdanigste Beretning,

da den gamle Dyrkningsmaade, og de gamle uhensigtsmæssige Dyrkningsredskaber endnu ere i fuld Hævd.

Men det Terrain, Landmanden i Almindelighed har at disponere over, lægger ogsaa væsentlige Hindringer i

Veien for et forbedret Dyrkningssystem. Gaardparterne ere som oftest smaa, Verelbrug kan af locale Hin-

dringer ikke indføres, Agrene ere for det Meste opdyrkede imellem Bjerg, Svad og Steenrøser, og endelig er

Fælledsskabet eller Sameie af Ager og Eng endnu for en stor Deel continuerligt. Naar nu hertil kommer

Almuesmandens i Almindelighed mindre gode oeconomiske Velvære, der sætter ham ud af Stand til at an-

vende større Omkostninger paa sit Iordbrug og den nedarvede Frygt for at afvige fra Fædrenes Behand-

lingsmaade af Ager og Eng, samt endelig et især i Søndfjord herskende raat Clima;—saa vil man see hvad

der virker hemmende og skadeligt paa Jordbrugets Forbedring.
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Opdyrkning af Nyland har vel i de sidste 5 Aar fundet Sted, men det er i Almindelighed kun enkelte

Smaastykker ved hver Gaard, der ere opbrudte. Dyrkningsmaaden skeer ved Pløining og'Hakken, og efter-

Pløiningen bruges Mildneriver, forsynede med Jerntinder, hvorimod Harven bruges sjeldnere, og paa de

fleste Iordbrug ved Havkailten spades Agrene.

De almindelige Sædarter ere i Indre Sogn og den indre Deel af Yttre Sogn: 1Byg Xog Potetes,

samt Rug, dog det Sidste kun ubetydeligt; i den øvrige Deel af Yttre Sogn nemlig Ladvigs og Evindvigs

Præstegjelde: Blandkorn og Havre, især det Sidste samt Potetes; i Søndfsord Havre og Potetes, og ende-

lig i Nordfjord, deriAlmindelighed er bedre skikket for Agerbrug end Søndfiord, hvor Climatet er raaere, foruden

Havre og Potetes ogsaa Byg, der især i Gloppens og en Deel af Indvigens Præstegjeld giver godt Udbytte.

Hvad Forholdet mellem Korn og Potetesavl og Districtets Behov angaaer, da kan Kornavlingen i Al-

mindelighed endog i gode Aaringer ikke antages at være tilstrækkelig til Behovet, men meget maa kjøbes, dog

mindre i enkelte Districter, nemlig Dalstrøgene fornemmelig i Indre Sogn, hvorimod Havdistricterne tiltrænge

mere; saaledes antages Stats Skibrede i Nordfjord aarlig at tiltrænge circa 2000 Tdr. Korn, og ethvert

af de øvrige Skibreder i Sønd- og Nordfjords Fogderi circa 500 Tdr. i almindelige Aar.

I Indre Sogn er det fornemmelig Leirdals Skibrede, som med Hensyn til Agerbruget her bør mærkes,

thi der har det virkelig gjort Fremskridt ikke alene ved en forbedret Behandlingsmaade, men ogsaa ved

Anskaffelse af bedre og solidere Agerdyrkningsredskaber, og endelig har Fælledskabets Ophævelse dersteds i de

senere Aar viist sine velgjørende Virkninger. I Sønd- og Nordfjords Fogderi staaer Gloppens Skibrede med

Hensyn til Kornavlingen meget høit, da dette Præstegjeld i middels Aar antages at have nok til eget Behov,

og i gode Aaringer endog at kunne afgive til Salg.

Potetesavlingen maa derimod i Almindelighed antages for saavidt Sogns Fogderi angaaer, med Undta-

gelse for Districterne nærmest Havkanten, at staae langt over Behovet, da en betydelig Deel afsættes deels

ved Tuskhandel med Fiskerne ved”Havkanten imod Fiskevarer, deels ved Afsendelse til Bergen og deels ved

Forædling til Brændeviin. I Sønd- og Nordfjord avles i Almindelighed Potetes kun til eget Behov. Dog

er Potetesavlingen ogsaa her i Tiltagende.

Avling af Liin, Hamp, Humle og Haveværter finder i Almindelighed slet ikke Sted, -- Humle avles„

dog kun i ubetydelig Mængde, paa enkelte Gaarde i Indre Sogn — undtagen i Gloppens Skibrede i Nord-

fjord, hvor det antages, at der aarlig avles 18 Voger Liin, 20 Voger Hamp og 40 Voger Humle. Opelsk-

ning af Frugttræer, især Æbletræer, fornemmelig i Lyster, Sogndalz Leganger og for en Deel Hafslo Præ-

stegjeld i Indre Sogn og endelig i Gloppen i Nordfiord er derimod mere almindelig, og afgiver Æbler til

Afsætning ikke alene i Districterne, men ogsaa i Bergen, hvor især den i Sogn avlede Frugt afsættes med

Fordeel, da den i Godhed tildeels kan sættes ved Siden af den hollandske Frugt.

En Uskik, som foruden hvad ovenfor i Almindelighed er anført, virker saare skadeligt paa Landbruget, er

den saakaldte Vaarbeitning. Saasnart Græsset nemlig begynder at spire, lader Landmanden Kreaturerne slippe

løs paa Marken eller Hjemmebøen, hvor de forblive, indtil de henimod St. Hans Tid drives op paa Vaar-

stølene. Men herved tilføies Græsset betydelig Skade, idet den unge og stærke Spire afgnavesz thi Græs-;

rodens nye Skud fremspirer ikke med de første Skuds Kraft, og Høhøsten taber saaledes betydelig i Qvantitet.

Hvad den ved sidste Folketælling meddeelte Opgave over Udsæden og Foldigheden angaaer, da antages

denne i Almindelighed endnufat være den rigtige, med Undtagelse i Yttre- og Indredahle Skibreder i Sønd-

,fjord, hvor Udsædeni det Første formenes at have et Tillæg as 15 9,0, medens i det Sidste Udsæden anta-

ges nu at være 1700 Tdr. Korn og 600 Tdr. Potetes, istedetfor som før opgivet respective 4179 og 450 Tdr.

2. Lædrivd

Næst Jordbruget, og det især Potetesavlingen, er Fædrivten Landmandens ”vigtigste Tjæringsgreen
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Men ogsaa denne maa antages at staae omtrent paa samme Trin som for 5 Aar siden, da hvad der er

gjort til Forædling af Heste-, Qvæg- og Faareraeen, saavelsom til Forbedring af Engene, er ikke alene høist

ubetydeligt, men ogsaa meget enkeltviis. Forbedringen har saaledes sast ene indskrænket sig til Hornqvæget,

hvor man i Sogn har søgt at forskaffesig den større Race; men herpaa er igjen givet Slip, da man fandt

den større Race mindre lønnende end de smaa Melkekreaturer.

Nogen Afgang eller Tilvæxt i Kreaturholdet siden sidste Folketælling antages heller ikke at have fundet

Sted her i Amtet i Almindelighed, med Undtagelse afi Søndfjord, hvor Opgaven i Yttredahle Skibrede over

stort Qvæg antages at burde have en Tilvæxt af 20 920, og den over Faar og Geder af 10 920; i Brantzø

Skibrede, hvor Opgaven over stort Qvæg bør forøges med 128 af Antallet under sidste Folketælling, og den

over Faar med 1210, og endelig antages i Indredahle, istedetfor ved sidste Folketælling opgivet 2966 Stykker

stort Qvæg „og'623 Stkr. Gjeder, at burde nu opføres respective 3600 og 1600 Stkr.

Forholdet mellem Agerland og Engmark kan ikke angives, da det her er almindeligt at der- paa Hjemme-

bøen kun er liden Engmark, medens den meste Slaat foregaaer i Udmarken.

Besætningen maa antages i Almindelighed at staae over Korn- og Potetesavlingen, hvilket har til Følge

at Kreaturerne fødes slet om Vinteren, thi paa de fleste Gaarde, isæri Sogn, fødes flere Kreaturer end Hø-

og Halm-Avlingen tillader. Imidlertid pleie Kreaturerne igjen at vinde deres Hold, naar de om Sommeren

komme til de gode FjeldbeiterZ som de fleste Gaarde have, og hvor de faae Erstatning for hvad de om Vin-

terenxhave maattet friste Livet med, nemlig med hvad Bonden har maattet skave, løve og rise til dem, —

Surrøgater for Hø og Halm. Hvis man nu ansætter med et Gjennemsnits Tal en Koes Afdrot om Som-

meren til circa 5 Spd., og Bonden i Almindelighed føder 12 Melkekøer om Sommeren, har han ikke alene

hvad han selv behøver til sin Huusholdning, men kan ogsaa afsætte Smør og Ost og endog et Par Slagte-

kreaturer aarlig. Disfe, som afkjøbes af Handelskarlene, bringes for det meste til Østlande1, og nyde der en

fordeelagtig Afsætning. Denne Erport er især fra Indre Sogn stor, og omfatter aarlig circa 2000 Stkr.,

medens for Sønd- og Nordfjords Fogderi aarlig afsættes 2 à 300 Stkr., der for det Meste sælges i Bergen..

Faareavlingen, ihvormeget end Racen, den grovuldede norske, trænger til Forædling, afgiver i Sogn og-

saa til Afsætningz der opkjøbes aarlig flere Hundrede Faar afoandelskarle fra Hallingdal.' Af Heste finder

en ikke ubetydelig aarlig Afsætning Sted, fornemmelig gjennem Handelskarlene til Østlandet. Hesteracen har

vel heller ikke nydt nogen Forædling i Almindelighed, men Racen er god, thi Hestene, skjøndt smaae, ere dog

stærktbyggede og særdeles sikkre Fjeldheste. Kun i de indre Dele af Indre Sogn — Lyster, Hafslo og Sogn-

dal — sporer man nogen Forædling, og herfra føres ogsaa større og smukkere Heste enkeltviis saavel til Ber-

gen, som til Østlandet, hvor de afsættes med Fordeel.

Gjedeavlingen synes overalt at være i Flor, og den er en Følge, deels af den megen Melk, disse Dyr

afgive, og deels af at de ere saa lette at føde om Vinteren, men de ere igjen skadelige Dyr for. Løvskovene,

da de afgnave Træernes Bark. ' Ogsaa Svineavlen trives godt, især i Sogn, hvor den finder Sted næsten

paa hver Gaard. Svinene opfødes ved Drank og Tang, og om Sommeren af Græs paa Stølenez ved

Havkanten afgiver Fisken deres vigtigste Næringsmiddel, og derfor er Flesket herfra i Almindelighed daarligt

og nyder liden Afsætning

Productionen af Fedevarer overgaaer i det Hele taget Districtets Behov, og en ikke ubetydelig Deel

Smør, Ost og Talg afsættes i Bergen, ligesom ogsaa Hader der sælges. En Deel Fedevarer afsættes ogsaa

— til Bønderne ved Havkanten og en Deel gaaer til Christiania.

3. Zitundrin

Skovdrivten er i det Hele taget ubetydelig. Det er heller ikke alle Præstegjelde eller Skibreder, som ha-

ve Skove, der kunne give nogetsomhelst Udbytte. Futte- og Birkeskove ere de almindelige, men Furreskovene

1
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ere for det meste af en meget seen Vært, fordi-Fjeldfurren, som her haves, vorer i et tørt Jordsmon. Fur-

reskovene i Sogn afgive en Deel Tømmer til Bygningsmaterialier, dog meest til Districtets eget Behov; et

Par Tusinde Tylter, i Almindelighed 4 Alens Bord, afsendes 1og derfra aarlig til Bergen, der forøvrigt og-

saa saaer en Deel Tømmer fra Judredahle og Førde i Søndfiord, samt især fra Stryen og Gloppen i Nord-

fjord, af hvilke Stryen alene antages at afsende Planker, Bord, Spirer, Tøndebaand, Bastetoug og Maste-

træer for 7 à 8000 Spd. aarlig, og Gloppen afsender omtrent 800 Tylter Bord aarlig.

Birkeskovene afgive det fornødne Brænde baade for Districtet selv og til Afsætning i Bergen, hvorhen

flere Tusinde Favne aarlig afsendes.

Kul- og Tjæretilvirkningen drives ikke saaledes, at andet Udbytte end det Nødvendigste til eget Forbrug

tildeels kan haves. Foruden Veed, afbenyttes i Distrieterne ved Havkanten i Almindelighed Torv, som haves

til disse Districters Behov.

Forøvrigt bør bemærkes, at Skovbruget i Sogn i de senere Aar snarere har tiltaget end aftaget, saa at

det ikke uden Grund kan befrygtes, at Districtet om længere eller kortere Tid kan komme til at mangle Skov-

producter til eget Behov.

4. Lisbeti.

Som Hovednæring kan Fiskeriet kun antages at blive drevet i Utværs og den ydre Deel-af Gulens Skib-

reder i Yttre Sogn, i Askevolds og Kinds Skibreder i Søndfjord, og iStats og Davigs SkibrederiNordfjord.

Vaarsildfisket har i de senere Aar været mindre heldigt. J Sogn antages i Gjennemsnit i de sidste 5

Aar at være tilvirket circa 3400 Tdr. til Kjøbmandsvarer, hvoraf i Aarene 1836, 1837 og 1838 aarlig 200

Td"r., i 1839 omtrent 1000 Tdr. og i 1840 omtrent 1800 Tdr., og ligesaameget til eget og Nabodistricters

Behov. I Askevold har dette Fiskeri ikke givet særdeles Udbytte i de sidste Aar, i Kind antages tilvirket til

Kjøbmandsvarer circa 60,000 Tdr. og til eget og Nabodistricternes Behov circa 30,000 Tdr.; i Stat og

Davig for hver circa 4760 Tdr.--til Kjøbmandsvarer og circa 2380 Tdr. til eget og Nabodistricters Behov.

Sommersildfiskets Udbytte har været ubetydeligt. I 1837, 1838 og 1810, blev det dog i Sogn drevet med

nogenlunde Held, men har ikke afgivet noget videre til Kjøbmandsvarer.

Vaartorskefiskeriet har heller ikke været betydeligt; i Sogn er i de sidste 5 Aar tilvirket circa 30,000

Stkr. og i Stat 9 à 10,000 Stkr., og Sommerfisket af Sei og andre Fiskesorter har heller ikke givet Udbyt-

te -- i Sogn circa 5 à 6000 Tdr., men alt dette forbliver til, eget og Nabodistricternes Forbrug.

- Hummerfiskeriet har især i Sogn givet nogenlunde Udbytte, medens det dog maa bemærkes, at Fiskerne

sinde, at Hummeren ikke har den Størrelse, som forhen. Opgave over hvad der af Hummer er udskibet i

de sidste 5 Aar har Amtet kun kunnet erholde fra Sogns Fogderi saaledes:

i Aaret 1836 . . Ingen.

- — 1837 . . 24,044 122 Stkr.

- — 1838 . . 13,779½ -

- — 1839 14,177½ —

- — 1840 . . 7,018½ —

I Sønd- og Nordfjords Fogderi var Udbyttet af. Hummerfiskeriet i Aarene 1836, 1837 og 1839, da

Hammeren betaltes med 4- Skl. pr. Styk., omtrent 500 Spd. aarlig, og i Aaret 1840, da den betaltes med

6 Skl. pr. Styk., omtrent 800 Spd. I 1838 fandt ingenkHummerudskibning herfra Sted.

'Larefisket, som for slere Aar tilbage dreves med meget Held især i Yttre og Jndre Sogn, har mærkelig

aftaget, uden at man veed at angive nogen Grund hertil.

Nogen Forbedring i Fiskens Tilvirkningsmaade eller i Fiskeredskaberne er forøvrigt neppe atßspote, men
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man tør vel af det herhenhørende Skrift af Provst Deinboll, som nu er uddeelt iblandt Almuen, vente sig

Adskilligt i denne Retning.

5. Bergværtiødriui.

Af Bergværker og ehvad derhen hører haves Ingen i Amtsdistrictet.

6. Fabrike- og Laandværlis-L1rivt.

Her staaer dette Amt, som saamange andre Districter i Norge meget tilbage, og her findes saagodtsom

ingen Fabrikker.

Nævnes maa dog:

1. 2de Teglbrænderier i Sogn, et i Lysier anlagt af Capitain Munthe og et i Urland anlagt af An-

dreas Frethèim, men til denne Tid have de neppe givet synderligt Udbytte, muligens endog kun Tab for

Eierne, men ogsaa her faaer man vente Alt af Tiden; endnu ere disse Indretninger saa nye.

2. En Strikkemaskine, et Farveri og en Stampemølle i Lysterz ved den første produceres en Deel Huer

og Trøier, men ikke til Afsætning i det Større, og de 2de sidste Indretninger have været drevne med Held.

3. Et Garveri i Sogndal, der aarlig tilbereder og afsætter et betydeligt Ovantnm Læder og Skind af

særdeles god Bonitet.

4. Corpssmed Vonens Fabrik paa Dahle i Sondfford. Denne særdeles dygtige Mand, der arbeider

med 3 Svende, forarbeider en Mængde Rifler, Skydegeværer, Stueuhre og mange andre Jern- og Staalsa-

ger, smukke og solide, der for det Meste afsættes i hans eget og Nabodistricterne.

Brændeviinsbrænderierne drives kun enkeltviis i det Store, men de fleste Iordbrugere have tilvirket

Brændeviin med mindre Kjedlen Brændeviinsafgiftens Forhøielse har imidlertid i de senere Aar indskrænket

dette sidste, og heraf maa man sikkert love sig glædelige Resultater for Fremtiden med Hensyn til Formind-

fkelse af den overdrevne Brug af Brændevinet, der”har været og er baade physisk og moralsk ruinerende for

Almuen.

7. Binæringrr.

a. Huusfliden indskrænker sig fast overalt til eget Forbrug. J Almindelighed tilvirkes hjemme hvad Al-

muesmanden behøver af Vadmel, Lærred og Stoffer, men disse Producter ere heller ikke af den bedste Boni-

tet. Almuen savner i denne Henseende meget den fornødne Anviisning, og det er derfor glædeligt at erfare,

hvorledes Familier udenfor Bondestanden i Districterne især i Sogn begynde at afgive et roesværdigt Erem-

pel paa en Huusflid, der ikke alene strækker sig til andre Productioner end de ovennævnte, men som ogsaa

søger at gjøre dem saa fuldkomne som muligt; Herfra faaes gode og smukke Dreieler, Bomuldstøier og

Stoffer, som, forsaavidt de ikke forbruges i Districterne, med ikke ubetydelig Fordeel afsættes i Bergen. At

dette Exempel ikke vil være uden god Virkning paa Almuesmanden, er klart, ligesom det maa bemærkes, at

i enkelte Bygder spores Virkningen allerede.

Gaards-, Dyrknings- og Fiske-Redskaber arbeider Almuesmanden selv, men uden nogensomhelst Sands

for det Skjønne, og altid slavisk—efterlignende Forfædrene. Kunstsands mangler i det Hele taget Almuen

meget, og derfor seer man det solideste Snedker- og Smedearbeide under de uskjønneste og plumpeste Former.

Forøvrigt indskrænker Huusfliden sig til Forfærdigelse af Kar, Tiner, Kister, Æsker og Kurve, som for det

meste Zafsættes isBergen, Her bør ogsaa anmærkes, at i Indredahle i Søndfsord bygges nye Huse, som se-

nere sælges fra Tomten.

5. Skibs- og Baadbyggeri.

Af Skibe bygges næsten ingen, hvorimod af Jægter og Baade bygges Mange, og især i Nordfjord:

Iægter, der ere baade gode Seilere og store. Forøvrigt henvises her underdanigst til de vedlagte herhenhø-

rende Tabeller efter det hidtil brugelige Schema.
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6. Jagten kan ikke siges at være en Næringsgreen, der udelukkende beskjæftiger Nogen. I Sogn skydes

der aarlig flere Rovdyr, som Bjørne, Losser, Vielfrasser og Ulve, og ligesaa en Deel Bjørne i Gloppens

og Stryeus Skibreder i Nordfjordz men det vigtigste Udbytte giver formeentlig Jagten efter Ryper, hvilke

faaes i en ikke ubetydelig Mængde, især paa Jølster i Sondfjord, og som med Fordeel afsættes i Bergen.

as. Fragtfart og Landtransport af Varer sinder som Næringsvei formeentlig kun Sted, hvad Forstnævnte

angaaer. Eierne af Iægter tjene dog neppe i Almindelighed mere end de behøve for at ernære sig og Fa-

milie, og Fragtfarten indskrænker sig til Reiser imellem Districterne og Bergen for at indbringe Landmandens

Producter og bringe ham tilbage en Deel Nødvendighedsvarer, samt for en Deel ved Sildefisket.

8. Handelen, forsaavidt den skeer directe med Bergen, er ikke betydelig, og bestaaer hovedsagelig i Fede-

varer og Potetes, en Deel Skindvarer, Tømmer samt Veed. Slagteqvæg og Skindvarer føres ogsaa land-

værts til Christiania.

Handelen med Landkræmmerne er for det meste Tuskhandel, og finder fornemmelig Sted i Indre Sogn,

hvor Almuen fast afsætter alle sine Varer til Landhandlerne, og hos dem faaer igjen Nødvendighedsartikler,

saasom Korn, Liin, Stry, Salt, Iern, Hamp, Læder, Tobak m. v., men denne Handel er vistnok mindre

til Almuens Fordeel, end ønskeligt, fordi Laudhandlerne saavel søge Fordeel paa de Varer, de levere til, som

paa de, der kjøbes af Almuen. Kjøbstædanlægget paa Leirdalsøren vil formeentlig indskrænke denne hos Indre

Sogningerne sædvanlige Tuskhandel, og dette vil sikkert være til Almuens Fordeel.

I Sogns Fogderi haves 25 Landhandlere, der for største Delen ene soutinere ved Samhandel med Almu-

en, og 35 Gjæstgiverier til Beqvemmelighed for Reisende. Endelig haves Markedspladsx paa Leirdalsøren i

Indre Sogn, hvor Omsætningen for Almuen bestaaer i Fedevarer og Fiskevarer. 5 à 6 Handelsmænd fra

Bergen pleie der at indfinde sig, men Omsætningen er ikke stor.

I Sønd- og Nordfjords Fogderi haves ingen Markedsplads, men ogsaa herfra søger Almuen til Leir-

dalsøren. Antallet af Gjæstgiverierne og Landkræmmerierne i dette Fogderi skal senere underdanigst blive

opgivet.

Af det hidtil Anbragte formener Amtet, at det er klart, hvad man iJndledningen til denne underdanigste

Judberetning tillod sig at anføre, at Districtet nemlig, uden at have gjort synlige Fremskridt, dog ikke har—

gaaet tilbage, og det er der paapeget, hvad Aarsagen hertil formeentlig kan være, nemlig Traditionens Hel-

„lighed, men hertil kommer ogsaa de locale Omstændigheder, der gjøre Communicationen med Andre vanskeligere

og derved isolere Districtet mere fra Eremplets og fremmede Paavirkninger. Men dette har igjen havt til

Følge, at Almuen her har beholdt sit characteristiske, nationale Præg, og slutter sig med oprigtig ædel

Varme til sine Fædrenearner og sit Fædreneland.

Almuens oeconomiske Tilstand bør ikke skildres som slet i Almindelighed, og Almuen roses for den Jver,l

hvormed den arbeider, for at kunne udrede de offentligesPaalæg Men heraf maa man dog ikke slutte, at der

hersker nogen egentlig Velstand blandt Almuen; thi det er kun dens tarvelige Levemaade, som sætter den istand

til at føre et Liv, der er frit for Næringssorger, og hvor Lurus har indsneget sig, er den oeconomiske Vel-

være gaaet til Grunde. ]

Almuens intellectuelle Udvikling tør man derimod neppe sige staaer paa et meget høit Standpunct, men

der skal Kræfter og Tid til at bringe Sløvheden i Aande. Maaskee tør man paastaae, at her dog spores de

største Fremskridt i de sidste 5 Aar, og med Taknemmelighed bør man her dvæle ved de mange Præsters op-

offrende Nidkjærhed for at udbrede Christendom og Moral iblandt Almuen, deres uegennyttige Bestræbelser

for at bringe Oplysningens Straaler til at gyde Liv og Kraft i Sjælen. Og Herren synes hertil at lægge

sin Velsignelse, og fra disse intellectuelle Fremskridt er det vi i Tiden skal vente den hele Resorm til det Ny-

ere og Bedre saavel i materiel eller oeconomisk, som ogsaa i moralsk Henseende. Derfor har Amtet det Haab,
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at Almuen, eni Almindelighed godmodig og ærlig Slægt, snart vil reise sig fra det mindre moralske Punct,

hvortil den paa slere Steder er sjunken; naar Brændeviinsdrikkens overdrevne Nydelse ophører, ville de heraf sly-

dende mangehaande Ulykker ogsaa ophøre. I Sønd- og Nordfjords Fogderi synes Almuen i Almindelighed

at være idetmindste udvortes sædeligere, medens Usædeligheden er større i Sogns Fogderi, uden at man nu

egentlig mere, som tilforn skeet, bør sætte Indre Sogn under YttreSogn i denne Henseende. Deels har i

Indre Sogn kraftige Hænder arbeidet, thi der var visselig meget at udrydde, deels ere Judre-Sogningerne i

Almindelighed langt mere aandsbegavede, og isærdeleshed besjelede af Handelsaand, hvilken giver Anledning

til hyppige Sammenkomster, hvor Livligheden er mere udsat for at skeie ud med Dorskheden og hvorved Indre

Sogn har paadraget sig et slettere Rygte end Yttre Sogn.

Formandskabs-Jnstitutionen synes at ville slaae Rødder nu iblandt Almuen, og vist er det, at den er

skikket til at oplive Almeenaanden, hvorfra saa meget godt udgaaer.

6 Tabeller efter Schema No. 4 vedlægges underdanigst.

Hvad den aarlige Tjenesteløn for Drenge og Piger angaaer, samt Dagløn for en simpel Haandarbeider,

da kan den opgives saaledes:

a. Indre Sogn: Dreng 6 — 10 Spd. aarlig samt Klæder, der ansættes til 8 à 10 Spd.; Pige

2 -- 4 Spd. aarlig og Klæder , der kunne anslaaes til 3 Spd.

5. Yttre Sogn: Dreng 5 — 8 Spd. aarlig samt Klæder som oven; Pige 2 à 3 Spd. samt Klæder som

oven.

6. Sønd- og Nordfjords Fogderi: Dreng 12 à 15 Spd. aarlig og en Pige 9 Spd. aarlig, men naar de

tillige erholde Klæder, faaer en Dreng i Regelen kun 4 à 5 Spd. og en Pige 3 Spd. aarlig. Daglønnen

er næsten overalt for et Mandfolk 24 ß. og for et Fruentimmer 16 ß. om Sommeren; om Vinteren noget

mindre og i Sogn endog indtil det Halve. Desuden have samtlige ovennævnte Tjenere og Daglønnere

Kosten. ,

Hvad Veivæfenet angaaer, da lægge locale Hindringer meget i Veien for at det her kan staae paa et

saa høit Punct som i andre Districter i Riget; imidlertid gaaer det ogsaa her fremad, og Almuen viser me-

gen Redebonhed til at ophjælpe det.

Fremkommelige Veie med Hjulredskaber i Sogns Fogderi ere følgende Hovedveie:

a. Fra Leirdalsøren til Støtten paa Filefjeld i virkelig Længde 5 Mile.

53 Fra Gudvangen til Stalheimskleven circa 1 Miil.

ør - Vadem til Søndfjord circa 122 Miil og

(3. - Letvig til Søndfjotd - 11,2 -

Samtlige disse Veie ere fra først af oparbeidede for længere end 5 Aar tilbage.

Af Bygdeveie haves derimod fast ikke nogen, derfbefares, eller kan befares med Hjulredskaber, hvilket

grnnder sig tildeels i locale Beskaffenheder, deels i Mangel paa fornøden Arbeidskraft.

I Søndfjord ere følgende Hovedveie:

fra Nordfjords Grændse til Skey . . . . . . . . . . .x 1 Miil

— Nedre Vasenden til Sveen . . . . . . . . . . . . 3324 s—

— Langeland til Vadem . . . . . . . . . . . . . 2122 -

— Tros til Leervig . . . . . . . . . . . . . . 4 —

Tilsammen 11124 Mile «

 

og Bygdeveiene ere af følgende Udstrækning:
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i Jølster Præstegjeld . . . . . . ". . 1½ Miil

i Førde Præstegjeld . . . . . . . . 5128 -

i Indre Holmedals Præstegjeld . . . . . 15,8 —

i Kinds og Askevokds Ptæstegjelde . . . . 3x4 —

Tilsammen 9 Mile, )

foruden hvilke 9 Mile omtrent5 Mile Bygdevei er Under Arbeide, hvoraf dog kun enkelte Stykker erefarbare med

Hjulredskaber. For Øvrigt ere i de sidste fem Aar ingen nye Veiei Søndfjord oparbeidede eller forandrede fra

ufremkommelige til Kiøreveie. I Nordfjord ere af Veie, som kunne befares med Hjulredskaber, Hovedveie til

en Længde af 4923 og Bygdeveie til en Længde af 4 Mile, af hvilke sidste en Strækning af noget over 1123

Miil er i de her omhandlede Aar oparbeidet. '

Efter Foransørte udgjøre saaledes Amtets samtlige Kjøreveie, forsaavidt de ere Hovedveie, en Strækning

af 24 Mile og, forsaavidt de ere Bygdeveie, en Strækning af 13 Mile.

I Amtet haves kun 3 Bygdemagaziner, nemlig i Leirdals og Justedals Præstegjelde i Jndre Sogn og

i Eids Præstegjeld i Nordfsordz i Løbet af de sidste 5 Aar ere hverken nye oprettede eller ældre ophævede.

De endnu ikke indløbne Beretninger om Magazinernes Status skulle nærmere underdanigst blive fremsendte.

Sparebanker, eller private Brand- og andre Assurance-Indretninger haves ikke.

Og hermed sluttes denne underdanigste Judberetning, efter at jeg har søgt saa nøiagtigt som muligt at

beskrive Tilstanden i det mig naadigst anfortroede Nordre Bergenhuus Amt, og jeg slutter den med det inder-

ligste Ønske om Almuens lev-ende Fremskridt til det Bedre, men dette Ønske understøttes ogsaa af det sikkre

Haab om dets Opfyldelse, thi Under Deres Kongelige Majestæts ædle, vise, landsfaderlige Scepter maa det

Sande og Gode kraftigt fremvore '

Nordre Bergenhuus Amt, Bergen den 16de Juni 1841.

 

Underdanigst

Kastrnp.



Romsdals Amt.

 

Beretning

for de 5 Aar 1836 --'* 1840 om Romsdals Amts oeconomiske Tilstand, afgiven ifølge de Kgl.

Resolutioner af 23de December 1839 og 6te 'Mai 1840.

 

De Gjenstande, som her blive at omhandle, ere følgende:

4- For Landdistricternes Vedkommende.

.« a. Jordbrug.

Skjønt flere af de sidste 5 Aar vare mislige for Landmanden, har Jordbruget i dette Tidsrum dog i de

fleste Egne i- Amtet gjort Fremskridt, om end i det Hele taget kun for en ringe Deel iHenseende til en plan-

mæssig Drivt, saa dog ved Udvidelse af dyrket Land. Meest staaer man tilbage med Englands Dyrkning,

hvormed imidlertid i enkelte-Egne er gjort en god Begyndelse. Hvad Huusmænd angaaer, da have de ei

alene ved Nylands Opdyrkning, men ogsaa ved Udlægning af en Deel af Agerlandet til England, nu og da

endog tilsaaet med Timotheifrø, foregaaet Gaardmændene med et godt Exempel; til saadan Drivtighed og

i Drivtsmaade have de vist nok ogsaa været nødtvungne naar de skulle faae Nytte af Pladsen. Anskaffelsen

af bedre Agerdyrkningsredskaber, saasom Plouge, især de saakaldte falkensteenske, Harver m( v., enkelte Ste-

der ogsaa af Erstirpatorer, Hyppeplouge og Tromler, har temmelig almindelig tiltaget i Amtet; de fleste af

saadanne Redskaber forfærdiges nu i Districtet, en Deel indkomme ogsaa fra andre Steder. Ogsaa ved Hav-

kanten er Sandsen for Jordbruget bleven opvakt; saaledes berettes at Jordeiendommene i Qværnæs Præste-

gjeld i Nordmøers Fogderi ere i den senere Tid betydeligen stegne i Priis i Sammenligning med den yderst

ringe Værdi hvori de forhen have været, hvilket da tillige vidner om Almuens forbedrede Kaar.

Korn-Udsæden bestaaer fornemmelig i Havre, dernæst Byg og Halvbyg CHavre og Byg); af Rug, især

Vinterrug, saaes ubetydeligt formedelst de ustadige Vintre, af Hvede end mindre; Rugavlen opgives dog at

have i den senere Tid tiltaget i Nordalens Præstegseld i Søndmoers Fogderi. Potatos-Avlen tiltager alt

mere og mere; der ere vel faa Steder i Amtet hvor Productionen har været af den Betydenhed, 'at det kan

formodes at denne Avl vil aftage formedelst den formindskede Brændeviinsbrænden; Snrendals Præstegjeld
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er det eneste District om hvilket der er yttret, at Potetesdyrkningen maaskee drives forvidt til Skade for Jord-

bruget; en stor Deel af de avlede Potetes forvandles fremdeles her til Brændeviin.

Som en af de væsentligste Hindringer for-Jordbrugets Opkomst maa for de fleste Egne i Amtet anfø-

res, at det ei alene gaaer langsomt med Udskiftningen af Fælledsskabet, men at samme, hvor den er iværksat,

for største Delen ei er udført overeensstemmende med Loven af 17de August 1821 forsaavidt denne i 9 13

har den væsentlige Bestemmelse, at de Jorder som udskiftes skulle udlægges, saavidt muligt, samlede paa eet

Sted, hvorimod Udskiftningen, udført saavel af Rettens Middel som af de Lodhavende indbyrdes, sædvanligen

blot har bestaaet i en Formindskelse af Teige-Antallet; de paa saadan Maade udskiftede Jorder kunne saaledes

ikke hensigtsmæssigen drives, ei heller kunne de fredes ved Indhegning. Man modarbeider bemeldte Lov endog

i den Grad, at naar et Jordbrug, som alene havde een Opsidder, deles mellem flere, skeer Udskiftningen paa

samme fordærvelige Maade.

Uagtet Sandsen for en bedre Jordbrugsdrivt er i Amtets forskjellige Egne mere eller mindre bleven op-

vakt, vil det dog have en lang Udsigt til en indgribende Forbedring, om end Udskiftningen var mere, og paa

en hensigtsmæssigere Maade end hidtil, bleven fremmet, saalænge der ei oprettes Agerdhrknings-Seminarier i

Rigets forskjellige Egne, saasom et i ethvert Amt. x

Blandt de Districtet, som have staaet meget tilbage iHenseende til Jordbruget, var ogsaa Øre Sogn i

Tingvolds Præstegjeld, Nordmøers Fogderi; her er dog Tid efter anden skeet en mærkelig Forandring til det

Bedre. Da en Person af Sognet, der har været Elev ved Agerdyrknings-Seminariet i Jarlsberg, nu er

bleven Eier af en af Districtets betydeligste Gaarde, vil Jordbruget i den Egn forhaabentlig ved hans Erem-

pel end mere tiltage i Forbedring.

Om Jordbrugenes Antal og Matriculskyld, hvad deraf er Selveiergods og Bygselz eller Forpagtnings-

gods, samt om Udskiftninger og Nhlands Opbrydning, indeholde Bilagene tildeels ufuldstændige Forklaringer.

Opgaverne for Nordmøer, Romsdalen og Søndre-Søndmøer angaae, imod Bestemmelsen, Udskiftning ei

blot af Hjemmark men ogsaa-af Udmark og Skov. Der ere kun enkelte Egne i Amtet, hvor Nhland kan

opbrydes med Ploug; i Almindelighed maa det formedelst Mængden af Steen og store Jura-Rødder skee

med Haandmagt, der kan ansættes til en Bekostning efter Markens Beskaffenhed af mindst 6 à 8 Spd. pr.

Maal; i et enkelt District nemlig Stangvigs Præstegjeld er Bekostningen endog opgivet til 5 à 6 Spd. og

mere, foruden fri Kost, pr. Maal. Den opbrudte Steen benyttes nu langt mere end forhen til lukte Grov-

ter og til Steengjerder hvor samme behøves og kunne anbringes. Mange af de fra det Søndenfjeldske i de

senere Misværtaar hidstrømmede Trængende erhvervede her Ophold ved Jordbrydning, ofte mod en knap

Betaling.

Efter Nordmøers Fogeds Beretning kunne Surendals og Sundals Præstegjelde i almindelig gode Aar

ei alene brødføde sig af egen Avl, men maatte deraf ogsaa kunne afsætte en Deel til andre Bygder, naar

ei saa meget Korn og især Potetes forbrugtes til Brændeviinsbrænden; Stangvigs Præstegseld antages no-

get nær at avle det Fornødne, hvorimod de øvrige Præstegjelde i Fogderiet efter Agerbrugets nærværende

Tilstand mere og mindre tiltrænge fremmed Korn.

Ved sidste Tælling befandtes Fogderiets Folkemængde at Udgjøre 25,045, og opgaves Avlingen, efter

Udsædens Fradrag, at beløbe:

af de forskjellige Kornsorter til . . . . . . . 50,042 -Tdr.

af Potetes 29,547, som ansat i Korn efter 3de Tdr mod 1

Tønde Korn bliver . . . . . . . . . . . 9,849 —

59,891 Tdr.
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Transport 59,891 Tdr.

Fogden antager efter de indhentede Oplysninger, at Opgaven ved

Folketællingen i 1835 i det Hele taget kan forøges med 125, gjør 11,978 —

71,869 Tor.

Regnes nu paa Folketallet 25,045, Vorne og Børn, 372 Tdr. pr. Individ, udkommer 87,657 Tdr.,

altsaa skulde af fremmed Korn tiltrænges 15,788 Tdr.

Beretningen fra den constituerede Foged i Romsdals Fogderi indeholder, at Romsdals, Volds, Berø,

Næsfets og Bolsø Thinglauge, maaskee ogsaa Vestnæs Thinglaug, maae i almindelig gode Aar kunne avle

det Fornødne til eget Behov, og det førstmeldte Thinglaug endog til Afsætning for en ei Ubetydelig Deel saa-

vel af Korn som Potetes, hvis mere Tarvelighed og mindre Brændeviinsbrænden fandt Sted i dette District

Folkemængden i Fogderiet beløb sig ved sidste Tælling til 16,917, og blev da Avlingen, efter Fradrag af

Udfæden, opgivet saaledes:

af de forskjellige Kornsorter . . . . . . . . . . . 35,643 Tdr.

af Potetes 28,643 Tdr., ansat, saaledes som ovenfor, i Korn til 9,547 -

45,190 Tdr.

 

 

Det antages at der kan uden Misregning tillcrgges, saaledes som for

Nordmøers Fogderi, 125 . . . . . . . . . . . . 9,038 —

54,228 Tdt.

3122 Tdr. Korn regnet pr. Individ gjør paa det anførte Folketal et Beløb af 59,209 Tdr., følgelig skulde

der udfordres en Tilførsel af 4,981 Tdr.

Fogden i Søndmøer beretter, at intet Præstegjeld i Fogderiet kan antages at kunne ganske brødføde sig

af egen Korn-avl, samt at Districtet i Middelsaar tiltrængcr et Tilskud af 10 à 12,000 Tdr., hvorimod Fog-

deriet formenes at avle af Potetes tilstrækkeligt eller dog næsten tilstrækkeligt til eget Behov.

Ved sidste Tælling udgjorde Fogderiets Folkemængde 27,178, og Avling, efter Udsædens Fradrag:

af de forskjellige Kornsorter . . . . . . . . . 59,062 Tdr.

af Potetes 34,987 Tdr., ansat i Korn med 123 . . . . . 11,662 —

70,724 lelU

Man tager sandsynligen ikke Feilved ogsaa her at tillægge 125 . . 14,145 —

84,869 Tot.

Efter foranførte Beregning af 372 Tdr. pr. Individ paa det ovemneldte Folketal ndkommer 95,123 Tdr.,

altsaa fornødent Tilskud af 10,254 Tdr., som omtrent svarer til det af Fogden opgivne Qvantunn

Egen Avl, og Tilskud af fremmed Korn, skulde saaledes udgjøre:

 

Avl af Korn og as Po- Tilskud. Tilsaunnen.

tetes, ansat i Korn.

Notdmøers Fogderi . -- . . 71,869 Tdr. 15,788 Tdt. 87,657 Tdt.

Romsdals Fogderi . . . . 54,228 — 4,981 — 59,209 —

Søndmøers Fogderi . 0 . . 84,869 — 10,254 — 95,123 —

2109663553 MM 2475887537

Folketallet i Nordmøers Fogderi var efter sidste Tælling omtrent 2000 mindre end i Søndmøers Fogde-

ri; Jordbrngsdrivten maae ansees at være i hiint Fogderi bedre end i dette; at dog Nordmøer skulde til-

trænge ei alene ligesaameget fremmed Korn som Søndmøer, men endog omtrent en halv Gang mere, kan

ikke antages for rigtigt, hvilket ogsaa erfares forsaavidt nærmere Forklaringer derom ere modtagne; saaledes

berettes at tiltrænges Korn-Tilskud: X '
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i Tingvolds Præstegjeld, hvor Agerbruget staaer tilbage i Hovedsognet, men har

tiltaget i Annersognet Øre . . . . . . . . . v. . . . . . 1000 à 1200 Tdr.

i Fredø Sogn i Christiansunds Præstegjeld . . . . . . . ' . . . s- 500 —

i Edø Præstegjeld, hvor der er en stor Deel Strandsiddere og Fiskere som ingen Jord have 1500 —

Stangvigs Præstegjeld avler i almindelige Aar det Fornødne af Havre, men maa kjøbe en Deel Byg,

hvis Avl ofte mislykkes. Oure Præstegjeld maa aarlig kjøbe en Deel Korn, men hvormeget er ikke opgivet.

Det samme er Tilfældet i Qværnæs Præstegjeld, der har mange Strandsiddere og Fiskere uden Jord. Af

' Potetes avle de ovenmeldte Districter, med Undtagelse af Edø Præstegjeld, der aarlig maae kjøbe omtrent

600 Tdr. af denne Artikel, det Fornødne til eget Forbrug, og Stangvigs Præftegjeld ogsaa til Salg. Om

Surendals og Sundals Præstegjelde er ovenfor meldt.

I Romsdals Fogderi afsætte de Handlende i almindelig gode Aar kun en ringè Deel Korn.

Ved foranstaaende Beregning maa dog bemærkes, at Folkemængden maa siden sidste Tælling være en

Deel tiltaget. 31,2 Tdr. Korn, skjønt af Havre og Byg, især det første, kan vel passende ansættes, saaledes

som ovenfor er skeet, pr. Individ, da en stor Deel af Amtets Indvaanere, især ved Havkanten, leve tillige

af Fisk. Kornsorbruget vilde ei ubetydeligen formindskes naar der brugtes mere af vegetabiliske og animaliske

Fødemidler; af de sidste saasom Kjød, Smør m. v. anvendes uu næsten alt til Afsætning.

I Nordmøers Fogderi avles ei Liin af nogen Betydenhed undtagen i Surendals og Sundals Præste-

gjelde; i det førstmeldte Præstegjeld maae denne Avl tillige ansees for at give en ei ubetydelig Indtægt.

Noget Hamp avles ogsaa i disse Præstegjelde. Liin- og Hamp-Avl gives i Nomsdals Fogderi kun i Næs-

setsPræftegjeld og Romsdals Thinglaug, og det blot for en ringe Deel, men ingensteds i Søndmøers Fog--

deri dyrkes Liin, og Hamp kun af Enkelte. Humle avles, og det kun til eget Forbrug, fornemmelig i Su-

rendals og Sundals Præstegjelde i Nordmøer, i Vedo og Volds Thinglauge i Romsdalen, og af nogle saa

Mænd-i Søndmøer.

Urtehauge er det sjeldent at see hos Almues111a11den. Dyrkningen af simple Rodværter saasom Gulerød-

der og Kaalrabi begynder at Udbrede sig i adskillige Præstegjelde i samtlige Fogderier; fra Stangvigs og Ting-

volds Præstegjelde skeer nogen Afsætning af bemeldte Artikler til Christiansund. I den senere Tid har en

Ikke-Almues1nand i Søndmøers Fogderi anlagt en Have, hvorfra afsættes forskjellige Haveværten

Frugttræhaver i Nordmøers Fogderi sindes fornemmelig paa Gaarde, som ere eller have været beboede

af Embedsmænd. Sognepræst Heyerdahl i Stangvigen lægger megen Vind paa Havevæsenet. Den af Ia-

cob Tokle i samme Præstegjeld i sin Tid anlagte, efter Egnens Vestaffenhed, ei ubetydelige Frugttræhave af-

giver nu en Deel Frugt af forskjelligt Slags til Salg Paa enkelte Steder i Sundalen haves en udmærket

Sort af Kirsebær, der, skjønt ikke i nogen Mængde, afsættes i Christiansund Med Frugttræers Plantning

og Opelskning vedbliver man i Romsdals Fogderi, undtagen i Agerø og Bo Præstegjelde ved Havkanten

I,Ørskougs Strandens og en Deel af Nordalens Præstegjeld i Søndmøers Fogderi — i hvilke D1st11c,

ter Frugttræers Opelskning har i de sidste Aar tiltaget — avles i gode Aar en ei ubetydelig Mængde af

Æbler og Kirsebær, der ved Afssætning i Aalesund m fl Steder, men, forsaavidt Æbler angaaer, især paa

Romsdals Marked, give en meget god Indtægt; i de sidste 4 Aar have nogle Mænd i Voldens Præstegjeld

ogsaa plantet Æble- og Kirsebær-Træer.

5. Lædrivi.

Med ordentlig Engdyrkning eller nogen Tid brugt Agerlands Udlægning i et passende Antal”Aar til Eng,

er, med enkelte Undtagelser, først i de seneste Aar gjort Begyndelse af Gaardbrugerne i Amtet af Al1n11eclas-

sen, da det for nogle Egne er forklaret, at eftersom Opdyrkning af Nyland fremskrider udlægges noget af

den gamle Agerjord til Eng. Det meste Hø, og det for en stor Deel af ringe Sort, tilveiebringes med stor
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Bekostning og Tidsspilde fra Myrer og Fjeldslaatter, og er Høaannen som oftest ikke tilendebragt naar Korn-

skuren maa begynde. Dette maa have en skadelig Indflydelse paa Fædrivten, og det saameget mere isom det

Foder, der- under en saa langvarig Slaat indsamles, i større eller mindre Grad maa blive beskadiget forinden

det kommer under Tag eller i Stak. Da det dyrkede England saaledes i Almindelighed endnu blot bestaaer

af smaa Strækninger mellem eller nedenfor Agrene, der formedelst”den idelige Brug tiltrænge al den falden-

de Gjødning, maa der blive et stort Misforhold mellem Agerlandet og Englandet (det dyrkede).

Gode Havnegange have, i Nordmøers Fogderi, Surendals og især Sundals Præstegjeld, i Romsdals

Fogderi, en Deel af Gryttens og Næssets Præstegjelde, i Søndmøers Fogderi, samtlige Præstegjelde med

Undtagelse af Harams, Borgunds, Herrø og en Deel af Ulfsteens Præstegjeld. Saaledes assættes en bety-

delig Deel Fedevarer fra Surendals og Sundals Præstegjelde (det sidste bekjendt for dets gode og vel behand-

lede Smør) deels til Christiansund tog deels til Trondhjem; fra bemeldte Præstegjelde saavelsom fra andre

Districteei Fogderiet forsynes derhos Christiansund tilstrækkelig med Slagteqvæg af alle Sorter, hvoraf des-

”uden afgaaer en ei ubetydelig Deel fra Surendalen og fornemmelig fra Sundalen til Trondhjem.

Lensmanden i Sundalen opgiver at dette District afsætter aarlig omtrent 400 Voger med Fedevarer.

Edø Præstegjeld, der, som foran anmærket, har mange Strandsiddere og Væhrmænd, kan ei selv producere

det Fornødne af bemeldte Slags Varer. Paa Romsdals Marked bliver en ikke ubetydelig Deel Fedevarer af-

sat, især fra Gryttens og Næssets Præstegjelde, til Trondhjem og Christiansund. Molde forfynes med Fe-

devarer fornemmelig fra Romsdals Fogderi, men tildeels ogsaa fra Søndmøer. Fogden 'i Søndmøer antager

at dcr fra Fogderiet udføres aarlig 20 à 30 Jægtladninger med Fedevarer, foruden hvad der afsættes i Aa-

lesund og tildeels i Molde, til Trondhjem, Christiansund og Bergen. Borgunds Sogn og Harams Præste-

gjeld tiltrænger Fedevarer andetsteds fra, den indre Deel af Borgunds Sogn formedelst Jordbrugenes Ubety-

delighed, og den ydre Deel samt Harams Præstegield af Mangel paa egne Havnegange, der gjør det til en

tvingende Nødvendighed for Beboerne at lade deres Kreature om Sommeren græsse langt afsides i andre

Bygder.

J nogle Egne er Kreaturholdet blevet noget formindsket formedelst indtrufne mislige Foderaarz enkelte

Steder er Faarenes Antal blevet forringet ved udbrudt Sygdom mellem dem. Hvad Nordmøers Fogderi an-

gaaer-, antager dog Fogden efter de indhentede Forklaringer, at Kreaturholdct i det Hele taget er betydelig

større end Opgaverne ved Tællingen i 1835 lydespaæ For Romsdals Fogderi har den forrettende Foged

meddeelt den hermed følgende Tabel til Oplysning i ommeldte Henseende. Fogden i Søndmøer an-

seer Opgaverne for dette District i 1835 om Kreaturholdet for temmelig paalidelige, dog tilføier han at

der for Voldens Præstegjeld efter den af Districtets Lensmand givne Forklaring tilkommer 600 Storfæ, 1100

Faar, 1500 Gjeder og 50 Sviin. For Borgunds Præstegseld har Sognepræsten i November f. A. til Am-

tet opgivet, at Kreaturholdet da var følgende: 623 Heste, 4261 stort Qvæg, 6641 Faar, 1516 Geder og

761 Sviin.

Til Forbedring af Hesteraeen, som dog i flere Egne af Amtet ansees for god, vides intet i den senere

Tid atvære foretaget, naar undtages at Lensmand Neergaard i Øre Sogn i Nordmøer skal ved at anskaffe

en stor Hingst, ventelig af god Race, have bevirket at flere Bønder i Sognet have tillagt sig større og bedre

Hopper, og da disses Føl ere blevne godt betalte, kan det haabes at Hesteavlen med Tiden vil blive til en

ikke ringe Indtægt for Bygden, medens denne hidtil har havt en trykkende qugivt med at anskaffe tienlige

Heste andetstedsfra.

Til Qvæg-Racens Forbedring er efter de givne Forklaringer intet foretaget i de sidste 5 Aar. En Blan-

ding af norske og engelske Faar haves i adskillige Egne af Amtet. De enkelte Foretagender i Periodens Løb

til Faareracens Forædling ere opgivne at have bestaaet i følgende: i Nordmøers Fogderi har Handelsmand
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Lossius i Oure Præstegjeld anskaffet Faar af spansk Race fra Tutterøen ved Trondhjem, og siden uddeelt de

tilkomne unge Vædre; Lensmand Neergaard har virket paa samme Maade i Øre Sogn ved at anskaffe elec-

torale Faar af det Slags ”som haves paa Jarlsbergs Hovedgaard; i Halse Sogn haves nu ogsaa nogle Faar

af den spanske Race fra Tutterøen. J Søndmøers Fogderi i Ørskougs Hovedsogn have den forhenværende

Sognepræst, Provst Kaurin og Landhandler Wensell indført fiinuldede Faar og bidraget til denne Races Ud-

bredelse i Sognet. Det nytter for øvrigt lidet at Almuesmanden tillægger sig Faar af bedre Race, naar han

ei tillige indrettet større og luftigere Faarehuse end de som almindelig forefindes.

At der i Amtet produceres af Uld hvad der udfordres til Huusbrug, maae antages; i Sundals Præste-

gjeld er Uldproduetionen endog en Deel større, da der tilvirkes en ikke ubetydelig Deel Vadmel, til Afsætning 8

fornemmelig i Christiansund. I Almindelighed holdes flere Kreature end som forsvarligeti kunne ventes sødes;

en Begyndelse til det Bedre i denne Henseende er gjort i Halse Sogn i Nordmøer, og i Ørskougs Sogn

i Søndmøer.

Med nogenlunde Sikkerhed at opgive Forholdet mellem Besætning og Korn- samt Potetes-Avling er van-

skeligt; for Romsdals Fogderi formener den constit. Foged at det kan, som almindeligst, antages, at en

Gaardsavling af 50 Tdr. Korn og 25 Tdr. Potetes staaer i omtrentligt Forhold til en Besætning af 1 à 2

Heste, 10 à 12 Storfæ cungfæ indbefattet), 20 à 30 Smaafæ og 2 Sviin. Sognepræsten til Oure i Nord-

møer, Provst Buschmann, antager som det almindeligste i dette Præstegield, at fot hvett stott Fæktentut2 Hefte

derfra undtagne, avles 3de Tdr. Korn; at dette Præstegjeld af Potetes avler det Fornødne til eget Behov;

er ovenfor anført.

Tanune Reensdyr gives ikke i Amtet.

6. Skovdrivt.
.

Nordmøers fordum skjønne Fata-Skove ere Tid efter anden ved en uskjønsom Benyttelse blevne haardt

medtagne. Surendals, Stangvigs og Tingvolds Præstegjelde ere de eneste i Fogderiet der afgive Skovpro-

ducter til Udskibuing. De øvrige Præftegjelde, med Undtagelse af nogle Tracter ved Havkysten, der ere saa-

godtsom skovløse, have ikke mere Skov end fornødent til eget Brug, paa den Veed, af forskjellig Sort, nær,

som ashændes i Christiansund, hvilken By dog fornemmelig forsynes med denne Artikel fra Stangvigs og

Tingvolds Præstegjelde. Skovdrivten maa paa enkelte Undtagelsernær, nemlig fra de Skove, som have en sær-

deles beqvem Beliggenhed, ansees lidet lønnende. Vedkommende Tabel udviser at Fogderiet har 15 privile-

gerede Sange og 113 Bygdesauge, af hvilke sidste dog 4 i Ovinqvenniet have været nedlagte', — ansatte i

Skjørsel for 1437122 Tylt. I de sidste 5 Aar er efter ,Lensmændenes Opgaver produceret omtrent 66.10

Tylter Planker og 3563 Tylter Bord, hvilke fornemmelig ere afsatte i Christiansund. Desuden ere iStang-

vigs Præstegjeld i 1840 tilvirkede 150 Tylter Skibskroge til en Værdi af 6 à 7 Spd. pr. Tylt, samt aar-

lig iPeriodens Løb omtrent 35000 Alen Skibsplanker, skaarne med Haandsaug, som ere blevne afsatte i

Christiansund, Trondhjem og Bergen.

Kul og Tjære tilvirkes, med Undtagelse af de furuskovløse Oværnæs og Edø Præstegjelde, til eget Brug,

og i Tingvolds Præstegjeld ogsaa noget til Salg i Christiansund. Paa Udøerne i Edø Præstegjeld benyttes

fornemmelig Torv til Brænde, hvortil den paa enkelte andre Steder for ”en Deel ogsaa anvendes

ITingvolds og Stangvigs Præstegjelde, og især det første, forarbeides en betydelig Deel Tønder, hvilke

afsættes i Christiansund.

Kun af liden Betydenhed ere Furuskovene nu i Romsdals Fogderi;, de vigtigste ere, i Bedø- Præstegjeld '

paa Øen Sækken og paa Gaarden Vestnæs, i Næssets Præstegjeld paa Gaardene Gussiaas, Aafløi og Aa-

ram, og i Bolsø Præstegjeld paa Gaardene Hovdenak, Røvig, Solemdal, Sotaa ogQvamz den beneficerede

Gaard Steenløs i sidstmeldte Præstegjeld har ogsaa god Skov. Ganske skovløst er intet Præstegjeld i Fog-
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deriet, men Agerø og Bo Præstegjeld have dog kun ubetydeligt af Skov. Efter vedkommende Tabel ere i Fogderiet

18 privilegerede og 17 uprivilegerede Sange, tilsammen 35, af hvilke de 6 have i de sidste Aar været ned-

lagte; de ere tilsammen ansatte til en Skjorsel af 6,352 Tylter. Den forrettende Foged bemærker at Mæng-

den af det tilvirkede Prodnet maa have været langt større end som i Tabellen er angivet, da Haandsang-

blade i disse Egne nu ere blevne meget almindelige, fornemmelig ved Bjelke- og Plankelasien

Trælasten, til Udskibning, af Planker og Bord, og i den senere Tid tillige af Bjælker, afsættes iMolde,

noget ogsaa i Bergen. Af de romsdalste Skove forsynes derhos Søndmøers Fogderi med Huustømmer, Plan-

ker, Bord og'Honer, hvilket medfører en gavnlig Samhandel, hvorimod Skovdrivten for at ndbringe Pro-

ducter til Udskibning neppe kan, efter rigtig Beregning, svare Regning.

Fogderiet, med Undtagelse af Agerø og Bo Præstegjelde, er tilstrækkelig forsynet med Brænde as for-

skjellige Træsorter, tillige til Afsætning i Molde; fra Aalesund hentes ogsaa stundom Brænde fra dette Fog-

deri. I de benævnte 2de Præstegjelde benyttes Torv for det Meste til Brænde. Birkeskovene afgive ei til-

strækkelig Tag-Næver til Fogderiets Behov, med hvilken Artikel man derfor for en Deel bliver forsynet fra

Oplandet i Christians Amt-

Af Kul og Tjære tilvirkes det Fornødne for Fogderietz noget Tjære afsættes ogsaa i Molde. En stor

Deel Tønder, Baand og Baandstager',forarbeides i Skovegnene og afsættes i Molde, tildeels ogsaa i Chri-

stiansund og Aalesund. '

I Søndmøers Fogderi gives knn lidet af Furnskovz dermed ere blot enkelte Districter forsynede, nemlig

en Deel af Borgnnds Præstegjeld, Ørskongs, Strandens og en Deel af Norddalens Præstegjeld, samt Vol-

dens Præstegjeld. ”Antallet af de i Fogderiet værende Sange er 36, hvilke alle kun skiære til Districtets For-

nødenhed. Den foreskrevne Tabel om Sangbrug og andre Industrianlæg har Fogden ikke meddeelt. At Fog-

deriet erholder Forsyning af Bygningstømmer og andre Træmatericllier fra Romskals Fogderi, er nys oven-

for berørt. Aalesund og de mere eller mindre fkovløse Egne i Districtet — hvilke dog fornemmelig bruge

Torv til Brænde -7- forsynes fra andre Egne i Fogderiet med Beed-af Birk, Asp m. v.; Birkeskovene skal

være i Aftagende. En stor Deel af den Næver, der udfordres til Tages Tækning, indkjøbespaa Romsdals Mar-

ked, dertil nedbragt fra Oplandet. Af Kul brændes, hvor dertil haves Adgang, en Deel, men for det Meste

blot til eget Forbrug. Tjære melder Fogden ei at tilvirkes i Fogderiet, saavidt ham bekjendt.

(2. Lisbeti.

Hvad Fogden i Nordmøer har for dette District i hans Beretning meddeelt angaaende Fiskerierne og

sammes Udbytte anseer Amtet det hensigtsmæssigen fnldstændigen her at indtage saaledes: à

„Fiskeri drives som Hovednæring i Qværnæs, Edø og Oure Præstegjelde samt en- Deel af Fredø Sogn.

Forøvrigt deeltager en ikke ubetydelig Deel af Indvaanerne i Øre og Halse Sogne ogsaa i Fiskeriet. De

Fiskerier, som hovedsagelig drives, ere Vaar- Torsk- Sei-' og Sildefifkeriet. Disse Fiskerier drives i det Hele

taget med Iver og vistnok med Indsigt. Dog har jeg ikke bragt i Erfaring at Forsøg have været gjorte til

Opdagelse af ny Fiskegrnnde," eller til betydelige Forbedringer i Fiskeredskaberne eller disses Anvendelses Me-

thode. Efter Lensmændenes Judberetuinger antages Vaar-Torske-Fiskeriet at have indbragt i Periodens Løb:

i Onre Præstegield:

fot1836 ..........g..... 480Spd.

- 1837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 —

- 1838 0 0 0 0 0 0 0 '0 0 0 0 0 ø' 0 0 260 —

f- 1839 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 1211 —

- 1840 0 0 0 0 0 0 0 (0 0 0 0 0 0 4.80 '-
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J Qværnæs Præftegjeld antages aarlig i Periodens Løb at være sisket 30,000 Voger

Torsk, og da Fisken her almindelig har været solgt raa, til en Gjennemsnits-Priis af 1 Ort

pr. Vog, udkommer for de o1nhandlede5 Aar . '. . . . . . . . . 30,000 Spd.

J Edø Præstegjeld antages i Periodens Løb at være tilvirket af Vaartorsk eller Skrei

til Klipfisk 50,000 Voger, der som Kjøbmandsvare ere udbragte til enGjennemsnitspriis af 1

Spd. pr Bog er . . . . . . . 50,000 Spd.

og 10,000 Voger Rundfisk solgt til en Gjennemsnitspriis af 4 Ort pr. Vog er . . . 8,000 Spd.

JEdø Præstegjeld tilvirkes den største Deel af Vaartorsken til Klipfisk eller sælges saltet.

At Bønderne selv virke den fangede Fisk til Klipfisk eller Tørsisk er det Fordeelagtigste for dem.

At dette ikke ogsaa skeer ved Fiskevæhrene i Qværnæs Præstegjeld og paa Grib hidrører for-

meentlig fra at man paa disse Fiskevæhre ei kan erholde Plads til at salte Fisken. Hvad

Udbyttet har været for de øvrige Præstegjelde, der tildeels have tiltaget i dette Fiskeri, derom

savner jeg Opgave, dog skal Udbyttet for Halse Sogn kunne anslaaes til omtrent 1200 Vo-

”ger aarlig.

Tilsammen Udbyttet ,for de 3 omhandlede Præstegjelde af den fangede Vaartorsk

i Periodens Løb . . . . . . . . . . . 190,808 Spd.

Hvad der er udbragt for Rogn og Tran af dette Fiskeri savnerjeg, med Undtagelse af

for Edø Præstegjeld, Oplysning om. For dette Præstegjeld antages at være virket Rogn i

Gjennemsnit aarlig 300 Tønder, er for5 Aar, 1500 Tønder, solgt til en Gjennemsnitspr1is

af 2122 Spd. pr. Tønde, udgjør . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,750 Spd.

og Tran, i Periodens Løb omtrent 200 Tønder aarlig, 1000 Tønder solgt til en Gjennem-"

snitspriis af 10 Spd. pr. Tønde, udgjør . . . . . . . . . . 10,000 Spd.

I Forhold hertil kan formeentlig Udbyttet for Tranog Rogn for de øvrige heromhand-

lede 2def Præstegjelde ansættes saaledes.

forOværnæs Præstegjeld i Periodens Løb 1000 Tønder Rogn udgjør efter en Gjennemsnits-

priis af2½ Spd. pr. Tønde . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 2,500 Spd.

og 800 Tønder Tran à 10 Spd. pr Tønde . . . . . . . . . . . . 8,000 Spd.

I Oure Præstegjeld maa formeentlig antagesi Periodens Løb at være tilvirket i det

mindste 100 Tønder Rogn à 2112 Spd. pr. Tønde . . . . . . . . . ; . . . 250 Spd.

og 80 Tønder Tran à 10 Spd. . . . . . . . . . . . 800 Spd.

