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Aftryk

af den norske Regjerings underdanigste Foredrag til Hans

Majestæt Kongen, dateret 277" October 1847.

 

Chefen -"so'r”Departementet for det Indre,

Statsraad Stang, har underdanigst foredraget

Følgende

Da de ved Hans Majestæts naadigste Re-

solutioner as 11te Octobe1 1825, 10de September

1827" samt-23de December 18397besalede ermaa-

rige Beretninger fra Amtmændene angaaende de

dem anbetroedeDixstricters økonomiskeTilsland sidsie

Gang-afgaves ved Udgangen as-Aa1'et'1840, saa-

paalaa det de civile Overøorigheder at indkomme

med-lignende Beretninger ved-- Udgangen as. Aaret

1845.. sFra samtlige Amtmænd ere ”disse Beret-

n"inger-Uè-:me:d tilhørende Tabeller snu ”sindkomne, og

idet Departementet herved tilladerxtsig at ' frem-'

lægge disse, sknldesjman, næst« at bemærke, at

111an9sor5sat vindeTidéxallerede har iHenhold til

K·'d--ngelig naadigstsNesolutionas 23 December 1839

ladet selve Beretningerne trykke in- enig-180, 1111-

dexrdanigstsledsage disse med følg-ende Oversigt an-

gaaende --:.S;)jigets, vigtigste ”Næringsveie og økono-

miske Tilstand i Almindelighed i Femaaret 1840—

18452 Departementet skylder derhos underdanigst

atigjore1opmærki9m paa,latGrunden til at denne

Onersigx saa seent sremkommerer den,'at Beret-

ningerne -3srazfler,e, Amtmænd førstç indkom til De-

partementethenimod Slutningen as forlige Aar,

ogdensdste endogikke følend i Mai Maaned '

d.A., og ser-inden samtlige Beretninger vare ind-

komne vçardetikke gjørligt at lægge den sidste

Hannd paa nærværende Arbeide„

Afde vigtigste Rælingsveie skal-Departe-

tis-entet førstxomtale Antdbrnget Uagtet dette paa

slereSteder endnu staaetpaa et lavt Trin og

ingen isinesaldende Fremskridt har gjort, hvottil

Grunsdensxerx deels-- Almuens Vedhængen Lved ”det

Gamle,"'deects lokale og climatiske Fotholde,'3' der

paamange Stederikke tillader Iordfolbed1in-

ger i detStørre, deels i manglende Udskistning;

deelsiAlmuensForkjællighed for andreRætingss

veie-;L:'saas'om7' Fiskerijx ”overdreven-' Skovdrist, paa

sine Steder Leverance og Kjørsel af Kul og andet

Blændematerial s01 Værkelne,m. v., saa maa det

paa den anden Side dogelksendes at gotdbru

get paa mange Steder har i denhelomhandlede

Petiode gjort betydelige Fremskridt, ligesom Ly-

sten til at blinge denne Hovednæungsvei til større

Fuldkommenhed nu næsten overalt spores, saa at

Udsigterne for Fremtiden i dennes-Henseende mær-

keligen have forbedret stg. Det forløbne Femaar

har ogsaa for Jordbruget været meget fordeelag-

tigt., idet Korn- og Høhøsten i samtlige-Periodens·

Aar gav et godt Udbytte, der har været Land-.

manden et kraftigt Opmuntringsmiddel til at”an'

vende Møie og Flid paa Udvidelse .dg Forbedrin-

geraf Jordbruget, ligesom det ogsaa har sat ham

istand til ved pekuniære Midler at virke i denne-

Retning; En stor Deel Jord er derfor i det sor-

løbne Femaar bleven opryddet og opdyrket til Ager-1

og England. ”Ifølge den as Professor Schwei-

gaard ”i hans Statistik opstillede Beregning skulde

Agerlandetester den i 1835 angivne Udsæd ud-

gjøre 397,355 Tønder Land eller 27:53- Q Mile,

hvortil han sor Brakland, Ekre oganden util-

saaetAgerjord, .forHave-, Hamp-, Liin- og .'.H3um-

l”eland samt som Berigtigelse af. Udsædens Stør-

relse tillægger omtrent end.sTredi-edeel,' ”hvorefter

udkommer omtrent-37 geogr. 1:2 Mile Agerland.

Følger man den as ham benyttede Beregnings-

maade, skulde der i 18451 Landdistricternevære

ti-liaaet.x:.

2,233 Tønder-Land med Hvede

14,111 do.:”' do..- .-- Rug.

.102,21.73do. do. — Byg.

56,044 do; do. s— Blandko.rn.

215,542 do do.. — Havre.

8,848 do do. — -,Erter.

113,061 do. do, — ,.Potetes.

 

lf512,056 TønderLand eller omtrent 352

Mile. Lægger man nu ". hert1l for den Jord som

deels er utilsaaet som Brakjord, eller som tilsaaes

1
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med anden Udsæd end den, som er tagen med i

ovenstaaende Berçgning, saasotn Haveurter, Hamp,

Liin og Humlexjfjsamt som Berigtigelse af Udsæ-'

Deel — og meer kan folmeenn —

lig ikke tillægges, naar bemærkes, at Opgaverne

skjønt de vel?"'"

dens Støi”blelse-

ovei Udfædens Størielse 1 1845,

maa ansees lave, dog maa antages for paalide-

ligere eller at komme det vitkelige Forhold nær-'

mere end de lignende Opgaver af 18302- saa

faaer man ud, at Agerlandet i 1845 skulde ud-

gjøre 597,399 Tønder Land eller omtient 4174

geogr. JMile Det opbrudte Ageiland iTids7

riimmet1836-4845 skulde altsaa beløbe til om-

trent 42 II MilMller 2:1- 8 Mile i hvert Fein-

aar', hvilket ogsaa omtrentlig stemmer med de fra

Amtmændene modtagne Opgaver over op”brudt Ny-

land, hvorefter dette iFetnaaret skulde udgjøre

omtrent 26000 Tønder Land eller henved 2 geogr.

J Mile. Regner man nu for Femaaret 1836-

1840 opbrudt omtrent ligesaameget og hertil læg-

ges det Agerland, sosn optages af forhenværende

England,„saa bliver Tilvæxten af Agerland ome.

trent som ovenfor angivet. Størst har Opryd-

delsen af Agerland (1 det forløbne Ovinqvennium

været i øvre Rommerike, hvor der antages at være-

opbrudt omtrent 3000 Tønder Land, ligesom der

ogsaa selv iDistricter, hvor Skovdrift eller Fi-

fkeri maa ansees som i Vigtighed sideordnet

Agerbruget, er opryddet ikke Ubetydeligt f. E. i

Soloer og Odalens Fogderi, Iarlsberg og Laur-

viks samt Romsdals Amter, nemlig respective

950, 1955 og 1200 Tønder Land. Forøvrigt er

det især i Akershuus Amt, Soløer og Odakens

Fogderi af Hedemarkens, samt i Buskeruds og'

Ningerike og Hallingdalens Fogderi af Buskeruds

Ami, at Forbedringernes Spor ere kjendelige,

idet det 1 disse Districter er bleven mere og mere

almindeligt at indføre det saakaldte Vexelbrugxat

anskaffe sig forbedrede Agerdyrkningsredskaber '-'(de-r

især bestaaei at Plougen har faaet en ,l)ensi'gts-

mæssigere Construction, Anvendelse af Hyppeploug

til Rensning af Potetesagrene saavelsom Exstirx

-pator, Riilleharv ogk Tromle) og at anvende en

større Omhyggelighed ved Gjødningens Bearbei-

delse. I Smaalehnenes Amt er iOmegnen om-

kring Moss Mergel blevet anvendt til Gjødning,

og har en Privatmand ladet en kyndig Udlæn-

ding komme dertil for at veilede i Omgangs-

maaden hetmed. 1

De paa-flere Steder værende Sogneselska-

ber eller Landhuusholdningsselskaber have i den-

ne Periode kiin udviist liden eller ingen ”Virk-

somhed i den heromhandlede Retning, med Und-

tagelse alene af dei Romsdals samt Redenæs

lisgtetden saaledes 1 sidsteFeinaarharvæk-et ·

og Robygdelagets Amt værende, hvorafdet-'91

nævnte iPeriodens sidfte Aar har ladetenAgro-

nom 1 Sommermaanederne reise omkring i 21111154

districtet for at veilede Almnen.„Derimodhat

 

8 det foi privat Regning drevne Agerbrugssemina..

rnun i Iarlsbeig Fogderi fremdeles været iVirkst

somhed, og er der fra samme dimitteret 30 Ele-

ver, hvoriblandt 20 af Bondestanden. Overalt

gjøi man1igßore Forhaabninger og denvist-1111

ikke uden Grundom de Iordbrugsseminariey s'"jm”  
4 ved Statskassens og CommunernesTilskud deels

allerede vare deels ville blive oprettede 1 de fleste

Amter. Ved Udgangen af 1845 vaie saadanne

Seminarier satte i Gang i Akershuus og Qtoens

dals Amter. Efterat der nemlig ved sidsteS

thing var bleven bevilget 4000 Spd.. aarligacs

Statskassen til Oprettelse af Landbriigsskoler,

hvilken Sum efter, Omstændighederue skin-desor-

deles mellem Amterne og iForening 1111221111180

communernesTilskud danne Grundvolden til diçe

Institutioners fremtidigeBestaaenog Buk-somhed-

have de sleste af Rigets Amtsformandskaber be

sluttet Oprettelsen af saadanne Skoler,og viser

den -B,eredvillighe-d,:zhvormed de fornødne Tilsknds

 

·' fra Amtstommunernes Side ere blevenbevikgede,

at disse have indseet og erkjendt Nytten af saa-4

danne agronomiske Læreanstalter. Man tør dets-!

for maaskee antage, at Agerbruget i de i denne

Retning vigtigste Dele afs.La-ndet besendferßsigssis

en Overgangsperiode, og at den nærmeste Frem

tid vil blive af særdeles indgribende Betydning

for ordbruget.

Jornindførselem der efter Gjennemsnit as

Aarene 1830-1835 udgjorde 794,000 Tønderog

1 1836-1840 1,)61,000 Tønder, l3ar1" 2eg: t-

omhandledePeriodeudgzort 997,600 Tønder aarit )

  

  

  
dre end1detnæstloregaaende, l3Æiltet12111

Giunö1atsamtligeAar iOvinqvenniet1

1845vare godeKornaa1, medens Aarene18364-31

1840saagodt som alle vare Misvæxtaar,saahar

den dog sammenlignermedIndf”k « LMW

aaret 1830-1830forøgetsjgmed21111111111-26.124

hvilken ikke ubetydeligeFoiøgelse tildeels1211323437114

sees foranlediget veddenstærkçHMndevunsbrLg

den3s2m især i Periodens 2 11 3 sidste 2lar har

fundet Sted, da en Mængde BrænderiEiere af

Frygt forforøget SkatpaaProdnttionen sorte7

rsede Driften saae meget som muligt-, saafçsogzÆd

det-'- Opsving Ølbryggerierne i flereBoerhgvozthçz

get,hvorom mere nedenfor. Thi at Agerbrns

get er gaaetfremad, viser sig ogsaa, naarsees hen

til Udsæd og sandsynlig Avl saaledes somdenne

ved de. to sidstafholdte Folketællinger..,er.dleMx
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opgive-14 Udfæden udgjorde nemlig.

- ;2 'ede.R11g.B1)g. Blandkorn. Havre. Erter. P:tetes.

, . - 8Td1. Td1. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.

es--.31835 . ”1,323 8,603 82,211 54,681 265,412 6,512 306,474.

3.1571845- 1699 10,684 102,576 70,110 324,248 8,860 457,820.

”og Avl efter Udfædcns Fradrag:

Hvede Rug. Byg. Blandkorm Havre. Erter. Potetes.

, Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.« Tdr. Tdr.

ist-1835 8,517 67,049 407,501 269,015 1,017,175 26,793 2,024,941.

1418-15 ”12,273 91,708 585,599 373,427 1,357,990 40,801 3,060,681.

Deirchhetsle Korn- og Potetesavl i 1845 var i Almindelighed er aarvisfere end af Korn, deels

fa-aledes„. 665,715 Tønder Korn og 1,035,740 Tøn-

det Potetes større end i 1835.

Med Sædealtetnes indbyrdes Forhold er

der ligesaalidt i dette som i fotrige Femaar fore-

gaaet nogen væsentlig Forandring.

: Havre, Byg og Blandkorn er fremdeles Ho-

vedsæden, medens Rugsæd ikke er saa almindelig

udbredt ”som ønskeligt er, hvortil Grunden angi-

ves..atvær:e„at denne Sæd deels kræver mere

Gjødning, og Ageren, hvori den skal nedlægges,

ein-omhyggetigere Bearbeidelse end Bonden i Al-'

mindeligheder istand til at skjænke samme, deels

aitden simple Jorddyrker ikke synes at have Leilighed

til- at lade den Jord, hvori Vinterrugen skal ned-'-

læ'gges, ligge brak hele den foregaaende Sommer.

Nugens Dyrkning drives især iAkershuus, Smaa-

tehnenes, Hedemarkens og Christians Amter, hvor

Udsædenftden 1835 er forøget med respective 23,

31, 32. og 26 pCt., medens den i Jarlsberg og

Laurviks Amt endog er gaaet tilbage, idet Udsæ-

den, der i 1835 var 596 Tønder, i 1845 l”un var

581Tønder. Hvedeavlen har i det Hele taget

kunsshavt en Ubetydelig Fremgang, da Udsæden

for det hele Rige'kun er forøget med 28 pCt.

Jflere Amter f. Ex. S11·1aalehnenes, Hedemar-

kens og Cl)ristians, hvor Udsæden i 1835 var re-

spective-248, 45 og 32 Tønder, er deni 1845 kun

angivet til 196, 19 og 28 Tønder, medens den

i. andre, som B11skernds,Jarlsberg og Laurvik

samt Redenæs og Robygdelagets, er forøget med

respective '72, 39og 409 pCt. De Egne, ihvilke

Byg og Blandkorn have Overvægt overHavren,

ere de høist beliggende Fjeldbygder og de længst

mod Rordxliggende kornplodncerende Disiricter,

og derhos i enkelte andre Dele af Landet f. Ex

Tzoten,Ringerike samt Redenæs og 91obygdelagets

Saaledes var Udfæden i hele Christians Amt i 1845

39,440Tønder Byg og Blandkorn, men kuns 2085

Tønder Havre, og i Nedenæs og Robygdelagets

Amt7600 Tønder Byg og Blandkorn, men derimod

kun 1311 Tønder Havre.

Herløbne Femaar har Potetesavlen gjort, hvortil

Grunden formeentlig er, deels at Høsten deraf

Størst Fremskridt i det

at Udbyttet, Uagtet det mindre Næringsstof de

indeholde, er langt større end af nogensomhelst

Kornsort paa et lige stort Stykke Jord, hvorfor

de mindre Jordeiere og Huusmænd, der have ube-

tydelige Iordparter at disponere over, hellere vælge

at benytte disse til Potetes end til Korndyrkning,

deels endelig deri, at der saavel i Kjøb- og Lade-

stederne som ved de paa Landet værende Bræn-

derier stedse haves et godt og sikkert Marked for

denne Rodfrugt. J 1835 udgjorde den sandsyn-

lige Avl af Potetes som ovenanført 2,024,941

Tønder og i 1845 3,060,681 Tønder eller 1,035,740

Tønder meer end i1835. Regner man nu at et

Menneske aarlig behøver 271,- Tønde Nug, saa

skulde, naar 1 Tønde Rug antages at indeholde

det samme Ræringsstof som 3 Tønder Potetes,

Potetesavlen i et godt Aar afgive Næring for

408,090 Mennesker eller for 138,098 Menne-

sker flere nu, end i 1835. I sidstnævnte Aar over-

steg Kornudsæden Potetesudsæden med 112,268

Tønder, men i 1845 kuns med 60,357 Tønder,

og forholdt Potetesudsæden i det hele Rige sig i

1835 til Kornudsæden som 3:4 medens Forhol-

det i 1845 var som 9: 10. I størst Misforhold

til Kornudsæden staaer Potetesudsæden i Nedenæs

og Robygdelagets Amt, hvor denne forholder sig

til hiin som 2: 1, og i et enkelt Præstegield nem-

lig Dypvaags, udsaaes der endog 1000 Tdr. Po-

tetes, men blot 20 Tdr. Korn aarlig. Det er.

især i Akersh11us, Smaalehnenes og søndre Ber-

genhuus Amter atPotetesavlen har tiltaget, hvor

nemlig Udsæden i 1835 var respective 28,201 Tdr.

24,850 Tdr. og 15,653 Tdr., i 1845 derimod

50,491 Tdr. 44,399 Tdr. 25,281 Tdr., medens

Forøgelsen hllgr været mindst i Lister og Mandals

og søndre Trondhjems Amter. Det er især i

Omegnen af Christiania, Moss og Drammen, at

Potetesavlen er almindelig udbredt, og fra Aker

og Follong Fogderi alene antages der aarlig at

afsættes omtrent 100,000 Tdr. Det yttres iBe-

retningerne, at den forøgede Dyrkning af Potetes

ikke antages at have nogen skadelig Indflydelse

paa Iordbruget, fordi de Egne, hvör den drives-
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stærkest, iAlmindelighed have let for at skaffe sig

Gjødning fra 'Byerne, medens det paa den anden 1

Side formeentlig ikke kan nægtesz at Udbyttetsä

Anvendelse til Brændeviinsbrænden maa idetmind- 7

ste iEgne, der have Vanskelighed”for at- forskaffe '

sig Gjødning, virke hemmende for Jordbruger,

saasom derved vindes kun ubetydelig Gjødning, ”

og atdet vilde være gavnligere om det Qvantum

Potetes, der afsættes til Brænderierne, anvendtes

til Kreaturføde. Imidlertid antages de ved den

senere Lovgivning anordnede Indskrænkninger i

Brændeviinsbrænden at ville medføre, at Potetesy

avlen paa sine Steder behørigen indskrænkes

Hvad Production og Behov i de forskjellige

Districter afLandet angaaer, da antages det, at

Smaalehnenes Amt brød-føder stg hvad Korn an-

gaaer, hvorimod der afPotetes afsættes omtrent

150,000 Tdr. I Akershuus Amt antages Korn-

avlen at give et Overskud af 8000 Tdr. og. Po-

tetesavlen 110000 Tdr. Hedemarkens Amt har

Overskud af Potetes, men ei af Korn; thi uagtet

HedemarkensFogderi, der ansees for det bedste

Korndistrict iLandet, antages at afgive et Over-

skud af 3813139000 Tdr.-Korn, saa er dette Over-

skud ”dog ikke større end at det tiltrænges af Amtets

2de øvrige Fogderier, især Solør og Odalen,

der aarlig tiltrænger en Tilførsel af 30000 Tdr.

Korn. Ogsaa Christians Amt antages i gode

Aar at brødføde sig med Korn, hvorimod der af

Potetes afsættes en betydelig Deel til Brænde-

riernes J mindre gode Aar tiltrænge dog de

Egne af Amtet, der behøve Korntilførsel, nem-lig

Gudbrandsdalen og Valders, et større Qvantum

end det Overskud, som de bedre KornegneToten

og Hadeland k11nne.afsee, og hente hine det Mang-

lende fra Trondhjeun Veblungsnæsset, Lærdals-

øren, Christiania og Drammen. Jarlsberg og Laur-

viks Amt antages ogsaa iAlmindelighed at brød-

føde7sig. Lister, Iæderen og en Deel af Ryfylke

har Korn til Salg. I Trondhjems Stift er det

især Egnene om Trondhjems Fjorden samt hele

Stør- og Værdals Fogderi, der have Korn til

Salgs, og Ørkedalen til eget Behov. De øvrige

Dele af Landet tiltrænge i mere eller mindre Grad

Tilførsel af Kornvarer.

Udskistning afFællesskab synes ikke at have

gjo1t videre Fremskridt Vel angivesder i Pe-

riodens Løb at være udskiftet ·i det hele Land

omtrent 2,500 Brug, men da Udskiftningerne fore-

tages uden offentlig Control og i Almindelighed

blot ved nogle af Vedkommende selv valgte Al-

muesmænd, kan den anførte Opgave hverken an-

sees bestemt eller paalidelig. Ved Landskattens

Ophævelse er detTvangsmiddel, som Loven inde-

holdt til Udsksifsmingens Fremme-7 boetsatdetsse

Jordeiendommenes ”Udstyknieeg skjan : ikkeanta

ges at gaasfrem med saa fraske-3:Skridt- somçssttdet

i· Almindelighed troes-4: Ifølge -„-::dei.Med Femte-aris-

beretningen fulgte Opgaver skulde-s.Jordbrugenes

Antal i Riget,medUndtagelseaf' - oxgVesst

Finmarken, udgjøre omtrent 112m, og disses

Matr. Skyld 240900Skylddaler,?x I 183.5 top-

gives Antallet til 103,192, Tilvæxten iß Tiasaret

1835-4845 skulde saajedest udgjøre 8,808 Stykker

eller 8, 5 pCt., medens-' Landbefolkningens Forøgelse

i samme Tidsrum-har udgjort 9,2545.pCt..

RVed det fremadskredne Salg af 8det benesi

cetede og det saakaldte Proplietærgods er Lellætr

dingernes Antal, der i 1835 udgjorde 30,568,

bleven nedsat til omtreut25000, som detudgjorde

ved Udgangen af Aaret 1845. 2( 8 .

De saakaldte Bygde1nagasiner, der erebe,

stemte til Udlaan afSædekorn i korntriangeAar,

ere som en Følge ”af-”de gode-”Kornaaysome

rioden har havjt,iog fornemmelig paa”Grundxiaf

den mere og mere-udbredte Formening omderes

Uhensigtsmæsstghed, Aar for Aar-,„.for111indsked1e,

idet Kornbeholdningerne ere realiserede og ·.9detçher-

ved udbragte ”Beløb anvendt- tilandre forve”d-

kommendexCommune gavnlige Øiemed. ”Antalleh

der ved Udgangen af 71840 udgjorde 216med en

Beholdning af 87660 Tdr.Korn, hvoraf iOp-

lag paa Magasi11erne 181491 Tdr.., var i 1845

gaaet ned til 137 med en Korubeholdning af 51,898

Tdr.., hvoraf1 Oplag paa Magasinerne omtr. 27,0"

Tdr.” At Oplaget i Magasinerne uagtet-disses langt-4

mindre Antal erstørre nu end det var 15123840,

maa ogsaa tilskrives de indtrufne jevne Korn-Takt

idet nemlig det Meste af det udlaante og udestaak

ende Korn ser bleven iindbetalt i de senere Aars

At de endnu tilværende Byg-demagasiner efterhaanè

den ville aftage og tilsidst ganske sløisesjsxeratam

tage, da de i flere Henseender ikke svare ttilHene

sigten, saasom Korn-i og for stg er. etdsletLaanee

middel, deels paa Grund af dets sluctuerendedPrix

ser, deels paa Grund af dets forskjellige relative

Godhed. Ofte hænder det ogsaa,-a-·t Kornet-smuk

ligger i Magasinerne i længere .Tid,.37 hvilket igjen

bevirker betydeligtTab ved Indsvinding tog-Be-

dærving samt Omkostning med KornetssRense

ning. Hertil kommer, at Laantagerenofte foruden

den høie Rente, han maa svare afMagasenkotn

(næsten overalt 1 Skp. as Tønden eller over 12

pCt.), ofte taber den laante Capital, da Kornet

ofte viser sigxtltjenligt til Sæd.

Forøvrigt staaer under dette Afsnit kuns-sejle

bage at bemærke, at 3ligesom Liin- og ”Hampavlen

 

  



   

 

tedeteergaaentlldage, hvortil Grunden for-

."k”-',-'g3.11saa-:-:'"Jges1 de udenlandske Liin- og Bom-

1”nidstøe'ers1:2Bççteghed, da det ikke, uagtet de

""1'1ume'vlrkede Tøiers elkjendte bedre Qvalitet, kan

lønne sigat concurrere ”med de udenlandske, saale-

des erogsaaHmnleavlem derkfor flere Distrikter

373474 Vigtighed,astaget Saaledes er i Vikør

Præstegjeld1Hardanger, h13or 5enne Avl fordum

IMIeen betydeligNær1ngsk1lde, denne aldeles

ophøie formedelsten Sygdom, som tilintetgjo1de

PeantensI Haugeurters Dyrkning kan heller ikke

siges at vær-e gaaet fremad, ligesomBeretningerne

heller .-i-:kke· udvise. ”sat noget Væsentligt er gjort til
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Frugttræers Forædling eller Haugevæsenets Op-

komst i andre Retninger.

Fædriften hal, som en Følge af at ethvert

af Periodens fem Aar har været gode Foderaa1,

forsaavidt Antallet af Kreaturerne angaaer, været

i en blomsirende Tilstand, hvilket de i denne Hen-

seende under sidsteFolketælling meddeelte Opgaver,

sammenholdte med de lignende af 1835, udvise,

og at Forøgelsen især tilhører Decenniets sidste

fem Aar er utvivlsomt, saasom der i de fem første

Aar indtraf flere slette Foderaar, hvori Kreatur-

holdet ikke betydeligt forøgedes I1835 var Krea-

turholdet opgivet til

Heste. Stort Qvæg. Faar. Gjeder. Sviin. Reensdyr.

113,163. 644,414. 1,028,945. 184,518. 79,874. 82,225.

q1192118315 . . '. . . 131,894; 842,568. -1,447,274. 290,950. 88,637. 90,273.

X'39',F1;5Lrøgelsenharsaaledes værer 18,731. 198,154. - 418,329. 106,432. 8,763. 8,048,

' ' eller 17.pCt. F. 31,pCt. 41 pCt. 58 pCt 11 pCt. 10 pCt.

LAkUZFædriften-11Periodens Løb-' har gjort gode

Fremskridt, viser Lden 9 ovenfor meddeelte Oversigt

over LKreatuthvldets”Forøgelse'i de sidste '10 Aar,

samt bekeæftesdesudenved følgendeOpgave, der

viser, z at LLJndførselen ”af Fedevarer fra Udlandet

har været større i de næstsidste end i desidste 5

Aar, og det Uagtet Kjøbstadsbefolkningens Forø-

gelse. Efter Gjennemsnit af Aarene 1835—18430

blev der nemlig indført

Smør. Flesk. Kjød. Ost.

S (513 S S

) 1,267,617. 332,353 517,557. 536,127.

'99y'v"de1mofo 1 Tidsrummet 1840-1845 1,133,130. 519,742. 367,909. 516,332.

Uagtet de'-Fremskridt, Fædriften saaledes har

gjort i-. qvantitativ Henseende, vides ingen væ-

sentlig Forbedring at være gjort iProductets Til-

beredelsesligesaalidt som med Hensyn til Racernes

Forædling ' Hvad saaledes Hesteracen angaaer,

dta er xvistnok forskjellige Forsøg anstillede ved An-

skaffelse ysaavel af Fuld- og Halvblodsheste som

afiHeste ”af den ægte gudbrandsdalske Race til

Beskelerezx ligesom der ogsaa paa Gaarden Jer-

kin577 i” det Rordligste af Lombs Præstegjeld paa

Dovre er ”med Understøttelse af det kongelige Sel-

skabxfoerorges Vel anlagt et Stutteri, hvortil

Hingster ere, anskaffede af den som bedst anseete

indenlandske- Race,x nemlig ”den saakaldte Fjord-

racesra ide-· indreBygder af Rordfjord og Sønd-

møsry men· detteAnlæg er imidlertid endnu for

nyt-] til at det-kan afgjøres om hvorvidt det sva-

ret-33111Hensigteneller ikke. Af norske Heste er

efter Middeltal for de sidste 5 Aar søværts aar-

leg udført 41, medens sder over Landværts-U5før-

seleni ingen Optegnelse haves, og kunde denne Ud-

førselngistnok blive-' betydeligere, 1 naar meer Vind

lagdes paa den havende Races Forbedring-

Til Forædling af Qvægracen ere ogsaa paa

enkelte Steder anskaffede danske, hollandske og en-

gelske Køer, men om disse kunne ansees hensigts-

mæssige for vore locale og climatiske Forholde, sy-

nes tvivlsomt. Ogsaa til Faareracens Forbedring

har derpaa forskjellige Steder været anskaffet Elec-

toralfaar, og uagtet de gjorte Forsøg paa nogle

Steder angives at have havt heldige Følger, an-

tages de dog nok i Almindelighed at have ledet

til det Resultat, at Electoralfaarene ansees uhen-

sigtsmæsstge for vort Land, da de ere af en sped-

lemmet svagelig Race, der fo151er megen Omhu

og Pleie, for ei at blive syge.

Forøvligt gjælde1 om Fædriften i det Hele,

at den langtfra vises den Omhyggelighed, den

fortjene1, hvilket isæ1 gjælder Kreaturernes Be-

handling. De forskj ellige indenlandske Qvægracer

synes nemlig ikke, at tiltrænge anden Forbedring

end-en bedre Røgt og Pleie, og det er at haabe,

at de nu oprettede Landbrugsskoler ogsaa i denne

Retning ville have en gavnlig Indsiydelse.ç

f Endelig fortjener at paapeges den Udvidelse,

Fædriften har erholdt derved, at Reensdyr ere

forflyttede til Høifjeldene omkring paa forskjellige

Steder i Landet, hvor Reensdyrmofe, der udgjør
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Dyrenes meste Næring, skal sindes i Mængde.

Forsøg hermed ere gjorte i GusdalsPræsiegield -

Gudbrandsdalen, forskjellige Ptæstegield i Num-

medal og Sandsver samt Hallingdalens Fogdeii

iBuskeruds Amt, i Voss, Gravens, Kinnseiviks

og Vikør Præstegjelde samt Iondals Sogn i sen-,

dre Bergenhuus Amt, samt i Lyster, Urlands og

Lærdals Præstegjelde i nordie Bergenhuus Amt.

Resultatet skal have været meget tilfredsstillende

og synes at have godtgjort, at climatiske Forholde

ingen Hindring lægge iveien for Dyrenes Tillæg,

og at Reensdyravlen, der kan drives ved Siden

af og uden Afgang i den øvrige Qvægavl, giver

Eierne god Fordeel.

Uagtet Heste- eller Qvægsyge ikke kan siges

i Perioden at have været almindelig, har dog i

enkelte Egne af Lister og Mandals samt Stavam

ger Anit Skab blanthaarene viist sig, og”iMan-

dals Fogderi endog anrettet betydelig Skade, lige-

som i det Østenfseldske enkelteTilfælde asX Snive

blandt Hestene har fundet Sted.

Zkøvdrift.

) De slette Conjuncturer, som iBegyndelsen af

Femaaret nedtrykte Priserne paa de Udenlandske

Markeder, medførte, at Skovdriften i de Egne,

hvor denne kan ansees som .Hovednæringsvei, var

lidet lønnende, idet hverken Producenterne, der

paa Grund af det Afhængzgl)edsf
ærk)old, hvori de,

stode til Trælasthandler
nO vare tvungne til at aa-' :

virke omtrent det samme Qvantum som sædvan-

ligt, eller Udskiberne havde nogen videre Fordeel,

og lede mange Handlende betydelige Tab. Først

i 1843 begyndte Priserne i Udlandet at hæve sig,

og i 1845 bleve endog Forholdene for Trælasn

handelen meget giinstige.

forceredes Tømmerdriften, og aldrig har Trælast-

udførselen her fra Riget været saa stor som i sidst-

nævnte Aar. Udførselen, der i 1841 beløb til

266,744Læster, 51842 263,972, i 1843 t51267,257,

i 1844 til 265,714 Læster, udgjorde nemlig i 1845

286,439 Læsten

De forbedrede Forholde i Udlandet dreve og-

saa iPeriodens sidste Aar Priserne op inden Lan-

dets Grændser, saa at de i 1845 siode omtrent

50 pCt. høiere end i184l. Tømmerets Fremdrift

bliver imidlertid Aar for Aar besværligere, da de

Skovtracter, der ligge Vasdragene nærmest, iAl-

mindelighed ere saaledes medtagne, at de ikke mere

kunne afgive til Hugst skikket Tømmer, hvorfor

man maa ty til de mere afsidesliggende Skove,

hvorved Driftsomkostningerne forøges.f Ræsten

overalt klages der imidlertid over en forvidt dre-

ven og ufornuftig Hugst, og som en Følge deraf

Som enFølge heraf
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forhenskoviigeGaarde nnGangs-eMen

Brænde Dette sørge-7:4 eRefuxhar

Rod i denaldelesubundneRaadighedEirene-

haveover Skovene, idet de hugge uden Hensyn

til Træernes Størrelse, ligesomde ogsaasælge

Skove til Udhngst paa visse Aar, hvortil Eier-te-

lade sig lokke ved at komme i Besiddelseafeç13

Capital uden videre Uleilighedeller Resikjo, deels

i: Odelslovens Bestemmelser, idet sde, som frythe

for Odelsprætensoner, aldeles udhugge Skoven,'

førend Tart optages. Vel har denne Frihed iat

benytte Skovene efter eget Tykke bragt megen

Rørelse og sat mange Hænder i Virksomhed ide

Dele af Landet-, hvor Skovene ere af nogen Be-

tydenhed, og ved den temmelig høie Arbeidslvn

bidraget tilForbedring af Almuens Vilkaar,men

disse Fordele kunne neppe opveie det Nationaltab,"'

Skovenes Tilintetgjørelse medfører, og det for-i

tjente vistnok en alvorlig og omhyggelig Overvei

else, om det ikke skulde være hensigtsmæssigt ved

Foranstaltninger fra Statsstyrelsens Side atsuge

modvirket, saaledes som i Sverige og russisk Flin-

land skal være Tilfældet, den nu stedfindende hen-

synsløse Redhuggen af unge Træer, hvorved Skoe

ven saa særdeles medtages.

' I Smaalehnenes Amt er Skovdrift kunaf

Vigtighed for enkelte Præstegseld, ligesom den i

Akershuus Amt heller ikke længer er af nogen

Betydenhed; thi her haves vel endnu ienkelte

Distrikter f. Ex. Hurdalen, Eidsvold og nedre

Romerikes Fogderi betydelige og vel fredede- Skove;

der eies især afTrælastudskibereiChrisiiania·, men

i Almindelighed ere dog Skovene aldeles udhug-

gedexdaden høie Pris paa Brænde bevirker, at

Træerne nedhugges førend de have naaet den til

Tommer nødvendige Størrelse. I Hedeinarkens

Amt er derimod 7 Skovdriften af støtrst Betydning.

Her findesrige Skovtrakter især iSolør og Odin

lens samt Østerdalens Fogderier. Fra hele Arms-

districtet antages der i Perioden at være prsdtii

ceret til Salg omtrent 298,000 Tylter Tvmérnerj

og anslaaes den Brand-Indtægt, derertitflth

Amtet af Tømmerdriften, til omtrent 14607000

Spd. Ogsaa herile efter Amtmandens Erklæ-

ring Skov-ene Dag for Dag deres Undergang

imøde, idet Skovene hyppigen nedhugges-forfode,

ialt Fald indtil Minimum af de givne Dine-enk-

sioner for udsalgstømmer.s Der gives imidlertid

enkelt Undtagelse fra Negelen,wog i Særdeleshes

udmærke StorelvedalensSkoveiere sig- ved—:'en Afve-

nuftig og hensigtsmæssigBehandling .a'.f-”dM-i

Skove. Ogsaa i Christians, Buskerudstratsi

 



veeg-1131111113 Jarlsbergs og Laurviks Amter har der i

:—eri::oden.været aavirket overdrevent og paa samme

nfvrnnftige Maade, hvo1for Klager ovet Skovenes

Førnngelse ogsaa i dlsse Distr1cte1 e1e almindel1ge

Træarterne, der fornemmelig ere Gjenstand

forUdførsel, e1e i hele det Østenfj eldske Furu og

Gran, i det Vestenfjeldske næsten alene Fur11,

hvorunod i det Ro1denfjeldske G1anen igjen e1

det almindelige lidskibningstø1111ner. Fra Brats-

berg Amt vest ove1 til Stavanget Amt findes

Egeskove, hvoraf imidle1tid Intet uden Balken til

Udlandet udføres, da Alt, hvad disse Skove kunne

afgive, fotbruges ved det i Pe1iodens Løb stærkt

drevne indenlandske Skibsbyggeri. Barkfletning

drives fremdeles paa en for Egeskovene ødelæg-

gende Maade, ligesom ogsaa i forøget Grad; thi

medens Udførselen i Femaalet 1836-4840 ud-

gjorde efter Gjennemsnit 6000 Skr? aarlig, har

den i det heromhandlede Femaa1 udgjolt 9000

Sket- aatlig, ja i1843 løb den endog op til

15,685 Skse, hvilket imidlertid havde sin Grund

i”dei Udlandet ualmindelig og pludselig stegne

Priserpaa Barken i bemeldte Aar.

Det stærkt tiltagende Brændeforbrug og den-

har gjorthøiePriis, hvortil dette er bragt op,

Brugen af Steenkul ikke alene ved Værker og Fa-

'brikker, men ogsaa i Huusholdningerne paa slere

Steder almindelig. Følgende Oversigt udviser

hvorledes Indførselen deraf er tiltagen ide seneste

Aar; thi medens denne iAarene1836—1840 gjen-

nemsnitsviis aarlig udgjorde 126,753 Tdr. beløb

dels- i

184t.til 193,037 Tdr.

1842 - 240,254 —

1843 '- 214,690 —

1844 - 224,492 —

og 184.5 -323,480 —, hvoraf om-

trent 40,000 Tdr. falde paa Postvæsenets Damp-

skibe. Et andet Brændematerial Tørv, der saa

almindelig benyttes i de skovløse Egne langs Ve-

sterhavet, anvendes endnu

Egne af Landet, skjønt der paa slere Steder skal

findes 7Tørvmyrer, der ere Opmærksomhed værd.

Tjærebrænding er gaaet mere tilbage end

fremad, og drives, hvor den finder Sted, ikke en-'

g”ang til Bygdernes eget Behov, hvilket ogsaa

bekræftes ved den aftagende Udførsel til og den t

tiltagende Indførsel fra Udlandet af denne Artikel

kel- I Aarene 1840-1845 ere til Udlandet Udførte

efter"'Middeltalaa1lig 629 Tdr. , hvorimod indførte

4,1653 Tdr. aarlig. Udførselen i Aalene 1836-

1840var aarlig 1120 Tdr. og Indførselen 4,036

Tør.De bedste Tjærebrænderier sindes i Ringe-

ikke videre i andre

1711

rike og Hallingdalen samt i Indre Holmedals

Præstegjeld i Søndfjord.

Tøndestave tilvirkes i stor Mængde i Fiskerie

districterne i det Vestenfjeldske, skjønt en endnu

større Deel indføres fra Sverige, hvilket har stn

Grund deri, at disse ansees for at være bedre

forarbeidede, og fordi Bøgestave, hvoraf Indfør-

selen for en stor Deel bestaaer, antages for bedre

end Furrustave. Tøndebaand forarbeides ligele-

des i stor Mængde i det Vestenfjeldske, og udgjør

Bondens almindelige Arbeide i de lange Vinter-

aftener.

Listreriet,

der især for hele det Vestenfjeldske og Norden-

fjeldske er en vigtig Ræringsgreen, maa i det

Hele taget ansees for at have givet et godt Ud-

bytte i Perioden. zHovedfiskerierne ere Torsker og

Sildefiskerierne. Det vigtigste af det førstnævnte

Fiskeri, nemlig Vaartorskefiskeriet eller Skreifiskør

riet har i Perioden kun givet et middelmaadigt

Udbytte, naar undtages Aaret 1843, da det

var meget godt. Imidlertid have Fiskerne havt

god Fortjeneste, da Priserne paa Raasisk have

været meget høie, paa Grund af den Mængde

Kjøbere, der have indfundet sig ved Væhrene.

Nogen paalidelig Opgave over de Qvanta Fisk,

der ere fangede ved ethvert Væhr eller i det-Hele

for Lofotens Vedkommende, haves ikke; dog for-

menes Fiskeriet her at have givet et mindre Ud-

bytte end i det nærmest foregaaende Femaar.

Sommerfiskeriet er, forsaavidt Fangsten af

Torsk angaaer, nærmest at betragte som en Fort-

sættelse af det iVestfinmarken faldende Vaarfiske,

som forlænges saa meget ud paa Aaret, at Flere

af de Fiskende fra Rordlandene, der have deelta-

get i Lofotsisket, senere kunne begivesig til Fin-

marken. Dette Fiskeri har været godt, men nøi-

agtige Oplysninger om Qvantiteten af den er-

holdte Fisk savnes; da Fiskepriserne ogsaa her

have været høie og Meelpriserne lave, har Vel-

standen blandt den fiskende Almue ogsaa betydelig

forbedret sig.

Hvad Driftsmaaden af disse Fiskerier angaaer,

da er der ingen væsentlig Forandring foregaaet,

da Redskaberne ere af samme Beskaffenhed som

forhen; imidlertid antages Almuen ved disses

Anskaffelfe og Anvendelse at være gaaet fremad,

da dens ved- de gode Fiskerier forbedrede Kaar

have sat den istand til at forsyne stg med de

bedste og hensigtsmæssigste. Derimod har man

paa flere Steder lagt stg efter en, forbedret Til-

virkningsmaade asziskenzry saaledes have ”fornemme-

lig ved de i Tromsø og Hammerfest værende
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Handelsforeningers i Bestræbelser Fiskekiie begyndt

med ved Fiskens Spærring at ”anvende Torskegarns

Traad, hvormed den sammenknyttes,istedetfor at

man før fæstede Spærren sammen med ,en.Vidie-

qvist, som droges gjennemet i Fisken gjort Ind-

snit,. fra hvilket Forraadnelse let bevirkedes.x I

Østfinmarken begyndte man i 1845 at tilvirke

Klipfisk af Sei, og havde det Tilvirkedeet godt

Udseende, uden at man har nogen paalidelig Un-

derretning omz Resultatet as Forsøget. . I Roms-

dals Amt antages en af de derværende Landhuus-

holdningsselskaber foranstaltet og ved Understøttelse

af det Offentlige i Trykken udgivet Veiledning til

Behandlingen og Tilvirkniiigen af Saltvandsfisk

i det Hele at have bidraget til et feilfriere Pro-

duct, ligesom dersteds Kjøbstaden Christiansund

staaer høit i Anseelse for Klipfisktilvirkningen, som

dersteds væsentligen foregaaer under de Handlen-

des eller deres Betsenteis umiddelbareOpsyn.

Forøvrigtantages de Forsøg, som tildeels under

Veiledning af den Mand, der ledsagedeCand.

Stiivitz paa hans Oieise til Neivfoundland, her-

tillands ere blevne gsoite med at tilvirke Klipfisk

paaneivfoundlandsk Maade, ikke at have ledet

til noget Resultat, da den norske Fisks Forskjel-

lighed fra den newfoundlandske saavelsom climae

tiske og locale Forholde medføre, at denne Tilviik

uingsmaade heitillands vanskelig Vil kunne an-

vendes ,

De vigtigste Ma1keder fo1 Torskefiskeriets Pro

diicterhave i Femaaret været Italien, Spanien,

Holland, Breinen, Hamb11ig, fleie øsiersøiske Hav-

ne, Indlandet samt i 1845 ogsaa Irland. Med

Klipfisk-Handelen er forøvrigx foregaaet en bety

delig Forandiing derved, atFisken meei er bleven

Gjenstand for Udførsel iUdlændingens egne Skibe

   end forhen. DømteFyr-1111161511tiet J

den isle1:e, voreFiskMWueter Foresatte-1121194.-

ter fornemmeligiSpanientiestaasedeRedz '

4ndføifelstolden, 1111431Fiskere indføresi111359,eied-

naar den indføres i norskeSkibe,hvilkethar be;'

væget disse Staters Handlendetjlselv i segne

. Skibe at lade afhente Klipfisken, og det, da de

helst undgaa at seile den lange Lhedop til Trynds

hjem, i de romsdalske Byer,hvorved disse Stæ.

ders Handlende ere satte istand til at udvidedes

res Drift, og til kraftigere axdeeltage i Fisketib

virkningen ogFiskehandelenendog fra denordlige1e..

Egne, og Bønderne foretrække at føee deres Væ '

ter til disse deres Hjem saa megetnærmeieSte-

der, hvor Prisen har været temmelighøi En

Følge af denne Forandring iKlipsiskhandelen har

det været, saavel atden søndinørskeHandel for

største Delen er gaaetbortfraBergen, med hvis

Handlende de søndmørskeBønderforhen stode 1

omtrent samme Slags Handelsforbindelse som

Mo1dlændinge1ne med Noidlandshandlerne, hvis,

aa1sag Klipfiskhandelen fea Bergeni disse fem-

Aar saagodtsom udelukkende er foregaaetmednord

landsk Klipfisk, som at Udføiselen af Fiskevarer fta

Trondhseiu i de senereAar har været1Aftagende,

hvorved dette Steds Skibsrhedere, dg det isæri3

Begyndelsenaf Femaaret, tilligelede Tab,idet

deres Skibe-, som fesr fandt Beskjæftigelse i3"Far-

ten med Fisk til Spanien, ikke alene mdatte stak-82"

denne Foitseneste,' men endoglængelaaledige,

indtil de kunde blive anbragte i andenFartxi

Til Bedømmelse af TorskesiskeriernesUdbytte

i det forløbne Qvinqvennium hidsættes følgende

Optegnelse over Udførselen afFiskevarer i bemeldte

Tidsrum. Der er nemlig Tidførtöè

Tørfisk.. Klipfisk. Tran. Røg-11.

Vog. , Vog. Ide1'. Tdis

1841........ 662,224. 588,382. 40,694. 20,968

„1842...1..„... 663,838. 3419,930.7 42,769. 33,57-42

, 1848....-.... 637,874 402,971. 50,788. 18,852. '

1814778798 :,485,611.-:1 60635: 22,834

1845........ 680, 190. 4516,380. ' ' 50,134. 18,189.

Efter Middeltal aarlig.....:... 682,984. 482,654 49004. 22,885

Efter Middeltal af Aarene 1835-1840 udgjorde Udførselen af.

Tør-Ak Klipfisk T1a11.: Rogn. -

, sVog. Vog. Tdr Tdr.

828,875 562,847..- 38,564. 21,356

Desuden udføres fra Østfinmarken til 9111.5-

land ikke saa ganske Ubetydeligt asFisk, som paa

Fiskestedeine nedsaltes i Fartøiernexjnemlig efter

Middeltal aailig 1 : '

28,875 Tdr.

Vaarsildefiskeriet har iPerioden, som sædvan

7de heromhandlede ; 5 Aar-

ligt, især slaaet til1StavangerAmt,-snervlig188

Skudxesnæxs, og føndenfeirved dens nordttgstèKDM

as; :Jæ.d?ere-n3,. ": ved Karmsean 81371 dmliggeitdøse-'12

og-: nordenforsspaaKysteniif TorMsta5d Prneskeßsst

hvori-1110362 detkßaldkeless hn'1'2.fdi:ladt 113523 3syd':èk sidst Sti-112:

vcangexr jliggeude ”Disii'ieteixzichn'emligs”Sog'ökendnksj



Ekerfunds og Flekkefxords Omegne. I søndre

Bergenhuus Amt er det især i Findaas Præste-

gjeld samt Fitje Annexsogn af Stordøens Præste-

- gjeld, og i 1843 tillige Østervold og Møgster

Sogne afSunds Præstegjeld at Fiskeriet har væ-

ret drevet. Fiskeriet var rigest iAaret ”1844, me-

dens der ogsaa i 1841 og 1842 fiskedes godt;

mindst var Udbyttet i 1843, uagtet heller ikke

detteAarsFangst kan ansees Under det Middel-

maadige. I det Hele taget har, som nedenstaa-

ende Opgave viser, Udbyttet af Vaarsildfiskeriet i

Femaaret været betydeligt større end i Aaret 1836-

"1840, idet der, foruden det større Qvantum der

er medgaaet til Forbrug inden Riget, til Udlandet

aarlig er udskibet omtrent 80,000 Tdr. mere. Ud-

førfelen udgiorde nemlig

Deraf fra

. Bergen Stavanger.

i 1841..„ 527,540 Tdr. 205,487. 218,630.

- 1842....607,922 — 207,294 260,396.

- 1843..„ 408,948 — 185,278. 130,980.

-1844...772,960 — 329,461. 266,462.