Efter denne Beregning har Udbyttet i Periodens Løb af Vaar-Torske-Fiskeriet for oven-

nævnte 3de Præstegjelde saaledes i det Hele været . . . . . . . . . . . . . 116,108 Spd.3

 

 

Skjønt denne Beregning vistnok er Intet mindre end nøiagtig, er den dog sormeentlig tilstrækkelig til at

vise af- hvormegen Vigtighed denne Næringsgreen er ikke alene for Fogderiet men og i almindelig statsoe-

conomisk Henseende. Jeg troer imidlertid athave"f11ld Føie til at antage at Opgaverne ingenlunde ere for

høie, men tvertimod for lave; i alle Fald er ikke medregnet hvad der af den fangede Fisk er forbrugt in 11811111-3

til Præstegjeldenes eget Behov, hvoriblandt jeg ikke skulde lade uberørt, at Fiskehovederne afgive en vigtig

Hjelp til Kreaturenes Fodring. I denne Hensigt tørres og opbevares Fiskehovederne og gives Kreaturene

kogte med Vandet eller Suppen over og, befordre meget Melkningen hos Køerne. Lensmanden i Oure an-

giver selv at han antager hans Opgave over Udbyttetaf den fangede Fisk vilde komme Sandheden nærmere

ved at forøges med '24 Deel. Hans Opgave er imidlertid støttet paa Tiendeasgiftens Størrelse, hvilken Afgift

han for Kirkens Vedkommende i Periodens Løb har oppcbaaret. Den opgivne Sum 116,108 Spd. maa
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saaledes formeentlig antages som den mindste, der som Udbytte af Vaartorskefiskeriet er kommen de omhand-

lede Præstegjelde tilgode i Periodens Løb. Man skulde saaledes ledes til at troe at dette Fiskeri alene maatte

foranledige en betydelig Velstand i vedkommendeDistricterz dette er imidlertid ikke Tilfældet og enkelte Aars

Vaar-Torske-Fiskerier have endog neppe været lønnende. Imidlertid er dog Velstanden saavel ved disse

som de andre Fiskerier temmelig stegen i de senere Aar, især i Edø Præstegjeld, hvor Fiskeriet ogsaa er dre-

vet med størst Fordeel, paa Grund af at Almuen der, som foranført, selv virker Fisken til Kjøbmandsvarer.

Ville Fiskerierne fremdeles slaae til, som hidtil, Under samme heldige Conjuneturer, tør man vistnok haabe, at

de omhandlede Districter ved en fornuftig Oeconomi ville tiltage betydelig i Velstand.

Jeg skulde her ikke lade uberørt at en af de Omstændigheder, der, saavidt jeg har havt Anledning til at

erfare, have havt en heldig Indflydelse paa Fiskepriserne for den fiskende Almue, er den, at Spanierne og

Portugiserne have begyndt selv at hente sin Fisk i Christiansund, hvorved en sikkrere Afsætning af Varerne

har været opnaaet og saaledes ogsaa høiest mulig Priis været tilstaaet Fiskerne. At Skibsfarten derimod derved for

Christiansunds Vedkommende har lidt et betydeligt Skaar, staaer formeentlig ikke til at nægte. For ret at

kunne bedømme i hvilken Grad dette Fiskeri er indbringende for den fiskende Almue, vilde det være nødven-

digt at have en Oversigt over de nødvendige-Bekostninger derved. Jeg har ogsaa gjort mig Umage for at

erholde de nødvendige Oplysninger hertil, men maa beklage, at dette ikke i den korte Tid har kunnet lykkes

mig; thi man støder her paa den Vanskelighed, at Almuen selv ikke veed at gjøre sig en fuldstændig Bereg-

ning derover. Til en Prøve skal jeg dog ikke undlade at meddele hvad jeg dertil har kunnet samle, da dette

dog idetmindste vil give en Idee om de Bekostninger, dette Fiskeri fordrer.

Efter den Oplysning, jeg har været istand til at erholde, besøges Fiskevæhrene inærnæs Præstegjeld af

60 Baade med 6 à 7 Mands Besætning. De Baade, der kun have 6 Mand, have dog almindelig en saa-

kaldet Betjent med, saa at Baadene i det Hele ere besatte med 7 Mennesker, men Betjenten har kun halv

Udrustning og halvt Lod i Fiskeriet. Til en Baad paa 7 Mand udfordres 42 Garn, hvoraf det Halve er i

bestandigt Brug, og til en Baad paa 6 Mand 38 à 40 Garn paa samme Maade, desuden 2de saakaldte

Garn-Iler, hver paa 120 Favnes Dybde. En saakaldet Torskegarns-Baad har en Værdi fra nyt af, af om-

trent 40 Spd. og antages at kunne vare i 20 Aar. Følgelig har den i 5 Aar tabt i Værdi 10 Spd., der

for60Baadeudgjør 600Spd.

Et nyt fuldstændigt Torskegarn ansættes til en Værdi af 2Spd. Linet i Garnet anta-

ges forslidt ved 3 Aars Brug, og at indsætte nyt Liin i de gamle Touge8 og Kavler regnes

at koste 1 Spd., og efter andre 3 Aars Brug ere saavel Tougene som Linene forslidte.

Antages nu at disse 60 Baade hver have 40 Garn, udkommer saaledes for 2400 Garn

 

à2Spd. . . . . . . . . . . . . 4,800 Spd.

For at indsætte nyt Liin efter 3 Aars Forløb à 1 Spd pr. Garn . 2,400 -- 1

7,200 Spd.

Denne Capital maa ansees forbrugt i 6 Aar altsaa i denne Beregning opføres for 526 Dele 6,000 Spd.

Hver Baad maa desuden have 2de fuldstændige Garn-Iler, der have en Værdi af om-

trent 16 Spd., er for 60 Baade 960 Spd.

Da disse ogsaa efter 6 Aars Forløb ansees forslidte bliver i denne Beregning at opføre for 516 Dele 800 Spd.

Til Baadenes Besætning maa regnes 400 Mand, der til Fiskeriet, medregnet den Tid

Hen- og Hjemreise udfordrer, i det Mindste maa anvende 50 Arbeidsdage. Naar Arbeidsløn-

nen for hver Mand ansættes til 1 Ort 4 ß. pr. Dag, udgjør Arbeidslønnen for omhandlede

Tidsrum 4,666 Spd 80 ß. eller for5 Aar . . . . . . . . . . . . .. . 23,333 Spd.40ß.

Tilsammen 30,733Spd.40ß.
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Transport 30,733 Spd. 40 ß.

Efter foranstaaende Opgave over den fangede Fisk er iPeriodens Løb udbragt, for

Rogn og Tran indberegnet, til „ . . . . . . . . . . . . . . 40,500 Spd. - ß.

Altsaa har efter denne Beregning Vaar-Torske-Fisker1'et i Periodens Løb givet et

Overskud for Qværnæs Præstegjeld af . . . . . . . . . . 9, 766 Spd. 80 ß.

Ved Beregningen maa forøvrigt bemærkes, at Intet eropført for Tab ved ulykkelige Hendelser, hvilket

Tab dog formeentlig beløber sig til nogle hundrede Daler. Vel er denne Beregning, som forhen anført,

langtfra nøiagtig, men den vil formeentlig dog kunne tjene til, at man kan gjøre sig et mere tydeligt Begreb

om den reelle Fordeel, der ved dette Fiskeri tilslyder Fiskerne, ligesom jeg ogsaa troer, at, ere Omkostningerne

lavt anslaaede, er Udbyttet det ogsaa. Men selv om Udbyttet havde givet et mindre heldigt Resultat, ligger

dog en stor Fordeel for Districtet alene i Anledningen til Arbeidsfortjenesten.

I Edø Præstegjeld drives ikke Fiskeriet med Garn, men med hvad man kalder Dybsangler eller Snøre.

Denne Fiskemethode fordrer altsaa ingen synderlige Udrustningsomkostninger. For Sammenligningens Skyld

skal jeg ikke undlade at meddele den Underretning om Udbyttet af det omhandlede Fiskeri for dette Præstegjeld,

som jeg har kunnet tilveiebringe, bemærkende, at om Tilforladeligheden af denne Beregning gjelder det samme

som ovenfor er sagt; altsaa i Edø Præstegjeld antages 300 Baade, fireaarede, seraarede, otteaarede og ti-

aarede at anvendes i dette Fiskeri, med en- Besætning af 2, 3, 4 og 5 Mand og kan antages i Gjennem-

snit at beskjæftige i Fiskeriets Tid 1050 Mand, der kan antages saaledes fordeelte paa Baadene:

50 Baade à 2 Mand . . 100 Mand.

100 Baade à 3 Do. . . 300 —

100 Baade à 4 Do. . ; 400 —

50 Baade à 5 Do. . . 250 —

er 1050 Mand.

Naar nu Fisketiden ansættes til 50 Arbeidsdage à 1 Ort4ß. pr. Mand og Dag, udkommer for Arbeids-

 

 

 

penge i Periodens Løb . . . . . . . . . . . 61,2501S”pd.

Efter foranstaaende Beregning er i samme Tidsrum Fisk, Rogn ogTran udbragt til. 71,750 —

Følgelig har efter denne Beregning Vaar-Torske-Fiskeriet i Periodens Løb givet et Ud-

bytte eller Gevinst for Edø Præstegjeld af. . . . . . . . . . . . 10,500 Spd

Da de Baade og Redskaber, som dertil anvendes, ere de sædvanlige og følgelig næsten gaae i daglig

Brug, har man ondt for at bestemme nogen passende Sum for Slitagen Under Vaarfiskerietz jeg formener

dog, at den ansættes høit nok, naar man for hele Perioden regner 500 Spd.

Gribs Fiskevæhr er det betydeligste Fiskevæhr i Fogderiet og besøges tildeels af Fiskere fra Fogderiets

samtlige Præstegjelde, saaledes at her skal almindelig i Vaarsiskeriets Tid være samlet henved 800 Mand, ja

undertiden endog mere. Jeg har hørt at man kan anslaae Vaar-Torskefangsten ved dette Væhr aarlig til

mellem 35,000 og 40,000 Voger raa Fisk foruden Rogn og Tran, men jeg har ikke seet mig istand til for

Nærværende enten herom eller om Fiskeriets Tilstand der i det Hele, at erholde nogenlunde tilfredsstillende

Efterretninger, uagtet jeg har henvendt mig til en Mand, som derom paa Grund af Forholdene bedst veed

og kan vide Besked, hvortil Aarsagen formeentlig er at andre Forretninger have i denne Tid hindret ham fra

dertil at finde et beleiligt Øieblik-. Man kan ellers formeentlig beregne Brutto-Udbyttet for Periodens Løb

nogenlunde sandsynligt saaledes:

Raa Fisk aarlig 40,000 Voger er for 5 Aar 200,000 Voger, solgt til en Gjennemsnits-

priisà10rtprVog ......................40,000Spd.

1200TønderRogn321thpd .. . . . . . . . . . . . . . . .'.243,000 --
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Transport 43,000 Spd.

850'TønderTranà10Spd. . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . 8,500 —

Tilsammen 51,500 Spd.

der, som anført, i større og mindre Grad er fordeelt paa Fiskere fra Fogderiets"samtlige Præstegjelde, dog

hovedsagelig i Qværnæs Præstegjeld, Øre, Fredø og Halse Sogn. Næst Vaartorske-Fiskeriet er Sildesiske-

rietxèdet Vigtigste, og foregaaer i Almindelighed i Oure Præstegjeld. Hvad man har fisket i de øvrige Præ-

stegjelde, har i mange Aar, ja i Mands Minde, været høist ubetydeligt før 1839 og 1840, da Silden gik

ind i Stangvigs-Fjorden og foranledigede et temmelig betydeligt Fiskeri der. Efter Indberetningerne fra Lens-

mændene maa Sildefisteriet i de senest forløbne 5 Aar have været heldigere end i mange Aar forhen, hvilket

ogsaa har havt til Følge, at flere Noderg ere ansiaffede, og saaledes Drivten udvidet. Lensmanden iOure

oplyser, at formedelst de senere Aars heldige Sildefiskerier og tiltagende Velstand gjelder nu 1212 Deel af et

Sildenotbrug 100 Spd., medens den for 6 à 7X Aar siden blev kjøbt og solgt for 40 à 50 Spd. Af saa-

danne Sildnotbrug har Oure Præstegjeld 12, der i,7 à 8 Ugers Tid hver Sommer sysselsætter 150 Mand.

En betydelig Deel Sild fanges ogsaa med Garn, men den med disse fangede Sild staaer som Handelsvare

tilbage for den, der er fanget med Nodt. Den Sild, der fanges i nogen Mængde, sælges almindelig i raa

Tilstand til Skippere fra Christiansund og Bergen, som til den almindelige Fisketid indfinde sig paa de al-

mindelige Fiskepladse. De Varer, Bønderne selv tilberede, skulle i Almindelighed være mindre godt virkede

Lensmanden i Oure Præstegjeld opgiver at have hævet Tiende af følgende Summer, indkomne ved Salg af

Sild :'

 

fot1836.................. 6,687Spd.60ß.

fot1837...........:......4,917—-

for 1838 . 0 . . . . . . '. . . 0 . . . . . 0 1,710 — - -

fot1839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,301 — - -

fot1840 . . . . . . . . . F. . . . . . 1,800 — - -

 

Tilsammen 22,415 Spd 60 ß.

Denne Sum mener Lensmanden maa, for at komme Sandheden nærmere, passende

kunne forøges med 124 Deel. Til Præstegjeldets eget Behov antager Lensmanden er

forbrugt aarlig omtrent 2000 Tønder, hvoraf ei Tiende er beregnet.

I Edø Præftegjeld antages efter Lensmandens Judberetning fanget i Periodens

Løb omtrent 4000 Tønder Sild, hvoraf 1500 Tønder forbrugt i Bygden, og Resten

solgt til en Middelpriis af 2 Spd pr. Tønde, udgjør . . . . . 5,000 Spd. ,z ß.

JHalse Sogn har efter Lensmandens Opgivende i 1839 været fisket omtrent

2000Tønder, for det Meste .Kjøbmandssild, der er solgt til en Middelpriis af 2 Spd.

12ß pr Tønde, udgjør . . . . . . 4,200 Spd. - ß.

og i Stangvigs Sogn i 1840 omtrent1000Tønder, der kan ansees omsat til enMid-

delpriis af 1 Spd. 3 Ort, udgjør . . . . . . . 11,600 Spd. - ß.

J disse tvende Sogne har man ikke i Mands Mindevidst af saadant Fiskeri. '

J Oværnæs Præstegjeld antager Lensmanden at Sildefiskeriet i de seneste 5 Aar

har indbragt mindst . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 Spd. - ß.

JØre Sogn har i 1810 været fisket omtrent400 Tønder, hvoraf de 200 Tøn-

der ere afsatte til Christiansund. Prisen opgives ikke, men formodes omtrent 6 Ort

pr.Tønde,udgjør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Spd. -ß.

37,435 Spd. 60 ß.
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De øvrige Præstegjelde i Fogderiet have ikke deeltaget i Sildefiskeriet, uden forsaavidt enkelte have søgt

hen til Steder, hvor Sild fanges, for med Garn at fiske til Husbehov.

I det Hele maa saaledes antages at Sildefiskeriet i det Mindste har indbragt i de omhandlede 5 Aar

for Sild, der er afsat til Kjøbmændene . . . . . . . . . . . . . . . 37,435 Spd. 60 ß.

Seisisketietz som dernæst er af meest Vigtighed, foregaaer hovedsagelig ved Gribs Fiskevæhr og Grun-

dene i Qværnæs og Edø Præstegjelde. Øre og Fredø Sognes Indvaanere deeltage temmelig ivrige i dette

Fiskeri, der fordetmeste-foregaaer med saakaldet Søkkenodt, men om Udbyttet derved for disse Sogne har

Lensmanden ingen Oplysning meddeelt.

JQværnæs Præstegjeld antager Lensmanden at Seifiskeriet har indbragt 200 Tønder Tran aarlig8 10

Spd. pr. Tønde, er for 5 Aar . . . . . . . . . 10,000 Spd.

og 4000 Voger Tørfisk aarlig er for 5 Aar 20,000 Bøger à 1 Ort 6 ß. pr. Vog, belø-

dertil...........................5,000Spd.

Tilsammen 15,000 Spd. i

J Edø Præstegield har Lensmanden opgivet Udbyttet af Seifiskeriet for de omhandlede 5 Aar saaledes:

 

Stotsei, 400 Bøger, solgt til en Middelpriis af 78 ß. pr. Vog, udgjør . . . . 260 Spd. - ß

Middelssei, 800 Voger til Middelpriis 33 ß. pr. Bog udgjør. . . . . . . . 220 — - ß

Smaafei, 2000 Vogeta 206. pt Vog, givet . . . . 333 — 60 ß

”Saltet Sei, 1000 Tønder, hvoraf det Halve antages solgt udenbygds til Middelpriis

1 Spd. 24 ß. pr. Tønde, udgjør . . . . . . . . . . . . . . . 600 — - ß.

Tran, 200 Tønder à 10 Spd. pr. Tønde . . . . . . . . . . . . . 2000 — - ß-
 

- Tilsammen 3413 Spd. 60 ß.

Efter disse Beregninger har i de omhandlede 5 Aar, forsaavidt Opgaver haves, Vaar-Torske-Fifkeriet

indbragt.....................
...167,608Spd.-ß.

Sildefifkeriet................
.....

37,435—60f3-

Seifiskeriet...............
.......

18,413—60ß.

Tilsammen 223,457 Spd. - ß. 39"

for Varer, der næsten udelukkende ere afsatte til Kjøbmændene, hvorhos det er at mærke, at denne Sum for-

meentlig maa ansees at være meget for lavt ansat i Forhold til hvad disse Fiskerier i Virkeligheden have

kastet af sig. De øvrige Fiskerier ere af mindre Betydenhed, vel hovedsagelig fordi de ikke drives som Ho-

vednæring. Det skulde saaledes synes som Sommer-Torskefiskeriet, Lange,- Haakjærring- og Brygde-Fiskeriet

maatte kunne drives med Fordeel, naar Nogen lagde Vind derpaa. At dette ikke skeer, maa formeentlig deels

tilskrives at man ei kjender nøie til Fiskegrundene, deels at disse Fiskerier, for at drives med nogenlunde Ud-

figt til Fordeel, fordre større Udrustning end Bønderne enten kunne eller tør vove paa, og- deels at den

største Deel, ja næsten udelukkende de Fiskere, der have nogen Formue, ere Gaardmænd og saaledes maae anvende

den Tid, hvorpaa saadant Fiskeri egentlig skulde finde Sted, til Gaardens Drivt. Somtnertorskefiskeriet dri-

 

 

' Af en Kjøbmand i Christiansund, som staaer i megen Handelsforbindelfe med Seifiskerne i Qværnæs, er det mig

senere bleven sagt, at naar LensmandensOpgave, der er bygget paa et Anslag af 4 TønderTran aarlig for hvert af

50 Nodtbrug, forøges til det Dobbelte, ansættes Udbyttet formeentlig lavere, end det i Virkeligheden har været, og

vil efter dette Udbytte af Seifiskeriet for Qværnæs Præftegjeld i de omhandlede 5 Aar have indbragt mindst

30,000 Spd.

" Efter Anmærkningen foran ved Lensmandens Opgave af Udbyttet af Seifiskeriet for Qværnæs, vil Summen udgjøre

238,457 Spd.

q-
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saaledes alene til Huusbehov og Lange-Fiskeriet næsten aldeles ikke. Brygde- og Haakjærring-Fiskeriet er al-

deles nedlagt. J Edø Præstegjeld kan antages, at der i Periodens Løb er virket til Kjøbmandsvare 500Vo-

ger Langer og 500 Voger Rodfkjær. Larefiskeriet drives her i Fogderiet næsten udelukkende i saakaldte Vor-

per, der findes i Oure og Tingvolds Præftegjelde. Dette Fiskeri har i de 3 seneste Aar mislykket-8, uden at

man veed dertil at angive Aarsagen. For en Deel formodes Veirliget at have havt Indflydelse derpaa, men

den sandsynligste Aarsag er, at Laren ei i nogen betydelig Mængde har søgt Kysten, men hvad der hertil er

Aarsagen, derom kan Ingen yttre nogen Gisning, der vinder Sandsynligheden for flg. J Surendals og

Sundals Elvene fiskes ogsaa en Deel Lar. At Lar maatte kunne fiskes paa mange andre Steder end det skeer,

har al Rimelighed for sig, men man mangler formeentlig Folk, der ere kyndige i at udfinde de dertil beqvem-

me Steder. «

Hummer er fanget i de 3 sidste Aar i Edø Præstegjeld aarlig omtrent 4000Stykker, og solgt til Engelsk-

mænd à 6 ß. Stykket, og har saaledes indbragt i disse 3 Aar, 600 Spd.

J Qværnæs Præstegjeld skal ogsaa i Periodens Løb være fanget5 à 6000 Hummer, der ere solgte paa

samme Maade.

Nogen Anledning til Ferskvands-Fiskeri, der kunde svare Regning at drive som Hovednæring, troer jeg

ikke Districtet har, og den Anledning man har til saadant Fiskeri, benyttes saagodtsom ikke. Aarsagen hertil

er formeentlig, at man deels finder mere Smag i Saltvandsfisken og deels anskaffer sig denne med større

Lethed.”

I Romsdals Fogderi drives Havfiskeriet som Hovednæring af Indvaanerne i Agerø og Bo Præstegjelde,

i hvilket Fiskeri Beboerne af de øvrige Districter, især Bolsø og Vedø Præstegjelde, mere eller mindre deel-

tage. ,

De vigtigste Fiskerier i dette Fogderi ere Vaar-Torskefiskeriet og Sildefiskeriet; tildeels ogsaa Seifiskeriet.

Fangsten af Lange og Qveite (Helleflynder), foregaaer om Sommeren paa aabne Baade paa Havbanken

Stor-Eggen, der skal være beliggende omtrent 16 Mile ud i Havet, og har ofte været meget indbringende,

men i de senere Aar har uroligt og taaget Veir hindret dette Fiskeries Drivt. Lange fanges ogsaa paa de

almindelige Fiskesteder. Productet af Torfke- eller Skreisiskeriet afsættes for omtrent 123 i raa, og 923 i til-

virket Tilstand til Molde, Aalesund og Christiansund, dog til de tvende sidstnævnte Steder for en ringe Deel

isæri de 3de sidste Aar, da Moldes Handel har faaet en god og fordeelagtig Retning, der tillige bevirker at

Fiskerne forsyne sig fra dette Sted med Nødvendighedsvarer af alle Slags, og det maa erkjendes, at Fiskeri-

Districterne ved denne udvidede Handel med Molde, saaledes som dennubliver drevet, befinde sig vel; de

"tidsspildetrde, besværlige og med Resico forbundne længere Reiser ere saaledes ophørte-

Vaarsild er ligesaalidt i de 5 sidste Aar, som i en foregaaende lang Række af Aar, bleven fanget i dette

Fogderi. Sommer- og Høst-Sildfifkeriet var i 1839 meget betydeligt. Under Sildfiskeriets Drivt ankomme

Fartøier fra Bergen, Christiansund og Aalesund, i de seneste Aar ogsaa fra vestlandske Steder; da der saale-

des er ftor Concurrence, bliver Silden i Almindelighed godt betalt: Flere af de Handlende i Molde have

Andeel i Sildenødene, som derved ere blevne forbedrede. Nogle Fiskere fra Ørlandet i Søndre Trondhjems

Amt have i den senere Tid aarlig indfundet sig i Bo Præstegjeld, og der med Virksomhed og Held drevet

Seifiskeriet, et Baadlag ogsaa Haakjæringsfangst, hvilket forhaabentlig vil efterhaanden virke gavnligtpaa

Districtets egne Indvaanere. Den fordeelagtige Brygdefangst drives kun af Enkelte; saaledes erholdt et

Baadlag i 1.840 3de Brygder, der gave et Udbytte af 15 Tønder Tran.

Efter vedkommende Tabel skal af Fiskevarer i de sidste 5 Aar være afsat til de Handlende, efter en Mid-

delberegning, aarlig omtrent:

”af Klipfift . 18,400 Voger,
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af Lange . . . . . . 700 Voger,

af Sei . . . . . . . 6,400 Voger,

af Rogn . . . . . . 490 Tønder,

af Tran . . . . . . 470 -

af Sild (Kjøbmandsgods) . 8,800 —

Paa nogle Artikler har Prisen efter Tabellens Udvisende varieret temmelig meget i de forskjellige Aar.

Til eget Brug, og hvad Sild angaaer til Afsætning i Nabodistricterne og det søndenfieldske Opland er

opgivet at være benyttet, ligeledes efter en Middelberegning, aarlig omtrent:

af Klipfisk . . . . . 350 Voger,

af Sei . . . . . . 1000 —

af Tran . . . . . . 40 Tønder,

af Sild (Bondesild) . . 2260 —

x Den vedlagte Tabel angiver Antallet af de Personer, som iFemaarsløbet have drevet Havfifkerieti Sands

Thinglaug cAgerø og Sandø Sogne) og i Vaagø Thinglaug CVaagø Sogn og Bo Præstegjeld), samt An-

tallet af de ved Fiskeriet benyttede Baade. Den hoslagte Ertract af de aflagte Regnskabet indtil

Udgangen af 1839 for den ifølge Reskriptet af 12te Februar 1783 cindført i Fogtmanns trykte Sam-

linger i Tillægget) oprettede Casse „til Undsætning for efterladte Nødlidende af forulykkede Fiskere i Roms-

dals Fogderi” leder til at bedømme, om ikke Havfiskeriets Udfald i Tidsrummet fra 1783 — 1839. — skjønt

dog dette tildeels, daFiskeriet søges af Flere eller Færre eftersom det rygtes hvorledes det gaaer til -, faa

dog Fiskeri-Drivten eller af hvormange Personer og med hvilket Antal Baade Havfiskeriet i de benævnte Di-

stricter i det anførte Tidsrum aarlig er blevet drevet; sædvanligst bestaaer et Baadlag af 6 à 8 Mand;

Styrmanden erlægger efter det ovenmeldte Reskript 8 ß„ og ethvert af Mandskabet 4 ß. til Undsætnings-

cassen.

Hummerfangsten, der foregaaer i Agerø og BozPræstegjeldq i Mai, Juni, Juli og August Maaneder,

paa en simpel Maade med saakaldte Kliper, da Teiner ei have været anseede tjenlige, var i forrige Aar rin-

ge. Naar Fangsten, hvortil benyttes Smaadrenge fra 10 til 14 Aar, lykkes, giver den god Indtægt, under-

tiden for en enkelt Person henimod 2 Spd. for Natten.

Af Østers gives i Fogderiet nu mindre end tilforn, da Østersbankerne ei benyttes med Skjønsomhed;

foruden til Molde afsættes herfra Østers i Trondhjem, undertiden ogsaa i Christiania.

Laresiskeriet er ei afBetydenhedz det vigtigste er i Rauma Elv i Gryttens Præstegjeld, hvor der, især

af enkelte hidsøgende Englændere, fiskes godt; Fiskeriet, der af Beboerne drives med Teiner, Nodt og Garn,

afgiver Noget til Salg. J den øvrige Deel af Fogderiet fanges kun lidet af Lar. Det romsdalske practiske

Landhuusholdnings-Selskab har i nogle Aar udsat en Præmie af 20 Spd. for den største Larefangst med

saadan Indretning, som er brugelig i Nærheden af Bergen, og som i de senere Aar ogsaa er kommet iBrug

i Strandens og Ørskougs Præstegjelde i Søndmøer; denne Præmie er endnu ikke vundet af Nogen. Fiskeri

i Indsøer eller Ferskvande ansees som en Bisag i dette, som i de andre Fogderiet.

Provst Deinbolls paa offentlig Bekostning trykte og omdeelte Priisskrivt om Behandlingen og Tilvirknin-

gen af Saltvandsfisk skal af ikke faa Fiskere være blevet paaagtet til Besølgelse af den givne Anviisning.

Nogen forbedret Indretning af Fiskeredskaber, eller Opdagelse as nye Fiskeklokker er ikke oplyst.

I Søndmøers Fogderi drives Vaar-Torskefiskeriet, som det vigtigste, af Almuen i alle Præstegjelde, med

Undtagelse af Strandens og Nordalens (hvilke dog forsaavidt deeltage at de lade sig leje af Øboerne), men

især i Harams, Borgunds, Ulfsteens, Herrø og Voldens Præstegjelde famt i Sande Sogn i Vandelvens

Præstegjeld. Dernæst kommer i Vigtighed Sildsiskeriet, som drives fornemmelig om Vaaren og Sommeren;
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i de 2de sidste ”Aar har dog især Vaarsildfiskeriet været temmelig Uheldigt formedelst det under samme indtruf-

ne stormende Veir. Foruden disse Fiskerier drives af Almuen i Harams, og for en Deel i Borgunds, Ulf-

steens, Voldens og Vandelvens Præstegjelde Seisiskeri med Søkke-nodt, der nu og da er ganske lønnende; der-

hos fiskes især as Indvaanerne i Harams, og en Deel af Borgunds og Ulfsteens Præstegjelde aarlig en god

Deel Lange, Brosme, Qveite og Flyndre. Lange- Brosme- og Qveite-Fiskeriet foregaaer fornemmelig paa

Stor-Eggen, 12 à 16 Mile fra Land, og er dette, ofte farefulde, Fiskeri, naar godt Veir indtræffer, alminde-

lig meget indbringende. *

Fogden yttrer, at det er umuligt for ham at opgive det omtrentlige Qvantnm af den Torsk og Sild m.

Uv., som i de sidste 5 Aar er fisket, af Mangel paa paalidelige Opgaver; hvad in Specie den fangede Torsk

angaaer, anfører han at sikker Oplysning om sammes Ovantitet ei kan erholdes fra Toldlammeret i Aale-

sund, eftersom en stor Deel af den fra dette Sted udskibede Torsk er hentet fra Lofoden.

Den fangede Sild og Sei tilvirkes for største Delen til Kjøbmandsgods, og Resten deels til egen Huus-

holdning og deels til Afscetning i de Districter i-Fogderiet, hvor saadant Fiskeri ei falder, saa og paa Roms-

dals Marked. Lange og Brosme virkes alt til Kjøbmandsvarn Hvad der af Flyndre, tørrede, ei behøves

til eget Brug, afsættes deels til de Handlende og deels til Andre i Fogderiet. Qveite tilberedes fornemmelig

til Rav og Rækling til egen Huusholdning.

Haakjæringfiskeriet drives kun i Ulfsteens og Herrø Præstegjeldez i det førstmeldte Præstegjeld har det i

de fidste 5 Aar indbragt 5 a 6 Tdr. Tran aarlig; i Herrø Præstegseld var Fiskeriet heldigst i 1837 og 1838,

da det aarlig afgav 20 à 24 Tdr. Tran, hvorimod det i 1840 ganske mislykkedes; i Femaarsløbet har det i

dette Præstegjeld indbragt tilsammen omtrent 70 Tønder Tran. Saavel anførte Qvantnm Tran, som Tran

af anden Fisk, og ligeledes Rogn, der nedsaltes, er afsat i Aalesund og Bergen. Brygdefiskeriet har i de

sidste 5 Aar ei været drevet i Fogderiet. Laresiskeriet drives paa flere Steder i Districtet, men fornemmelig

.-i Strandens og Ørskougs Præstegjelde, og især med Held paa Gaardene Stordalsholm og Vihammer i det

føtstmeldte Præstegield paa den Maade, som bruges ved Bergen. Den fangede Lar, forsaavidt den ikke sæl-

ges ferst, nedsaltes og forsendes for største Delen til Bergen, og give Eierne en temmelig betydelig Fordeel.

Nogen Forbedring i Tilvirkningsmaaden af den fangede Fisk og af Fiskeredskaber, naar undtages de til

Larefangst, melder Fogden ei at være ham bekjendt, tilføiende, at Fiskeredskaberne, skjønt de vel kunne være

bedre, dog formenes at være findrigen indrettede og at have Fortrin for mange andre fiskende Egnesz især

ansees Baadene at være af en fortrinlig Beskaffenhed.

8. Bergværlisdrivt.

Assessor D'Unler m. Fl. have efter den fra Bergmefter Schult erholdte Underretning i Aaret 1835 og

senere-udtaget Muthung paa nogle Kobbermalm-Anviisninger paa Averøen i Oværnæs Præstegjeld, og i

1837 paa den forladte og i det Fri faldne Kobbergrube paa Øen Smølen i Edø Præstegjeld i Nordmøers

Fogderi.

Den af ”Fogden meddeelte Oplysning om denne paabegyndte Bergværksdrivt er i det Væsentlige følgende:

de vigtigste Jnteressentere ere for Tiden,l Hermann Hoe CF Cp. i Trondhjem for 45 Actier, Viceconful N.

H. Knudtzon for 19, samt Jenfen cF' Cp. i Trondhjem og Engelskmanden Phelph hver for 15 Actier. I

Begyndelsen as Jnteressentskabet, som da bestod af D'Unker og H. Hoe çf Cp., hver for den halve Deel,

kostede 124 Deel eller 30 Actier 300 Spd.; Prisen er efterhaanden steget, saa at i Aaret 184:0 solgtes 6 Ac-

tier for 320 à 340 Spd. pr. Actie. Drivten paabegyndtes i 1836- og har været fortsat med forskjellig Ar-

beidsstyrke fra 40 til 70 Mand, men af dette Antal har bestandig en stor Deel været brugt til at oparbeide

de fornødne Veie og opføre Huse m. v. I en anbragt lang Træ-Niende fra Gruberne ned paa det flade

Land transporteres Malmen med Lethed; derfra føres den videre omtrent ”16 Miil sevnt heldende Vei til

8
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det Sted, hvor Smelteovne sandsynligen ville blive anlagte, lige ved Søen, hvor Vandet er saa dybt, at de

største Skibe kunne flyde til. Malmen antages at ville give i Gjennemsnit 6 à 7 pr. De hidtil anvendte

Omkostninger skulle i det Hele beløbe omtrent til 14000 Spd.; hidtil er kun indvundet 400 Spd. som netto

Provenu for en i sidste Efteraar udskibet liden Ladning Malm af 55 Tons. Maskinerier ere endnu ikke ind-

rettede. Med det første vil der formodentlig blive taget Bestemmelse om Anlæggelsen af Smelteovne m. v.,

som antages at ville medtage omtrent 10,000 Spd. Til Smeltningen maa nødvendigen bruges Steenkul,

hvilket ogsaa skal være Bestemmelsen, da Anvendelsen as Trækul vilde blive alt for ødelæggende for de nord-

møerske Skove.

Der er af Flere i Qværnæs Præstegseld yttret, at Arbeidsstokken for en stor Deel bestaaer af Udskud af

Folk fra forskjellige Districter, der vil demoralisere Egnens Beboere end mere end allerede er skeet, hvis Vær-

ket ei snart kommer under en ordnet Bestyrelse.

De ovenmeldte Kobbergruber ere indtagne i vedkommende Tabel, der tillige viser, at der i Surendalen

gives et nu næsten nedlagt Klebersteensbrnd, og i Gimnæs Thinglaug 2de Brynesteensbrud, hvoraf en Deel

uddrives til Salg udenfor Bygden.

J Romsdals og Søndmøers Fogderi gives ingen Bergværksdrivt.

F. Andaftrianlæg

Af egentlige Fabrikker har Romsdals Amt ingen, og kun ubetydeligt af andre Jndustrianlæg. Den oven-

meldte Tabel for Nordmøers Fogderi angiver Antallet af Brændeviins-Apparaterne ved Udgangen af Aaret

1840 til 461, hvoraf efter Skattetarifen No. 1 Litt. a . . . . . 143

....---ä.....318

' 461

med 37,887 afgivtspligtige Potterumz 22 Apparater ere tilkomne i de sidste 5 Aar, hvorimod 256 i samme

Tid ere anmeldte ei længere at benyttes. Af de anførte Brænderier gives blot 2de, begge i Surendalen,

med egen Indretning, respective paa. 280 og 286 Potter, der drives kun om Vinteren og skal producere,

hvert omtrent 1500 Potter simpelt Brændeviin. Brænderiet med de øvrige Kjedler er blot til Huusbrug.

Fogderiet producerer, efter Fogdens Beretning, ikke paa langt nær hvad der forbruges as Brændeviin, af

hvilken Artikel en forholdsviis betydelig Mængde assættes i Christiansund til Bønderne især i Sødistricterne.

En særdeles vel indrettet Kornmølle er i de seneste Aar indrettet i Qværnæs Thinglaug paa Gaarden Bol-

gen, 124 Miil fra Christiansund, der har 1 Mester og 3 Arbeidere, og formaler aarlig omtrent 900 Tdr.

Meel og 100 Tdr. Grynz i Edø Thinglaug ere ligeledes 2de Kornmøller, hvorpaa formales omtrent 1600

Tdr. Korn, meest for Bygden, men en Deel ogsaa for Christiansund. J Stangvigs Thinglaug er et Tegl-

værk, som drives af 1 Mester og 3 Arbeidere, og tilvirker aarlig omtrent 30,000 Muur- og Tagsteen. Ste-

nen fra dette Værk ansees ikke god, der skal hidrøre fra Lerets Beskaffenhed, og er saaledes ikke meget søgt.

I samme Thinglaug haves et ubetydeligt Kalkbrænderi," der aarlig tilvirker blot 50 Tdr. Begge disse Anlæg

ere paa Gaarden Aarnæs, beliggende tæt ved Søen, 3122 Miil fra Christiansund.

For Romsdals Fogderi angiver Tabellen 68 Brændeviinsapparater ved Udgangen af Aaret 1840 nem-

lig efter Skattetariffen No. 1 Litt. a . . . . 4

'3....---ä...z.64

' 68

med 6332 afgivtspligtige Potterumz i desidste 5 Aar anføres 125 Apparater at være tilkomne, men 330

derimod udmeldte. For Øvrigt indeholder den forrettende Fogeds Beretning at der i Efteraaret 1840 er ind-

rettet en Beenmølle i Næssets Thinglaug, og at i Romsdals Thinglaug ere 4 Vævermaskiner, hvorpaa,
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til Afsætning i Fogderiet, tilvirkes Uldhuer, samt et Uldhat-Værksted. I hele Fogderiet ere blot 2de Tærske-

maskiner, begge i Bolsø Thinglaug. X

Fogden i Søndmøer har, som ovenmeldt, ei udfærdiget den foreskrevne Tabel om Jndustrianlæg; imid-

lertid er i Henseende til Brændeviinsbrænden i Fogdens Beretning indtaget en Fortegnelse over de Brænde-

viinskjedler, som i Fogderiet have i de sidste 5 Aar været i Brug, af hvilken Fortegnelse her under No. 15

vedlægges Afskrivt. Productionen af det opgivne Antal Kjedler, der alle ere as de i Skattetariffen under No.

1 nævnte, bemærkerFogden at have maattet være kun ringe, da Kjedlerne blot i faa Dage af Aaret have

været i Brug. Af Judustrianlæg er videre af Fogden opgivet et lidet Teglværk i Ørskougs Thinglaug, der i

i Periodsløbet har produceret aarlig omtrent 3000 Tagsteen, 3000 dobbelte Muursteen, og et lige Antal en-

kelte Muursteen, som afsættes i Aalesund og andetsteds i Fogderiet til en Priis af 13 à 14 Spd. for Tag-

steen, 10 à 12 Spd. for dobbelte og 6 Spd. for enkelte Muursteen pr. 1000 Sik. Til det anførte Qvan-

tum af 9000 Steen i een Brænding medgaae 28 à 30 Favne enkelt Birkeveed. J Voldens Thinglaug er

efter Fogdens Beretning et Farveri, om hvilket nærmere Forklaring ei er afgivet. I samme Thinglaug er et

Bogtrykkeri paa Egseth der sysselsætter 3de Personer, samt 2de Bogbinderier.

Af Potaske og Tangaske er opgivet at være i Amtet tilvirket i de sidste 5 Aar:

Potaske. Tangaske.

Centner. Pund.

i Nordmøers Fogderi i Sundals Thinglaug . . . . . . . 70.

i Edø — . . . . . - 100,000

i Romsdals Fogderi i Bolsø, Volds, Romsdals og

Vestnæs Thinglauge . . . . . . . 1478.

 

i Bolsø, Vedø og Vaagø Thinglauge. - 43,256

i Søndmøers Fogderi, iØrskougs,Dahle, Borgunds

og Voldens Thinglauge . . . . . . 311.

i Borgunds og Herrø Thinglange . . f. . - 62,532

1859 Centner. 205,788 Pund.

Potasken er afsat i Amtets Kiøbstæder og Aalesund samt i Trondhjem for 3 à 4 indtil 5 Spd. pr.

Centner, Tangasken i Christiansund for 3 à 4 Spd. for 1000 T, samt i Molde og Aalesund for 16—20 ß.

pr. Vog. Potaske-Tilvirkningen er Tid efter anden tiltaget. Af Tangaske virkedes for en Deel Aar tilbage-

langt mere end som i den senere Tid. '

9. Binæringen

I Almindelighed forfærdiger Almuen, ethvert Districts, selv det fornødne af Uldent og Linned samt af

Gaards- og Fiskeredskaber, dog er for Nordmøers Fogderi forklaret at der i Tingvold, Qværnæs og Edø

Præstegjelde ei ved den qvindelige Huusflid tilveiebringes hvad der udfordres af uldne og linnede Sager,

hvortil, hvad de 2de sidstnævnte Præstegjelde angaaer, anføres som Aarsag, at da Mandfolkene anvende den

meste Tid til Fiskeri og Fiskeredskabers Forfærdigelse, maa meget af de Arbeider, som ellers overtages af

Mandkjønnet, her udføres af Qvindekjønnet, der ofte endog maa deeltage i Hjemfiskeriet. Derimod gives

nogle Districter i Amtet, hvor Huusfliden ei er indskrænket til eget Behov; saaledes virkes i Surendalen en

temmelig betydelig Deel Lærred og Strie, der finder en god Afsætning i Christiansund, Molde og andetsteds;

Fogden formener, at den aarlige Sum, som derved indbringes Præstegjeldet, kan anslaaes mindst til 3000 Spd.

aarlig, og maae det erkjendes at de surendalske Fruentimmere ved deres rastløse Flid væsentligen bidrage til

Velstandens Vedligeholdelse i Bygden. J Sundalen tilvtrkes en Deel Vadmel ogsaa-til Afsætning, som

ovenfor berørt.
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Fornemmelig i Gryttens og Kors Sogne i Gryttens Præstegjeld i Romsdals Fogderi drives paa Til-

virkning ogsaa til Salg as uldne og linnede Tøiet, saasom Stoffer, Tørklæder, Teppet og Dynevaar.

I Søndmøers Fogderi forarbeides af Fjordboerne noget Vadmel, en Deel grove Teppet (Ryer) og

Trækar med andet Træarbeide til Afsætning for det meste i Districter ved Havkanten.

Nordmøers og Romsdals Fogderier ere i det Hele taget forsynede med de fornødne Haandværkere, hvil-

ket vel efterhaanden ogsaa vil kunne siges om Søndmøers Fogderi.

Angaaende Skibs- og Baadbyggeriet forklares følgende:

Hvormange Fartøier ere byggede i Nordmøers Fogderi i Aarene 1836 — 1839 viser vedkommende Ta-

bel, hvor dog Fartøiernes Størrelse for en Deel ikke er opgivet; for 1840 melder Fogden endnu ikke at have

erholdt Oplysning. De mere eller mindre skovløse Egne i Fogderiet forsynes fra de Distri'eter, som have

Skov, med de fornødne Baade.

I Romsdals Fogderi er i de 5 sidste Aar intet Skib eller Fartøi bygget, naar undtages at et Slap-

sartøi paa 17 Commereelæster blev i 1838 i Bolsø Præstegjeld ombygget for bergensk Regning. De mindre

Baade bygges i Fogderiet, men de større Baade, som man ei her forstaaer at bygge, maa anskaffes fra

Søndmøer. ,

For Søndmøers Fogderi indeholder Fogdens Beretning at i de sidste 5 Aar ere byggede, i Voldens

Thinglaug 3de Slnpfartøier, i Ørskougs Thinglaug 1 Raaseilerjægt, og i Dahle Thinglaug ligeledes 1 Raa-

seilerjægt; disse Fartøiers Størrelse er ikke opgivet. Hvad Baade angaaer, da melder Fogden, at alle de

Baade, som Søndmøers Indvaanere behøve, bygges i Fogderiet, og det paa nogle smaa Baade nær i Vol-

dens Thinglaug, hvor ogsaa en DeelBaade forarbeides efter Bestilling fra Nabosogderierne Nomsdalen og

Nordsjord. Antallet af de i Qvinqvenniet i bemeldte Thinglaug byggede Baade har saaledes udgjort:

Ottringer (tiaarede) s. . . . . . . . . 154 Stk.

større Fjøringfar . . . . . . . . . 20 —

Serringer ; -(otteaarede) . . . . . . . 40 —

, Trerøringer (seraarede) . . . . . . . . 170 —

unndre ; Færinger (fireaarede) . . . . . . . . . 660 —

Ingen, som beskjæftiger sig med Fartøi- og Baad-Bygning, kan, efter Fogdens Bemærkning, ansees der-

ved alene at have Levebrød, og hvad især Baadbyggeriet angaaer, da udføres samme for det Meste af Huus-

bonden og Tjenere paa de Tider af Aaret, som dertil kan afsees fra Land- og Søbrug. Den almindelige

Priis paa de ovenmeldte Baade af forskjellig Størrelse er ikke opgivet. ß'

Jagten i Amtet indskrænker sig til Fuglevildt af Ryper, Aarsugle og Tiurer, til Harer, saaog til nogle

Hjorte i Edø Præstegjeld og Fredø Sogn, samt tilnogle Reensdyr paa de romsdalske Fjelde, der for det

meste afsættes til nærmeste Kjøbstad og til Ladestedet Aalesund; og videre til Ræve og Oddere — de førstes

Skind betales med 2 à 3 Spd. og de sidstes med 4 à 5 Spd. pr. Styk.; — tillige skydes nogle Sælhunde;

desuden fældes en Deel ”Rovdyr af Bjørne, Ulve og Gauper, dog ikke saa meget som det var at ønske.

Fragtfart gives ei, medmindre dertil skulde henregnes Fartøifarten fra nogle Egne iSøndmøer til Trond-

hjem og Bergen med Bygdens Producter, og Fornødenhedsvarer tilbage.

Landtransporten er af ringe Betydenhed; dertil kan kun henføres nogen Transport af Varer fra Roms-

dals Fogderi over Øre Sogn til Christiansund, samt Vare-Transporten fra Romsdals Thinglaug til Oplan-

det i Christians Amt, hvilken sidste ikke antages at give nogen virkelig Fordeel.

Af privilegerede Landhandlere og Gjæstgivere gives: 5

2
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i Nordmoers Fogderi:

Landhandlere, hvilke tillige ere ”Gjæstgivere . . . . . 4

blot Gjæstgivere. . . . . . . . . . . . . . 6

  

10

i Romsdals Fogderi:

Landhandlere, af hvilke 3de tillige ere Giæftgivere . . . 5

blothæstgiver............ . 1

' 6

i Sondmøers Fogderi:

Landhandlere, af hvilke de 22 tillige ere Gjæstgivere .* . 25

blothæstgivere 3

28

44

Gryttens Præste'gjeld, fornemmelig Gryttens og Kors Sogne, har forhen havt en betydelig Omsætning

og Tuskhandel med det føndenfjeldske Opland i Medhold af Reskriptet af 8de Novbr. 1743 og Cancelliets

Skrivelse af 10de Mai 1808; de af Oplændingerne leverede Varer have især bestaaet af Iernvarer, Kleber-

fteens-Ovne, Tjære, Næver-og Kavler til Fiskegarn, og si den senere Tid tillige Agerdyrknings-Nedskaber;

men denne Samhandel har Tid efter anden meget aftaget formedelst den mislige Tilstand hvori bemeldte Sog-

ne”for en stor Deel befinde fig; enkelte Bondemænd drive dog endnu en betydelig Samhandel med Oplæn-

dingerne, forsaavidt disse ei søges nogen af de 3de privilegerede Handlende i Grotten.

Den eneste Markedsplads i Amtet er paa Veblungsnæsset i Gryttens Sogn, hvor Samhandel foregaaer

mellem Landbonderne fra Oplandet og Søbønderne. Fra Amtets Kjobstæder, men især fra Trondhjem,

indfinde en Deel Handlende sig ved dette Marked. Af Heste, som her afsættes, komme endeel fra Sønd-

moer, tildeels over Sylte Sogn i Vedo Præstegjeld, hvor paa Gaarden Sylte et foregaaende Hestehandels-

møde finder Sted, hvorom handles i Departementstidenden for 1835 Side 414:

23. Amtets Landdistrirters Tilstand i Almindelighed-.

At de flere i Qvinqvenniet indtrufne mislige Kornaar og tildeels maadelige Foderaar, samt i nogle Di-

stricter ringe Fiskerier i enkelte Aar, ei satte AlmuensForfatning mere tilbage end Tilfældet var, maa tilskri-

ves Almuens store Tarvelighed i Klædedragt og Levemaade, og dens Arbeidfomhed.

Den nøgne Armod, man ei sjeldent seer andre Steder i Landet, findes her forholdsviis i en ganske ringe

Grad, hvortil Huusmandsclassens bedre Vilkaar formeentlig for en væsentlig Deel kan anføres som Aarsag.

Angaaende Tilstanden bemærkes, tildeels særskilt for hvert Fogderi, følgende:

Fogden i Nordmøer antager, at Velstanden i dette Fogderi i det Hele taget ikke Ubetydeligen har foro-

get sig i de sidste 5 Aar; dog tilføier han, at det med Hensyn til de Egne, som have lidt mest ved de i

Aarene 1836 — 1838 indtrufne Uaar; nemlig: Surendals, Sundals og Tingvolds Præstegjelde, er vanske-

ligt at afgjøre om Tilstanden har forbedret eller forværret sig, hvilket sidste, hvis det er Tilfældet, tillige maa

tilregnes den umaadelige Brændeviinsdrik, der neppe i noget andet Præstegjeld har fundet Sted i den Grad,

som i bemeldte 3de Præstegjelde, i hvilken Henseende det dog i den sidste Tid skal være blevet noget bedre.

J Qværnæs, Edø og Oure Præstegjelde, har Velstanden formedelst de heldige Fiskerier, betydelig tiltaget.

J Stangvigs Præstegjeld maa Tilstanden ogsaa antages at have forbedret sig, da dette District eiheller led

saa meget af Uaarene, som hine Præftegjelde.

' Af Christiansunds Præstegjelds Landdistriet staaer Freds Sogn sig taalelig godt; det samme er Tilfældet



Romsdals Amt. 195

med det ude i Havet beliggende lille Gribs Sogn, — hvis hele Jordskyld udgjør 1 Ort 6 ß. — nu Fiske-

rierne en Tid have slaaet godt til, forsaavidt Beboerne ere stræbsomme.

Efter vedkommende Tabeller er i de5 sidste Aar tilsammen:

af Gjeldsbreve og Skiftendlceg, hvorved Pant er givet i faste

Eiendomme, thinglæst . . . . . . . . . 650 til Beløb 99,426 Spd. 95 ß.

af ovenanforte Arter af Pantehæftelser aflæst . . . . . . 399 - - 62,271 — 60 ß.

af faste Eiendomme afhændet . . . . . . . . . 634 - - 159,748 — 103 ß.

afholdt Erecutionsforretninger for Gjeld og Udpantninger . 92 - - 2,847 — 43 ß.

Fogden bemærker, at Nordmoringen i Almindelighed besidder en rosværdig Stræben efter at clarere for

sig, og at Executionssorretningernes Antal neppe havde opgaaet til 123, hvis der ikke i Perioden havde været

opgjorte betydelige Kjøbmandsboer. At Kjøbmændene i Christiansund hidtil have været vaersomme i at ud-

creditere deres Varer til Almuen maae have til Følge, at Erecutionsforretningernes Antal ei bliver stort. I

den senere Tid har Almuen begyndt at indsætte i Sparebanken i Christiansund sammensparede Summer.

Vedkommende Tabel udviserat af det Fogderiet i sin Tid paalignede Jndskud i Norges Bank 21,200 Solv-

species eies endnu i Districtet 9,863 Species 22 ß.

J Romsdals Fogderi maae Almuens oeconomiske Forfatning antages at have forbedret sig i de sidste

Aar, naar undtages Romsdals Thinglaug, hvor der dog i den senere Tid vises mere Tarvelighed end tilforn.

De gode Kornaar 1839 og 1840 have, i Forbindelse med den indskrænkede Brændeviinsbrænden, væsentlig

forbedret Almuens Kaar, og fornemmelig have de 2de sidste Aars gode Fiskerier og den betydelige Priis

paa Klipfisken sat Almuen i Agerø og Bo Præftegjelde, og det heldige Sildfiskeri i 1839, Bolso Præstegjeld,

i god Forfatning

I den i 1839 oprettede Sparebanki Molde indestod ved Udgangen af forrige Aar, som indsat af

Landdistricterne:

fra Bolsø Præstegjeld . . . . 1883 Spd. 45 ß.

fra Agero — . . . . 1413 — 59 ß.

fra Vedø — . . . . 81.7 — 117 ß.

fra Bo — . .. . . 250 — 11 ß.

fra Næssets — . . . . 109 — 40 ß.

fra Gryttens — . . . . 102 — 53 ß.

hvilket, især for nogle Districter, synes at tilkjendegive en taalelig god Forfatning iblandt Almuen.

Tabellerne udvise, at der i 1836 — 1840 er ialt:

af Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste

Eiendomme, thinglæst . . . . . . . . . 900 til Beløb 101,354 Spd. 61 ß.

af foranforte Arter af ”Pantehæftelser aflæst . . . . . . 450 - - 59,233 — - ß.

as faste Eiendomme afhændet . . . . . . . . . . 397 - - 84,239 —- 8 ß.

af Erecutionsforretninger for Gjeld

afholdt . . . . 340 til Beløb 11,432 Spd. 94 ß.

af Udpantningsforretninger afholdt 3182 til Beløb 7,818 Spd. 33 ß.

3522 19,251 — 7ß

Den umaadelige Brændeviinsdrik, der især i en Deel af Bolsø, Næssets og Nomsdals Thinglauge var

steget til en hoi Grad, skal, efter den forrettende Fogeds Beretning, være noget i Aftagende.

Formuesforfatningen blandt Almnen i Søndmøers Fogderi skulde man vel antage at være bleven meget

forringet formedelst de flere mislige Kornaar og maadelige Fiskerier, men de seneste gode Aar for Landman-
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den og sidste Aars heldige Fiskerier have, efter Fogdens Formening, igjen bragt en Ligevægt i Forfatningen,

saa at den nu kan ansees at være omtrent som for flere Aar tilbage.

Efter ovenfor fremlagte Bilage er i de 5 sidfte Aar tilsammen:

af Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i fafte

Eiendomme thinglæst i nordre og søndre Søndmøers

Sorenskriverier 469 til Beløb 97,274 Spd. 96 ß.

af ovenanførte Arter af Pantehæftelser i begge Jurisdictioner

aflæst 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 - - 46,920 — 3 ß.

af faste Eiendomme i begge Jurisdictioner afhændet . . . 649 - - 125,586 — 77 ß.

af Erecutionsforretninger for Gjeld

afholdte i Fogderiet . 104 til Belob 3,697 Spd. 37 ß.

af Udpantningsforretninger . . ”6-6-1- til Belob 1,465 Spd. 106 ß.

795 5,163 -- 23 ß.

 

Naar Omkostningerne for de, efter foranftaaende Forklaringer, i Amtet afholdte Erecutions- og Udpant-

ningsforretninger her kunde beregnes, vilde de vel befindes at udgjøre et paafaldende stort Beløb i Forhold

til de inddrevne Summer.

Aarslønnen, og Daglønnen for fuld Arbeidsdag eller om Sommeren, er opgivet saaledes:

Aarslønnen :

for en Tjeuestedreng:

i Nordmøers Fogderi fra 5 til 8 Spd. og Klæder,

i Romsdals Fogderi fra 6 til 7 Spd. og Klæder, eller 14 Bi 16 Spd. uden Klæder,

i Søndmøers Fogderi 5 Spd. eller 10 Spd. uden Klæder,

for en Tjenestepige:

i Nordmøers Fogderi fra 2 til 4 Spd. og Klæder,

i Romsdals Fogderi fra 2 til 3 Spd. og Klæder eller x7 à 8 Spd. uden Klæder

i Søndmøers Fogderi 1 Spd. .-·- — eller 6 Spd. ... —

Daglønnen for en simpel Arbeidsmand:

i Nordmøers Fogderi 16 ß. og Kost,

—i Romsdals Fogderi 12 à 16 ß. og Kost, eller 24 à 28 ß. uden Kost,

i Søndmøers Fogderi 30 ß. uden Kost.

Milelængden af de anlagte ældre og nyere offentlige Veie udgjør:

Hovedveie. Bygdeveie.

i Nordmøers Fogderi . . : . 10128 Mile. 50728 Mile.

' i Romsdals Fogderi . . . . 10'”78 Mile. - 22428 Mile.

i Søndmøers Fogderi . . . 13328 Mile. 31328 Mile.

343,8 Mile. 104628 Mile.

Af Bygdeveiene, hvoraf henimod 123 Deel endnu er under Oparbeidelse, ere 95122 Mile Kjøre-

veie, og 9124 Mile Rideveie, dog disse sidste for det meste af 4 Alens Bredde, og kunne saaledes ogsaa be-

fares med Hjulredskab.

Af ovemneldte Veie ere i de sidste 5 Aar istandsatte saaledes at de ere blevne rodelagte og stykkedeelte

til Vedligeholdelse:
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Hovedveie . . . . . . . . . . 5 Mile.

Bygdeveie, nemlig Kjøreveie . 12324 Mile.

Rideveie . . 122 Miil.

1374 Mlle-

18124 Mile.

Hermed følger Opgave af de i Amtet værende Bygdemagasiners Tilstand ved Udgangen af Marts

Maaned 1840, da Forklaringerne for den senere forløbne Tid ei hidtil ere afgivne til Amtet. I Femaars-

tiden ere Bygdemagazinerne for efternævnte Districter blevne ophævede ifølge Kgl. Resolutioner af 11te Sep-

tember 1839, 18de Juni og 11te August 1840, scei Øernes District, Borgunds Præftegjeld, iSundals Præ-

stegjeld, i Edø Præstegjeld samt i Stangvigs Sogn.

Sparebanker samt private Brand- eller andre Assuranceindretninger haves ei i Amtets Landdistricter;

for Surendals Præstegjeld er dog Plan for en Sparebank vedtaget mod at Bygdemagazinerne for dette Di-

strict ophæves paa den Maade, at en Deel af sammes Tilhørende bestemmes til bemeldte Banks Grundfond,

hvilken Plan er indsendt til Kgl. Approbation.

Fra flere Egne i ethvert af Amtets 3de Fogderier berettes, at den frygtelige Spedalskhed fremdeles er i

Tiltagende.

13. For Kjøbstædernes og Ladestedet Aalesunds Vedkommende.

Eyriftiansund.

De Artikler, hvormed Stedet fornemmelig driver Handel, ere Klipfisk, Rogn, Tran og Sild. Foruden de

Fiskeprodncter, som erholdes fra Omegnen, tilveiebringes en betydelig Deel fra Lofoden, hvorhen de Handlende

aarligen afsende en Deel Fartøier; saaledes erpederedes fra Christiansund til bemeldte Diftrict:

i Aaret 1836 35 Fartøier, tilsammen drægtige 494 Commercelæster,

- — 1837 37 — — — 55 1 —

- — 1838 40 — — — 570 —

- — 1839 41 — — — 547½ —

- — 1840 53 — — — 779 , —

Af Nordlændingerne afsætte formodentlig nogle deres Fiskevarer i Chriftiansund istedet for at afgaae med

samme til Bergen.

Da Torskefiskeriet i Nordmøer i de fleste af de sidste 5 Aar har været heldigt, og det ligeledes har væ-

ret godt i Lofoden, naar undtages Aaret 1840, har Udskibningen af Klipfisk fra Christiansund til Spanien og

Portugal i dette Tidsrum været betydelig, og skal Afsætningen af denne Stedets vigtigste Erportartikel idet

Hele have været fordeelagtig. Afskibningen er vel tildeels skeet med Stedets egne Skibe, men dog, til væsent-

lig Tab for vor egen Skibsfart, fornemmelig med spanske og portugisiske Skibe formedelst den drøie Told,

naar Jndførelsen skeer med norske Skibe. Afskibningen af Rogn til Frankrig og af Tran til Holland skal

have været ikke ubetydelig, og nogenledes indbringende i Henseende til Rognen, men ufordeelagtig forsaavidt

Tran angaaer. Sildfiskeriet har ide sidste 5 Aar slaaetgodt til, og den fangede Sild har i Almindelighed

været af god Beskaffenhed, Som Følge heraf er meget af denne Artikel afskibet til Østlandet, tildeels ogsaa

til Danmark og Stederne ved Østersøen. Sildafskibningeu berettes at have været fordeelagtig undtagen i1840,

da den for Mange skal have medført stort Tab.

Udskibningen af Trælast, der forhen var betydelig, fornemmelig til Jrland, er meget aftaget, deels for-

medelst Skovenes Forringelse og deels for den høie Jndførselstold i Storbrittanien, og indskrænker den sig til

nogle faa Ladninger aarlig til Frankrig uden synderlig Fordeel.
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Skjønt Handelen er tiltagen i de sidste 5. Aar, er dog Antallet af Stedets Handlendeefter vedkommende Tabel det

samme som i Aaret 1835 nemlig 47; Handelsbetjenternes Antal er opgivet til 52. Antallet af Høkere er

steget fra 9—22, og af Værtshuusholdere fra 3— 9. Blandt Handelsclassen spores jevn Velstand. Hvad

Stedets Samhandel med Landdistrictet angaaer, da melder Byfogden, at det ei er ham muligt at oplyse sam-

me med Talstorrelser. Bønderne afsætte i Byen deres Producter as Fedevarer, Potetes, Korn (dette sidste

maa vel være for en ringe Deel), Tran, forarbeidede Tønder og tildeels Fisk, og forsyne stg igjen hos

Kjøbmændene med hvad detiltrænge, hvortil, som ovenfor for Nordmoer anført, henregnes en ikke ringe

Mængde Brændeviin. Den Fisk, som er bestemt til Udskibning, hentes ordentligviis ved Udsendelse af Ste-

dets Fartoier til Fiskegnene. Det directe Fiskeri, som af Byens Indvaanere drives, er meest til det daglige

Behov.

Flere Haandværkere ere, som Følge af Stedets Fremadskriden, aarligen tilkomnez deres Antal udgjør ef-

ter vedkommende Tabel, 96 med 31 Svende og 51 Drenge. Uagtet Haandværksarbeider betales temmelig

høit, og enhver nogenledes duelig Haandværker har fuldt op af Arbeide, ere dog Haandværkerne i Alminde-

lighed uformuende Disses Arbeider vides ei at nyde Afscetning udenfor Stedet. I de senere Aar har ned-

sat sig i Christiansund en Bogtrykker; ligeledes en Conditor. Antallet af Skippere beløber sig, efter den ved-

føiede Tabel, til 34, og 2de Jægtskippere, alle bosatte i Byen.

Som Jndustrianlæg er, efter vedkommende Tabel, et Brændeviinsbrænderi, der dog kan betragtes som

nedlagt, 2de Reberbaner, der svare god Regning for deres Eiere, et lidet Pottemageri og et Garveri, anlagt

i de senere Aar.

Bergværksdrivt gives ligesaalidt i Christiansund som i Molde og Aalesund.