-1845.-...6()4,142 — 218,959. 252,637.

eller efter Middeltal aarlig 588,302 Tdr., medens

den i1836—1840 var 506,600 Tdr. aarlig. Dette

Fiskeri er en rig Kilde til Erhverv ikke alene for

de egentlige Fiskere, men ”ogsaa for dem, der kjøbe

den ferske Fisk og bringe den til Salterierne eller

Kjøbstæderne, for dem, der bortfragte deres Far-

tøier til Brug Ved Transporten, og for dem,

der arbeide med Fiskens Tilvirkning og Udskibning,

ligesom det ogsaa befordrer Skibsfarten samt

Iægte- og Baadbyggeri,"" og sætter mange Hæn-

der i Virksomhed ved Forarbeidelsen af de til Fi-

skeriet fornødne Tøndestaver og Tøndebaand.

Nogen Forbedring i Fiskeredskaberne er ikke

indført, hvorimod der spores nogen større Forsig-

tighed og Omhyggelighed med Sildens Tiloirk-

ning, ved deels ikke at nedsalte bedærvetFisk, ved

at. bruge tilstrækkeligt Salt og ved at anvende

bedre Tønder til Redsaltningen og Opbevaringen.

Med Hensyn til Tilvirkningen staaer imidlertid

endnu meget tilbage at ønske.

Tommer- eller Høftsildfiskeriet har været

heldigt. I 1844 indtraf der ligesom ved Vaar-

sildfiskeriet ogsaa et meget rigt Fiske af Sommer-

sild, idet den overalt, hvor den i tidligere Perio-

der har slaaet til, nemlig ved Kysterne af de Ber-

genhusiske Amter, af Romsdals Amt, Fosens,

Namdals, Helgelands, Senjen og Tromsø samt

Finmarkens Fogderier slog godt til, og var Ud-

byttet saa rigt, at Prisen gik ned til-s-jDeel as

hvad den ellers pleier at være. Flere Steder

fandt man det endog lønnende at brændeLian af

X aldeles ikke fundet Sted.

Vi

den, hvortil den paa Grund af sin Fedme skal

være fortrinlig. Fra Byerne iRomsdals Amt

samt fra Trondhjeln udførtes der i 1844 42,054

Tdr. og i 1845 46,156 Tdr.-Sild, hvilket Qvanr

rum næsten udelukkende kan henføres til det her-

omhandlede Product, fortiden at nogen Deel der-

af ogsaa udføres over Bergen. I Gunlofen i

Ørke- og Guldals Fogderi var Fiskeriet i 1844

saa rigt, at Priserne i den Grad trykkedes ned,

at man ikke erholdt Omkostningerne ved Tilbered-

ningen erstattede, og i Bjognefjord i Ørlandets

Thinglag antages deri bemeldte Aar at være fisket

30,000 a 40,000 Tdr. I 1843 var ogsaa Som-

mersildfiskeriet heldigt, hvorimod det var ringe i

de øvrige af Periodens Aar. Productet af dette

Fiskeri varierer meget i Qvalitet; af 1844 Aars

rige Udbytte var en stor Deel af bedste Sort.

En liden Art Sild, der er meget feed, ned-

lægges som Anschovis. Denne Sildeart, der fiskes

saavel i det Østenfjeldske som Vestenfjeldfke, for-

bruges i tilbereder Tilstand, for største Deel i

selve Landet, dog udføres deraf fornemmelig til

Danmark ikke saa ganske ubetydeligt; efter Gjen-

nemsnit aarlig iAarene 1840-1845 19,900 Dun-

ker, hvoraf det Meste fra Christiania.

Seifisireriet er af en underordnet Vigtighed.

Seien, der er en tro Ledsageraf Vaarsilden, fiskes

efter det egentlige Sildefiskeries Ophør hele Som-

meren udover langs hele den vestlige og nordlige

Kyst, især i Finmarkens Amt. Den tilberedes i

Almindelighed til Tørfisk, som meest forbruges i

Landet selv.

Makrelfifleeriet, der foregaaer-langs hele den

søndenfjeldske Kyst, fra Stavanger Amts Grændse

til Smaalehnene, tager fin Begyndelse i den sidste

Halvdeel af Mai Maaned og vedvarer hele Som-

meren. Det drives baade i rum Sø med Driv-

garn og inde iFjordene med Vad. Makrelen

afsættes næsten udelukkende i fersk Tilstand, og

afgiver et billigt og nærende Fødemiddel. For

Kystegnene af Akershuus Amt langs Christianicu

fjorden er det aarlige Udbytte angivet til 500 a

600,000 Stkr.

Fiskeriet efter Oveite, Brosmer og Lunger

er hovedsagelig kun af Betydenhed for det inden-

rigske Forbrug, da høist Ubetydeligt kommer i den

udenrigske Handel. Noget Qveite afsættes fra

Rordland og Finmarken til Rusland, ligesom og-

saa en Deel saltet Brosmer og Lange gaa-er til

Østersøen, Hamburg og Bremen,

Brygdefilkeri har i Perioden saa godt som

Derimod har flere Far-

tøier været udrustede fra forskjellige Byer, som-

Bergen, Mandal, Farsund, ArendalLogTønsberg til.
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Nordishavet paa H av ka lv ef iske r i. Z Resultgttezix

kjendes ikke nøiagtigen, men-at det- ikke hat-:- været-

ganske ulønnende sluttes af de mere og mere hyp-;

pigblevne Foretagender i denne Retning .

I Aaret 1843 dannede de1 sig et Interes,

sentskab til Udrustning as et Halten der skulde

gaae paa H v a l f isk e fa n g st i Sydhavet, hvilken

Udrustning kostede omtrent 34,000 Spd. Dette Foe-

retagende mislykkedes, formeentlig fordi man mang-

lede erfarne og kyndige Fiskere. Hvalfangsteniexx

denselve Landet er af ingen Betydenhed. Af

større Vigtighed er derimod H v alro sfa n gsten un-

der Spitsbergen og Beeren Eiland, hvortil der i

Perioden-3 va fra Tromsv og Hammerfest aarlig

har været udexpederet slere Fartøier. Logen Op-

gave over det paa disse Erpeditioner vundne Ud-

bytte haves ikke.

Hunnnerfistieriet har i Femaalet givet et

mindre Udbytte til Udførsel end i Tidsrummet

1836-1840; thi medens der i dette i Gjennem-

snit aarlig udførtes 640,000 Stkr. H111111141e1, har

idet istdste Femaar den aarlige Udførsel kun belø-

bet til 617,000 Stkr.

Ostersfilleeriet er fremdeles af ringe Vig-

tighed for den udenlandske Handel.

Letllzvandsfifiieriet er maaskee med Undta-

gelse af Laxefiskeriet næsten overalt hsist ubetyde-

ligt, og indskrænker sig iAlmindelighed tilHuus-

holdningernes Forb1ng. Da der paa flere Ste-

der gives en Mængde fiskerige Indsøer og Elve,

er det ikke at omtvivle, at Ferskvandsstsketiet kunde,

naar det blev drevet med sisrte Interesse og Kyn-

dighed, blive en vigtig Næringsgreen for slere

Bygder iRiget.Laxefi111eriet angives at væ1e i

stæ1kt Aftagende, især høiete op i Elvene, hvilket

formenes for en Deel at have sin Glund i, at

Laxen hindres fla at komme op i Elvene ved de

mange Fiskegarw som i den seneie Tid udsættes

ved Elvemundingelne Saaledes angives iBe-

' 3.331)
.-

retningen fra Iarlsberg vg LautvlksAme,atder

paade Grunde, sotijvingive LaugensElvensMun-

ding, ved dens Udløb 1LanrviksFærde-11,hverNat

iFiske-Uden udsættesfra 200til400 Garn De

vigtigste Laxefiskerier findes fremdeles i Elvene 1..

Mandals Fogderiog Stavanger Ann, 1Ramsen4

elv i nordre Trondhjems Amt, iAltem og Tang-'

elv i Finmarken.

' Bergværksdrift.

I de forløbne5 Aar har KongsbergSelve

'('öass ':

Spd. aarlig. Udsigterne for Værkets heldigeQrift

ere fremdeles lovende, skjønt dog1kke saa lovende

for Armen- som for Kongens Grube, hvilke 2de

Gluber fremdeles have afgivet det Meste, af hvad

der ved Værket er produceret. Belægget ved disse

Gruber har i Gjennemsnit i disse 5 Aar været

242 Mand. .

Sølvvælkets gamle Smeltehytte er i dette

Tidsrum nedrevet, og en ny med flere forbedrede

Indretninger igxen opført. Udgifterne ved Opfø-

telsen af den nye Smeltehytte, hvortil der var

bevilget 18,000 Spd., have udgjort 17,887 Spd.

59 ß.

Aibeiderne vedCh1istian den 7des Stoll ere

i Petioden fremdeles fortsatte, og ved Udgangen

af Aaret 1845 udgjorde Stollens Længde i det

Hele11473 Lagte1.. Udgifterne ved samme have

i disse Aar i Gjennemsnit udgjort 3,748 Syd.

aarlig.

Den iSlutningen asAalet 1840 paabegyndte

, Lensning og Optagelseaf Gruben Gottes Hülfe

in der Noth er fuldføtt i 1844. Belægget ved

denne Grube har iGjennemsnit udgjo1162Mand,

og Udgifterne ved samme ligesaa 9,865 Spd

aa1lig.

I hver af Aarene er ved Sølvværket produceret

 

 

Driftsomkostningerne Overskuddet

Mk. Lod. Gr. ( ' have udgjort hal været ,

1841 ........ 24,578. 11. 1433.03- f.jS. 99460 Spd 109 ß 126,317 Spd. 70ß.

1842........ 21,150. 13. 163,sz- - - 88,148 103 105,780 443.-

1843....... . 20,456. 12. 4-322 89411 --.- 104 - 97,458 '—'— 54 -

1844........ 19,466. 13. 12380313-1T ·- - 81,690 — 11631-3- - 96,364 — 49311

1845........ 18,041. 10. 1043; -- - 471,321 — 833-7- 91,703 — 92:4-

tilsammen 103,693. 14. 51-1Lzöx f. S. 430,034 Spd. " 365- ß. 517,62421Spd. ,71 ß,

IGjennemsnaarlig 20,738. 12. 8 f. S. 86,006 Svd.103jß103,524 Spd. 11040

Kobberprndnlitiønen har idet forløbne Fem-

aar været noget mindre end i Aarene 1836-1840.

Af Kobberværkerne har

1. Altens Kobberværk iVestrFinmarken undergaaet

betydelige Forandringer. Efterat nemligVæk-)

ket i flere Aar havde arbeidet med en betyde.

lig Subus — hvortil Grunden angives at være

deels de store Omkostningen som Etablissemen(



4tet 1 denødeEgn nødvendigviis maatte med

fftage, deels at Smeltehytten forst seent og da

med fiore og uforholdsmæssige Omkostninger

"'fblev anlagt, og at Dividender for tidlig bleve

111ddeelte, at Driften i det Hele var indrettet

","'paa en stjor og ødsel Fod, og at thberne bleve

drevne paa Rov — sammentraadte Participan-

terne i Aaret 1844 til en Generalsotsamling i

London, for at bestemme Værkets fremtidige

1Skjæbne, og blev Resultatet, at Værket frem-

delesskulde drives, men med betydelige Ind-

skrænkninger i enhve1 Henseende. Værket har

10 Gruber, hvoraf 2 ere optagne i de sidste 5

Aar, foruden forskjellige Gange af mindre Be-

tydenhed, alle i AltemTalviks Thinglag. Ar-

beidsstyrken har været 164 Mand foruden 105

„O.vinder og 104 Børn.

Xl

foruden 4,314 SkltZ Malm indeholdende 378

Skso Kobber forsmeltet fra Qvænangens Grube

i Skjærvø Præstegjeld, Senjen og Tromsø Fog-

deri. Sidstnævnte Værk, der eies af et Inter-

essentskab, og ved hvilket circa 50 Arbeidere

have været sysselsatte, er foreslaaet forenet med

Altens Kobberværk.

. Sælbo Værk i Stør- og Værdals Fogderi har

havt 2 Gruber i Drift, nemlig Lillefjelds og

Thorsbirk, samt to Smeltehytter, nemlig Mem-

Produktionen har væ-'

ker og Gilsaa med en Arbeidsstyrke af 6 Op-

synsmænd eller Regnskabsbetjente og 126 Ar-

beidere. Produktionen har været ”1940 SkIZ

3 Lid 12 Id Kobber, hvilken er noget mindre

end i Femaaret 1836-1840, da den var 2043

SkFZ. Følgende Tabel giver en Oversigt over

Driftsresultaterne ved Sælbo Værk for de sidste

 

   
 

     

ret85,25'7 SkF Malm indeholdende 5,398 Skfä 5 Aar:

raffineret Kobber, alt forfmeltet ved Værket, '

Værkets samtlige Hele Udbytteti Participanternes Statskassens

Udgifter. Gahrkobber. Andeel. Andeel.

Spd. . ß. Stie-15. 2373. 13.Se7.Lx-:17 (15. Sens. 213. (15.

1841....-. ..... 15,459. 47. 398. 18. 15739 874. 5. - 19. 13. 1577

1842.......... 15,196. 6. 410. 10. 8783,- 390. - 20. 10. 878-9-

'1843.......... 14,881. 71. 404. 1. 104.6çj 396. - - 8. 1. 1046I

1844.......... 14,209. 51. 229. 4. 2369; 224. 12. 8 4. 11. 1022-3
1845......... . 19,065. 48. 502. 8. 7333 492. 7. 8 10. - 153:3-

- Summa... 78,811. 103. 1940. 3. 11,9 1877. 5. 62.18. 11,9 a 60513 Spd.

Udbyttets Værdi........ ..... . ..... 117,381 Spd.59 ß. 113,574 Spd. 3,807 Spd. 10613 pr. Ski-71. 
Ved den saakaldte Forbergs Grube i Ytteroeny

der har1 Opsynsmand og 8—24 Arbeidere, er

produceret 1000 Tor. Malmkiis og 500 Tdr.

Svovelkiis. Gr11ben, som tilhørte det iSkogn

forhenværende Kobberværk, blev nedlagt 1812

og optoges igjen 1840; nogen Smeltning af

Grubens Product er ikke foregaaet.

JEndvidere er i Sparboens Præsiegjeld optaget

en Grube, Gnlstad kaldet, med 1 Opsynsmand

og 8 Arbeidere, hvilken Grube henhører til det

i sin Tid nedlagte Gulstad og Moks Kobber-

fværk, og har Arbeidet ved denne Grube hidtil

  
5.J' søndre Trondhjems Amt har Nøraas med

tilhørende Foldals Kobberværk i Periodens Løb

været i jevn Drift. Driften sysselsætter fremt

deles de 3 gamle Hytter Roraas, Tolgen og

Eidet. Foldals Værk har derimod faaet en ny

Hytte ved Foldals Grube. Produktionen har

været omtrent 10,984 SkTZ Gahrkobber, alt-

saa noget storre end iFemaaret 1836-1840,

da den udgjorde 10,539 Sk"7-s". Af større Ar-

beider fortjener at bemærkes Jernbane-Anlæg-

gene iKongens og Mug-Gruberne. ,Hosstaaende

Tabel giver en Oversigt over Driften i Fem-

aaret:været indskrænket til at lændse Gr11ben.

 

   

    
 
 

lVærkernes samt-! Hele Udbyttet i Participanternes Statskassens

lige Udgiftet Gahrkobber. Andeel. Andeel. 4

2 Spd. ß. See-. Leg 15. Sk.-55.223 117. SM. 223. (13.

1841.......... 100247. 90. 229.516. 8472,- 2,185. 9. 8 110. 6. 11-31-29

1842.......... 104,524. 54. 2,315. 12. 1012xj 2,203. 15. . 111. 17. 10723

43...... 96,725. 31. 2,148. 7. 133 2,105. 7. 12 42. 19. 53-43:

1844.......... 91,366. 4.5. 2,137. 711432094 12. 12 42. 14. 15,443- K bb .

1845.,........ 89,813. 117. 2,086. 18. 84132045. 3. 12 41. 14. 1243. loarejsxçjn

—S11mma... 482,677.-97:10,984. 2. 2,:10,634. 8. 12 349. 13. 6, 8 50312- Spd.

Kobberets Værdi. ..... .. ..... 664,539 Spd. 643,384 Spd. 21,154 Spd. pr. Ski-135.

; 298
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6. Løkkens Værk i Meldals og Ørkedals Thinglag '

har i Perioden produceret 405 Skfs 5 LJJ 6725

Gahrkobber. Da dette Værks Drist ikke sva-

rede Regning, har dets Redlæggelse allerede

for længere Tid tilbage været besluttet, og ind-

stilledes Grubedriften i 7de Bergmaaned 1842, og

hele Værksdriften nedlagdes aldeles ved Udgan-

gen af 1845.

7. Tydalens Værk i Sælbo og Tydalens Thing-

lag, der eies as det saakaldte Klinkenbergs In-

teressentskab, har produceret 162313 Sksz Sort-

kobber, der er gahret ved Leerens Valtseværk og

udbragt til 1463- Skyd. hanunergahret Kobber.

Ogsaa dette Værk har været i ubetydelig Drist

og dets hele Virksomhed antages at være siand-

set ved Udgangen af 1845.

8. Det i Nomsdals Amt Værende saakaldte Aver-

øens Kobberværk, hvis Drift paabegyndtes i

1836 og hvis Smeltehytte kom istand i Aaret

1841, er nu aldeles nedlagt efter i en Tid at

være drevet 'med betydeligt Tab. Derimod er

i' Periodens Løb Bergværksdrift paa Kobber

paabegyndt i det Søndensjeldske nemlig iSæ.-

tersdalen i Balle og Ose Thinglag i Redenæs

Fogderi, idet en Grube paa Strømsheien iValle

Præstegjeld, hvor der langt tilbage i cTiden har

været arbeidet, igjen er optagen. Værket er

dog hovedsagelig anlagt paa ny Skjærv, deels

i Balle og deels iByglands Præstegjeld. Det

ny Værk er anlagt paa at drives i en større

Maalestok ”Til Værket høre '7 Gruber og

har Arbeidssiyrken udgjort 5 Opsynstnænd eller

Regnskabsbetjente og 70 Arbeidere. Hidtil har

kun Grubedrift fundetSted, og er derved idet

Hele udbragt 5000 SkZ Malm; men Siml-

tehytte er nu anlagt, ligesom der ogsaa er Under

Arbeide 2.Hoiovne, 1 Krumovn og 1 Gahrhærd.

Det i forrige Femaarsberetning omtalte saa-

kaldte Vinorens Kobberværk i Rum-neden og Sand-

svær Fogderi, noget nordensor Kongsberg, hvis

Grubedrift først paabegyndtes i 1838 og hvis Stuet-

tehytte først kom istand i 1840, er iFemaaret

nedlagt, da Driften ikke befandtes lønnende. I

Aaret 1844 blev ved Smeltehytten ved Stengels-

rud udbragt 44 Ski-3 280 S Gahrkobber, hvori-

mod ingen Drist sandt Sted i 1845.

Foruden de saaledes omhandlede Kobberværker

er der endvidere i Perioden opdaget forskiellige Kob-

bermalmanviisninger. Saaledes er iHedemarkens

Amt i Tønsets Præsiegjeld i Tronfjeldets vstre

Side optaget en Anviisning Tronsgruben kaldet,

med 10psynsmand og 10 Arbeidere, og er siden

densOptagelseudvundet 1800 Ski-7 Kobbererts,lige-

som der ogsaa er udstedt 5 Muthingsbreve paa

 

Kobberanvusntnger i Tausen hvilke sidstfçstgend-

nu ikke have fremkaldt nogen stadigBergværksdrrft

Endvidere er det iBratsbergs Atm, Hjerdals Thmgt

lag, øvre Theletnarkens Fogderi optagen 5Kobber'

gruber, som imidlertid kun haveværet i Drift i

1840 og endeel af 1841. Arbeidssiyrken har„ væ-

ret en Opsynsmand og 10 Arbeidererg Produk-

tet 68 Tdr. Malin. Ligeledes er der iPerivdens

Løb anmeldt22 Kobberanviisninger ellerSkjærp

i Laurdali øvre Theletnarken. Det gamle Omdals

Kobberværk i Mo har i længere Tid været , ned-

lagt. I Aarene 1827 og 18:8 sattes Værket-vi

Drift af dets Eier, et engelsk Handelshuus, men

Driften siandsede igjen, da Udbyttet ikke kunde dæk-

keDristsomkostningerne.

Efter det Anførte maa Kobberværksdriften an-

sees at være gaaet tilbage iFemaaret, da 4 Kob-

berværker nemlig Lokken, Tydalen, Averøen og Vi-

noren ere nedlagte og kun 1 nyt tilkommen nem-

lig det saakaldte Strømsheiens, ligesom-ogsaa

Kobberproduktionen, der iFemaaret har udgjort i

det Hele 19,272 Ski-7 eller aarlig 3854 SkZ,

har været noget mindre end i de nærmest fore--

gaaende 5 Aar da den var 21,124 SkØ eller

aarlig 4224 SkZ .

Kobberudførselen har udgjort:

 

 

Gahlkobber. Valset Kobber. Kobbermalnn

Sti-25. Skre. Skfs.

1841 314233834 21031,-sz 93323309,-

1842 34773233-8- 30853-6 22233.37

18313 342430373 2603333- 4-9-133-

84 23 0 8
1845 3459le8 30434387, - '

Tilsam. 15953 1333-1 394.

Efter-Mid- .

deltalaarl. 3190 267 79

Rigets Jern væ rker have samtlige saa godt som

uafbrudt været i Drist i de sidstforlvbne 5 Aar;

dog har Kongsberg Værks Marsoun hverken i dette

eller forrige Qvinqveunium været benyttet og Bol-

vig Iernværk, der standsede i 1839, blev først i

Aaret 1843 igjen sat i Drist. Det i Thistedalen

beliggende Iernværk Cathrineholm har i længere

Tid kun været drevet som Spigerværk, og paa

Øiensjø Værk i Trysil, der desuden paa Grund

as den ringe Arbeidsstyrke kan ansees saa godt som

nedlagt-, har alene Stangjernshanuneren en kort

Tid været i Gang.

De fleste Jernværkers Produktion har i Pe-

riodens Løb været ikke ubetydeligt større endi

forrige Qvinqvenniunt. Saaledes har ved Landets

betydeligste Værk Fritzs iLanrvik Marsovnensde7

bytte steget fra 5700 Sk”èJ, som det var ved sside



stçeczBeretninN til 7800 SkIZ, aarlig — en Forø-

gelse af 3.37. p:..Ct. Berums Værks Production har

ligeledesværeti Stigende, da den iAarene 1836-

1840 udgjorde 7400 Ski-75, men i de sidsiforløbne

5 Aar istennemsnit 9274 SkF, hvilket giver

euaarlig Tilvæxt af 1874- SkT eller 25 pCt.

Men det mærkeligste Exempel paa en forøgetProe

1ditction ”afgiver Hold-en Værk, idet en Sammen-

ligning 4mellem Produktionen i dette Femaar og

forrige viser at Udbyttet er fordoblet. Det er ved

dette Værk fornemmelig Støbegods, som er pro-

ducereti en langt høiere Grad end tilforn. De

tabellariske Opgaver til forrige Femaarsberetning

udvise kun etaarligt Udbringende af henved 1000

Sk55, medens der i Aarene 1841 -'1845 aarlig

er produceret over 4000 Skid, hvilket naar Bæ-

rums Værk sættes ud af Betragtning er mere

end det Dobbelte af hvad, der udbringes ved no-

,get af Rigets øvrige Værker. Grunden til denne

betydelige Forøgelse i Produktionen af Støbegods

er fornemmelig at Værket i den forløbne Periode

har faaet 2de Kupelovne, i hvilte ældre Behold-

ninger af Rujern er omsmeltet ved Cinders. I

1845 producerede endog disse 2de Ovne 4,688 Ski-72"

Støbegods, hvorimod Hammerdristen ved dette Jern-

værk i samme Aar ganske standsede efterat den Aar

for Aar betydelig havde aftaget. Det Betydelig-

ste af de vestlandske Jernværker nemlig Næs har-

ogsaa været mere produktivt end før, om end ikke

i saa høi Grad som de ovenomtalte, idet Tilvæx-

ten ikke har været fuldt 20 pCt. aarlig. Uagtet

Stangjernstilvirkningen er bleven forøget med 13

PJCt aarlig, indtager dog ikke dette Værk længer

den første Plads blandt Landets Iernværker med

Hensyn til Qvantiteten as det producerede Stang-

jern, da det maa staa tilbage for Fritzø Værk,

hvis Production af denne Artikel i de stdst forløb-

ne 5 Aar er steget fra 2800 Ski-3 til 5780 Sk75.