Skibenes Antal bliver, efter Byfogdens Beretning, aarlig forøget. For største Deel ere de tilkomne

Skibe og Fartøier byggede i Christiansund; de have i Almindelighed et smukt Udseende, og flere af dem skulle

være udmærkede Seilere; de fleste ere smaa og bestaae af Skonnerter, Slupper og Jagten Til nogle store

Skibe, som haves fra Fortiden, ere i de senere Aar komne nogle Brigfkibe, bestemte til at anvendes i uden-

rigsk Fart.

Jordbruget bestaaer fornemmelig i Englands Dyrkning, hvorpaa man meget beflitter sig; kun en ubety-

delig Deel af de ved Stedet liggende Jorder er udyrket og benyttes til Udmark. Af Potetes og Havre av-

les ubetydeligt. Af Haugevæxter dyrkes noget, men det Meste maa anskaffes andetsteds fra. Frugttræer læg-

ger man sig i Almindelighed ei videre efter, da Climatet dertil er ugunstigt. Kreatnrholdet antages at være

lidet større end som opgivet ved sidste Folketælling.

' Qvindelig Huusflid finder Sted hos Byens Indvaanere af de forskjellige Classer, idet Strikken, Spin-

den og Vævning er temmelig almindelig. x

Angaaende Byens Tilstand i Almindelighed meddeles Følgende:

I Aarene 1836 — 1840 tilsammen:

af Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste

Eiendomme thinglæst . . . . . . . . . 247 til Beløb 104,875 Spd. - ß.

af foranførte Arter af Pantehæftelser aflæst . . . . . . 143 - - 56,992 — 31 ß.

af faste Eiendomme afhændet . . . . . . . . . . . 163 - - 80,228 —, 113 ß.

af Erecutionsforretninger for

Gjeld afholdt . . 24 til Belob 3,029 Spd.- 67 ß.

af Udpantninger afholdt . . 896 til Beløb 389 Spd. 80 ß.

920 3,419 - 27 ß.
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Den aarlige Løn for en Tjenestedreng er fra 15 til 20 Spd., og for en Tjenestepige er fra 10 til

12 Spd., og den almindelige Dagløn for en simpel Arbeidsmand s28 ß.

Arbeidsclassen er i Almindelighed arbeidsom og tarvelig samt taalelig ordentlig og ædruelig, og bedre,

bemærker Byfogdem vilde det i sidste Henseende være, hvis Brændevinet var i høiere Priis; nu erholdes ½

Pægl for 2 ß., der er mindre end det vides nogensinde at have været paa Stedet.

Aarligen bygges Huse, hvilke dog synes at blive Utilstrækkelige, hvorfor Folkemængden mere antages at

tiltage. Imidlertid forøges Folkemængden neppe i Forhold til Stedets Tiltagende, hvilket tildeels maa for-

klares deraf, at i den Tid af Aaret, da der gives megen Arbeids Fortjeneste, saasom ved Fisketørring m. m.

indstrømmer en Hoben Arbeidere fra Landet.

I Anledning af Indkjøbet i Aaret 1833 af en Gaard paa Indlandet til Syge- og Fattighuus stiftede

Communen en Gjeld af 900 Spd-, hvoraf nu staaer til Rest 200 Spd., hvilke skulle betales i1841 og 1842.

Til Anskaffelse af en Brandsprøite og en Deel Juventarium for Brandvæsenet har Communen i1836 optaget

et Laan i Norges Bank af 800 ,Spd., hvoraf endnu er nbetalt 375 Spd. Ligeledes skylder Communcn som

Rest af Kjøbefummen 400 Spd. for Grund til den ny Kirkegaard paa Valter-Enget 200 Spd., som skulle

betales ved Udgangen af Aaret 1811.

De Skatteydendes Antal er, efter vedkommende Tabel, 597.

Stedet har en Sparebank, oprettet i 1835, hvis Formue ved Udgangen af Aaret 1840 udgjorde 1855

Spd. 64 ß.„ med en Capital af 29,266 Spd. 22 ß. Private Brand- eller andre Assurance-Jndretninger

har Stedet ei, hvilket ogsaa er Tilfældet med Molde og Aalesund.

Molde.

Som ovenfor ved Romsdals Fogderi anført, har Handelen i Molde især i de 3de sidste Aar faaet en

god samt for Byen og Fogderiet fordeelagtig Retning, skjønt Kjøbmændenes Antal som i 1835 udgjorde 23,

er, efter Tabellen, nedgaaet til 17, hvilke holde 12 Betjente. Samhandelen mellem Byen og Landdistrictet

har været i Tiltagende, og antager Byfogden at Omsætningsbeløbet i de sidste 5 Aar omtrent har udgjort:

i 1836 . . . . 65,000 Spd.

i1837 . . .. 70,000 —

i1838 . . . . 80,000 —

i 1839 . . . . ”100,000 —

i 1840 . . . 120,000 —

og formener han, at heraf 925 falder paa Varer indbragte fra, og 9,5 paa Varer afsatte til Landdistrictet.

Omsætningen med Landdistrictet, især ved Havkanten, maa forøvrigt fornemmelig beroe paa hvorvidt Fiskeri-

erne slaae til. En Deel af de fra Molde Udskibede Fiskevarer ere tilveiebragte fra Lofoden, hvortil Fartøier

ere fra Stedet i Femaarsløbet erpederede saaledes:

i 1836 intet;

i 1837 1 Fartøi, drægtigt . . . . . . . . 30 Commercelæster.

i 1838 1 Fartøi, drægtigt .

i1839 3 Fartøier, drægtige tilsammen . . . . 55 —

i1840 2 Fartøier, drægtige tilsammen . . . . 35 —

6 Høkere, 1 Marketenter og 1 Værtshuusholder gives paa Stedet.

Skibsfarten har da ogsaa noget tiltaget. Til Bergen afgaae oftere Fartøier; nogle ogsaa directe til

Udlandet. Den største Deel af Klipfisken afhente dog Spanierne og Portugiserne med egne Skibe. Trælast-

Udskibningen fra Molde kan kun være af ringe Betydenhed.

Haandværksdrivten har vel gjort nogen Fremgang, skjønt ikke væsentlig, med mindre dertil kan henreg-
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nes at der af forhen savnede Haandværkere have nedsat sig paa Stedet en Garder„ en Kobberslager og en

Bogbinder, der tillige er Boghandler. Afsætning udenfor Byen er kun ringe. Antallet af Haandværkere

udgjor, efter vedkommende Tabel, 32 — og desuden 1 uden - Borgerskab — med 20 Svende og Drenge,

under eet indtagne i Tabellen.-

Af Skippere har Molde, efter den ovenmeldte Tabel, 3

Vedkommende Tabel viser, at Molde af Jndustrianlæg kun har:

2 Brændeviinsbrænderier, af de i Skattetariffen under No. 1 nævnte, med 834 afgivtspligtige Potternm

af Kiedlerne.

1 privilegeret Saugbrug, ansat til 30 Tylters Skjorselz Productet opgivet til 150 Tylter Planker og

70 Tylter Bord.

: zjçkjjkkgen ; begge ganske ubetydelige og ei i Drivt i 1840.

1 Reberbane

1 Beenmolle

J Byfogdens Beretning er opgivet, at i Aarene 1836 - 1840 ere byggede i Molde:

1 Skonnert, drægtig 271,2 Commercelæst.

1 Slup, drægtig 18122 Commercelæst.

1 Evert, drægtig 71,2 Commereelæst.

Jordbruget indskrænker sig (med Undtagelse af Gaardene Reknces og Moldegaard, hvilke tillige høre Un-

der Landets JurisdictionJ til Dyrkning af bygslede smaae Jordstykker, hvilke drives godt. Høavling er Ho-

vedsagen, dog dyrkes ogsaa noget Potetes og Byg.

Om Huusfliden i Molde gjelder det samme som om Christiansund er anført.

I Forhold til den paa Stedet tiltagne Handelsrorelse har Tilstanden der forbedret sig, hvilket ogsaa til-

kjendegiver sig ved Bygningers enten Opførelsens ny eller Oppyntning.

Efter at den gamle Bygdevei over Fanne-Eidet mellem Bolsø Præstegjeld og Øre Sogn i den senere

Tid er bleven sat i god Stand, faaer Molde Tilforsel af Fedevarerm. v. ogsaa fra bemeldte Sogn, der

forhen blot afsatte dets Varer i Christiansund.

J Femaarsløbet er tilsammen:

af Gjeldsbreve og Skifteudlæg, forsaavidt Pant er givet i fa-

; begge af liden Betydenhed.

ste Eiendomme, thinglæst . . . . .R . . . 95 til Beløb 24,253 Spd. 19 ß.

af ovenanførte Arter af Pantehcestelser aflæst . . . . . . 80 til Beløb 19,304 — 46 ß.

af faste Eiendomme afhændet . . . . . . . 48 til Beløb 18,392 — 40 ß.

af Erecutionsforretninger for Gjeld og Udpantningssorretninger

afholdt . . . . . . 177 til Beløb 1,032 — 59 ß.

Aarslonnen for en Tjenestedreng er fra 16 til 20 Spd, og for en Tjenestepige fra 8 til 12 Spd,

Daglønnen for en simpel Arbeidsmand er 32 à 36 ß

Efter Tabellen er de Skatteydendes Antal 198.

Molde har en siden Midten af Aaret 1839 oprettet Sparebank, der ved Udgangen af Aaret 1840 vir-

kede med en Sum af 10,928 Spd. 70 ß., hvoraf Banken eiede 434 Spd. 79 ß. Af Moldes Indvaanere

havde 83 indskudt 2680 Spd. 34 ß., as offentlige Stiftelser var indskudt 2101 Spd. 114 ß., af udenbyes

Personer 5711 Spd. 83 ß., hvoraf, som ovenanført, af Romsdals Fogderi 4576 Spd. 85 ß.

I forrige Aar erholdt Communen et Laan af Oplysningsvæsenets Fond til Reparation af Byens 'Kirke,
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stort 800 Spd., ligesom den og har overtaget Middelskolens Laan i Norges Bank, til Beløb 1135 Spd.,

for paa denne Maade at afgjøre dens Gjeld til bemeldte Skole.

Ladeftedct Aalesund.

Saavel Handel som Skibsfart gaae fremdeles fremad. Fogden melder, at han for de sidste 5 Aar ei

kan med Talstørrelser opgive Aalesunds Samhandel med Landdistrictet, men at den, at dømme efter Stedets

Tiltagende, maa have været temmelig betydelig. Cfter vedkommende Fortegnelse, der er uddraget af Fogdens

Beretning, havde Aalesund ved Udgangen af 1840, 1 Grosserer og 13 Kjøbmænd med 13 Handelsbetjente;

paa Fortegnelsen ere videre anførte 3 Høkere og 1 Værtshuusholder. At Skibsfarten, saavel den inden- som

ndenrigske, er tiltaget sees tillige deraf, at Skippernes Antal, der i 1835 udgjorde 6, er steget til det dobbelte

Fra Stedet er til Lofoden erpederet:

i 1836, 1 Fartøi, drægtigt . . . . . 18122 Commercelæster,

i 1837, 1 Fartøi, drægtigt . . . . . 18112 —

i 1838, '10 Fartøier, tilsammen drægtige . 144 —

i 1839, 9 Fartøier, tilsammen drægtige . 142122 --

«i 1840, 7 Fartøier, tilsammen drægtige . 121112 —

Aalesund har, i Forhold til Stedets Størrelse, en Deel Haandværkere, nemlig, efter det nysmeldte Bi-

lag, 41, med 7 Svende og 11 Drenge. Hvad der af Haandværkerne forfærdiges, afsættes for det meste i

Aalesund og nærmeste Omegn.

Fogden har i sin Beretning opgivet, at Aalesund af Jndustrianlæg kun har* et Brændeviinsbrænderi, som

i den første Halvdeel af de sidste 5 Aar blot havde een Kjedel, No. 2 efter Skattetariffen, paa 771125 af-

givtspligtigt Potterum, og i den anden Halvdeel 2de Kjedler No. 1 og 5 efter Skattetariffen, paa respective

234 og 235 afgivtspligtigt Potterum, samt at der i det ommeldte Tidsrum skal i dette Brænderi, der er dre-

vet med 5 Mand, være produceret 1160 Tdr. Brændeviin. Kun Træveed, tildeels hentet fra Romsdalen,

har været benyttet; dette Brænderi maa saaledes ansees siovødelæggende for disse Egne.

Intet Skib er, efter Fogdens Forklaring, bygget i Aalesund i Aarene 1836 — 1840. Med Hensyn til

Jordbruget melder Fogden, at derom gjelder omtrent det samme som er anført om Søndmøers Fogderi, kun

at intet Nyland er blevet optaget i Periodens Løb. Almindelig qvindelig Husflid vises i Aalesund ligesom

i Amtets Kjøbstæder. 9

I Fortegnelsen over thinglæste og aflæste Pantehæftelser m. v. i Nordre-S'øndmøer er Aalesund indbefat-

tet. Antallet af de Personer i Aalesund, paa hvilken Stedets Communeudgivter ere udlignede i 1840, hgr

Fogden opgivet til 156.

Den i Aalesund i Efteraaret 1840 oprettede Sparebank har i dette Aar begyndt dens Virksomhed

Romsdals Amt, Molde den 12te Mai 1841.

!

Underdanigst.

Nørregaard.

Const.

26
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Til Kongen!

I det Amtet herved afgiver den befalede Jndberetning om Amtsdistrictets oeconomiske Tilstandideforløbneö

Aar fra 1ste Januar 1836 til Udgangen af 1840, finder Undertegnede, som dets nuværende Bestyrer, sig

forpligtet til foreløbigen underdanigst at bemærke, at han tiltraadte sit Embede den 1ste October 1840, altsaa

nær henimod Slutningen af det Tidsrum, Beretningen omfatter. De Bemærkninger og Bedømmelfer, som

i denne indeholdes, kunne saaledes ikke grunde sig i Undertegnedes personlige Erfaring, men ere væsentligen

byggede paa vedkommende underordnede Embedsmænds og offentlige Betjentes Erklæringer, der imidlertid an-

tages at kunne tillægges fuldkommen Troværdighed, saameget mere, som de i Almindelighed falde sammen

med hvad der er yttretsi Amtets underdanigste Beretning af 8de April 1836, angaaende Districtets Tilstand

i de foregaaende 6 Aar fra 1836 til 1835, begge inclusive, og desuden finde en Bestyrkelse i Forholdenes

nuværende Beskaffenhed, saaledes som Undertegnede har opfattet dem i det ene Aar, hvori han nu har fore-

staaet Amtmand's-Embedet. Den-Omstændighed, at Undertegnede afgiver underdanigst Beretning for et Tids-

rum, i hvilket han var-ansat i Christiania, og ganske uden Berørelse med dette Amtsdistricts oeconomiske For-

holde, har ikke kunnet andet end tilbagevirke paa Beretningens Fuldstændighed, især da de ved Embedet fore-

fundne Materialier til en saadan Beretning vare høist ubetydelige og derfor ingen særdeles Anviisning eller

Veiledning kunde yde, hvilket ogsaa gjælder med Hensyn til de til Materialiernes Indsamling trufne Forbe-

redelser. Den for Afholdelsen af Søndre Trondhjems Amtsformandskabs-Mode gjældende specielle Bestem-

melse, ifølge hvilken det maa samles i de sidste Dage af April eller første Dage af Mai Maaned, istedetfor

i Juni eller Juli Maaned, har for Undertegnede medført Nødvendigheden af at anvende en stor Deel af

dette ”Aars første Maaneder til de Communen vedkommende Regnskabssagers Gjennemgaaelse, Berigtigelse og

tildeels Forfattelse, samt til at forberede de øvrige Sager, som af Amtsformandskabs-Forsamlingen skulde 8be-

handles og afgjøres. Efter den i·-Slutningen af dette Aars April Maaned Trondhjem overgaaede betydelige

Ildebrand har Amtets Bestyrer erholdt en saadan Tilvært af ligesaa tidsspildende fom ansvarsfulde Forret-

ninger, at han kun ved den største Anstrængelse og Opmærksomhed har seet sig istand til at holde Embeds-

forretningerne i det Hele nogenlunde à jom- Især har det Arbeide, der har været og endnu er forbundet

med den forskudte Assurance-Godtgjørelses Fordeling mellem vedkommende Brandlidte, givet saamegen uop-

sættelig Beskjæftigelse og medført et saa stort Ansvar, at Undertegnedes Tid og Arbeidskraft derved har været
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i en langt høiere Grad optagen, end det letteligen formodes af Nogen, der ikke har havt Anledning til at

erhverve sig personlig Erfaring derom.

Efterat jeg saaledes har tilladt mig i Underdanighed korteligen at berøre de vigtigste Omstændigheder,

der have bidraget til, at nærværende Indberetning fremkommer senere, end jeg havde ønsket, og ikke er afsat--

tet med den Fuldstændighed, som i Almindelighed kan fordres, og som jeg med en tilstrækkeligere og roligere

Forberedelse haaber at skulle kunne have givet den, gaaer jeg, overeensstemmende med den i Kongelig Resolu-

tion af 23de December 1839 indeholdte Instruction, over til i Underdanighed at meddele efterftaaende Forkla-

ring om den oeconomiske Tilstand:

4. I Amtets Landdistricter.

(1- Hvad Jordbruget angaaer, have fremdeles de samme Aarsager, som i Amtets nnderdanigste Be-

retning af 8de April 1836 ere paapegede, gjort sig gjeldende til at forhindre en friere og raskere Udvikling

af samme. Dog er det utvivlsomt, at det overhoved fremdeles har været i Opkomst og især i Strinde og

Sælbo samt Fosens Fogderier er gaaet fremad. Til at meddele en aldeles nøiagtig Forklaring om, hvor-

meget Nyland i de omhandlede 5 Aar har været opdyrket, seer Amtet sig imidlertid 'ikke istand, da de under-

ordnede Embedsmænd og Betjente for det Meste ikke have dristet sig til derom at yttre en bestethormeningz

dog ansees det i det Hele for ikke ubetydeligt, og anslaaes for Strinde og Sælbo Fogderi til circa 200 Tdrz

Land, for Ørke og Guldals Fogderies Vedkommende til 225 à 250 Tdr. Land, samt for Fosens Fogderi til

omtrent 890 Tdr. Land.2 Dyrkningsmaaden og Dyrkningsredskaberne have i det Væsentlige været som forhen;

dog er der ogsaa i disse Henseender gaaet fremad til det Bedre, især i den Deel af Strinde og Sælbo

Fogderi, der ligger i Nærheden af Trondhjems Ogsaa i de fleste andre af dette Fogderies Egne har Almuen

begyndt at lægge sig meget efter Gjødselens Formerelse; hvor Terrainet tillader det, ombyttes med Jordens

Brug, og ligesom Høstpløining er almindelig, saaledes er ogsaa Sædskifte kjendt og anvendt. De alminde-

lige Sædarter ere Byg, Havre, Blandkorn og Potetesz i Strinde og Sælbo Fogderi ogsaa Rug og i en-

kelte Districter deraf tillige lidt Erter og Hvede, af hvilke 2de Sædarter den Første synes at være i Afta-

gende, hvorimod den Anden — især Sommerhvede — er i Tiltagende, dog saaes og avles kun ubetydeligt

for hver Gaard, og intetsteds er af denne Sædart hidtil avlet saameget, at Salg af samme har kunnet finde

Sted. I Forhold til de øvrige Sædarter synes der i hele Amtsdistrtctet at have været lagt overdreven Vind

paa Potetes-Avlen. I Fosens Fogderi dyrkes denne Rodfrugt ligesaameget, om ikke mere, end samtlige andre

Sædarter tilsammentagne; derimod synes Potetesavlen i de seneste Aar at være formindsket i de 2de andre

Fogderier, formodentlig især paa Grund af den ringe Priis, hvori baade Potetes og Brændeviin, som ho-

vedsagelig deraf tilvirkes, have staaet, hvorfor man i disse Districter nu synes mere at nærme sig til et rig-

tigt Forhold mellem Korn-og Potetes-Avlen. Jxalmindelige gode Aaringer kan Amtet brødføde sig selv;

thi om end nogle Districter, saasom Fosens Fogderi (med Undtagelse af Ørlandet og Stadsbygdens Præste-

gjelde), Røraas og Holtaalens Præstegjelde, ikke- ere i dette Tilfælde, afgive igjen andre Dele af Amtet, især

i Strinde og Sælbo Fogderi et saa stort Overskud, at det Manglende derved omtrentlig dækkes. Naar und-

tagesøadskillige Egne af nysnævnte Fogderi, dyrkes Liin ikke synderligt og af den Enkelte kun til eget Forbrug,

saaat meget deraf maa kjøbes. Det samme gjælder i det Væsentlige om Hamp, paa hvis Avl ”der dog læg-

ges endda mindre Vind. Humle- og Urte-Hauger ere sjeldne hos Personer af Bondestandenz dog skal Humle

paa de enkelte Gaarde i Strinde og Sælbo Fogderi, hvor den dyrkes, give godt Udbytte. For Opelskning

af Frugttræer er Climatet lidet skikket; det er derfor kun enkelte Mænd udenfor Bondestanden, og meest By-

folk paa deres Avlsgaarde eller Lystfteder iU Nærheden af Trondhjem, som have anlagt Frugthauger. Om

Frugts Production til Afsætning kan der saaledes ikke være Spørgsmaalj1 At de ved Folketællingen i Aaret
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1835 meddelte Opgaver over Districternes Udsæd og Avl, staae under hvad der i Virkeligheden saaedes og

avledes, antages med Sikkerhed; derimod er det vanskeligere at bedømme, i hvilket Forhold Udfæd og Avl

nu staae til Opgaverne derover i 1835. Efter de indhentede Oplysninger tør enForøgelse af 25 pCt. komme

det Rette temmelig nær. Den befalede, Jordbruget vedkommende, tabellariske Oversigt følger.

5. Angaaende Fædrivteen I Strinde og Sælbo samt Ørke og Guldals Fogderier antages Kreatur-

Antallet at være aftaget siden Tællingen i Aaret 1835, fornemmelig paa Grund af de i 1838 og 1839 ind-

trufne mislige Foderaar. En Tilbagegang i denne Henseende lader sig ikke hurtigen redressere; men det er

dog utvivlsomt, at det større Udbytte, Avlingen af Hø og andre Foderarter i de 2 sidste Aar have givet, alle-

rede har viist en gavnlig Indflydelse paa Kreaturholdet, hvortil de — om end langsomme -- saa dog jevne

Fremskridt, Jordbruget har gjort og gjør, ogsaa have bidraget sm Deel. I Fosens Fogderi ansees Fædrivten

i de forløbne 5 Aar at være gaaet frem med Jordbruget. At Kreaturholdet i dette District nu staaer langt

over hvad det i 1835 opgaves til, er derfor saameget vissere, som disse Opgaver med Sikkerhed kunne an-

tages at være 30 pC. forlave. Med Hensyn til Fædrivten henholdes iøvrigt til Amtets underdanigsie Beret-

ning af 8de April 1836, da nogen mærkelig Forandring i Henseende til Samme ikke har fundet Sted. Saa-

ledes vides intet Væsentligt at være foretaget til Racernes Forbedring; paa Strinden, i Nærheden af Trond-'

hjem, findes dog paa flere Gaarde Hornqvæg af fremmed Race, og paa de betydelige Gaarde Østerodd og

Storfosen i Ørlandets Præstegjeld findes fremdeles en større og bedre Kreatur-Raee, end den almindelige.

Kunstige Enge, især af Timothei, haves paa en stor Deel Gaarde i Strinde Thinglaug, og i Holtaalens

Præstegjeld har Almuen begyndt at anvende Gjødselen til Engenes Forbedring, og derved gjort en heldig

Begyndelse til at udvide Qvægavlen og indskrænke den paa Grund af Districtets Beliggenhed saare precaire

Kornavlz men forøvrigt synes der ikke i noget af Amtets Fogderier ide forløbne 5 Aar at være gjort nogen

anden Forbedring med Hensyn til Englandet, end den, der flyder af det mere almindeligt blevne Verelbrug.

God Fjeldhavn haves i Opdals, Røraas og Holtaalens Præstegjelde samt i Tydalens Anner til Sælbo; i

disse Districter udgjør Qvægavlen derfor en Hovednæring, hvis Production giver et ikke ubetydeligt Over-

skud til Salg; forøvrigt lægges ogsaa i Sælbo Hovedsogn og i Børseskognen Vind paa denne Avl. Faare-

avlen staaer omtrent paa samme Trin, som forhen, hvilket ogsaa gjelder med Hensyn til Gjeder og Sviin.

I Grændsefjeldene mod Sverrige findes vel endnu en Deel Reensdyy men de ere formeentlig fremdeles i

Aftagende; for nogle Aar tilbage laae Lapper med deres Rener i Bjørnøer, men Ulvene fordreve dem derfra,

og Reensdyr gives derfor ikke mere i Fosens Fogderi. I et District as dette, nemlig Hitteren, gives deri-

mod en Deel Hjorte, hvis Antal anslaaes til 400 à 600 Stykker.

Forholdet mellem Ager- og England formenes for Strinde og Sælbo samt Fosens Fogderier at være

som 1 til 3. For Ørke og Guldals Fogderi er Forholdet ikke opgivet, men det er bemærket, at Almuen

gjerne holder mere Agerland oppe, end som kan vedligeholdes, og derved i Almindelighed forsømmer Eng-

dyrkningen, saa at det er sandsynligt, at Englandet ikke staaer i noget passende Forhold tilAgerlandet. Med

Hensyn til dette District er ogsaa bemærket, at Almuen er tilbøielig til at holde flere Kreature, end der kunne

fødes saaledes, at de give tilstrækkeligt Udbytte.

I Strinde og Sælbo Fogderi ansees Forholdet mellem Besætning og Kornavl omtrent passende. I Fosen

maa skjelnes mellem de Distrieter, der støde mere umiddelbart til Havet, og dem, der ligge længere inde i

Landet, ved Fjordene. I de Første er Besætningen forholdsviis langt større end Avlingen, fordi i disse Di-

stricter til Kreaturføde benyttes forskjellige Surrogater, saasom Affaldet ved Fiskerierne, Tang og Tarrez i

de Sidstnævnte, hvor Jordbruget er mere sikkert og Ageren derfor drives med større Kraft, er Forholdet deri-

mod mere passende, og antages det, at der paa de Gaarde, hvor Aar om andet avles 50 Tønder Korn og

ligesaameget 'Potetes, fødes 1 Hest, 6 à 8 Køer, 10 à 12 Smaafæ og 1 Sviin.
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Landdistricternes Behov sor Fedevarer antages ikke at være større, end at det syldestgjøres ved Produc-

tionen deraf; tvertimod haves et Overskud, som føres til Torvs, fordetmeste i Trondhjem. Naar Consum-

tionen i denne Kiøbstad tillige kommer i Betragtning, kan Productionen derimod neppe ansees tilstrækkelig,

da endeel Fedevarer indføres hertil fra det nordlige Østerdalen og Sverige, og Noget ogsaa søværts fra

Danmark og de østersøifke Havne; imidlertid maa det paa den anden Side heller ikke tabes af Syne, at Ad-

skilligt deraf igjenudgaaer som Skibsprovision. Forøvrigt er det en Selvfølge, at kun de forannævnte Di-

stricter, i hvilke Qvægavlen kan ansees som Hovednæring, afgive noget betydeligt Overskud af Fedevarer; i

andre Dele af Amtets Landdiftrict falder intet eller dog kun ganske lidet Overskud og paa enkelte Steder kan

nogen Tilføtsel, idet mindste til enkelte Tider, vel tilttænges. '

6. Om Skovdrivten. Som i underdanigste Beretning af 8de April 1836 bemærket, har Amtet —

med Undtagelse af Fosens Fogderi — betydelige Skovstrækninger, som dog tildeels ere utilgjængelige. Nog-

le Districter ere imidlertid i større eller mindre Grad blottede for Skov, saasom Børsen, Leinstranden og By-

næsset af Strinde og Sælbo Fogderi,-en stor Deel af Røraas Præstegjeld, Meelhuus og Flaa Sogne samt

den nordre Deel af Ørkedalen i Ørke og Guldals Fogderi, og Ørlands samt Hitterens Thinglauge i Fosen.

De almindelige Træsorter ere Gran, Furu og Birk, — i Strinde og Sælbo for det Meste Gran, i Fofen

meest Furu og de sædvanlige Arter af Løvskov. Skovenes Forfatning er siden Udgangen af Aaret 1835 ikke

forbedret; snarere er den gaaet tilbage, da den Afgang, som tilvirkede Træproducters Erport, Districternes

egen aarlige Forsyning og det betydelige Forbrug til de store i Amtsdistrictet værende Værker, Brænderier m.

V., har medført for Skovene, ikke tilstrækkeligen erstattes ved disses Tilvæxt, der paa Grund af Climatets

Haardhed skeer meget langsomt, og da Opelskning af Ungskov i Almindelighed ikke paatænkes. En i October

Maaned 1837 indtruffen orkanagtig Storm medførte derhos paa flere Steder, dog, som det synes, meest i

Fosen, betydelig Skade paa Skovene. I Strinde og Sælbo Fogderi antages Tilbagegangen at have været

mindst bemærkelig, om end enkelte Skoveiere især i Strinde og Klæbo Thinglauge ved ufornuftig Hugst have

Udtømt deres Skove. De Skovproducter, som frembringes, ere især Bygningstømmer, samt Planker og Bord,

deels til Forbrug i By og Bygd, deels til Udskibning. Afsætningen heraf finder in Species Sted fra Strin-

de og Sælbo Fogderi, hvor Productionen synes at holde sig omtrent paa samme Trin, som tilforn; Størens

og Meldals Præstegjelde samt Singsaas og Hølandets Sogne af Ørke og Guldals Fogderi levere ogsaa en

Deel Planker til Udskibning, dog nu formedelst Prisernes Lavhed mindre end før. De Districter af Fosen,

i hvilke nogen Skov findes, navnlig Bjørnøers, Aafjordens, Hevne og Ritsens Thinglauge, samt ved Skiørijord

i Ørlands Thinglaug, afsætte til Nabosognene en Deel Bygningstømmer, men af Planker og Bord saare

ubetydeligt. Angaaende Antallet af Saugbruge og de Ovanta som paa disse aarligen opskjæres, henvises til

vedkommende Tabel. Til Kiøbstæderne Trondhjem og Christiansund leveres en Deel Brændeveed af Gran,

Furu og Birk. Med denne Artikel er forøvrigt ikke alle Egne forsynet; af nogle Gaarde af Leinstrandens

og Tiller Sogne, en stor Deel af Bynæssets Sogn, i Røraas Thinglaug, ligesom og i Hitterens Thing-

laug, paa Ørlandet, samt paa Øerne i Bjørnøers og Aasjordens Thinglauge brændes Tørv, hvoraf især i

de nævnte Dele af Fosens Fogderi tilstrækkeligt haves. Dog savnes ogsaa Tørveland paa enkelte Øeri

Hitterens Thinglaug, hvor derfor tørret Tang benyttes som Brændsel.

Til Afsætning ved Røraas og Løkkens Kobberværker tilvirkes Kul i en Deel af Størens Præstegseld

samt i Singsaas, Holtaalens og Hølandets Sogne; ti de øvrige Dele as Amtets Landdistricter benyttes Træ-

materialierne lidet eller Intet til Knlbrænding. Tjære til Salg produceres kun i Meldals Præstegjeld, for-

nemmelig i Rennebo Sogn, dog nu mindre end forhen, da Materialet er astaget,. samt i Hevne Thinglaug,

hvor der i de sidste 5 Aar antages at være brændt omtrent 1500 Tønder, som ere afsatte til en Priis af

2122 à 3122 Spd. pr. Tønde.
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al. Fisker-i er i Strinde og Sælbo samt i Ørke og Guldaxls Fogderier ingen Hoved-Næringskilde. For-

medelst Beliggenheden ved Trondhjems Fjord er der dog nogen Adgang til Fisiefangst i Strinde, Bynæssets,4

Budvigens og Børsens Thinglauge, samt-paa Ørkedalsøren. Det vigtigste Fiskeri er af Sild ved Gunlosen

og i den saakaldte Strindfjord, men Udbyttet deraf er saamegetmindre af Betydenhed, som Sildfisket her saa-

re sjelden slaaer til. J Nidelven samt i Ørkla- og Guul-C'lvene fanges en Deel Lar. Derimod er Fiskeriet

en Hoved-Nærings- og Erhvervskilde for Fosens Fogderi; dog fiskes i Stadsbygden og Ritsen kun til Huus-

brug. Det egentlige Fiskeri deler sig i Vaarfiskeriet, Sommerfiskeriet og Sildfiskeriet. Ved det Første fanges

alene Torsk (Skrei); ved Sommerfiskeriet Smaasei, Storsei (Ufs), Langer, Qveite og Torsk (Tarramod);

ved Sildfiskeriet, der almindeligviis begynder i Juli eller August og vedvarer udover Høsten lige til Juul,

kun Sild.I Efter den fra Fogden modtagne Opgave, som dog ifølge hans eget Opgivende hverken er fuld-

stændig eller paalidelig, fordi ingen Control haves med Tiende-Omgivelserne og Fiskerne langtfra ikke angive,

hvad de virkelig have fisket, har der efter hvad det har været Fogden muligt at erholde opgivet, i Tidsrum-

met fra 1ste Januar 1836 til Udgangen af Aaret 1840 as følgende Sorter været fisket omtrent:

af Sild . . . . 164,000 Tønder.

af Torsk cSkrei raa) . . 1,210,000 Stykker,

hvorved dog er at mærke, at

Opgaver mangle for Aafjorden

og Hevne.

af Sei (Rodskjær) . 40,500-Bog.

Opgaver mangle for

Aafjorden og Bjørnøer.

De modtagne Opgaver om QvantitetenX af nedsaltet og tørretSkrei samt i Tønder nedlagt Sei, ere

saa ufuldstændige, at Amtet anseer det unyttigt at meddele dem. Foruden de nævnte Fiskearter fanges 'i Fo-

sens Fogderi ogsaa Brosmer, Uver og Lar. Larefiskeriet har dog i de senere Aaringer været særdeles misligt;

i Aaret 1840 endog saa slet, at Omkostningerne derved tildeels ikke kunde dækkes. Torske- og Sei-Fiskeriet

har i de forløbne 5 Aar ikke været heldigere,' end i de foregaaende Aar; derimod har Sildfiskeriet været bedre

og i Aarene 1838 og-1840 endog overordentlig godt i Fjordene Bjogn og Skjørn i Ørlands Præstegjeld,

samt i Aafjorden. Fiskeredskaberne; der ved Skrei- og Sotnmer-Fiskeriet ere Garn, Liner og Haandsnører,

samt Sæknodt ved Fangsten af Sei, og ved Sildfiskeriet Garn og Nødt, vides ikke i de forløbne 5 Aar at

have modtaget nogen forbedret Indretning; derimod er deres Antal tiltaget med Folkemængden. Af den fan-

gede Torsk sælges den største Deel raa til de Fartøier, som i saadant Øiemed indfinde sig ved Fiskeværene.

Noget saltes og kun Ubetydeligt hænges til Tør- eller Rundfisk. Seien bliver deels raadstjæret, deels* saltet,

og Silden sælges for det Meste til Fartøierne som søge Sildefjordene. Hjemme i Fogderiet virkes kun Lidet

til Kjøbmandsvarer, hvorimod af Sild og Torsk nedsaltes en ikke Ubetydelig Deeltil eget Forbrug og til Om-

tuskning med Meel og Kornvarer, hvilken Omtnskning foregaaer i Stor og Værdalen, Stod, Ørke”dalen, paa

' Levanger og Stenkjer samt flere Steder. Forsaavidt Almuens Fiskevarer ikke saaledes sælges eller omtustes,

blive de afsatte i Kjøbstæderne Trondhjem og Christiansund, fra hvilke Steder, saavelsom fra Bergen ogsaa

de fleste af de Fartøier komme, der indfinde sig paa Fiskestederne. Fiskens Tilvirkning staaer fremdeles paa et

lavt Standpunet; den Deel, som Almuen selv tilbereder, bliver derfor i Almindelighed ikke god. Hvad Laren

angaaer, der tages langs Kysten ide saakaldte Vorper og i Elvene ved Nodt og Stængsler samt Tener,

sælges den i fersk Tilstand for det Meste i Trondhjem; en Deel røget Lar hari den senere Tid været solgt

til Folk fræHedemarken der have indfundet sig iDistrictetz for at opkjøbe den, og som formodentlig med

Fordeeligjen afsætte den i” det Søndensjeldske.
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J Fosens Fogderi fanges Østers og Hummer, dog kun ubetydeligt.

I Hitterens Thinglaug er i Løbet af de sidste 5 Aar harpuneret 18 Brygder, hvoraf hver har givet 8

à 10 Tønder Lever. Ligeledes er i dette Thinglaug Ved Skud og Harpunering dræbt en Hval paa omtrent

32 Alens Længde.

e. Bergværksdrivt. Det vigtigste Bergværk i Districtet er Røraas Kobberværk, Under hvilket haves 4

Hytter, nemlig Røraas's, Eidets, Tolgens og Lovises, samt af Gruber: Storvarts, Kongens, Muggrnben,

Foldals, Godthaabs og nogle gamle Gruben Dette Værk, ved hvilket ved Udgangen af Aaret 1840 var

ansat 41 Opsyns- og Regnskabs-Betjente, samt 468 faste Arbeidere (5): Personer som have stadigt Arbeide

ved Værket), foruden dem som kun benyttes til enkelte Tider, og hvis Antal sædvanligen er 60 à 70 Mand

om Vinteren, og om Sommeren 300 à 400 Individer, for det Meste Børn, maa antages i de forløbne 5

Aar at være drevet med Held; dets Udbytte i denne Periode har været: af Kobber omtrent 10,540 Skpd.,

og af Malm 222,9810Skpd. Af nye Anlæg ved Værket er især af Betydenhed Inddrivningen af en ny Stoll

til Kongens Grube, forøvrigt ere nogle Skæjrper optagne, af hvilke dog en Deel igjen ere onrladte og andre

endnu blot kunne betragtes som Forsøg til Anlæg. J de sidste5 Aar ere adskillige Forbedringer indførte baade

ved Grube- og ved Hytte-Drivten, hvoraf her nævnes Brugen af Talglys, istedetfor Tran- og Tjære-Lamper-

ved Mineringen, Begyndelsen til en forbedret Solsætning, Anbringelsen af en Kunstmaskine af en ny Indret-

ning, samt Anfkaffelse af en Dampmaskine, begge ved Storvarts Grube, Opførelsen af et Scheidehuus ved

Muggrnben, Indførelse af Kjærnerøstuing ved Kongens Grube, Istandbringelsen as en ny Hyttebygning ved

Røraas Hytte, Anbringelsen ved samme Hytte af en Jerncylinder-Blæsemaskine og ved samtlige Hytter af

Blæsebælge af forskjellige, forbedrede Constructioner; Opførelsen af dobbelte Høi-Smelteovne ved Røraas og

Eidets Hytter, samt de seneste byggede Garovnes Forsyning med Opfangningsapparat for Støvkobberet.

Under Løkkens Kobberværk i Ørkedals Sorenskriveri hører Løkkens Grube og Svorkmo Hytte. Den Før-

ste havde ved Udgangen af Aaret 1840, foruden 2 Opsyns- og Regnskabs-Betiente, etBelæg af 79 Mand-·-

i de 4 foregaaende Aar havde det dog været noget mindre og varieret mellem 66 og 73 Mand — og ved

Hytten har i de sidste 5 Aar stadigen været ansat 2 Betjente og 36 Mand. Det i Perioden udbragte Pro-

duct er saaledes opgivet: 11,321 Tdr. udbragt Malm, 10,479 Tdr. forsmeltet Malm, 883122 Skpd. produ-

eeret Gahrkobber. Ved Gruben har Drivten fundet Sted uafbrudt i 12 Bergmaaneder aavlig; derimod har

der ved Hytten kun været arbeidet i 1836 53x4 Maaned,

i 1837 5324 Maaned,

i 1838 874 Maaned,

i 1839 8 Maaneder,

i 1840 101,2 Maaned.

Et Forsøgs-Anlæg, under Benævnelse af Aamodts Skjerv, blev i Aaret 1835 optaget til Undersøgelse

med et Belæg af 3 Mand, hvilket Skjerp holdtes i Drivt indtil Udgangen af 2den Maaned 1840, da der-

med paa Grund af mislige Udsigter maatte ophøres. Dette Værk, der, ligesom Røraas Kobberværk, eies af

et Interessentskab, har i længere Tid været drevet med Tab for Eierne, som imidlertid i Haab om bedre

Tider have vedblevet Drivten, hvortil saamange Menneskers Sysselsættelse og Underholdning har været knyt-

tet. Da Udsigterne for Fremtiden ikke ere blevne bedre og Værket forgjæves er forsøgt afhændet, er dets

Nedlæggelse blevet bestemt.

Ogsaa Tydalens Kobberværk i Sælbo og- Tydalens Thinglaug er sin Standsning nær, da dets Drivt

stadigen har været forbundet med Tab. Herunder høre: Sæteraa Hytte til Kobbersmeltning, Sælbo Hytte

til Kobberets Gahring, og Tydals Hytte, som formedelst Brystfældighed ikke har været i Drivt, samt Ram-

fjelds Grube. Foruden 2 Opsyns--og Ægteskabs-Betjente havde denne Grube ved Udgangen af Aaret 1840
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et Belæg af 36 Mand, og ved Hytterne arbeidede omtrent 40 Mand- Udbyttet af Kobber har i Tidsrum-

met fra 4836 til 4840, begge Aar incl., udgjort tilsammen omtrent 366 Skpd.; og havdes der ved Perio-

dens Udgang et Overskud af circa 600 Tdr. Malm. Arbeidet ved dette Værk har været standset fra og til,

og adskillige Malmanviisninger ere efterhaanden indstillede som ulønnende at bearbeidet Under Værket henhø-

re Grønskals Jernanviisninger, som dog ikke vides at have været bearbeidede, ligesom en paatænkt Marsovn

med Stangjernshammere ikke ved Periodens Udgang var kommen istand.

JDistrictet er beliggende eet Jernværk, nemlig Mostadmarkens Værk i Strindens Thinglaug. Herunder

høre: 4 Marsovnshytte, 44Stangsernshammer, 4 Knibhammer og 2 Spigerhammere. Foruden Grønlæ-

grube i Lerdalens Alminding, har Værket Gruber paa Grønøen og Henriksøen i Hitterens Thinglaug og i

Ormliefseldet i nordre Ranen paa Helgeland. Af disse Gruber har Grønliegrube ikke været dreven siden Aaret

4834, fordi Malmen formedelst Grubens Vandfyghed og Malmgangens liden Mægtighed ikke kunde efter Accord

leveres paa Grubebakken til en Priis af 21,2 Spd. pr. Tønde; i Høsten 4840 begyndtes med Forsøg af an-

dre Skjærper og Anviisninger i Grubens Nærhed, hvormed endnu vedblives Uden at dog nogen lovende Ud-

sigt er opdaget. Denne Grubes Malm var ikke meget rig (30 à 40 pCt.), men særdeles godartet. Mal-

men fra Grønøen er temmelig let erholdelig og i Almindelighed rigere end Grønli Grubes; men formedelst

dens Indblanding af Svovel- og Kobber-Kiis, kan den kun benyttes efter omhyggelige Røstninger og imin-

dre Mængde, blandet med godartede Malme. I Ranen har der i de forløbne 5 Aar ingen Udbrydning af

Malm fundet Sted. Denne kan nemlig kun foregaae om Sommeren, da Malmen brydes ganske i Dagen,

og ved afsendte Værksarbeidere, efterdi Almuens andre Sysler og Vaner gjøre den utilbøielig ikke blot til

Grubearbeider eller Minering, men endog til Malmens Kjørsel, omtrent 122 Miil, fra Malmleiet til Stranden.

Malmens Minering, Fremkjørsel, Transport til Hommelvigen, Udlosning og Frembringelse til Værket, i For-

bindelse med Spilde og Judsvinding, medføre saa store Omkostninger, at denne Malm, --- som er ganske

godartet, men som, for at faaes i Fluss, fordrer en god Tilsætning af Kalk -- ikke under de nuværende For-

holde kan tilgodegjøres Uden Tab. Ved Værket er ansat 3 Opsyns- og Regnskabs-Betjente og 24 faste Ar-

beidere foruden 40 à 45 Mand ved Forsøgs-Grubedrivten. I de 5 sidste Aar er udbragt:

af Raajern og Støbegods ca. . . 446472 Skpd.

af Stangjern . . . . . . 4620122 —

af forædlet Jern, som Ambolte, An-

kere etc. . . . . . . 462122 4-

af Spiger, Søm og Roer . . . 404 — R

J disse Opgaver er ogsaa indbefattet, hvad der er anvendt til Værkets eget Behov. J Foraaret 4840

erholdt Værket fra Fahlun en ny Inspecteur, under hvis Bestyrelse ved Marsovnblæsningen et sparsommere

Forbrug af Kul og Arbeide, ligesom og en. større Orden og Omhyggelighed blandt Smedene, skal være ind-

ført. J samme Aar opbyggedes en Røstovm sigtende til, ved gjentagne omhyggelige --Røstninger, at udvide

Anvendelsen af Malmen fra Hitteren; dertil produceredes under Marsovnblæsningen det fornødne Støbegods;

ligesom da støbtes Fundament og Arme til et Klippeværk, som i Aar er anlagt.

Med Hensyn til de Oplysninger, der her ere meddeelte, angaaende de i Amtsdistrictet værende ”3 Kob-

berværker og 4 Jernværk, bemærkes underdanigst, at Amtet har henvendt sig til den i Aar beskikkede Berg-

mester i det Nordenfjeldske, for hos ham at erholde de fornødne Materialier til Udarbeidelsen af denne Deel

af Beretningen, men at bemeldte Embedsmand ikke hidtil har, saavidt vides, formedelst andre offentlige Hverv,

kunnet afsee den fornødne Tid til deres Jndsamling og Afgivelse. Da Amtet imidlertid ikke har kunnet læn-

gere udsætte med Beretningens Indsendelse, har det troet at burde skaffe sig de attraaede Oplysninger ved

directe Henvendelse til Værkernes Overbestyrelser, som med Forekommenhed ere gaaede Amtets Ønske imøde.
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De fra disse modtagne Forklaringer, hvoraf Forestaaende er uddrager, og som ligge til Grund for hosføl-

gende Tabel, anseer Amtet for fuldkommen paalidelige.

Forøvrigt har Fosens Foged anmærket, at der i Sommeren 1840 skal være opdaget Kobbererts paa

Gaarden Berget, i Skovdalen, Ritsens Thinglaug, og Muthungsbrev paa Anviisningen være udstædt til en

Kjøbmand i Trondhjem.

En for Sælbo Sogn vigtig Næringsgreen er de derværende Qværnesteensbrud, hvorfra en stor Mængde

Qværnestene aarligen leveres. Disse bringes af Sælbyggerne deels til Røraas til en bestemt Tid --iSlut-

ningen af Februar — og afsættes til Agershuus Stifts Oplande, hvorfra Kjøbere til denne Tid indfinde sig

ligesom til et Marked, deels og fornemmelig til Trondhjem, hvorfra de igjen søværts transporteres til andre

Dele af Riget. Endskiønt der ved dette Arbeide kommer en stor Deel contante Penge ind i Bygden og

mange Hænder derved sysselsættes, har man dog opkastet Tvivl, om det, saaledes som det nu drives, er

til virkeligt Gavn for Districtet, da der, formedelst Almuens gamle Fordomme mod forbedrede Indretninger

og Maskineriet til Stenens Tilbugning og Transport, kræves en stor Folkekraft, der skal underholdes og be-

tales, samt Anskaffelse af mange Redskaber og Heste, hvorved det bliver uforholdsmæssig kostbart; det har

desuden givetAnledning til, at Bygden er stærkt befolket, næsten overbefolket, i Forhold til det dyrkede og

dyrkbare Terrain. Drivtsmaadens mindre Fuldkommenhed medfører ogsaa, at Productet ofte er mindre godt,

hvorved Afsætningen lider.

Paa flere Steder, til Ex. i Opdal og paa den saakaldte Gjetestrand i Børsens Hovedsogn, brydes en

stor Deel flade Steenheller, anvendelige til Gadetrapper og tildeels til Tagbedækning. Fra sidstnævnte Sted

føres de til Trondhjem; men i de mere fraliggende Districter benyttes de for det Meste alene hjemme iByg-

derne, da de, som Handelsartikel betragtede, ikke kunne bære større Transportomkostninger. Paa Gaarden

Ranum i Strindens Thinglaug findes et Steenbrud, hvorfra aarlig leveres en Deel Gravstene og andre

tilhugne Stene.

Kalkerd gives paa flere Steder i Strinde og Sælbo Fogderi; men Drivten deraf er meget ubetydelig.

ß Med Hensyn til de her i Amtet værende Fabrik- og Industri-Anlæg henvises underdanigst til

hosfølgende af Fogdernes Beretninger sammendragne Tabel. Af denne vil naadigst erfares, at der ved ”Ud-

gangen af 1840 existerede:

U- f274 Brændeviins-Brænderier, hvoraf

af de i Skattetariffen nævnte Under No. 1 Litt. ør . . 197

. . . . . - . 5 . . 72

.
'
-
I
O
1

1
.
3

,

hvilke Brænderier ere saaledes fordeelte:

No. 136. No. 1350 No. 50 No. 70

iSttinde og Sælbo Fogderi 155, nemlig . . . . 138 42 4 1

i Ørke og Guldals Fogderi 116, -- . . . . 59 57 - -

i Fosens Fogderi 3, — . . . . - 3 - -

Det afgiftspligtige Potterum var:

Ved Brænderierne i Strinde og Sælbo Fogderi . 11,792 Pt.

- - - Ørke og Guldals do. . 10,984 —

- - - Fosens do. . 1,118 z-

tilsammen 23,894 Pt.

s. 131 Saugbrug, ansatte til et Qvantum af 191047260 Tylter Tømmer: 7

2
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Heraf i Strinde og Sælbo Fogderi 19 Saugbrug, ansatte til 536 Tylter Tømmer,

i Ørke og Guldals do. 73 — - - 9317212 — —

i Fosens do. 39 — - - 413125 — —

o. 5 Teglværker, hvoraf 3 i Strinde og Sælbo Fogderi, og 1 i hvert af de andre 2de Fogderiet.

øi. 14 Møllebrug, hvoraf 8 i Strinde og Sælbo Fogderi og 3 i hvert af de øvrige Fogderiet. Desforu-

den i Strinde og Sælbo Fogderi et Kobbervaltseværk, en Chromfabrik, et Sæbesyderi, en Papirmølle og

et Pottemageri, samt i Fosens Fogderi et Garveri og 2 Maltgjørerier, hvilke Sidste drives i Forbindelse

med Brændeviinsbrænderier.

Brænderiernes Antal er i de sidste 5 Aar aftaget i en ikke ubetydelig Grad, hvilket upaatvivleligen er

en Vinding for Districtet. Saaledes er i

i Strinde og Sælbo Fogderi nedlagt 144 Br. og tilkommet 4 Br.

i Ørke og Guldals do. — 256 Br. og tilkommet 77 Br.

i Fosens do. — 1 Br. og tilkommet - Br.

Der er saaledes i Amtsdistrictet nedlagt tilsammen 401 Brænderier og kun tilkommet 81 nye. Iøvrigt

antages det, at Fabrikfliden, som hvis Hovedsæde i Amtets Landdistrict Strinde Thinglaug maa betragtes,

undtagen hvad Saugbrug angaaer, har været i Tiltagende, og at især Leerens Kobbervaltseværk og Chrom-

fabrik ere Fabrikanlæg, som ved deres Nytte og hensigtsmæssige Bestyrelse fortjene Opmærksomhed.

En Krudtmølle, tilhørende Røraas Kobberværks Participantskab, og beliggende i Børseskogn, afbrændte

den 15de September 1839 og var ved Udgangen af Aaret 1840 endnu ikke igjen opført.

Som en Fabrikdrivten vedkommende Gjenstand kan bemærkes, at en Bonde i Opdal har forsøgt ved et

Slags nye Vævstole at producere Bomuldstøier i en større Qvantitet, end almindeligt i Districtet, men hvil-

ket Anlæg ikke skal lykkes.

9. Binæringer. Med Hensyn til Huus- og Kunst-Flid maa Amtet ganske henholde sig til hvad der i

dets underdanigste Jndberetning af 8de April 1836 er anført, da den efter Fogdernes eenstemmige Forklaring

overhoved maa antages i de forløbne 5 Aar at have staaet omtrent paa samme Trin, som i den nærmest

foran liggende Periode. Dog tilføies, at især i Strinde og Sælbo samt Ørke og Guldals Fogderier forar-

beider Bonden i Almindelighed selv sine Agerdyrknings- og Gaards-Redskaber, samt at ogsaa i sidstnævnte

Fogderi paa enkelte Steder forfærdiges en Deel Furn- og Gran-Tønder samt Trækjørler, og i Børseskogn

af Strinde og Sælbo Fogderi en Mængde Grantønder, der affættes, for det Meste i Trondhjem. Skibs-

og Baadbyggeri drives ikke i noget af de 2 nysnævnte Fogderiet. Ei heller i Fosens Fogderi existerer noget

egentligt Skibsbyggeri. Derimod er as mindre Fartøier og saakaldte Storbaade over 3 Læster i de sidstsor-

løbne 5 Aar bygget:

I Aafjords Thinglaug 5 Jægter. Drægtigheden er ikke opgiven.

I Ørlands Thinglaug 2 Storbaade, 1 paa 4 og 1 paa 5 Trælast-Læsters Drægtighed.

I Hevne Thinglaug 3 Slupfartøier, hvoraf 1 paa 150 og 2 paa 340 - 400 Tønder. De 3 sidst-

nævnte Fartøier ere byggede ved Skibsbyggere fra Bergen, de øvrige derimod af Bygdens egne Folk.

Baade bygges i Fogderiets forskjellige Districter til eget Forbrug og ikke i synderligt Antal; dog undta-

ges herfra Aafiordens Thinglaug hvor der forfærdiges en stor Mængde Baade til Afsætning udenbygds, —

endog til Nordlandene og Finmarken — og hvor Baadbyggeriet kan ansees for en af Indbyggernes vigtigste

Erhvervskilder. Antallet af de i dette District i de sidste 5 Aar byggede Baade anslaaes til 750 à 1000.

Disse Baades Benævnelser og sædvanlige Størrelser ere følgende:

Færing paa 2 à 3 Tdr.

Serring paa 5' à 6 Tdr.
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Fyring (Ottring) 9 541-11 Tdr0

Halvfjerderttmming 12 à 14 Tdr.

Fembøring 15 à 18 Tdr.

Baade af større Drægtighed bygges kun sjeldent.

Hvad Jagten angaaer, da deels skydes, deels fanges i Snarer, en Deel Fuglevildt, saasom Ryper, Ti-

urer, Røier, Aarfugle og Kramssugle, og desforuden Harer; men det aarlige Udbytte deraf lader sig saame-

getmindre med Paalidelighed angive, som dette Vildt i enkelte Aar kan falde i betydelig Mængde, i andre

derimod i ringe Antal. Af Strinde og Sælbo Fogderi er det især Sælbo og Tydalen, og af Ørke og Gul-

dals Fogderi Røraas og Opdals Præstegjelde, der afsætte saadant Vildt. En stor Deel deraf sælgesiTrond-

hjem. Af skadelige vilde Dyr, som Bjørne, Ulve, Gauper, Ræve og Maarer, fanges og dræbes nogle aar-

ligen, dog overhoved i ringe Antal; i Strinde og Sælbo Fogderi er efter Fogdens Opgave i de sidstforløbne

5 Aar dræbt 18 Ulve og 6 Bjørne. Paa Øgruppen Froøerne og Halten i Hitterens Thinglaug i Fofen

fanges en Deel Oddere og Sælhunde, aarlig omtrent 15 à 20 Oddere og 70 à 100' Kobbeunger, hvilket

Veideri ansees for den væsentligste Indtægt ved Eiendommen.

Kun i Fosens Fogderi kan der være Spørgsmaal om nogen Fragtfart, og den er ogsaa i dette saa

Ubetydelig, at den ikke kan henføres blandt Districtets Næringskilder. Strandsidderstedet Ørkedalsøren har vel

ogsaa nogen søværts Transport til ”og fra Trondhjem af Varer som Ørkedals Dalføre afsætter eller tiltræn-

ger; men ogsaa denne er af saare ringe Betydenhed. Derimod have nogle Districter af Strinde og Sælbo

samt 8Ørke og Guldals Fogderier ikke ringe Virksomhed ved Landtransporter. Af hiint deeltage nemlig Til-

ler, Budvigens og Bynæssets Sogne, menfornemmelig Leenstrandens Sogn, og as sidstnævnte Fogderi, en

Deel af Melhuus og Størens Præstegjelde i den betydelige Transportkjørsel mellem Trondhjem og Røraas,

hvorved Proviant og andre Varer fremføres til Bergstaden, og Kobber, Chrommalm og endeel svenske Varer

især Iernvarer, fra denne fragtes til Trondhjem. De nævnte Districter afsætte desuden paa Røraas en stor

Deel af de Kornvarer de kunne afsee efterat de ere malede, og vinde derved Førsellønnen og stundom bedre

Priis. Ørke og Guldals Foged antager, at hvad derved indkommer, er tilstrækkeligt til Skatter og Afgivters

Bestridelse; men forøvrigt maa det ansees nteget tvivlsomt, om disse Landtransporter for samtlige ovennævnte

Districter ere til virkeligt Gavn. Ved disse tunge Transporter udkjøres Hestene, en stor Deel af Gaarden”es

Høavling opstilles paa Reiserne, den under disse faldende Gjødsel tabes for Gaardsdrivten, Almnen vænnes

til det ørkesløse Reiseliv og faaer Smag paa den uordentlige Levemaade, især Brændeviinsdrik, som dette

gjerne medfører. Den ringe Betaling gaaer for dct Meste med, og sættes ofte ganske overstyr paa Reiserne,

saat Pengegevinsten, hvis Udbytte forøvrigt ikke har kunnet opgives, neppe er stor eller kan antages at staae

i Forhold til hvad der tabes for Gaardsdrivten. For Omsætningen mellem Trondhjem og Røraas samt over

Bergstaden til og fra Sverige er imidlertid denne Proviant- og Vareførfel under de nuværende Omstændig-

heder uundværlig. Den sydlige Deel af Guldalen, nemlig Holtaalen og Nøraas Præstegjelde, har den hele

Vinter stadig Kjørsel af Kul til Hytterne, Malm fra Gruberne, og Bergv.-Brændsel til Gruberne og Hyt-

terne, hvilken Næring for disse Districter, hvor Kornavlingen, paa Grund af Climatets Beskaffenhed og det

indskrænkede dyrkbare Areal, er liden og usikker, formeentlig maa ansees fordeelagtig. En Deel af Meldals

og Ørkedals Præstegjelde have nogen Kjørsel til Løkkens Kobberværk; dog er denne som Næringskilde af

mindre Betydenhed.

Hvad Handel med Landmandens og Søbondens Varer angaaer, da indskrænker den sig til de Omsæt-

ininger, som allerede i det Foregaaende paa forskjellige Steder er antydet, hvorfor dertil underdanigst henvi-

ses. Her tilføres kun, at i de enkelte Aar, i hvilke der falder rigt Fiskeri i Gulofen, en Deel, især af Leen-

strandens Almue, opkjøber Sild i Partier og transporteret denne Artikkel til Røraas, hvor den Ffsættes
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Af privilegerede Landhandlere gives der:

i Strinde og Sælbo Fogderi Ingen,

i Ørke og Guldals do. . 6,

i Fosens do. . 15,

altsaa i Amtet tilsammen 21.

Disfes Handel bestaaer for det Meste kun i Afsætningen af de Kolonial- og Manufactur-Vatet, Distric-

terne behøve. De 3 privilegerede Handlere paa Røraas antages derimod at drive en ikkez ubetydelig Handel

især med Sild og anden Fisk til Sverige og det Søndenfjeldske, hvorfor de igjen erholde Jern, Spiger, Liin,

og fra Hedemarken Meel og Brændeviin.

Gjæstgiverierncs Antal ert:

i Strinde og Sælbo Fogderi 6, hvoraf 2de med Kgl. Privilegium.

i Ørke og Guldals do. 10, - 6 - - -

i Fosens do. 22,

tilsammen 35

Intet Marked afholdes i Amtets Landdistricter.

Med Hensyn til Landdistrictets Tilstand t Almindelighed ere Fogderne i Strinde og Sælbo samt Ørke

og Guldals Fogderier enige i, at disse Egne i de forløbne 5 Aar ere gaaede tilbage i Velstand, hvilket især

tilskrives de i Periodens Løb indtrufne Misværtaar, hvis Virkninger det enkelte frugtbare Aariug i 1840 ikke

har kunnet redressere, endskiønt dette Aar navnlig i Strinde og Sælbo Fogderi, gav en saa rig Høst, at

man maa gaae langt tilbage i Tiden, for at finde dens Lige. Derimod antager Fogden i Fosen, at dette

Districts Tilstand i det Hele har forbedret sig noget, som en Følge af de i de senere Aar indtrufne bedre

Fiskerier, hvilket især gjelder Bjørnøer og Aafjordens Præstegjelde. Naar undtages Hevne Præstegjeld, hvis

Formuesforfatning, paa Grund af misligt Fiskeri og paadragen Gjeld, er mindre god, formenes Almuens

oeconomiske Tilstand i Fosen i Almindelighed at være taalelig og muligens bedre, end i de fleste Districter i

Amtets øvrige Fogderier.

Almuen i Søndre Trondhjems Amts Landegne er iAlmindclighed nøisom og fører en tarvelig Levemaade.

Staaer dette end maaskee i Forbindelse med en vis Vedhængen ved det Gamle og ved nedarvede Sædvaner

og med en deraf flydende Utilbøielighed hos den til at tilegne sig de Fremskridt i Drivtsmaader og Nærings-

veie, Tiderne medføre, saa er det dog derhos unægteligt, at denne Tarvelighed er til Fordeel for Sædelighe-

den, forebygget voldsomme Fluctuationer i Almuens oeconomiske Forfatning, og befrier den under ugunstige

Omstændigheder, saasom Misvæxt-, feilslagne Fiskerier og deslige, for mange Savn, den ikke kunde undgaae,

naar den havde vænnet sig til en beqvemmere og yppigere Levemaade.

Skatter og Afgivter indkomme ordentligviis temmelig regelmæssigt, endskiønt Commune-Afgivterne ikke ere

ubetydelige, om hvilke dog ifølge Kongelig Resolution af 23de Deeember 1839 ingen fpeciellere Oplysning

her bliver at meddele.

Til nærmere Belysning af de privateijeldsforhold i Amtcts Landdistricter vedlægges den befalede

Oversigt over de i de sidstforløbne 5 Aar thinglæste og aflæste Pantehæftelser, afhændede faste Eien-

domme samt afholdte Ereeutions- og Udpantnings-Forretninger. Der høres iøvrigt sjelden Klage over uvede-

lig eller ubillig Behandling ved Gjelds Jnddrivelse.

Folkeløn og Betalingen for Dagleiere ere i de forskjellige Districter temmelig forskjellig. I Strinde og

Sælbo Fogderi lønnes en Tjenestekarl i Almindelighed med 16 à 20 Spd., og en Tjenestepige med 8 à 10

Spd. aarligen, foruden et Par Sko eller et andet ubetydeligt Tillæg in varm-3, til Ex. et Sauvfoder.

Daglønnen er ordentligviis for en voxen Mandsperson 24 à 28 ß. og for en Qvindesperson 8 à 12 ß., for
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Begge med Kosten; Uden Kost-6 à 8 ß. mere, og i Aannetiderne er Daglonnen ofte noget høiere. J Ørke

og Guldals Fogderi ansees Tjener- og Dagløn med Hensyn til Tiderne at være høi og den Første er i de

forløbne 5 Aar snarere stegen end falden. Lønnen for en duelig Gaardskarl anslaaes i Almindelighed til 20

à 25 Spd. og for en Tjenestepige til 10 à 12 Spd. aarlig; denne Løn betales dog i Almindelighed ikke med

Penge alene; men for en Deel af Beløbet gives Æqvivalent i visse Klædningsftykker, eller Adgang til at

saae noget Korn eller sætte et Qvantum Potetesa Dagleien er for en Arbeidskarl i Slaataannen 20 ß., til

Vaar- og Høst-Arbeide 16 ß. og om Vinteren 12 ß. daglig med Kosten; Qvindespersoner ere sjelden paa

Dagarbeide, og, naar det er Tilfældet, betales de gjerne med omtrent 923 af Daglønnen for en Karl. J Fo-

sens Fogderi er Lønnen for en Tjenestekarl fra 12 til 24 Spd. og for en Tjenestepige fra 5 til 10 Spd.

aarligen; i Dagløn for en simpel Arbeider betales fra 16 til 20 ß.

Efter Veiinspecteurernes Opgaver existere i Amtsdistrictet følgende oparbeidede offentlige Veie, beregnede

i Milelængder:

I Strinde og Sælbo Fogderi 7728 Mile Hovedvei og 233,4 Mile Bygdevei.

J Ørke og Guldals do. 28124 . . . . . . 14718 . .

JFosens do. 1318......10

tilsammen 37112 Mile Hovedvei og 48528 Mile Bygdevei.

Af Hovedvei er i de sidstforløbne 5 Aar oparbeidet 2528 Mile; desforuden have i Aaret 1840 været un-

der Oparbeidelse forskjellige Stykker af den ved Kongelig Resolution af 6te August 1839 naadigst approberede

fosenske Hoved- og Postvei, forsaavidt samme gaaer igjennem Ørkedalen, Hevne og Hitteren, men hvilke ikke

her ere medregnede, da ingen Deel af denne Vei ved Aarets Udgang var afleveret -i fuldfærdig Stand.

Ved Kongelig Resolution af 5te Mai 1836 blev det naadigst bestemt, at en Hovedvei skal oparbeides

fra Neby Bro i Tønsets Præstegjeld, Hedemarkens Amt, gjennem Qvikne og Indsæts Sogne til Il-

brohaugen i Rennebo her i Amtet, hvor den falder ind paa Hovedveien mellem Trondhjem og Chri-

stiania over Dovre. Dette Anlæg var for søndre Trondhjems Amts Vedkommende færdigt og fuld-

stændigen oparbeidet i Høsten 1837, og vil, især fra den Tid , da Veien ogsaa for Hedemarkens

Amts Andeel bliver fuldkommen istand, bidrage fortrinligen til at lette Samqvemmet med de søndenfjeld-

ske Districter. Af særdeles Nytte for Amtsdistrictet, især for Fosens Fogderi og dets Forbindelse med Trond-

hjem, vil ogsaa den ovennævnte, ved Kongelig Resolution af 6te August 1839 approberede nye Hoved- og

Postvei blive, efterhaanden som den kommer istand, hvilket betydelig vil lettes ved den Understøttelse til dette

Anlæg, som deels allerede er naadigst bevilget ved Kongelig Resolution af 17de September 1840, deels end-

videre kan haabes paa samme Maade at blive naadigst tilstaaet

Foruden de ovennævnte Veie, der staae under det offentlige Veivæsens Tilsyn, gives desuden betydelige

Strækninger af farbare Veie, der, uden at være Veie til og fra enkelt eller enkelte Gaarde, dog kunne tjene

som Drivteveie til Møllebrug, Saugbrug o. d. l., eller til at bringe afsidesliggende Tracter iForbindelse med

offentlige Veie, blandt hvilke de saaledes ikke henføres. Disse Veistrækningers sammenlagte Længde kan for

Strinde og Sælbo Fogderies Vedkommende anslaaes til 16 à 20 Mile, og for Ørke og Guldals Fogderi til

omtrent det samme. For Fosens Fogderikan en lignende Opgave ikke meddeles, da Amtet derom savner

Oplysning.

Over de i Amtsdistrictet værende Vygdemagaziner og deres Status ved Udgangen af Aaret 1840, ved-

lægges den befalede tabellariske Oversigt. Strindens Bygdemagazin er nedlagt i Løbet af de sidfte 5 Aar.

Af Sparebanker og private Brand- eller andre Assurance-Jndretninger gaves ved Udgangen af Aaret

1840 ingen i Amtets Landdistricter.

Landalmuens Oplysning antages ved det efterhaanden forbedrede Skolevæsen, hvortil det ved Kongelig
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Resolution af 20de Februar 1838·i Klæbo oprettede og med fortrinlig Duelighed og Omhu bestyrede Skole-

lærer-Seminarium væsentlig bidrager, samt ved den Spore til de aandelige Evners Udvikling, der ligger i

Statsforfatningen, og som ved den nye Communal-Lovgivning har faaet forøget Kraft, ogsaa i de sidstfor-

løbne Aar at have erholdt et Fremstød, endskjønt det ligger i Sagens Natur og ”flyder af Distrietets locale

Forholde, at Oplysningens Fremgang er langsom.

3- I Kjøbstaden Trondhjem.

Kjøbstadens Handel antages i de sidstforløbne 5 Aar ikke at have hævet sig. Dens Erportartikler have været

de samme somiAmtets underdanigfte Jndberetning af 8de April 1836 ere nævnte; men deres Afsætning har sna-

rere afkastet mindre, end større Fordeel, end i det foregaaende Tidsrum, især i Aaret 1840, hvortil Vexel-

Coursens Falden ansees som en medvirkende Aarsag. Ogsaa har den Flauhed, som i de sidste Aar synes at

have udbredt sig over den europæiske Handeli det Hele, ikke været uden Tilbagevirkning paa Trondhjems Han-

delsrørelse. Hvad in Specie Fiske- og Silde-Handelen angaaer, da have Udrustningerne til Vinterfiskerierne,

især til Lofoden, omtrentlig holdt sig paa samme Høide, som i de foregaaende 5 Aar, og maaskee snarere

været i Til- end i Aftagende; men Udbyttet af Productet er for Handelsmanden hellere declineret end steget,

og har i Aaret 1840 endog været maadeligt; Fordelen har i Almindelighed været større - for den fiskende Al-

mue og tildeels for den første Producent, idet Concurrencen i selve Landet har drevet Fiskepriserne høit iVei-'

ret, medens denne saaledes dyrt betalte Vare ikke med synderlig Fordeel har kunnet afskibes til de udenlandske

Markeder. Sildefiskerierne vare i 1837 og 1838 særdeles rigelige, i 1836 og 1839 middelmaadige og i1840

endog ringe. Om Gevinsten ved Sildens Erport gjelder hvad der er bemærket om den øvrige Fiskehandel.

For Klipsiskens Vedkommende er et nyt Marked vundet i Portugal, som indtil Aaret 1835 var monopoliseret for

den for engelsk Regning tilvirkede Fisk. Tran og Rogn have været afsatte med sikker, skjønt ikke stor Fordeel.

Erporten af Trælast var fordeelagtigere i de sørste Aar af Perioden, end i de sidste; de franske og hollandske

Markedet have nu ogsaa herfra været afbenyttede. Handelen med Kobber og Chrommalm har været jevn;

dog har den sidstnævnte Artikel formeentlig afkastet større Fordeel. Derimod er Afsætningen af Bukke,- Gede-

og Kalve-Skind, som før erporteredes i Mængde, betydeligen aftaget, hvilket rimeligviis er foraarsaget ved

det større indenlandske”Forbrug i Garverierne. Ifølge Opgave fra Trondhjems Børscommissair kunne Mid-

delpriserne paa fornævnte Artikler ansættes omtrent saaledes:

1 Vog Klipfist og Rundsisk 1 Spd. Sølv.

1 Td. Tran . . . . . 10 à 11 Spd. Sølv.

1 Td. Sild, bedste Sort . 4 à 5 Spd. Sølv. ,

1 Skpd0 Kobber . . . . 60 Spd. Sølv.

Angaaende Jmporthandelen henvises til Amtets Beretning af 8de April 1836, da nogen væsentlig For-1

andring med Hensyn til samme ikke i de sidste 5 Aar har fundet Sted. Jndførselen af Lurusvarer synes

snarere at have været i Stigende, end i Aftagende. Kornimporten fra Danmark og de østersøiske Havne er

. fremdeles for det Meste passiv, og afkaster saaledes mere en sikker Indtægt (Provision) for Handelsman-

den, end egentlig Adgang til jevn Handelssordeel. Det antages at Liggedagenes Ophævelse har bevirket

billigere Kornpriser. 1

Med Hensyn til Kjøbstadens Samhandel med Landdistricterne har Amtet ikke kunnet tilveiebringe mere

detaillerede Oplysninger, end de, der indeholdes i hvad der forhen i denne Beretning paa forskjellige Steder

er bemærket. , ß

Af hoslagte Tabel viser det sig, at der ved Udgangen af Aaret 1810 i Trondhjem fandtes 10 Grosse-

rere med Borgerskab, 13 Personer, der drive Groshandel med Hjemmel efter Placat af 22de Deeember 1808,
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141 Kjøbmænd og Kræmmere, 114 Høkere, 16 Marketentere, 28 Værtshuusholdere og 3 Personer, der er-

nære sig ved Smaahandel i enkelt Retning.

J Antallet af Stedets Skibe formenes ingen Afgang at have fundet Sted. Efter Magistratens Opgave

er der i Perioden i Trondhjem bygget følgende nye Skibe over 3 Læsters Drægtighed, nemlig .:

i Aaret 1836 Intet.

1837 en Skonnert paa 76 Commereelæster.

1838 en Slup paa 91,2 Commercelæster.

1839 2 Skonnerter paa resp. 6172 og 351,2 Clstr., 2 Brigger paa resp. 75 og 56 Clstr. og

en Slup paa 29 Clstr.

1840 et Skib paa 121122 Clstr. og en Brig paa 85122 do.

8
1

-

1
8

-

- 1
1

1
1

-

Af disse Fartøier ere 5 saakaldte Hurtigseilere. I Trondhjem ere 2de private Værfter, af hvilke det

Ene dog kun benyttes til Fartøiers Reparation. Fragtfarten svar indtil 1839 livlig og upaatvivlelig forbun-

den med ret god Fordeel; i 1840 aftog den mærkeligt og Fragterne ere i den senere Tid blevne saa lave, at

flere Skibe have været Uden Empløi. Hvad den egentlige Fragthandel —Fragten mellem ndenrigske Havne—

angaaer, maa Amtet henvise til, hvad derom i dets underdanigste Beretning af 8de April 1836 er anført,

da de samme Forholde fremdeles have bevirket omtrent de samme mindre fordeelagtige Resultater. Af frem-

mede Skibe have spanske flittigen, italienske kun enkeltviis, besøgt Trondhjem og hentet Fiskevarer, hvorved

Fragtfarten her fra Stedet har lidt noget Afbræk. Af hosfølgende Tabel vil naadigst erfares, at 77 Skip-

pere ved Udgangen af Aaret 1840 havde Borgerskab i Trondhjem og at 5 af dem vare bosatte udenfor

Kjøbstaden.

Haandværksdrivten staaer i det Hele ikke paa noget synderlig høit Trin i Trondhjem; enkelte Haand-

værksgrene, hvoriblandt Smede- og Murer-Professionerne, staae endog temmelig tilbage. Imidlertid maa det

dog antages, at denne Syssel i de forløbne 5 Aar er gaaet fremad, endskjønt Fremskridtene ikke vides at

”have været af den Beskaffenhed, at de enten i Almindelighed eller i nogen enkelt Green have kunnet falde

i Øie. Af Laug gives i Trondhjem 6, nemlig i Guldsmed,- Smede-, Snedker,- Bager,- Skrædder- og Sko-

mager-Professionerne. Den befalede Opgave, vedkommende Haandværksdrivten, er indtagen i vedkommende

Tabel. '

Angaaende Fabrikdrivten vedlægges den befalede tabellariske Oversigt, hvoraf sees, at der ved Udgangen

af Aaret 1840 i Trondhjem fandtes 3 Maltgjørerier, 4 Rebslagerier, 2 Spinde- og Væve-Fabriker, 1 Suk-

kerraffinaderi, 6 Kornmøller, 5 Tobaksfabrikker og i Brænderierne 6 halvpistoriske og 3heelpistoriske Apparater. -

Kjøbstadens Udmarksgrunde ere afhændede mod Arvefæste eller paa Livstid bortbygslede, de afkaste aarlig

1365 Spd. 23 ß.; nogen særdeles Opdyrkning af Samme vides ikke at være foregaaet i sidste 5 Aar.

Byen har ingen anden Vei at vedligeholde, end et ubetydeligt Stykke fra Bakke Kirke over Baklandet

og Veien fra Skandseporten opover Steenberget til Mærket ved Gaarden -Valseth, hvilket sidste Veistykke har

en Længde af omtrent 124 Miil; begge Dele er Hovedvei. "

Den almindelige Tjenerløn har været.og er for en Tjenestepige fra 10 til 16 Spd. aarlig og for en

Gaardsdreng fra 20 til 30 Spd.

Angaaende de i Periodens Løb thinglæste og aflæste Panteheftelser, afhændede Eiendomme og afholdte

Ereentions- og Udpantningsforretninger vedlægges en tabellarisk Oversigt.

Trondhjem har en Sparebank, hvis Capitalformue ved Udgangen af Aaret 1840 udgjorde 35,030 Spd.

67 ß., ligesom Judskydernes Tilgodehavende med Renter til samme Tid var 405,083 Spd. 36 ß., saa at
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den hele under Bankens Bestyrelse til foranførte Tid staaende Capital beløb til 440,113 Spd. 103 ß. Af

denne Capital var udlaant ved formeldte Aars Udgang, deels mod Pant i faste Eiendomme og deels mod

Disconto, 434,705 Spd., og var Sparebankens hele Omsætning i 1840 = 227,121 Spd. 73 ß.

Ved endelig at bemærke, at ingen privat Brand- eller anden Assurance-Forening i de forløbne 5 Aar

har dannet sig i Trondhjem, tillader Amtet sig forøvrigt Underdanigst at henvise til hvad der i Beretningen

af 8de April 1836 er oplyst om Byens offentlige Indretninger, da der for Tidsrummet fra 1ste Januar

1836 til Udgangen af Aaret 1840 intet væsentligt Nyt vides at tilføie.

Trondhjem den 11te November 1841.

Underdanigst

K. Arntzeen
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Til Kongen!

Ved til Følge deres Majestæts naadigste Resolutioner af 11te October 1825 og 10de September 1827 samt

23de December 1839 at afgive nærværende underdanigste Beretning om det ham anførtroede Districts Tilstand

ved Udgangen af Aaret 1840, skal Amtmanden næst i det Væsentligste at henholde sig til sin Beretning om

Tilstanden ved Udgangen af Aaret 1835

44. For Landdistricternes Vedkommende

med Hensyn til

Jordbruget

tillade sig at anføre. Ligesom Jordbruget er af saare megen Vigtighed for dette District, saaledes synes det

og som man i det forløbne Qvinqveunium i Henseende til sammes Drivt, er om, end ikke betydeligt, dog

gaaet fremad til det Bedre. Aarsagerne hertil maa formeentlig antages at være deels givne Exempler i for-

skjellige Præstegjelde af Personer udenfor Almuestanden, deels de indtrufne mislige Aar, hvilke have henledet

Opmærksomheden paa Nødvendigheden af mere Omsorg for ved skjønsom Drivt at sikkre sig større Udbytte.

Hvorvel Flere udenfor Almuestanden have anskaffet sig forbedrede Agerdyrkningsredskaber, ere de dog ikke al-

mindelige og fra Anskaffelsen afholdes vel Almnesmanden ligemeget ved deres Kostende som ved at han end-

nu ikke tilstrækkelig har lært at kjende Nytten af dem. De almindeligste Sædarter ere Havre, Byg og Bland-

korn, samt noget Hvede, Rug ”og Ærter især de graae. Districtets forskjellige Præstegjelde maae med enkelte

Undtagelser antages i almindelige Aar, ikke alene at kunne brødføde sig, men og at have noget til Salg især

i de 2de sydlige Fogderier, uden at man dog med nogen Sikkerhed kan angive hvad saaledes afhændes ud af

Districtet. Potetesavlen er sandsynlig, hvorvel paa Kornavlingens og Engenes Bekostning, ikke formindsket,

og endskjøndt flere Brugere erkjende saadant, maa, til Undskyldning for at de ei forandre denne Brugsmaade,

tjene deels den formedelst mislige Aar stedfundne mindre Kornavling, som ikke har tilladt alle Districter i lige

Grad som forhen at tilsaae Jorderne, men fornemmelig at Potetesavlen ved Afsætningen til de store Bræn-

derier i Kiøbstaden Trondhjem og Landdistrictet og ved at kunne afsættes strar efter Jndhøstningen til nogen-

lunde taalelige Priser, har lettest og sikkrest tilveiebragt de fornødne Penge ”til Dækkelse ' af Skatter, Renter

og andre Udredsler. Af Potetes kan man antage at de 2de sydlige Fogderier aarligen have23fhændet paa
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saadan Maade mellem 50 a 60,000 Tønder. Agerlandets mindre rigtige Forhold til Englandet er formeent-

lig og Aarsag til at man formedelst Mangel paa Hævd, Uagtet der i forskjellige Præstegjelde lægges megen

Vind paa dens Formerelse ved Composter, ikke har det Udbytte af Agerbruget, som naar man indskrænkede

Udsæden og benyttede hvilte og hævdede Agre, der med mindre Arbeide vilde sikkre et ligestort om ikke større

Udbytte, medens man nu formedelst det ringe Fold maa tilsaae et større Areal om endog blot for Foderets

Skyld. Den tilladte Brændeviinsbrænden med smaae Kjedler har neppe hersteds nogen Indflydelse paa Ager-

brugets Opkomst. Liin og Humle dyrkes vel, men lykkes ei altid og afgiver ikke det Fornødne til Districtets

Behov. Hamp saaes saa enkeltviis at det ikke kan tages i nogen Betragtning. Opelskningen af Frugttræer,

der dog formedelst Climatet maatte indskrænke sig til de simplere Slags, drives ikke, dog afhændes fornemme-'

lig fra Frostens Sogn i gode Aaringer for ikke ubetydelige Summer Kirsebær af det almindelige Slags til

Trondhjems By, ligesom der paa flere Steder i de 2de sydlige Fogderier haves paa flere Gaarde større eller

mindre Plantninger af disse Træer, der almindeligen opelskes af Rodskud. Haugedyrkningen lægger Almues-

manden sig ikke videre efter, og de indskrænke sig i saa Tilfælde til nogle Rødder og saakaldte Pølseurter.

Mere Opmærksomhed anvendte man maaskee forhen paa Næpe- og Kaalrabiavlen især i de ved Trondhjems

Fjord beliggende Præstegjelde, hvis Udbytte afsættes til Kjøbstæderne Trondhjem og Christiansund, men denne

- Avl synes at have aftaget. Opdyrkningen af Nyland har tiltaget, men om saadant skal tilskrives enten Lyst

til udvidet Drivt eller maaskee paa flere Steder Nødvendigheden af at tilveiebringe sig Jorder, der formedelst

ei at være afkræftede ved formeget Brug, kunde forbedre Udbyttet, vover man ikke med Bestemthed at afgjøre,

dog kan den tiltagende Folkemængde vel og hertil have bidraget. Til yderligere Oplysning vedlægges tabel-

lariske Oversigter af Jordbrugenes Skyld, Tal, Slags, Udsæd og Avling. Udsæden er dog uden Tvivl

noget større.

Lædrivten

er neppe gaaet fremad i det forløbne Tidsrum, og Aarsagerne hertil ere ligemeget den mindre omhyggelige

Behandling, som vises Englandet, som de indtrufne mislige Korn- og Foderaar, der have foraarsaget atman

har maattet, deels afhænde en Deel Kreature, deels nedslagte dem til Føde. Antallet af Heste og stort

Qvæg er saaledes formindsket, om end ikke i den Grad som de indhentede Oplysninger skulde lade formode.

Sidste Aars gode Høst har derfor og havt Indflydelse paa"Prisen paa Kreature, hvilken i Forhold til fore-

gaaende Aar betydeligen er steget især paa Heste og stort Qvæg, formedelst den større Søgning efter disse,

i Hensigt dermed at erstatte den foregaaende Forringelse. For Englandets Forbedring sørger Almuesmanden

i Almindelighed ikke, hvorvel Nogle paa enkelte Steder efter givet Exempel have begyndt at saae Græsfrø.

Med Hensyn til Racens Forædling vides intet særdeles at være foretaget, og det formenes og, at naar man

sørgede omhyggeligen for Opdrættet, ere de havende ikke slette. Oplysning om Forholdet mellem Ager- og

Englandet vil findes paa vedkommende Tabel. Ligesaa vedlægges Tabeller over Kreaturholdet og Forholdet

mellem dette og Udsæden.

Skøudrivten

har, formedelst den Mængde Træer der ved en i October Maaned 1837 indtruffen orkanagtig Storm ned-

fældtes, været drevet med større Kraft end foregaaende Aar, da man maatte see at nytte Nedfaldet saasnart

som muligt, at det ei ved Henliggen skulde bedærves. Forøvrigt ere Skovene udentvivl i Aftagende og ville

neppe tillade en fremtidig udvidet Drivt, om man ikke i Almindelighed vil drage mere Omsorg for dens Fred-

ning, hvilket neppe skeer med Undtagelse af en enkelt Mand, der iøvrigt er Eier af nogle af de betydeligste

Skovstrækningeri Værdals Fogderi. Productet af Skovene er, foruden hvad opskjæres paa Saugene af Plan-

ker og Bord, Huustømmer, hvoraf fra Størdalen afsættes til Trondhjem og fra Nummedalen til Nordlande-

ne meest i tømrede Huse, og Brændeveed der sendes til Trondhjem og fra Nummedalen tildeels til Nord-
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landene. Kulvirkning finder kun Sted til Districternes Behov og Tjære virkes kun paa enkelte Steder, men

langt fra til det Fornødne. Med Undtagelse af Skatvold og Frosteus Sogne, samt Nærø Præstegield, de

2de ved Havet liggende Sogne af Fosnes og Lekø Sogn af Kolvereids Præstegjeld, benyttes kun Beed til

Brændsel; paa de nævnte Steder benyttes tildeels Tørv, der dog i Nærø og Frostens Sogue ei haves i til-

strækkelig Mængde. Jnderøeus Præstegjeld og Frostens Sogn tiltrænge desuden Skovmaterialier som faaes

fra Sparboens og Bedstadens Præstegjelde samt Værrans Sogn for det Første og fra Aasens Anner for det

Sidste. Oplysning om Saugbrugenes Tal og Drivt vil findes paa Tabellen over Fabrikanlæggene.

Bergværltsdrivten

indskrænker sig til det saakaldte Sælbo Værk-, om hvis Drivt vedlægges tabellarisk Oversigt. Foruden dette

har et Jnteressentskab i Trondhjem i Slutningen af Aaret 1840 begyndt paa at oprendse Forberg Grube

paa Ytterøen, men om Drivten skal fortsættes vides endnu ikke. Forøvrigt findes paa flere Steder i Amtsdi-

strictet især langs Rigsgrændsen Anviisninger paa Kobbererts. Af andre Mineralier, som kunne fortjene Op-

mærksomhed, findes Marmor i Snaasen og Inderøen, samt et Grøtsteens Brud i Sparboen, men nogen

Drivt finder ikke Sted. Skifersteen, hvoraf man kan erholde Tagsteen, findes paa adskillige Steder, men dri-

ves ikke saavidt vides undtagen i Meragerz Qværnsteen skal findes paa Grændserne mellem Størdalen og

Værdalen, men vides ikke at noget Brug derved har stedfundet. Kalkbrænderi drives i forskjellige Præstegiel-

de, men ikke Udelukkende af bestemte Personer og fornemmelig i Jnderøeus Præstegjeld, som især i Fortiden

havde ikke ubetydelig Indtægt deraf ; Productet afsættes til Kjøbstæderne Trondhjem og Christiansund samt

Nordlandene; Størrelsen af dette Product seer man sig imidlertid ikke istand til at opgive.

Listrerierne

ere som i foregaaende Beretning bemærket fornemmelig af Vigtighed i Namdalens Fogderi, dog søges disse

og af Beboerne i de sydligere Fogderier. Vedlagte tabellariske Oversigt vil iøvrigt indeholde de Oplysninger,

man om denne Næringsvei har seet sig istand til at erhverve.

Feiltrin-· og Laandværttsdrivt

er forsaavidt førstnævnte angaaer indskrænket til Brændeviinsbrænderier, Saugbrug, Teglbrænderi samt et

Glasværk og nogle betydeligere Møllebrug. Af Haandværkere antages Districtet at være iAlmindelighedfoW

synet med det fornødne Antal; at nogen af disse er i Besiddelse af nogen særdeles Kunstfærdighed, er man

ikke vidende om. Ved at lade følge en tabellarisk Oversigt af denne Næringsvei maa Amtmanden beklage at

den ei er saa fuldstændig, som man kunde ønske, i det man har mødt Vægring for at opgive Productionen

endog hos Personer, om hvem man, paa Grund af deres Stilling i Samfundet, ikke havde Anledning til at

vente en saadan.

Binæringetu

Huusfliden, der iøvrigt maa antages i Almindelighed at tilveiebringe det Fornødne for de fpecielle Di-

stricter, er udentvivl i de senere Aar gaaet fremad; fornemmelig har Vævningen af Bomuldsvarer tiltaget,

medens maaskee Liinvævning har aftaget. Overskuddèt af denne Næring afsættes deels i Kjøbstaden Trond-

hjem og paa Markederne samt fra Namdalens Fogderi og Jnderøeus Fogderies nordlige Egne til Nordlan-

dene. Forsaavidt Oplysning har været at erholde, vil samme sindes i vedlagte Tabel. x

Skibs- og Baadbyggeri ere, fornemmelig i Ytterøens og Jnderøeus Præstegjelde, ikke nogen uvigtig Næ-

ringsgreen, der altid har svaret god Regning, ligesom den og maatte, især i Namdals Fogderi, kunne udvi-

des, da man derfra lettere maatte kunne afhænde Fartøierne til Nordlandene. Vedlagte Tabel vil oplyse

Antallet af de i de sidste 5 Aar byggede Fartøier.

Betræffende Handelen og Fragtfarten vil vedlagte Tabel afgive de Oplysninger, som have været at„ er-

holde, og med Hensyn til Landtransport, da betales i Almindelighed et Læs efter Skydstarten pr. Miil. Hvad
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Fragten kan afgive vil vel vanskelig kunne oplyses, men imidlertid ere de Personer, som eie Fartøier og be-

skjæftige sig dermed, velhavende Folk, og Landtransporten, især mellem Levanger og Jämteland, afgiver for-'

meentlig og nogen Fortjeneste især for Værdalens Præstegjeld. Transporten af Sælbo Kobberværks Product

til Størdalshalfen afgiver formeentlig og nogen Fortjeneste for Størdaleus Præstegjeld. Foruden de nævnte

Steder foregaaer Landtransporten med andre end egne Heste ikke i nogen Betydenhed undtagen over Ram-

dalseidet fra Hjeldofen til Overgaard og fra Steenkjær til Snaasens Vand.

Jagten afgiver vel og Udbytte, men noget nøiagtigt Opgivende deraf har ikke været at erholde, hvorhos

saadant hvor Oplysning haves er”tilføiet den tabellariske Opgave. Jagten efter vilde Dyr kunde sikkerlig

drives baade med Fordeel og med mere Kraft end skeer.

Betræffende Listrirtets Tilstand i Almindelighed,

da vil der af vedlagte tabellariske Oversigt af Gjeldsforholdene, saavidt angaaer Pantehæftelser i faste Eien-

domme, erfares, at de stedfundne mindre gode Aar have havt kjendelig Indflydelse paa "' disse, som have havt

en Tilvæxt af 150,000 Spd. og de formedelst sidste Aars ualmindelige gode Høst nu intrufne lave Priser

paa Landmandens Producter ville vist og bidrage til at man ikke snarlig vil tilbagevinde den stedfundne Fot-

øgelse. Faste Eiendomme have derfor ogsaa været i meget lave Priser, i hvilken Henseende til Oplysning

vedlægges en tabellarisk Oversigt af de i Tidsrummet afhændede deslige Eiendomme. Tilstanden synes saale-

des i det mindste i oeconomisk Henseende ikke at være forbedret i de sidste forløbne 5 Aar, hvorvel de afholdte

Erecutions- og Udpantningsforretninger neppe ere flere eller have et større Beløb end foregaaende Tidsrum.

Oversigt af sidstnævnte vil indeholdes i vedlagte Tabel.

Som henhørende under de fordrede Oplysninger vedlægges en Opgave af den almindelige Løn for Tje-

nestefolk i Amtsdistrictet, tabellarisk Oversigt af samtlige Veie, der staae under Veibestyrelsens Tilsyn, hvorhos

bemærkes, at de paa det nærmeste ere fuldkomne oparbeidede, og at Rideveie, der ere 4 Alen brede, paa de

fleste Steder kunne passeres med Hjulredskab; derimod seer man sig ikke istand til at opgive-hvor lang Stræk-

ning der fra nyt er oparbeidet, da derover ei har været holdt nogen Slags Optegnelse, eftersom de anførte

Veie samtlige ere rodelagte, om end ikke i den fuldkomne Stand som Veilovgivningen fordrer og hvormed

man aarligen skrider frem. Blandt Miletallet er ei heller opført den 2122 Miil lange Kong Carl Johans

Vei, der fører til Jämteland og vedligeholdes for Statscassens Regning. '

Ligeledes vedlægges Forklaring over dei Districtet værende Bygdemagaziners Status i Anledning af

hvilke bemærkes, at sandsynlig de 2de i Værdalen værende snart ville blive ophævede. Man har den Erfa-

ring at disse Indretninger, formedelst at intet Udlaan skeer i almindelige Aaringer, ikke ganske svare til Hen-

sigten, saasom da Ingen vil kjøbe Kornet, dette bliver henliggende og taber sin Spirekraft.

I Districtet gives ingen Sparebank, hvorimod i flere Bygder gives Assuranceforeninger for Brandskade,

saavel for Huse soms Avling og Løsøre nemlig:

a. I Frostens Sogn, hvis Assurancesum udgjør 50,350 Spd. Gjenpart af Lovene vedlægges.

5, J Aasens Sogn og Skogns Præstegjeld, hvis Assurancesum udgjør 115,000 Spd. Gjenpart af Loven

vedlægges.

0. J Værdalens Præstegjeld, hvis Assurancesum udgjør i det Hele 89,430 Spd., hvoraf for Løsøre og Av-

ling 24;630 Spd. Gjenpart af denne Forenings Love har ei været at erholde.

(2. Sparboens Præstegjeld, hvis Assurancesum er 128,000 Spd. for Huse og Løsøre. Lovene, der ere om-

formede efter Lov af 9de August 1839, ere indkomne for at forestilles til Approbation.

e. J Stods Præstegjeld, hvis Assurancesum ei er opgivet. Afskrift af den indgangne Forening vedlægges.

Deslige Foreninger paatænkes oprettede i Størdalen, Juderøen og Bedstadens Præstegjelde. Aarsagerne

til Oprettelsen af disse Foreninger, der ordentligviis ingen Cassebeholdning have, men udligne Brandhjælpen
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for hvert enkelt indtræffende Tilfælde, ere fornemmelig Omkostningerne ved Forretningerne som skulle afholdes

af Sorenskriveren for at kunne indlemmes i Rigets almindelige Bra'nd.casse, hvilke især for mindre Snmmers

Tart overstige flere Aars Præmie, og Frygten for de, formedelst at Kjøbstæderne ere indbefattede under den

almindelige Brandcasse, hidtil flere Gange stedfundne temmelig høie ertraordinaire Brandcontingenter. Var

Lauddistricterues Assurance i den almindelige Brandcasse adskilt fra Kjøbstædernes, Omkostningerne ved første

- Tartforretning billigere og fremfor alt Contingenten regelmæssig- Pm end noget høiere end den ordinaire,

som nu svares t.'Er. 20 ß. aarlig af hvert forsikkret 100 Spd., og ertraordiuaire Contingenter afskaffede,

vilde upaatvivlelig disse Indretninger, hvorved vedkommende Bygder i Ulykkestilfælde formedelst Farens Stør-

relse i Forhold til Assurancesnmmerne, lettelig ere udsatte for betydelige Udredsler, af sig selv ophøre, og al

saadan Assurance blive fælleds for hele Riget. '

Sluttelig tillader man sig at vedlægge en tabellarisk Oversigt af Communeudgivterne i forløbne 5 Aar

med Undtagelse af Fattig- og Skolevæsen'et, dog er her indtaget den aarlige Fosterløn og Understøttelse som

udlignes paa Matriculskylden.

Forsaavidt vedkommende Tabeller ere indrettede efter et andet Schema, end bestemt i Resolutioneu af 6te

Mai f. A., er Aarsagen den, at Ertracterne af Embedsprotocollerne efter alle meddeelte Schemata af vedkom-

mende Embedsmænd vare paabegyndte forinden denne Bestemmelse modtoges, og dette deres Arbeide saaledes

vilde være spildt, hvorhos det forhaabes at derved intet vil være tabt.

13. Kjøbstaden Levanger,

der siden sidstafgivne underdanigste Beretning til Følge Lov af 18de Mai 1836 har faaet sin Tilværelse, er

endnu saameget i sin Begyndelse, at man ikke vil med nogen Sikkerhed kunne afgive Formening om hvad

man deraf kan love sig.

Ljandelen

dersteds indskrænker sig til Assætning as Varer til omkringliggende Præstegjeldes Indbyggere og Iämxterne,

hvilke sidste foruden paa de tvende aarlige Markedet jevnligen søge herhen, og tilJndkjøb af Landmandens Pro-

ducter, fornemmelig Korn, Meel og Brændeviin. At angive Størrelsen af denne Omsætning lader sig vist

ikke med nogen Sikkerhed gjøre, dog har det været antaget at dersteds Markederne indberegnede har været

omsat Varer for et Beløb af imellem 80— 100,000 Spd. Erport af Varer herfra til Udlandet vides ikke

at have fundet Sted. Opgave af de Handelsberettigede vil findes paa vedlagte tabellariske Oversigt.

Skibsfarten -

strækker sig til Fart imellem Kjøbstaden og Trondhjem samt Nordlandene, hvorhen sendes et Par Jægter til

Fiskeriet, derimod skrider ingen Skibsfart paa Udlandet herfra Sted, hvorfor heller ikke gives Skipperborgere.

Denne Næringsvei vil sandsynlig ei heller snarlig komme sig formedelst Stedets Beliggenhed inde i Fjordem

Haandværksdrivteu

befinder sig ikke i nogen bedre Tilstand end i de omkringliggende Landdistricter, og indskrænker sig formeentlig

blot til Stedets Fornødenhed eller høist nærmest omliggende Landdistrict. Opgave af Haandværkere, blandt

hvilke ingen vides fat være i Besiddelse af nogen sær Kunstfærdighed, vil findes tilføiet Tabelleu over de

Handelsberettigede.

Labrindrivt

finder ikke Sted; og vil sandsynlig ei heller paa længere Tid være Gjenstand for nogen Virksomhed i denne

Kjøbstad, der mangler hertil fornødne Vanddrag.

Bergværlrvdrivt og Zhibsbyggeri

existerer ikke, og
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Jordbruget 11

indskrænker sig til at dyrke som Kaalhaver og Potetesland de Stykker af det udviste Territorium, som ved-

kommende Grundeier overlader Byens Indvaanere til Benyttelse mod Afgift og sædvanlig 2 à 3 Aars Brug,

hvorefter Grundeieren skaffer andre og selv benytter Stykkerne i 2 Aar.

Kjøbstaden-5 Tilstand

er i oeconomisk Henseende neppe gaaet fremad. Under Vedlæggelse af her fordrede tabellariske Oversigt, be-

mærkes, at som hertil bidragende Omstændigheder maa henregnes, at Kjøbstaden, uagtet den er omgivet af

et godt Opland, dog ikke har Producter at afsende søværts til Udførelse af Landet, at dens Huuseiere lide

under Trykket af en stedfunden og paa indgangne Foreninger grundet høist ubillig Grundafgift, der neppe

kan ventes nedsat uden ved foregaaende Transactioner af Kjøb og Salg og derpaa følgende Tartforretnin-

ger, Bestemmelsen i Loven af 18de Mai 1836 om egen Jurisdiction, der foruden de hermed forbundne Ud-

gifter for egne Retsloealer til alle Slags Samlinger, tillige medfører eget Fattig- og Skolevæsen, Veivæsen

m. v. samt endelig Afholdelsen af de 2 aarlige Markedet som formindsker for Handelsmændene den jevne og

sikkre Afsætning af Varer. Kan man med Hensyn til den først angivne Aarsag ei vente nogen Forandring,

er det dog paa den anden Side ikke at nægte, at en fremtidig Nedsættelse af Grundafgivten til en passende

Størrelse, en Indskrænkning i Antallet af, nu bestemte Tider, paa hvilke Bythinget og Forligelsescommission

holdes, til respective 4 eller 6 og 12 Gange om Aaret og enten en Indskrænkning af det saakaldte Forejuuls-

Marked eller sammes aldeles Ophævelse, vilde væsentlig bidrage til Stedets Opkomft. At den Fortolkning

man har gjort af Loven om Rigernes gjensidige Søfart og Handel, hvorefter Jernvarer — som udgjør en

faa betydelig Deel af Omsætningen med Naboriget hersteds — naar de udføres søværts fra Levanger til

Trondhjem og Nordlandene, andetsteds gaae de sikkerlig ikke — skulle være Told underkastede, medens de

toldfrit kunne føres ad Landeveien til Trondhjem, har en ikke uvigtig Indflydelfepaa Omsætningen, som en-

ten vil drage sig hen ad andre Veie, eller formindskes til ligemegen Skade for Kjøbstaden, bør ikke være ube-

mærket. Dog selv om disse Lettelser kunne tilveiebringes, er det ikke at vente, at Stedet i meget lang Tid

vil naae nogen Vigtighed som Kjøbstad, og en Forandring i Naborigets Toldsystem vilde vist og have Ind-

flydelse paa Stedets Omsætning, der i saa Fald vil reducere sig til Ombytning af Rigernes Producter, forsaa-

vidt Nabodistricterne tiltrænge saadanne fra hinanden.

Formedelst at Formandskabet først ved Udgangen af det Tidspunct, nærværende Beretning omfatter, er

organiseret i Kjøbstaden, har Byen endnu ikke erholdt nogen Veistrækning tildeelt og den bliver i al Fald ube-

tydelig, knap 128 Miil. Tjenesteløn er den samme som i Skogns Præstegjeld. Sparebank, eller Assurance-

foreninger findes ei i Kjøbstaden, derimod er igjennem et Actielaan i Aaret 1840 med en Bekostning af over

800 Spd. bleven anlagt en Vandledning, der forsynet Kjøbstaden med det fornødne Springvand, da det man

forhen havde var braktz

Da nogen Skatteligning ei har stedfundet, vil man ei kunne afgive nogen Oplysning om de skatteydende

Personers Tal.

Sluttelig tilføies, at de her meddeelte tabellariske Oversigter grunde sig deels paa, gjennem vedkommende

Embedsmændsf efter Embedsprotocollerne meddeelte Opgaver, deels paa ved Ombudsmændene indhentede Op-

lysninger, og ZAmtmanden har, efter den Flid, Vedkommende derpaa sees at have anvendt, al Grund til at'

antage, at de saavidt muligt nærme sig det Rette. "

Nordre Trondhjems Amt den 24de Marts 1841.

Underdanigst

A- F Trompe.

 



Nordlands Amt.

 

Til Kongen!

Som Følge Deres Majestæts naadigste Resolutioner af 11te October 1825, 10de September 1827 og 23de

December 1839 giver Amtet sig den Ære underdanigst at afsatte nedenstaaende Beretning om Nordlands Amts-

districts oeconomiske Tilstand i de sidstforløbne 5 Aar, og skal herved pligtmæssigen meddele, saavidt muligt,

de ved sidftmeldte Resolution naadigst befalede Oplysninger, idet man dog tillader sig at forudskikke den Be-

mærkning, at endeel af disse vanskeligen ville kunne nogensinde paa betryggende Maade tilveiebringes, og

at, hvorvel alle Vedkommende antages at have efter Evne retteligen bestræbt sig for, ved indfamlende Data

at sætte Amtet istand til at kunne affatte Beretningen saa fuldstændigt muligt i alle dens Details, har Saa-

dant dog for den her berørte Periode ikkuns mindre nøiagtigt lykkets dem, deels paa Grund af den dertil,

relativt, til hvad der fordredes, indrømmede korte Frist, deels fordi man i dette vidtløftige, og af Naturen

paa saa forskjellig Maade begavede District har saare vanskeligt for at udbringe et Resultat, der nøiagtigen

maatte kunne svare til Forholdene i de enkelte Dele, af hvilke dette bestaaer; Savn af Postforbindelse med

flere Egne har og medført en ligesaa uheldig Indvirkning i nærværende Anliggende, som det i mange øvrige

nødvendigviis har maattet lamme Forretningsordenen, m. v., men hvorpaa man tør vove at haabe, der snar-

ligen naadigst vorder raadet Bod.

4. For LauddistricternesVedkommende.

Ml. § 2.

eJordbruget.

De generelle Bemærkninger, Amtet tillod sig underdanigst at fremføre 31te December 1835, maa her i

det Væsentlige refereres til; i de sidst forløbne 5 Aar çsærdeles 1836, 1837 og 1838) har Districtet, med

Undtagelse af det nu henrundne, været i mere og mindre Grad hjemsøgt af Misvæxt, ikke alene hvad Korn-

avlingen betræffer, der jevnligen mislykkede saa aldeles, at Sæd neppe kunde bibeholdes, men og Høet

blev almindeligviis saavel i Qvalitet, som paa Grund af uheldig Jndbjergen oftest langt under Forventning;

det bør derfor ikke være nogen med de climatiske Forholde herfteds Bekjendt paafaldende, om de Jordbrugende,

ved saa ofte nærede, men stadigen skuffede Forventninger om nogenledes tilfredsstillende Udbytte af Agerbru-
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get, efterhaanden tabe Mod og Lyst til at befatte sig med Kornsæd. At der alligevel i det Hele er opdyrket

mere Nyland, end efter de erholdte Opgaver, tilsammen 136 Tønder, er sikkert, da Beretninger fra enkelte

Egne ei have kunnet antyde noget Tilforladeligt derom, hvorfor ei engang det Omtrentlige er paapeget;

skulde næste og paafølgende Aaringer blot nogenlunde svare til fidstafvigte, vil der forhaabentligen blive et

ganske andet Resultat ved næste Beretning, thi Enhver, som er i den Stilling, har allerede forberedt sig til

at kunne faae Udsæden i langt større Forhold, end før var Tilfældet, ja endog i Egne, hvor Agerbrug i

lang Række af Aar næsten aldeles havde været nedlagt, f. Er. i Lofodens og Besteraalens Fogderi, har man

besluttet sig til fornyede Forsøg; det er ligeledes paa flere Steder opmuntrende at være Vidne til, med hvil-

ken Iver der arbeides paa Oprydning af Nyland. Som væsentlige Hindringerfor Iordbrugets Opkomst vil

imidlertidvistnok i en lang Fremtid ogsaa vise sig Leilændingsvæfenet, der vanskeligen kan ventes at ophøre,

da saa betydeligt Iordegods eies af Private, ”der finde bedre Regning ved at bortbygsle end sælge; det Of-

fentlige (Staten, Oplysningsvæsenets Fond, det Nordlandske Kirke- og Skolefond) eier ogsaa her særdeles

mange Gaarde, hvoraf en stor Deel er udstykket i endog høist ubetydelige Parccller, hvilke saare sjelden finde

Kjøbere for den svære Jordafgivt og de almindeligviis slette Huses Skyld, ja det er endog næsten ligesaa

vanskeligt at faae deslige bortbygslede, som efterhaanden samlede til passende større Brug.

Foruden de den 831te December 1.835 iøvrigt bemærkede Hindringer ved Mangel paa Indhegning og paa

hensigtsmæssige Grøfters Anvendelse, fortjener specielt at udhæves det end hyppigere stedfindende Fællesskab,

hvorvel unægteligen i senere Aar Udskiftninger jevnligen finde Sted.

Plouge med Jernvælter og Harve med Jerutinder antages at være blevne mere almindelige iBrugY end

før, og at i nogle Egne Forandring til det Bedre heri er indtraadt; imidlertid hjælper man sig fremdeles

paa mange Steder med Harve med Trætinder og Trævæltplougez jevnligen tilfiger Terrainets Beskaffenhed

Nødvendigheden af alene at kunne benytte Spade og Hakke eller Græv, til hvilke Redskaber vel Mange end-

nu desuden hentye af Mangel paa Evne eller Fremfærd til at anskaffe hensigtsmæssigere. Det for mange

Aar tilbage opbrudte Agerland benyttes saa at sige uafladeligen, dog med nogen Afvexling af Sædarternez

imidlertid have paa Grund as senere Tids Misvæxt adskillige Agre faaet nogen Hvile, og kunne saaledes

ventes at afgive nogen større Foldrighed end ellers er Tilfældet; det Aar til andet benyttede Agerland pleier

at gjødsles om Vaaren, og først at pløies og harves en, eller to Dage, før det tilsaaesz Potetes sættes deels

efter Snor med Spade, eller Græv, deels efter oppløiede Furer, og Gjødningen lægges directe over dem;

ligesom der mere og mere spores Omhu for at samle og benytte Gjødning, saaledes søges denne forøget

ved Opblanden med Myrjord og Tang, hvilken sidste med Held ogsaa benyttes ublandet fornemmelig ved

Potetessæden.

Sædarterne ere fornemmelig Byg, men ogsaa Blandkorn, Havre, Rug, der almindeligviis giver 3, 4 à

5 Fold, og Potetes, hvis Udbytte kan regnes fra det 5 til 10 dobbelte; med Undtagelse af et Par mindre

Bygdelag, kan der neppe nogensinde blive Spørgsmaal om, at Districtet vil kunne paa meget nær brødføde

sig, ei engang det for Kornavl mere begunstigede Helgeland, hvor i endog nogenledes gode Aaringer en Fjer-

dedeel over hvad, der.produceres, omtrent tiltrænges; i Saltens Fogderi kommer man det rette Forhold ven-

telig nærmest, ved under nys antydede Forudsætning at antage, der behøves mellem en Trediepart og Halv-

delen mere Korn, end avlet bliver; i Lofodens, Vesteraalens og Andenæs Fogderi er, med Undtagelse af

Hassels og Buksnæs Præstegjelde chvor dog indtil i 1840 neppe meer, end det Jorden Anbetroede, erholdtes

igjen) Udsæden af Korn saa høist ubetydelig, at derved ikke egentlig kan regnes paa Hjælp ved Forbruget.

Potetesavlen har der i senere Aar været overalt lagt megen Vind paa, og, da Frugten meer og meer søges

bevaret som oftest i saakaldte Jordkjældere, gjør man sig megen Nytte af den, ja er endog begyndt at afsætte

den fra Mdet ene Fogderi til det andet, fornemmelig til Lofodenz ogsaa til Finmarkens Amt er af og til No-

1
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get afsat. Hamp avles kun i enkelte Fjordbygder, Humle i end færre; Liin er man næsten aldeles ophørt

med at dyrke; Haveværter burde vistnok søges langt omhyggeligere producerede, end Tilfældet almindeligviis

hidtil er, saasom de slaae ret godt til, fornemmeligen de Sorter, man den foregaaende Høst kan udsaae cf. Ex.

Gulerødder, Petersille, Silleri, Pastinakker) og hvormed Forsøg heldigen ere anstillede. Opelskning af Frugt-

træer kan efter de climatiske Forhold ei nytte, og paa de saare faa Steder, hvor man — dog alene paa

Helgeland — har beskjæftiget sig dermed, er det ikkun et enkelt Aar imellem lykkets at faae modne Kirsebær;

Stikkelsbær ville heller ikke trives, derimod noget-bedre Ribs, hvilke endog i nogle Dalstrøg vore vildt.

Efter hvad oven er anført, udkommer det Resultat, at i forberørte 5 Aar Udsæd og Avl, med Undta-

gelse af Potetes, har overhovedet fundet Sted i ringere Grad, end efter næst forud indgivne Beretning, dog

paa 1840 nær, i hvilket man, opmuntret ved de lovende Udsigter, anstrængte sig det meste muligt for at an-

skaffe og nedlægge Sædekorn.

S 3.

Somi Beretningen af 31te December 1835 fremstillet, maa dette District ansees vel skikket for Fædrivt,

men i de senere forhen tilsigtede uheldige Aar (1836 — 1837 og 1838 især), aftog Kreaturholdet mærkelig,

saasom Qvæg, af Mangel paa Udsigt til dets Fremføde, maatte i ei ubetydelig Mængde afhændesz i 1839

derimod, men fornemmeligen i 1840 er saa meget paasat, at Forholdet tør siges at være nu omtrent det

samme, som efter Oplysningerne under sidste Folketællingz her gives formeentlig en god Sort Heste, hvori-

' mod Køerne almindeligviis ere smaae og just ei rigt malkende, men ligesom her paa flere Steder findes Blan-

ding af hollandsk og engelsk Race, saaledes søger man naturligviis at indrette sig derhen, at saavidt muligt

gode Køer anskaffes og bevares; Blandinger af engelske og spanske Faar haves jevnligen, men de oprindelige

norske ansees i Almindelighed at burde foretrækkes, saasom den grovere Uld findes tjenligere for ikke alene

de i saa betydelig Mængde tiltrængende Klædningsstykker, især de store Søstrømper og Vanter, men og til

Sengfælder, hvortil Faarenes Skind med Ulden paa i stor Mængde bruges; ved Havkanten, fornemmelig i

Lofoden, søge Faarene deres Næring udehele Aaret igjennem eller dog den største Deel af samme, og Erfa-

ring har viist, at Faar af blandet Race enten ikke udholde Saadant, eller trives mindre end den oprindelige.

Hvorvel det tør statueres, at Almuen meer og meer indseer det Skadelige, for ei at sige næsten Umoralske i.

at holde større Besætning, end godt kan fremfødes, vedbliver dog Forholdet mellem hvad der indsættes og

forsvarligen kan forsynes, endnu at være større, end sormeentlig ønskeligt; imidlertid hjælper man sig, som

ved foregaaende Beretning antydet, tildeels med Surrogater fra Skov (Riis, Bark) og fra Sø (Fisk, især Smaa-

sei, Fiskehoveder, hvilke i Mængde hjemføres fra Lofoden efter Vinteravlen, Tang og henad Foraaret Tarre).

Der kunde vistnok paa mange Steder virkes heldigt for Engene ved omhyggeligere end hidtil at anvende

Grøftegravning, optage Nyland til Ager og lægge det igjen til Høslet; efter al Rimelighed tør ventes Frem-

adskriden ogsaa i denne Retning; skulde der kunne paavises noget Forhold mellem Eng- og Agerland, maatte

sidstanførte vel blive omtrent en Trediepart mod hiint, hvad almindeligviis Helgeland betræffer, hvorimod for

Saltens Fogderi Sammenligningen nærmest synes at maatte blive 124 Deel og hvad Lofodens betræffer

126 Deel. Hvor Engene i Hjemmarken ere ubetydelige, benyttes enten Gaarden tilhørende, eller aarviis leiede

Høslet i Fjeldlierne, hvor meget og godt Hø indsamles, fornemmeligi Salten og Lofoden; ligesom imidlertid

Adkomsten ofte er besværlig, saaledes er Fremførelsen forbunden med stor Møie, undertiden og Fare.

At Amtsdistrictet er saavidt forsynet med Fedevarer, at det ikke tiltrænger Forsyning fra andre Rigets

Egne, uden for en Deel hvad Smør og Flesk angaaer, tør antages, og Helgeland saavelsom nogle Egne af

”Salten og Lofoden have Adskilligt til Afsætning, hvorvel ei ubetydeligt consumeres under Vinter- og tildeels-

Sommerfiskerierne.

Det bør maaskee her ei lades Ubemærket, at—ligesom alle Fjordbygder af Helgeland og Saltèrtzi Aaret 1839
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hjemsøgtes af en overordentlig Mængde Lemæn og Muus, eller saakaldte Skovrotter, der anrettede sørgelige

Ødelæggelser paa Alt, hvad der fandtes paa Ager og Eng, ja efter Jndhøstningen herjede Lader og Kjeldere,

hvilket nødvendigviis afstedkom betydelig Skade for saavel Korn- og Potetesavlen, som hvad der var paareg-

net til Føde for Kreaturene — saaledes har Qvæget været i saare betydelig Mængde aarligen borttaget af Ulv,

der fremdeles lader til at være i stigende Antal og kun sparsomt udryddes, hvorvel Forsøg derpaa 'i senere

Aar ogsaa anstilles ved Jagt efter dem, Henlæggen af Gift og ved Klapjagen.

X 5 4.

Skovenes Tilstand er omtrent saadan, som under 31te December 1835, altsaa fremdeles i Aftagende;

hvad de Staten tilhørende, i Saltens Fogderi beliggende mange, og i Fortiden betydelige Almindingsskove

betræffer, da har Amtet for vedkommende Overordnede udtalt dets Formening om, hvad der nødvendigviis

synes at paafordres til deres saavidt mulige Conserveren, og Resultatet paa Jndstillingen desangaaende tør

imødesees.

Skovene, saavidt eristere, bestaae af Gran indtil den nordlige Polarcirkel, Fyr og Birk og iøvrigt Krat.

Fra Skovene i enkelte Fjordbygder, som Veftfjorden, Vefsen, Ranen, Beyeren, Saltdalen, Folden og Ofoden

udføres velaarlig en Deel Brændsel; men ligesom hermed aftager, saaledes er det end sjeldnere at kunne

i senere Tid erholde Bygningsmaterial derfra. Vedkommende Tabel viser Bygdesaugenes Antal m. v. , men Bord

føres ei ud af Diftrictet, hvorimod i betydelig Mængde indføres aarligen; Kul og Tjære tilvirkes vel, men i

altfor uvæsentlig Grad til at derom kan tales, hvorfor og disse Sorter erholdes andetsteds fra. Ikke alene

i Lofodens ete. Fogderi, der, naar undtages Hassels Præftegjeld, næsten aldeles er blottet for Skov, endog

tjenlig til Brændsel, men endog i Districtets øvrige Kystftrækning anvendes dertil Tørv, hvorpaa man for

det meste er vel forsynet, og som kan erholdes meget god, fornemmelig i Lofoden, hvor der findes en for-

trinlig Sort; imidlertid føres til de skovløse Tracter et betydeligt Qvantum Brænde aarligen, tildeels fra nogle

af fornævnte Fjorde, deels fra sydligere Egne.

§-5.

Hvad Amtet 31te December 1835 har tilladt sig at fremføre, som almindelige Bemærkninger ihenseende

Fiskeriet, der fremdeles er dette Districts vigtigste Erhvervskilde og kjæreste Syssel, skal man, for heller ikke

her at gjøre sig skyldig i unødvendige Gjentagelser, bruge Frihed underdanigst at referere til.- .

At angive det endog blot omtrentlige Parti Fisk, der i de afvigte Aar er avlet, seer Amtet sig ikke istand „

til,i hvor megen Umage man end har anvendt for Øiemedet, og neppe vil Saadant efter Forholdene nogen-

sinde paa en tilfredsstillende Maade lykkes; man tænke sig, foruden de saa at sige dagligen nær Hjemmet fore-

faldende Fiskerier (i Fjorde og Elve) og det saa yderst vigtige Vinterfiskeri langs Lofodens Kyst, de i større

og mindre Grad om Sommeren hyppig indtræffende Sei- Qveite- Lange- Haakjærringfiskerier, og om Høsten Avlen

af Sild, samt at en saare betydelig Deel afhændes ved Almuen til Aarets forskjellige ”Tider, strar eller senere

til Individer ikke alene i, men ofte og det paa en skjult Maade til deslige udenfor Districtetz for imidlertid

at kunne saavidt muligt belyse Forholdet i de betegnede Aar, har Amtet, foruden Sammendrag af de ved

Overopsynsmændene (Værterue) aarligen formerede Beretninger, ogsaa erhvervet vedsluttede detaillerede Op-

gave over Medicinalvæsenets Jndtrader, men ligesom ved sidstanførte er at mærke, at heri er indbefattet Pro-

venüet af den efter. Lov af 20de Juli 1833 afgivtsfrie Sei og Klipfisk, uden forsaavidt den til Tran virkede

Lever angaaer, samt at i senere Aar saare betydelige Partier Fiskevarer afhændes fra dette District til

Tromsø, uden at Medicinalfondet hersteds endnu oppebærer Afgiften for samme) saaledes kan man formeentligen

ikke i det Hele ansee Overopsynsmændenes Opgaver for ganske paalidelige, fornemmelig hvad Antallet af

Baade og Fartøier betræffer, saasom disse Undertiden forandre Opholdsted, især hvad Baadene angaaer, og

saaledes letteligen blive optagne paa flere Fortegnelser, uden at Control til Berigtigelse har været at kunne føre.
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Qvantummet af hvad, der benyttes til eget Brug, kan Amtet heller ikke antyde paa anden Maade, end at

hver Familie dagligen har idetmindste eet fuldstændigt Maaltid i Fisk, og"naar man regner de Mange, hvis

Næring hovedsageligen bestaaer i nævnte Artikel, samt tager Hensyn paa hvad der medgaaer til Kreaturføde,

kommer man maaskee det rigtige Forhold nærmest ved for hver Familie dagligen at regne halvandet Maaltid.

Opgave over Middelpriis paa Fiskevarerne i de sidste 5 Aar har man søgt erhvervet fra paalidelig Kilde,

og tillader sig her at vedlægge samme.

Med spændt Opmærksomhed og Forventning imødesees her, hvilke nye Lovbestemmelser, der skulle blive

gjældende for det saa vigtige Binterfiskerie i Lofoden, hvis særegne Interesser; Deres Majestæt naadigst har

befalet varetagne af en Commission, der ikke staaer i Forbindelse med den i Bergen anordnede, som har det

Hverv at formere underdanigst Indstilling om og Forslag til Lov for Fiskerierne i Almindelighed; de nærmere

i denne Henseende emanerende Lovbestemmelser ville forhaabentligen ogsaa blive af heldbringende Indflydelse

for dette Distritt; iøvrigt vides ingen væsentlig Forandring i Tilvirkningsmaaden at være indtraadt, uden for-

saavidt Brugen af det saakaldte Spærreriis er, hvorvel endnu i det Hovedsagelige, dog tildeels ombyttet med

Snøre (smalçe Liner) ved hvilke Fisken sammenhæftes til Ophængen paa Gjælderne, og hvorved ikke alene

Fisken minere udsættes for Beskadigelse under Tørringen ved Vandets Indtrængen gjennem det ellers i Spo-

len anbragte Hul, men og Skovene, der i mærkelig Grad ødelægges ved Anskaffelsen af Spærreriset, spares.

, Ved denne Leilighed fortjener og at tilføies, at flere Udrustninger ville alene fra Vaagens Præstegjeld

til Foraaret, eller Sommeren skee i dertil beqvemme Fartøier paa Bankfiskeri langs Nordsiden af Lofoden

og Vesteraalens Kyster; den ved Lov af 9de August 1839 § 3 betingelsesviis hjemlede Adgang til Handel

Med Inden- og Udenrigske om raa Fisk i den saakaldte Makketid har ei været i Aar benyttet; et Par inden-

rigske Fartøier skulle imidlertid i nævnte Tidspunct have indfundet sig i Ørnæs Præstegjeld, men neppe for

at afkjøbe Almuen Raafisk.

5 6.

Vedkommende Fortegnelse viser, at i forberørte Periode er opdaget og fundet drivværdig en Kobbermalman-

viisning paa Gaarden Vatnefjord i Gjemsø Sogn af Vaagens Præstegjeldz efter de hidtillovende Udsigter er

paatænkt til Foraaret at fortsætte Drivten med forøget Arbeidsstyrke; de i Beretningen af 31te December

1835, omberørte Isenfarvebrud, fornemmeligen paa Gaarden Jennestad i Hassel og Alsvaag iØrnæs Præste-

gjeld, have fremdeles været uden synderlig Interesse for Eierne, hvorvel Isenfarven skal være meget god; if.,

A. var der rigtignok reqvireret Prøve af nævnte Artikkel til anstillende Forsøg paa, om den ikke hensigtsmæs-

sigen maatte kunne, sammenblandet med andet Material, anvendes til Conserveren af Paptage, som da vare

komne i Brug; hidtil er imidlertid formeentlig ei reqvireret forøget Qvantum deraf.

Den i Nærheden af Gaarden Ormlien i Nordranens Sogn værende Iernmalmgrube er, hvorvel den

skal være meget righoldig, fremdeles uden Drivt.

' § 7.

Opgave i heranførte Henseende vedlægges.

8 8.

Huusfliden maa i det Hele taget ansees paa en ønskelig Maade fremadskridendez for Mandkjønnets Ved-

kommende viser ,den sig fornemmeligen ved Forarbeiden og Istandsættelse .af de Redskaber, som udfordres til-

Fiskeriets og Iordbrugets Drivt, med Tilvirkning af den saakaldte Skindhyrez enhver Familie hjælper sig

saavidt muligt selv ved de almindeligviis forefaldende Udbedringer, Huusvæsenet har Krav paa, hvoraf følger,

at Almuen lægger sig efter forskjellige Haandteringer, og er deri ret nethændet. Ved Spinden, Strikken og

tildeels Vævning søger Qvinden at forarbeide, hvad der fornødiges til Beklædningen, men da det og under

Mændenes Fravær ikke alene ved Vinterfiskeriet i Loffoden, men og tildeels paa andre Aarets Tider der ved
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Fiskeri og Reiser paahviler hende at sørge for Husets Behov i alle Details, maa der vistnok end paa fleste

Steder tiltrænges Forsyning ved ei ubetydeligeJndkjøb af fornemmelig Vadmelog Lærredet. Der kan saaledes

kun i sjeldne Tilfælde være Spørgsmaal om at afhænde hvad der ved Huusflideu i antydede Retning produ-

ceres, hvorvelAdskillige beskjæftige sig med Spinden, Vævning, Syen, Tilbereden af Skind, m. v. for Beta-

ling, dog Alt inden Districtet. Opgave over i Periodens Løb byggede Skibe cde her saakaldte Jægter) ved-

lægges underdanigst; en Jægt, der anslaaes at rumme omtrent 3000 Voger Fisk, tiltrænger almindeligviis 6

Mands Besætning, Skipperen medregnet.

en Do. Do. 4000 Voger 8 Do. Do.

en Do. Do. 5 à 6000 Voger 10 Do. Do.

en Do. Do. 8000 Voger 12 Do. Do.

J Vefsens, men fornemmelig i Ranens Præstegjeld er i Aaret

1836 forarbeidet til Afhendelse 265 Baade.

1837 . . . . . 292 do.

1838 . .' . . . 260 do.

1839 . . . . . 368 do.

For sidstafvigte Aar har detailleret Oplysning i saa Henseende ei været at erholde, men efter al Rime-

lighed overskrider Antallet ikke 200.