Ved de 2de andre vestlandjke Jernværker er deri-

mod Stangjernsfabrikationen aftager temmelig be-

tydeligt. Det eneste Iernværk nordensjelds Mo-

stadmarken i Nærheden af Trondhjem har i den

omhandlede Periode snarere aftaget end tiltaget,

hvilket er en Følge af Malmens lange og bekoste-

lige Transport, da den maa hentes 60 Miil over

Søen.

Grunden til Jernværkernes siørre Produktion

og det Opsving, denne Green af Bjergværksdris-

ten i det Hele har taget, skriver sig fornemmelig

fra de Udsigter til en lønnende Afsætuing, som i

Rordamerika have aabnet sig, hvilket har fremkaldt

forbedredeIndretninger efter Udlandets Mønstere ved

de slesteVærker. Disse Forbedringer bestaae deels

i den i”forrige Beretning omtalte Indbringen as

Xlll

varm Luft i Marsovnen som baade forøger Pro-

ductionen og afhjælper de Klager over Mangel

paa Kul, som i de senere Aar begyndte at blive

meer og meer almindelige, og deels i Anvendelsen

af den saakaldte Lancasterske Ferskningsmethode, som

meget bidrager til Stangjernets Forædling, da Ru-

jernet i de smaa Ovne omhyggeligen gjennemvir-

kes af Ilden. I Redenæs Auns Indberetning

omtales endvidere en Opfindelse, som skyldes de

sidste Aar, Gasovne efter svensk Construktion, hvori

Jernet sveitses, som har viist sig særdeles hensigts-

mæssige. De fortrykte Conjunkturer, i hvilke Jern-

tilvirkningen her i Landet befandt sig i Slutnin-

ningen af forrige og iBegyndelsen af dette Qvin-

qvennium— hvortil forskjellige Omstændigheder bie

droge, saasom denne Tilvirknings Udvidelse i an-

dre Lande, den for endeel Aar siden bestemte For-

høielse i Jndførselstolden af Støbegods i Dan-

mark, hvor Norge i Fortiden havde et særdeles

fordeelagtigt Marked, den betydelige Indførsel af

svensk fornemmelig Stangjern og Sviger, der ind-'

føres landværts, samt endelig at Jernværkseierne

ikke formaaede at nedtrykke Driftsomkostningerne i

samme Forhold som vore Penges Godhed steeg—-

har kræver extraordinære Anstrængelser fra Værks-

eiernes Side, og man kan ikke andet end berøm-

me den Virksomhed, de have udviklet. Foruden

at ovenomtalte nyere Methode ere indførte ved

næsten alle Rigets Iernværker er der desuden

ved de siørre Værker anvendt store Summer paa

en Mængde forskjelligartede Indretninger og Ma-

skiner, der efterhaanden ville sætte de norske Jern-,

værkseiere istand til at concurrere med Udlandets

Produktioner. Jfærdeleshed har Fritzø Værk i

denne Periode modtaget betydelige Forbedringer og

Udvidelser, hvoriblandt bemærkes, at der ved Bar-

kevik Marsovn 15- Miil fra selve Værket er an-

skaffet en cylindrisk Blæsemaskiue, hvortil

Cylinderne og endeel af Maskineriet kom fra Eng-

land, men det Øvrige gjordes ved Værket, at der

i Stangjernhammerbygningen, som indeholder

7 Smeltehærder efter den engelske Lancastershire

Smidning med 2 Hammere samt 2 Rækhærder

ligeledes med2Hammere er opsat en stor Ham-

mer til Udsmedning af Emningsjern samt

Smedning as andet Jern af sværere Dimensioner

end som kan smedes under de andre Hammere;

et Valtseværk, der blev paabegyndt i 1842 og

fuldført i 1843, hvorpaa valtses fladt Stangjern

i alle Dimensioner, fiirkantet, rundt Jern og Jern-

plader af enhver Dimension fra de tyndeste indtil

de siørste Dampkjedelplader. Hele Maskineriet er

kommen fra England; Dreierværkstedet der

blev indrettet i 1842 til Forarbeidelse af forskjel-
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ligt Maskineri, hvortil benyttes 3Dreierbænkeaf

forskjellige Størrelser; Kjættingssmedien, der

blev anlagt i 1844 og har 6 Hærder med Sme-

desteder. Kjættingeraf alle Dimensioner forfærdi-

ges her. Til Prøvning af Kjættingerne haves en

engelsk Prøvemaskine, paa hvilken enhver Dimen-

sion prøves med den reglementerede Vægt; An-

kersmedien, der blev indrettet i 1845 Med 2de

Hærder, som levere Ankere af alle Størrelser.

Ved Værket haves et Metalstoberi til Støbning

af alt Metalarbeide samt etSnedker- og Model-

Værkfted. Desuden haves ved VærketSauçy

brug, Møllebrug, Stampemolle, Maltgjøreri, Riis-

mø-lle, Bødkerværksted, hvilke samtlige Indretninger,

der i Periodens Løb enten ere forbedrede og for-

synede med ny Maskineriet eller fra nyt af an-

lagte, ville blive nærmere omhandlede nedenfor.

Til Opheisning af Malm og Vandlensning ved

Gruberne blev i 1845 anskaffet fra England en

Dampmaskine paa 10 Hestes Kraft med Vinde-

apvarater og Pumper, hvilken er anbragt ved

Braastad Grube; ligesom en lignende Dampma-

skine med Vinde- og Pumpeværk er besluttet an-l

bragt ved Klodeborg Grube; til Transport af Raa-

jern og Støbegods fra Moholt saavelsom af Pro-

viantvarer og Materialier, blev i 1842 paa Far-

risvandet bygget en Dampbaad af 16 Hesters

Kraft, hvortil Maskineriet kom fra Frederiksværks

mechaniske Værksted MedDampbaaden er der

Anledning til at reise for Passagerer, der mest be-

staa af Bønder, for en ringe Betaling; den gjør

daglig 1 a 2 Toure frem og tilbage med 2Ptam-

me hver Gang.

Disse saavelsom Forbedringer og Anlæg ved

de øvrige Iernværker have hævet Iernprodnktio-

nen til en saadan Høide, at man tør haabe inden

føie Tid at see endeel af de Fabricata, hvormed

vi nu forsones fra Udlandet, tilvirkede inden Lan-

dets egne Grændser.

Sammenstiller man nu den hele Totalproduc-

tion med hvad i foregaaende Periode er virket, vil

man finde, at den har været i Stigende og at

Udbyttet aldrig har været større end i det forløbne

Femaan I de 3 stdste Decennier af forrige Aar-

hundrede og de første Aar af indeværende forskri-

gens Udbrud, hvilket Tidsrum stedse olntales som

Iernværkernes meest glimrende Periode, udgjorde

den aarlige Production af Raajern 37000 Sk5,

Stangjern 28,000 og Stobegods 10,000 Sk5.

I Aarene 1836-1840 var Udbyttet omtrent det

samme, nemlig af Nujern 34,800 Sk5 Stang-

jern 25,230 og Støbegods 10,400 Sk5 medens

de mellemliggende 30 Aar har en langt ringere

Production at opvise. Efter medfølgende Tabel

har Produktionent sdstfdrløbne Ferne-titefterGjeft

nemsnit aarlig været- afMtern "' ”" ” 3:

Stangjern 24,753 Sk5og Stsbegods 151--

Sk5. Uagtet Tilvlrkntngen afStøbegods i3delt-

ne Periode er bleven forøget med 5000Sk5er

dog Indførselen heraf fra Udlan ogsaa tiltaget

omtrent i samme Forhold, nemlig Letrka 30pCt

aarlig. I Aarene 1831—1840 udgtotdeden i

Gjennemsnit aarlig 1200 Sk5,nren i de fidsle 5

Aar over 1600 Sk5 efter entemmeligJevnt til-

ragende Progression; i Periodens første Aar saa-

ledes 1,329 Otto og i det sidste (1845) 1,966

Sk5 .· Vel er paa den anden SideUdførfelen stee

get betydelig nemlig fra 570 Sk59aarlig-fortiden

udgjorde i forrige Femaar til-14418 Sk5 ; men

desuagtet vidner det store Overskud om 'en"' mere

udbredt Consumtion, hvilket maaskee for”en Deel

kan forklares ved den almindelig*!blevne Brug-af

de saakaldte circulerende Ovne, som, da”de give”en

jevnere Opvarming og ere meget brændebesparen4-

de, næsten overalt have fortrængt de ældre ' "

Stangjernsproductionen er omtrent bleven staa47

ende ved det samme Qvantnm som i forrige Fem-

aar. Da denstørste Deel af Stang-”jernet ndskibes

af Landet, er Iernværkernes Floreren for en stor

Deel afhængig af, at dette finder et godt Marked,

i hvilken Henseende Slutningen af forrige Femaar

ikke var meget gunstigt, hvortilisærIernprisernes

stærkeFald iSverige bidrog. Conjunkturerne have

derimod i de stdste Aar forandret sig betydeligt til

det Bedre, da detnorske Stangjern iRordamerika

har fundet et fordeelagtigt Affætningssted. Dun-„

mark, der før Adfkillelsen var INorges bedste og

saagodtsom eneste Marked og senere vedblev at være

meget søgt, uagtet den høie Indførselstold, har i

de senere Aar ophørt at modtage det meste-af det-3"

udførte Iern. Især er Udførfelen af- Støbegods

derhen aftager betydeligt og udgjorde i 1845 kun

340 Sk5. Af Stangjern er der i denne Per-i-

ode aarlig udført 14,817 Sk5 ; iAarene1836-L—

1840 var Udførselen 11,400 Sk5. Til Oplys-

ningom hvorledes Nordamerika har draget det

Stangjern til sig, som før gik til Danmark, hidfæt-"

tes følgende Tabel. Der udførtes '

i til Danmark til Nordamerika.

   

 

1841 10,170 Sk5. 157 Sk53.

1842 9,165 — 17.5.- —

1843 9,495 — 4229? —

1844 6,473 — „ 39,510 3—

1845 5,800 — 78,839 — ·

I de 2 fidste Aar er der saaledes udført-ß

mere Stangjern til Amerika end til Danmark.

Af Raajern er i denne Periode den-1 aarlige



Pegexukttøn siegetç ßtia 84,000 SkS til 49,000

SETÖDesu88118118,81 iAarene 1842—45 iGjen-”

netmsnit indført2315434 Ski-72, af hvilket imidleltid

deszestefalder pga1843, nemlig 6,823 Sked,

881113111berydengeIndførsel var foranlediget ved

88111838 Priser pçea det engelskeRaajetn idette Aar.

Derimod e1Udsø1selen aftaget, saa at den ikke har

udgxortmere 8118 detHalve as hvad det7 i forlige

F8111aa17 blev ridse-11.4.Den var nemlig i 13836-

18413)1,160 Ctm aarlig, men i de stdstforløbne

5Aar kun 683Skib.

Ommanend ikke as denne betydelige Forø-

gelse af Marsovnens Udbytte kan slutte fig til en

tilsvarende Fordeelfor Vætkseietue, da den større

Produktivitethovedsagelig har sin Gtund i de ved

d8 fleste Værker gjorteFo177bedtinger, og Ierntil-

vttkntngen desuden foregaaer under saadanne F817-

hold, at den ikke vil aftage saalænge kun Dtifts,7:

oextkostningeeçte dækkes— saa godtgjøre dog de an-

fertxe Data,at Ietnværkerne nu befinde sig i en

lgngt gzuttstigere Stilling end ved Periodens Be-

g9ndelse,

StatsstyrelsensOpmærksomhed

Forudende Iernstøberier, som findes ved de

slere stoteVæ1ket haves isolerede Støberiet i Tænd-

hjem, Betgen, Chrxstiania, Drammen og paa Bor-

regaatd vedSatpsborg, hvot7 mestendeels indført

Raayetn fotsmeltes 72lf Mangel paa fornødne

Oplysningetkan imidlertid Intet meddeles om dts

seStøberiers Tilstand

Spigerhammere sindes ved næsien alle Ietm

væ1ker men desuden gives der 6 Værker i Riget

hvor alene Sviger pr,878ucetes af hvilke idetmind-

sie tvende eee nedlagte Iernvætker. Ptoduktionen,

der i fo117igeFemaarudgjorde noget over 9,000,000

Stykker Spiger og 742 Ska: , udviser i det her-

omhandledeTidsrum omtrent det samme Beløb.

Indførselen afSøm og Spiger har heller ikke for-

saavidt dzen er skeet søværts undergaaet nogen syn-

derlig Forandting IAaret 1836-1840 udgjorde

den 1128Sk177 aarlig ogi de fem stdsteAa11250

Skat-.: Fotøvrtgt angives flere Værker blot

at ptoducere Spiger til eget Brug, da Afsætnjngen

817- standset pga Grund af, at man hertillands ei kan

eeneurrere med de Priser, hvortil de svenske Spi-

ger sælges- De Spiger som indføres komme nem-

lig næsten udelukkende sra Sve17ige. Indførselen

hetzfra, der 1 forrige Periode udgjorde 1044 SkZ

aarlig, har i sdste Femaar været 1200 SkJ aar-

lig-,hvilketthatntum vistnok kan ansættes til det

Dobbelte, da det,angivne Beløb kun omfatter hvad

der søværts er indført til Rigets Toldsteden Ef-

ter detkongeligeSvenske Bergcollegiums Indbe-

retning om Bergværksdristen iSverige iAaret

da deres forrrykte Forfatning paakaldte

Mk

1842 er Udføeselen af Spiger tit Norge-”angivet

til 37093Sk75, medens det indførte Beløb efter

vore Tabeller for samme Aar kun skulde være-1794

Ski-33. De ved den svenske Grændse liggende nor-

skeiSpigeiærkvælkerbenytte desuden for det Meste

svensk Iern til Spiger7sabtikationen.

AfLTobolluærleer gives der tvende, som begge

ere beliggende i Modums Præstegjeld nemlig det

saakaldte Modums Blaafarveværk og Snarums

Værk. Det betydetigste as disse, det modumskeVærk,

staaer omtrent paa samme Standpunkt nu som i-

sorrige Femac1r. Det. udbragte Product ”som-i

Aarene 1836-4840 iGjennemsnit angaves at væ-

re omtrent 4000 Centner”forskjelligeKoboltproduk7

ter, er for de sidsiforløbne 5 Aar opgivet til cirka

3500 Centner aarlig. De til Værket hørende

trende Gruber,. som ligge paa Gaarden Skatte-

ruds Grund, have i Aarene 1844og 1845 givet

et Udbytte as: respective 29,806 og 27,600 Tønder

Malm. Antallet as de Arbeidere, som have Beskjæf-

tigelse ved Værket med dertil hørende Hytteind-

retninge17, Pukværker etc. har udgjort 46 Betjenter

(hvorunder indbefattet 1 Læge og 3 Skolelærere)

samt 796 Arbeidere.

Suarums Værk, som skriver sig fra en langt

senere Tid, har i dette Femaar hævet stg betyde-

ligt og havde ved Udgangen af 1845 6 Kobolt-

gruber, 3 Pukværker og 3 Smelteovne. De ved

Værket ansatte Arbeideres Antal, som 1,1841 ud-

gjorde 177 samt 6 Opsynsmænd og Negnskabsx

betjente, var i 1845 steget til 278 Arbeidere og- 11

Overbetjente, hvoraf 176 udelukkende vare beskjæf-

tigede med Grubedrift. Malmproduktionen,”der'i

1841 udgjorde 3,970 Tdr. Malm, var i1845 for-

øget til8,109 Td17. og kan i Gjennemsnit for de

stdste 5 Aar ansættes til omtrent 5000 Tdr. I

samme Tidsrum er derproduceret aarlig 800 Cent-

ner leiger og 7151 Centner Zaffer, af hvilket sid-

ste Produkt der paa Periodens første Aar kun fal-

der 50 Centner, medens Aaret 1845 har en sire-1

dobbelt Produktion at fremvisexs

Næsten hele det udvundne Product afKobolt

gaaer til Udlandet. Den udførte Zasfer er næsten

alene gaaen til England, hvorhen ogsaa i det for-.

løbne Femaar over det Halve af Blaafarvenxers

udført, medens Holland iAarene 1836-1840 var

sammes vigtigste Marked. Den hele aarlige Ud-

førsel i dennePeriodtz udgjorde nemlig 2,456 Cent-

ner Blaafarve og 1233: Centner Zaffer, hvoraf

1476 Centner Blaafarve gik til Holland, medens

der i de stdste5Aar i Gjennemsnit er udført 2,156

Centner Blaafarve, hvoraf England har modtaget

1172 Centner, Holland derimod kun 3.59 Centner.

Efter Udførselen i de 3de sidste Aar at dømme, er
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det antageligt at Belgien vil blive det fordeelage

tigste Udskibningssted;

sættes følgende Tabel. Af Kobolt er udførte-34 «

til England. Holland. Belgien.

i 1841 92,050 S 66,400 (5 4,600 (53

i 1842 121,950 — 34,350 — 72,950 6-”1

i 1843 92,400 — 24,216 — 118,850 ,·-'-)

Af Zaffer er i Perioden udført 1,167 Centi-

ner næsten Alt til England. Desuden er der. i

Aarene 1842-1845ndført, næsten udelukkende til

England, 6340 17) raffineret Kobolt eller Ko-bolt-

oxyd.

Et andet vigtigt Mineral Ehrømmaltnen sin-

des i Egnen omkring Røraas samt i Dovrefjeld

mellem Læssø og Sunddalen.

ge Anbrnd findes i Lomb i Gndbrandsdalen og i

Tønset i Østerdalerv hvor Chrotnjernsteen først op-

dagedes. Da samtlige om Roraas værende Gru-

ber ligge i et meget veirhaardt Strøg, have sde i-

Regelen blot været drevne om Sommeren; dog

har man i den senere Tid, da Driften eftersom den

tiltager i Dybden, besværliggjøres ved Vandtilløb,

maattet beslutte sig til at arbeide om Vinteren,

medens Kulden hindre Vandtilløbet. Denne Om-

stændighed i Forbindelse med den løse Steenart,

hvorafBjerget bestaaer, lægger Hindringer iVeien

for at drive dybe Gruber, ligesom ogsaa de nu-

værende Malmprifer ikke vil dække den Forøgelse

i Omkostningerne, som Grubernes Føren ned iDy-

bet af det løse og vandsyge Bjerg vilde medføre.

Grubernes Antal udgjorde i 1845 92, af hvilke

31 tilhørte Chromfabrikken ved Trondhjem, og ud-

gjorde det udbrudte Malm i 1844 cirka 5000

Ske-6" og Driftsomkostningerne i samme Aar 8500

Spd., medens i 1845 kun blev produceret 2037

Skftf med en Udgift 11,888 Spd eller 5 Spd.

101 ß pr. Tønde. I Sundalen og Lessø vare

i 1845 8 Gruber i Drift med et Belæg af 72

Mand og den producerede Malm udgjorde 1,060

SkZ med en Udgift af 5727 SkT .

Omtrent Halvparten af den udvundne Malm

udføres i raa Tilstand til Udlandet, Resten tilvirt

kes til Chromsalt i den ved Trondhjem i--1831

anlagte Chromfarvesabrik. Efter Bergmesternes

Indberetning blev i 1844 ved denne forbrugr1974

SkF Malm og Udgifterne iberegnet Renterne af

Anlægscapitalen beløb st”g til 29,936 Spd.; fra-

drages herfra Fabrikens Produkt i samme Aar

694 SkTF Chrolnsalt, som kan ansættes til, en

Værdi af 32,416 Spd., viser det sig, at dens Over-.

skud for 1844 Udgjorde 2480 Spd. J-1845”pro-

duceredes 565 Sktkß , og var Fabrikens Nettoprot

venuidette Aar 3,550 Spd. Udførselen afChroun

til Oplysning herom-. hidxä

Mindre betydeli-

. salt, som i forrige Femaar udgjorde148 SM

aarlig, eridette stegettil 374 SkZ, hvorafde

3 ere udført til Altona og Hollandmed etotte-»

trent ligeBeløb til begge Stedet-. Af Chrommann

er der efter Middeltal af Aarene 1837—1840 ud-

ført 1485 Sksw men i denne Periode er Udfør-

selen stegen til mere end det Dobbelte, nemlig i

Gjennemsnit 3,666 Skß aarlig, som næsten ene

er udskibet til England. Sin største Høide naaede

Exporten i 1845, da den udgjorde henved6000 SkZU.

Angaaende de mange i økonomisk Henseende

tjenlige Steenarter, som findes paa slere Steder

i Riget, men tildeels ikke meget "benyttede,medde-

les her nogle Bemærkninger om de vigtigste af

samme tilligemed de Anlæg, som tjene til disse

Bjergprodukters Forædling, uagtet man ikke har-

aldeles tilfredsstillende Oplysninger ideune Hen-

seende.

De vigtigste Oværnesteenserd findes iSel-

bo isøndre Trondhjems Anit. Om disse kan i

det Hele det samme bemærkes som anført i sor-ß

rige Femaarsbeietning, da der i dette Femanxri in-

tet er foretaget til Anlæggets Forbedring og som

Følge heraf Produktet fremdeles ofte er mindre

godt og paa Grund af den besværlige Tillugning

og Transport temmelig kostbart. En Deel afsæt-

tes over Røraas til Christiania Stifts Oplande,

men den største Deel bringes til Trondhjem ”og der-

fra søværts til andre Dele af-Niget. Produkt-iv-

nen udgjorde i sidstforløbne 5 Aar 4030 Par. '

Mindre betydelige Brud havesi Vaage og Lessø

Præsiegjelde i Gudbrandsdalen, i Brønø Præste-

gjeld i Nordland, hvorfra aarlig Adskilligt udfø-

res til Bergen, samt i Saltdalen, hvor dog Pro-

duktionen tilforn har været større. Af nogen mere (

Vigtighed er Bruddet i Aafjorden under Askevolds

Præstegjeld i Søndfjord i nordre Bergenhuus, som

bærer Spor af at være drevet fra umindelige

Tider af. Udbyttet af disse Brud er omtrent til-

strækkeligt til Rigets Forsyning; den-ubetydelige

Judførseli Femaaret 283 Stykker, fornemmelig-'

til de søndenfjeldske Byer, æqvivalerermed det i

samme Tidsrum udførte Qvantum 218Stykker,

som for største Delen ere udskibede fra Bergen tt1

Danmark. Endvidere fortjener at omtales Brys-

nefteenøbruddene iLaurdal iøvie Tl)elemarken-.

Uagtet Bruddet er temmelig rigt og kan ansees for

uudtømmeligt, har dog Udbyttet-i de sidste 5 Aar

været meget ringere end i forrige1 Qvingvenniumx

Der udbragtes nemlig i 1841 --120,000S-tykker.'

i 1842 60,000 1...-

'i” 18.44 60,000 4.-21.

i 1845 - 84,000 1...

 

Tilsammen , '. 324,000”Sthjz7'



medens Aarene 1836—1840 havde en fem Gange

saa stor Production at opvise. Udførselen har deri-

mod vedligeholdt sig temmelig uforandret — noget

over 100,000 Stkt. aarlig, hvoraf omtrent Halv-

parten er gaaet til Frankrig. Det betydeligste

Brud næst Laurdals findes i Kinnservik iHardam

ger, hvis aarlige Produkt er angivet til 500 Vo-

ger, der kan anslaaes til en Værdi af omtrent 100

Spd. Desuden haves trende Brynesteensbrud i

Gimnæs i Rordmøer og tvende i Selbo, hvilke

imidlertid ere ubetydelige, og afkaste ikke stort meer

end til vedkommende Bygders Forsyning. Et li-

det Qvantum er i Perioden indført fra Udlandet,

i Gjennemsnit 6000 Stkr. om Aaret, som næsten

udelukkende ere komne fra Sverige til Byerne paa

den østlige Side af Christianiafsorden.