I Nordbinddalens Sogn forarbeides almindeligviis kun 2 à 3 Baade laarlig, i Saltdalens Aar til an-

det omtrent 57, i Beyerens Sogn, Foldens, Lødingens og Ofodens Præstegjelde kun saare faa; hvorvel

Iægt- og Baadbyggeriet beskjæftiger adskillige Individer, ere disse ikkun periodisk sysselsatte dermed som Bi-

næring, og udføre iøvrigt deres sædvanlige Dont som Gaardbrngere, Fiskere; Materialet til Iægterne erhol-

des vel for enkelte i Districtets Skove, men anskaffes iøvrigt fra sydligere Egne; Baadene derimod bygges

af Egnenes Producter, og have hidtil afgivet temmelig betydelige Indtægter især sor Nanens Præstegjeld,

men, da Proprietærgodsernes Skove, fra hvilke Erporten i det Væsentlige ved Leilændingene skeer, i sørgelig

Grad derved ere medtagne, ville vistnok mange Indskrænkninger deri nødvendigviis blive og ere tildeels allerede

paabudne. Fra Saltens District hører det til Sjeldenhederne at kunne anskaffe en saakaldet Fembørings 10

31 12aaret Baad uden fra Almindingsskovene i Saltdalens Præstegjeld, men disse ere gjennem en lang Række

af Aar meget sorhugne, og aldeles utilstrækkelige til at fyldestgjøre alle de Begjæringer, der indløbe om Ind-

vilgen af Hugst i dem. Jagt drives formeentligen ikke i den Grad, som ønskeligt vilde være, da her foruden

det almindelige Fuglevildt i Mængde, ogsaa findes en stor Deel Harer, Ræve, Ulve, ogpaa enkelte Steder,

men ei til synderlig Forulempen, Bjørne. Almindeligviis er det Finner, som afgive sig med Skytteri, men da

de fornemmeligen lægge sig efter Fugl, og benytte Rifler, kan Fordelen ei blive saa betydelig; — paa Øerne

ved Havet og i Mundingen af Fjordene haves og en just ikke ganske liden Intrade ved Judsamling af Duun

og saakaldte Udfugleæg Las vilde Fugle) særdeles hvor de Steder, Fuglen i Mængde søger hen, kunde fre-

des. Fragtfarten skeer almindeligviis paa Jægter, af hvilke en stor Mængde 2 Gange aarlig passere til

Bergen, vel og til Christiansund og Trondhjem med Fiskevarer, og ere desuden for en stor Deel i Brug som

Bygdefaer ved at føre Almuens Fornødenheder til Vinterfiske, saavidt de ei medbringes paa Baad, og ved efter

”12te Juni at afhente den i Lofoden gjeldhængte Fisk; desuden sendes en Deel Fartøier directe til Nummeda-

len efter Træmaterial, men-end flere søge did paa Retonr fra Byerne sydfor, naar de ei vedbørligen ere

ladede med Fragtgodsz adskillige Fartøier afgaae ogsaa aarligen til Tromsø og Hammerfest. Fragten er al-

mindeligviis i Forhold til, om Afskibningen foregaaer fra Helgeland, Salten eller Losoden til Byerne„ 7 til

8 à 10 ß. pr. Bog Fisk og 4.8 til 60 à 72 ß. for Tøndegods, desuden oppebæres i Fragt for Vinterfiskeriet

sædvanligviis paa Helgeland hver 12te og i Salten hver 15de Bog Fisk ; Skipperen eller Styrmanden beta-

,
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les almindeligviis fra 25 til 35 Spd. for hver Reise, naar ei Engagement er trnffen om Løn for Aaret,

hvilket nok jevnligen er Tilfældet, og da formeentligen Udgjør omtrent 80 Spd. eller mindre, naar andre

Jndtægtskilder, som f. Er. Vinterroer (Brug, eller særskilt Anledning til Indtægt af Vinterfiskeriet) ere ind-

rømmede; Malidskabet betales næsten altid for Reisen, og erholder hver for sig 8 à 10 Spd. paa egen Kost.

At Icegtbruget maa svare god Regning, naar Fartøiet har behørig Ladning og kan benyttes til de sædvanlig

paaregnede Stevns- og Vinterreiser, maa vel ansees utvivlsomt, men Fordelen taber sig naturligen forholds- '

viis, som mindre Fragtgods kan indlades, og med Jægten ei kan foretages mere end een Stevnstour, hvilket

igjen beroer paa Fiskeriernes Udbytte; da derhos i senere Aar det ei er saa sielden, at Almuesmænd forene

sig om Anskaffelse af Fartøi til hovedsageligen egne Producters Fremføren, Concurrencen saaledes bliver større,

og de afskibende Varer at fordele i flere Fartøier, ville Jndtægterne for Tiden ei ykunne siges at være uden

lidet betydende. Landtransport as Varer eristererikkeidette District, hvor al Communication Præstegjeld, ja endog

Sogne imellem, paa et Par Undtagelser nær, maa skee tilsøes; til hvilket Beløb, Jntraderne ved Fragtfarten

maatte kunne i de her omspurgte Aar anslaaes, vil det ikke kunne lykkes Amtet at antyde. I Helgelands

Fogderi gives 39 Handelsmænd, hvilke tillige ere Gjæstgivere, i Saltens 34 og i Lofodens 52—, samt des-

uden i Salten 2de Gjæstgiversteder, og i Lofoden 1, med hvilke Ret til Handel ei er forenet; ikke alene til

Handelsmændene, der, paa enkelte Undtagelser nær, ere nogenledes, Mange endog rigeligen forsynede med

de Baresorter, Almnen tiltrænger, afhænder eller for det meste borttnsker den sine Producter,' men vedbliver

end med betydelig Afskibning for egen Regning i Stevnstiderne, og saaer efter Reqvisition Varer tilbage,

hvilke hjemføres fragtfriez ligesom derhos betydelig Omsætning finder Sted under Lofodfiskeriet, saaledes er

Samhandelen med Tromsø og tildeels Hammerfest ei as ringe Betydenhed, især fra Lofodens og for en Deel

Saltens nordligere Egne. Paa Sleipnæs og Tilrums, men fornemmeligen Bjørns Markedet i Helgelands

Diftrict, hvilke stærkt søges af Handelsberettigede fra sydligere Byer og Fogderiets egne Handelsmænd, fore-

gaae betydelige Transactioner, saa og med det saakaldte Tiendebyttez ligeledes hjemføres en Deel Russemeel

af dem; der drive Sommersiskerierne i Finmarken. De Producter, Almnen har til Assætning, er fornemme-

ligen tørret Fisk (som raa sælges den i stor Mængde under Vinterfiskeriet — Rogn, Tran, men ogsaa Baa-

de, Aarer, særdeles paa Bjørns Marked) Fedevarer af alle Slags, Fjeder, Duun. Som Binæring anføres

vel og retteligen Klipfisktilvirkningen, der for det meste foregaaer ved de i Bergen og Christiansund hjemme-

hørende Fartøier, og askaster nogen Fordeel for Hammers, Stegens, Foldens, Bodø og Gilleskaals Præste-

gjelde, men hvilken bliver forholdsviis mindre, jo ringere Jndkjøbet af Naafisk har været; ved nævnte Slags

Arbeide beskjæftiges ogsaa tildeels Børn; Betalingen erlægges almindeligviis saaledes: for Tørreplads 4 à 6

Spd. — at vadske Fisken pr Hundrede 12 ß. og i Dagpenge under Tørringen 24 ß. for Borne, og 12 à

20 ß for Børn uden Hensyn paa Kjøn.

Her bør maaskee ei lades uberørt, at Amtet ved flere Leiligheder har tilladt sig at henlede overordnede

Authoriteters Opmærksomhed paa det for Districtets Velvære formeentlig mindre heldige Jndvirkende i, at

Handelsmændene som oftest tillige ere Bygdefaersskippere, hvorved Almuens væsentligste rørlige Gods --er i

deres Værge, og et Afhængighedsforhold, som let kan have skadelige Følger, saaledes opstaaer.

§ 9.

Uagtet, som ovenanført, flere as de henrundne Aar, fornemmeligen 1836 og 1837, faldt saare mislige

ud, ikke alene hvad Korn- og Høavl betræffer, men og ved mindre heldige Fiskerier, hvilket Alt nødvendig-

viis maatte virke skadeligt i oeconomisk Henseende, troer Amtet dog at have Føie til at udtale dets Forme-

ning derhen, at ei uvæsentlig Fremadskriden til en bedre Tingenes Orden, ved omhyggeligere Paaagten as

hvad, der vedrører de oeconomiske Interesser, og bidrager til deres Fremme, viser sig, at imidlertid Hang til

Uforsvarligen at tage paa Credit endnu er i ei uvæsentlig Grad herskende, samt at den saakaldte Sommerhandel
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med fremmede Fartøiførere endnnpaa en ødelæggende Maade drives, saa ofte detskjult kan skee, hvilket ei

er vanskeligt i dette vidtløftige og for Communicationen høist besværlige District, særdeles da Almuen næsten

bestandig holder sammen med de ofte fra Havn til anden Omfarende, — er desværre umiskjendeligt. ”

Saare trykkende falder derhos Byrden for dette Amt ved Tolderlæggelse saavel af hvad der consnmme-

res, som af Fiskeproductionen, men dog især ved Tienden, i hvilken sidste Henseende ovenmeldte i Bergen

”naadigst anordnede Commission er forelagt Andragende og Forestillinger fra forskfellige Egne her i Distrietet.

nat. n. Tabellarisk Besvarelse underdanigst afgiven og vedlagt. ,

5. En Tjenestekarls Løn varierer mellem 18 à 20, ja endog over 30 Spd.; er Beløbet mindre høit

ansat i Penge, pleier gjerne et eller andet byrdefuldt Baand at paalægges Husbonden; det sædvanligste er i

saa Fald visse Beklædningsstykker ill varm-3, Dagsroer (en Sjettepart af Hilsbondens Fortjeneste ved en

Karls Udbytte (fuld Lod) af Vinterfiskeriet); i enkelte Sogne skal det lykkes Tjeneren at kunne afslutte Over-

eenskomsten paa den Maade, at han har en vis Tid af Aaret, fornemmeligen Vinterfiskeriets, til egen Dis-

position, — driver dette særskilt ved Leiekarle„eller lade sig leie bort til nævnte Function (en Leiekarl ved

Lofodsiskeriet betales som oftest med 12 til 15 Spd., leveres fsfkderhos Skindhyre med Søstøvler til Brug i

bemeldte Tidsrum, og har frit Ophold), andre Steder reserverer Tjeneren sig Ret til at forarbeide for egen

Regning en Baad, eller at have forholdsviis Andeel i hvad Husbonden ved en eller anden Binæring fortje-

ner, og hvortil Drengen benyttes.

Tjenestepiger lønnes med fra 5 til 15 Spd., og i Forhold til det mindre Beløb nogle Reqvisiter in

xlatllrn af 2 à 3 Spd. Værd til Hjælp ved Beklædningenz en simpel Haandarbeider betales overhovedet med

fra 20 til 28 ß. foruden Kost, og alligevel er det paa flere Steder og til enkelte Aarstider saare vanskeligt,

ja ofte umuligt at faae Noget udrettet ved -Leiede, hvilket nødvendigviis foranlediger, at Mangt og Meget

bliver, særdeles hvad Iordforbedring ved Digegraven og Opdyrkningen betræffer, ufuldført; Dagløn til Qvin-

dekjønuet ydes med 12 à 16 ß., Føden uberegnet.

o. Her ixDistrictet gives ikke Hovedveie, hvorimod der i senere Aar er virket Adskilligt for Bygdeveies

Anlæg, uagtet de ofte store Vanskeligheder, som haves at bekjæmpe; i Brønø Præstegjeld er saaledes opar-

beidet Vei over det saakaldte Aandulgeide 6,220 Alen, Brekeide 4,920 og Skileide 7000 Alen, foruden i

Velfjorden, eller Nøstvigs Anner 5150 Alen; i Alstahoug Præstegjeld eristerer for flere Aar tilbage Vei af

henimod 1 Miils Længde; i Vefsens, hvor der til den indbyrdes Communication udfordres mange og for-

skjellige tildeels lange, besværlige og kostbare Veie, er heldig Begyndelse dermed skeet i f. og d. A., ligesaa

i Ranen, hvor det samme gjelder, og hvor allerede haves, naar de adspredte mindre Strækninger tages un-

der .Eet, oparbeidet Vei i omtrent 2124 Miils Længde; i Rødø Sogn haves 1,8 Miils Kirkevei, anlagt i Aa-

ret 1835, — i Melø ligesaa 128 Miils, hvilken er i 1839 fortsat i omtrent '24 Miils Længde, — i Behe-

rens Sogn er for mange Aar siden anlagt tildeels meget besværlig, i 1839 udbedret Vei af over 3 Miils

Længde; i Saltdalens Præstegjeld er efterhaanden fra 1836 af anlagt og betydeligen forbedret den forud væ-

rende Bygdevei af omtrent 1122 Miils. Længde; med Arbeide ikke alene paa Bygde- men og ny anlæggende

Kirkevei vil blive fortfaret; i Bodø Præstegjeld haves en god for lang Tid siden anlagtBygdevei i 1122 Miiis

Strækning; i Stegens er oparbeidet Kirkevei af omtrent ½ Miil, fortsat med ei ubetydelig Bekostning omè

kring det farlige Stegebjergz i Hammerø er det saakaldte Præsteidedrag nu bleven i god farbar Stand saavel

ved Broanlæg for at kjøre eller trække Baade over, som paa Siderne deraf for Kjørsel; i Lødingen er beslut-

tet Anlæg af Vei i omtrent ½ Miils Længde, men dermed end ei begyndt; i Ofoden er Færdselen over La-

vangseidet, "'1 Miil, i 1839, lettet ved foretagne Oprydninger; i Dverbergs Præstegjeld kan passeres tillands

omtrent en 5 Mile, og arbeides der fra 1839 omhyggeligen paa at udbedre de flere Steder, som ved Myrer

og Stene vare møisommelige, tildeels farlige for Passagenz i Bø er siden 1839 paabegyndt deslige Anlæg,
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hvormed er avanceret ½ Miil, men fortsættes; i Hassels Sogn haves en for flere Aar siden anlagt 324

Miils Bei, nu i meget god Stand; over Eidet mellem dette og Vaagens Sogn haabes Vei anlagt, og hvor-

om det Fornødne i længere Tid har været ventileret; fra Buksnæs til noget forbi Borge Præstegaard, en

Strækning af 2 Mile, begyndtes i d. A. et Veianlæg, der i næste Aar skal være fuldført; i Flakstads Sogn

skal og Vei oparbeides, men dermed har end ei været at begynde; foruden at de locale Forhold lægge væ-

sentlige Hindringer 'for Veivæfenets Fremme, medføre enten de betydelige Omkostninger, som haves at udrede,

hvor Arbeidet skeer ved Leiede, hvilket i fem Præstegjelde har været Tilfældet, eller og, hvor samme under

kyndig Veiledning forrettes in Natur-1, Ubevantheden hermed, at den mindre Velvillie, som paa enkelte Und-

tagelser nær allnindeligen hos Almuen viser sig, hvor Spørgsmaal opstaaer om Veianlæg, i mærkelig Grad

næres JForbindelse med Ovenstaaende bør maaskee ei lades ubemærket, at der paa slere Steder er viistmegen

Interesseog Beredvillighed for at see Broer opførte over større Elve, endog der ei kunde være Anledning

til egentlig Veianlæg. "

67. Den befalede Opgave følger.

13. § 11.

Næst at referere til indsluttede Opgave, kan Amtet alene anføre, at fortiden Bodø Præftegjeld afhente

ogsaa ved given Leilighed Skjerstads og Saltdalens Varer herfra Stedet; de udensogns Boende afgjøre, som

oftest ved Contracter, tildeels dog ogsaa ved Omtufken fornemmeligiFiskevarer, hvilke sidste hovedsageligen udgjø-

re Betalingsmaaden for Samhandelen med Bodø Præstegjelds Indvaanere; imidlertid afskibe disse endnu frem-

deles for største Deel Fiskevarer for egen Regning især til Bergen, hvorfra det Hovedsageligste af 1Tiltræn-

gende hjemhentesz Aarsagen til, at denne Diftrictets eneste By ikke er gaaet hurtigere fremad, er ei alene at

søge i nævnte Omstændighed, men og i hvad der forud er berørt om Samhandelen med hidsøgende Fartøier.

§ 12.

Af Skippere gives Ingen, der har Borgerskab hersteds.

§ 13.

Schematisk Fortegnelse følger; da hverken Byen eller Omegnen kan blive vedbørligen hjulpen hos de her

etablerede Haandværkere, tiltrænges meget Arbeide udført andetstedsfra; reisende Haandværkere erholde des-

aarsag fordeelagtig Sysselsættelse

S 14.

Byens Grund, forsaavidt den ikke er bebygget, benyttes af Indvaanerne til Torvskjær, Havnegang, og

en Deel er, indtil der bliver Spørgsmaal om Udviisning til Byggetomter, midlertidigen paa Begjer overdra-

gen Enkelte mod billig Afgift og Forpligtelse at indhegne og opdyrke den; de befalede Opgaver følge; en

Tjenestekarl lønnes fra 20 til 35 Spd., Tjenestepiger fra 10 til 18 Spd.; simple Haandarbeidere betales al-

mindelig med 24 Skilling og frit Ophold; Byens Gader af tilsammen omtrent 128 Miils Længde ere ei bro-

lagte, men ellers i god Stand.

Bodø den 31te December 1841.

Underdanigst

Stabell.
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Til Kongen!

Ifølge Deres Majestæts naadigste Resolution, dateret 23de December 1839, meddeles herved underdanigst

Beretning om Finmarkens Amtsdistricts oeconomiske Tilstand for de sidste5 Aar indtil Udgangen af Aaret 1840.

4- I Øst-Finmarkens Fogderi.

1. Jordbruget.

Dette begrunder ingensteds i Fogderiet nogen Næringsvei. Forsøg med Kornavl vides i de sidste 5 Aar

ikke at være anstillet. Derimod har paa søndre Side af Varangerfjorden forhen, dog ikke i de 2de , sidste

Aar, enkelt Mand forsøgt Potetesavluden Held, ligesom ubetydelig Havedyrkning (bestaaende af Næver, Kaal,

Gulerødder og deslige) aarligen har fundet Sted ved Handelsstederne i Thanen og Næsseby. Efter Clima-

tets Beskaffenhed synes Næpeavl at ville lykkes bedst, ligesom Haugedyrkning paa de fleste Stederxvilde afgive

Kjøkkensager til indskrænket Huusbrug, og Potetesavl Udentvivl ogsaa i Lebesby, Thanen og ved Fjordene

paa søndreSide af Varangerfjorden, maatte i de fleste Sommere give endeel Udbytte. Angaaende Høavlen

vil det Fornødne blive anført under næste No.

Som Bilag vedlægges her Fortegnelse over Jordbrugene m. v. i Fogderiet. Det bemærkes herved, at

de fleste Pladse, som Indvaanerne bruge, tilhøre Staten og saaledes ikke ere matriculerede, idet Jordnddelin-

gen efter Resolution af 27de Mai 1775 endnu kun er for en Deel fremmet i Lebesby og Kjøllefjords, Tha-

nens og Næsseby Thinglauge, men aldeles ikke i Vadsø-, Vardø og Polmaks Thinglauge.

2. Lædriutem

Det antages, at de ved den sidste Folketælling fremkomne Opgaver over Creaturholdet ere stemmende

med det virkelige Forhold; dog gjelder dette maaskee i mindre Grad om Rensdyrholdet paa Grund af Fjeld-

finnernes Fordom mod-at gjøre Rede for deres Eiendom. Antallet as Heste er nu i Landdistrictet cVardøs

huus Fæstning medregnet) 5, foruden at der i Vardø By er 1 og i Vadsø By 4 eller baade i Landdistric-

tet og Buerne 10 Stykker. Ligeledes antages Antallet af Køer og Faar i det Hele at" være tiltaget; kun i

Lebesby og- Ksøllefjord er Fædrivten og andre Næringskilder formedelst Almuens forarmede Forfatning aftagne.

Tilværten falder derimod paa-Vadsø, Næsseby og Thanens Thinglauge. Af Geder og Sviin er et ubetyde-
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ligt Antal; af de sidste kun 2de i Landdistrictet og 10 i de 2de Byer. Om Hesteracens Forbedring kan der

ei være Tale, og vides heller intet at være gjort for Forædling af stort Qvæg. Derimod er Faareracen for-

bedret ved Indførelse af spanske Faar til Vardøen, hvorfra den udbredes til de øvrige Dele af Districtet.

Forbedring af England har kuni ringe Grad fundet Sted. Ligesom tilforn avles Hø fornemmelig i

Thanen, Næsseby og paa søndre Side af Varangerfjorden, hvorimod egentlig Dyrkning deels slet ikke, deels

i Almindelighed kun i ringe Grad finder Sted forsaavidt Træer borthugges og Gjødsel udbringes samt Ind-

heguing opføres. Indhegning as Engslaatterne er nu almindelig indført i Thanen og benyttes ogsaa tildeels

i Næsseby, men ei paa andre Steder.

De Heste, som holdes, bruges til Transport af Brænde, Vand og deslige. I Thanen og Næsseby

bruges meget Kjørorer til lignende Øiemed. Paa nordre Side af Varangerfjorden bruges ikke synderlig Hø

til Kreaturfoder, hvorimod mest Rensdyrmose, som faaes fra den modsatte Side af Fjorden. Herforuden

bruges til Kreaturføde Tarre, Tang, Fiskehoveder og Birkeriis og paa Vardøen Cochleare.

I Sommertiden, at regne fra omtrent meclio Juni og hen i October, eller i 4 Maaneder, holdes Krea-

turerne i Marken, og antages Havnegangene overalt at være gode. Til et ubetydeligt Antal kan Hø, for-

medelst Brugen af de andre Surrogater, være mindre fornødent. Derimod vil dette tiltrænges under Fortid-

sætuing af et mere forøget Kreaturhold. Ligesom Vigtigheden af saadant for Districtet især med Hensyn til ind-

faldende mislige Fiskerier indsees, saaledes maatte Høavling meget vel i det Større kunne drives paa søndre

Side af Varangerfjorden, i Thanen, Lebesby og Næsseby.

Ligesom Indvaanerne i Thanen og paa søndre Side af Varangerfjorden udentvivl ere i Opkomst med

Hensyn til Fædrivten, saaledes synes man af Fremtiden at have Grund til at haabe mere. Til at fremme

denne vil blandt andet Uddelingeu af Statens Iord til privat Eie samt Brugen af Indhegninger bidrage

meget. Da ertraordinaire Uheld i de sidste 5 Aar ikke vides at være overgaaede Renhjordene, er det rime-

ligt, at de ere forøgede. '

Trang til Fedevarer er ikke betydelig, da Lever og Tran meget bruges af Almuen. Imidlertid tilføres

omtrent 1,2 Part af det Smør, som bruges, fra andre Steder (nemlig fra Trondhjem til Vardøhuus Fæst-

ning og forøvrigt fra Finland) og af Talglys Alt fra andre Steder (Trondhjem og Rusland)'.

3. Zitnnvæfenei.

I de forrige Fællesdistricter er Furu- og Birkeskov. Af den sidste findes derhos Noget i Thanen, Næs-

seby og Lebesby. Nordre Deel af Vadsø, Vardø og Kjøllefjords Sogne ere saa at sige aldeles blottede for

Skov. Angaaende Skovenes Beskaffenhed bemærkes, at Birkeskoven paa søndre Side af Varangerfjorden

aarligen skal formindskes, saa at Skoven bliver mere og mere fjernet fra Søen. Ligesaa aftager Skoven i

Næsseby, hvor deraf allerede er Ubetydeligt. XXUfornuftig Omgang med samme, og det betydelige Forbrug af

Brænde, hvorved Vardøhuus Fæstning især kommer iBetragtning, bidrager hertil. Paa Thingene flere Gange

gjorte Advarsler for Almuen om hensigtsmæssigere Brug af Skoven, have ikke frugtet. I Thanen og Lebes-

by, i hvilket sidste dog uu kun er ringe Skov, ligesom den i førstnævnte Thinglaug ogsaa er knapt tilstrække-

lig i Tidens Længde, behandles Skovene ogsaa ilde, medens sammesteds er forholdsmæssig Fætte, som trænge

dertil, og Dele af Strækningerne tildeels ere udviste til særskilt Brug for enkelt Mand — en Foranstaltning,

som ogsaa andre Steder maatte være nyttig, men i Vadsø Sogn ikke saa vel kan fremmes, da Skoven til-

trænges af Mange, som ikke bruge Pladse, hvortil Dele af sanune kunde henlægges.

Mangelen af Skov troes at have medvirket til Formindskelse af Folketallet inøllefjords og Vardø Thing-

lauge, hvor Almuen forøvrigt til Brænde hjælper sig med Torv og Nækveed, hvilken sidste nu i mindre

Mængde skal opdrive. Da Furu ei aavirkes til Brænde og det Opsyn, som det Offentlige nu fører med

Furuskoven fra 1836 af, stifter megen Nytte, er dennes Ødelæggelse mindre at befrygte. Itzdzaanerne be-
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nytte Furuskoven, mod Betaling til Statscassen, efter aarlig paa Thinget fættende Tart, tilBaade og Huse.

Herforuden erholdes og tiltrænges Træmaterialier fra Rusland. Da Saugbrug ikke cristcrer, tabes noget af

Skoven derved, at Træer arbeides til Bord med Øren.

Skovproducternes Arter blive efter det Anførte Brændeveed, Baadveed, med Øren tilhugne Bord og

Huustommer. Der aavirkes af samme naturligviis kun til Judvaanernes eget Behov.

Da Badsø og Næsseby Sognes Folkemængde er forøget, er det en naturlig Følge -heraf, at Aavirket

as Skovene er i Tiltagende. Det antages ogsaa, at Almuen er begyndt at faae større Lyst end forhen til

Brug af Træhuse, Noget der menes at være meget fordeelagtigt for dens Fremadskriden i Reenlighed og

Vindskibelighed. Nordmændene have for det meste Træhuse, hvorimod Finnerne fremdeles have Hang til

Brug af Torvgammer.

Torv bruges til Brænde i Vardø og Vadsø Sogne og i ubetydelig Grad i de øvrige Sogne. Torv-

mark findes paa de fleste Steder i Districtet. Ligesom Saugbrug ikke eristerer, saaledes finder Kul og Tjære-

virkning ikke Sted.

4. List-tere

Nøiagtig Opgave over Ovantiteten af de forskiellige Arter af Fisk, som i Østfimnarkens Fogderi, hvor

Fiskeriet overalt for de Indvaanere, der ei ernære sig af Rensdyravl, er Hovednæring, i de sidste 5 Aar er

fanget, — kan ikke gives, især fordi man ei bestemt kan vide hvormeget Almuen har afsat til Russerne i

Makketiden; ligesom Tiendetagernes Beregninger i saa Henseende ikke med Nytte kunne bruges, da Tiende-

fvig ikke skal være ualmindelig. Efter et Overslag antages, udenfor hvad fom er medgaaet til Huusbrug, i

de 5 sidste Aar Fangften at have udgjort:

471,900 Voger raa Torsk, i hvilket Tal dog indbefattes noget Hyse (Kolse), Sei, Oveite (Hellesisk) samt

Lange, Brosmer og deslige, som dog er ubetydeligt.

44,400 Voger raa Sei.

6,000 Voger raa Qveitez hvilket tilsammen udgjør:

522,300 Voger raa Fisk, der som Tørfisk efter Forhold overhovedet 4 :81 udgjør 130,575 Voger Tør-

- fisk og for hvert Aar 26,115 Voger Ditto. Af Fangsten falder omtrent 9,13 Dele paa Badsø og Næsseby

Thinglauge eller Varangerfsorden, 9213 paa Thanens samt 1,13 paa hvert af Vardø og Lebesby og Krølle-

fjords Thinglauge. Omtrent '26 Deel æaf den saaledes opgivne Fangst anslaaes at være forbrugt af Ind-

vaanerne selv.

Fiskeriet har i omhandlede Tidsrum været temmelig lige hvert Aar, taalelig godt i Varangerfjorden og

Hopsfjorden i Thanen, men daarligt overalt ved Havkyften, hvilket ogsaa de opgivne Resultater bekræfte.

Larefiskeriet i Thana-Elven er ubetydeligt, faa det maa betragtes som noget Overordentligt, at faa Tønder

Lar udskibes derfra til Rusland. Til Fiskefangsten kommer derhos Udbyttet af Tran, der antages aarligen

at have udgjort til Afsætning 800 Tønder og til Indvaanernes eget Brug 500 Tønder, tilsammen 1300 Tdr.

ellerforZAar 6500-

Omtrent 925 Dele af den hele Fiskefangst gaaer til Rusland, hvilken for det Meste afsættes i ntilvirket

Stand, umiddelbar af Almuen til Russerne. Det øvrige affættes som Tørfisk (meft Rundfisk, Rotskjær min-

dre og-andre Sorter Tørfisk ikke) til Handlende fra 'Hamtnerfest, Tromsø og Trondhjem, udskibes til Kjøben-

havn og forbruges, deels virket og deels uvirket, af Indvaanerne. Tranen afsættes ikke til Russerne. Ved

denne, som ved Fiskeriet overhovedet, er at mærke, at en Deel af Udbyttet ei kommer Indvaanerne tilgode,

menmedtages af de aarligen her fiskende Nordlændinger Comtrent 100 à 200 Personer). Det Samme gjel-

der ogsaa om hvad som fanges af 9Russere, der benytte sin Ret til at fiske 1 Miil fra Kysten laarligen i sid-

ste 5 Aar efter Middeltallet 120 Mand).
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I Fiskens og Tranens Tilvirkning antages desværre ingen Forbedring at være indtraadt. Det er en

bekjendt Sag, at Almuen i saa Henseende lader meget tilbage at ønske, og det er misligt, at de Handlende

ikke i denne Henseende gjøre noget, for at rette paa dette Onde, der nødvendigen bringer Productionen i

Miscredit i den almindelige Handel. Det har saaledes været Tilfældet, at Tørfisk er retourneret fra Kjøben-

havn som uafsættelig. Saalænge imidlertid de Handlende i Varangerfjorden, hvorom her fornemmelig bliver

Spørgsmaal, modtage og betale godt og slet tilvirket Vare, uden at gjøre saa at sige nogen Forskjel, er For-

andring til det Bedre ikke at vente.

Med Hensyn til Fiskeredskaber antages derimod, at Forbedring er indtraadt. Deslette russiske Angler

ere overalt afskaffede og i dets Sted benyttes de bedre engelske. I Varangerfjorden, hvor Haandsnøre ikke

benyttes, men Fangsten foregaaer med Line og Nodt, ere tillige Seigarn blevne temmelig almindelige. Ved

Havkysten har synderlig Forbedring ikke fundet Sted; dog har Line begyndt at komme i Brug i Vardø- og

især i Thanens Sogn, i hvilke Sogne ogsaa Enkelte have Nodt. Forøvrigt bruges til Fiskeriet, udenfor

Varanger- og Hopsfjorden, mest Haandsnøre. J det Indvaanerne i Vardø og Lebesby og Kjøllefjords Thing-

lauge, formedelst Mangel af Baade og Redskaber m. V., ikke drage den Fordeel af Fiskeriet som de ellers

kunde, er Nordlændingens og Russernes Fiskeri herfor et afgjørende Beviis. Disse have Redskaber til at fare

længere ud i Søen, og Nordlændingen driver desuden Haakjerringfangst, der, om Fiskeriet forøvrigt slaaer

feil, altid vil skjænke en Deel Udbytte. Haakjerringfiske befatte Indvaanerne sig i Almindelighed ikke med.

Nordlændingerne fange og afsætte derfor, uagtet de kun fiske til Slutningen af Juli, forholdsmæssig langt

mere Fisk til Russerne end Indvaanerne. '

Aarsagen til at Larefiskeriet i Thanen nu kun giver Ubetydeligt af sig, formodes at hidrøre derfra,

at Fisken har taget Retning andetsteds hen - eller fra Aftagen i Dyrenes Mængde, hellere end fra

Mangel paa Drivt og Midler hos de Fiskende. Udenfor Varangerfjorden og Hopsfjorden, hvor godt Vaar-

fiske har fundet Sted, foregaaer Fangsten væsentligen alene om Sommeren (sra Juni til August incls.). I Kjøl-

-lefjord, hvor Vinterfiske fordum skal have givet godt Udbytte, benyttes dette nu ikke-

Ved disse Bemærkninger om Fiskeriet er taget Hensyn til Vardø og Vadsø Kjøbstæder, der tillige ere

at betragte som Fiskevær.

5. Brrgværksdrivt.

Denne Næring eristerer ikke i Districtet.

X 6. Lad-tilt- og Haandværkødriun

Af Fabrikker og Manufacturerxkan for Landdistrictets Vedkommende Intet anføres. Heller ikke eristerer

egentlig Haandværksdrivt, uden forsaavidt enkelt Person, ved Siden af anden.. Næring lader sig benytte til

Smede- Snedker- Tømmer- og deslige Arbeide, samt Baadbyggeri. Naar undtages Baadbyggeri, hvorom

Mere nedenfor, savnes aldeles duelige Haandværkere. Kun haves ved Vardøhuus Fæstning, forsaavidt denne

er at regne til Landdistrictet, 1 Snedker og Xen Smed.

. ' 7. Binæringer.

24. Huusslid.

Denne befinder fig fremdeles paa et lavt Trin. De til Fogderidistrictet flyttede Finlændere overgaae

gjerne i saa Henseende Indvaanerne. Gjenstandene for Huusflid ere: Hampfpinden ogz Forfærdigelse af

Fiskeredskaber, Forfærdigelse af Vadmel, Undertrøier, uldne Teppener (Græner), Strømper og Vanter. Pro-

ductet er for det meste til Familiens eget Behov og saagodtsom Intet afsættes udenfor Districtet. Almuen

maa kjøbe en Deel Vadmel og Klæde saavelsom Undertrøier. Til Spinden bruges endnu tildeels Haandteen,

hvorimod de af det Offentlige uddeelte Spinderokke ogsaa benyttes. Til Vævning haves tildeels ikke ordent-

lige Vævestole. ,
ß
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3. Skibs- og Baadbyggeri.

Baadbyggeriet er i Opkomst. De fleste Baade, som i Districtet tiltrænges, bygges her. En 20 à 30

Personer antages deraf at have god Fortjeneste, uden at Nogen hermed udelukkende beskjæftiger sig. I Som-

meren 1840 blev i Vadsø Sogn bygget ”en Baad eller Jægt, der antages at være over 6 Counnercelæster

drægtig.

(7. Iagt.

J Districtet fanges Bjørne, Ulve, Ræve, Oddere, Sælhunde, Harer og af Fugle fornemmelig Ryper.

Jagten drives mest af Finnerne, der udmærket vel forstaae sig paa samme. Udbyttet antages at være af

Bjørne over 1, af Ulve 2, af Ræve 100 og af Oddere 10 Stykker for hvert Aar. Forøvrigt kan Udbyttet

af Jagten, som ikke udgjør særskilt Næringsvei for Nogen, ikke opgives.

1). Fragtfart og Landtransport af Varer medfører i dette Fogderi ingen Fortjeneste.

52. Nogen Handel med Landmanden-3 Varer kan der ei synderlig være Tale om, da Landvæsenet i

saa liden Grad her producerer noget. De i Thanen og paa søndre Side af Varangerfjorden Boende afsætte

en. Deel Smør til Forbrug i Districtet, medens mere Tilførsel til sammes Behov faaes fra 'Finlaud. Af

Fjeldfinnerne afsættes til Forbrug i Districtet Rensdyrkjød og Reuskind, hvorhos en heel Deel af sidstnævnte

Slags og Rensdyrhorn kjøbes af de Handlende, for at afsættes, de første til Russere og de sidste til Kjøben-

havn. Til Indvaanernes eget Brug saavelsom til Handelen erholdes en Deel Fjær.

Landkræmmerierne i Fogderiet ere ialt 11 caf hvilke dog de 3 kun drives i Sommertiden og 1 alene om

Vinteren) og er med disse i Almindelighed forenet Gjæstgiverhold. Handelen med disse foregaaer meest med

Fiskerens Producter, og er alle Landkræmmeres Handel tilsammen omtrent at sætte ved Siden af de i Fogde-

riet værende 2de Kjøbstæders. Endeel af Districtets Producter henføres af Producenten til Kræmmetleierne

og Kjøbstæderne, og en Deel afsættes paa hans Hjemsted til russiske Fartøier.

Eet Marked holdes aarligen ved det Indre af Varangerfjorden, nemlig Carlsbotten, i Begyndelsen af

December. Hidtil har dette Marked, Uagtet søgt af de fleste Handlende i Vadsø og Vardø Byer, ikke været-

synderligen Afsætningssted for Districtets Producter. De norske Fjeldfinner ere paa bemeldte Tid af Aaret i

Almindelighed langt borte. Den Omstændighed, at Brændeviinssalg før har været forbudt, troes ogsaa at

have været skadeligt for Markedets Opkomst.

F. Æg- og Duunfamlingß finder næsten alene Sted i Vardø Sogn og er ligesom Indsamling af Mul-

tebær, ikke af Betydenhed. Grunden til Fugleværenes Aftagen maa være, at de ikke fredes. Paa Øerne

ved Vardø, de eneste, som nu vorde fredede, er erholdt i de sidste 5 Aar omtrent 150 Marker renset Duun

og 20,000 Stykker Æg aarligen, er . . . . . . . . . . . . . . 750 772,35 renset Duun

og 100,000 Styk. Æg.

Hvad Districtets Tilstand i Almindelighed betræffer antages, at samme i de sidste5 Aar er gaaet frem-

ad, medens den med mere oplyste og sædelige Beboere kunde være bedre end den er. Iøvrigt bemærkes:

1. Over de i sidste5 Aar thinglæste og aflæste Gjeldsbreve m. V følger Tabet. Heraf erholdes imid-

lertid for dette Fogderies Vedkommenk e kun liden Veiledning til Bedømmelse af Forholdene. Almuen er paa

de fleste Steder i Regningsgjeld til de Handlende, og ansættes denne til for hele Districtet, Byerne Vadsø

og Vardø medberegnede, omtrent at udgjøre 10,000 Spd. Meget af denne Sum vil udentvivl aldrig blive

betalt. Almuen, især i Næsseby og Lebesby Sogne, attraaer selv ikke at befries for samme, idet de sædvan-

ligen kun søge at erhverve for strax at fortære. Gjelden troes i de sidste5 Aar ikke at være tiltagen, og

der gives i Vadsø Sogn en heel Deel gjeldfrie Familier, ligesom ogsaa i Næsseby og Thanen, i hvilke sid-

ste endog undertiden de Handlende skulle staae i temporairt Gjeldsforhold til enkelte velstaaende Almuesmænd.

Fjeldalmuen er gjerne gjeldfri.
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2. Ordentlige Tjenestefolk især af Qvindekjønnet savnes overalt i Fogderiet, da de Unge, formedelst

den lette Adgang til at ernære en Familie, tidligen sætte egne Huusholdninger. Aarslønnen for en Tjene-

siekarlvarierer fra 16 til 26 Spd. og for en Tjenestepige fra 7 til 12 Spd. Dagarbeidere lønnes med 1

Ort16 ß. à 2 Ort 12 ß. paa egen Kost. Tjenestefolkene fordre i Almindelighed at holdes godt, medens

deres Arbeide en stor Deel af Aaret er kun ringe.

3. Oparbeidede Kjøreveie existere ikke uden forsaavidt ubetydelige saadanne Veie findes paa Vardøen,

nemlig i Nærheden af Fæstningen og mellem denne og Byen.

4. Bygdemagaziner findes ikke.

5. Sparebanker og Assuraneeforeninger haves heller ikke.

Som leilighedsviis ovenfor berørt er Vindskibeligheden og Sædeligheden hos Folket ikke saadan som det

var at ønske. Meget tilbage staae i saa Henseende de paa nordre Side af Varangerfjorden samt i Lebesby

Boende, hvor Drikfældighed og Mangel paa Sands for Erhverv og Mennesket værdigt Liv paa en ubehage-

lig Maade fremtræder. Fra de førstnævnte danner dog det i de senere Aar meer og meer af Nordmænd be-

boede Sted Ekkerøen en hæderlig Undtagelse. Ligesaa fortjener at berøres, at endeel Finner iNæsseby Sogn

inemlig Carlsbotten) i de senere Aar ere gaaede fremad i Ordentlighed og Velstand. Fremdeles haves en

mere orrentlig og dristig Almue i de forrige Fællesdistricter. Da disse Steder, som i Fortiden formeentlig

neppe beboe·des, i de senere Aar ere blevne mere befolkede, Uagtet de derfra i den mere ugunstige Aarstid fa-

refulde Søreiser have bortryddet mange Mennesker, kunde bemeldte afsondret beliggende Egn, der udentvivl

er udstyret med Fordele ved Clima, Skov og Græsvært, fortjene det Offentliges Opmærksomhed. Neidenlap-

perne comtrent 8 Familier), som deels have Ren, deels nære sig ved Fiskeri, men indtil denne Tid ikke have

været behandlede som Norske, men derimod efter Sigende svaret Skatter i Rusland, ville nu, overeenssiem-

mende med deres Ønske, blive i alle Henseender behandlede som Undersaatter af dette Land.

At Distrietet er i Tiltagende, kan ikke anvendes paa Stederne ved Havkysten, hvor snarere det Modsat-

te er Tilfældet, forsaavidt angaaer Folketal og Formue. Aarsagerne hertil ere formeentlig slette Fiskerier og

Mangel paa Skov m. M.

Fjeldfinnernes Tilstand antages at være den samme som forhen og deres Formue er snarere forøget end

formindsket. De høist skadelige Rentyverier og Anmærkning af Eiendomsreen formodes at være aftaget, uag-

tet de vistnok ikke ere ophørte. '

Til Vadsø og Næsseby Sogne ere flere Finlændere (Qvæner) i de senere Aar indvandrede. Uagtet

det for det Meste er de mindre dygtige Lemmer i sin Hjemstavn, som søge til Finmarken, ansees deres Ned-

sættelse sammesteds dog for en Fordeel. Til Fortrængsel for Indvaanerne have de dog ikke været. Det er

kun Skade, at mange -af disse Folk have Hang til idelig Flytning sra et District til et andet.

Rardø cKjøbstad.

1. Handel.

Denne drives nu alene af een Kjøbmand, hvorvel en Andens Enke endnu har Handelsret iByen. Ved

Handelen benyttes kun een Betjent. Samhandelen med Landdistrictet kan ikke være betydelig formedelst den

nærboende Almues ringe Antal, og dens Frihed til at afsætte sine Producter i Makketiden til Andre end Ste-

dets Handlende. Handelen paa det ene i Sognet værende Kræmmerleie, der alene drives om Sommeren,

kan kun betragtes som hørende under Byens Handel, med hvilken den er forenet. Naar de i selve Byen

boende Fiskere, hvis Næring aldeles falder sammen med Landdistrictets, medregnes, antages Afsætningen til

Byen omtrent at have udgjort i de sidste 5 Aar: aarlig 1800 Voger raa Torsk og ubetydeligt Sei m. m.,

er i 5 Aar 9000 Bøger Fisk, hvoraf vel 923 Parter er afhændet som Tørfisk (Nodskjær); samt ligeledes aar-
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lig 60 Tønder Tran eller for 5 Aar 300 Tønder, der for det Meste er afsat af Almuen som Lever. For

disse Producter have Indvaanerne væsentligst modtaget Levnetsmidler og andet Fornødent til Huusbrug.

2 Skibsfart.

Skipperborgere gives ikke. Forsaavidt Brug for Skibsførere haves, benyttes dertil Personer, som have

nogen Erfaring i Søvæsenet, uden at være egentlige Navigateurev Ved Vardøhuus Fæstnings Brændefar-

tøi er. en fast Fører, som boer i Byen. - '

3. Haandværksdrith

Denne har ingen Fremskridt gjort i de sidste 5 Aar, og gives ingen Haandværkere uden saadanne, som

befinde sig ved Vardøhuus Fæstning, nemlig 1 Smed og 1 Snedker. Ellers forrette de til Fæstningsarbeide

Hendømte og enkelt Almnesmand noget Haandværksarbeide. Om Afsætning af Haandværksarbeide udenfor

Districtet, kan ei være Spørgsmaal.

4, 5, 6. Bergværksdrin existerer ikke og af Fabrik- og Industrianlæg intet andet end 1 Tratt-

brænderi, der er beskrevet i hosfølgende Tabel. Skibs- eller Baadbyggeri existerer ikke.

7. Iordbrug

finder ikke Sted. Kun ved Vardøhuus Fæstning haves nogle dyrkede Engpletter. Ellers avles Hø til Krea-

turfoder, der ogsaa bestaaer af Cochleare, Tarre, Birkeriis og Fiskehoveder, paa udyrkede Strækninger fornem-

melig paa Fastlandet. Ligesom Kreature gaae meget ude om Vinteren, saaledes holdes Faarene for-- det Me-

ste paa Øer hele Vinteren.

Med Hensyn til Kjøbstadens Tilstand i Almindelighed vedlægges Opgave over de i sidstforløbne 5 Aar

thinglæfte og aflæste Gjeldsbreve m. M., hvorhos bemærkes, at Aarslønnen for en Tjenestekarl anslaaes til

16 a 20 Spd. og for en Tjenestepige til 8 à 10 Spd. og endelig en Daglønners Fortjeneste til 1 Ort 16 ß.

à 2 Ort pr. Dag paa egen Kost.

Længden af Kjørevei ved Byen er omtrent 128 Deel Miil og gaaer Veien gjennem ByentilFæstningen

og en denne tilhørende Brygge samt 1 Krudthuus. Ved Veien er intet foretaget i de sidste 5 Aar.

Over Antallet af de skatteydende Indvaanere, som alle ere Nordmænd, m. m., følger Opgave.

J det Byens Tilstand væsentligen er den samme som forhen, har dog Handelen i de sidste 3 ”à 4 Aar

erholdt en Tilvæxt ved Tilførsel af Tran fra Fiskere i russisk Finmarken, der aarligen her udgjør nogle

hundrede Tønder. 5

Efter flere uheldige Udfald af Erpeditioner til Spidsbergen paa Hvalrosfangst m. m., ere saadanne

fra Vardø indstillede, efterat sidste Forsøg blev gjort i 1836.

Radsø Kjøbstad.

1. Handelen med Landdistrictet er her større end i Vardø, men dog ikke betydelig. Naar de i selve

Byen boende Fiskere tages med i Betragtning, antages Afsætningen fra Landet til Byen at have udgjort i

sidste 5 Aar: aarlig 25,000 Boger Fisk efter dens Vægt i uvirket Tilstand, er for 5 Aar 125,000 Voger

Fisk. Heraf er den største Deel udgaaet som Tørfisk til Kjøbenhavn og indenrigske Steder, efterat være til-

deels tilvirket af Kjøbmanden selv. Af Tran antages i samme Tidsrum ligeledes aarligen at være afsat i

Byen af Almuen meest som Lever og tildeels som slet brændt Tran 300 Tdr., er for 5 Aar 1500 Tønder.

Herforuden afsætter Almuen en Deel Skind af Harer og Rensdyr samt Fjær m. v.

2. Skipperborgere gives ikke. "

3. Kun een Haandværker har Borgerskab, nemlig en Bødtker. Forøvrigt arbeider en Kjøbmand tildeels

som Snedker og en anden som Skrædder. '

Til Tømmermands- Skrædder- og Skomager - Arbeide bruges ellers Almuesmænd. En Smedsvend agter

nu at nedsætte sig paa Stedet, som i de sidste Par Aar har manglet saadan Haandværker. Da saaledes
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Haandværksdrivt endnu ikke synderlig er kommen i Gang, kan der hellet ikke være Spørgsmaal om Afsætning

af Haandværksarbeider udenfor Districtet.

4. Fabrik- og Industri-Anlæg finder ikke Sted. Trankogning foretages af Kjøbmænd tildeels under

aaben Himmel. Derhos har een Kjøbmand en mere ordentlig Indretning for Trankogning, hvorfor dette,

som Tranbrænderi, er anført i hosfølgende Tabel.

5. Bergværksdrin existerer ikke.

6. Skibs- eller Baadbyggeri hellet ikke.

7. Jordbrug kan hellet ikke siges at finde Stcd. Ikke engang dyrkede Engsletter haves, hvorimod nog-.

le Haveværter, saasom Næper, Kaal og deslige produceres i ubetydelig Qvantitet. Med Potetesdyrkning for-

søges fremdeles, dog de fleste Sommere uden Held. Kreaturfoder haves i Hø til Heste alene, chvilket slaaes

paa udyrkede Steder blandt Fjeldene Udenfor Byen), samt til andre Dyr i Renmose, Fiskehoveder og Tarre.-

Enkelte agte nu at dyrke en Deel af Byens Grund til Høavl.

Med Hensyn til Byens Tilstand i Almindelighed vedlægges Opgave over thinglæste og eaflæste Gjelds-

breve m. M. Aarslønnen for en Tjenestekarl anslaaes til 26 Spd. og for en Tjenestepige til 13 Spd. samt

Daglønneu for en simpel Haandarbeider paa egen Kost til 2 Ort. Ordentlige Tjenestefolk mangle. Indflyt-

tede Qvæner, især af Qvindekjønnet, bruges dertil. Kjørbare Veie haves mellem Byens Huse, men el-

lers ikke.

Idet Opgave over Antallet af de fkatteydende Indvaanere m. M. i Vadsø By medfølger, bemærkes, at

Størstedelen af Indvaanerne ere Nordmænd, der fra ældre Tider have beboet Stedet. Nye Tilflyttede ere

Qvæner, der udgjøre omtrent 11 bosatte Familier, foruden en Deel, som ere i Tjeneste hos Andre. Lapper

boe ikke paa Stedet. Nogle Nordmændsfamilier ere i den senere Tid fraflyttede Byen, formodentlig af flere

Aarsager, hvoriblandt den i overordentlig Grad herskende Drikfældighed hos Stedets Beboere.

Idet Kjøbsiadens Anlæg udentvivl har bidraget til at Ovæner indvandre, og at Productionen derved bli-

ver større, er det tvivlsomt om samme i synderlig Grad har befordret Districtets Vel. En ikke liden Deel af

Kjøbmændenes Erhverv baseres paa Almuens ulykkelige Hang til Brændeviin. Da omtrent Halvdelen af den

til Afsætning bestemte Fiskeavling afsættes af Almuen umiddelbar til Russere og Frihandlere, er Omsætningen

med Almuens Varer, som ovenstaaende Opgave viser, ubetydelig for 5 à 6Kjøbmælid, cEen har nemlig Bor-

gerskab uden endnu at have etableret sig), medens bemeldte Omsætning dog udgjør den væsentligste Næring

ved Siden af Omsætningen af en 3 à 400, Tønder Tran, som i de sidste 3 à 4 Aar ere tilførte af Fiskere

fra russifk Finmarken. Mangel paa Enighed hos de Handlende saavel som paa Sands for at forbedre Almuen

og dervedProductionen og en varigere Handelsfortjeneste, spores altfor meget. Den hele Form for Sam-

handelen med Almuen er derhos formeentlig hinderlig for dennes Opkomst i Lyst til Erhverv og fornuftig

Oeconomi. I Almindelighed klages i denne Henseende over Mangelen af rede Penge, idet Kjøbmændene

paatrænge Almuen Vare for Vare, hvorved denne ofte, da den kun i særdeles Tilfælde kan faae Penge, nø-

des og fristes til at modtage Ting, hvorfor ei haves hensigtsmæssigt Brug og in 81300116 til at tage Bræn-

deviin. Egentlig kan dog det Skjæve heri ikke saameget bestaae i afgjort Uvillie hos Kjøbmanden til at udgi-

ve rede Penge, naar Varer frembydes for den virkelige passende Priis, da Concurrencen hertil er for stor

og Pengetrang hos de Handlende ikke spores, medens vistnok Almuens rede Penge maa faaes fra Stedets

Handlende, aldenstnnd Russerne kun afsætte Nødvendighedsvarer og Frihandlcrne i Almindelighed ligeledes

kun frembyde Varer, om ikke just Nødvendighedsvarer. Den fornemste Aarsag til at Handelen saa at sige

ene og alene bliver Tuskhandel, troes derimod at være en fra ældre Tider indført forskjellig Udtryksmaade

for Priser paa Vare-mod Vare, beregnet i Penge, og Vare directe anført i Penge. En Bog Meel gaaer

saaledes i Tuskhandel for 4 Ort, medens den for Contanter sælges for 2 Ort 12 ß., og paa lignende Maa-
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de er Forholdet med alle andre Varer. Almuen er formodentlig herved ikke istand til at løsrive sig fra den

Forestilling, at dens Producter skulle gjøre ligesaa meget i virkelige Penge, som den gjør i Beregning efter

Penge, hvor den paa Jndkjøbs- og Udsalgsvare af Kjøbmændene fingerede høiere Priis anvendes. I For-

bindelse hermed staaer Brugen af en Deel russiske og tildeels danske og fvenske nu ikke mere gjeldende Kobber-

penge. Naar Producenten ikke modtager Vare, erholder han gjerne saadanne, for hvilke han, uden at kunne

anvende dem til at betale Gjeld, offentlige Afgivter o. dsl., igjen i sin Tid maa modtage Varer. De

her berørte Misligheder finde desværre ogsaa Sted paa Kræmmerleierne i Øst-Finmarken, men ikke i

Vardø By.

Da Vadsø Byes Landdistrict med Hensyn til Folkemængde og Production er og maa blive lidet, er det

tvivlsomt om Byen, især under de nu bestaaende Indskrænkninger for Finmarkens Handlende, kan opnaae

nogen Betydenhed. Skulde russiske Fiskere vedblive at forøge deres Tilførsel af Tran, vil dette sormeentlig

støtte Handelen noget. Den Uskik, at russiske Fartøier fra Hvidesø ere medgivne en Handelsbetjent for under

”Kjøbmandens Navn, men i Virkeligheden for Russens Regning, at tilforhandle sig Fisk af Almuen ved Vaar-

fiskeriet i Carlsbotten, har forhen været gjængs, men troes nu at ville ophøre til Fordeel for de Handlende.

13- J Vest-Finmarkens District, indbefattende Altens og Hammerfest Fogderi.

1. Jordbruget.

Naturen har i dette District lagt uovervindelige Hindringer iveien for Agerbrugets Fremme. Det eneste

Sted, hvor dermed gjøres Forsøg, er Alten. Efterat samme i flere Aar er mislykket, har man i sidste Som-

mer avlet modent Byg og Havre, som dog ikke har asgivet over 4 Fold. Potetes dyrkes flere Steder i Al-

tens Fogderi og har afgivet indtil 10 Fold; hvorimod de Forsøg, som dermed have været anstillede paa andre

'Steder, saasom af et Par Opsiddere i Ripperfjorden og Hammerfest Sogn, ere mislykkede i den Grad, at

det maa ansees som decideret, at denne Rodsort ikke kan modnes eller trives der. Næpeavl, hvormed flere

Almuesmænd i Alten have befattet sig, har lykkedes taalelig godt. Ved Agerdyrkningen benyttes, som ialmin-

delighed i Riget, Plov, Harv, Spade og Hakke. Havedyrkning finder ogsaa Sted i Alten, dog kun af de

conditionerede Familier og giver ret godt Udbytte af Kjøkkenurter. I Haverne sees plantede Ribs og Brin-

gebærbuske, men disse give sjelden modne Bær, hvorimod vildtvorende Ribs stundom modnes. Forskjellige

Slags Blomster pryde derhos Haverne. Den Fremgang til det Bedre, der spores med Hensyn til Jordens

Dyrkning, skyldes fornemmelig de Indvaanere, som ere indvandrede fra det sydlige Norge, idet de ved Grøf-

tegravning og Bortrydning af Krat og Buske, søge at gjøre sig Jorden nyttig.

Vedlagte Tabel viser Antallet af Jordbrug og Jordstykker, ansatte i Skatteskyld under Benævnelse Kjør

og Faar i Hammerfests Fogderi. Brugenes Antal er dog større end i denne Tabel angivet, fordi flere saa-

danne ikke ere skyldlagte. For Altens Fogderi vedlægges en lignende Tabel over Jordbrugene. Det bemær-

kes med Hensyn til disse Tabeller, at Skyldbenævnelsen Faar er en Underafdeling, hvoraf gaaer8paa en Køe.

2. Lædrivtem

De for Høavlen ugunstige Aar 1836, 1837, 1838 og 1839 have havt skadelig Indflydelse paa Qvæg-

avlen, hvorimod 1840 Aars gode Høhøst igjen, idetmindste tildeels, vil oprette det Tabte. Kreaturene-8 Føde

bestaaer fortiden Høet, som det almindeligste, især i Fisk, Tarre, Tang og andet Søgræs. Almuens forar-

mede Tilstand i Alten nøder den til at sælge en stor Deel af Høet til Altens Kobberværk, hvorved den sæt-

tes ud af Stand til at holde saamange Kreature, som den ellers kunde. Det er glædeligt at erfare hvorme-

gen større Pris Almuen i Alten nu sætter paa sine Slaatter, end tilforn. Mange af disse, som forhen have

ligget ubenyttede, ere nemlig nu tagne i Brug. Slaatternes Udskiftning af det Fællesskab, hvori de tildeels

ere, hvortil Lovgivning-en har aabnet Adgang og Deres Majestæt ved Resolution af 22de Sept. 1835har føiet
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Foranstaltning, vil forhaabentlig virke til Qvægavlens Fremme. Et Par Almuesmænd i Akten have i senere

Tid holdt deres Kreature paa Sæteren om Sommeren, og da dette antages at svare Regning, er det rimeligt

at Flere ville følge deres Exempel. I Loppens Præstegjeld trives Qvægavlen bedre end i Alten,- hvortil

fortrinlige Græsgange meest bidrage. Derfra forsynes Altens Kobberværks Arbeidere med en stor Deel af

det Kjød de tiltrænge. Der er i det Hele ikke gjort meget til Forbedring astægavlen, dog har i det mind-

ste en Mand — Handelsmand Ulick i Havøsund — anskaffet sig Køer fra Rusland af stor hollandsk Race,

og man erfarer at denne, trods hvad man har troet, Under tilbørlig Røgt trives godt ved Søkanten.

Productet af Fedevarer er isærdeleshed i Hammerfests Fogderi ikke tilstrækkelig til Districtets Behov, hvor-

til den hovedsagelige Grund maaskee er at søge i at Almuesmanden, ved Udrustning til Fiskerierne, deraf har

et stort Forbrug.

Angaaende Reensdyrene maa Amtet henholde sig til hvad derom er anført i Høivelbaarne Hr. Amtmand

Bucks underdanigste Indberetning til Deres Majestæt dateret 29de Februar 1836, nemlig:

„Da Reensdyrene ikke blot yde Alt, hvad Fjeldfinnerne behøve til sin Underholdning, men ogsaa

afgive et vigtigt Bidrag til de øvrige Indvaaneres Næring og Beklædning, ere Reensdyrene i denne

Henseende en væsentlig Fordeel for Districtet; men paa den anden Side kan det ikke nægtes, at

Renernes aarlige Vandringer fra Fjeldet ned til Søkanten og tilbage, lægge store Hindringer iveien

for Jordbrugets Opkomst. Foruden den Skade, Renerne foraarsage ved deels at nedtræde og deels

at afspise Græsset, skal det ogsaa være Tilfældet, at Qvæget aldeles ikke vil græsse paa den Stræk-

ning, hvorover en Reenhjord kort forud har passeret. Klagerne over gjensidige Fornærmelser mellem

de Fastboende (Bomændene) paa den ene Side og Fjeldsinnerne paa den anden, have stedse været

hyppige, men ere i den senere Tid tiltagne Aar for Aar. Aarsagerne hertil maae deels søges iRe-

nernes vorende Antal, deels i den hos Bomændene efterhaanden vaagnende Lyst til bedre at benytte

og frede deres Jorder, men især i den Omstændighed, at Finnerne ere blevne overtydede om, at

Reenhjorderne, naar de om Sommeren overlades til sig selv, uden Bevogtelse eller Tvang, trives

og formeres bedre, end naar de stedse holdes under Bevogtning, hvorfor Finnerne nu om Foraaret

lade Hjorden selv søge ned til Søkanten, hvorimod Eierne først nogen Tid efter indfinde sig for at

samle Renerne. Efter gjældende Bestemmelser ere Finnerne vel pligtige til at oprette den Skade,

deres Rener foraarsage, men da Eierne sjelden antræffes ved Hjorden paa den Tid, Skaden skeer,

har Bomanden vanskeligt ved at faae nogen Erstatning, og om han end faaer Eieren opspurgt, paa-

skyder denne sædvanlig, at det ikke er hans, men andre Finners Rener, der have foraarsaget Ska-

den. Dersom Bomanden tager sig selv tilrette ved at nedskyde nogle Rener — thi at fange dem

levende forstaaer kun Finnen, — da undlader Eieren ikke snart at melde sig og klage over Foruret-

telse, og Bomanden udsætter sig derhos for en følelig Hevn. Ikke sjeldent er det ved saadanne Lei-

ligheder kommet til voldsomme Optrin. At hindre dette Uvæsen maa saaledes være en ikke uvigtig

Gjenstand for det Offentliges Opmærksomhed, og Amtet har derfor anmodet Vestfinmarkens Fogderi

om paa indeværende Aars Fjeldthinge at indskjærpe de norske 1Fjeldsinner deres Pligter med Hensyn

til Renernes Overflytning. Den Skade, Renerne her foraarsage, hidrører imidlertid ikke blot fra

de norske Fjeldfinners Rener, men ogsaa fra de hidsøgende svenske og russiske Finners. Denne Gjen-

stand har derfor ogsaa været omhandlet mellem de Commissairer, der fra Norsk og Russisk Side

have været befalede til i Fælledskab at tage under Overveielse, hvorvidt det maatte være hensigts-

mæssigt at bibeholde alle de Bestemmelser, der indeholdesiGrændsetractaten af 1751, eller deri at gjøre

Forandringer, og det kan saaledes formeentlig haabes, at der med Hensyn til de russiske Fjeldfinners

Overflytning snart vil erholdes nærmere Bestemmelser; og da det ansees nødvendigt,31at der ogsaa
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for de svenske Finners Vedkommende afgives lignende Bestemmelser, har Amtet derom gjort Forestil-

ling til det Kongelige FinantseDepartemeny ligesom Amtet ogsaa har anmodet Norbottens Landma-

d celli om, ved Bekjendtgjørelse i Lehnet, at indskjærpe de der hjemmehørende Finner deres Pligter un-

der Overflytningen til Norge.cc

Saadan Uenighed mellem Lapperne og Bomændene, som anført, har ogsaa i senere Aar, især i Senjen

og Tromsø Fogderi, fundet Sted. Saavidt vides har den af Deres Majestæt naadigst anordnede Commis-

sion, hvori DHrr. Amtmand Buck og Foged Hauge deeltage, til Hensigt at ordne de Forholde, som have gi-

vet Anledning til deslige Stridigheder.

Kreaturholdet antages iøvrigt at være i det Hele omtrent saaledes som samme ifølge de af Finants-De-

partementet udgivne statistiske Tabeller var den 29de November 1835;

- 3. Zitundrivtem

Districtets betydeligste Skov er i Alten-Talvigs Præstegjeld, bestaaende af Fyrre og Birk; ogsaa i Nip-

perfjorden er nogenBirkeskov og i Porsangerfjorden Fyrre- og Birkeskov. Disse Skove, som tilhøre Staten,

aftage aarligen, hvortil Aarsagerne ere deels Træernes langsomme Vært under Egnens haarde Clima og

deels formeentlig en Bestemmelse i Lovgivningen, at nemlig Brænde og anden Trælast ikke maa tilføres Ste-

det fra Nordlandene, derunder indbefattet det til Finmarkens Amt nu henhørende Senjen og Tromsø Fogde-

ri, hvilket foranlediger stærkt Forbrug af Districtets Træmaterialierz cfr. Placat af 7de August 1752, Lov

m Saugbrugsvæsenet af 8de Juni 1818 § 6 og Toldloven af 28de Juli 1824 § 5. En Følge heraf er

det ogsaa, at Træmaterialier staae høiere i Priis i Finmarkens end i Senjen og Tromsø Districtz medens

en Favn Birkebrænde saaledes kjøbes i Tromsø for 7 à 8 Ort, koster den i Hammerfest 3 Spd. Ophævelse

af nysnævnte Lovbestemmelser, forsaavidt de forbyde Udførsel af Træmaterialier fra Nordlandene samt Sen-

jen og Tromsø Fogderi til Finmarken, vilde Udentvivl være stemmende med Retfærdighed og Tidens Fordrin-

ger om Næringsfrihed, skjøndt samme paa den anden Side formeentlig vil have til Følge, at Skovene iSen-

jen og Tromsø vilde blive endmere medtagne ved Hugst end de nu ere. Tromsø By vilde dog have Skade5

af bemeldte Lovbuds Ophævelse, da Prisen paa Brænde, som Følge deraf, vilde stige sammesteds.