Af stor Vigtighed er Kalksteety der findes

næsten overalt i Riget, med Undtagelse af Christi-

aussands Stift, hvor der kun er eet Kalkbrænderi,

iNærheden af Mandal. Især findes denne Steen

i rigelig Mængde i Asker Præstegjeld, baade paa

Fastlandet langs Kysten, og paa de langs samme

beliggende Øer, især paa Langaaren. Præstegsel-

dets 34 Kalkbrænderier have i denne Periode pro-

duceret 8,255 Læster, hvis Tilvirken og Transport

skaffer mange af Sognets Indvaanere stadig Sys-

selsættelse og Underholdning. I de øvrige Egne

af Landet, hvor Kalksteen findes i større eller min-

dre Mængde, haves vel enkelte Brænderier, men

Kalkproduktionen er paa de fleste Steder langt

mindre, end den kunde og burde være, ligesom til-

deels det større Forbrug af Brændematerial, paa

Grund af Ovnenes slette Construction, gjør Kalken

altfor dyr i Forhold til dens Qvalitet. Især fin-

des i Søndhordland, Salten og Helgelands Fog-

derier Kalksteen iOverflod, og fortrinlig Anledning

til Anlæg af Brænderier, men disse findes kun

paa de færreste Steder. I Føiens og Opdals

Thinglage i Søndhordland findes 15 Kalksteens-

brud, som give et aarligt Udbytte af omtrent 1000

Læster. Fra Kalkbrænderierne iAsker udføres aar-

lig 3 a 400 Tønder Kalk til Sverige og Danmark.

Anledning til Marmorbrnd gives paa slere

Steder i Niger, fornemmelig i Bergens Stift, og

kunde vistnok paa de fleste Steder, hvor den be-

sværlige Communication ikke lægger Hindringer

iveien, afkaste et ikke ringe Udbytte. Fra Sønd-

hordland og Nordhordland, hvor den skjønneste sprag-

lede Marmor findes, blev mod Slutningen af for-

rige Aarhundrede udført ikkeubetydelige Qvanta,

som mestendeels gik til Kjøbenhavn. Til den ud-

brudte Marmors Tilskjæren bleve i den Tid flere

.Marmorsauge drevne, fornemmelig paa Gaarden

Hope iFanø Præstegjeld. I Saltens Fogderi

Xyll

findes en meget smuk Marmor, som skal være den

carariske meget lig. Ogsaa paa Hadeland haves

Marmor, som med Fordeel maatte kunne benyttes,

men de rigeste Anviisninger i Christiania Stift ere

i Lier Præstegjeld i Nærheden af Drammen, som .

vare af nogen Vigtighed, da de bleve drevne, men

ere iden senere Tid aldeles indstillede.

J de senere Aar er en anden Steenart, nem-

lig en Sort rødlig Granit, bleven udbrudt iFjel-

dene omkring Maridalen i Nærheden af Christim

nia, som er bleven en meget søgt Artikel, og hvis

Tilhugning og Transport skaffer mange Mennesker

Underholdning. At Søgningen eri Tiltagende

saavel iUdlandet som iChristiania, viser den større

Virksomhed som Aar for Aar udvikles idenne Net-

ning. Stenen benyttes til Bygninger, Qvaier,

Trapper, Gravstøttero.s.v., og er der i det sidste

Aar tilhugget et ikke ringe Qvantum til de paa-

begyndte Befæstningsarbeider paa Kaholmen. Den

til Udlandet udførte Steen er udelukkende gaaet til

Hambnrg, oger der iAarene 1842 — 1845 exporteret

1842 . . . . 500 Kubikfod,

1843 . . . . 11,200 —

1844 . . . . 19,300 —

1845 . . . . 29,600 —

Foruden ved Christiania har i Periodens Løb

Tilhugning af denne Steenart fundet Sted ved

Frederikshald, hvorfra der i 1.844 blev udført til

Hamborg 5500 Kubiksod huggen Steen, og utvivl-

somt er det vel, at denne Bedrift paa flereSteder

i Riget maatte kunne aabne en for Mange ikke

uvigtig Erhvervskilde.

Af simpel Graasteen er fra Stæderne i det

sydvestlige Norge ininqvenniets 3 første Aar ud-

ført omtrent 1600 Commercelæster, næsten alene

til Holland, hvorimod i de stdste Aar Udsørselen

har aftager, da den i Aarene 1844 og 1845 kun

udgjorde respective 859 og 463 Commercelæster.

Steenheller eller Skifersteen findes i rigelig

Mængde paa slere Steder, og benyttes til Tag-

tækning, idet den efterhaanden fortrænger de hidtil

brugelige Tørvetage, saavelsom til Gadetrapper o.

s. v. ' Nogen ordentlig Drift sinder imidlertid

endnu ikke Sted, og vedkommende Eiere, paa hvis

Grund Brudene findes, benytte dem kun til en-

kelte Tider af Aaret som en Binæring. Paa de

færreste Steder bringes Stenene udenfor dets Di-

strict, hvori Brydningen foregaaer, hvortil vel til-

deels den vanskelige og bekostelige Transport er

Grunden, men ønskeligt vilde det dog være, at

Brugen heraf var meer udbredt, da man har fun-

det dem særdeles hensigtsmæssige formedelst deres

Styrke og Varighed. De bedste og meest benyt-

tede Brud findes i Gulbrandsdalen ßgSøndhordte
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len-11, isæ1 1Condal Sogn.IBorsen Sognog

paa Gaarden J1an111n1Sttindemsøndre Tror-ed-

hjems Amt,findes91Steenbrud, hvorfra aarligen

Deel, tilhugne Steen leveres:til9?t!T1ondl)jem..I

Legnnger '” Præjkekgjeld, ' no1dretsBergènhuus -',Amt,x er

iPetioden optageteit Helle- ellerSkifeisteenbrud

som synes at være temmelig tigt, menharendnu

ikke faaet nogen Afsætning ,

Klæ b e r- ellerV egste en (G1ydesteen), hvoraf

især iGudbrandsdalèn sindes uudtømmelige Brud,

har iden senere Tid været mindre "' benyttet end

sorhen. DaStenenstBlvdhedtjillader.1atç bear-

beide den med temmelig Lethed; bliver"—deraf den

fabrikeret Ovne, thder 11., hvis Afsætning dog

er iAftagende, da de fottrænges af Iernfabrikata.

Hvor denne Steenalt findesiMængde, er den of-

tere bleven anvendt tilB1)gningsa1beide1·, og er

den dettil i slere Henseender godt skikket. '

Zandsteett findes paa fotskjellige Steder, og

benyttes deels til Sl'ibest.een, deels til-”Bygnings-

arbeider ogdeels til Stilstene iMarsovne. xSaac

ledes har man fra den Sandsteen, der findes rundt

om en fra Holmestmndsfjorden indgaaende Bugt

taget Stilsteen til Hassel Værk

EtKiselsteenbrud e1 i 1844 optaget iVinge1

Præstegjeld, hvis Ptoduct, der har udgjort 300

SkJ, er udført til et i Sverige næ1 Grændsen

anlagt Glasvæ1k. »

Sluttelig bemærkes, at paa Tabellen over

Be1gvæ1ksdriften i øv1e Tellematkens Fogdeti er

angivet at være i Mø Præstegjeld i 1844 anmeldt

en Marganerts-Anviisning, uden noget nærmete

Tilføiende om sammes Drift -

Ltndustriett har iFemaatet vel gaaet noget,

skjønt ikke i mælkelig Glad flemad, væsentlig som

Følge af de mange og ikke ubetydelige Vanskelig-

heder, hvormed den hertillands har at. kjæmpe,

hvoriblandt fornemmelig kanudhæves Mangel paa

Capitaler, en høi Dagløn, Tilbøielighed for andre

Næringsveie, Mangel paatechniske Læreanstalter,

Jog som en Følge ”deraf igjen paa kyndige Bestyrere

af større industrielle Foretagender, og Mangel paa

duelige Arbeidere, da Folket endnu ikke paa Grund

af Industriens Ubetydelighed, -og dens Egenskab

sum ny Næringsvei, har faaet den saa vigtige in-

dustrielle Sands. Lægges nu hertil,: at det tilbin-

”kede Produkt ikkei nogen betydelig Grad kan vente

Afsætning udenforRiget, og at Indlandet tilbyder

etsor lidet Barked for at nogen Industri i større

'Maalestok derved kan bestaa, og at tillige den paa

”mange Steder vanskelige Communication er til Hin-

”der for Afsætningen — saa! vil man endnuvam

skelig kunne vente”i'nogen Industri dreven i større

Skala eller tilstor Fuldkommenhed, skjønt man

pag. den anden . Side med Grund synes Zat maatte

kunne ,.paaregne, at Industrien i langt-. hdiere Grad

end nu er Tilfældet vil kunne udvikle 138- da de

mange ubenyttede Vandfald, ogen temmelig let og

bjllig Adgang til Brændsel, funåks at indbyde til

Kræfternes Anvendelse i denne Retning. Det kan

heller ikke nægtes, at Jndusttien i adskillige Ret-

ninger hat gaaet fr,emad og at Udsigterne fo1 en

videre Udvikling ere taalelige;

Hvad den egentlige Fabrikdrift angaaer, viser

det sig, at om denne i enkelte Retninger er afta-

gen,--saa er den doin andre tiltagen, ligesom over-

hovedet en fuldkomnere Driftsmaade ”og forbedrede

Redskaber ved de vigtigere Fabrikanlæg mere og

mere indføres.

Brændeviinsbrænderierneereinntalbe-

tydelig aftagne. , Medens forrige Femaarsberetning

udviste 1387 Brænderier, fandtes ved 18415 Aars

Udgang kun 714, og vare '73 desuden udmeldte

til Ztte December 1845. Især ere en Mængde

smaa Brænderier nedlagte. Isiedetfor disse ere

vistnok flere større Brænderier oprettede; men om

detsiørre Antal af store og fuldkomne Brænderier

nu producere saa meget, som det forhenværende

større Antal mindre, maa ansees tvivlsomt. For

Hedemarkens Amt paastaaes det beste-1111, at Pro-

duktionen astrændeviin betydeligen er tiltagen ved

Oprettelsen af store og Nedlæggelsen af smaa Bræn-

derier; men fra de øvrige Overøvrighedsdistricter

berettes, at Brændeviinsbrændingen er aftagen.

Det er maaskee antageligt, at Produktionen mere

concentreres i de bedste Kornbygder oppe iLanden

da denne Næring før i høiere Grad dreves i Bur

erne. I Byfoged Vogts dissenterende Qotum i

Brændeviinssagen (Storthingsforhandl.for 18485

7de Bind Side 423) opgives at Productionen i

31843 udgjorde henved 13 8 tillionerPotter, hvoraf

omtrent 93-13.- Million i Kjøb- og Ladestederne og

circa 3:13- Million paa Landet. , Om denne Opgave

af Productionens Størrelse maaskee maa ansees

for liden, saa seer man dog deraf, hvilken Over-

vægt Produktionen i Byerne havde over den paa

Landet, og en Forrykkelse i dette Forhold er det

maaskee, som nu er skeet, og som paa Grund af,

Ophævelsen af Forbudet Mod at brænde af kjøbt

Korn paa Landet i end større Grad vil foregaa

i Fremtiden. Om end Produktioneni et enkelt-

District som Hedemarkens Amt angives at være

tiltagen, kan dette dog ikke, efter hvad Beretnin-

gerne indeholde, siges at være Tilfældet i det hele

Land, da Brænding i flere Districter aldeles ikke

fandt Sted i 1845, saaledes ikke i Redenæs og

Robygdelagets, Stavangers og Finmarkens Amter,



ikke i Balders, Nedre Thelemarken, Bamble, Sønd-

”og Nordfjords, Romsdalens og Natndals Fogderier.

Ølbryg gerier n e have derimodi betydelig Grad

været iTiltagende. Medens der nemlig ved forrige

Beretning kun opgaves at være 13 Bryggerier,

opgives deres Antal nu til 53, der beskjæftigede

134 Betjente og Arbeidere. Om nu Tilvæxten

end ikke er saa stor, som dette Forhold synes at

vise, da maaske flere Bryggerier nu kunne være

medregnede, end forrige Gang, saa er det dog

utvivlsomt, at et stort Fremskridt i denne Indu-

sirigreen har fundet Sted. 24 Bryggerier angi-

ves nemlig at være oprettede, og kun 1 ned-

lagt. Men ikke alene med Hensyn til Fabrikker-

nes Antal er denne Jndustrigreen gaaet fremad,

men ogsaa med Hensyn til det tilvirkede Produkts

Qvalitethave store Forbedringer fundet Sted. Bryg-

ningen as det saakaldte bayerske Øl er betydelig til-

taget, og det norske Øl, fornemmelig Christiania-

Øllet, ansees saa fortrinligt, at ikke Ubetydeligt ud-

føres til Udlandet, og er det maaskee at antage,

at Udførselen i Fremtiden endmere vil tiltage. Ud-

førselen udgjorde i 1841 5,750 Potter, og i 1845

4,830 Potter, hvilket Qvantum gik til Kjøbenhavn

og Hamburg Paa dette Sted bør det maaskee

anmærkes, at iSønd- og Nordfjords Fogderi,

hvor Brændeviinsbrænden angives at være aldeles

ophørt, begynder stærkt Øl paa en foruroligende

Maade at træde iBrændevinets Sted, idet en

Mængde Ølkipper paa mange Steder ere opret-

tede, hvor Øl i høi Grad berusende udskjænkes og

fortæres i Mængde. I flere Præstegjeld i dette

Distrikt opgives derfor Brændeviinsdrik at være i

Aftagende, men Drukkenskab desuagtet at være i

Tiltagende.

Porterbryggerier haves derimod ikke.

alle Sorter, indførtes i1845 43,272 Potter, hvoraf

det meste var Porter.

Edikkefabrikationen er ikke af nogen Bety-

denhed. Kun 3 Edikkefabrikker findes, hvoraf 2 i

Femaaret ere oprettede. Den aarlige Produktion

udgjorde i Bergen ved den ene Fabrik 10 a 100

Oxehoveder, ved den anden 50,000 Potter og ved

den tredie i Drammen 20,000 Potter. Indførse-

len asEdikke, der i 1841 udgjorde 127,765 Potter,

udgjorde i 1845 162,974 Potter.

Glasfabrikationenergaaentilbage. Kun3

Glasværker vare i 1845 i Gang, nemlig Harda-

lens, Hadelands og Aasnæs i Beitstaden. Biri

og Gjøviks Glasværker ere derimod nedlagte paa

Grund af de lave Priser paa Glas, der indføres

fra Udlandet. Ved 1840 Aars Udgang havde Glas-

værkerne en Arbeidsstyrke af 147 Arbeidere, og et

aarligt Produkt af 14,000 Skiver Kronglas, 120

AfØl,.

XV(

Kister Tafelglas, 430 Kister Fensterglas, 12,453

Stykker skaarne Kronglasruder, 693,850 Stkr.

Buteiller, og desuden for en Værdi af 13a 16,000

Spd. Ved Udgangen af 1845 leverede Værkerne,

der d'a havde 106 Betjente og Arbeidere, 18,900

Skiver Kronglas, 76,200 Plader Tafelglas, og

desuden for en Værdi af 5,900 a 8,900 Spd.

Importen as Glasvarer er og istadigtTiltagende,

da der indførtes af

1841. 1845.

Buteiller og Flasker

af grønt Glas.... 34,614 Pott. 47,507 Pott.

Vinduesglas . 72,038 F. 177,179 FT

medens Udførselen stadigen er aftaget. Den var

Buteiller af .- Vindues- AndreSorter

grønt Glas. glas. 8 Glas.

1841..147 Potter. 33,914 273. - F.

1842 . . - — 16,102 - 14,080 -

1843 . . - — 14,114 1- - -

1844- . . - — 20,814 - -

8
8

8
8

- ,

1845.. . - -- 17,781 .

Da desuden den størsie Deel as det udførte

Glas, nemlig alt Vinduesglasset, gaaer til Dan-

mark, hvor Glassabrikationen i den senere Tid er

gaaen rask fremad, og hvor man gjør sig temme-

lig sikker Regning paa dens videre Udvikling, saa

er det meget at befrygte, at ogsaa den nuværende

mindre Udførsel af Glasvarer aldeles vil ophøre.

Papirfabrikationen kan heller ikke siges at

være gaaet fremad. Bed Udgangen af 1845 vare

i Drift 7Papirmøller, nemlig 1 i Smaalehnenes

Amt, 2 i Akershuus, 1 iBuskeruds Amt, 2 i

søndre Bergenhuus og 1i søndre Trondhjems Amt,

hvorimod 1 Papfabrik paa Gaarden Hougeni

Spydeberg Præstegjeld er nedlagt. Indførselen af

Papir fra Udlandet er iStigende; den var nemlig af

”1841. 1845.

Skrivpapir . . . . . . . . . 62,054 973. 93,066 F.

Trykpapir ..... . . . . . 39,906 - 57,177

Der klages over Vanskeligheden ved at erholde

de tilFabrikationen fornødne Klude, hvilke de uden-

landske Papirsabriker have en lettere Adgang til at

erholde for godt Kjøb, da de gjerne støtte stg til

en meer udviklet Bomulds- og Linnedindustri. Imid-

lertid er ogsaa i denne Henseende nogen Foran-

dring til det Bedre at vente af den i den senere

Tid hertillands opspirende Bomuldsindustri. Ud-

førselen af gamle Klude udgjorde efter Gjennemsnit

aarlig 2,578 9-71, og Indførselen ligesaa 10,059 F.

Krudtfabrikationen har været fortsat ved de

forhenværende 3 Krudtmøller, og at Driften har

været udvidet, synes den formindskede Judførsel af

Krudt at antyde. Den var nemlig i1841 83,158

S, men i 1845 kun 44,430 275. En privat Krudt-
3 714
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mølle er under Opførelse paa Kongsberg, men var

endnu ikke kommen i Gang ved Femaat'ets'Sltttniug.

AtOliemøllernes Virksomhed ikke er tilta-

gen, viser den stigendesIndførsel af Hamp-, Liin-,

Rap- og Ro-Olie, og Udførselen af det raa Material

Liinfrø. Udførselen af dette sidste udgjorde i

1841. 1842. 1843. 1844. 1845.

307 Tdr. 1018. 1590. 2509. 1030 Tdr.

.og Indførselen i

1841. 1842. 1843. 1844. 1845.

1148 Tdr. 1560. 1729. 979. 673. Tdr.

Sæbesyderiernes Antal er steget fra 5 til 8

med 17 Betjente og Arbeidere.

Sæbe er noget aftaget. Fabrikationen bestaaer

blot iGrønsæbe og Stangsæbe, kun ved et iChri-

siiania tilvirkes lidt Sæbe af- de finere Sorter.

Produktionen udgjorde 2,499 Tdr. Grønsæbe, 288,512

972" Stangsæbe, 857 Dusin Toiletsæbe og 3,443

S Lys.

Talglysfabrikationen er i Stigende. 1Fa-,

brik er i Femaaret oprettet. Denne Industri drives

forøvrigt meer som Huusnæring, især i Bergen,

end som egentlig Fabrikdrift. Indførselen"afTalg-

lys harudgjort i 1841 . . . . 98,981 (13.

1842.... 55,209

1843. .22,866 -

1844....19,901 -

1845 . . . . 50,440 -

Smaaspigen og Staaltraadtræk"kerier-

nes Antal er n113; 1 nyt er opretteti Vardal. Desu-

den har 1 Naale- og Hægtefabrik været i Gang

iDrammen, men Fabriken er ikke opbygget igjen

efter dens Opbrændelse. Værkerne have 63 Ar-

beidere og Betjente, og et aarligt Produkt af

24,115 Mille Sviger, 28 SkTJ Ierntraad, 1500

Mille Hægter, 60,000 Mille og 450 Dusin Breve

Knappenaale, 100 Mille Haarnaale, 2000 Fiske-

kroge og 250 Par Karder. 1 Lia- og Svigerfa-

brik er og i god Gang paa Hedemarken, med et

aarligt Produkt af 1350 Tylter Liar og 981 Mille

Spiger.

Fortiden Vaabenfabrikken paa Kongsberg er

der i Søndfjord i Gang en mindre Fabrik, hvor

der af 3 Svende forfærdiges Nisler, Skydegevæ-

rer og andre Jeru- og Staalsager.

Teglværkernes Antal er steget fra 214 til

243, og erProduktionen i Tiltagende, saa at den, uag-

tet de større Bygningsforetagender, og den meer

og meer udbredte Benyttelse af Tagsteen istedetfor

Tørvtag og Tagtækning med Skifersieen, nu er

stegen saa vidt, at Indførselen af Tegl er i Afta-

gende. Den udgjorde nemlig af

Jmporten af '

Tagsteen

. Muursteen. glasserede. uglasferedex

1841 . . .. 1,533,153. 136,443. 2,395,3.55.

1842 . . . . 3,526,096. 113,499. 3,249,693.

1843 . . . . 1,094,123. 54,653. 2,061,64-1.

1844 .... 1,236,028. 51,606. 2,94.3,803.

1845 . . . . 785,763. 74,631. 2,626,453.

Pottemageriernes Antal er, som ved Udløbet

af forrige Femaar, 9. Produktionen bestaaer kun

i de grovere Sorter.

Med Hensyn til Sangbrugen eer en væsent-

lig Forbedring indføtt ved Anvendelsen af de saa

kaldte Cirkelsange. Flere af de uprivilegerede Sange

ere nedlagte. De privilegerede Sauges Antal var

780 og de uprivilegerede 2,535.

Ved Fritzø Værk er i Slutningen af Perio-

den bleven færdig en Riismølle, hvis Maskineri,

der bestaaer af Jern, er kommet fra England.

Judforselen af Riis iSkaller, der forhen var ube-

tydelig, har, som Følge heraf, i de senere Aar til-

taget, idet der indførtes

i 1841 . . . Intet,

og - 1845 . . . . 3,050 Tønder,

hvoraf 3,046 Tønder bestemt til Formaling ved

ovennævnte Riismølle.

ReberbanernesAntal er 28, altsaa2 mere

end i 1840. Det sees ikke, at disses Virksomhed har

kunnet formindske noget Indførselen af Reebslagen

arbeide, hvoraf der, efter et Middeltal af de sidsie

5 Aar, aarlig er indført 328,700 13, medens den

aarlige Indførsel efter Gjennemsnit af Aarene 1836

-184.0 var 237,132 733.

J Perioden er 1 Hampspinderi til Tilvirkning

”af Traad til Sildenod og Torskegarn oprettet i

Bergen, hvis Maskineri, der skal være meget

smukt og hensigtsmæssigt, er anskaffet fra England.

Fabriken har hidtil havt god Søgning.

Skibsbyggeriet er forøvrigten afde meest

udbredte Industrigrenn Da denne Ræringsvei

staaer i nøie Forbindelse med de heldige elleruhel-

dige Conjunkturer for Skibsfarten, har den, især

iSlutningen af Femaaret, været i stor Drift.

Antallet af de her i Landet hjemmehørende Far-

tøier, der ved Udgangen af forrige Qvinqvennium

udgjorde 3,166 af 106,472 Læsters Drægtighed,

er i dette Femaar steget til 3,401 med en Dræg-

tighed af 119,372 Commet'ce-Læster, og da den

største Deel af Tilvæxten er skeet ved i Landet

nybyggede Fartøiet-, saa kan det heraf sees, hvil-

ken Fremgang det indenlandske Skibsbyggeri iFenn

aaret har havt. Skibsværfternes Antal er angi-

vet til 20, altsaa 2 mere end ved Femaarets Be-

gyndelse, men det maa herved mærkes, at heri er

næsten aldeles ikke medregnet al den Bygning, som



foregaaer i Landdistrikterne. Især bygges en Mængde

Iægter iLanddistrikterne, som siden gaae i den in-

denrigskexFarn og for en Deel ogsaa afhændes

til Byindbyggere, saa at en Deel af disse af Bøn-

der byggede Iægter kommer i den udenrigske Fart.

Bygning af Fartøier for Kjøbmænds Regning skeer

fremdeles især i Strækningen fra Holmestrand til

Cht'istiansand, og fornemmelig iRedenæs samt Li-

ster og Mandals Amt, samt i ByerneStavanger,

Bergen, Christiansund og tildeels Trondhjenn I

den senere Tid lægger man stg ogsaa mere efter

at. bygge smukke og hurtigseilende Fartøier.