Det bidrager ogsaa meget til Skovenes Aftagen i Distrietet, at det ansees fornødent at indvilge, at aar-

lig skal afgives, mod den bestemte Recognition, fra Statens Skov i Alten 200 Favne Brænde og i Nippet-

fjord 150 Favne ditto til Hammerfest By. For Aaret 1840 er endvidere bevilget denne By 100 Favne Brænde

af ned-blæste og fortørrede Træer fra Altens Skov, mod sædvanlig Betaling. Skoven i Ripperfjorden er

dog nu saa medtaget, at den. om nogle Aar neppe vil kunne afgive det Fornødne til Egnens egne Beboere,

af Porsangerfjordens Skov kunne Beboerne deromkring ikke engang erholde det Fornødne. De maa derfor

tildeels benytte Torv til Brændsel eller Rækveed. Til Districtet, især Hammerfest By og Fogderi, indføres

en Deel Træmaterialier fra Nummedalen i nordre Trondhjems Amt og fra Rusland; Ved Altens Kobber-

værk benyttes Steenkul ikke alene til Værkets Drivt, men ogsaa tildeels i Kakkelovne og paa Skorstene. Og-

saa i Hammersests By er begyndt med Brug deraf, men som falder meget kostbart paa Grund af at det

maa transporteres fra England. '

Nogle faa Haandsauge haves i Districtet, hvorpaa af Eierne skjæres noget lidet til Huusbehov0 Kun

een Vandsaug er der, nemlig i Tverelven i Alten-Talvigs Præstegjeld. Den er ansat til en aarlig Skjørsel

af 35 Tylter Tømmer, har en ”Mester og 4 andre Arbeidere, cfr. vedlagte Bilag. ,

4. Liberie-tam

Udbyttet af de forskjellige Fiskearter, der tilberedes som Handelsvare og afhændes til Handelsmændene i

Districtet, ere, efter de Oplysninger som deels Handelsmændene have meddeelt og som deels ere erholdte ved

Undersøgelse af Størrelsen af den erlagte Tiende, for de sidste --5 Aar i Gjennemsnit opgivet saaledes:
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I Altens Fogderi:

Rotskjær omtrent . . . . . . . . 12,800 Bøger.

Rundfisk - . . . . . . . . ' 24,580 —

Tørret Sei - . . . . . . . 25,304 —

Raafei - . . . . . . . 6,535 —

Raatotsk - . . . 13,600 —

Qveite - . 1,624- —

Raa Lange - . . 50 --

Tran ei opgivet.

I Hammerfests Fogderi:

Notskscer omtrent . .' . . . . . . 12,500 Bøger.

Rundfisk - 6,400 '—

Tørsei - . . . 9,950 —

Raasei - . . . . . . 4,250 --

Raatorsk - . . . . ,. . . . 13,200 --

Tran circa . . . . 2,000 Tønder.

Det maa dog bemærkes, at det betydeligste Fiskeriom Foraaret og Sommeren drives af Nordlændinge

(fra Nordlands Amt samt Senjen og Tromsø Fogderi), samt at i den saakaldte Makketid -- fra 1ste Juli

til 15de August — ashændes en betydelig Deel Raasisk af Almuen directe til russiske Skibssørere mod Rug-

meel. Disse Producter ere ikke indbefattede under bemeldte Opgaver, og det er en Umulighed med nogen-

lunde Nøiagtighed at bestemme deres Qvantitet, ligesaalidt som nogen Opgave kan meddeles over Qvart-nie-

ten" af den Fisk, der forbruges i Districtet, hvilket dog ikke er ubetydeligt, da Fisk er Judvaanernes billigste

og væsentligste Føde. Fiskerierne have i det Hele været mindre heldige i de fidste end i de næstsidste 5 Aar,

og det uagtet hensigtsmæssige Fiskeredskaber, saasom Liner, Seigarn og Seinot af slere Fiskere i den senere

Tid ere anskaffede.

Erfarne og med det Locale bekjendte Mænd have yttret den Formening, at Grunden til Fiskeriernes Forfald i de

sidste Snees Aar tildeels ligger i den tiltagende Mængde af Haakjerringer paa Bankerne eller Grundene udenfor Ky-

sterne, hvilken Rovfisk opsluger de mindre Fiskearter og skræmmer dem bort fra deres vanlige Vandringer fra

Dybet over Grundene og ind i Fjordene. I saa Fald vil det Interessentskab, som i Sommeren 1840 Xhar

dannet sig paa Hammerfest til Bauksiskeriets Fremme, samt de lignende Jnteressenskaber i andre Dele af Amts-

districtet, hvilke i næste Sommer (1841) skulle begynde sin Virksomhed, formeentlig have en gavnlig Indfly-

delse ogsaa paa Fiskerierne ved Kysten og inde i Fjordene. Haakserringfiskeriet har nemlig hidtil kun i en

ubetydelig Grad kunnet drives, da de aabne Baade, hvormed Almuesmændene ere forsynede, ikke ere skikkede

til dette Fiskeri, der for storste Delen drives flere Mile ud i det aabne Jishav, hvorimod det i Sommeren

1840 med Held er blevet drevet af bemeldte i Hammerfest By dannede Juteressentskab, som udrustede 2de

smaae Dæksfartoier, af 32 Commercelcesters Drægtighed, med nogle og tyve Mands Besætning, og som fik et

Udbytte af over 360 Tønder Lever, der-solgtes i Hammerfest ved Auction til omtrent 7 Spd. pr. Tønde.

Et i Alten-Talvigs Præstegjeld dannet Interessentskab for at drive Fiskeri paa Bankerne, har afsendt en

Person til det sydlige Norge, for der at indkjobe 2de smaae Dæksfartøier til Brug for Øiemedet. Hvalrosse-

fangsten paa Spidsbergen, Beeren-Eiland og andre ØeriNord-Jishavet, hvilken drives for detimeste for Ham-

merfests Kjøbmænds Regning, har i 2 Aar været middelmaadig, i 2 Aar ganske god, hvorimod Erpeditionerne

til Spidsbergen Sommeren 1840 have været forbundne med betydelige Tab.
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54. Bergværliødrivt

finder ikke Sted i Districtet undtagen forsaavidt angaaer et Kobberværh nemlig Altens, skjøndt der paa for-

skjellige andre Steder er Kobbermalmanviisninger,„ hvoraf nogle skulle være lovende. I Alten-Talvigs Præste-

gjeld under Altens Fogderi er beliggende Altens Kobberværk i„ en, snæver Fjord, kaldet Kaafjord paa Vestsiden

og ved Bunden af Altens Fjord. Det eies af et Interessentskab, hvis Medlemmer fornemmelig boe i Eng-

land. Værket har flere Gruber. For nærværende Tid arbeides i Kaafjorden paa 6 forskjellige, mere eller

mindre lovende; mensen rigere Grube eller Gang, kaldet Reipas, haves i Alten, omtrent 1124 Miil fra Kaa-

fjord og 324 Miil fra Handelsftedet Bosekop, hvorfra Værksbestyrelsen har anlagt en Kjørevei til samme Gru-

be. Ved alle Gruber i Kaafjord er til Lettelse ved Malm- og Material-Transport ”anskaffet Jernbaner, som

staae i Forbindelse med Render, rettede mod Skraaning af Fjeldene, hvorigjennem Malmen kastes, for derfra

at blive videre transporteret ved andre Jernbaner til Knufemaskinen, Vaskeindretningen eller Smeltehytten.

Til Malmens Forædling er oprettet 2de Knusemaskiner og en Vaskeindretning, hvori Malmen er separeret fra

dens mindre ædle Bestanddele igjennem en mechanisk Bevægelse af Vandet, som er frembragt ved en Knuse-

maskine, bestaaende af flere Cylindere, anbragte i Midten af nogle store Kasser fyldte med Vand; ved Bevæ-

gelse af disse frembringes der en lignende Bevægelsei Vandmasfen, paa hvis Overflade er indsat Messing-

solde, fyldte med den knusede Malm; ved Vandets Stigen i Soldene bliver den lettere og mindre ædle Deel

skyldt ovenpaa og siden skrabet af med Haanden. Til alle Gruber er anlagt beqvemme Kjøreveie.

Siden sidste Indberetning i Aaret 1835 har Værkets Personale tiltaget Aar for Aar og er nn steget til

over 1000 Mennesker, hvori er indbefattet Arbeidernes Familier, der leve af Værket. Af dette Antal er 395

Norske, 85 Svenske,f34 Engelskmænd, 11 Tydskere, 472 Qvæner (fra Storhertugdømmet Finland) foruden

5 Russere. Antallet af Bygninger har tiltaget i samme Forhold som Folkemængden. Saaledes haves, for-

uden de Vaaningshuse, der benyttes af Værkets Beftyrelse, samt en Contoirbygning af Steen, Smedie, Pak-

huse, Maskinhuse, Smeltehytten, Materialhuus m. v., endvidere 120 Huse til Brug for Lægen, Betjente,

Skolemester og Arbeiderne, uberegnede Boder, Pakhuse, m. v. Til Lettelse for Arbeiderne er opført et Ba-

geri, et Bryggeri og en Bespiisningsanstalt, hvor de som ønsker det erholde Spise for billig Betaling. Et

Møllebrug har i de sidste 5 Aar været i stadig Gang. Som tilhørende deels Værket og deels Arbeiderne

holdes 24 Hefte, 98 Storfæ og 142 Smaafæ.

Foruden den anordnede faste Skole har Beftyrelsen opført en Bygning, som benyttes til Børneasyl og

hvori rummes over 100 Børn.

Overeensstemmende med Deres Majestæts naadigste Resolution af 23de December 1835 har Værket op-

ført en meget net Kirke eller Capel, hvori kan rummes omtrent 1000 Mennesker, og hvortil i Aaret 1840 er

anskaffet et Orgel. Capellet er opført paa Værkets Bekostning,dog er dertil ved bemeldte Resolution og ved

Deres Majestæts Resolution af 19de September 1840 ydet Bidrag under visse Betingelser tilsammen med

1000 Spd. af Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond, mod Refusion af nordlandske Kirke- og Skolefond.

Værkets Smeltehytte var opbygget og blev færdig i Begyndelsen af Aaret 1839, og fra den Tid kan

man regne, at Smeltning paa Stedet har taget sin Begyndelse. Hytten er en anseelig Bygning, opført af

Slagfteen med Bordtag, undtagen omtrent en Trediedeel, som er tækket med Zinkpladen Smelxemethoden er

hovedsagelig den Engelske og skeer med Steenkul. Men i 1840 er opført 2de høie Ovne , eller Blæfeovne,

og i den fidstforløbne Tid er opsat en Dampmaskine af 10 Hestes Kraft for at drive samme. Hensigten her-

med er at sammenligne disse 2de Methoder, for derefter at kunne anvende den hensigtsmæssigste. For nær-

værende Tid bestaaer Hyttens Kraft, foruden de 2de nævnte høie Ovne af:

3 Reverberer - Ovne for Skjerfteens - Smeltning.

1 - Ditto — do. for hvid Metal.
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1 Reverberer- Ovn for sort Kobbel-.

1 - Ditto — do. for Rafinering samt

1 Calcinetovn.

Alle Reverberer-Ovne drives med Steenkul, men de 2de Blæseovne med „Cokes((, for Forfærdigelsen

af hvilken ligeledes er opført 2de Cokes - Ovne i Nærheden af Hytten.

Ved Værket er oprettet et Tegl- og et Kalk-Brænderi, af hvilke det Sidste drives ved Maskineri.

Vedlagt følger Tabel over Drivten ved Altens Kobberværk ved Udgangen af Aaret 1840.

Iøvrigt tilføies med Hensyn til denne, at Forbruget af Steenkul ved Værket er aarlig omtrent 50,000

norske Tønder og koster paa Stedet ved Værket omtrent 48 ß. pr. Tønde, i hvilken Henseende det maa er-

indres, at deraf ikke svares den ellers paabudne Indførselstold af 5 ß. Sølv pr. Tønde, cfr. Lov om Told-

afgivtetne i Finmarken af 13de September 1830 § 1. Grubedrivten skeer alene med Forsagd-Arbeide, hvor-

ved en Arbeider fortjener i Gjennemsnit bergmaanedlig fra 8 til 10 Spd. Dagløn for en simpel Arbeider er

fra 30 til 40 ß. i Forhold til Tjenestetid og udviist Duelighed. Halvvorne Mandfolk og Fruentimmer fortje-

Ue fra 16 til 24 ß. og Børn fra 8 til 16 ß. daglig.

Værket eier Huse, som ere assurerede under Landets almindelige Brandforsikkring til et Beløb af 24,660

Spd.; desuden er Varebeholdningen assureret i England for Ildsvaade til et Beløb af 12,500 Spd. Den

aarlige Udtælling, som Omkostning ved Værkets Drivt, angives at udgjøre fra 90,000 til 100,000 Spd.,

foruden hvad som medgaaet til sammes Administration i England.

Værket har stadig gaaet frem i Virksomhed, men om Drivten hidtil har svaret Regning for Eierne, an-

sees tvivlsomt. Af Interessentskabets eller Bestyrernes systematiske Fremgangsmaade ved Drivten, maa det

antages, at Meningen er, at det vil blive i stadig Gang, og de mange kostbare og solide Indretninger tyde

hen paa, at Udsigterne, i hvorvel ikke brillante, dog ikke lade befrygte Tab, og at der kan ventes et jevnt

og stadigt Udbytte. Det hele Etablissement er at ansee som en velindrettet Coloni, hvis Bestaaen er af lige

Vigtighed for Districtet som for Entrepreneurerne.

6. eLad-tilro og Ljaandværiiødriun

J Distrietet gives i Almindelighed ikke videre Haandværksdrivt, end at Almnen selv forfærdiger sit sim-

ple Huusgeraad og sine Klæder; dog have de mange Mennesker, som ved Altens Kobberværk have samlet sig,

trukket en Deel Haandværkere til Stedet. Af Fabrik- eller Industri-Anlæg gives for Tiden kun eet, nemlig

Talvig et Sæbekogeri, som eies af et Interessentskab i Hamborg og beskjæftiger 4 Personer. Efterat sam-

me i Aaret 1839 var begyndt, mistvivlede man om, at dets Drivt vilde svare Regning, og troede, at Entre-

preneurerne vilde indstille samme; men i Sommeren 1840, efterat en ny Betjent var antaget, skulle Udsigter-

ne være blevne bedre. For Districtet vil et saadant Fabrik-Anlæg sikkert blive til Nytte, især hvis det lykkes,

hvad man venter, nemlig at fabrikere Sæbe af Fiskens Hoveder og Indvolde, da derved kunde erholdes For-

deel ogsaa af disse forhen ubenyttede Dele af Fisken.

7. Binæringer.

a. Huusflid. Det grove Vadmel, som Indvaanerne betjene sig af til Klæder, forfærdiges i Alminde-

lighed inden Familierne af Fruentimmerne; ligeledes Klæderne af Renskind. De til Fiskerierne og det ubety-

delige Iordbrug fornødne Redskaber arbeides af Mandfolkene. Intet af dette sælges dog udenfor Districtet.

Linned bruges ikke af Lapperne og af Finnerne (Qvænerne) kun lidet. Den Hamp, Klaverdug og Seildug,

som forbruges til Fiskeredskaber og Baadseil, hentes fra Kjøbstaden.

5. Skibs- og Baadbyggeri. Intet Skib er bygget i Landdistrictet i de sidste 5 Aar. Hvad Baad-

byggeri angaaer, da er dette paa Grnnd af Skovenes mislige Forfatning høist ubetydeligt. Enkelte Mænd i

Akten beskjæftige sig dermed, og da Arbeidet synes at være meget lønnende - for en otteaaret Baad betales
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22 Spd. - kunde man vente, at Flere vilde lægge sig efter-samme; men hidtil har neppe flere end 8 à 10

Mennesker i Gjennemsnit været beskjæftigede derved og det endda kun til enkelte Tider af Aaret. I Alminde-

lighed er det dog kun mindre Baade, som forfærdiges. J Hammerfest og Maasø Sogne vides ingen Baad

at være bygget i det omhandlede Tidsrum. Nysnævnte Fogderies Forsyning med Baade skeer deels fra Al-

ten og deels fra Nummedalen samt Porsanger i Kjelvigs Thinglaug, paa hvilket sidste Sted antages at væ-

re bygget omtrent 20 større og mindre Baade aarlig.

6. Iagt. Fjeldfinnerne drive fornemmelig denne, tildeels ved at dræbe Ulve, dog neppe i Gjennemsnit

over 12 aarlig. Udbyttet af Jagten bestaaer især af Ryper, hvoraf Vestsinmarkens District med Hammerfest

By forsynes tilstrækkelig. Ligesaa fanges og skydes en Deel Harer samt nogle faa Ræve og Oddere. En

af Hammerfest Byes Kjøbmænd har i Sommeren 1840 udsat 3de Par levende Korsræve af blaa Farve paa

den store Sorø, hvor hidtil ikke har været saadanne Dyr og hvor der heller ikke ere røde Ræve, der kunne

fordærve Racen; ligesaa har samme Kjøbmand sat en Korsræv og en rød Ræv af forskjelligt Kjøn paa Øen

Høien. Forsaavidt det lykkes at forplante KorsræwRacen til disse Steder, vil dette have gavnlig Indslydelse

paa Jagten, saasom Korsrævens Skind er særdeles kostbart, da et eneste endog betales med indtil 50 Spd.

cl. Fragtfart og Landtransport af Varer. Fragtfarten inden Districtet indskrænker sig hovedsagelig

til Overbringelse af Brænde samt noget Tømmer og Planker fra Alten, samt den til Handelsvare tilberedede

Fisk og det, Districtet kan afgive af Fedevarer, Kjød, Hø m. v. til Hammerfest Byes og Altens Kobberværks

Forsyning. En Mand, som efter flere Aars Arbeide har faaet et lille Fartøi færdigt, benytter samme til

Fragtfart mellem Alten og Hammerfest. Fjeldfinnerne, fornemmelig de af Kantokeino Sogn, fortjene en Deel

om Vinteren ved Varetransporter med Rene over Fjeldet mellem Norge samt Sverrig og Rusland.

, 8-1. Handelen. Denne bestaaer i at Almuen bringer sine Producter til Hammerfest By, ”Altens Kobber-

værk og Handelsstederne paa Landet, og igjen hos de Handlende tiltuske sig det de tiltrænge, nemlig Meel,

Hamp, Fiskeredskaber, Klaverdug, Seildug, Brændeviin m. v.

, Land-Handelsstedernes Antal er 18, nemlig 11 i Altens Fogderi og 7 i HammerfestsFogderi. Paa de

fleste af disse er tillige Gjæstgiveri. Handelen er næsten udelukkende Tuskhandel, ifølge hvoraf Pengecircula-

tionen kun er ubetydelig, og Laaneindretninger af ethvert Slags -- med Undtagelse af Brændeviinsafgivts-

Cassen — savnes. Paa Elvebakken i Akten skal holdes 2de Markeder, nemlig i Begyndelsen af Marts og

Slutningen af.November, ifølge Deres Majestæts Resolution af 20de December 1830. Disse Markedet ere

hidtil kun blevne lidet søgte, hvortil den stedfindende Indskrænkning, hvorefter ved Markedet ikke maa udskjæn-

kes eller sælges Brændeviin, maaskee tildeels er Aarsag. Paa enkelte af Districtets Handelssteder ere Priser-

ne, endog paa Nødvendighedsvarer, uforholdsmæssig høie, ja Tobak, Salt, Sukker,1 Kaffe etc. vides endog '

at have kostet '23 Deel mere, ja indtil det Dobbelte af hvad samme kjøbes fori Hammerfest og Tromsø Byer.

Dette synes at gjøre flere Markeders Afholdelse i Districtet„ og friere Handel dermed, tilraadelig.

Districtets Tilstand i Almindelighed. Med Hensyn til Afhændelser af faste Eiendomme, Pantsættelser

og Aflysninger henvises til vedlagte Tabeller for Altens Sorenskriveri og for Hammerfest Ditto. De Oplys-

ninger, som erholdes af disse Tabeller, ere dog kun til liden Veiledning, fordi det er sædvanligt, at Handeler

om faste Eiendomme finde Sted uden Thinglæsning og at Pantehæftelser indfries uden Aflysning. Aarsagen

hertil antages at være deels, at Thinge i Districtet kun afholdes een Gang aarlig, og deels at Eiendomme-

ne i Almindelighed have ringe Værdi.

Angaaende Antallet af Erecutioner og Udpantninger i Hammerfests Fogderi vil nøiagtig Opgave senere

blive Deres Majestæt tilstillet, naar samme modtages fra vedkommende underordnede Embedsmænd. Det

vides, at yderst faa Erecutioner ere afholdte sammesteds i de sidste 5 Aar. Tabellen viser det Fornødne i saa

Henseende for Altens Fogderi. -
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Størrelsen af et Aars Løn i dette District er aarlig:

for en Tjenestedreng . . . . . . 20 til 40 Spd.

- en Tjenestepige . . . . . . 8 - 20 -

- Dagleier paa egen Kost, Mandsperson daglig - - 48 ß.

ogenPige.........---30-

Denne høie Priis er tildeels blot tilsyneladende, idet Tjenestefolk og Dagleiere, som en Følge af den

stedfindende Mangel paa Penge, betales med Varer, hvis Priser i Forhold dertil ere forhøiede.

I Atten gives nogle Veie. Paa 3de af disse kan man kjøre med Hjulvoiture omtrent 324 Miil paa

hver; den ene af disse er den ovenansørte, som Altens Kobberværk har anlagt mellem dets Grube kaldet

Reipas og Handelsstedet Bosekopz de øvrige 2 Veie ere Bygdeveie.

I Hammerfest Fogderi er intet Bygdemagazin. J Altens Fogderi er et saadant, om hvis Tilstand fra

Amtet under 29de August f. A. er skeet Indberetning til Regjeringens Finants-Departement.

Sparebanker og Assuranceforeninger gives ikke i Districtet.

Hammerfest Kjøbstad.

1. Handel. Med Hensyn til Byens Samhandel med det omkringliggende Landdistrict refereres til hvad

som findes anført ovenfor for Vestfimnarkens District. Det er troligt, at Priserne paa Kjøbmændenes Ud-

salgsartikler i de sidste 5 Aar ere faldne; men disse Priser ere dog endnu her nforholdsmæssigen dyre mod

i andre Byer. Da Tuskhandel er den almindeligste, er det muligt, at dette igjen rettes derved, at ogsaa

Landalmuens Producter tareres i Forhold dertil; men Embedsmænd og Andre, som ikke have Varer at levere

eller Arbeide at præstere i Bytte og som saaledes maae betale de Varer de tiltrænge med Penge, lide derun-

der; hvorfor det heller ikke er usædvanligt, at man finder sin Regning ved at forskrive det Nødvendige fra

Trondhjem, endog om den kostbarere Fragt med Dampfartøiet, Commissionsgebyhr m. v. tagesiBetragtning

Det er at haabe, at dette Misforhold ved den tiltagende Concurrence mellem de Handlende efterhaanden vil

rettes. Vedlagte Tabel viser Antallet af næringsdrivende Indvaanere i Byen den 20de November 1840.

2. Skibsfart. De fordrede Oplysninger om denne Næringsgreen indeholdes i bemeldte Tabel.

3. Haandværksdrivt. Antallet af de forskjellige Slags Haandværkere erfares ligeledes af bemeldte Ta-

bel. Af disse kunne Bødkeren og Bagereni enhver Henseende maale sig med deslige Professionister i andre

Rigets Byer. Ogsaa forøvrigt er Haandværksdrivten i Fremadskridende, dog indskrænker den sig hovedsagelig

til Byens Forsyning, og endog denne ikke fuldstændig, idet saavel Snedker- — som Skrædder- og Skoarbeide

af smukkere Slags forskrives fra Trondhjem og Hamborg; ligesom tildeels hvad Tømmerarbeide angaaer end-

og hele Bygninger, paa Grund af den høie Dagløn, tilhugges i Nummedalen under nordre Trondhjems

Amt og andre skovrige Egne, for derefter at føres til Hammerfest. Ingen Art af nye Haandværker har ned-

sat sig paa Stedet de sidste 5 Aar.

4. Bergværksdrin existerer ikke.

5. Fabrikanlæg. J denne Henseende henvises til vedlagte Tabel. Aarsagen til Kornmøllens Udvidel-

se og Forbedring er, at Toldvæsenet i Hammerfest fordrede Told af det til Meel paa bemeldte Mølle forma-

lede toldfrit indførte udenlandske Korn, naar det udførtes til Dele af Riget udenfor Finmarken. Men da Re-

gjeringens Finants-Departement har antaget, at Told ikke bør erlægges af denne Vare, har Møllens Eier

troet, at det vil svare Regning at lade Kornet formale, for derefter at sende det til Nordlandene til Forhand-

ling. Møllen er næsten hele Aaret forsynet med tilstrækkeligt Vand og vil, saafremt tilstrækkelig Afsætning

paa Productet opnaaes, aarlig kunne formale over 14,000 Tønder.

6. Skibsbyggeri. Vedkommende Tabel indeholder de Oplysninger, som herom kunne meddeles. Denne
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Industrigreen vil formeentlig aldrig drives vidt i disse Egne, formedelst den lange Transport af Trælaa-

terialier, de høie Arbeidspriser og de mørke Dage i Vintertiden.

7. Jordbruget. Til Ager er intet opdyrket og til Engeslaat alene nogle faa Maal Jord as Byens Grund.

Tilstanden i Almindelighed-. Herom henvises til vedlagte Tabel, hvori Oplysning er meddeelt om

Pantehæftelser, Aflysninger og Afhændelser af faste Eiendomme. Forøvrigt gjelder i denne Henseende hvad som

ovenfor er anført, nemlig at Aflysning ofte undlades og at Afhændelser stundom foregaae uden Skjødes Udstedelse.

Lønnen for Tjenestefolk er for en Dreng fra 25 til 40 Spd. og for en Pige fra 15 til 20 Spd. aarlig.

Dagløn paa egen Kost er for Mandsperson 48 ß. og for Pige 30 ß. Angaaende Aarsagen til denne" høie

Løn gjelder her det samme, som er anført derom for Vestfinmarkens Landdistriei.

(3- I Senjen og Tromsø Fogderi.

1. Jordbruget. Dette Fogderi bestaaer af 2de Hoveddele, nemlig Tromsø District, indbefattende de

4re Præstegjelde: Skjervø, Lyngen, Carlsø, Tromsø og Hillesø Anner til Lenvigs Præstegjeld samt Senjens

District, bestaaende af de 6 Præstegjelde: Lenvig, Tranø, Jbbestad, Trondenæs, Qvæfjord og Berg. Disse

Districter ere i flere Henseender forskjellige. I Tromsø District lægger Naturen næsten overalt Uovervindelige

Hindringer iveien for et ordentligt Jordbrug. Korn avles derfor ikke sammestedsz thi Forsøg dermed paa en-

kelte Steder i Lyngen og Tromsø fortjene neppe at omtales. Af Potetes avles vel en Deel, men ogsaa det-

te maa ansees som Binæring, da Søen afgiver det vigtigste. Jordbruget bestaaer saaledes fornemmelig i

Høavl. For at befordre denne, lægges Gjødselen ovenpaa Græsmarken, som derimod ikke vendes om ved

Hjælp af Harv eller Spade, ligesom Udsæd af Høfrø heller ikke finder Sted. Grøftegravuing seer man kun

sjelden. Herfra giør dog Omegnen af Tromsø By Undtagelse, idet flere ikke ubetydelige Myrstrækninger, som

ere afhændede fra Tromsø Præstegaard ifølge Deres Majestæts Resolution as 8de November 1830; ere blev-

ne ved Byens Indvaanere Udtappede og gjorte frugtbare som Engmark.« Disse forhen Udyrkede Myrstræknin-

ger afgive nu et vigtigt Bidrag til Byens Forsyning med Hø, ligesom de derpaa opførte pyntelige Huse tje-

ne til Lyststeder for Byens Indvaanere om Sommeren.

I Senjen, i Særdeleshed i Monselven under Lenvigs Præstegjeld, Bardo- og Sallangs-Dalen iIbbe-

stads Præstegjeld, samt i Tranø, Qvæfjords og Trondenæs Præstegjelde, avles derimod i gode Aaringer no-

get Korn, fornemmelig Byg samt Rug og lidt Havre. Flere Uaar efter hinanden have dog bevirket, at der

er bleven saaet mindre og mindre, faa at, da den særdeles gode Sommer og Høst indtraf i Aaret 1840,

blev Kornavlingen, af Mangel paa tilstrækkelig Udsæd, ikke saa betydelig som ellers vilde blevet Tilfælde.

Potetesavlen i Senjen er forholdsmæssig betydeligere, og deraf, som ogsaa af Næver, Kaalrabi, Gulerødder,

Timian og andre Kjøkkenurter forsynes tildeels Districtet og Tromsø By, skjøndt deraf ”ogsaa ikke ubetydeligt

indføres fra Landets sydligere Egne og fra Udlandet. Af Agerdyrkningsredskaber haves Plov og Harv, hos

de mindre Formuende tildeels af Træ, men hos de mere Formuende af Jern. Avl af Liin, Hamp og Hum-

le finder ikke Sted; derimod haves i Haugerne plantede Stikkelsbær- og- Ribsbuske, hvis Bær dog sjelden

blive modne.

Til Forbedring as Jordbruget i Senjen finder Grøftegravning, Vands Afledning og deslige Sted. Det

vilde dog være kommet langt videre end det er, hvis ikke flere slette Aaringer, som meldt, vare indtrufne, og

derhos i Aaret 1839 Kornet og Høet saavel paa Marken som i Laderne ikke var bleven meget medtaget af

Lemæn og Fjeldmuus. -

De store Myrstrækninger frembringe en ikke ubetydelig Deel Multebær, som koges til Multegrød, hvor-

af en Deel Udføres. Prisen paa samme er forskjellig eftersom deraf erholdes mange eller faa, fra 5 til 15

Spd. pr. Tønde.
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Jordbruget i Fogderiet antages idet Hele at være omtrent saadant som anførtiAmtets forrige Jndberetning,

hvortil derfor henholdes; dog bemærkes, at Udskiftning senere fornemmelig i Skjervø og Lyngens Præftegfelde

har gaaet-jevnt fremad. Aarene 1836, 1837 og 1838 vare ufordeelagtige for Jordbruget, 1839 middelmaa-

digt og 1840 særdeles godt. Potetesavlen troes at have tiltaget ikke ubetydeligt; men Kornavlen staaer endnu

i den Grad tilbage, at samme maa ansees for en aldeles underordnet Næringsdrivt imod Fiskeri og Fædrivt.

Som Bilag vedlægges her Fortegnelse over Jordbrugene.

2. Fædrivten. Fædrivten er næst Fiskeriet Jndvaanernes vigtigste Næringsvei, og i Monselven samt

Vardodalen og Sallangsdalen, hvor intet Fiskeri kan drives, er samme endog den vigtigste. Vel har Di-

strietet ikke Overflod af Engmark til Høslaat, men derimod rige og vidtftrakte Havnegange. Hvad som mang-

ler af Hø til Kreaturføde om Vinteren, erstattes imidlertid ved Brug af Potetesgræs, Løv, Birkeqviste og

Bark, Smaasild, Fifkehoveder og andre Dele af Fisken, Tarre, Tang og i Senjen Halm. Køerne ere i Al-

mindelighed—enkelte Districter, hvoriblandt især Anneret Bardo og Monselvdalen ere Undtagelser-”smaae

og malke i det Hele mindre end Køer i Rigets sydlige Dele, formodentlig fordi de her fødes slettere om

Vinteren og de ligeledes om Sommernætterne, ved at ligge Ude paa Marken i Grinder, lide af Kulde, da

Sommerfæhufe ikke her ere almindelige. Hvormeget Køerne lide ved at fødes om Vinteren for det Mefte

ved Hjælp af bemeldte Surrogater, kan skjønnes deraf, at det ofte er Tilfældet, at om Køer kalve betids om

Vinteren, afgive de næsten ingen Melk førend de ved at gaae paa Sommerhavn en Tid have taget no-

get Hold.

Faareracen er norsk, dog tildeels engelsk. Den afgiver i Almindelighed grov og ftrid Uld, men som an-

tages at være mest tjenlig til Søbrug, nemlig Søvanter og Strømper. Paa enkelte Steder holdes de saa-

kaldte Udgangerfaar, som den hele Vinter gaae ude og skaffe sig selv Føde. Af Faarefkind beredes især Jud-

vaanernes Sengefcelder. Mange underholde Gjeder, da disses Skind, der holde bedre Vandet Ude end Saav-

skind, ere uundværlige for Søbruget, saasom deraf forfærdiges Skindburer, Stakke ete.

Af Sviin Underholdes en Deel, da i den senere Tid ikke alene Nordmænd, men ogsaa Søfinner have

anskaffet sig saadanne. Svinene ernæres for en stor Deel af Fiskeaffald, hvoraf dog deres Kjød antages 'at

blive mindre godt. Svineracen er liden.

» Hestene ere smaae men livlige, dog er iSenjen en større og smukkere Race; denne haves ogsaai Tromsø

By. Det erikke usædvanligt, at Heste om Vinteren søge sin Næring ude, da de maae lade sig nøie med

frossent Græs og paa Fjæren af opskyllet Tarve. Paa enkelte Steder ved Havkanten, hvor ikke Benyttelse

haves for Hefte med Henfyn til Brændes Anskaffelse, bjerget man Høet ved Folkehiælp eller bruger en tæm-

metOre dertil. Af Fjærkræ underholder Almuesmanden paa enkelte Steder Høns, men ikke almindeligen

andet Fjærkræ.

Det er ikke muligt med nogenlunde Sikkerhed at afgjøre om Kreatnrholdet i det Hele er forøget eller

formindsketsiden 29de November 1835, da Eftertælling og Opgave deraf fandt Sted. Saameget er vift, at

Productet af Fædrivten ikke er tilftrækkeligt til Diftrietets Forsoning, da meget Smør og Reenkjød indføres

fra Sverrig og Talglys fra Rusland.

3. Skovvæsen. Statens Fyrreskove i Monselven samt Bardo og Sallangen ere deels paa Grund af

den efter Udviisning foretagne Hugst, deels ved ulovlig Hugst og endelig ved at Træer ere nedblæste, blevne

haardt medtagne i den senere Tid. Fogden har derfori forrige Aar ikke tilftedet andenøHugst i Skovene end ,

af Nedfaldstræer, hvorhos dog de, der have erholdt Pladse i Statens Alminding, erholde det Fornødne af

Skoven til Huus-brug Ifølge heraf finder Udviisning til Hugst ikke længere Sted i den Udstrækning, som

de afholdte Skiønsforretninger til Bestemmelse af hvormeget Tømmer, der uden Skade for Skovene kunde

aarlig hugges, medførte. Nærmere Opgave af hvad som aarlig er hugget, er meddeelti Fogdèlès Regnskaber
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til Statscassen. Retlig Paatale er foranstaltet for den ulovlige Hngst, forsaavidt Amtet derom har erholdt

Kundskab. Foruden disse Fyrreskove er der i Skjervø Præstegjeld ikke ubetydelig saadan Skov i Reisen (ved

Reisen Elv) og ved Bunden as Qvænangfjorden. Denne Skov tilhører en privat Mand og bruges af Lei-

lændinge, som mod en vis Afgivt tilstedes at hugge deri; derfra henføres Tømmer og andre Bygningsmatæ

rialier til de omkringliggende Egne, fornemmelig ved Søkanten.

Af Fyrretræernes Rødder brændes i Skjervø Præstegjeld Tjære, hvoraf antages at aarlig produceres 3

à 400 Tønder, som sælges til Kjøbstcedernez Prisen paa samme er 3 à 3122 Spd. pr. Tønde. En Tylt 10

à 12 Alens Tømmer koster i Tromsø By omtrent 6 Spd., en Tylt Bord 6 Alen lange 8 Ort og en Tylt

Bag eller Baghovn 60 à 72 ß. Ved Udgangen af Aaret 1840 var i Fogderiet 21 Sange, hvilke tilsammen,

efter den constituerede Fogeds Opgave, ere ansatte til en Skjørsel af 387 Tylter aarlig.

Løvskoven i Districtet bestaaer fornemmelig af Birk samt af noget Older (Or) og Vidje. Den er i

stærk Aftagende, hvortil den ved Folkemængdens Tilvæxt forøgede Forbrug i de senere Aar, saavel i Fogde-

riet, som iTromsø By, formenes især at være-Aarsag; tildeels antages dog samme at skrive sig fra skjødesløs

Omgang med Skoven, saasom at Hugst skeer, naar der ligger høi Snee paa Marken, faa at den nederste

Deel af Træet bliver staaende tilbage uden at benyttes, og at Hugst foregaaer for Fode, saa at intet Træ

lades tilbage for at tjene til Ly for de unge Skud. Den skadelige Afbarkning af Træer, som foregaaer deels

for at erholde Barken, der benyttes til Garveri, og deels af Fjeldfinnerne, som spise den saakaldte Sav, der

er mellem Træet og Barken, bidrager ogsaa til Skovens Ødelæggelse

Fra Monselven eller den Fjord, hvori samme falder ud, kaldet Mallangen, og fra Balsfjorden forsynes

Tromsø By med Brændeveed, bestaaende næsten udelukkende af Birk. Man antager, at der i Byen aarlig

forbruges 3 à 4000 Favne Birkebrænde, som derhar kostet 1 Spd. 96 ß. til 1 Spd. 72 ß. og isenere Tid

1 Spd. 60 ß. pr. Favn. Paa andre Steder i Fogderiet er Veden i høiere Priis, saasom ved Trondenæs

Skolelærerserninarium, hvor den, af Mangel paa tilstrækkelig Concurrence ved Leverancen, har kostet 2 à 3

Spd. pr. Favn.

Paa de Stederi Fogderiet, som have Mangel paa Brændeskov, især ude ved Havkanten, kjøbes Veden

inde fra Fjordene og tildeels bruges Torv, sjeldnere Lyng til Brændsel. Ogsaa benyttes tildeels Drivveed

eller Rækveed til Brændsel og Bygningsmaterialier. Til at bemægtige sig saadan Veed, i al Fald naar den

har saa ringe Værdi, at det ikke lønner sig at behandle samme som Vraggods, haves formeentlig et Slags

Hjemmel i Rescript af 10de Febr. 1747. Kul virkes kun til eget Forbrug.

4. Fiskerien Hvert Aar i Januar og de første Dage af Februar begive Fogderiets fleste og raskeste

Mandfolk sig til Fiskeriet i Lofoden, hvorfra de komme tilbage i April. Dette Fiskeri har i de sidste 5 Aar

været misligt, især for en Deel af dette Fogderies Indvaanere, som mangle Sæt til Garnbrug, hvorfor de

alene derved kunne bruge Dagline. Vinteren 1840 kunde mangen Fisker, som ikke „ havde Sæt, neppe regne

at have havt videre Brutto-Fortjeneste end 12 Spd. og 1 Tønde Lever, eller tilsammen 17 à 18 Spd. Den

nødvendige Kost, som tiltrænges under Fiskeriet, betegnes uden Hensyn til den Fisk, som fortæres, til8 Spd.,

Slittage af Børnskab og Skindhyre til 6 Spd., og der erholdtes saaledes ikke mere tilbage end 3 à 4 Spd.

som reen Fortjeneste for næsten 3- Maaneders anstrængende Slid og Slæb. De som have Garnsæt erholde

dog i Almindelighed større-Fortjeneste De Fleste antage, at i Lofoden er Adgang til flere Garnsæt end det

for Tiden benyttes, idet Afstanden mellem Garnene ikke behøver at være saa stor som den er bestemt. Den

Commission, der naadigst er anordnet til at revidere Lovbestemmelserne om Fiskeriet i Lofoden og ”som er til-

sorordnet 2de Medlemmer fra dette Fogderi, vil udentvivl henvende sin Opmærksomhed paa denne vigtige

Gjenstand. "'

, Torskefiskeriet om Vinteren i selve Fogderiet har i de sidste 5 Aar været høist ubetydeligt og kun slaaet
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til partielt, saasom i Aaret 1839 paa nogle Steder i Carlsø Præstegjeld. Efterat Folkene ere komne hjem

fra Lofoden, foregaaer nogetTorskefiskeri ude ved Havet med Dybsagn. J de sidste Aar har dette Fiskeri dog

været misligt.

Hjemfiskeriet bestaaer fornemmelig af Seiom Sommeren med Nodt samt Dorg og Krog, og om Høsten

med ”Garns J Aarene 1836, 37, 38 og 39 slog det dog nogenlunde til i Districtets nordre Deel, men i

1840 mislykkedes det ogsaa der.

En stor Deel af Fogderiets Mandfolk især inde fra Fjordene reiser om Sommeren til Øst- og Vest-Fin-

marken for at drive Fiskeri af Torsk, Qveite og Sei. Skjønt ogsaa derved er gjort ubetydelig Fangst i de

senere Aar, obtinere dog Fiskerne 1den Fordeel, at de uden Indførselstolds Erlæggelse kunne, mod raa Fisk, i

den saakaldte Makketid fra 1ste Juli til 15de August, tilbytte sig directe af Russerne Kornvarer eller Meel-

sorter og hjemføre samme i deres til Fiskeriet brugte aabne Baade, cfr. Lov om Toldafgivterne i Finmarken

af 13de September 1830 § 9 og Lov om Handelen af samme Dato 88 9 og 10.

Sildefiskeri foregaaer om Høsten inde i Fjordene. I flere Aar har det kun fundet Sted i Senjen. Det

slog Feil i Aaret 1839, men i de øvrige af de sidste 5 Aar er fisket noget. Om Sildefiskeriet tiltrænges for-

andrede Lovbestemmelser, fornemmelig forsaavidt at det nu iRegelen maa ansees forbudt her iAmtet at fange

Sild med Nodt, cfr. Frdn. af 1ste Febr. 1786 Cap. 111. § 4 og Lov af 8de Febr. 1816.

' Qveitefiskeriet er fremdeles i Aftagende, og Rav og Rækling, der tilberedes af den Qveite som fanges

om Vinteren, derfor sjelden og kostbar. Haakjerringfiskeriet begynder paa de Steder, hvor samme drives,

strax efter Folkenes Hjemkomst fra Lofoden og fortsættes den hele Sommer. Dette Fiskeri er forbundet med

Xmegen Fare, da det drives i aaben Baad paa Grundene ude i Havet flere Mile fra Land. Det høres der-

for ikke sjelden, at Fisker, Baad og Fangst bliver borte ved saadan Leilighed. I forrige Aar gjorde Enkelte i

Carlsø derved en heldigFangst.

I Tromsø By har Høsten 1840 dannet sig et Jnteressentskab for ved smaa Dæksfartøier at drive Fi-

skeri, fornemmelig af Haakjerring, paa Bankerne udenfor Kysten. Et Sammenskud af henved 4000 Spd. er

dertil tegnet og Jnteressentskabet inddeelt i Actier, hver paa 20 Spd. En af Interessenterne er afreist til

Rigets sydlige Byer for at indkjøbte 3de hensigtsmæssige Fartøier til Foretagendet. Allerede næste Sommer

(1841) vil dette Fiskeri begynde. Ogsaa i Lyngens Præstegjeld er dannet et Jnteressentskab i lignende Øie-

med, ligesom enkelt Mand iSkjervø Præstegjeld skal have besluttet at anskaffe et Dæksfartøi til saadant Brug.

Det særdeles heldige Udfald af Bankfiskeriet fra Hammerfest Sommeren 1840 har foranlediget disse gavnlige

Foretagender, som af Alle imødesees med Forhaabning, Lykkes de ogsaa herefter, ville de formeentlig opmuntre

Almuesmanden til at anskaffe sig Dæksfartøier til lignende Brug. Den usædvanlig lange og stormfri samt i

i det Hele gode Sommer i 1840 har dog udentvivl meget bidraget til det heldige Resultat, som da fandt Sted.

Af Hvale ere kun enkelte smaae fangede i dette Fogderi i de sidste 5 Aar. Derimod blev Sommeren

1840 kjøbt af Handlende i Tromsø 2de store Hvale i Vesteraalen, hvilke betaltes den ene med, omtrent 800

Spd. og den anden med omtrent 500 Spd.; men formedelst de mange Omkostninger ved Transporten og

Spækkets Brænden til Tran, lede de forholdsmæssig betydelige Tab ved disse Entrepriser. R 3

Af Ferfkvandsfisk fanges kun ubetydeligt, saasom til Fortæring i Districtet noget Ørret, hvoraf sjelden

sælges til Tromsø By. Larefiskeri er heller ikke af nogen Vigtighed. J Larfjorden i Lenvigs Præstegjeld

fiskes dog saameget, at en Deel sælges, fornemmelig fersk til Tromsø By.

Amtet seer sig ikke istand til med nogenlunde Vished at opgive hvormeget der i det Hele af hvert Slags

fiskes i Fogderiet. Dette kan saameget mindre skee, som en stor Deel af den Fisk, der udføres herfra, er fisket

og ophængt for at tørres i Lofoden, hvorfra den transporteres til Senjens District om Vaaren, for derefter enten at af-

hændes i Tromsø By til Udskibning eller føres til Bergen. Det bemærkes, at næsten Alt hvad der fjskesiLofoden
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af Folk fra Tromsø District afhændes i Lofoden, deels raa og deels efterat være hængt paa Gjeld. En Mængde afden

fangede Fisk fortæres ogsaa idette folkerige District (Fogderiet antages nu at have omtrent 27,000 Menne-

sker), da Fisk udgjør Indvaanernes vigtigste og billigste Føde, og at beregne eller opgive hvad der saaledes

fortæres i Districtet lader sig neppe gjøre med Nøiagtighed. Fiskerierne have, som anført, næsten i hvert af

de sidste 5- Aar været under det Middelmaadige. Jndeværende Aar giver, som man troer, Haab om et godt

Vinterfiskeri, da en overordentlig Mængde Akker(Blæksprut), som efter gamle Folks Sigende er et godt Omen

for Fiskeriet, da den lokker Fisken ind fra Havet, opfylder alle Fjorde og Sande.

Fiskeredskaber, der benyttes i Districtet,' ansees af kyndige Folk mindre hensigtsmæssige, end de som bru-

ges andensteds, saasom i Saltens og Helgelands Fogderiet. Amtet kan, af Mangel paa Kjendskabktil sidst-

nævnte Fiskeredskaber, ikke bedømme om denne Anke er beføiet. At opmuntre til Benyttelse af forbedrede Fi-

skeredskaber, saasom ved at bevilge Penge af Communecasserne til Præmier for sammes Anskaffelse m. v.,

synes at være en Gjenstand, værdig de specielle Formandskabers og Repræsentantskabers Opmærksomhed. Am-

tet kan ikke betvivle, at Brug af andre Redskaber snart vil blive indført her, hvis det virkelig forholder sig

saa-, at de i Nabodistrieterne haves fortrinligerez .

Indførselstolden af Seilgarn, der benyttes til Fiskegarn, er formeentlig uforholdsmæssig høi ved at være

ansat til 5 Skilling Sølv pr. Pd. eller 1122 Spd. Sølv pr. Vog. Det' antages, at mere saadan Traad

vilde indføres (den forskrives fra Rusland) og Almuesmanden mere benytte de fordeelagtigere Fiskegarn, iste-

denfor andre Fiskeredskaber, hvis bemeldte Told nedsattes. Gjennem forøget Velstand hos Almnen erholdt

Staten formeentlig mere end tilstrækkeligt Vederlag for det Tab i Toldindtægter, der er en Følge af saadan

Nedsættelse, for hvilken endog nogen Indtægt umiddelbar vilde tilflyde Statscassen ved den af større Fiskefangst fly-

dende forøgede Udførselstold. Det er ikke at vente, at den fornødne Traad skal spindesiDistrietet, fordi Mandfol-

kene næsten stedse ere fraværende paa Fiskeri og Fruentimmerne have nok at bestille især med at forskaffe Føde

fra Skov og Strand for deres Kreature Vinteren over.

5. Bergværksdrivt. Ved Baddern, som er en Bifjord af Qvænangenfjord i Skjervø Præstegjeld, har

en Kjøbmand i Tromsø og Medinteressentere i Kjøbenhavn erhvervet Muthing til Anlæg af et Kobberværk.

I de sidste 2 à 3 Aar er bleven arbeidet sammesteds ved at føre kobberholdig Erts ud af en Grube, og for

nærværende Tid er man beskjæftiget med at drive en Støll ind til Gruben. Der har forhen været arbeidet

af flere indtil 13 Mand, men nu er dermed kun beskjæftiget en Opsynsmand og 2 5:12 Bergarbeidere. Mal-

snens Gehalt opgives forskjellig, nemlig fra 10 til 18 ja indtil 27 pCt. Kobber. Fra Gruben eller Stollen

til Søen er 122 Miil, som Kobbermalmen maa kjøres om Vinteren paa Slæde. Intet af samme er hidtil Ud-

skibet, ligesom heller ikke Smeltehytte er anlagt. Der skal allerede være anvendt 1500 til 2000 Spd. paa

dette Foretagende.

6. Fabrik- og Haandværksdrivt. I Landdistrictet gives ingen Fabrik. Almuen forfærdiger for en

Deel selv hvad den tiltrænger af Smede- Snedker- Skomager- og Skrædderarbeide m.- v.; dog boe i de fleste

Præstegjelde Haandværkere i disse Professioner, hvilke for en' Deel forarbeide hvad Almuen behøver. Haand-

værksarbeide afhændes ikke fra Districtet, undtagen dog, at efterat saadant ved Lov af 9de August 1839 er

bleven tilladt, føres en Deel Snedkerarbeide, saasom Vinduer, Dørre m. v. fra Monselven og andre Steder

til Tromsø By. Ogsaa de Stave, som af Bødkerne i Tromsø benyttes, erholdes tilhuggede fra Landdistric-

tet, fornemmelig Mallangen og Balsfjorden. J Tromsø Landsogn boer en Gjørtler, som endog befattet sig

med Støbning af Kirkeklokker, der ere lykkedes godt, ligesom i Fogderiet gives Stampemøller og boe Farvere. ,

Fra Districtets sydlige Deel udføres eller sælges en Deel Badmel og andre Stoffer.

7. Binæringer.
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(2. Huusflid. Herom gjelder det som nylig under No. ,6 er anført og ligeledes hvad som er bemær-

ket i Amtets forrige underdanigste Indberetning, da Huusfliden fremdeles er i Tiltagende. Den vigtigste

Hindring for dennes Fremme antages at ligge deri, at Almuen holder flere Kreature end Iden kan føde af

Gaardens Avl. Det medtaget nemlig megen Tid, især for Fruentimmerne, at samle hvad de tiltrænge til

at holde Liv i Kreaturene om Vinteren, og dette hindrer dem fra at læggexVind paa Hunsfliden.

5. Skibs- og Baadbyggeri. Skibe og Jægter ere ikke byggede i dette Fogderi i de sidste 5 Aar.

En Deel af Almuen befattet sig med Baadbyggeri, som især finder Sted i Skjervø, Tromsø, Lenvig, Tranø

og Jbbestads Præstegjelde. En stor Deel Baade kjøbes dog fra Helgelands og Saltens Fogderier under Nord-

lands Amt. Disse Stedets Indvaanere føre Baadene, nemlig fra Helgeland især af Grantræ og fra Sal-

ten af Fyrretræ, med sig ved Lofodfiskeriet, hvor de kjøbes og henføres her til Districtet. Det maa tilskrives

de høie Priser paa Fyrrematerialier og den totale Mangel paa Gran, at Distrietet saaledes behøver Tilførsel

af Baade. Ogsaa Æmnet til Aarer kjøbes tildeels i Lofoden.

6. Iagt. Paa Fastlandet fanges og skydes aarlig nogle Bjørne og enkelte Ulve, samt der og paa de

større Øer Ræve og Harer. Ogsaa Odderfangst finder Sted, fornemmelig paa Senjeøen og tildeels i Carlsø

Præstegjeld med flere Steder. Søfinnerne give sig meest af med denne Fangst, som skeer deels derved, at

de lægge Jern eller Sar i Odderens Vei og deels ved at de lægge sig paa Luur xefter den og skyde den,

naar den søger op til sine Huler. Søfinnerne ved Havkanten skyde ogsaa endeel Sælhunde og Niser eller

Marsvin. Spækket af de to sidste Slags Dyr bruges til Agn især ved Fangst as Haakjærring og Spækket

af Sælhunde spises. Iøvrigt bestaaer Jagten, foruden af Harer, fornemmelig af Fugle, saasom enkelte Ørne

og Vildgjæs m. fl., men især af Ryper, som erholdes i stor Mængde og tildeels skydes as Søfinnerne, som

ere Udmærkede Skyttere, med Kugle og smaae yderst simple Gevæhrer eller Riflen Ryper ere i de to sidste

Vintre fangede i saadan'Mængde, at de ere blevne solgte for 4 à 6 ß. pr. Stykke.

(2. Fragtfart og Landtransport as Varer finder ikke Sted som særskilt Næringsvei.

6. Handelen. J hvert af Fogderiets Præstegjelde er beliggende Handelssteder, nemlig i Tromsø Di-

strict 16 og i Senjens ditto 15; med disse Handelssteder er forbunden Gjæstgiveri og i Almindelighed den

Forpligtelse at holde Thing paa sædvanlige Vilkaar. Desuden ligger Tromsø Kjøbstad i Tromsø District.

Almuens vigtigste Handel bestaaer i, at den fører sine Producter af Fisk og Tran m. m. til nærmeste Han-

delsmand eller til Tromsø By, ligesom ogsaa en Deel deraf aarlig slibes for Almuens Regning til Bergena

Handelsmændene sælge hvad de afkjøbe Almuen, fornemmelig til Tromsø og for en Deel til Bergen. Deri-

mod erholder Almuen fra Handelsmændene og Kjøbstæderne deres Fornødenheder„ bestaaende fornemmelig af

Meel, Salt,'Hamp, Fiskeredskaber og Seildug samt Luxusartikler, især Bomuldstøier, Tørklæder, Kaffe, Suk-

ker og Brændeviin m. m.

J Tromsø District haves 4 Jægter, der en Gang hvert Aar sendes til Bergen, ladede med Egnens

Producter, saasom Fisk, Tran, Fjær, Duun, Bukkeskind, Multegrød; ligesaa haves i Senjens District 12

Jægter, hvormed, da nogle gjøre 2 Reiser aarlig, afsendes omtrent 16 Ladninger derhen. Der skibes altsaa

aarlig herfra til Bergen omtrent 20 Jægtladninger Fisk, i Gjennemsnit hver paa circa 3000 Voger eller til-

sammen ,60,000 Voger Fisk, ligesom ogsaa asgaaer til Bergen fra 60 til 300 Tønder Tran med hvert Far-

tøi, eller i Gjennemsnit-omtrent 150 Tønder pr. Ladning, som udgjør 2 à 3000 Tønder Tran aarlig. Om-

trent den dobbelte Mængde Fisk og Tran udføres aarlig fra Distrietet til Tromsø By til Udskibning.

Foruden den anførte Handel med Tromsø By forsynes denne fra det omkringliggende Landdistriet, for-

nemmelig Monselvdalen og Balsfjorden, med Smør, Kjød, Potetes, Kaalrabi, fersk Fisk, Brændeveed m. m.;

ligesom en Deel Kreature sælges fra Fogderiets nordlige Deel til Altens Kobberværk. Meget af det Kjød,

som forbruges i Distrietet og Tromsø By, er af Rene og Ryper, som for en stor Deel bringes til Distrie-
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tet fra Sverig, af Fjeldfinner,- der især sælge samme ved Skibottens Marked, som afholdes aarlig i Novem-

ber og Januar. Meget af Talglys, som forbruges i Districtet og Tromsø By, føres derhen fra Rusland.

s. Æg- og Duunsamling. I Districtet er det en ikke uvigtig Indtægt for Mange at opsamle Duun

og Fjær samt Æg af vilde Fugle, der lægge samme om Vaaren paa Holmer, Øer og andre afsidesliggende

Steder. Af Fuglene ere især Duneu af Ederfuglen og Fjæren af Lundefuglen fortrinlige; Kjødet af disse

nedsattes af Søsinnerne til Huusbrug. Fuglene bygge Reder paa Marken af Duun og Fjær og lægge deri

Æg, som, naar man vil have Nytte af dem, maa borttages om Foraaret førend Yngelen udruges, men

Duun og Fjær opsamles senere henimod Sommeren. Den, som eier de Steder, hvor-Duun, Fjær og Æg

saaledes findes, ansees efter Sædvane udelukkende berettiget til at opsamle disse Ting. Forsaavidt Stederne,

som det heder, ere freklyste, hvilken-betyder, at der er thinglæst et Document, indeholdende Forbud for Andre

mod at bemægtige sig af bemeldte Producter, ansees Eierenyderligere betrygget for Indgreb i fin Rettighed

dertil, formodentlig grundet paa Lovens 1 — 22 — 17, hvorefter den private Bod, som under Navn as ,

Landnam tilfalder Eieren, i Tilfælde af at Forbud er skeet, undertiden oppebæres med dobbelt saa stort Pen- '

gebeløb som ellers. Det ansees tvivlsomt, om Uvedkommende, naar de borttage fra Æggeværene saadan

Duun, Fjær og Æg, kunne straffes herfor som for Tyveri, isærdeleshed fordi disse Ting ere Frugt af vilde

Fugle, efter hvilke Jagten her i Riget iAlmindelighed er tilladt. Amtet tillader sig at gjøre opmærksom her-

paa, for at vedbørligt Hensyn dertil kan tages i Forslaget til den forventende ny Criminallov. Det forekom-

mer Amtet klart, at Borttagelse af deslige Ting saavelsom ogsaa af Tarre 3og Tang samt Gravning ”i Fjæ-

reu efter Fiskeagn uden Eierens Tilladelse, bør straffes mildere end Tyveri, fordi samme, efter den alminde-

lige Mening, ikke ansees saa skammelig som dette.

9. Hvad Districtets Tilstand i Almindelighed angaaer, da antages Folkemængden, paa Grund af

skeete Indvandringer fra Rigets sydlige Egne og af Qvæner, at være forøget i de sidste 5 Aar, men om

ogsaa Velstanden er bleven det, ansees tvivlsomt. Amtet formener paa Grund af dei samme Tid indtrufne

mislige Fiskerier, at Almuen er bleven fattigere. Dette sluttes deraf, at den er kommen dybere og dybere i'

Gjeld til de Handlende paa Landet og i Byerne. Det maa ansees vist, at næsten enhver Kjøb- og Handels-

mand hos Almuen har betydelige Fordringer udestaaende, hvilke for nogle Handlende opløbe til 20,000 Spd.

og derover. Man feiler imidlertid ved at antage, at de Handlende ere tiltagne i Velstand eftersom Almuen

er bleven fattig. De mindre gode Fiskerier have ogsaa virket skadeligt for de Handlende. For at sikkre sig

Udbyttet af Fiskerierne have de Aar efter Aar maattet fournere Almuen med dennes Fornødenheder af Føde-

midler, Fiskeredskaber 2e. i Haab om, at den derved stiftede Gjeld skulde afbetales med den fremtidige Fiske-

faugst, men naar denne udeblev eller ikke svarede til Forventningen, har Almuen ikke kunnet dække den. gjorte

Gjeld, hvorfor Handelsmanden paany har maattet gjøre Forskud, stolende paa, at Fiskeriet næste Aar vilde

give mere af sig; men ogsaa da er han i dette Haab bleven skuffet. Da Almuen ikke har faste Eiendomme

af synderlig Værdi, indsees letteligen Beskaffenheden af den Velstand, som bestaaer i udestaaende Fordringer,

hypotiserede saa godt som alene ved Haabet om bedre Fiskerien De mange Fallitboer i Districtet, som de

til Regjeringens Iustits- og Politidepartement aarlig afgivne Skiftetabeller opvise, og de yderst smaa Arve,

som i Almindelighed falde, hvor Boerne kunne dække Gjelden, ere talende Beviser for, at der iDistrietet ikke

hersker Velstand.

At Almuens Gjeld aarligen forøges, maa udentvivl ogsaa for en Deel tilskrives andre Aarsager. IDistrietet

holdes kun Thing een Gang aarlig, og der har indtil det sidste Aar ikke været nogen Procurator, som har

fungeret i denne Egenskab. De Handlende have derfor havt Vanskelighed ved at erholde deres udestaaende

Fordringer inddrevne om de end havde ønsket dette. Det kan neppe heller nægtes, at de stundom ikke have

gjort hvad de kunde for at erholde sit Tilgodehavende indfordret, hvortil Aarsagen formeentlig, er, at det neppe
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kan ansees skadeligt for dem, at have saameget tilgode hos Almuesmanden, som dennes Ubetydelige Eiendele

afgive Sikkerhed for. Den brave Almnesmand anseer sig nemlig forpligtet til først og fremst at afbetale paa

sin Gjeld af den Fangst han gjør; denne kan saaledes stundom bidrage til, at den Handlende forsynes med

Almuens Producter, medens de, til hvem Almuen ikke er bunden ved saadan moralsk Forpligtelse, ikke kunne

erholde Producterne kjøbte. De udestaaende Fordringer ere saaledes i Regelen ikke blevne inddrevne førend

ved Debitorernes Død, da de ere fordrede i disses Boer. Det har været en Følge heraf, at Almuesmanden

letsindigen har stiftet Gjeld og ikke ivrigen har stræbt at komme ud af samme. Det er bleven ham saa at

sige til Vane at være gjeldbundenz han troer endog i Almindelighed, at den Handlende er forpligtet til at

give ham Credit og at dette især gjælder om den, til hvem han allerede forhen staaer i Gjeld; af Flere, til

hvem han skylder, mener han Forpligtelsen paahviler den, til hvem han sidst leverede Varer, hvorimod han

omvendt antager at burde først betale denne. Han anseer sig ved saadan Leilighed altsaa i et Slags Bod-

meri-Tilfælde, idet den yngre Gjeld skal foretrækkes den ældre. Næsten hver Uge maa Øvrigheden i Distrie-

tet og i Tromsø By paahøre Klager as Almuen over, at den eller den Kjøb- og Handelsmand nægter at

give ham yderligere Fornødenhedsvarer paa Credit. De spørge: hvor skulle vi da faae disse, naar Søbruget

slaaer os feil, og er det ikke befalet, at Kjøbmanden, fordi han har taget Borgerskab, skal borge til os, naar

vi trænge dertil? Den Tro, at de have Rettighed til at fordre Credit, skriver sig udentvivl fra den Tid,

Handelen i Finmarken var octroieret, da Handelscompagniet, som as Staten var overdraget Handelsretten,

var forpligtet til at udcreditere Varer til Almuen; thi Bestemmelserne for denne medførte, „at saafremt Fi-

skeriet mislinger, bør de Nødlidende forstrækkes med hvis de til nødtørftig Underholdning og deres Nærings Fort-

sættelse behøve, som Compagniet, naar Gud igjen giver Velsignelse, af Debitors Formue frem for alle beta-

les; dog Hans Majestæts Rettighed i alle Maader upræjudiceret.” Den Sløvhed for egen oeconomisk For-

deel, som er herskende hos Almuen, viser sig ogsaa derved, at det ansees som en Sjeldenhed, at Almues-

manden, naar han har førte-sin Fisk eller Tran til en Handelsmand paa Landet, ikke tager til Takke med

hvad han hos dennederfor kan bekomme, men bringer samme til en anden Handlende for at søge høiere Pri-

ser. Den Roes bør dog ydes de Handlende, at de, deres Overlegenhed i Forstand uagtet, behandle Almuen

med Skaansel og s. Er. ikke sædvanligen betinge sig Renter af hvad de hos den erholde tilgode, om dette

endog henstaaer i flere Aar.

Da Almuens Gjeld til de Handlende i By og paa Land udgjør en stor Sum -- den antages at beløbe

til over 200,000 Spd. chvoraf omtrent den halve Deel skyldes til Byens Handlende), er det af Vigtighed,

at de Lovbestemmelser, som haves angaaende authoriserede Handelsbøger og Contrabøger mellem de Handlende

og Almuesmanden samt om aarlige Afregninger med denne nøiagtigen efterleves. I saa Henseende har den

nuværende Sorenskriver i Distrietet indskjcerpet de Handlende Efterlevelse af bemeldte Lovbestemmelser, som

har havt til Følge, at denne Gjenstand til fælles Gavn paa det Nærmeste er ordnet.

Ligesom Tromsø Byes Eristence antages at være velgjørende for det omkringliggende Landdistriet, fornem-

melig forsaavidt den bidrager til at fremme Cultur og utvivlsomt fremkalder større Production, saaledes for-

menes de i Landdistrictet værende Landkræmmerier og Gjæstgiverier derimod at virke skadeligt paa Almuen og

derfor tildeels at burde indskrænke-8, da Almuen ved samme vænnes til Lurus og Fylderi, formedelst den lette

Adgang de aabne til Erhvervelse af Overflødighedsvarer etc. Især maa det ansees fordærveligt, at Landhand-

lerier og Gjæstgiverier anlægges ved Kirkerne, da dette foranlediger Fylderi endog naar Almuen besøger Gudshuus.

Over de i sidste 5 Aar i Distrietet thinglæste og aslæste Gjeldsbreve m. v. følger Tabelz ligesaa over

de i samme Tid afholdte Erecutions- og Arrestforretninger. For dette Distriet gjelder hvad som er anført

for Vestfinmarkens ditto, nemlig at mange Transactioner med faste-Eiendomme, især Afhændelser, foregaae

uden Thinglæsning.
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Lønnen i Districtet er for en Tjenestedreng fra 16 til 24 Spd. og for en Tjenestepige fra 6 til 16 Spd.

og Daglønnen 24 à 36 ß. for Mandfolk, og 12 à 24 ß. for Fruentimmer naar de tillige erholde Kost samt

uden denne 12 Skilling mere. Der er megen Mangel paa Tjenestefolk, især af Mandkjøn, fordi disse, naar

de ere blevne nogenlunde voxne, hellere ville søge Næring ved Søbrng for egen Regning, end tjene. Aarsa-

gen hertil er maaskee tildeels, at den Forpligtelse at tage fast Tjeneste, som Loven ialmindelighed paalægger

Ugifte Mandfolk, ikke er saa streng i Sødistricterne, som hvor Landbrng er Hovednæring, cfr. Lovens 3—21—6.

Af oparbeidede offentlige Kjøreveie er i Fogderiet følgende: cr. Over Alt-Eidet eller fra Qvænangen Fjord

i Skjervø„Præstegjeld til Vestsinmarkens District af Længde omtrent 1 Miil; 5. i Lyngen Præstegjeld over

Lyngs-Eidet eller fra Tjosen, som er en Arm af Ulsfjorden, til Lyngens Fjord, af Længde 374 Miil;

6. I Lenvigs og Jbbestads Præstegjelde fra Malangen Fjord langs Monselven er tildeels oparbeidet en Vei,

men som endnu ikke i det Hele kan passeres med Hjnlredskab; (2. J Jbbestads Præstegjeld paa Roldøen fra

Handelsstedet Havnvigen til Gaarden Biig, af Længde 1,2 Miil; 8. Fra Trondences Præstegaard til Qvæ-

fjords Præstegaard paa Hindøen, af Længde 174 Miil. Af Kjøreveie, som ere oparbeidede og vedligeholdes

af private Folk, gives a. i Lyngens Præstegjeld en Fortsættelse af den ovenfor under Litr. 5. nævnte Vei,

nemlig fra Lyngs-Eidet til Proprietair Hagens Gaard Karnæs, omtrent 124 Miil og 22. fra Tromsø By tvert-

over Tromsøen er af Byens Indvaanere oparbeidet 2de Veie, hver af Længde 1,4 à ½ Miil, foruden at

der paa samme Øe gives flere Biveie.

Angaaende de i Fogderiet værende Bygdemagaziner er fra Amtet skeet Indberetning til Regjeringens Fi-

nants-Departement den 29de Angust forrige Aar, hvortil henholdes. XSparebanker eller Assuranceforeninger·

haves ikke.

I Fogderiet gives 3de Proprietairer, nemlig a. Madame Lyng, der eier alt Iordegods i Skjervø Præ-

stegjeld, alene 2de Brug undtagne, og en Deel af Lyngens Præstegjeldz 5. Hagen, der eier den største Deel

af, Lyngens og Carlsø Præstegjelde og 6. Maursnnd, der eier omtrent Halvdelen af Tromsø Præstegjeld dog

en Deel af Hillesø Anner til Lenvigs Præstegjeld. Disse lade Leilændinge bruge deres forskjellige Gaarde

mod Bygsel og Landskyld etc. Det er almindeligt, at Leilændingene selv eie Husene, som derfor oftest bort-

sælges fra Gaarden og nedrives hver Gang den gaaer over til en anden Bruger. Dette i Forening med at

Leilændinge ikke have Fordeel af at opdyrke og forbedre de Gaarde de bruge, da dette er til Skade for deres

Efterkommere, saasom Bygselen, der fastsættes efter Overeenskomsi, derved fordyres, maa overtyde om, at

det er fordærveligt, at saa store Landstrækninger bruges af Leilændinge istedet for af Selveierne. Man be'-

høver ogsaa blot at sammenligne Velstanden i de Districtcr, hvor der er Proprietairgods, med den hvor Ind-

vaanerne ere Selveiere, for at overtydes om de Sidstes Fortrin. Det ansees derfor at ville være til særdeles Gavn

for dette District, om Staten kjøbte Proprietairgodset samt dernæst udparcellerede og solgte det til Eiendom

for Kjøberne. Til Høivelbaarne Hr. Amtmand Bucks Forestilling i denne Henseende af 7de Februar 1840 til

Regjeringens Finants-Departement-og Senjen og Tromsø Districtsformandskabs Andragende derom, fremsendt

til samme Departement ved Amtets Skrivelse af 14de August f. A., maa Undertegnede henholde sig, ved

gjentagende nnderdanigst at gjøre opmærksom paa denne for Districtets Opkomst saa særdeles,vigtige

Gjenstand. »

Tabet vedlægges over Districtets Saugbrnge.

Trømøø cKjøbstad.

1. Handel. Herom gjelder tildeels hvad som er anført for Senjen og Tromsø District under Litr. e.

Byens Handel med Udlandet bestaaer fornemmelig deri, at Rotskjær og Sei afhændes til Rusland, Danmark

og Sverig; Nundfisk til Middelhavet og Holland samt Titling og Lange til Holland, Klipfisk til den Biskaiske
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Havbugt, Sild til Østersøen og Hamborg, Tran til Hamborg, Bremen, Holland og Kjøbenhavn, Ædderdnun

og Bukkeskind, hvilke sidste kjøbes i Landdistrictet, til Hamborg og Bremen; ligesom Ræve- og Otterskind-

afhændes til Rusland. Stædet har,„ogsaa nogen Transithandel, som dog i senere Aar betydelig er aftaget;

den foregaaer derved, at Manufactur- og Colonialvarer samt Vine og Brændeviin, efterat være indførte

meest fra Hamborg, men for en, Deel fra Bremen og Kjøbenhavn, afhendes til Rusland. Jmporten bestaaer,

foruden af nysnævnte Varer og Fabrikvarer fra Hamborg, Bremen og Kjøbenhavn, endvidere af Kornvarer

især fra Kjøbenhavn og Flensborg, Salt fra Spanien, Portugal og Frankrig samt en Deel fra Holland og

England, og af Steenkul fra sidstnævnte Sted. Endelig indføres en stor Mængde Rugmeel, Seildug og Kla-

verdug samt Tougværk fra Rusland. Saavel Erport- som Jmport-Handelen foregaaer største Delen for

Tromsø Kjøbmænds Regning, i det de afskibe for Marked og selv ordinere Varerne fra Udlandet. Tildeels

er dog Handelen passiv, hvilket især gjelder forsaavidt at russiske Almuesmænd føre til Tromsø i deres Lod-

jer de nævnte Varer, som erholdes fra Rusland, og afhænde dem efter deres Ankomst til Stedet, til de

.-Handlende. Commissions-Handel har Stedet ogsaa, idet samme besøges af nogle, dog i senere Aar kun af

et Par Udlændinge, saasom fra Kjøbenhavn og Bremen, der gjennem Commissionair forhandle deres Indfør-

selsartikler i ikke ringe Qvantitet, og igjen indkjøbe Tran, Fisk m. v. som føres til Udlandet. Handelen fo-

regaaer næsten udelukkende i fremmede Skibe, da paa Stedet kun er hjemmehørende 3 à 4 mindre Fartøier,

der fare paa Udlandet. Udrustninger skee undertiden af smaa Dæksfartøier til Fangst af Hvalrosfe samt Fjær

og Duun m. v. til Øer i Nordiishavet, saasom Spidsbergen, Beeren Eiland ogoJean Main, men disse Er-

peditiouer, som have været kun lidet lønnende, ere i senere Aar blevne sjeldnere. Sommeren 1840 lede de,

som i Finmarkens Amt havde erpederet Fartøier til saadan Fangst, betydelige Tab; kun eet Fartøi, Udruftet

fælles af 2de Kjøbmænd i Tromsø og 1 ditto i Hammerfest, kom nogenlunde skadesløs derfra. '

Det er utvivlsomt, at Handelen i Tromsø betydeligen udvidedes Aar for Aar indtil 1838, da Stedet

nød Toldfrihed ved Indførfel af russiske Varer. Folkemængden er derfor betydeligen tiltaget i de fidstforløbne

5 Aar. Byen, som Høsten 1835 havde — iberegnet Tromsø-Stranden, der er en ved Byen beliggende

Samling as Huse, henhørende til Landsognet — 1365 Mennesker, antages nu at have omtrent 1600. Han-

delen er ogsaa tiltaget efterat Stedet ophørte at nyde Begunstigelse af Toldfrihed for russiske Varer; men

om Velftanden i denne Tid er det, ansees tvivlsomt. Det er efter Amtets Formening fornemmelig Toldpaa-

lægget i Forening med de i flere Aar mislykkede Fiskerier samt uheldige Handelsconjuncturer, i det Skindva-

ter ere stegne i Priis paa de Stedet, hvorfra de erholdes, Indkjøbspriscn paa Fiskevarer har formedelst den

megen Søgning derefter været høi, Tranen er i Udlandet bleven slet betalt m. v., som har hindret Velstan-

dens Fremadskriden. Efter Naturen af den Handel, her drives, rammer Byrden af Tolden fornemmelig Byens

Handelsstand. Denne maa udrede samme, idet Byens omtrent 30 Kjøbmænd næsten udelukkende udrede et

Toldbeløb af over 30,000 Spd. aarlig. Dette erholdes ikke letteligen tilbagebetalt af Consummenterne, til

hvem ide indførte Varer afhændes, thi Credit maa gives Fiskeren for at sætte ham istand til at udføre sin

Dont og i Haab om at heldige Fiskerier skulle give ham Leilighed til at betale Gjelden; men naar, som nu

i endeel Aar har været Tilfældet , Fiskerierne ere slaaede feil, har Kjøbmanden meget ofte hverken kunnet er-

, holde Varernes Værdi eller den deraf erlagte Told erstatten Megen Judvandring til Byen af Folk fra Lan-

dets sydligere Egne og af Qvæner har derhos betydelig forøget Fattigbyrdem For Communens Regning er

derfor-i det sidstforløbne Aar bleven istandsat et samme tilhørende Huus til Beboelse af Fattige, som nyde

offentlig Understøttelse.

Ogsaa i Tromsø har den stedfindende Tuskhandel, ligesom i Øftfinmarken og Hammerfest, bevirket, atKjøbmæn-

dene for sine Varer have 2de Slags Udsalgspriser, nemlig en høiere, der alene er nominel og gjelder ved Bytte

af Varer mod andre Varer eller mod Arbeide, og en lavere eller saakaldet contant Priis. Foßsksjellen mellem
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disse 2de Slags Priser antages dog nu at være noget mindre, end for endeel Aar siden. Den høiere Udsalgs-

priis har imidlertid kun liden Indflydelse ved Tuskhandelen, fordi Almuesmanden, Haandværkeren og Dag-

arbeideren ogsaa veed at fordyre sine Varer og sit Arbeide i lignende Forhold som Kjøbmanden sine Varer.

Det er derimod især Embedsmændene, som lide Under disse dobbelte Priser, vel ikke forsaavidt de tilhandle

sig Varer hos Kjøbmændene, thi disse erholdes til contante og billige Priser; men Almuesmanden, Haand-

værkeren og Dagarbeideren forlange og maa ialmindelighed tilstaaes ligesaa høi Betaling for Varer og Ar-

beider, naar disse af Embedsmændene betales contant, som han — dog tilsyneladende — erholder ved Tusi-

handel med Kjøbmanden. Ogsaa Haandværkere og Dagarbeidere lide tildeels under disse dobbelte Priser, for-

saavidt de tiltrætlge hverandres Arbeide eller Landmandens Varer. Det var at ønske, at saadan Benyttelse

af dobbelte Priser vilde forsvinde fra Handelslivetz men dette er neppe at vente, med mindre Foranstaltning

fra det Offentliges Side træffes derimod. At der aabnedes Indvaanerne Adgang til lettere at erholde

Penge, saaledes at de kunde sælge og kjøbe for Contanter, istedenfor at her nu for det meste drives Tuskhan-'

del, vilde maaskee bidrage til at raade Bod paa dette Onde. Oprettelse as en Filialafdeling as Norges Bank

i Tromsø — paa hvilket Districtet antages med saamegen Grund at have Krav — vilde formeentlig ogsaa

i denne Henseende virke velgjørende.

Vedlagte Tabel viser Antallet af næringsdrivende Indvaanere i Byen den 31te Deeember 1840.

2. Skibsfart. Den fordrede Oplysning herom indeholdes i sidstnævnte Tabel.

3. Haandværksdrivt. Antallet af de forskjellige Slags Haandværkere erfares ogsaa afnysnævnte Ta-

bel. Stedet har ialmindelighed duelige Haandværkere. Ikkedestomindre indføres fra Bergen og Udlandet en

Deel Menbler, ligesaa fra Udlandet tildeels fine syede Mandfolkklæder, noget Damepynt, fine Hatte og Huer,

Guld- og Sølvarbeide, samt især fra Rusland Støvler og Sko; ligesaa fra Bergen haardt Brød, saasom

Kavringer og Kringler. Det bidrager en Deel til at deslige Ting forskrives fra Udlandet og indenrigske Ste-

der, at Haandværksarbeide — bagt Brød derfra ikke Undtaget — i Almindelighed paa Stedet er dyrt. No-

get Snedkerarbeide indføres til Byen fra det omkringliggende Landdistrict. De conditionerede Familier ..i Sen-

8jen og Tromsø Fogderi forsynes derimod med en Deel Haandværksarbeide fra Byen.

4. Bergværksdrivt existerer ikke.

5. Skibs- og Baadbyggeri heller ikke, dog blive de i Havnen liggende Skibe og paa Stedet hjem-

mehørende Pramme og Baade reparerede, naar de tiltrænge saadant, af Byens Haandværkere. Enkelte

Pramme bygges ogsaa i Byen.

6. Fabrik- og Industrianlæg. Inde i Byen er paa et afsidesliggende Sted et Huus indrettet til

Tranbrænderi, hvilket af Eieren bortleies til de Kjøbmænd og Andre, som ville brænde Tran. Ligesaa bræn-

des Tran i store Jerngryder Ude paa Marken et Stykke søndenfor Byen og den derved beliggende Tromsø

Strand. Naar Tranbrænding foregaaer, beskjæftiges dermed det fornødne Antal Arbeidere, som er forskjelligt.

I Byen har”indtil'i 1840 været en Brændeviinsbrænder, der benyttede en Kjedel paa 200 Potter. Han

er nu fraflyttet Stedet og de af ham dertil opførte Indretninger benyttes ikke længere. Drivten af et for-

hen i Byen værende større Brændeviinsbrænderi er for slere Aar siden indstillet.

Sommeren 1840 er i Byen for en Kjøbmands Regning anlagt en Cichoriefabrik, hvortil benyttes fra Ud-

landet indførte Cichorierødder. Derved beskjæftiges 3 Mennesker. Hidtil er bleven drændt omtrent 3000 Pd.;

der fabrikeres, naar Fabrikken er i Drivt, circa 200 Pd. daglig. Den samme Kjøbmand er i denne Tid

ifærd med Anlæg af en Ædikkefabrik.

7. Jordbrug. En Deel af den Grund, som ved afholdte offentlige Forretninger er udlagt til Tromsø

Kjøbstad, er endnu ikke bebygget. Da samme bestaaer af Engmark, er denne bortforpagtet og benyttes til
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derpaa at slaae Hø, hvorved Bycasfen hidtil har havt en aarlig Indtægt af 202130 Spd Eftersom Byen

ved Bebyggelfe udvides, vil denne Indtægt formindskes.

Allerede i længere Tid har der, formedelst den tiltagne Folkemængde og aarlige Opførelse af en Mængde

nye Bygninger, været stærk Søgning efter Grunde paa flere Steder i Byen, især i Nærheden af Søen, i

Byens største Gade og i den øvre Gades (Grønnegades) midterfte Deel. Det har derfor ikke sjelden hæn-

det, at Flere have meldt sig med Forlangende at erholde en og samme Grund. Dette har foranlediget at

Amtet første Gang i Juni 1837, efter Overeenskomst med Byens Magistrat og Formænd, lod nogle Grunde

sælge ved Auction tilIndtægt for Bycassen. Ligesom dette maa ansees hensigtsmæssigh saaledes ansees

ogsaa Byens Privilegier af 20de Juni 1794 § 5, forsaavidt det deri heder at „Pladsene skulle fkjænkes

dem som bygge derpaa til fuldkommen Eiendomcc — modificerede ved Formandskabsloven af 14de Januar-

1837 Fi§ 24, 30 etc., saaledes nemlig, at ligesom Byens Formænd og Repræsentanter ifølge samme alene

ere berettigede til at afhænde Byens Eiendomme, maa det ogsaa med Hensyn til det til Tromsø Byes Be-

byggelse udlagte Jordsmon, være deres Sag at bestemme, med Amtets Approbation, de Vilkaar, hvorpaa

det ansees hensigtsmæssigt herefter at afstaae Grundene. Ifølge heraf er i 1839 fattet Beslutning af Byens

Repræsentanter, i hvis Følge Grundene i Almindelighed skulle sælges ved Auction og Beløbet komme Byens-

fen eller et samme annecteret Fond for nyttige Indretninger i Byen tilgode, hvilken Beslutning Amtet har

approberet. Den Indtægt, som dette Fond har havt af hver solgt Grund, har i Almindelighed været fra 8

til 15 Spd.; kun enkelte, der have været af større Udstrækning og ligget beleiligt, ere betalte med 20 til 36 Spd.

Inde i Tromsø By ligge enkelte Hauget, hvori dyrkes Kaal, Kaalrabi, Gulerødder, ?æper, Potetes og

andre Kjøkkenurter. Byens Gader ere fremdeles ikke brolagte, men da Jordbunden er sandig og tør, savnes

Brolægning alene naar der har været langvarigt Regn. 1

Kreaturholdet i Tromsø By, er, eftersom Folkemængden er tiltaget, ligeledes forøget. Byens Indvaa-

nere holde nu( 24 Heste og omtrent 120 Køer, hvilke underholdes om Vinteren fornemmelig af Hø, der deels

kjøbes fra Landdistrictet og deels avles paa Judvaanernes Iordeiendomme i Nærheden af Byen, og om Som-

meren ved at havne i Tromsø Præftegaards Udmark, hvoraf Byen er omgivet, og paa Indvaanernes Jord-

eiendomme.
1:

8. Angaaende Byens Tilstand i Almindelighed Opgave vedlægges overthinglæste og aflæste Gjelds-

breve m. m.

Aarslønnen for en Tjenestekarl er fra 25 til 40 Spd. og for en Tjenestepige fra "”12' til 20 Spd.; Dag-

lønnen for Mandfolk fra 48 til 72 Skilling og for Fruentimmer 36 Skilling naar Arbeideren selv holder sig

Kost; Fruentimmerne betales 24 Skilling daglig naar de tillige erholde Koft. Handels? og Contoirbetjente

have fra 60 til 150 Spd. aarlig samt desuden Logis, Spise og Vask.

J Byener en Sparebank, hvis Virksomhed, efterat Planen for samme var approberet ved høieste Reso-

lution af 1ste Novb. 1836, begyndte i Febr. 1837. En Afskrift følger hermedfom viser sammes Tilstand

ved Udgangen af Aarene 1837, 38, 39 og 40.

Af Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond blev i Aaret1810 for Byens Regning optaget et Laan stort

2000 Spd.; deraf er en Deel anvendt til Anlæg af en Vandledning for Byen. Omtrent midt i Byen haves

allerede Vandkum med Spring, der giver det bedste Haab om, at Byen ikke vil komme til at favne godt

Vand, da samme, uagtet den Usædvanlige tørre Høst og Vinter (1840 og 1841) hidtil ikke har været stand-

fet. Flere lignende Vandkumme ville blive opførte sønderr- og nordenfor denne.

Byens Bogtrykkeri, som siden 1838 har væreti stadig Drivt, underholder en Avis, der udkommer 2

Gange ugentlig, og redigeres ved en af Middelskolens Lærere, hvis Fortseneste det er, at den maa ansees for

et af Landets bedre Provindsialblade. Avisen ndgives for et Interessentskabs Regning, hvorimod hvad som
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iøvrigt arbeides ved Bogtrykkeriet skeer for Regning af dettes Eier, som forstaaer Bogtrykkerkunsten. Han

har ogsaa etableret en Boghandel, men som ikke synes at lov-e megen Fremgang.

Et lidet Stykke søndenfor Byen og Stranden er i Løbet as de sidste 5 Aar anlagt og indviet en Kirke-

gaard for Præstegjeldet, as hvilken Landdistrictet har bekostet de 325 og Byen 975 Dele. Den ældre ved Kir-

ken inde i Byen liggende Kirkegaard, benyttes saaledes ikke mere. Det ansees tvivlsomt om den nye Kirke-

gaard vil svare til Hensigten,-da der er Vand i Dybet. Dette har foranlediget Tromsø Landdistricts For-

mandskab til at ansøge om naadigsi Tilladelse til at anlægge en særskilt Kirkegaard paa Fastlandet ligeoverfor

Byen.

Ved Sammenskud eller Actietegning af Byens Indvaanere er samlet et Beløb as omtrent 500 Spd.,

der skal anvendes til Opførelse af et Badehuus i Byen, hvilket er under Arbeide. Man agter at pantsætte

det for et forventende Pengelaan, som skal anvendes til Jndretningens Istandbringelse. Den antages at ville

komme til at koste omtrent 1000 Spd. J samme skal være forenet russisk Damp-bad samt kolde og varme

Søbade.

ZByens Øvrighed og Formænd lode i Aaret 1835 etablere en Borgerpatrouille i Tromsø, i det Byens

skatteydende Indvaanere, 2 eller 3 hver Nat, efter Tilsigelse skulle patronillere i Byens Gader. Endskjønt

denne Indretning ikke har Lovhjemmel og de, som ikke godvilligen saaledes ville patrouillere, altsaa ikke kunne

tvinges dertil eller ilægges Bøder, bestaaer Jndretningen endnu, fordi Enhver indseer sammes Gavnlighed.

Det vilde formeentlig være hensigtsmæssigt, om det i Udkastet til en ny Brandlov, som forhaabentlig bliver

forelagt næste Storthing til Behandling, foresloges, at Brandcommissionerne, ialtfald i Forening med Byernes

Magistrater og Formænd, kunde organisere deslige Borgerpatrouiller, hvilke ved naadigste Reseripter ere befa-

lede i flere Byer, saasom Trondhjem, Tønsberg etc. Byen lønner iøvrigt 1 Politibetjent og 2 Gadevægtere,

af hvilke sidste dog kun den ene forretter i Sommermaanederne.

iI denne Beretning om Tromso Byes Tilstand skal Undertegnede endvidere tillade sig at henlede Deres

Majestæts Opmærksomhed paa nogle Mangler, hvis Afhjælpen formeentlig vilde for enDeel bidrage til Arms-

distrietets Tarv og især til Byens Opkomst. Ideerne dertil ere Andres og Emnet har i længere Tid været

Gjenstand for Samtaler mellem Byens og Amtsdistrictets Indvaanere. Hertil hører foruden, som allerede

bemærket, Oprettelse af en Filialafdeling af Norges Bank: ' -

a. At Tromso Middelskole ophøies til en fuldstændig lærd Skole, hvilket blandt andet vilde sikkre Skolens

Eristence ved at bidrage til at Flere søgte den. "

5. At Skolelærerfeminariet paa Trondenæs henflyttes til Tromsø. Gavnligheden heraf er s— saavidt skjøn-

nes — tilstrækkeligen viist i et Par Opsatser i Tromso Tidende, cfr. No. 38 og 39 m. Fl. for forrige

Aar, hvortil Amtet tillader sig at henvise.

6. At Byen og Tromso Landsogn ydes Hjælp til Opførelse af en ny Kirke, da den nuværende, hvis Ud-

seende er beskrevet i Amtmand Bloms Bemærkninger paa Reise i Nordlandene (udgivet 1830) pag. 295,

ikke passer for Stedet og Tidens Fordringer. Finmarkens ”Amtsdirection har herpaa gjort opmærksom

iSkrivelse til det Kongelige Kirke-Departement af 17de Sept. f. A., hvortil Amtet tillader sig at

henvise.

ci. At Tromsø-Strande"n med flere Huse henlægges til Byen, hvilket især er af Vigtighed, for at det stræn-

gere Opsyn, som gjelder ved Byernes Brandvæsen, kan gjøres gjeldende for Strandens Huse, af hvilke,

da de tilstode Byen, man ellers letteligen er udsat for Ildebrand. Det Kongelige Finants-Departement

har i denne Henseende gjort fornøden forberedende Foranstaltning, ved at lade Kart tegne over Byen

og Stranden m. ”v.

e. Et Tugthuns's Oprettelse i Tromsø. Herom har Øst- og Vest-Finmarkens Amtsformandskab i 1840
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andraget, saaledes som Amtets Skrivelse til det Kongelige Iustits- og Politi-Departement af 13de Juni

s. A. indeholder. Hvad deri blandt andet er anført, nemlig at „naar Personer i Finmarken dømmes til

Tugthuusstraf om Høsten, maa de den hele Vinter hensidde i Arrest — forsaavidt de ere undergivne

en saadan — da det førft næste Aar lader sig gjøre at transportere dem til Straffeanstalten” — synes

især at tale herfor. I hele sidste Vinter have ogsaa Personer, som Høsten iforveien vare domfældte til

Tugthuset, maattet hensidde i Tromsø Arrest. X

f. Maaskee burde ogsaa med Tiden tænkes paa Oprettelse af en Stiftsoverret for en Deel af Nørdlands

og hele Finmarkens Amt. For Finmarkens Amt passere nu alle Justitssager forbi Melleminstantsen,

skjønt saadant, forsaavidt angaaer Senjen og Tromsø Fogderi og Tromsø By, neppe er lovhjemlet.

Indvaanerne af dette Amt synes imidlertid i denne Henseende at burde nyde denne Betryggelse for Ret-

færdighedens Haandhævelse, som er bleven Rigets øvrige Indvaanere tildeel.

 

Da Undertegnede paa 3die Aar har opholdt sig her i Districtet og deraf i de sidste 1122 Aar har bestyret

nærværende Amtsembede, skulde det synes som at der ikke kunde mangle mig den Kundskab, der udfordres til

fykdestgløkende at afgive nærværende underdanigste Beretning. Det maa imidlertid erindres, at jeg som By-

foged i Tromsø samme Tid saagodtsom udelukkende har maattet opholde mig i denne By, uden at være lev-

net Adgang til at bereise videre, end enkelt Deel af dette vidtløftige Amtsdistriet, og at jeg derfor langtfra er

nøie loealiseret i samme. Som Følge heraf har jeg ved Udarbeidelsen af nærværende Jndberetning hvad

Øst-Finmarken angaaer, næsten ordlydende affkrevet hvad der fra Fogden sammesteds ger bleven meddeelt og

hvad Vest-Finmarken betræffer ligeledes. paa det nærmeste fulgt Beretningerne fra Hammerfests og Altens

Fogder. For Senjen og Tromsø Fogderies og Tromsø Byes Vedkommende have derimod Omstændighederne

gjort det til en Nødvendighed for mig at arbeide paa egen Haand, dog saaledes, at jeg har havt nogen Vei-

ledning as de fra en Deel af Fogderiets Lensmænd meddeelte Oplysninger. Det har været en Følge af

Undertegnedes Mangel paa 'nøie Kjendskab til Districtet, at nærværende Beretning er bleven vidtløftigere, end-

uden dette vilde været Tilfælde, efterdi jeg desformedelft kun sjelden for Øst- og Vest-Finmærkens Vedkommen-

de har turdet forlade de Indberetninger, som ere modtagne fra Localkyndige, af Frygt for at forvanske Sand-

heden. De forskjellige Dele af Amtsdistrietet ere derfor omhandlede særskilt, hvilket har foranlediget Gjentagel-

ser. Paa den anden Side formodes, at flere Bemærkninger, som ere gjorte om enkelte Dele af Districtet,

muligens ogsaa passe paa andre Egne i samme. Jeg har imidlertid troet det at være rigtigere at udsætte

mig for den Anke: at jeg har været baade vidtløftig og ufuldstændig, end at anføre Noget, som jeg enten

ikke havde Hjemmel for eller ikke var vis paa at være rigtigt.

Finmarkens Amt, Tromsø den 17de Marts 1841.

Underdanigst

M. Lie,

Byfoged i Tromsø og constitueret

Amtmand i Finmarken.ti



Tabellarisk Oversigt

af Gaardbrugere, Matriculskyld, samt forskjellig Slags Eiendom m. v. i Nordre Trondhjems Amtsdistrict.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
 

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

                         

Jordebrugenes Antal Matriculskylden 1835 Af de matticnleredejordetmg vare ved 1835 Aars Udgang 3 Tidsrummet fra 1ftc Januar 1836 til 3122 Leccmber 1840 er øverganetsta

efter Cassebøgerne 1840 efter Sbßxkj11335Pante1 benyttet af Eierne. bortfæsteteltbortleiet Selveietgods som benyt- ' Leilændings- eller Forpagtnings-Gnds' Selveietgods til - Leilændings- eller Forpagtnings-Gnds til Selvriergods7

Districh benExtede af bortfæstede benyxtede af bortfælstede D ' ' tedes af Eleme- Statens. Kirkerne-3. Geistlighedens. Offentl. Stiftelsers. Proprietairgods. Leilændingng Statens.' Kirkemes. Geistlighedens. Offentl Stiftelsers. Ytoprietairgodj

tenre. el.bortletede Eleme. tel.bortetede aler. Ortt Sktll0 Daler. Ort. Sk1ll- Brug- Skyld- Brug- Skvld Brug. Skyld. Brug. Skyld. Brug. Skyld. Brug. Skyld. Brug- Skyld. , Brug- Skyld. Brug. Skyld. Brug. Skyld. Brug. Skyld. Brug. Skyld.

TLTTZJIIMTZZZBM 33(3) 23141 111, 133 11143 1 12 332 5 43 1161. 132413 1 12 ? 211 45 717 981 1 '28 3133? 1 13 ? 135 ? 133 233311 1 1 1 1 1 1 11 30 1 1 2 6 2 10 1 8 1 111, . . . . - .- - - - - - - - - - - - - - 3 9 - - 2 - 4 11 2 2 3 20

Frostens Thmglaug . . . . 122 19 117 23 368 - 13 69 3 5 117 368 - 13 1 10 1 11 8 21 - 22 9 40 - 17 1 8 - 3 - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - -

Aasens Thinglaug . . 96 16 95 19 306 1 21 79 - 9 95 306 1 21 - - - - 3 17 2 7 8 37 2 14 1 3 2 1 7 10 3 11 - - - - 1 2 - 8 - y- - - - - - -

Skogns Thingxaug . 295 43 288 62 1,127 3 2 401 3 3 288 1127 3 2 2 30 - 4 7 33 2 7 31 175 2 1 8 52 2 - 11 110 1 15 1 5 1 1 - - 1 3 2 23 2 1 - 23 - - - - 5 15 2 2

Vætdalens Thmglaug. 200 148 230 156 1,321 1 18 673 - 22 230 1321 1 18 2 26 1 22 10 38 1 19 11 251 3 1 1 19 4 8 96 333 1 17 2 7 - 12 - - - - 1 19 1 12 1 1 - '1 - · -

Stør- og Værdals Fogderi 1168 533 1214 572 4,519 3 6 2,222 1 12 1214 4519 3 12 92 1 5 65- 209 - 8 161 848 3 8. 22 102 1 19 312 969 4 20 3 12 4 13 1 1 1 2 5 3 7 17 63 1 12 5 11 1 22 9 26 2 14

Yttetøens Thinglaug . 84 20 81 20 339 4 1 76 1 18 81 339 1 1 - - —1 2 - 18 16 63 1 16 —7 - 3 10 4 8 - - - - - - 5 11 2 22 - - - -
Jnderøens Thiyglaug . . . . 252 84 252 78 857 3 14 219 "'4 22 252 857 3 14 3 1 - 3 23 52 1 18 43 143 2 5 5 14 - 1 4 9 - 19 - - 2 - 1 5 15 30 3 8 4 9 3 21 - - - -

Sparboens Thmglaug . . 221 51 228 41 648 2 6 113 1 21 228 648 2 6 1 - 1 23 2 3 2 1 22 71 2 1 3 8 1 20 13 29 4 - - - - - 2 3 2 1 1 1 3 12 1 1 3 12 - -

Stods Thmglçtug . . . . . 174 60 170 51 582 1 19 165 - 6 170 582 1 19 1 - - 18 11 27 1 7 29 100 3 22 - - 13 36 1 7 - - - - - - - - - - - - - -
Snaasens Thmglallg . ,. . . 209 25 202 30 318 - 2 56 '3 6 202 318 - 2 2 - 4 22 2 4 1 18 24 47 4 22 - - 2 3 1 16 - - 2 - 4 22 - - 4 5 - 6 - - - -

Bedstadens og Nalndalsetdets Th. 203 59 194 58 528 1 13 160 3 10 194 528 1 13 - - 6 12 3 - 26 81 - 2 - - 26 67 - 8 - - - - - - 1 2 1 6 - - - -

Inderøeers Fogderi 1143 299 1130 281 3,274 3 10 792 - 11 1130 3274 3 10 7 2 2 18 45 102 3 14 160 2507 4 20 8 22 1 21 61 156 2 10 - 4 1 1 3 17 34 - 9 15 33 1 14 1 1 3 12 - -

Overhaldens Thinglaug . . . 233 129 254 114 506 4 13 217 1 8 254 506 4 13 - - 66 109 1 23 24 61 1 2 - - 24 46 3 7 2 2 - 91 - - - - 1 1 3 22 - - - -

Foesnæs Thfrtglang ,. . . . 205 70 204 63 475 1 14 125 2 2 204 475 1 14 - - 16 27 2 2 22 54 1 7 - - 25 43 3 17 - - - -T - 44 - 1 - 1 10 4 4 4 6 - - - -

Nætø,Kolvetetds og Btndalens Th. 205 302 202 316 346 - 8 413 3 2 202 346 - - - 17 23 1 16 64 98 3 22 - - 235 291 2 12 3 7 2 9 - - 1 1 1 8 4) 3 1 13 - - 3 7 2 9

Namdals Fogderi 643 501 660 493 1,328 1 11 756 1 12 660 1328 1 11 - - 99 160 - 17 110 214 1 7 - - 284.- 381 4 12 5 9 2 184 - - 2 1 2 13 9 9 4 17 - ' 3 7 2 9

Amtsdistrictet 2954 1333 3004 1346 9,122 3 3 3,770 3 11 3,004 9122 3 19 94 3 23 209 471 4 15 431 1570 4 11 30 124 3 16 757 1508 1 18 ) 8 222 74 5 1 2 4 21 41 1 10 41 106 3 - 6— 13 - 10 12 33 4 23

Sl , ds 3sz de matriculerede Zardebrlègjflmlje sjalcdlks vFed 1840 AarséHRdgang være '3rug, hpÄorvidt Udskiftede I Huusmænd Tehæföede 1113? Fø- Af Almidtdldim A rkn

e veeergo om et cen mg - e er orpagtnings- ods. cd 1836 ats 33 uden etaa ete tUg get ete es nmæ fager-

brngtes af Eiernc. Statens. Kirkemes. Geistlighedens. Offentlige Stiftelsers. Proprietair. 312331793323 134601839 til Fj med 31311) af Selv af Leskcen ß af Pri f ,kk ,
. . . (3 33 (3 S S (3 ' ab om Hjem- enc. ere 353 0 d. t , - . - - For aavidt 1 e Thinglaugsinddelmgen falder sammen med Præstegjeldenes bemærkes at

Dtstræt 3 Skyld- ß Skvld. 3 Skyld- 3 Skvld- I Skyld- 8 Skyld- sk mart. udskrsiede' 73: öor 55913-3 eærgnds deagsgnds ; vare i Stør- og Værdals Fogderi: i InderøeZts Fogderi:

, - - ·- ' 1 . ”- 19 ' se Udgjør Frostens og Aasens Thing- udgjør Ytterøens Thingl. 416 Dal. - 22 men Præstegjeldet 555 1 6

LSeçßldelllexsTFthnlçzllaug 438133(3) ? I 31321x 2 1? 37 98 - 1 43 253 - 13) k I ? 13 13? (333 2 19 ZHZAZ 12 - 9151 9 239 27 5 2 lcutgetilsammenFrostensPrcestegjeld,4 Inderøens do. 1077 — 3 12 . . . . . . 938 3 4

Ftostßns Thingkrugg . .. 118 368 1 11 310; 10 8 21 ; 22 10 10 ; 17 2 8 - 3 - - - - 33:33 - 233 22 33 13 1 hvts saxLlFdeDnyl1dja3ledrs er 1493 ' 4 10 ' ' ' ' 1493 4 10
Aasens Thixlglaug . . . 96 308 2 5 - - - - 2 15 1 23 8 37 2 14 1 3 2 1 7 10 3 11 89,09 - - 110 8 50 7 - 2 Bedstadens do. 524 — - 2 Bedstadens

Stogns Thmgxaug . . . . 1. 2951115 - X1 230 - 1 6 29 1 8 32 171 1 2 8 52 2 - 7 100 3 11 37-5383-- 2 - 350 - 116 10 2 2 Namdalseidets do. 161 — 1 21 Ptæstegjeld 688 1 23

Vætdalens Tymglaug . 2301337 2 19 226 1 22 10 38 1 19 13 235 1 16 3 15 1 7 98 340 2 5 3333 2 1 111 18 110 36 9 3 688 4 23 M

Stør- og Værdals Fogderi 1245 4613 4 1 1192 - 4 63 203 2 1 144 785 1 20 17 90 4 21 306 956 1 19 35(936) 22 1 2199 94 590 105 16 11 iNamdals Fogderi:

3338633 - 2 3336 9 ; 2 1846 - - 36 5 - - 822363 19390113 25333223Zßresssdxtæstegiesp. . . . - - 1 - - 42 :- - - .. - ' ' — -

Sparboens Thinglallß . . 232 655 1 7 1 - 1 23 - - - - 21 69 3 13 2 6 3 8 13 29 4 - III-31 - - 353 I 165 18 5 - Foesnæs — 407 1 21

Stods Thinglaug . . . . . 170 582 1 19 1 - - 18 11 27 1 7 29 100 3 22 - - 13 36 1 7 6953. - - 257 6 7 -, 00-2 „ 18 16 1 2 1321 4 13 1324 4 13

Snaasens Thmglaug . . . . 208 321 - 6 - - - - 2 1 1 18 20 42 4 16 - - 2 3 1 16 593318.19 - - ikke opgivet 103 3 7 - - —
Bedstadens og Namdalseidets Th. 195 530 2 19 - - - - 6 12 3 - 25 78 3 20 - - 26 67 - 8 835:3 - - 333 23 185 12 6 2 Næt"' Ilveretds KMZZB — IIZZ 112

' ' ' ' — — 9" e :- ß . . - 1 —O hlds Tjntldetøens Fogdett 116; 32:33 5 3 1 1 15 28 68 3 5 115 171 3 1 7 20 3 9 61 156 2 10 3333-3 - - 1526 1781 836 55 23 1 Blndalens Thmgl. 759 3 10 af Biudalen 141 3 1

ver a rng aug . - . 25 11 - - 66108 1 23 23 59 2 4 - - 26 48 3 161 11 14 - 141 46 219 38 7 -

Foesnæs Thintglaug : . . . 209. 480 2 6T - - 15 27 - 16 18 49 2 1 - - 25 43 3 17T 38 38 1 262 17 160 29 - - ' - 759 3 10

Nærv, Kolveretds og Bindalens Th. 207 350 3 5 - - 16 22 - 8 60 95 2 9 - - 235 291 2 12 28 28 1 221 77 89 38 1 - - -· eller Fogdener 20811-2 23 = 9084 2 23 -Na d l F d , 1 . 1 Aarsagen ttl at Brugenes Tal efter Cassebogerne ikke stemme med Pantebøgerne, hidrører deels fra at Brug formeentltg
m a ens. og eet 669 1337 3 12T - - 97 158 2 23 101 201 1 11 - - 286 383 1 21T 77 80 5 621 110 468 105 8 - ere blevne samlede, men have beholdt særskilt Folmm i Pantebogen, deels at ikke alle melde fig hos vedkommende Foged for a

Amtsdt 'ctet 13081 9296 2 18 14 93 1 19188130 3 5 3901161 1 11 21 111 3 6sl 653 1196 3 16 77 102 6 9 112 1891 265 1 17 15 mdsktwes, uagtet de maatte have erholdt Skxøde ellet Fæste. 
(Til Side 222).
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af Udsæd og Avling af de

Tabellarifk Oversigt

forskjellige Kornforter og Potatos i Nordre Trondhjems Amtsdistrict, samt Oplysning om af udyrket Jord opbrudt Ager fra 1836-1840.
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Hvormange Tøn?er,

- - ' nd e a ud et. Udfæd efter Tabellerne for 1835. Udfced efter indhentede Oplysnmger 1840. Avl efter Fradrag af Udfæden efter Tabellen 1835. Avl efter Frndrng (15325973) efter Oplysmnger LZørdeßpbjndtZttil Ageriandet

Præstegleld' Ager 1 sidfte 5 Aars 17952972 Eg Anmærkninger.

4: 4: 03 9. 03 3 . 3: tt ng an

3 Rug Byg. XII-1) Havre. Erter. Potatos. 3 Rug. Byg. III Havre. Erter. Potatos. 3 Rug. Byg. LIZJZD Havre. S Potatos. 3 Rug. Byg. 55 Havre. 5- Potatos. afsöfjf- afmzjkxk

Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr- Tdr. Tdr. Ter Tdr. i.Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. ”Ti-v. Tdt. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.

Støxdalens . . . 112 8 365 148 4,411 19114 2,834 3 6 400 150 4,500 20 3,000 3 59 730 741 15,439 77 19,835 18 39 3,600 1,050 18,000 80 24,000 150 37112 1:2

Lervrgens0 - - - - 0 0 1 1 131 1 777 - 945 - 5 128 - 923 - 1,279 5 8 656 3 2,331 - 6,613 - 25 448 - 2,769 - 10,232 127112 55 1:2

Frostens . . . . . . 16 7 165 16 1,622 26 1,715 17112 12314 16 20318 1,902114 28114 2,134 72 44 825 110 4,867 52 12,865 76 70 614 92 6,233 141 15,895 137314 28 1:2
Skogns . . . . . . 12 24 336 12 2,717 39 2,449 12 24 336 12 2,717 39 2,449 . 72 146 1,678 60 10,867 154 17,146 72 156 1,680 60 14,943 137 14,943 75 25 1:2
Værdalens . . . . . 9 27 376 7 2,644 17 1,880 12 35 376 12 2,990 30 2,240 23 95 1,316 35 6,610 50 10,338 72 210 1,880 60 10,465 105 14,560- 62112 62112 ligemeget om ikke

' - mere Ager.

Stør- og Værd-418 Fogderi. 38112 67 1,373 184 12,171 101114 9,823 44112 82314 1402 194318 13032114 117114 11,102 175 352 5,205 949 40,114 333 66,797 238 500 8,222 1,262 52,410 463 796301 552314 208

Yttetøeus. 1114 9 234 4 763 4 1,317 - 7112 173 - 774 2 1,713 4 41 1,052 17 3,434 15 7,242 - 45 1,211 - 3,870 10 10,278 74 32314 ligemeget.

It”lderøens. 2 14 241 5 1,715 24 2,294 2 15 230 10 1,800 24 3,000 18 152 1,446 26 6,860 166 13,763 12 165 1,610 50 7,200 168 18,000 125 12112 Mere Ager.
Sparboens 2 21 341 3 1,922 14, 2,116 1 17 314 3 1,991 11 2,021 8 104 1,707 13 7,686 55 14,809 5 119 1,884 15 7,944 66 14,147 195 40 1:2

Stods” · - - - - - - - 16 238 - 1,600 23,4 1,580 - 16 238 - 1,600 2314 1,580 - 142 1,425 - 6,401 19 11,062 - 144 1,428 - 6,400 19 11,060 147 31114 -ligemeget.
Snaascns0 - 0 . . ,- 3 289 14 631 314 517 - 3 289 11 631 314 517 - 28 2,025 70 1,893 4 2,586 - 27 2,023 66 2,124 4 3,102 ikke opgivet. ligemeget.
Bedstndens . . . . . . 118 11 236 4 1,461 4118 1,817 - 25112 232 21314 1,629 3 2,077112 1 77 1,072 18 6,953 29 11,810 - 230 1,402 130 8,145 21 14,543 164314 49112 1:2

Indetøens Fogdeti . . . 5318 74 1,579 30 8,092 49518 9,641 3 84 1476 45314 8,425 43112 10,908112 31 544 8,727 144 33,227 288 61,272 17 730 9,558 261 35,683 288 71,130 705314 166

Grogns - - 0 - - - . - 4 205 130 711 - 546 - - 191 101112 901118 - 553 - 22 1,023 584 2,488 - 4,095 - - 955 508 3,153 - 3,871 40112 7114 ligemeget.

Overhalds0 - - 0 0 - 0 - 4 212 47 1,337 - 922 - 2314 235112 59112 1,319718 - 921314 - 40 1,570 307 6,683 - 8,295 - 11 1,058 298 7,920 - 6,452 101112 33 ligemeget.

Foesnæs - 0 0 0 . - - 6 155 2 7219 118 391 - 8112 159114 3114 793112 - 626 - 33 541 8 2,189 1 3,941 - 38 637 14 3,568 - 3,752 58 35 1:5

Næt-11, - - 0 - - - - 2 - 176 27 533 - 471 - 3118 120 43 481 - 459 - 6 529 81 1,334 - 2,826 - 14 440 194 1,164 - 2,295 56 31 , 1:5

3991917911931 - - - - - - 8 194- 74 709 112 646 - 8 216 294 825 - 1,147 - 16 776 149 2,128 2 4,524 - 28 1,040 1,270 2,900 - 8,029 44112 11314 ligemeget.
af Bændalens. . . . . - 1 81118 12314 199318 -1 177 - 6 120 225 450 - 620 - 2112 124 16 400 - 852 - 18 480 900 1,350 - 4,960 17112 5112 ligemeget.

Namäals Fogderi- 0 0 -, 25 14053118 292314 44218318 518 3,156 - 28318 1041314 726114 4,770112 - 4326314 - 119112 4,563 1,145 15,222 3 24,533 - '—109 4,610 3,184 20,055 29,359 318 123112

Amtsdistrictet 0 43718 166 12005118 506314 21481318 151112 22,620 47112 195118 3919314 966318 26,227314 160314 26,337114 206 1,015112 18,495 2,238 88,563 624 152,602 255 1,339 22,390 4,707 108,148 751 180,119 1,576112 497112                    
 

        



 

Tabellarifk Oversigt

af Kreaturholdet samt af Forholdet mellem Kreaturholdet og Udfced i Nordre Trondhjems Amtsdistrict ved udgangen af Aaret 1840.

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

  

   

Efter Antallet af Heste, som holdes, For hver For hver Tønde Byg,

Kreaturhold efter Tabeller for 1835. Kreaturhold efter Oplysninger 1840. Opdræt er det omtrentlige Hest, 1001 11016099, et Udfæden

Præstegjeld. af Anmærkninger. Forhold mellem disse og som holdes, omtrentlig af Anmærkninger.

„ . ud aaes ,

' Heste. , 3:23 ' Faar. ' Geder. ' Svun. Rensdyr. Heste. ' OFZJ ' Faar. Geder. Sviin. Rensdyr. Qvæg Qvæg. ' Faar. ' Geder. ' Sviin. nygx Kjßkd Havre. lPotatos.

. 3 721). Sko. Td. Sep. Td. Sto. Td. Stp.

Støtdakens - 0 899 3,833 6,767 1,731 687 10 900 3,000 7,500 2,000 1,500 100 900 afsætter aarlig 600 Vog Smør , 100 Vog Talg 9:30 3: 25 9:20 3: 5 —3½ --3 10—4 7-4

400Vog Ost

Lexvigens . . 281 1,010 1,699 280 1131 - 264 1,121 2,075 178 126 - 199 — for omtrent 310 Spd. 11:47 22: 173 3: 2 - 44-3-21— - -—4 „.---- 7—2-s— 10--

Ftostens - o 471 1,330 2,709 402 275 - 307 913 2,552 641 251 - 317 Udbyttet forbruges 1" Districtet 2: 5 1: 7 9:16 7: 5 —4 -—1 11-6 13—1

Skogns - - 532 2,045 4,836 1,423 471 - 532 2,045 ,836 1,423 471 - ikke op- Kjøber aarlig 40 à 50 Bog Smør, samt Talg. 1: 4 1: 9 5: 14 53:47 —5 --- 8— 3,4 7—2½Ä

givet. 1

Vætdalens . . 657 2,301 4,517 2,026 328 - 669 1,900 4,780 2,220 522 - 522 afgiver intet til Salg. 1: 3 1: 7 3: 10 33:26 --4½ --- 8— 6—

Støt- og Værdals Fogderi122,840 10,519 20,528 5,922 1,892 10 2,732 8,979 21,743 6,462 2,870 100 3: 10 1: 8 3: 7 20: 21 ---4 —1 9—21,3 8—

Yttetøens 277 1,968 2,347 811 346 3 277 874 2,475 683 331 - 272 Udbyttet forbruges i Districtet 6: 19 1: 9 2: 5 16: 19 —5 — 4—4 10—

Jndetøens- - - - - - - 437 1,535 3,318 339 ) 409 - 500 1,600 3,400 200 600 - 150 afsætter aarlig 100 Bog Smør, Ost og Talg tils. 5:16 5: 34 5: 2 5: 6 —3913 —-- 7-7 13—

Sparboens . . . . 531 1,793 5,003 1,578 333 - 487 1,730 4,773 914 238 - 276 l O k s ' 2: 7 10: 99 20:37 48: 23 —5 -—- 6- 29,3 7—

Stods . . . . . . 454 1,561 4,428 867 257 - 454 1,561 4,428 t867 257 - ikke opg. èNoget sæ ges, Men vantum an et opgwe 2: 7 1: 10 10:19 9: 5 —4115 — 7— 6—5

Snaasens - 0 397 1,962 3,604 418 41 750 434 2,447 3,623 507 52 1,947 Do. afsætter aarlig 2 à 300 Voget Smør og Talg 5:29 10: 86 4: 5 17: 2 --573 --- 2—1½ 1—7

Bedste-dens , 487 1,957 5,345 813 306 - 472 1,703 5,492 1,006 296 - 472 som for Sparboeu og Stod. 4:15 4: 47 1: 2 8: 5 —4 — 3,4 7— 9—

Inderøens Fogderi 2,583 9,876 24,045 4,826 1,692 753 2,624 9,915 24,191 4,177 1,774 1,947 5:17 5: 46 5: 8 3: 2 --4½ --- 5-6 7—3

Grogns . . . . . . . , 350 1,929 2,459 355 109 1,374 349 1,630 2,875 440 48 2,500 308 Afsætter ei ubetydeligt Smør, Qvantum kan ei 7:33 1: .81 17:22 7: 1 —-4915 —4114 4-6 3--

1 opgives-

Overhaldens - 421 2,314 3,479 120 96 - 411 2127 3710 308 119 - 293 . . 10:52- 1 9 41:31 41: 12 --4½ --2 5-5 4--

Foesnæs · 0 0 227 1,289 2,836 766 177 - 215 11209 31130 557 205 - 245 Nogetz men Qvantum kan 9 91991999 14:80 1 15 2: 5 21:20 —6 --- 5— 4--

Nærøe , . 189 1,132 1,865 219 259 - 157 777 1,202 268 175 - 115 For-bruges i Districtet. 1: 5 1 8 15:26 15:17 —6 --3 4— 3-6½

Kolverelds. . . - 240 1,615 2,607 406 232 4 221 1,286 2,283 548 231 - 311 Anneret Foldereid har et lidet Overskud. 2: 11 1 10 2: 5 22:23 1-- 1-3 3—6½ 5—2½

af Bindalens0 - 0 - 88 579 964 38 63 - 94 486 992 320 152 - 130 Forbruges i Districtet. 1: 5 1 11 2: 7 3: 45 1-2 1s—7 3—6 5—1

Namdalens Fogderi. 1,515 8,858 14,210 1,954 936 1,378 1,447 7,515 14,192 2,441 930 2,500 1,402 5:26 16:157 7:12 36:31 --5314 -—5½ 4-5, 4-1 1

Amtsdistrictet . 6,938 29,253 58,783 12,702 4,520 2,141 6,803 26,409 60,126 13,080 5,574 4,547 17: 66 6: 53 23 : 44 4: 3 --4315 —2 6—5 6—6 1               
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Tabellarifk Oversigt

over i Nordre Trondhjems Amtsdistrict i Aarene 1836 — 1840 byggede Skibe og Fartøier, og disfes Drægtighed m. v.

  
 

 

Äntal Skibe og Fartøier byggede i Løbet af Aaret

l'-

  

af Fiskeriernes Drivt i Nordre Trondhjems Amtsdistrict.
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Af modstaaendei 5 Aar byggede vare Arbeidere hermed . . , Vinterfiskerict i'Lofo- , I
1836 1837 1838 4 1839 1840 kravelbyggede klinkbyggede sysselsanc 1Af dlèissèdxßrtøöier21133 Omtrentligt Udbytte i sidste 0 Aar. Deraf ' den søges med og af thtttåth

- L L E 852 2 33 ' Udbyttepr
· ræ . - - - - - . 3 . . - - a ændede til , , .P stegleld ; drægtig S drægtig 5 drægtig Z: drægtig 3: drægtig drægtig ; drægtig soZlerIJe 9123537 fh Skrer. Sei. Sild. Ferstvandsfisk forbrugt i Diftrictct solgt udenfor Districtet virket som Kjøbmandsvare'2315525 Mand. Maößant Anmærkntuget.

Stotdalells - - - - — - —1 300 Tdt —, , . 1 300 Tdt 1 1 2000 Td

- ' ' ” ” ' - - t. 6 Tdt. 2000Tdt S—t:ld, 6171). i - - - - - - - or Lervi eii er Udbyttet
32:33:26 . . . - - - - 2 240 Tdr. 2 1300 Tdr. 1 - 5* 2140 Tdr. 2 16 - - F sk - , - - 9 30 20 Spd anTivet at gvære 50 Spd

t t„ . . 4. , -ß - - - - - . - ' ” ' , , . '- - - -- '

Skogns ”1 . . - - - - - - ; M 38: 1 - f 3 288 ?ka tdkjk oßgowet : : 80k);anei:. japn1jxs opg 800Tdr. Sildsisket 1837 ikke opgivet vides ikke 3 10 - anuag;et Udbyttet sikkmäg

Værdaiens . 2 1000 Tdt. 3 1880 Tdt3 2000 Tdr. 3 350 Tdt. 3 - 9 5830 Tdt. 7 66 7 solgte ttl Notdland; - - lidt glidt j j j j j - j 3531388 3333 1378354433

Støt- og Værd-'13 Fød- 21000 Tdt- -3 1880 Tdr 4 2240 Tvi. 7 2450 Tdr. 3 - 19 8970 Tdr. 10 83 Resten hjemme ' - - 2800 Tdt. 6 Tdt 2800 TdtFSild, 6 Tve. - - - - '0 40 MøriçedlsißçeFrsksJærsJäiåZk

, — - - - - Sømænd-tø: fra Fofens

Ytterøens . 7260 C. r. 9 282 C. L. 15 421 C. L. 8 165 C. L. 10 - 49 1368 C. L. til Notdl 22. Resten - 60 Tdr. 1000 Tdt. 5" Td't"." 1000 Tid-s. FSild, 60 Tdt. - - - - - - J;'31dd;x;ej)?t;kj 3031:3YIJ

, . , — 2. 59-575 bruges hjemme. Sei o 5 Tdr.' i 1
LSznderlkeilD 3 46 C. L. 3 02 C. L. 9 104 C. L. 10 122 C. L. 5 - 30 461 C. L. 9: s 3:43- til Trondh1 og Nordl. - 70 Tdr. 2500 Tdr. - 1800ngr.Sild,7(5)Fds-:.Sei 700 Tdt. Sild. - - - - FjgdcTtiaKit-7331159262268

pal oens - - s 50 C. L. 1 36 C. L. 4 78 C. L. 1 - 8 203 C L. '72 3" - 3 14 Rest hjemme. - 50 Tvi. 2000 Tdt. 50 Tdt. 1330 Tdr. Sild, 50 Tdt. saa her at esholdedet Jor

8 93137- 0— 7 Fra Sparboen ere 2 Sei og 50 Tdt. Fist. 670 Tdc. Sild. - - - - - Undue 01 Huushehotzz

Tßockasselis . : k i - - - - - - - - - 27-39 329 og fra Bedstnden li- - - - 50 Tkt. , 50 Tdt. Fisk - - - - - PrFsltlejcktlifceltbk hxvge ikkeriJickiJk

Bedstndan : : è 33 -C L - - - 1 - - - - - '- I 00 '87 geledes 2 Fattøter - - - 625 Tdt0 625 Tdt0 Fisko - - - - - egne Grændser Adgang til
, 5 . . . 3 26 C. L. 2 28.2 C. L. - - 6 873 C. L solgtesammesteds hen. - - 3000 Tdr. 80 V. Lax 2000Tdr.Sild,50V.Lar 1000Tdr.Sild,30V.Lar - - - - - Ski-Zandjijxk;;liden91vtxßxxåx

.-' , . 4 4 . , , — . , — — , - ' » '19 r ' -
Iiiderøens Fogdeii 10 306 L. 14. 10 8127 C. L. 27 610 C. L. 24 393.11f C. L. 16 - 93 21226 C- L - 180 Tdt. 8000 Tdt. 730 Tdr. 6130 Tdt. Sild, 180 2370 Tdt. Sild og 30 - - - - mer kun1Sævig Sogn-

80 V. Lat Tdr. Sei, 730 Tot. Fisk Vog. Lax. 1,leij 33:33:33 ojaztrßxz

„ , - -. .- og 50 Vog. Lax.
Groqns. . . - - - - - , , , — , til Nordlandene

' d : ' - , ' ' . ' - ' - - -' - - - - - - - - Udbyttet af Ferskvandsstr
Overhalds . 1 20 C. L. 21833025. 1 12 C. L. 2 65 C. L. - - 6 1171C.L.800T 3 17 til Nordlandene 2; 1000 Vog. - 14400 Tdr. 100 V. Lax 2500 Tdt. Sild, 100 V. 11,900 Tdt. Sild og 10,000Tdt Sild, - - - skcriekt iFijostch Svßdgkxnn

- ' . 3 - , . ar. 1000 Vog. Skrei. V. Skrei. Mck 11" e n ,
Foesnces - - 1 500 Tdt. 2 1100 Tdt. 2 1500 Tdt. 3 - 8 4800 Tdt. 7 41 til Notdiundene 1; 5430 - 3035 Vog. 11500 - 200 V. do. 3800 Tdt. Sild, 75 V. 7700 Tdt. Sild, 5430 5850 Tdt Sild, 5430 30 10 Syd. MIZIZFJMZI Mxkrnjørz

1 Lat- V. Sktef, 3035 V.,Sei V SkteiogZ035V Sci. Nærø Præstegieid, Lekø og

Næw , , og 125 V. Lar. ' Btndalcus Sogne.

- - , - - , - - - - - - - 1000 - 3000 - 14000 - - 5000 Tdr. Sild. 9000 Tdr. Sild, 1000 9000 Tdr Sild,1000B. 3125 15

Koxverezds , , , , , V.Streiog3000 V.Sei'. Skrei og 2000 V. Sei.
- - - - - - - - - - - - - - 2600 - 30200 - 2650 - - 1100 Tdt0 Slld, 30:0 1550 Tdt Sild, 2300 1300 Tdt Sild, 26(1) 170 15

B. Skrei og 700 V. Sei V. Skrei, 29,500 Vg V Skrei, 30200Vt Sei.

' , , Sei.

af Brndaims ' ' ' ' - - - - - - - - - - - 500 - ” 1500 - 1000 - - 250 Tdt. Sild, 50 V 750 Tdt. Sild, 450 V. 750 Tdr. Sild 500V. 225 20
— - — , - Skrei og 100 V Sei Skrei, 1400 V. Sei. Skrei, 1500 V. Sei.

Mmdatenz Fogderi 1 26 C- L. 3 1:3on L. 3 12 C. L. 4 65 C. LZ 3 - 14 ,117;-C. L. 10 58 10530 Vog. 37735 Vog. 43550 Tvi. 300 V. Lax 12,650 Tdr Sild, 350 30,900Tdt. Sild, 10,180 26,900Tdr.Stld10530 110 550
. - dr. 1100 Tdr. 1500 Tdr. 5600 Tdr. VSkrei, 800 V. Sei og V. Skrei, 36,935 V.Sei' V. Skrei og 36,735 V-

A t'd”' ' t t 13332C L 24 l i ”" - 2 — - —
175 V Lax 125 Vog. Lat. Sei. 1

m s time e 1000 Æg 243330Cèd20 34 333 C- L- 5) 4085 C- L- 22 - 126 2240 C. L. Anm. Ved anførte 10530 Vog. 37735 Vog. 54850 Tdt 736 TtFisk 21580 Tdt. Sild, 350V 33,270Tdt.Sild,10,180 26,900 Tor. Sild, 10530 122 590
- r. 40 Tdr. 3950 Tdr. 14570 Tdr. Tondetal forstaaes 180 Tdr. 380 V Lax Skrei, 800 V og 180 V.Skrei,36,935 V.Sei', V. Skrei og 36,735 V.