Iægtebyggeriet drives især i Hardanger, i

søndre Bergenhuns Amt og i Inderøen i nordre

Trondhjems Amt, samt for en Deel ogsaa iNoms-

dals, nordre Bergenhuus og Nordlands Amt.

Alene i Søndhordland og Hardanger Fogderi er

der i Femaaret bygget 329 Fartøier af en Dræg-

tighed af 66,995 Tønder, paa Lysekloster Gods 15

Fartøier drægtige 2,240 Tønder, og paa Nosendals

Gods 20 Fartøier, hvis Drægtighed ikke er opgi-

ven. I Hardanger bygges især smukke Iægter,

der ofte sælges til Kjøbmænd i Bergen og Sta-

vanger, og anvendes i Fart paa Gothenborg og

Østersøen.

B aadbygg eriet er ogsaa en vigtig Nærings-

vei for mange Districter. I detØstenfjeldske drives

Baadbyggeri næsien kun paa Hvaløerne i Smaa-

lehnenes Amt, meni det Søndenfjeldske, især i

Nedenæs Anit, hvorfra en Mængde Baade af-

hændes til Beboerne ved Chrisiianiafjorden. For-

øvrigt bygges Baade, omtrent til eget Behov, ved

Kysterne af Bratsberg Amt. I Fjorddistrikterne

i det Vestem og Nordenfjeldske ligefra Stavam

ger-Fjorden bygges paa de sleste Steder i Skov-

egnene de fornødne Baade. Dog udmærke enkelte

Districter stg ogsaa ved Baadbyggeri. Saaledes

afhændes aarlig en Mængde Baade fra Hardan-

ger til Stavanger, Iæderen og Kysten sydefter lige

til Christiansand. I Sønd- og Nordsjords Fog-

deri ere iFemaaret byggede 520 Baade. ISønd-

møer er ogsaa meget Baadbyggeri. Baadene ere

meget søgte paa Grund af deres Godhed, og sæl-

ges til Nordfjord og Romsdalen. Alene iVoldens

Thinglag ere ide sidste5Aar byggede 1106 Baade.

I Aafjorden iFosen drives Baadbyggeriet med

Kraft, og der bygges aarlig omtrent 1000 Baade.

I Inderøen og Nordlands Amt drives ogsaa Baad-

byggeriet med Kraft; endog i Finmarken drives

denne Haandtering i Alten, Varanger og Possam

ger, dog langtfra tilstrækkeligt for Behovet, da en

sior Deel Baade maa kjøbes fra Helgeland og

Salten. Ogsaa paa Indsøerne inde iLandet byg-

ges de fornødne Baade. Paa Mjøsen er imidler-
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tid Baadbyggeriet aftaget efterat Dampskibsfart

dersteds kom istand. Forøvrigt klages der baade

med Hensyn til Baadbyggeriet og Skibsbyggeriet

over Mangel paa Egematerialier.

Tobaksfabrikernes Antal er 84, og ere i

Periodens Løb 2 nedlagte i Landdistricterne. For-

resten er Produktionen, der hovedsagelig bestaaer i

Skraatobak, snarere i Til- end Aftagende, da med

en større Indførsel af raa Tobak Indførselen af for-

arbeidet Tobak ikke er tiltaget. Indførselen af To-

baksblade og Tobak har efter Gjennemsnit af Aa-

rene 1840 og 1845 aarlig udgjort af Blade 2,362,747

J, og af Røg-Tobak 19,506 F.

AfSukkerraffinaderier sindes kun 1 afli-

den Betydning; ved Udgangen af 1840 fandtes der 3.

Disse Fabrikker lide ved at Tolden paa det raffi-

nerede Sukker og Candis egentlig kun gavner Sve-

rige, hvorfra rafsineret Sukker kan indføres her

til Landet mod halv Told. Indførselslisterne ud-

vise ogsaa at Sukkerindførselen fra Sverig aarlig

forøger stg. Der er nemlig indført

Deraf fra Sverige.

i 1841 ..... . . 2,237,246" 93.- 1,768 F.

- 1842 ....... 2,684,758 4,317 -

- 1843 ....... 2,353,730 - 5713--

- 1844 ....... 2,830,644 - s2 t

- 1845 .......x2,673,941 - 502,967 -

En Industrigreen, der i Slutning-en af Fem-

aaret har begyndt at tage Opsving er F a brikati o-

nen af Bomuldsgarn, og tildeels af linnede og

uldne Varer. 3 Bountldsspinderier vare ved Pe-

riodens Udløb iGang, medens kun 1 min-dre var

iGang i 1840, og desuden vare idetmindste 3me-

get store Spinderier under Opførelse. Spinderi-

erne have udmærkede Indretninger, og besiyres i

Regelen ved duelige Mænd, og ved samme har et

ikke ubetydeligt Antal saavel Voxne som Børn

Sysselsættelse. Indførselen afraa Bomuld er paa

Grund heraf stegen betydeligti 1845, da denne

ny Indusiri egentlig først traadte i Virksomhed.

Den udgjorde nemlig i

1841. 1"842. 1843. 1844. 1845.

972" (5 272" J 75

219,670. 248,748. 218,169. 292,659. 516,685.

Desuden beskjæftiger Huussliden stg med Spin-

den af en ikke ubetydelig Deel Garn af Bomuld,

Liin og Uld, skjønt det vistnok er saa, at Spinden

er aftagen, da Huussliden meer sysselsætter stg med

Væbning. Tilvirkningen af Bomuldstøier

o g Lærr eder er ogsaa betydelig tiltagen. Tabellerne

ved Amtmændenes Beretninger udvise 7 Væverier

med 110 Arbeidere, hvoraf 2 ere Strømpevæverier.

Det store Bomuldsvæveri paa Vallø, og, 1 Væ-

veri i Lister og Mandals Amt, samt et Strømpe-
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væveri i Laurvik ere-Yo”stre'ttede-'i-'41Femaaret,' hvor-'

hos slere saadanne Indretninger”e're p"aatænkte;

Ogsaa Tilvir kningen af”nl'dne Varer er i Til-3

tagende. Vel er en Klædesfabrik nedlagt iStavarn

ger, men 1 ny er oprettet ved Drammen, foruden

at forskjellige uldne Varer, dog fornemmelig af de

grovere Sorter, tilvirkes ved de iForbindelse med

Strafanstalterne og Fattigvæsenet indrettede Fabri-

ker. Men foruden denne fabrikmæssige Tilvirkning

tilvirkes en Mængde Bomuldstøier, Lærreder og

uldne Varer ved Huusfliden, som ogsaa er tilta-

get i Femaaret. De fleste Districter paa Landet

tilvirke det Fornødne til eget Brug af disse Varer,

der vel i Almindelighed ere af det groveste Slags,

Strie og Vadmel, men og Undertiden bedre f. Ex.

Værkener og finere Lærreder. En Mængde Vad-

mel og tildeels smukke Bækkener tilvirkes desuden

til Salg næsten ihele Oplandet i Christiania

Stift, ligesom og fra det sydlige Stavanger Amt,

en Mængde uldne Varer, Huer, Trøier, Strøm-

per og Vanter afhændes deels til Kjøb- og Lade-X

slederne i,Amtet, deels til Lister og Mandals Amt.

Fra Hardanger og Vossafhændes ogsaa en Deel

Sengeteppener, Værkener , og Vadmel, - ligesom

megen Stries og Linnedvævning finder Sted i

Overhalden og Grogn af nordretTrondhsems Anit.

Tilvirkningen af linnede og Bomttldstøier har

især tiltaget betydeligt. Ide om Mjøsen liggende

Egne Toten og Hedemarken have de tilvirkede Tøi-

er, Lærredet ogVærkener vundet betydeligt ina-

litet, og Almuesclassen har ved Indvirkning af

Qvinder af den dannede Klasse faaet Sands for

denne Industri. Det samme gjælder og tildeels om

Hadeland, Ringeriget, Iæderen og Surendalen.

Ifølge Amtmændenes Beretninger fandtes ved

Udgangen af 1845 følgende Fabrikker og Industri-

anlæg, med Undtagelse af Bergværkerne, i Riget:

1 Beenmølle.

1 Blyhvidtfabrik. ,

3 Bomuldsspinderier.

1 Brisselfabrik. '

714 Brænviinsbrænderier.

2 Cementfabriker.

1 Chocoladefabrik.

1 Chromsabrik.

3 Cicorifabriker.

3 Edikkefabriker.

14 Farverier.

95 Garderier.

3 Glasværker.

1 Hampespinderi.

49 Kalkbrænderier.

1 Klædesfabrik.

1 Kobbervaltseværb

417”Kornmøllerr

' " 1"Kortffabrik:

1 Kt'idtpnkvær,

.3 Krudtmø·ller.

1 Lakfabriij"

1 Lia- jog Spige-r'fabrik;

48 ” Maltgjørerien

5 Oliemøller.

1 Ostefabrik. ,

'7. Papirmøller.

1 Potaskekogeri.

9 Pottemagerier.

28- Reberbanen

1 Saltværk.

780 privilegerede "Saugbrug.

2,535 uprivilegerede do.

20 Skibsværfter.

3 Staaltraadtrækkerier og Smaastu-

gerfabrikker. ' "

1 Sukkerraffinaderi.

' 8 Sæbesyderier.

”2 Talglysfabriker.

242 Teglværker.

7 Tranbræn-derier.

82 Tobaksfabriker.

2 Vaabenfabrik.

1 Vitriolværk.

2 Vognfabriker.

7 Væveriet og

53 Ølbrhggerier.

Ifølge sidstafholdteFolketælling vare ved 1845

Aars Udgang beskjæftigede ved Industrien 24,694

Fabrikanter og Haandværkere og 4,535 Værksar-

beidere, hvori ikke ”ere medregnede de der beskjæf-

tigede sig Ved Industrien blot som Binæring.

Forøvrigt henvises til de, denne Oversigt led-

sagende, Tabeller, hvilke desværre, hvad Fabrikker

angaaer, ere for Ufuldstændige, til at noget almin-

deligt Resultat om Fabrikvæsenets Status i det

Hele deraf kan uddrages. Kun saa meget kan for-

meentlig as soranstaaende Oversigt sees at Indu-

strien idetmindsteienkelte Retninger er gaaet frem-

ad, uden at den endnu i nogen Retning kan siges

at være udviklet til nogen Fuldkommenhed. '

Haandværksdriftenhar ogsaa i det Hele

taget gjort Fremskridt, skjønt ikke i nogen betyde-

lig Grad. I Kjøbstæderne vare ved Udgangen af

1840, 1,389 Mestere iLaug, 2,376 Udenfor Laug,

780 Frimestere og 5,085 Svende og Drenge.

Ved Udgangen af 1845 fandtes i-Byerne, 1317

Mestere i Laug, 3044 Mestere udenfor Laug, 763

Frimestere og 6086 Svende og Drenge. Antallet

af Haandværkerne i Byerne ere altsaa i Stigende.

Denne Stigen er for endeel bevirket ved den let-



tere Adgang til Qorgerskabs Erholdelse, som Lo-

ven af 15de Iuli 1839 har aabnet, hvorfor ogsaa

Haandværkere Udenfor Laug i betydelig Grad er

stegen, medens Mestere i Laug er aftaget. Antal-

let iz de respective Haandværk vil sees af medfød

gende Tabelt Ifølge-den af Finants-Departemen-

tet udgivne, efter de Lister, der af Laugene ere

indsendte overeensstemmende med Loven angaaende

Haandværksdriften af 15 Iuli 1839 (3 3 affattede

Forregnelse over de norske Laug, fandtes der ihele

Riget 46 Laug, hvoraf

Frederikshald havde 2 Laug.

Christiania... — 6 —,

Drammen..f.. — 4 —

Laurvik........ — 1. —

Skien.. ...... .. — 4 —

Arendal....... — 4 —

Christiansand — 5 —

Bergen........ — 14 —

ogTrondhjem — 6 —

Forholdet mellem dem, som have sin Næring

ved de vigtigste Haandværk i 1840 og 1845, var

i Kjøb- og Ladestederne:

Skomager-, Snedker-, Skrædder-, Smedehaandværket.

1840 2,002. 1,106. 1,096. 620.

1845 2,251. 1,303. 1,214. 689.

Der klages imidlertid fra flere Steder over

for stor Concurrence blandt Haandværkerne og en

deraf flydeude mindre heldig Forrunesforfatningz

men, ligesom dette stdste for en Deel turde være

en Følge af mindre sparsommelig Levemaade, saa-

ledes var det heller ikke andet at vente, end at

Flere end Behovet fordrede det, strax efter at

Haandværksloven var emaneret, nedsatte stg som

Mestere, men efterhaanden vil vel en sundere Be-

dømmelse indtræde af de Betingelser, der udfordres

for at nedsætte stg som Mester.

. Den Skade, Haandværkerne lede ved at Ar-

beidsanstalterne i Slaverierne leverede Haandværks-

arbeide til Salg i Byerne, er ryddet afveien iføl-

ge den Kongelige Resolution af 6 Mai 1844.

Haandværksdriften staaer forøvrigt i Regelen

paa et lavt Trin, skjønt nogen Bedring i senere

Tid ”er indtraadt. I de mindre Byer forarbeides

vel for det Meste til Behovet, men det der leveres

er i Regelen baade dyrt og mindre smukt. I

Molde f. Ex.- indføres Meubler fra Trondhjeun

Klædningstykker og Skotøi fra Østlandet og til-

deels fra Hamburg. Uagtet iTromsø findes tem-

melig duelige Haandværkere i de fleste Fag, er

Arbeidet dog saa dyrt, at Meubler hentes fra

Hamburg og Skotøi fra Rusland. I intellectuel

Henseende staa og Haandværkerne i Almindelig-
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hed lavt. Fremskridt er imidlertid ogsaa her skeet.

Til større Uddannelse have de i mange Byer op-

rettede Søndagsskoler meget bidraget, ligesom og-

saa de i alle større og enkelte mindre Byer væ-

rende private Tegneskoler. Offentlig Tegneskole

findes kun iChristiania, da den iBergen af Man-

gel paa Resurcer er nedlagt.

For at fremmeHaandværksdriften have der i

Christiania og- Qergen dannet stg Haandværksfor-

eninger. I Stavanger bestaaer der en saakaldet

Industriforening, der har til Hensigt at fremme

Forbrugen af indenlandske Producter af Haand-

værksdriften og Hnussliden Større Udsalgssteder

for Haandværksproducter findes i Regelen ikke. Kun

i Bergen findes et saadant for alle Slags Haand-

værksarbeide og i Christiania have de flesteSned-

kermestere forenet sig om at holde et fælles Mø-

belmagastn. Enkelte Arter af Haandværkere har

naaet en høiere Grad af Uddannelse, hvilket navnlig

gjælde Snedkerne iflere Byer; især staa Snedker-

ne i Christiania paa et forholdsviis høit Stand-

punkt især paa Grund af derrs større Duelighed

i Tegning. Ogsaa findes der flere duelige Muur-

mestere og Tømmermestere især i Christiania og

Trondhjem, hvilket har sin Grund i de store Byg-

ningsforetagender, der i bemeldte Byer have fun-

det Sted iPerioden. En Profession som meget har

udvidet fig, er Garverprofessionen. Medens

Beretningen for 1840 kun Udviste et Antal af 68

Garverier i Landet og 271 Personer som Byerne

vare sysselsatre ved denne Næring, udviser Alm-

mændenes Indberetninger for 1845, 95 Garverier

i Landet og 398 Personer, der i Byerne herved

vare sysselsatte. Det samme udviser ogsaa Indfør-

selstabellerne; thi medens Indførselen af barkede

Skind og Huder (Saalelæder) forhen var i jevnt

Stigende, har den siden 1841 snarere Xaf- end til-

taget, medens paa den anden Side Indførselen

af raa Huder er iStigende. Uagtet Haandværks-

driften saaledes i enkelte Retninger har gjort Frem-

skridt, lider den dog under en høi Arbeidsløn, hvor-

for alt iudenlandsk Haandværksarbeide gjerne er

dyrt, ligesom det ogsaa i Almindelighed i ydre

Elegance staar meget tilbage for det udenlandske.

Haandværksdriften paa Landet taaler ingen

Sammenligning med den iByerne. Folketællim

gen af 1845 udviser 11,704 Fabrikanter og Haand-

værkere paa Landet. Ogsaa her har Haandværks-

driften gjort Frelnskridt, skjønt det er at beklage,

at den desuagtet staaer paa et lavt Standpunct.

IRegelen have Bygderne det fornødne AntalHaand-

værkere; dog ere der visse Districter, som udmær-

ke stg i et eller andet Haandværk Saaledes er

Vogn- og Hjulmagerprofessionen meget udbredt i det
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sydlige Christians Amt, paa Ringeriket og en Deel

af Iarlsberg og Laurviks Amt. Duelige Smede

findes ogsaa paa mange Steder i det Søndenfjeldt

ske. Fra Voldens Thinglag i Søndmøre forsynes

Rabodistricterne medFLiar og andet Smedarbeide,

ligesom der fra Indre-Holmedals og Eids Sogn

afsættes til Nabodistricterne endeel Øxer, Liar, Sa-

ge, Laase og andet Smedarbeide. Fra Voss ud-

føres en Deel Smede- og Gjørtlerarbeides I

Rummedal og Sandsvær findes duelige Gjørtlere

og Klokkestøbere. Gjørtler- og Blikkenslagerarbeidet

drives i den sydlige Deel af Christians Amt, navn-

lig Toten og Vardal, hvorfra en Mængde Karder

afhændes endog til temmelig langt bortliggende

Districter. I enkelte Thinglag i Rordhordland

og af Sønd- og Rordfjord, er det en Nærings-

vei at opføre Bygninger i de omliggende Districter.

Forarbeidelse afiTønder er et meget almindeligt

Haandværk i Ryfylke, de indre Fjordbygder i Ber-

gens Stift især Hardanger samt i flere Bygder

af Romsdals Amt. Ved Fritzø Værk er i Pe-

riodens Løb anlagt et Bødkerværksted til Forar-

beidelse af Fade til Opbevaring af Riismøllens

Produkt, ved hvilket er ansat LBaandskjærere og

4 Bødkere. Derimod er denne Næring aftagen

i Omegnen af Flekkefjord ved Sildefiskeriets Op-

hør der. Imidlertid lider Bødkerhaandværket, der

paa Landet alene gaaer ud paa Forarbeidelse af

Furutønder, ved at Bøgetønder foretrækkes til Sil-

dens Nedsaltning og ved at forarbeidede Staver

i stor Mængde indføres fra Sverige. Ogsaa

Tøndebaands Forfærdigelse er en særdeles vigtig

Næring i Hardanger, der heraf afsætter en bety-

delig Deel til Bergen og Stavanger, ligesom Næs-

sets Thinglag iRomsdalen sælger omtrent20,000

Tøndebaand til Molde og Christiansund; men den-

ne Næring drives mere som Binæring af Alle end

som et egentligt Haandværk as enkelte Personer.

Af Binet-ringer kan mærkes Tilvirkningen

af Trækar og Træsko i Skovdistricterne især i det

Vesienfjeldske, hvilke Produkter indgaa i den-in-

denlandske Handel. I Almindelighed tilvirker Al-

muen selv de fornødne Gaards- og Fiskeredskaber.

Potasketilvirkning drives endnu iiSkovbygdernG

men er af liden Betydning, hvorfor der indføres

ikke saa ubetydeligt fra Udlandet. (Indførselen

udgjorde i 1845 143,300 (5). Tilvirkningen fo-

regaaer især iGudbrandsdalen og Romsdals Amt.

Tangaske tilvirkes i Herø iSøndmøre og i-Nord-

more. Indsamling af Hasselnødder, der især fin-

der Sted i det Vestenfjeldske, er nu af liden Vig-

tighed, hvorimod Indsamling af Mos er af stør-

re Betydning. 4 Efter Gjennemsnit udførtes der

aarlig i Aarene 1840-1845 as sort Bjergmose

928 S og af Steene og Farvemose 23,070 F.

Indsamlingaf Mnltebær og Tyttebær er 73ogsaa

af nogen Betydenhed.- , ”I ”Gjennemsnit ”af-de

sidste 5 Aar er udført annltebær og”Tyt-

tesbær 5,750 Potter. Det er forøvrigt at ' be-

klag-e, at man af forskiellige Sorteer vilde Bær,

hvoraf der i de forskjellige Distritter gives en

Mængde, i Almindelighed endnu ikke gjør sig

den Rytte, man kunde, og hvortil de fortrinli-

gen ere skikkede. Kun paa ganske faa Steder har

man saaledes begyndt med at tilberede Viin”af

flere Sorter saadanne Bær, der skal have givet

et fortræffeligt Produkt. Opelskning af Frugt-

trær finder især Sted i den nærmeste Omegnom

Byerne i det Søndenfjeldske saa og i enkelte Land-

distrikter især as Akershuus, Cl)ristians,Bratsberg

Amter samt i det Vestenfjelske fra ”Stavangerfjor-

den til søndre Trondhjems Amt.

1 Biavlen er fremdeles af liden Vigtighed, uag-

tet denne Ræringsvei med Lethed kunde· drives i

hele det Søndenfjeldske. , Der indføres derfor frem-

deles ikke ubetydelige Qvanta Honning og Vox.

Efter-Middeltal af Aarene 1840-1845 udgjorde

Indførselen af Honnning aarlig 41,532 S og af

Vox aarlig 2,916 F. (

Iagt drives for det meste kun som Fornøiel-

se. Alene iFjelddistricterne er den en Næringsvei,

der giver godt Udbytte, da der aarlig fældes en

Mængde Vildt som afsættes til Kjøbstæderne.

Paa Hitteren i søndre Trondhjems Amt fældes

aarlig en Deel Hjorte, hvis Antal, der angivestil

6 3 700, efter vedkommende Amtmands Beretning

synes at være iTiltagende. Iagt til Udryddelse af

Rovdyr har derimod hidtil ikke været saa almin-

delig, men saavel i denne Hensende som med Hen-

syn til Fredning af madnyttigt Vildt, er det at

antage, at Loven om Jagten af 4 August 1845

vil have en gavnlig Indflydelse. Udførselen af

Fugle- og andet Vildt, har efter Gjennemsnit af

Aarene 1840-1845 aarlig udgjort 19,759 Ø .

I det Vestem og Nordenfjelske er Jagten efter

Søfugle og Kobber af ikke liden Vigtighed.

Paa Fugleværene især i Finmarken og Nord-

land indsamles en Mængde Duun, som deels sæl-

ges over Bergen til det Søndenfjeldske deels ud-

føres. Udførselen udgjorde i 1845 203 F.

Udskibning af Iis er en Ræringskilde som

udentvivl kunde drives i langt større Udsirækning; '

men Mangel paa Kundskab om den rette Behand-

lingsmaade af Isen har hidtil været Grunden til

den ubetydelige Udskibning, der udgjorde i 1844

25 Com.:Læster og i 1845 10 C.om.-Læster.

Lodseriet afgiver en ikke uvigtig Binæring for

samtlige Landets Sødistricter; ved Udgangen af



1845 fandtes der iRiget 91,7 Lodse. Moss, Hol

mestrand og Sandefjord have nogen Indtægt som

Binæling ved de i disse Byer existerende Badehnse.

Men indenrigfleejhandel fol egaae11iRegelen paa

den Maade, atBonden selv iBye1ne afsætter fine

Produkter og sammesteds forsynersig tned sine Nød-

vendighedsvarer. Selv fra de længere bortliggen-

deBygder reiser Bonden iAlmindelighed selv til Byen

idetmindste een Gang om Aaret, og for at befrie

Almnen for disse lange og besværlige Reiser, er

der paa forskjellige Steder oprettet Landhandlerier,

hvis Antal ved Udgangen 1845 var 457."'"1-s.,Forsaavidt

derimod Bonden selv ikke bringer sine Produkter

til Byerne, blive disse enten opkjøbte af omreisen-

de Handelskarle, som da afsætte dem igjen enten

til Kjøbstæderne eller andre Distrikter, eller ogsaa

skeet: Omsætningen ved de almindelige Markede1.

131 Nogen større Valeførsel tillands finder kun

Sted i Christiania og TrondhjemsUtfteruØIen

væsentligste Kjørsel er for Vætkerve og Sangbrm

gene. Mellem Christiania og Distrikterne norden

og østenfor samme existerer en betydelige Trans-

port deels ved Kjørsel fra Saugbrngene ved Glam-

men og især fra Strømmen, deels ved Vareførsel til

og fra Mjøsen, Vinger,Odalen og sydoft over til

og ”fra Smaalehnene. TrælastKjørselen er for

flere Bygder af Rommerike af stor Betydenhed;

efter vedkommende Amtmands Indberetning ind-

bringer den i øvre Nommerike 60,000 Spd. og

i nedre Rommerike 50,000 Spd.

Mjosen føres især Colonialvarer, Salt og Sild,

og fra Mjøsen noget Trælast, Brændeviin og Fe-

devarer. De vigtigste norske Varer, der ere Gjen-

stand for langveis Transport, ere Fedevarer. Fra

alle de høiere beliggende Egne af Landet opkjøbes

af Handelskarle en stor Mængde Slagtefæ, der

føres til Byerne, ligesom en Mængde Smør, Ost

og Kjød, hvilket, forsaavidt det kommer f1a Egnene

omkring eller nord-en for Mjøsen, førespaa Damp-

skib over denne Indsø til Christiania. I det noto-

lige Østerdalen have Tolgen og Tønset Almner

Fordeel deels af Kjørsel for Røraas Værk, deels

af Varetransport fra det Trondhjemske til Grund-

set Marked. Fra Trondhjem er Transporten af

Sild og andre Fiskevarer til Røraas, Østerdalen

og Sverige afBetydenhed, og fra sidstnævnte Egne

transporteres igjen til Trondhjem Fedevarer, Kob-

ber og Chrommalm, ved hvilken Transport Bud-

vikensog Bynæsfets Sogne og for en stor Deel

Meelhuns og Størens Præstegjelde have Fordeel.

Verdalen har Kjørsel mellem Levanger og Sve-

rige. Læssøværingerne have Fortjeneste ved at føre

Fiskevarer fra Romsdalen til Gudbrandsdalen og

Grundset Marked, hvilke Varer afsættes deels

aarlig. Til '
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mod Korn deels mod Penges I Thelemarken let-

tes Færselen betydeligt ved de mange seilbare Ind-

søer, mellem hvilke der falder megen Kjørsel, især

fra Fjerettranden ved Nordføen og Skien. De

talrige Indsøer befares i Regelen kun af Baade;

dog haves paa Mjøsen 1 Ierndampskib, der be-

nyttes baade til Varetransport og Passageerbes

fordring, paa Tyrifjorden Lde mindre Dampskibe

til at slæbe Tommer og paa Farrisvandet ved Laur-

vik 1 Dampskib af 16 Hestes Kraft saavel til Trans-

port af Malme samt Proviantvarer og Materia-

lier til Fritzø Værk, samt til Befordring af Pas-

sagerer. Detgode Udbytte, Dampfarten paa Mjø-

fen har afkastet, har fremkaldt Beslutningen om

Anskaffelse af nok et Dampskib sammesteds, lige-

som ogsaa Dampskibsfart paa Randsfjorden og

Nordsøen er paatænkt X

Transpolten og Mellemhandelen tilsøes er

af støtte Betydenhed end Landtransporten. Imid-

lertid har Landet ikke noget stort Centralpunkt for

denne Handel; det vigtigste Sted i saa Henseende

er Christiania, hvis Betydenhed som Mellemhand-

ler Aar for Aar bliver større. Fra Smaa-by-

erne i Christianiafjorden og vestover lige til

Christiansand gaa stadigen en Mængde smaa

Fartøier i Fart Med diverse Varer. Fra Chri-

stiania hentes Colonial- og Manufakturvarer

samt Iern og Muursteen, hvorhos mange Fartøier

fra Slæben, Asken Hndr1un, Røken og tildeels

længere bortliggende Præstegjelde Aaret om finde

Sysselsættelse med at føre Kalk og Brænde til

Christiania. En Mængde Malm føres fra Gen-

berne ved Arendal til Værkerne paa Østlandet.

Mange Fartøier, hjemmehørende iLister, ere i sta-

dig Fart mellem Bergen og Christiania, idet de

føreFiskevarer tilChristiania, og Brændeviin, Muur-

og Tagsteen tilbage til Bergen. De fleste iHarr

danger hjemmehørende Iægter, føre Brænde, Fe-

devarer, Pilebaand, Baade og Træfrugter til Ber-

gen, Stavanger og videresydover til Christiansand.

Men vigtigst er den store Fart to Gange om Aa-

ret mellem Bergen og Rordlandene med de saa-

kaldte Rordfarjægter, der tilføre Bergen Udbyt-

tet1 af Lofotfiskeriet og de øvrige nordlandske Fiske-

rier. , De hertillands indtræffende betydelige Fiske-

rier foraarsage ogsaa en livlig Skibsfart. Ved

Vaarsildfiskeriet i Stavanger Amt indfinde sig

saaledes en Mængde Fartøier, ligefra Arendal og

længere østover, der gaa i Fart mellem Fiske- og

Saltestederne samt Stavanger, Bergen og Land-

disirikterne. Til de store Torskefiskerier i Lofoten

komme Fartøier fra Bergen og Trondhjem samt

de romsdalske Boer med Fornødenhedsvarer.

Transporten tilsøes lettes betydeligt ved Damp-
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skibsfarten i Sommermaanederne, der gaaer lige

til Hammerfest Dertil benyttes 5 Dampskibe

paa 490 Hestes Kraft der udelukkende benyttes af

Postvæsenet, og hvoraf4 alene havde Romer mel-

lem indenrigske Steder.

Dampfartøier stadigen gaaet i indenrigs Fart.

Overhoved kan Antallet af de Fartøiet-, der gaae

i indemigsk Kystfart,· ansættes til 4220 med en

Drægtighed af omtrent 14,200 Com.Læster.

Med Ræringsveienes Opkomster forøvrigt den

indenrigske Handel og Omsætning iFemaaret ble-

ven livl1gere, hvortil formeentlig ogsaa den ny

Handelslov af ZAUgUstW T11.34-51.22«1.,.fo.l,:..4,.e„1x„Deel har

bidraget. Forøvrigt gjælder om denne Lov l1gesom

omHaandværksloven, at dens gavnligeVirkninger

først efter et længere Tidsrum vil kunne indsees.

Med Hensyn -til Retningen af den indenlandske

Handel vides forøvrigt ingen anden Forandring at

væte fotegaaet end den ovenfor under Fiskerietne

omtalte nemlig, at Aalesund meer og meer har

UtilvendtstgHøndmøtesHandel der fø1 gik tilBere

gen, samt at Ch1istiansund me1e og mere erporte '

ter denchpfisk,som fø1 gik fra Trondhjenn Hvad

Rationens T1lstand 1Almindelighed angaar da

har denne i Femaaiet været god, og frembyde1

en lysere Side end det næstfotegaaende.

ltoden indtrufne gode Kornaa1, rige Fiskelier, be-

standlg stigende Prifel paa Trælasten maa nød-

vendigviis have medført en god økonomisk Forfat-

ning. Paa Grund af den ved den ny Handels-

Af norske Skibe.

i Perioden 1836-1840

i — 1840—1845 4,264 -

Desuden have2 private

DeiPer den sidste ved Lov af7de Juni 1845.

lov bevirkede Concurrence blandt de Handlende ere

disse heldige Conjunkturer blevne end fordeelagti-

gere for Producent og Cons11ment, omendskiønt det

paa den anden Side ikke kan znægtes at Velstans

den blandt Handelsstanden paa Grund af denne

Concurrence er fordeelt paa flere Hænder og saa-

ledes for Enkelte mindre end man under ide ældre

Forholdes Bestaaen er tilbøielig til at paaregne.

Rigets udenlandske Handel og Skibsfart

har ogsaa været meget levende iAaret 1840-1845 og

livligere end i det næstforegaaendeQvinqvenniuun

Det er allerede ovenfor, under det om de vigtigste Ræ-

ringsveie Anførte, bemærket hvad Udførselen af Lan-

dets vigtigste Exportartikler har udgjort, og har

Indførselen fra Udlandet af en Mængde Artikler

med den stigende Folkemængde og den i flere

Retninger tiltagende Luxus ogsaa betydelig voxet,

X hvilket de i Trykken udgivne Handels-Tabeller nær-

mere udvise. I Femaaret ere Ladestederne Flekke-

fjord ved Lov af8de August 1842, Drøbakved Lov

af20deA11gust s. A. samt Sandefjord og. Brevik

ved Lov af23de Juni 1845 tillagte Kjøbstadsrettig-

heder og Svelvik i Iarlsberg og Laurviks Amt

ogruRamsos i nordre Trondhjems Amt, Ladesteds-

rettigheder den første ved Lov af19deAugust--og

Af følgende

Optegnelse vil ogsaa sees atSkibsfarten i dette

Femaar har været større end i det foregaaende.

Der ankom nemlig til Landet iGjennemsnit aarlig:

Af fremmede Skibe. Tilfammen.

3,928 dr. 179,908 C.-L. 3,195 dr. 83,851 C.-L. 7,123 dr. 263,757 „C.-L.

3,099 - 86,277 —. 7,363 - 300,198 —

”og afgik fra Norge:

Af norske Skibe.

iAarene 1836 -1840

1840-1845 4,358 -( —

En betydelig Deel af den norske Handels-

flaade har ogsaa iPeriodens Løb været fordeelag-

tig sysselsat ved udenlandsk Fragtfart. Efter Con-

sulatberetningerne er nemlig efter Middeltal ud-

gaaet aarlig med Ladning: fra Sverige 348 nor-

ske Fartøier drægtige 39,080 Com.-Læster, fra Fin-

land 20 drægtige 2,050 Com.-Læster, fra andre

russiske og østersøiske Havne 105 drægtige 8,649

Com.-Læster.

ledes siden forrige Femaar betydelig forøget; thi,

medens der fra europæiske Havne i Middelhavet

udgik aarlig, af norske Fartøier med Ladning til

fremmede Steder iPerioden 1836—1840 41 dræg-

tige 2,837 Com.-Læster, har Antallet i sidste Fem- '

aar efter Middeltal aarlig udgjort 79 drægtige

Fragtfarten i Middelhavet er lige--

Af fremmede Skibe. Tilsammen.

3,915 dr. 181,390 C.-L. 3,062-d1'. 83,750 C.-L. 6,977 dr. 265,140 C.-L.

209,224- —' 3,084 7,442 '- 296,297 -

6701Com.-L'æster, hvoraf fra spanske Havne 14 dræg-

tige 1,062 Com.-Læster, fra franske 17 drægtige 1639

C.'Læster, fra italienske 18 drægtige 1,280 Com.-”Læ-

ster, fra østerrigske 13 drægtige 998 Com.-Læster,

fra tyrkiske 10 drægtige 930 Com.-Læster og fra

russiske Havne i Middelhavet 7 drægtige 792 Com.-

Læster. Til Havne udenfor Europa have ogsaa

endeel norske Fartøier været befragtede; saaledes

ankom medeadning til Algier aarlig 18 Fartøier

drægtige 2,050 Com.-Læster samt til Rordamerika

directe fra Norge 7 Fartøier drægtige 785 Com.-

Læster med Ladning bestaaende af Jern og Pas-

sagerer. De for Skibsfarten især i Periodens

sidste Aar heldige Conjunkturer har i betydelig Grad

befordret saavel det indenlandske Skibsbyggeri som

87,073 --



Skibes Kjøb fra Udlandet, hvorved den uorskeHam

delsflaade stadigen er forøget. -Saaledes angives

der at være i hele Femaaret byggede 456 Fartøier

drægtige 15536313- Com.-Læster og at være tilkjøbte

i Udlandet 66 Fartøier drægtige 4,623 Com.-Læ,-

ster. Den norske Handelsslaade, hvis Størrelse

ved Udgangen af 1840 var 3,166 Fartøier dræg-

tige 106,472 Com.-Læster, udgjorde som forbemær-

ket ved Udgangen af 1845 3401 Fartøier af119,372

Co'ln.-Læst-ers Drægtighed ”med en Besætning afx

16,516 Mand, og er det især i Qviuqvenniets 2de

sidste Aar at den betydeligste Forøgelse har fun-

det Sted, saasom disse Aar for Skibsfarten vare

særdeles fordeelagtige, medens de mindre heldige

Conjunktureri forrige Femaar endnu i de første

Aar af nærværende Periode vedbleve.

Blandt de Fremskridt, som i Femaaret ere

gjorte, fortjener ogsaa at udhæves de Foranstalt-

ninger,'der til Counuunicationens Fremme ere truf-

ne, idet betydelige og kostbareVeiarbeider ogsaa

-i denne Periode ere udførte. Saaledes ere Hoved-

veiene fra Flekkefjord gjennem Bakke Sogn ind i

Stavanger Amt gjennem Jæderen og Dalernes

Fogderi omkring Ekersund til Gjermestad iden

vestlige Deel af Ekersunds Præstegjeld, hvortil ved

Kongelig Resolution af 29de December 1841 blev

bevilget 8500 Spd. foruden de ved tidligere Kon-

gelig Resolution af 230e April 1839 bevilgede

70,000 Spd. fuldførte, saaledesJ at der nu fører

en fuldstændig oparbeidet Hovedvei langs Kysten

lige til Stavanger. Paa dette Veianlæg eriBakke

Sogn over den her omtrent 170 Fod vrede Sire-

Elv opført den førsie Hængebro her iRiget. Til

de bergenhusiske Disirikter og Bergens By er Ad-

gangen fra Østlandet særdeles lettet ved nye Vei-

anlæg og slere Omlægninger afældre Veier. Saa-

ledes ”er det ved Kongelig Resolution af 11 Sep-

tember 1839 befalede Veianlæg fra Tuf i Hem-

sedals Annex i Hallingdal over Fjeldene til Bor-

gund iLærdal nu fuldfærdigt, og ligesom Han-

delsforbindelsen mellem Hallingdal og Sognefjor-

den paa Grund heraf betydeligen er tiltaget, saa-

ledes benyttes denne Vei, hvorved Hoved-veien mel-

lem Christiania og Bergen er bleven omtrent 48- Mile

kortere, een Gang ugentlig af Posten til og fra

Bergen, og er det sandsynlig at Færdselen ad den-

ne Vei vil tiltage betydeligt, naar flere forehat

vende Omlægninger af den nu paa flere Steder

særdeles besværlige Hovedvei gjennem Hallingdal

blive istaudbragte. Til Forbedring af den besvær-

lige Hovedvei fra Balders over Filefjeld til Lær-

dal i Bergens Stift blev der ved Kongelig Re-

folution af 3die August 1843 bevilget 15000 Spd.

foruden de'i dette Øiemed ved Kongelig Resolu-
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tion af 10de Juni 1837 allerede bevilgede 3000

Spd. Herved samt ved et ubetydeligt yderligere

Tilskud er der istedetfor den ældre over steile og

hoie Bjergaaser førende Vei nu oparbeidet en for-

trinlig og saa godt som aldeles jevn Vei. Jsel-

ve Lærdal ere de ved Kongelig Resolution af 30te

Mai 1838 og 15de Juli 1839 befalede Veiarbei-

der, nemlig Anlæg as en Vei fra Lærdalsøren til

Fleskheller og Rodbergsbugteu samt Omlcegningen

af Veien over de saakaldte Galder, hvortil der er

bevilget 5500 Spd. fuldførte. Beliggenheden af

Veien ved Galderne langs den østre Side afLær-

dalselven var imidlertid paa Grund af hyppige

Snee- og Steenskred samt Opisning om Vinteren

m. M. saa farlig, at det blev fundet hensigtsmæs-

sigt at fore Veien over paa den anden Side af

Elven, til hvilket Arbeide der ved Kongelig Reso-

lution af 24 Januar 1845 blev bevilget 13000

Spd. Ved dette Veianlæg, der er bleven fuldført

i Aaret 1846, er der istedetfor den gamle, høist

besværlige og ofte endogsaa farefulde Vei tilveie-

bragt en beqvem Vei. Endvidere ere de ligeledes

i Lærdal beliggende over den saakaldte Skidsvolds-

hammer samt op igjennem Vindhelle-Slugten fø-

rende sieile Klever blevne omlagte, hvortil der ved

Kongelige Resolutioner af 28de Mai 1841 og '12te

October 1843 have været bevilgede 8200 Spd.

Endelig er den bergenske Hovedvei fra Grændsen

mellem nordre og søndre Bergenhuus Amteri

Nærødalen og over Stalheims-Kleven bleven om-

lagt, hvortil der ved Kongelig Resolution af10de

November 1842 er bevilget 8000 Spd.

Det ved Resolutioner af 17de Juli 1837 og

6te Juni 1840 befalede Veianlæg fra Kongsberg

overMeheien til Tinnebro iHitterdal samt fra Bruu-

keberg Kirke gjennem Laurdals og Vinje Præste-

gjelde til Gugaarden iden saakaldte Houkeli-Grænd

øverst eller vestligst i stdstmeldte Præstegjeld er i

det heromhandlede Tidsrum bleven fuldført, og er

i der foruden de ved de nævnte Resolutioner til dis-

se Arbeider bevilgede Beløb af 65000 Spd. end-

videre ved Kongelig Resolution af14de Juli 1843

dertil, samt til at anstille Undersøgelser, om denne

Vei hensigtsmæssigen kan blive fortsat over Rol-

dals-Fjeldene til et Sted paa Kysten i søndre Ber-

genhuus eller Stavanger Amter, bevilget 5000

Spd.

Desuden ere flere vigtige Veianlæg endnu un-

der Arbeide. Saaledes blev til Oparbeidelse af

en Hovedvei langs Sillejordsvandet ved Kongelig

Resolution af 10de Juli 1844 bevilget 20,000 Spd.,

af hvilke 5000 Spd. skulle refunderes Statskas-

sen af Bratsberg Amts Veikasse. Ved denne Vei

vil endeel af øvre Thelemarken et'h4ojde en langt
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kortere og beqvemmere Landevei ltil dens Kjøbstad-

Slien og Communicationen mellem Distrik'tets.”"for'e

skjellige Dele blive betydeligen lettet. Det ved

Kongelig Resolution af 23de April 1839 bestemte

Veianlæg fra Chtistiansand tilValle Kirke i Sæ-

tersdalen, Robygdelagets Fogderi, hvortil der for-

uden de ved bemeldte Resolution bevilgede 59,000

Spd. endvidere ved Kongelig Resolution as 1lte

November 1844 er tilstaaet et Tilskud af 40,000

Spd., nærmer sig sin Fuldendelse, og Christiansand

vil derved blive sat i en nærmere og beqvem For-1

bindelse med den vigtigste Deel af dets Opland.

Overeensstemmende med Kongelig Resolution af

5te Mai 1836, har der saavidt Omstændighederne

have tilladt det ogsaa iheromhandlede Femaarvæ-

ret fortsat med Oparbeidelsenaf en Vei paa Stræk-

ningen fra den trondhjemske Hovedvei ved Reby

i Tønset Præstegjeld i Østerdalen gjennem Qvikne

og Indset Sogne til Ilbrohougen i Rennebo Sogn,

søndre Trondhjems Atm, hvor den kommer ud

paa den fra Dovrefjeld til Trondhjent førende Ho- ,-

vedvei. Til den-ne Vei er der foruden det ved den

nævnte Resolution bevilgede Beløb 6000 Spo.

endvidere ifølge Kongelig Resolution af 12te Juni

1843 af Statskassen udredet et Tilskttd af 1000

Spd. Endelig er der fortsat med Oparbeidelsen

af de ved Kongelig Resolutionaf 17de September

1840 befalede Veianlæg igjennem Fosens Fogderi·,

søndre Trondhjems Amt, hvortil der fortiden det

ved bemeldte Resolution bevilgede Beløb af 8000

Syd„ endvidere ved Kongelig Resolutioner af 21de

Marts 1843 og 6te December 1845 bleve-bevilget

respective 1600 og 5000 Spd.

I det Hele er i Overeensstemmelse smed Lo-

ven om Veivæfenet af '28de Juli 1824 55 2 og 3

indtil Udgangen aanret 1845 anviist tilxsorskuds-

viis Udbetalingias Statskassensmod Refusion ved

Ligning paa hele RigetsMatrikulskyld 437,433

Spo. 18 sj„ af hvkilketBele 255,149 Syd. 98 ß.

vedkomme Aarene 1841—1845,”medens det i for-

rige Qvinqvennium i lignende Øiemed anvisteBe-

løb udgjorde 156,214 Spds

Den indenlandske P ostga ng er udvidet ved

slere nye Postels Oprettelse. Istemaaret er saa-

ledes oprette-1:

1. en ugeutlig Bipost mellem Lærdalsøren og Ly-

sters Præstegjeld gjennem Sogndals og Hass-

lo Præstegjeldeiz indre Sogn.(..'-.-

2. En trgentligBipost mellem·' Indviken og Sæl-

lø Præstegjeldje i Nordfjord gjennem . Gloppens,-

Eids og Davikens Præstegjelde.,

3. En ugentlig Bipost i Helgelands Fogderi gjen-

nem Ræsne og Ranens Præstegjelde.

4. En ugentlig Bipost iSaltensFogderi mellem

.Bodø og Saltdalens Præstegjelde gjennem ”Bo-

,dø. fog Skjerstads Præstegjelde. .

5.-En ugentlig Bipost i Losotens Fogderizmellem

Hassels Postaabneri og ØxnæsPræstegjeld gjen-

nem Bø Præstegjeld.

6. En ugentlig Bipost,i Ryfylke Fogderijmellem

Ielsø og Kobbervik gjennem Reerstrand Præ-

. .stegjeld.

7. En ugentlig Bipost mellem Skien og Kongsbarg

samt gjennem Hjerdals Præstegjeld til og fra

,Sillejot'd.

8. En ugentlig Bipost mellem Christiansand og Evje

Ptæsiegjeld iRobygdelaget gjennem Øvrebø Præ-

stegeld, og

9. en ugentlig Bipost til og sra Ladestedet Sog-

gendal i Stavanger Amt ligesom 2de nye Post-

contoirer ere oprettede nemlig i Tromsø og-

Sarpsborg.

De vedlagteTabeller over til- og aslæstje Gulds-

brede og Skifteudlæg, hvorved Pant 'erB-givet-i

faste Eiendomme, udvise, at Pantegjelden er i

stadigt Stigende, hvilket imidlertid ikke kan ansees

som noget Beviis paa aftagende Formue, da Cre-

ditorerne næsten udelukkende ere norske Borgere,

samt da Grunden til Forøgelse-1, er atsøgeti de

høiere Priser paa de faste Eiendomme og den let-

tere Adgang til Laan af offentlige Midler, som

1 blev aabnet ved Loven af 8de August 1842. Paa

Grund af den store Forøgelse af”Sparebankerhar

Gjelden ifølge Vexelobligationer til disse Indret-

ninger steget i Femaaret. Derimod er det anta-

geligt at den private Vexel- og Vexelobligationsgjeld

har aftaget, skjønt man ikke kan- være iBesiddelse

af tilstrækkelige Oplysninger herom. Letsindighe-

den med at tegne sit Ravn som Endossent. paa

Gjeldsbreve har og aftaget, hvilket bestemt opgi-

ves iBeretningen fra Bratsberg Amt og Chri-

stianssand Imidlertid er især blandt de i Reglen

mindre sormuende Detailhandlete detgjensidige En-

dossement endnu meget i Brug. ,

En temmelig paalidelig Maalestok til Bedøm-

melse af den økonomiske Tilstand give Tabellerne

over afholdte Executioner og Udpantningerxihvilt

ken Henseende dette Femaar fremviser et glædeligt

Resultat i Sammenligning med det nærmest fore-

gaaende. Medens nemlig i dette Executionerne

vare i Stigende baade med Hensyn til- Antal og

Beløb, have de i nærværende i Almindelighed-3 væ-

ret-i Aftagende, og det i Smaalehnenes, Hede-

markens og Bratsberg Amt ”endog i betydelig Grad,

hvilket ogsaa gjælder Byer-ne Frederikshaly Chri-

stiania,Drammen og Arendah og i mindr.e;Grad,

Moss og Østerrisøer. I Sandefjord, Christianst

sand, Stavanger og Christiansund er vel baadeAm



tallet og1 Beløbet af Executionerne for alle 5Aar

større end i foregaaende Femaar; men denne For-

øgelse hidrører fornemmelig fra Femaarets 2de

første Aar, og lader Forøgelsen for de 2de sidsts

nævnte Byers Vedkommende sig forklare af deres

store Tiltagen i”Folkemængde og Handel. Execu-

tionernehave tiltageti Nordre Bergenhuns, Roms-

dals Amter, samt inøbstæderne Sarpsborg,(Hol-

mestrand, 4Tønsberg, Skien, Porsgrund, Bergen,

Molde og Trondhjem, hvilket imidlertid ikke er

noget afgjørende Beviis paa Tilbagegang i Vel-

fiand, saasom de mindre Omkostninger ved smaa
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Gjeldsfordringers Inddrivelse mindre afskrække

fra at reqvirere Execution. Ligesom Tabellen ' over

Executionernes Antal og Beløb, saaledes viser og-

saa Opgaven af Antallet af de Sager, som ere

komne ind for Forligelsescommissionerne, et langt

glædeligere Resultat for dette end for det fore-

gaaende Femaar. Medens Beretningerne om For-

ligelsescommissionernes Virksomhed iAarene1836—

1840 fremviser en mere og mere mørk Side danner

Aaret 1841 et Vendepunkt til det Bedre. Ifølge

Departementstidenden Nr. 70894-4 og 73-3-7- bleve

' i 1840 i 1841 i 1845

foretagne ved Forligelses-Commisfionerne ..... 81,527 72,637 47,793

forligte ..................... . 51,016 43,885 26,119

' tilNetten henviste . . ............. . . 29,597 27,963 21,161

og der incaminerede . . . . . . ..... . . . . 4,554 3,481 3,627.