7,faltet Gods« Tdr. Sei,V730err. Fisk 155 V. Lar. Sei.

og 225V  



 

Tabellarifk Oversigt

af Binæringer i Nordre Trondhjems Amtsdistrict, saavidt angaaer Huusflid, Handel, Fragtfart og Jagt.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

  
    

 
  

 

 

                 

— ) Lune-idem , andeem Lrugtfart. Jagten.

Ovetsknd til Salg i sidste 5 Aan Land- '37- . Hvorfra hente Haridelsmændene de- Amætkuingev Hertiljbenytteo I Fragt betales pr. Tønde til Omtrentli t Ud-
Præste ”eld Hvorvidt delt strækkety Uldent. Lærred. Anmærkningev hand- II tes Varer og hvorhen affættcs Det almindelige Forhold mellem Fartøier Besæt- Levan ør Txond Ber en Chtjstianz Lofoden Anmærkniuger. bytte i sigdste 5 Anmærkninger.

91 sig- Vadmei. ' Stof. Liin- Bomuld lets, G-' Districtets Batet Land- tog Søbondens Varer er ' ning. 9 · hjem 9 ' sund. · Aar-

Stordalens over det Fornødne 10000 Al. 2500 Al. 2500 Al. 20000 Al. For Lervigen er Pro- 2 1 fra og til Trondhjem. TUTYBM = 11 à 13 Tv. Havre 3 6 - 8 ß. - - - J Fogderiet for

Lervigens . ligesaa - - - - dueret anslaaet i Penge - i Trondhjem. 1 Tv. saltetuverkx 12 Td do. 2 l) - 4 - - - - iomtrent 500 Spo.

Frostens for en Deel til det - - 5000 Al. - til 1000 Spo. Oversku- - - i Trondhjem og Levanger. 1Td. saltet Tørst-1713 11'Td.do 3 6 - 3 à 8 - - - - ,

”Fornødne det i Frosten vedkommer - 1 Vog tør Fisk cSeO = 1 Dog do.'

Skogns til det Fornødne - - - - Aasens Anner. Frostens - - Levanger. 1- Skogn og Lewigen betales Sa- 4 12 - 6 à 8 - - - -

Værdalens ligesaa - - - - 4Sogn behøver at kjøbe 6 2 fra Trondhjem til samme og Nordl- den undertiden med indtil 2 po 5 14 - 8 - - - 32ß

Støt- og Vætdals Ege-. 10000 Al. 2500 Al. 7500 Al. 20000 Al. Vadmel- 8 3 Havre. 17 41 - 500 Syd.

Ytteroens . . i Fogderiet Overskndet, hvis om- 1 - fra og til Trondhjem og Levangen Forholdet er her: 24 128 - 8 - - - 48 ß. J Ftagt for en Favn Veed ti intet

Jnderoens . till trentlige Størrelse man 2 1 ligesaa 1Td. Sild = 13- Td. Havre. 18 86 - 8 - - - 48 - Trondhjem betales sædvanlig 123 150 Spd.

Sparboens noget mere ei har kunnet erholde 1 1 ligesaa 1Td. saltet Torsk el. Sei = 1Td. 12 39 6 ß 8 - - - 48 - eller 124 Deel af hvad som Veden - -

Stods . end opgivet, og som fornem- 2 2 ligesaa samt til Overhalds Marked. . do. 5 11 6 ß 8 - - - 48 -'koster ved Salget i Byen. - —

Snaasens . det Fornødne melig havesi Sparboen, 1 1 ligesaa 4Vog. tør Sei= 1 Td. do. gives ikke - - - - - - 2,500 -

Bedstadens Stod ogSnaafemafsættes —3 2 ligesaa 11 33 - 8 - - - - - —

Inderøens Fogderi paa de nordl. Markeder. 10 7 70 7297 - - 2,650 Syd-

Grogns over det Fornødne 23370 Al. 30080,Al. 107,2701Al. 18690 Al. Zoerskndet vedkommer 1 - fra Trondhjem og til dette Sted Forholdet er her-' gives ikke - - - - - For en Vog Fisk betales i ragtskan ei opgives

' , Foldererdeogun i Lekø- xsamt de aarlige Markeder, sjel-1 To. Sild = Z indtil 15 Td. - ytil Bergen 8 ß. og til Christian-

Overhalds . ligesaa 17985 Al. 23060 Al. 48,498 Al. 17280 Al. nlvrrkes ei det Fornødne. 4 2 den til Christiansund. Havre. 5 30 - 2431489 60 ß. 24 5489. - sund og Trondhjem 6 ß. ligesaa

Foesnæs . til det Fornødne - - - - 4 3 fra Trondhj., dog ogsaa fra Chri- 1 Td- - = 24-Potter Bræn- 7 32 - ligesaa ligesaa ligesaa 500 Spd.

Nærø . . . . . ligesaa - - - - 4 4- siiansund og Bergen og til oven- deviin. 6 30 - 24 - 48 ß. - - 350 -

. ' , nævnte Steder.

Kolvereids . . . . ikke ganske til det 20 Al. 23 Al. 30 Al. 80 Al. 4 4 fra Bergen, dog ogsaa fra Trond- 2 12 - 24 ß. fra 48560- - - 235 —

, Fornødne hjem og Christiansund, hvorhen Nætøfund

af Bindalen sikke til det Fornødne - - - - 3 3 og Varene fores. 3 16 - - ligesaa - - - —

Nag-Halens Fogdeti 41375 Al. 53163 Al. 155,798 Al. 36050 Al. 20 16 23 120 1,085 Spd

Amtsdiftrictet 151375 Al. 55563 Al. 163,298 Al. 56050 211.1 38 26 1 110 161 4,235 =—-Spd. cTil Side 2220 



 

  

 

      

 

          

 

 

  

 

  
 

 
 

 

  

 
                        
                    
    

 

 
 

 
 

 
  

   
  
   
        

 

  

    
 

   

 

                                      
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
    

 
 

 

 

  
    

   
  
 

 

                    

7" ' 'k O ', Tabellarn versigt

af de 1 Nordrc Trondhjems Amtsdistrict i Aarene 1836 — 1840 inclusive afhændede faste Eiendomme.

l.

S ( 18360 18'37. · 1838. -

v ' t( - t , - ' ' ' - ' I ' - - , —:—, . —,ä
D. . ck e ete .3nds R Kttkernes sæGetstltghedenso Selvetet-zods. , Statens. Kirkerne-s. Gelstlighedens. sOfentllge Strftelsers. Selvetergsods. Statens. Ktrkernes. Getstltghedens. Offentltge Snftelsers.

rstmb 3 Skyld. Sum. 8 Skyld- Sum '- Skpld S 7 St ld 9:2 S 71 (3 7 63 7 7 (9y— ? ? 3 , . um 3 y . Sum. 3 Skyld. Sum 3 Skyld. Sum 3 Skyld. Sum 3 Skyld. Sum. 3 Skyld. Sum. 3 Skyld. Sum. 3 Skyld. Sum. 8 Skyld. Sum. 8 Skyld. Sum.

Størdalens Thinglaug . . , 14 19 1 4 3 537 - , - , , , , , 7— ' · · '- - - . ? o.-

Lexvigens Thinglaug ' . 4 8 3 10 2,136 60 - - : è 7 j 9 1060 13 302 j- 13 3,075 - - - - - - - 1 - 3 18 150 - - - 24, 66 2 7 15,240 - - - - - - - 618 2 16 2,900 - - - -

Froftens Thinglaug . . . . 4 8 1 13 1'700 - - - 3 - - - 6 6 4 13 7596 - - - - - - - 1 3 15 500 2 - 4 11 550 3 6 2 19 7550 - - - - - - - ' - - - - -
LSlcksenss Tèhhinglaug . . . . . 3 7 3 2 1:680 - - - ; ; ; : 5 5 3 10 1743? - 1 - 1 1 35 - - - - - - - - - 3 222 ? 1.3 3,333 - - - - - - - - - - - - -

ogn in laa . . . . . 2 - ' , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Værdalens Tßtn kan . . 3 66 1 11 8,892 72 1 3 2 23 260 1 2 3 8 180 20 74 3 - 11,143 - - - - - - - - - - - - - 25 115 2 18 18,429 91 - - - - - - - - - - - -

S g g 0 . 13 52 2 10 8,109 - - - - t 1 19 1 12 2504 15 75 1 5 8,928 - - - - - - - - - - - - - 18 109 2 13 13,085 2 - - , , , 1 4 - 1 100

tør- og Vætdals Fogdeti 61 162 3 2 26 055 12 3 2 ' ' , ' , , - - - - 4 -
Yttewens Thingtung . . . 11 37 4 21 9'569 , 1 ,23 269 4 29 1 51368 6: 203 ? 19 30,343 - 1 - 1 1 35 - - - 2 2 2 9 650 2. - 4 11 550 83 346 3 12 60,556 91 - - - - - 618 2 162,900 - 1 4 - 1 100 -

Jnderøens Thinglaug . . . . 7 19 4 13 3'461 : j ; ; 9 42 1314-80 16 13) 1 17 8838 - - - - - - - 1 2 2 7 600 - - - 8 26 3 2 6,287 - - - - - - - 3 9 3 81,500 - - - -

Sparboens Thinglaug. . . . 14 283 4 5'400 - - - - - - - 7 1:- 6 3'240 - - - - 2 44 - - - - - - - - 18 432 8 17705 - 2 - 1 5142 481 - 416-150 - 1 2323" 600- - - -
Stods Thinglaug . . . . . 9 28 3 5 4'345 60 - - - - - 3 7 533 14 9'186 6" - - - 1 1 2 13 300 - - - - ' - 7 21 - 1 7231 - - - - - - - - - - - - -Snaafens Thinglaug . . . . 13 19.1 19 2:590 - - - - 2 1 1 23 210 11 16 j- 13 2,100 : ; , : 21 8-0 i : : - - - - - - 15 40 2 20 6,691 60 - - - - - - - - - - - -

Bedstadens og Namdalseidets Th. 10 20 - 13 9,388 35 - - - 1 2 1 6 400 18 61 1 13 13'055 j - ' - - 3 3 3 I - - - - - 13 382 3 5686) 96 1 - 3 1 60 - - - - 2 3 3 7 500 - - - -
Inderøens Fo deri 64 1" ' ' - - - , , , , , , , - , - - ' - - - - - - - - - - - -

Overhalds Thinglang 9 15 5:2 531, 3:17:32 95 - - 5 7 3 181090 63 203 4 23 39,640 1 - 1 21 80 3 6 1 13 300 1 2 2 7 600 - - - 69 175 - 20 36,240 96 3 - 4 6202 48 1 , 4 16 150 - 616 - 142,600 - - - -
, - 0 - 0 0) - - - - - - - - - , , , , ,

Foesnæs Thmglaug . . . . 13 282 1712: 3'514 - - - - - - - 27) 7332; 7888) 69 : ' ' ' ' ' ' - - - - - 14 19 2 5 3613 - - - - 1 1 3 22 250 - - - - - -
Nærn Kolve etdso - ' , 3) - - - - 1 1 10 100 - - - - - - 23 39 2 71 4772 - - - - - - - - - - - - -

, l? g Bindalens Th. 12 16 2 3 2 225 - - - - - - ' 9 27 - 4 2 5 5
? ,, ' - - - - - ,6 - - - -- - - 1-411200- - - 15 19210 2,027-- - -1- - - 1 411 40-- - -

Nanldalens Fogder: 40 64 4 1324 9 011 - - - - - - - 36 69 3 10Amtsdistrietet 165 382 63, 69- 19 - - - - 7,223 60 - - - 1 1 10 100 1 - 4 11 200 - - - 52, 78 1 224 10,012 - - - 1 1 3 22 250 - 1 4 11 40 - , - -

- 4 ,8 107 1 3 2 231260 9136 4 23 477 1651 477 1 4 77,206 60 2 - 2 221115 4 6 2 23 400 4 5 4 31450 2 - 4 11 550 041 600 1 63106309 67 3 - 4 6202 48 2 2 3 101 400 - 13 35 2 17 5,540 - 4 - 1 100 -

1839. , 1840. ;- Mvrnqvenniet er saaledes ufhændøt tilfummen Jørdebrng af

”(9 Selveierçcods. Kirkemes- GeistEzhedens. Oskentlige Stiftelfers. Selveierxcods. , Kirkemes. Geistlighcdens. Offeutl.ßti'7telfers. · Selveietgods. Stat-2073. Kirkemes. Geistlighedens. Offentl. Stiftelsers.

Distrien — S 68 0) 67 6) 65 8 S 6) ”(9 09 631 6-' , 8 8

3 Skyld. Sum. 3 Skyld. 3 3 ' Skyld. ; 5 Skyld. Sum. 3 Skyld. Sum. 3 Skyld- 3 3 Skyld. Sum. 3 Skyld. Sum. 3 Skyld. Sum. 3 Skyth. Sum. 8 Skyld. Sul-1.3 Skyld. Sum. 8 Skyld. Sum.

, . . „ . . . . . . , . . . ' . ? O O

Støtdalens Thinglang. . . 22 40 1 « 14 7,638 - - - - 2 4 3 - 650 2 6 2 10 1400 24 50 3 9 13169 60 - - - 2 6 4 151450 - - - - 96 203”2 10 43 659 60 ' '" ', . , - - - - - - - .- - - - - - - - - - 11 304 1 0 2 6 2

ZFLÖKTZSTFTZIAUZ . 0 . . ? j- ; 242- 1228 - - - - - - - - - - 4 3 4 22 12104 - - - - - - - - - - 21 374 6 8:886 60 - - - - - - 3 9 - - 2,330 2 - 4 112,17M

7, , Ug . . . . , - - - - - - - - - - 4 7 2 12 2265 - - - - - - - - - - 20, 52215 14246 - ”1 - 1 1 35 - - - - - - - - -

Aasens Thtyglaug . . . . . 6 17 4 17 3,390 - - - - - - , - - - - 4 13 2 20 2:598 - 1 - 2 8 100 - - - - - - 26 69- 17 147-090 - - - - 1 - 2 8 100 - - - - - :

leßtxsærjthßijkaug . . . . 23 2? -2 53- 12,323 12 - - - 1 1 2 15 200 - - - 191 62 2 4 11,378 - - - - - - - - - - 103 3917 1 62,088 43 - - - 1 3 2 23 260 2 4 -23 380 - - -

- . ., - . R, 1- - - - - - - ”- - 11 58 4 16 8,985 - - - - - - - - - - 67 3433 7 43,849 12 - - - - - - 1 19 112 2504 1 4 - 1 100

- , ,

Yàe øStøszoçJ rlxrrhals Fogder: 57 187 3 12 30,365 12 - - - 3 6 - 15 850 2 6 2 10 1400 66197 - 11 39,499 60 1 - 2 8 100 2 6 4 15 1450 - - - - 1333 10973 8186,819 55 1 - 1 1 35 - 2 4 - 7 36017 63 1 12, 9,534 - 5 11 1 22 2,050

Indxrøeetjls Thhtxlg 3:18 . 0 . . 13 32 2 3. 25,85- 48 -9 15 2 15 26-50 ; 2 2 9 450 - I - 5 24 3 9 5,480 - - - --t1 2 2 7 300 - - - - 33 119 1 3 26,647 48 - - - - - - 5 14. 2221 2,400 - - -

Sparboens Thingl g . - . . . 2 , 92 - - - 18 52- 2 1 10,054 - 3 9 - 1 820 - - - - - - 77 241411 57,126 92 2 - 1 5 142 481 30 3 83625 4 9 321 1,480 - - -

, Laug . . . . 1 28 4 21 5,655 60 1 1 4 12 200 1 1 3 12 350 - - - 12 27 1 23 5,575 46,- - - - - - 1 1 3 121 380 52 121- 7 24,101106 - - - 2 3 2 1 500 1 1312- 350 1 1 3 12 80

Ttods Thrnglçmg . . . . . 13 33 3 17 5,020 - - - - - - - - - - 3 4 1 19 726 - - - - - - - - - - 47 1572 3 25,969 - - - - - - - - - - - - -

. , - - - - - - - - - - , , 7 - - - - - - - - - - 63 1452 7 34,279 71 - - - - - - 1 2 1 61 400 - - -

Overhalds Tjkdçwens Fosderi. 1212:2 74 41,937 801017 4 32850 2 : 4 2 21 750 - - - 59135 2 14 26,695 4613 9 - 1 825 1 2 2 7 300 - 1 1 3 12 380 1328 864419179267 77 4 1 1 3282 4817 34 - 9412515 331 19 5,340 1 1 3 12 380

, rng aUg . . . . 83- 4,525 21 - - - - - - - - - 30 31 - 121,2 5 180 - - - - - - - - - - 95 125415 18 963 81 - - - 1 1 3 22 250 - - - - -

Febesnæß lThmglaug , . . . 19 48 1 123 8,185 - - - - - - - - - - 15 38 714112 42340 - - - - - - - - - - 77 1682 2 22-996 - - - - 1 - 1 10 100 - - - - - :

ætø, o vetecds og Bindalens Th.16 25 1 12 3,566 105 - - - - - - - - - 12 13 4 16 1,314 11211 1 1 8 80 2 3 - 21 110 60 - - - 64 102- 21 11,698 97 - - - 1 1 1 8 80 4 44 19 350 60 - - -

Namdalens Fogdett 51100 2 . 9 16,277 6,- - - - - - - - 571 83 - 19 11,134 11211 1 1 8 80 2 3 - 21 110 60 - '- - 12361 396210 53,658 58 - - - 3 3 1 161430 4 44191 350 60 - , -

- Amtsdtstttctet 181483 4 4 88,579 9811017 4 32850 5 10 3 1211600 2 6 2 10 1400 1821415 3 90 77,329 9815 10 3 17100515 12 2 911860 60 1 1 3 121 380 189712359- 13 419,745 70 5 1 2 4317 48122141 2 8149151361013 265,224 60 6 13 - 10 2,430

ZD Ovinquenniet er ifølg”e Foranstaaende aartig afhændet faste Eiendomme

1836. 1837. 1838. 1839. l 4 . tilfenmerv . .
Distriet S S S , S ck 8 0 W Derefter er Mtddelpersen paa

' j-; Skyld- Sum- 3 Skuld- Sum. 3 Skyld. ” Sum. ) 3 Skyld. Sum. 3 Skyld Sum 3 ' Skyld. Sum. hver solgt Skylddalen Anmærkning- '

6222323929696 - 13 6 : 6 ""30" ""TZ2 6 7793"- ”"3 "S:673 72-3-8- " 3: 7 ""83- " 335: - 14632 " 6321503378 2073"-9 ß-, . 4 - · - - ”1 , , - - 0 - - 22 1 1 " - 7 3 17 10 229 — 0 - Da in en A ændele a Statens Gods iAarene 18 ' —

Froftens Thinglaug . . . . 4 8 1 13 1,700 - 7 7 - 14 1,614 - 5 24 1 11 7,252 - 1 5 2 14 1,450 - 4 7 2 12 2:265 - 21 52 3 16 134-281 - 270 — 98 - 1839 o 18840 erfhfore açet fo da i føtstanførteA 616,

Aasens Thtpglaug. . . . . 8 7 3 2 1,680 - 5 5 3 10 1,422 - 8 24 1 16 . 5,000 - 6 17 4 17 3,390 - 5 14 - 4 2,698 - 27 69 3 1 14,190 - 204 — - - ikke noth offentlige Ftiftelfer gtilhørende Gods eJr 61 Tr
skognslx Thmgxaug . . . . . 25 72 2 18 9,332 72 20 74 3 - 11,143 - 25 115 2 18 18,429 91 17 73 3 7 12,445 - 19 62 2 4 11,378 - 106 398 3 23 62,728 43 157 - 35 - saa et i ßemeldte Aar for saadant God's ingen Rubrikßek
ærda ens Thmglaug . . . .' 14 71 3 22 10,613 - 15 75 1 5 8,928 - '19 113 2 14 13,185 - 10 47 2 11 4,742 12 11 58 4 16 8,985 - L) 366 4 20 46,453 12 126 — 70 - paa Tabellen opførte.

Y Støt- og Voçtdals Fogdert 66 195 2 6 29,999 12 31 207 - 16 31,578 - 330 369 1 5 63,556 91 62 200 1 13 32,615 12 69 204 2 10 41,049 601358 1,176 4 2 198,798 551 168 — 96 -

ttetøens Thinglang . . . . 11 37 4 21 9569 - 5 21 4 1 3830 - 11 36 1 10 7787 - 10 — - - - — -

Jndetøens Thkxtglaug- . . . 9 24 - 2 31941 - 18 46 - 7 81829 - 22 47 2 4 121597 48 23 1033 6 26-737 33 213 3 2 13 131878 ; 38 933 ? 21 63:37: 36 33: — 30 ;

”2, . . . . . ,- - , - ' - 4119 726 - 47 1572325969- 165— - -

TvclfjtxçteæssThmFBlauß l. ß . . 15 20 3 18 2,800 - 12 17 1 10 2,180 - 8 14 4 13 21260 - 16 21- 8 3:163 - 11 11 4 15 1,590 - 62 85 4 16 111993 - 139 — 67 -

n og am a sex ets Th 11 22 1 19 9,788 35 -1-8 61 1 13 13,005 .- I 32 4 8 5,626 36 -9 10 2 2 2,940 - -1L 14 3 19 3,270 - 96-4- 147 3 13 34,679 71 234 — 92 -

Iulderøens Fogdett 69 162 1 21 35,843 95 -68 213 - 16 40,620 - 79 193 - 8 39,193 24 L 218 - 7 45,537 80 '63 148 3 10 28,200 461365 935 1 14 189,395 5 192 — 24 -

Overhalds Thmglaug . . . . 15 19 4 5:72 3,272 - 20 28 3 7 2,773 60 15 21 1 3:72l 3,463 16 26 4 8423 4,525 21 30 31 - 12172 5,180 - 96 127 3 13 19,213 81 ,150 — 55 -

Foesnæs Thtnygkaug . . . . 13 28 2 17 24 3,514 - 8 14 1 9 1,985 - 23 39 2 7 12 4,772 19 48 1 121,5 8,185 - 15 38 - 141,2 4 640 - 78 168 3 12 23 096 - 136 — 19 -

Nætø, Kolvetelds og Bindalens Th. 12 16 2 3 2,225 - L) 27 4 15 2,765 - 16 20 1 21 2,067 16 25 1 12 3,566 105 15 18 1 21 11505 52 69 108 2 - 121129 37 111 - 110 -

Namdalensfckokxdeti 40 64 4 13,4 9,011 - 38 70 4 7 7,523 60 54 81 - 8 10,302 33-1 100 2 9 16,277 6 —6—0 87 3 - 11,325 521243 404 4 1 544381181 134 - 58 -

Amtsdlsirictet 175 422 3 53,4 74,853 107 177 491 - 15 79,721 60 223 643 1 21 113051 115 198 518 4 5 94,429 98 193 440 3 20 80,575 381966 2,516 3 17 442,632 581 175 — 108 ß.

(Til Side 222).



5- 3.
Tabellarifk Overfigt

af udlignede Commune-udgifter i Nordre Trondhjems Amtsdistrict i Aarene 1836 — 1840 inclf.

  

 

71(- 4 —

Udgivter lignede Præstegjeldsviis. 9 Udgivter lignee Thinglaugsviis ' 1 ' Udgivter lignede paa Amtscommunen.
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Præstegleld. 1836 , 1837 1838 1839 1810 Tilsammen Thing!ang- 1836 1837 1838 1839 1810 Tilfammen Skudpenge- Slags- 1836 1837 1838 1839 1840 Tilfammen

4 Spd. ß. Spd. ß. Spd. 5. Spd. ß. Spd. 6. Spd. ß. . Spd. 6. Spd. ß. Spd. ß Spd. 5. Spd. ß. Spd. ' 6. - Spd. 5. Spd ß Spd ß Spd- k- Spd- -ß-- Spd· ß- Spd 6.

Støtdalens . 631 58 706 88 733 19 1618 36 891 26 1611 17 Støtdalens . . . 303 - 100 - 303 -' 100 - 500 - 1606 - 1836 16 - Amtsfotmandfkabet - '- 1 '- 200 - 110 - 380 - 1 020 '-

Lexvigens ·. . . . 91 80 110 118 118 101 220 10 212 97 817 19 Lexvigens . . . . 118 86 19 106 89 106 69 106 68 '2 126 6 1837 16 : Døvstummes Oplærelfe ' ' ' 513 21 k”65 32 1098 78 550 : 530 : 3'187 11
Ftostens . . . . 205 116 168 58 218 10 592 91 Ftostens . . . . 61 111 76 111 193 11 136 5 376 1 1117 32 1838 46 3 Medicinalvæsenet ' ' ' 5132 3" 5395 510937 30 5300 : 5300 : 32'231 67

Skogns. . . . . ,630 86 1103 80 872 15 540 15 599 84 3746 40 Aasens . . . . . 34 - 44 - 6 108 199 98 105 82 449 48 e,: 1839. 12 : Gotdenwd s O fætélse 9 . 3· ,0 62 52 - : - : ,2'2 -

Vætdalens. . . . 219 58 511 111 870 88 602 29 537 4 2805 11 Sk s 180 - - ɔ - 9 ' ' 1 te p ' ' ɔ , 1 0 - , , , , 0 ,, ogn . . . . ' , 80 - 140 - 210 - 60 - 670 - 3 1840. 12 - Vaccinationens Fremme. . . 142 101 155 12 463 75 300 - 320 - 1,381 68

Stør- ogværdals 1598. 1812 38 2664 98 2843 56 3011 30 2273 112 12605 94 Vætdalens . . . . ' 180 - 130 - 430 - 360 - 210 - 1310 - j Tpidemle blansdt Dyr . . . 5 72 - - 111 - 70 -' '70 - 256 72

Yttetøens . . . . 97 12 205 51 191 90 203 107 333 18 1211 71 Støt- og Vætdalngà 910 37 180 97 1222 . 9 1319 85 5608 86 (9 - ygdecomuns ærkers Raser ' 144 91 173 103 136 18 - - - - 454 92Judewens . . . . 1 232 6 474 34 625 40 644 46 563 24 2536 27 Yttervens . . . . 70 446 80 - 443 32 16:45) 33 59 44 403 64 32 4836 6702 , Delinquentbekostninget . . . 2151 1 2197 116 651 5 600 - 700 - 6,600 5

Spatboens . . . . 156 72 317 115 317 70 316 15 167 67 1575 99 Jndetøens . . . . 80 18 80 - 80 93 60 3 58 59 359 50 3 1837-' 148 J Iustttsbekystninger . . . . 188 8 - - 50 57 30 - - - 268 65

Stods . . . . . 311 77 532 101 116 108 351 103 327 71 1973 106 Spatboens. . . . 80 - 99 - 380 , 160 J 180 - 899 - 9 1838' 11 18 Thrygndgwær ' ' ' ' ' 247 15 265 771 482 ”4 200 - 240 - 1430 86

Snaasens . . . . 211 16 315 90 383 38 326 96 720 96 1960 96 Stods . . . ". . 166 - 66 - 106 : 106 ! 71 : 515 ! 3 1839 - - Forlig-”Æ'oæfener' ' ' ' ' 428 59 392 32 713 66 350 - 340 - 2224 37
Bedstndens. . . . 219 27 299 51 60 - 608 78 Snaasens . . . 166 - 116 - 106 j- 76 j 66 j 560 ; 801810 j ; Fenestrerçde Sager ' ' ' ' 9174 62 113 11 102 61 - - - - 390 14

Indetøens Fogderi 1291 - 2115 88 2117 106 1813 7 2172 36 9899 117 Bedstndenks - - . 100 - 60 - 323 16 171 71 319 11 1301 11 '- AMJlrbsaxffstllTgttfiJsgitht '- ' 4393 32 8728 434 ZFJ 344- 199 : 339 4 32 33

Svogns . . . . . 130 97 111 3 118 57 230 11 272 102 1226 60 Narndalservet ' ' 62 74 30 46 132 91 98 118 109 48 434 17 3:3 122 Tilfældige Udgivtet - - : : 235 16 880 119 599 118 953 38 197 38 2,793 89

Overhalds. . . . 268 13 208 51 290 101 361 56 372 38 1501 22 Inderøens Fogdetil 725 88 561 46 1241 104 1052 72 893 72 4475 22 " 1836—"—'- - Veivæsenet - ' 2559 39 2794 57 2249 6 4999 - 3709 - 15,290 87
Foesnæs . . . . 186 19 16 88 187 53 211 63 288 15 923 58 Overhalds. . . . 276 11 276 15 169 97 560 - 391 - 1676 36" 3 1837 11 96 Opførelse af nye Sygthfe - - - - - - - 1289 49 3999 - 4,289 49

Nætø . . . . . 287 18 216 50 297 78 191 67 106 112 1132 85 Foesnæs . . 207 105 108 68 381 72 190 : 80 ! 971 5 1838 26 96 ,
Kolvexeids . . . . 181 96 167 31 188 11 271 61 228 95 1037 87 Nætø, Kolveteids og , " 1839: 18 18

af Bindalens . . . 18 71 19 50 60 9 60 87 12 89 19 331 71 Bindalens . . 0 218 91 257 10 295 - 106 - 156 - 1662 101 1810. 10 -

Namdals Fogdeti 11102 101 862 36 1172 102 1662 60 1358 '81 6159 23 Tamdals Fogdeti 732 90 612 3 819 19 1156 - 930 - 1310 22 130 -

mts utrtctet 1206 22 5672 102 6161 21 6516 97 6101 109 128961 111.4 mtsdtftrlctet l 2368 95 1681 26 3313 01 3881 11 3113 37 11391 10 als. 321- 18 Tilsammen . 12169 81 11127 53 18050 77 11182 78 11827 38 73,657 87      
Tabellarifk Oversigt

 

 

 
 

 

   
  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       
      

af de forskxellige Slags Veie 1 Nordre Trondhjems Amtsdlstrtct. af afholdte Execution-3: og Udpantningsforretninger i Nordre Trondhjems Amtsdistrict i Aarene 1836 — 1840 incls.

II Dle hldls f——'—"—dl—cSt — 'a e tge o e en er or eetpaa ylden, Deraf Udpantnin o efter Privates'

. . falder aa een Sk lddaler at vedli e olde 1 ' , g

Dtstrtct- Hovedvek9 Bygdeveke0 Rideveib Hovedvkie Byygdeveie RLeZeie Anmærknin er Thin la 1836 1837 1838 1d39 1840 ger for Skatterlog Begjæring-' Exe-

Mile. Alen. Mile. Alen. Mile- Alen Alen- Alent Alen- g g ug offentl Udreds er cutiuner forStøndalens Thin lang 1 44350 43 4 778 4 6 360 · 16 , 447 42 Antal for Sum Antal for Sum Antal for Sum Antal for Sum Antal for Sum 1Antal Sum Antal, Sum

L . s T, 43. ' , , ”', 2 „ Rideveteun der ereansattcttl4Alens Bredde, Størdalens . 4 . -. . 299 2851 57 272 3972 81 268 2113 12 261 2601 1 337 2018 53 1355 9200 - 85 1386 117

exvigen hmg aug . . . . , - 1 17,047 3 16,384 - 95 190 ville naar de kommei fuld Stand kunne bfea- Lexvj ens 6 24 16 1 9 96 1 11 21 4 0 1 10 87 20 117

Ftostens Thinglang , „ - 4 7,762 - 13,500 - 180 13 tes med Hinlredskab, hvilket alt et Tilfældet de tg s ' ' ' ' ' ' 2 1 7 - - - 34 2

Aasens Thinglaug 1 3209 1 17550 - 8709 59 97 24 flefte Steder Frosen . . . . . . . . 6 508 8 11 177 99 13 309 3 1 16 51 1 15 88 19 583 32 12 503 100

Skogns Thinglang 2 4,636 5 22974 4 4,475 27 64 3 Aasens . . . . . . . 54 895 15 26 715 99 5 60 102 9 66 1 8 51 35 79 617 29 23 1172 16

Værdalens Thinglang 2 4324 4 43-974 4 2, 24 44 9 Skogns 0 - 0 - - . . . 202 2278 116 218 2216 21 219 2355 31 200 1117 60 182 1172 18 911 5051 - 137 1716

Støv 0 Vætdal F d 7 9346 " , ”2'0 4 Vætdakens - - 0 - 206 1089 12 111 2217 113 175 4892 87 272 2823 70 113 2030 111 871 8116 72 89 7937 81

' e ' . ' ' —

Yttetsens Tßinglang 8 og ri , '93 3: 13:23 ; 3jo , 3: 430 Støt- 09 Vætdals Fogderi 843 10617 11- 675 9310 32 681 9772 16 753 6965 23 671 5618 65 3278 23605 100 348 18737 80

Vættan Sogn af Indetøe Thingn j ; - 8'019 3 11'858 ; 58 474 Yttetøens . . . . . . . 28 1385 90 22 396 117 13 69 37 10 55 92 21- 251 81 109 115 66 18 1713 111

Indervens Ptæstegjeld 2 5 620 5 64714 , 6'000 43 403 6 Inderøens . . . . . . . 189 1112 51 123 2513 15 81 629 78 33 715 16 73 190 10 141 1977 82 58 3782 118

Spatboens Thinglang 1 12:39 5 10,397 '2 8'117 40 432 58 Spatboens - 0 - 0 . . . 243 1282 18 139 1028 51 117 1010 61 120 907 91 123 762 62 711 3111 - 31 1607 79

- t-
Swds Thinglang - 44,695 5 5,523 2 42-223 20 424 641) ,Afdenne Vei vedligeholdes forCBstyg„ervrirn43oods 4 . . . . . . . 33 925 76 130 872 89 161 837 60 153 586 90 91 411 87 606 2838 62 11 820 100

Snansens Thinglang . - - 5 9 304 - - - 265 ) - sens Regning 2760 Alen adeen Ctusse naasen . . . 293 91 22 725 12 16 703 702 19 587 108 27 316 93 80 550 93 26 2106 11

Bedstndens Thinglanq 4 9,000 5 45,515 , 3 300 52 498 , 64) 42 selßidenne VgexxovsåttgchotdesCfor Bygdeveicas Bedstaden og Namdalseidet. . 111 1909 103 122 1315 22 233 2091 63 179 1570 111 77 411 114 701 1291 1 51 3538 55

' 1. 0 , . , , . e 0 ) »

Nummedalservers Thmglang 2 3,250 4 1 10,946 , 45-750 191 475 933) YAf Mjngeie vedkißeßßljkßn pankatsveicas (1 Indetøens Fogdetl 702 7209 99 558 6851 69 627 5372 12 511 1124 61 118 2731 87 2651 13187 61 198 13605 3.4

. sens Regning 7750 Alen . Over ald . . . . . . . 197 ( . 2 ' ( ' ' ' ' - - ' 6

1 Inderøeng Fogderl 8 8,906 31 3,446 13 15,957 33 138 61— 4 Af disse Veie vedligeholdes paa Amtsveicas- F hss 44 1073 5 222 821 64 176 103.7 97 155 84" 56 262 1013 32 98:3 3776 6 27 1010 7:
Overhawens Thinglang 6 44 557 8 4987 - - 465 206 - sens Regning Hovedærke 2250034411 og MBW oesnæ . 1 1151 93 153 2079 8 135 682 60 130 864 101 l1110 506 75 679 3091 2 28 2190

Foesnæs Thinglang 2 44273 6 44,704 4 8270 29 204 444) dens 2,93 Alen adeen Classe Næve-, Kolveteid og Bindalens 281 1331 85 356 1929 110 369 1370 30 217 1183 28 115 761 116 1373 5798 71 25 781 55

. . , .
Næw,Ko(vete4ds og Bmærkens Th. 2 15,583 6 9,407 - 45-225 68 151 20 NEmdals Fogderi 622 3556 110 731 1830 62 680 3090 67 535 2893 68 517 2281 103 3035 12668 100 80 3987 70

Ncundalens 1Loge-eet 11 13,415 21 11,095 2 5,495 101 188 20 AmtsMictet 2167 21113 103 1961 21022 43 1988 18235 5 1832 11283 32 1639 10638 15 8961 19762 21 626 36330 5

AmtsNstrictet 27Mile13,837 Al 84Mile 7,126Al 23Mile16,580Al. 37 118 4 " '          
 



  

  

  

Tabellarifk Overfigt

af Fabriker og Haandværkere i Nordre Trondhjems Amtsdistrict ved udgangen af Aaret 1840.

 

 

 

 
 

  

  

  
  

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

  

 
   

 

        

                 

  

  

  

  

 

  

 
 

  

           

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

  

    

 

 

  
 

UCFFM Maggsin Bølge-Let Yd Jntççessentskabets ffBeslutnLtg af 7de,N-Wernher 1840 og skjænket FLttigvæscnei.

BrændeviiUHBTænderiev L- Olaøværkr. Karameller. Langdrag 1,3 4 - Teglbrænderien — ' Zunndværltere af forsitjellige Slag-. Ad Aßmætkningçrf

, A 'ts- . . " . . . . . ' ' . , Gld- (3 (39 S S- Sk- 6) Ei 'l-T'l

Ptæsteg1eld, 33. plfikxxigt MMTilvrrxetPrw 235 Msysseliat TilvrrM S Mßlelsatte ifidstr 5 Aar Mgkaldte Ansærke m- herm sysselsatte Product t stdste 5 Aar S hermed sysselsat . SßlvaJß 8 3 35:5 8 RS 3,3 dei-: mat: UY 3 3 Folriigkèe HßMlötzeern ' Af de het anførte

3 Potte- Arbeide- duct t sidste 3 M st Arbei- Product i 3 Arbei- fdrmæstt Tdv Antal Udsktb- Sklørsel Tol- M ste Arbei- Tyxtet Tøm- Tpltet Bord 3 M st ArbRJ Product t sidste 5 Aar. befdern 3 3 byg- 3 30 3 3 3 ma- gere 30 8 3 3 andret kerv af alle Fabrtkanlæg ere t de

.- rumf Mestete. re. 5 Aar. Tor. :- e ere- dete. fidste5 Aar. :- Mestctk0 dere. nings ngde ter. 9 te- dere. mer opstaaren og Planker. :- 9 ere- dere. ) I 30 geèr. ;- TF zb M ' 8 39 Z Slags- omhandle0ç 5 Aar 6

Støtdalens . 3 573 3 5 ikke opgivet - - - - 1 1 - 12,500 Tot. 9 4 5 78 Tyn. 9 9 - 2,700 1 - 20 200,000 Tagsteen; ' - ”7 - - '3- - - - 50 40 20 30 25 168 Prændenunsbtændks
„ - 500,000 Munrsteem . rternedlagteog Ltgxen

Lekagens . . - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 22 - 3 3 - 2,500 - - - - - - - - - - - 10 7 5 3 4 29 oprettßde' ligesom af

Frostens 4 ingen - 70 - - - - - - 25,000 - 4 4 - 36 - 4 4 - 6,445 1 1 4 32,000 Tagsteen. - - - 3 - - 20 14 14 14 1 67 Sang rng 9 999 1199-
? 28,000 Munrsteem 0 lagte,mendçrunod21,

Skogns 2 340 - 2 ikke opgivet - - - - - - - - - 10 - 10 219 - 10 10 - 4,820 1 - - 100,000 Tagsteen. - - - - 3 - - - 30 30 10 12 - 85 hvoraf 19 ! 99,9va

» s 75,000 Muursteen. lensFogden' 991911.99-

Vætdalens . . . . . . - - - , - - - - se 4 4 - 25,000 - 10 9 1 111 - 10 15 - 10,342 — - - . - - 1 - 2 - 3 1 22 23 18 20 6 96 jefttedTeèglbIeJderSixketx

Stør- og Værd-216 Fogderi. 9 3 7 70 Thr. - - - - 10 5 - 62,500 - 36 17 19 4663 - 36 41. - 26,807 3 1 24 332,000 Tagsteen. - 1 3 8 - 4 1 132 114 67 79 36 445 Støtdalen drives et

- J- . - 6032909 MUUtsterv0 — - - - — Pottemageri, hvorved

Yttetøens. . . . . . . 1 216 1 2 500 - - - - 1 - - 20,000 - 20 - 20 397 - 20.- 20 8,000 - - - - - - - - 2 - 3 - - 18 15 13 13 - 64 besktæfttgçs 4 Mestexe

Jndetøens0 . . . . . . 1 238 - 152 1235 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 30 9 12 - '70 3984Ardelderey 9891996

Spatboens . . . . . . 3 746 3 2 109.1 - - - - - - - - - 14 1 13 ”65 - 14 14 1,650 - 1 1 2 203,500 Tagsteen 1 1 2 - 2 5 1 - 14 10 8 10 - 54 Product anslaaes ttl

Stods . . . . . 4 1399 1 8 2148 - - - - 1 - - ikke opgivet 20 4 16 6753 - 20 20 - 2,136 -5 - - - - - 2 - - - - - 12 12 8 12 - 46 911913991 2999 .Spd'

Snaafens 0 0 0 0 ø . - - - - - - - - - - - - - - - 20 6 14 115 - 20 20 1,170 - - - - - - - - - - - - - 33 40 24: 30 - 127 aarllgt Forøvrrgt, be-

Bedstadens - . . . . . - - - - - 1 7 18 inFxxbcslßå - - 7- - - 31 - 31 1228 - 31 31 - 17,861 - - - - 1 - - 3 , 1 - - - 31 24 32 16 - 108 mærjesi atxetspgwdne

. — — — — — —— c æ -
Indetøens Fogdett . . . 9 2599 5 135 14 2870750Tdn 3 7 18 9999 99” ”ærk' 2 - - 20,000 - 105 11 ' 94 24800 - 105 105 . 10,820 19,997 .1 1 2 293-599 Tagsteen- 2 „,1„ 41 5 I 8 1 - 133 131 21 I - 475 stktxtssßrcenßetietxtetsjajs

Grogns . . . . . . - - - - - - - - - - - - - 28 2 - 26 294 - 28 . 54 - 22,710 - - - - 1 - - - - - - - 13 15 17 12 - 58 ivelfom af Saugbruge-

Overhalds. . . . . - - - - - - - - - - 4- - - 22 8 14 (- 383 , 21 44 - 17 210 - - - - 1 - - 9 - 2 - - 20 22 22 22 - 98 ne ikke er aldeles nøi-

Foesnæs . . . . . . - - - - - - - - - - - - 16 14 4 10 , 2 7 - ; ' - - - - - - - 3 - - - - 16 7 10 9 - 45 agtigtz da flete af Ved-

.??ecktøe . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 3 ? - 11 kommençe Eiete have

o vereids. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - 10 3 7 , ikke op- givet ( - - - - - 1 - - - - - 1 - 5 7 5 - 25 vægret tg ved at op-

af Bindalens. . . . . . - - - - - - - - - - - - - 6 - 6 ; 168 ' - - 1710 - - - - - - - - - - - - - 2 2 3 L - 8, give disse Fabrikati-

Namdals Fogderi. . . . - - - - - - - - - - - - - 80 17 63 845 - 51 105 1,710 39,920 - - - - 3 — - 12 7 2 1 - 60 55 60 I 245 lægs PWDM

Amtsdistrictet . 18 8 20521 2940350 Tve. 1 18 Mostse Glas 12 5 - 82,500 Tdt. 221 45 176 37910 Tvlt 192 251 12,530Tylt. 86,724Tylt. 4 2 26 535,500 Tagsteen. 5 1 5 20 11 10 6 1 325 300 221 221 36 1165
for Belob 5 til ,

0000 Sp. aærk 603,000 Muursteen.

En Haandværk-mand MJEU almindelig Lagarbrider erhotder pan Huusbon-

- older da li . dens ot

Præstegjeld. h 9 ø ' A [ .

PaaHuusbon- Paa egen M9nd' vade'

dens Kost- Kok- Sommer. 1 Vinter. Sommer. Vinter.

Støtdalens . . —2'—2ß. 12 ß. 8 ß. 8 ß. 6 ß. F '
Lervigens . . 20 à 24 - 12 à 18 ß. 8 ß. 10 ß. 8 ß. orklarlng

Bekostenss . . 16 à 22 - 32 ß. 12 ß. 8 ß. 8 ß. 6 ß.

ogll - - 20 - 16 . 8 à 10 . 10 . 6 . . . . .

Vætdals . , . 10 - 12 ß 0 à 3 323300011314 eendenKatzt over Bygdemagasmernes Tllstand 1 Nordre Trondh1ems Amt ved Udgangen af Aaret 1840.

Stør- og Værdals Fogderi

Yrtvwens Beholdning i 50:11. : ld . . .

Jnderøens ' ' ' ' ' ' Hvor be- Naar J Oplag paa Magasinei. I Udestaaende Fordringer. Tilsammen Beho mng ' Besø-

Spatboens . . . . . . 9999999 Nærm' optetten Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Rug. Byg. ' Blandkorn. Havre. Rug. Byg. Blandkorn Havre. CuntuUt- Udlaantt tllsammen

Stods . , , „ . . Td. Sti-. Td. Sep. Td. Skp. Td. Sep, Td. Sty. Td. Stp Tv. Skv. Td. Sit-. Td. Sit-1 Td. Stp. Td. Sit-. Td. Stp. Spd. ß- Spd- ß. Spd.

Snanfens - 0 SZH Stiklestads . . . 1814 ellet 1815 - 7 3 - 41 2 - 49 - - 231 - - , 56"'3' - 272 2 - - -

Bedftadens . . 330-83 Vukhougs samme Tid. e - ,- - - 36 -, - 50 - - 36 3, - 233 31, 1 - 88 - 1 -

- . . ( ' . . . 5,8 S- Grogns ..... 1823 Febr. 10. - - - - - 70 71 4 '- 223 6124 - 70 7 4 - e 4 -
311091359118 Fogdett 20 3 24 ß- 4-0 3 48 ß. 12 9 14 ß. 8 3 10 ß. 8 3 10 ß. 6 3 8 ß. III Harrans . . . . 1824. '- - - - - 27 71,4 - 65 63,4 - 27 71,4 - 65 „ 63,4 1 6 --L—

rogn - - - 20 à 21 ß- finder ikke 12 à 16 ß- 6 à 8 ß. 6 à 8 ß- 4 ß. i Amtsöiärictet . . . . . . . . . . . . - —7—” - 4 2 - 183 611 - 570 5 - 191 1122 - —611—7 2 94 - 2

Overhalds 20 5 24 ß. Sted 12 à 16 ß. 8 à 10 ß. 8 à 10 ß. 4 à 8 ß. 0 1 . 2

Foesnæs . . . 20 à 24 ß ellet i alt 12 à 16 ß. -8 à 10 ß 8 à 10 ß. 4 à 8 ß , 8

Nærø ., . . . 16 à 24 ß· Fald 16 ß. 8 à 10 ß. 8 ß. 4 à 6 ß. Anmærkning- Foruden de her nævnte ngdemagasiner existerede ved 1835 Aars Udgang følgende:

Kolveretds . . 16 31 24 ß. ,kun 16 ß. 8 3 10 ß. 8 ß. 4 à 6 ß. a. Alstahang og Ekne Magasin ophævet ved Interessentskabets Beslutning af 17de April 1838.

af Bindalens ( . 16 ɔ 24 ß. sxeldew 16 ß. 8 5 10 ß. 8 ß. 4 à 6 ß. 0. Levanger Magasin ophævet ved Jnteressentskabets Beslutning af 17de April 1838. . 5 ,

Namdals Fogdetj 0. Søndre Markebygdens eller Venfcths Magasin ophævet ved Jnteressentskabets Beslutning af 26de Juli 1839.

Amtsdiskrietet Beholdningerne ere solgte og Udbringendet deelt mellem Jnteressentcrna



3727.

Tabellarisk Oversigt

-7-——-akkj-eldsforhotdene i Nordre Trondhjems Amtsdistrict, saavidt angaaer Pancehæftelfer i faste Eiendomme

 

   

 

 

  

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

  
 

 

 

 

   
 

 

 

           
 

      
 

            
 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

   

 

 
   

 

 
 

 

  
                          
 

      

   

   
   

  

 

 

 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
     

 

       
 

Vedudgangenanungzz Disse Forsklivelser tilhørte følgend Ere-1119. ' 1 7 Jnedellstaaende Aar erthillgkæst saadanne Pantehæftelser for et Beløb ' , ' deune Tilgang tilhørte følgende Creditorer

6781777676 6667967 Punkk - I Qvlantfnnrrthb Trondhjems Spare- Offeatlige Casser - )Distriet hæftklfkt t 836 Eikndrm Norges Bank- Teondhjrms Spareballk. Mest-3353357 79 Privatr. 1836 1837 1838 1839 1840 9 11” Norges Vank. band og Jndketeringen Pttvate.

. tAntal Spa. 5. Antal Spo. 7. Antal Spo. 7. Antal Spl. 7. Antal Syd ajAM Spl. '5. Antal Spd 5. Antal Syd. 3. Antal Syd. 5.710016210- 970101 VII-,- 776161(376- —1'1 711041 879: 7MS771 0271647 80" 9”3
Stort-1606250131004 . . . ”732,661 42 . 35,115 - 300 - 10,281 60 86,964 102 ' 1”0,989-'33— 5,271 112 13,081 116 10,840 66 10,238 46 50,420 1· 11,025 - 600 - 3.693 40 ZZM 81

Lervigens Thinglaug . . . . 16,919 93 3,100 - 1,000 - 2,532 - 10,317 93 161 31 1,070 49 2,361 92 717 67 2,300 79 9,614 81 600 - 1-, - 2,430 - 16,765 55

Frostena Thinglang . . . 31,687 50 4,650 - 2,100 - 8,101 80 16,832 90 5,415 98 3,454 29 8,754 25 2,309 46 1,661 97 24,595 55 6,545 - 2240 7 35 - 8t675 38

Aasens Thinglaag . . . . . 37,744 81 7,835 - 3,300 - 5,528 60 21,081 21 2,029 99 2,369 59 2,056 92 2934117 3,084 31 12,470 3 1,000 - 2,308 - - - 33,692 26

Slogns Thinglaug. . . . . 125,109 104 29,810 - 13,300 - 23,582 59 58,117 45 14,208 97 12,790 76 13,202 40 9885113 60,007 8, 11,000 - 3,85 - 2,412 62 25,894 65

Vætdalens Thinglaug. . . . 170,376 20 39,974 118 22,200 - 43,905 102 64,295 40 10,444 118 7,800 63 22166101 10,546 73 60,888 60 20,800 - ,840 - ,35 - ,

Stat- og Vætdals Fogdett . 514,529 30 120,484 118 42,200 - 93,9351 257,909 31 13219119 35,757 28 61629106 37,235 2 218006100 51,525 '- 122-840 - 80-972 409 186174843773

Yttetøans Thinglaug . . . 60 =3'5',536 20 2 600 - 1 200 - 13 3,766104 44 30,969 36 15 4,142 96 14 5,176 ”112' 14 6,975-111 13 2,791 54 21,964 97 3 1,150 - 5 2,403 - 5 2,250 - 1334 322323 51

Jtldetøells Thinglallg . . . . 289 114,589 100 89 28,732 100 13 9,910 - 11 18,881 109 146 57,065 11 46 11571106 4810186 32 37 9372100 4721538 23 67,586 6, 61 23,245 - 20 315 - 7 2,813 15 105 17,398 43

Spatboens Thinglaug . . . 259 98,026 66 71 30,805 - 24 10,075 - 38 14,653 77 126 42,192 109 29 19,419 98 25 5,670 98 20 3,677 20 44 9,012 22 44,030 30 29 21,640 - 9 4,890 - 6 2101112 71 14416 67

Stads Thinglaug . . . . . 182 57,604 - 51 19,225 -, 17 8,200 - 13 3,535 60 101 26,643 26 6,519 42 19 6,948 28 19 2011418 28 5,900 74 27,485 6, 18 7,835 - 344 500 - 4 034 - 4, 72,5 65
Snaasens Thinglaug . . 129 36,886 11 25 5,315 - - - - 13 6,982 - 91 24,589 41 13 1,865 60 13 2,587 68 15 2,978 - 16 2,693 87 11,733 65 16 3,100 - - 10 1,218 - 83 24,253 65

Bedstadens og Nntnmednlseidets Th 198 76,255 3 70 32,066 96 12 6,150 - 14 5,137 - 102 32,601 27 25 8,859 65 24110284 70 -1-9 4,811 14 30:0 6,010 56 32485101 22 4,432 36 9 3,700 - 1 100 - , -

Indetøens Fogdetl . . . . 1117 418,897 110 308116744 76 67 34,535 - 33-2- 53,256 110 610 214,361 441154 52678107 143 40,854 18 124 30,457 3 178 50,981 76 127 30,319 771 726 205291 71 149 61407-36 LQZW - 33 9,117 7 484114423 22

Ovenpaa-6 Thlnglaug. . . . 123 45,680 44 26 10,145 - - - , 12 "3352 32 85 32,183 12 14 1,733 55 14 1,987 89 22 "'3',078' 94 19 3620112 21 5,103 951 90 15524 85 8 1,525 - - - - - - - I 236779 Z7
Foesnæs Thinglaug . . . . 109 47,271 50 20 6,170 - 1 150 - 20 5,732 96 68 35,221 74 19 4,847 - 7 3,808 4 24 4,111 80 20 4,559 70 14 3,610 5 81 20,936 84 1,910 - - - . 4 2,717 30 48 9,279 26

Nærø,KolvetlidsogBindalensTh. 125 43,327 38 28 10,165 - - - - 14 2,865 100 ,83 30,296 58 12 2,018 60 18 5,577 42 8 1226113 9 919 83 -1-1 1,471 75 58 11243 83 4 1,100 - -1 600 - 5 264 57 —,-7-

Naale-alene Fogderi. . . . 357 136,282 12 74 26,480 - —'1 150 - 46 11,950 108 236 97,701 24 45 8628115 3911373 15 54 8,417 47 448 9,099 95 4610,18510-07ft2l3-2-4-7-,705 12- 4,635 -'-1, 600 - 9 3014-2391 89-408 I

Landdlsttictet . . . . . 1,069,'709'””32' —2”63,709 74 76,885 - 159,112 99 569,971 991 101557101 87,984 91 10,054 36497316 53 80,640 22 471,003 6" 117,067 36-4300 - 29,051 76-M—

Kjøbstadeneeaanget 23,195 19 1,550 - - 1,696 60 19448 791 2,426 3 2,320 - 43,857 21 1,261 33 2,105 12 10969691 500 ( 4200- 900 836792 JZ
Åltltllkistrictet. . . . 1,092,904 51 265,259 74 76,885 - 160,839 39 589,920 585 106,983 101 90,301 91 103,361 57 98,577 86 82,745 31 481,9731””21 118,067 36 44,980 - 29,951 76 288,9

J acdenstaaende Aal er aslæst saadanne Pantehaeftelser for et Belob denne Afgang tilhørie følgende Creditorer - nd M Aars Udganger Disse tilhørte 00790000 6700807004

987068000706 977 saaledes de uaflysté Pame: T ond "ems S are Offentli
4 , - . , , ge Casfer og -

Diskrieti 1836 1837 1838 1839 1840 9066- Norges Bank. '8700061;7;11117k-Spare IMZJLLMMB Ptlvate. hæftelsers Belot-. Norges Bank. 7 Rbmäl 7 Jndtrtvingert Pervatr.

Antal M 5- Antal Spo. 7. Antal Syd. 6. Antal Spo. 7. Antal Spl. 5. ntal Hat-. 7773018910 7. Antal Spl. 5. Antal Sad. 6. Antal Spl. 51210101 Spl. 64 Antal Stød- Æs- 26401(377- 0 M 6378- 7.-79601 877 8
Støtoalens Tylnglaug . . . 4,534 4 1,602 96 6,822 68 5,500 42, 10,120 3 28,580 - 6,390 - - - 1,673 10 20,516 80 154,506 55 39,700 - 900 - 12,301 60 101,WZZT115

Lervigens Thillgkaug . . . . 736 - 2,262 94 638 - 177 52 882 69 4,996 95 - - - - - 4,996 95 21,567 79 3,700 - 1,000 - 4,962 so 21,683 37

Ftostens Thinglang . . . . 2,018 26 1,778 16 4,968 25 1,855 2 2,935 39 1055411490 , 150 - 700 - 7914108 45,727 117 9,705 - 7,5900 - 7439 60 438 37
Aasens Thinglaug. . . . . 1,257 16 1.417 64 391 48 3,102 14 1,180 - 7,348 2- 1,260 - 200 - 570 - 5,318 22 42,871 97 8,075 - 91400 - 47958 63 8617 99 „
Slögns Thingxang . . . . 5,532 - 12,256 84 10,551 91 13,016 97 -11,186 26 52,543 5 7,075 - 3,120 - 12137118, 30,210 60 132,574 14 33,790 - 19,030 - 17,855 ?,31 31

Vætdalentl Thinglaug. . . . 5,344 113 17,626 5 8,160 85 8,368 97 14,481 46h 5398410 7,031 - 2,300 - 12,515 32 32,138 7 177,279 99 53213118 29,740 - 35,744 70 8, 5

Stat- og Værdals Fogdeti . 19,422 39 36913119 28332 77 32,320 64 40,788 158,008 291 23,246 - 6,070 - 27,596 70-101,09.Yg 571,527 101 148,763 118 58,970 - 83,261 33 92832532 70

Yttetoens Thinglaug . . . . 10 5,430 58 10 4,179 87, 6 3,339 37 5 429 39 2 2,241 15,620 781 - - - 1 500 - - , - 32 15,120 7 41,880 39 5 1,750 - 5 1,800 - 48 6,016 104 63 33,sz- 23

Indetøens Thinglaug . . . 32 7,975 80 25 6,214 61 22 3,567 66 43 20,502 35 2610989 49,249 92 28 8,570 - 6 6,500 - 14 5,063 80 100 29,116 1 368 132,926 74 122 43407100 33 10,560 - 34 16,631 41 17 63,269112

Spatboens Thinglaug . . . 19 1,215 25 22 5,358 49 16 5,201 22 18 2,837 13 24 4,114 21,756 10 13 2,530 5 1,350 - 6 1,255 - 75 16621 40 309 120,305 61 87 49,920 - 28 11,615 - 38 45,508 69 450 4 45, 52
Stads Thinglang . . . . . 10 2,301 43 9 1,547 43 111,865 90 21 3,919 22 13 1,9421 14,570 67 14 1208112 1 400 - 2 257 - 47 9,704 75 222 70,519 - 05 22,851 8 27 12,300 - 15 3,91- 60 136 31,33 39
Snaasene Thinglaug . . . . 3 1,100 - 8 1,881 - 4 1,298 40 10 2,340 67 1 129 80 26 6,749 67 - - - - - 1 100 - 25 6649 6 170 41,870 39 41 81445 7 7 5, 9 22 81100 7 1; 238076 70Belstadensog Nnnnntdalseloets Th. 11 2,119 89 7 4,387 83 8 2,815 45 11 3,145 82 8 1,719 83 45 11,188 22 9 1,500 - 2 700 - 1 510 - 33 11778 221268 91,252 82 83 34,999 12 91-9 9,100 , 14 5,027 - 15

Inderøens Fogdell . . . . 85 23,442 55 8123568 83 6718087 60 108 33,168 18 74 24,168 3 415122435 6 6416808 112 '15 9,450 - 24 7,185-8-0L 88,990-511428 501,754 55 393161343- 112 45,425 - 141 M-37 7822M

Overhalds Thinglang. . . . 99958 111 14 4,190 91 '11 1,856 75 13 2,071 13 13 2,081 34 60 11,161 84 4 700 - -. - - 3 386 60 53 10,075 50,043 45 22 44070 - 7 - 7 9 8969 92 122" 3639; 33Foesnæs Thinglang . . . . '8 3,176 - 1 1,186 113 7 1,407 35 13 3441102 14 2,266 80 46 11,481 90 6 2,600 - - - - 5 557 40 35 8,324 5 147 56,729 44 23 5,480 - 1 450 - 49 7982 86 464 43-536 19
Nærø,KolveteidsogBindalensTh. 6 407 4 10 2,632 72 10 3,065 - 7 751 89 13 2,998 60 16 98571051 9 2,645 - - - - 2 173 40 35 7,039 65137 44,713 16 23 8,620 - 1 600 - 7 2,956 117 96 3,

Nnmdalens Fogderl . s. . . 23 -4,-541 115 28 8,010 36, 28 6328110 33 6,273 84 40 7,346 54 152 32,501 391 19 5,915 - - - - 10 1117 20 123 25,439 191M 151485 105 68 25,170-: 2 p750 - 45 13845-55MM

Lauddistriclet . . . . . 47,106 89 68522.118 5”2,949 74” 71,762 46 72,303 5 312,914 744 15999112 15,520 - 35,899 50 215,525 34 1,227,768 21 335276118 100,145 - 152,295 5 635051418

K4561105611Levunaer 1.990 71 9,221 1,1 1.904 2,1 545 , 334, 0, ”344,441 M. — 7- ·- - —

JFoehold til Gjen

. 607599719227693623032345 203313723333 325136565653763 636 496:8 Districß a”løflllccmeellG1111-1216: denne cul udgåør denne Giew matrrneæsteVchdom Sp Hæsi pöetßtxßeétjlgskylkxegåør nqler Hfæftelse

- Spy. 1: th. Syd ' ß. Syd . ,

Størdcllens Thinglallg 177,180 - 87, 808,540 - 421,548 - 1

Lcllvigens Thillglallg . 38,080 - 56,6 149,450 - 85,733 - 3

Ftostens Thinglaug 72,840 - 02,8 179,100 - 411,258 - 2

Aafens Thingkaug . . . . . 45,560 - 94,1 150,180 - 76,591 - 2

Skogns Thinglaug ..... 161,440 - 82,1 611,696 80 240,466 - 2

Værdalens Thinglaug . 190,110 - 03, 2, 797,813 40 252,474 - 4

Stør- og Værd-215 Fogderi 685,210 - . - - 2

Ytterøens Thinglaug . 73,760 - - 2

Jnderøens Thinglaug. . 276,320 - - 1

Sparboens Tlhinglallg . . 206,580 - - -

Stods Thinglaug . . . . 159,570 - , - 2

Snaasens Thinglanug 73,940 - 56,6 149,866 80 - 3

Bedstndens og Nsnnmedalseidets Th.. 136,340 - 69,1 275,596 - 1

Jyder-sens Fogderi . . 926,510 - 54,111-626-710 - 30 816,995 - -

Overhalds Thlnglang. . . 145,639 88 289,670 - 17, 408,956 - 6 - 674 3 4 74 20

Foesnæs Thinglang 76,476 115 ”74, 240,293 40 23,6 81,793 - 0 - 551. 1 15 102 104

Nærø, Kolverefds og Bindalens Th. 114,941 24 38, 303,873 40 14,7 84,287 - 53 - 664 1 1 67 38

Nanldalens Fogderi. 307,057 107 49, 833,836 80 18,1 275 036 - 55 - 1890 1 80 17

Lauddlstractet . 1,918,777 107 63, 5,157,326 80 —57'23,2',2,80'07-1- 53 10111,230 - 37-40

Kjøbstaden Levanger Assurunce 47,640 - 4,8 ' . ' '

mtsi ZM . . . 15,157,326 80 23, 2,280,071 3 10111,230 - 1.09 40 



Foruden de paasmedfpølgende Liste anførte Rettelfer blivezendnu følgende at jnærkæ

Side 8.2. Linie 31 fra oven staaer 1,203,7x)0 læs-55123243709-

—” 14 «—'423 V 77

- 15' —' 18 „ „

— 18 -- 6fra neden

— 21 -- 18 fra oven

- 25 - 4 „ „

- 32 — 134. 9) v

— 32 — 17 „ „

—.32 — 25 „ 3,

— 34 - 5 frq neden

-

—

mind”re læs: vundne?

Deels læs: Derhos

ànvendelig lees: almindelig

1741 læs: 1791

meget læs: noget

efter Middeltallet af læs: i

1830 læs: 1809"c

1830 læs: 1839

hyppigere læs: hvppigen
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