Ifølge de hermed følgende Tabeller over Re- Sandefjord, Laurvik, Po"rsgrund, Østerriisøer,

partitionsplakaterne sees, at i Almindelighed de

Summer, der i Landdistrikterne ere ndlignede til

Commnneudgifters.Bestridelse, ere formindskede.

Saaledes er i slere Amter i 1845 udlignet bety-

deligt mindre end i 1841, i Lister og Mandals

Amt endog 30 ß. pr. Skylddaler mindre, iAkers-

hans, Iarlsberg, Bratsberg og Nedenæs Amter

over 20 ß. mindre og i Christians, søndre Ber-

genhnus og Nordlands Amter over 10 ß. mindre,

hvorimod der i nordre Bergenhuns er i 1845 ud-

ligxnet 27 ß. og i .Smaalehnenes, Buskeruds og

Stavangsr Amter over 10 ß. pr. Skylddaler me-

re end i 1841. Ifølge medfølgende Extrakter af

Commnneregnskaberne for Byerne er der iNegelen

udlignet mere i1845 end i 1841, hvilken Forøgelse

synes at hentyde paa Byernes Tiltagen i Fol-

kemængde og Velstand I Moss, Holmestrand,

Sandefjord, Laurvik, Kragerø, Arendal, Farsund

, og Ekersund er der i 1845 udlignet mindre Skat-

ter end i 1841.

Ifølge stdstafholdte Folketælling fandtes der iRi-

get 46,116 Fattige, hvoraf 39,103 i Landdistrik-

terne og 7013 i Byerne, hvoraf 17,408 der gan-

ske forsørges af Fattigvæsenet og 28,708 der for

en Deel nøde Understøttelse. I 1835 fandtes der

paa Landet 25,977 og i Byerne 4,720 Fattige

tilsammen 30,697. Denne Forøgelse i de Fattiges

Antal, der især falder paa det foregaaende Qvin-

qvennium, er ikke meget større end det er at ven-

temed den stigende Folkemængde. Fattigskatten

har vel i nogle af de større Byer som Drammen,

Stavanger, Bergen og Trondhjem været i Sti-

gende, hvorimod den i de fieste øvrige som Fre-*

derikshald, Frederiksstad, Moss, Hølen, Christia-

nia, Lillehammer, Holmestrand, Aasgaardstrand,

Arendal, Chl'istiansand, Flekkefjord, Ekersnnd, og

Cht'istiansnnd var mindre i 1845 end i 1841;

Den var i 1841. 1845.

Frederikshald... 3831 Spd.30ß. 3197 Spd.36ß.

Christiania...... 26000 — - 20000 — -

Bragernæsw 2639 — 22 - 3850 — 84 -

Strømsø...... 2101 — 40 - 2193 —108 -

Tangen ........ 772. — 999 — 60 -

Christianfand... 9346 — 102 - 8003 — 102 -

Stavanger...... 3628 — 88 - 3833 — 28 -

Bergen ....... .. 15,996 — 78 - 19000 — ,-

Trundhjem ..... 1394 — 82 - 4150 — 83 -

At Fattigskatten og de Fattiges Antal paa

flere Steder har aftaget, kommer vel ikke alene

af det Fremskridt, Landets Næringsveie have gjort,

men og for en betydelig Deel af forøget Morali-

tet blandt den simplere Klasse, og at Fattigbyr-

derne endmere vilde formindske-3, naar den meni-

ge Mand deels viste en større Omtanke med Hen-

syn til sin Fremtid , deels var mere afholdende

fra Nydelsen af spiritnøse Drikke, kan ikke om-

tvivles, da stadigt Arbeide ikke er vanskeligt at

erholde og Daglønnen selv i Forhold til Dyrhe-

' den af Livets første Fornødenheder ikke ubetydelig.

Af særdeles Vigtighed i denne Henseende ere de

Fremskridt Afholdenhedsreformen i Femaaret har

gjort, idet flere og flere Afholdenhedsforeninget

ere stiftede og navnlig i 1845 iChristiania en For-

ening mod Brændeviinsdrik, der danner en Central-

forening fort det hele Land. Efter denne Forenings

Beretning antoges ved 1845 Aars Udgang om-

trent 14,000 Personer at være Medlemmer af

Afholdenhedsforeninger i Landet.

Et Blik paa Antallet af Forbrydelserne og

de derfor Tiltalte viser vel for dette Femaar in-
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gen videre Fremgang i moralsk Henseende, da

Antallet fremdeles er i Stigende, thi medens der

efter Gjennemsnit af Aarene 1836-1840 aarlig vare

anlagte derunder anlagte derunder

Justitssager Tiltalte Politisager Tiltalte

1166, 1898, 719, 1332,

udgjorde An-

tallet f. Aar.

1841—1845 1338, 2038, 678, 1262.

Herved maa imidlertid bemærkes at en ny

Klasse af Forbrydelser, der forhen næsten aldrig

var Gjenstand for offentlig Forfølgning, nemlig

Legemsfornærmelser mod sagesløs Mand, ved

den ny Criminallov er gjort til Gienstand for

offentlig Paatale, hvoraf det er en Følge, at hvis

denne hyppigt forekommende Forbrydelse ikke var

medregnet, vilde Resultatet i ovenstaaende Over-

sigt vise sig gunstigere.

Foruden ovennævnte Afholdenhedsselskaberud-

øve de temmelig talrige Almuebibliotheker, Asy-

ler og Redningsanstalter for den opvoxne Ung-

dom i de større Byer en meget gavnlig Indfly-

delse paa Moralitet og Sædelighed.

Den ved Formandskabsloven Almuen indrøm-

mede større Myndighed i egne Anliggender har i

det Hele bidraget til at fremme dens Udvikling.

Om det end fra enkelte Amter klages over, at den-

ne Institution misbruges i den Hensigt at til-

vende sig en større Uafhængighed af den centrale

Statsmyndighed, maa det dog erkjendes, at den

i det Hele medfører en gavnlig Virkning. For-

mandskabsdistricternes Antal udgjør nu for hele

Riget 407.

Sparebankerne ere iFemaaret stegne baade

i Antal og Virksomhed. I Byerne er Antallet

steget fra 22 til 31 og iLanddistrikterne fra 4

til 29, saa at der i det hele Rige gaves 60 saa-

Der var i Brandkassen forsikkret:

danne. Den store Forøgelse iZLanddistrikterne har

for enDeel sin Grund i den i den senere Tid z meer

og meer almindelig blevne Ophævelse af.Byg"d-e-

magasinerne, hvis Eiendom sædvanligen anvendes

enten til Grundlæggelse af Sparebanker eller an-

dre for vedkommende Communer nyttige Ind-

retninger. Medfølgende Tabel over Sparebankerr

nes Status udviser at Indskydernes Eiendom

iPerioden har fordoblet sig. Denne Forøgelse

i Sparebankernes Antal og Virksomhed leder

baade til en større Sparsommelighed for den min-

dre Bemidlede og skaffer derhos let Adgang til

Laan mod billig Rente.

Forørigt maa Sparebankernes tiltagende Virk-

somhed og Loven af 8de September 1842 omfri

ientefod for Gjeldsbreve, udstedte paa ikke læn-

gere Tid end 6 Maaneder oguden Pant i fast

Eiendom, betragtes som de glædeligste Phænome-

ner i Creditforholdene i Femaaret.

Den samme Omtanke med Hensyn til sin

Fremtid som den tiltagende Benyttelse”af Spa-

rebankerne vidner om, viser ogsaa den Søgning,

flere andre i den senere Tid oprettede Indretnin-

ger have havt. Saaledes er iLøbet af Perioden

i Arendal oprettet en Livrenteforening, i Bergen

og Holmestrand en Skibsassuranceforening og i

Bergen et Søassuransceselskab IBergen bestaaer

fremdeles det saakaldte norske Brandassurancesel-

skab paa Varer og Effecter og gjør gode Affai-

rer. I det hele fandtes i Rigets Landdistrikter

ved Udgangen af 1845 24 private Brandassuram

ceindretninger, hvoraf i nordre Trondhsems Amt

11 og i søndre Trondhjems Amt 5. Uagtet den-

ne store Forøgelse i de private Brandassurance-

indretninger har dog den almindelige Brandfor-

sikkringsindretnings Virksomhed været i stadigt

Stigende.

' i Kjøbstæderne og Ladestederne, Landdistrikterne, tilsammen. ,

vedUdgangen af 1840 19,314,235 Spd. 7,118,070 Spd. 26,432,305 Sp.

- -1845 21,903,440 — 8,557,390 — . 30,460,830 —

Den ordinære 0rnndcontingent har ligesom

forhen været erlagt af Kiøbstædbygninger med

30 ß. og af Landbygninger med 15 ß.afhvert for-

sikkret 100 Sde Denne Contingent har imidler-

tid ikke været tilstrækkelig til Dækkelse af de Ind-

retningen paahvilende Udgifter, hvilke have naaet

en usædvanlig Høide ved de i Qvinqvenniet ind-

trufne store Ildebrande, hvoraf Trondhjems By 3

Gange har været hjemsøgt, nemlig først den 24de

April 1841, der tilintetgjorde eller beskadigede

371 Huse, brandforsikkrede for omtrent 571,000

Spd., 22de Ianuar 1842, hvorved det samme

var Tilfældet med 300 Huse og Gaarde, ··brand-

forsikkrede for 223,000 Spd., og endelig den 1ste

Iuli 1844, hvorved 12 Huse og Gaarde, forsikkrede

for omtrent 27,000 Spd. tilintetgjordes eller

beskadigedes — ligesom Ladestedet Ekersund den 14de

' September 1843 ogsaa blev hjemsøgt af en stor

Ildebrand, der ødelagde ”60 Huse og Gaarde,

forsikkrede for- omtrent 54,000 ·Spd. Til Bestri-

delse af de store Udtællinger, som disse Brandska-

der have forvoldt Indretningen, har det været

nødvendigt ved forskjellige Kongelige Resolutioner „

sat paabyde Udredelse af extraordinær Brandcom



tingent, hvilken Udredelse, for at gjøres saa lidet

trykkende for Yderne, som Omstændighederne til-

lode det, har været fordeelt paa længere Tids-

rum, og imidlertid har Indretningen af Stats-

kassen erholdt det fornødne Forskud, hvilke i det

Hele har udgjort 629,000 Spd.

Ved Loven af 19de August 1845 er Ind-

trædelse i Indretningen ogsaa for Kjøbstædernes

Vedkommende bleven frivillig.

Sluttelig bør ved Siden af de ovenanførte

lyse Sider, som det forløbne Femaar frembyder,

ikke lades uomtalt de mørke Sider, som det tilli-

ge har at fremvise, nemlig den tiltagende Luxus og

overdaadige Levemaade selv iblandt Bønderne og

den simplere Haandværker og den storeUdvandring

til Nord-Amerika. Den forøgede Luxus yttrer stg

især i en større Nydelse af Colonialvarer og Be-

nyttelse af kostbare Udenlandske Manufakturvarer.

Udvandring tilRord-Amerika har iFemaaret især

foregaaet fra Hallingdal, Nummedal og tildeels

det øvrige Drammens Opland, fra Bratsberg

Amt, hvorfra 2353 Personer, søndre Bergenhuus

Amt især fra Bøss, hvorfra alene 500, og fra

nordre Bergenhuus 467 Personer, i hvilket sidste

Amt Udvandringerne først begyndte i1843. Paa

enkelte Steder f. Ex. Sogn i Bergens Stift

skal Udvandring for en Deel være foraarsaget as

Mangel paa Jord. Ogsaa inden Riget har Om-

flytninger iFemaaret fundet Sted. Saaledes er
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fra Rordre Bergenhuus Amt udvandret til Roms-

dalen 135 og til Rordland 162 Personer.

Hvilke Steder der i økonomisk Henseende have

gjort meest Fremskridt vil især sees af 1845 Aars

Folketælling, og hvad Kjøbstæderne angaaer des-

uden ved at sammenholde Toldintraderne samt

Forsikringssmumernei den almindelige Brandkasse

ved 1845 Aars Udgang med de samme Beløb i

1840. De Byer der have gjort størst Fremskridt

i Femaaret ere Christiania, Stavanger, Aalesund

og tildeels Christiansund, Tromsø og Hammerfest.

De Byer der ere gaaede tilbage eller i alt Fald

ingen videre Fremskridt have gjort, ere Frederiks-

stad som en Følge af, at en stor Deel af sammes

Handel er gaaet over til Sarpsborg, Porsgrund,

paa Grund af Vanskeligheden ved at concurrere

med Skien og Brevik, Flekkefjord paa Grund af

Sildefiskeriets Ophør,Ekersund af samme Grund

samt paa Grund af en Byen i 1843 overgaaet

Ildebrand, Bergen og Trondhjem paa Grund af

den stedfundne Forandring i den romsdalske Fiske-

handel, og den sidstnævnte By tillige som Følge

af de samme iFemaaret hyppigen overgaaede

Jldsvaaden '

 

Forestaaende Beretning tillade vi os herved

underdanigst at forelægge Deres Kongelige Majestæt.

 

 





Akershuus Amt.

Til Køngenl

underdanigst Beretning

om Akershuus Amts oeconomiske Tilstand m. m. i de 5 Aar fra Begyndelsen af 1841 til

Udgangen af 1845.

44. Angaaende Amtets Lauddiftrikt.

(2. Lørdbrugei.

Denne Ræringsgreen, som for samtlige Fogde-

rier i Amtsdistriktet er den 'vigtigste„har i det

forløbne Quinquennium taget et ikke ubetydeligt

Opsving, og de Fremskridt, som fast overalt i de

enkelte Thinglage sees til Forbedring af Jordbru-

get, ere ligesaavel en Følge af en hos Almuen ef-

terhaanden, skjønt langsomt nok, vaagnende Sands

for Nytten og Hensigtsmæssigheden af, at der

ikke spares Møie og Omkostninger for at bringe

Iordbruget fremad, som de ere foranledigede ved

de gode og frugtbare Aaringer, der—siden forri-

ge Femaarsberetning afiagdes— ere faldne Amtet

tildeel.

Denheldige Beliggenhed, som Amtsdistriktet

har imod Christiania, hvor næsten alle Produkter

af Landbruget, som haves til Affætning, til en-

hver Tid sinde et godt Marked, medfører med en

vis Nødvendighed, at de Næringsveie i Byens

nærmeste Opland, fra hvilke noget overfiødigt Pro-

duct kan afgives til Brug for. Byindvaanerne,

maa gaae fremad i et Slags Forhold til Kjøbsta-

dens egne Fremskridt. Den her forudsatte Ind-

flydelse af Christiania Kjøbstads Nærhed, forsaa-

vidt den selvfølgelig især skulde komme de Kjøb-

staden nærmeste Distrikter tilgode, kunde vistnok

synes modsagt ved de Opgaver-, soln fra vedkom-

mende Fogder ere indkomne over. Arealetaf det

opbrudte Nyland. Ifølge disse Opgaver skal der

i de sidsiforløbne 5 Aar være opbrudt i Aker og

Follougs Fogderi 1771 Tønder Land, inedre

Romerike 1891 og i øvre Romerike endog 2668

eller — som Fogden der snarere troer — omtrent

8000 Tønder Land. Saavel dette tilsyneladende

Misforhold som ogsaa den iøinefaldende Formind-

skelse af Oprydningen i Aker og Folloug, imod

hvad der angaves opbrudt afRyland iTidsruun

met fra 1836 til 1840 inclusive, nemlig 4550 Tøn-

der Land, — altsaa omtrent 3 Gange saameget

som der er opbrudt i de sidsie 5 Aar, — skulde

jeg dog være tilbøielig til at troe snarere kan sø-

ges forklaret af den Omstændighed, at Aker og

Folloug med Hensyn tilIordbruget gjennem læn-'

gere Tid har staaet forsaavidt over nedre og øvre

Romerike, at mani hiintDistrikt forholdsviis ikke

har havt et saa betydeligt uopdyrket Feldt at be-

arbeide som i disse, end af nogen mindre In-

teresse og Iver forIorddyrkningen paa hiint Sted

end her. Iordbruget er nemlig ogsaa i Aker og

Folloug Fogderi Almuens Hovednæringsvei, og

da dette Distrikt iøvrigt er gaaet meget fremad

saavel i Folkemængde soln med Hensyn til Udfæd

og Creaturhold, vilde det være aldeles uantageligt,

at dets Hovednæring skulde være i Forfald.

Ligesom imidlertid Opdyrkningen af Nyland

i det Hele taget ikke kan ansees ubetydelig,' saale-

des er det ogsaa i andre Maader kjendeligt, at Jord-

bruget, hvor langt det end fremdeles staaer under

det Standpunkt, som det udentvivl kan og med Tid-en

vil naae, dog overalt i Amtsdistriktet har hævet sig

mere og mindre over hvad detiFortiden har være-t.
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Den egentlige Dyrkningsmethode har vistnok

ikke endnu paa langt nær naaet nogen Grad af

Fuldkommenhed, idet Almuen paa de fleste Ste-

der holder altfor meget fast ved de gamle Sæd-

vaner, at lade Jorden Aar efter andet bære sam-

me Sort Korn, saalænge den formaaer at frem-

bringe Noget, og derefter at lade den ligge brak

eller til Havn, indtil den atter kan optages til

den gamle Brug; men det er dog ved ”Siden her-'

af kjendeligt, at en stor Deel af Almuen er paa

Overgangen til en fornuftigere og mere velordnet

Benyttelse af Jorden. De mere oplyste og vel-

staaende Bønder i de Bygdelag, hvor Kornavlen

drives med størst Held, have ogsaa i Almindelig-

hed adopteret et regelmæssigt Vexelbrug af deres

Marker, og dasAntallet af saadanne Mænd i dette

Amt forholdsviis er temmelig betydeligt, og de-

res Exempel er af megen Autoritet, vil der for-

haabentlig fremdeles skrides fremad til en almin--

deligere Indførelse af et systematisk ordnet Jord-

brug.

Gjødningsmidlerne søger man Aar for Aar

at forøge og forbedre, og den ufornuftige Ødslen

med raa Gjødsel,'fom hos den mindre oplyste og

duelige Landmand før var saa almindelig, aftager

meget. Nogen særdeles Omhu for at finde det

rette Forhold ved Blandingen af Gjødningsstof-

ferne, eller forat benytte de Jordarter, som ef-

ter Egnens Beskaffenhed ere de meest tjenlige,

aabenbarer stg imidlertid endnu kun ganske sjel-

den; men der kan vel heller ikke paa lang Tid

hos Almuen være at vente noget selvstændigt

Studium af denne mindre lette Green af Land-

huusholdningen, Aog saaledes maa man være til-

freds med at see, at Myr- og Grøftesord nu sam-

les og blandes iComposter, førend Ageren gjødsles,

paa mange Steder, hvor før den uberedte Gjød-

sel udførtes paa Jorden.- ' 1

JAsker og Berums Thinglag, hvor man har

en Mængde Kalksteensbrud, benyttes for en Deel

Kalk som Gjødningsmiddel fornemmelig paa fid-

lændte og lavere liggende Marker, hvor denne

Gjødning skal lade sig anvende med stor Fordeel,

Uagtet den er temmelig kostbarz men udenfor dette

Distrikt seer man fast intetsteds Kalk anvendt som

Gjødning, undtagen maaskee til Prøve paa en

eller anden Gaard i Aker.4 I sidstnævnte Thing-

lag, hvor Adgangtil fat erholde-Gjødning er let-

tere end 'paa nogetandet Sted, har Jordbruget

udentvivl ogsaa hævet sig høiest, og man sinder

der, forud-en en mere ordnet og fuldstændig Com-

postblanding, ogsaa anvendt kunstige Gjødning-s-

stoffe, saasom Beenmeel, Patentgjødning m. m.

Akershuus Amt. !

Med Undtagelse af enkelte Gaarde i Nærheden

af Drøbak og Soon, maaskee ogsaa længere op

i Landet, hvor man har benyttettBekjendtskaber

ieSøstederne for at erholde fra Udlandet Prøver

af saadanne kunstige”Gsødningsstoffe, kjendes for-

øvrigt deraf ingen Anvendelse.

i Forbedring af Iordbruget ved Optagelsen af

Grøfter til skadeligt Vands Afløb er hyppig iAker

ogFolloug Fogderi, hvor man dertil for en stor

Deel benytter de mange svenske Arbeidsfolk, der

om Sommeren søge til Christiania og Omegn;

derimod har Fogden i øvre Nomeriker.anføry at

man der endnu staaer meget tilbage i denne Hen-

seende.

Agerdyrkningsredskaberne ere vistnok endnu ikke

paa langt nær saagode og fuldkomne, som man

kunde ønske, men ogsaa i denneNetning sporer

man Fremskridt. Ikke alene iAker og Folloug

men ogsaa i øvre og nedre Romerike begynder

Fortrinene ved Rulleharven, Labbeharven og Krog-

tindharven at vinde-» mere Anerkjendelse, ligesom

- man ofte finder den engelske Ploug- benyttet, især

til Opbrydning af Nyland. Den egentlige Exstiw

pator sees dog sjeldnere, endog i Aker og Folloug

Fogderi, hvor ellers de nyere Agerdyrkningsred-

skaber efter engelsk og skotsk -Møn3ster ere temme-

lig almindelige og hvor de forarbeides paa man-

ge Steder. 4

De almindelige Sædearter iAmtsdiftriktet ere

som forhen Rug, Byg, Havre, Erter og Potetes

samt Blandkorn,— dog kun i mindrerantiteter

og i de nordligste Præstegjelde paa øvre Rome-

rike. Hvede saaes kun i ringe Mængde undta-

gen i Aker og Asker Præstegseldy hvor man til-

sammen avleromtrent 800 Tønder zaf denne Korn-

art. Uagtet det antages, atHavre er en iGseM

nemsnit lidet fordeelagtig Sæd, har den dog sta-

digt og stort Fortrin i den almindelige Landmands

Oeconomi, som det maa formodes, væsentligen

fordi han mangler Gjødning til en kstørre Dyrkning

af de ædlere Kornsorter, Rug og Byg. Forhol-

det i denne Henseende viser sig dog bedre i Chri-

stianias nærmere Omegn eftersom hiin formeent-

lige Aarsag til de bedre Sædearters Tilsidesættel-

se der bortfalder. Udsæden af samtligeKornfor-

ter antages i de forløbne 5 Aar at være forøget

i temmelig betydelig Grad, og viser efterstaaende

·Tabel, der er uddragen af Folketællingslisterne,

Forholdet mellem Aarene 1835 og 1845 forsaa-

vidt angaaer Mængden af de forskjellige Sædear-

ter samt deres Foldrighed i Amtet og dets for-

skjellige Fogderier. '
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Fogderi 1 I T? ? TF ? II I TT I T? ? TT ? T? ?
. 8,1, ”3. (7 81-7 5753? (7530 . 3.3- . 3:33 .

- ' . J 1835101 7 26731031, 1297 631,3 270 63.311.178 4.1; 329 5317115824 6.1of

Mk og Follun9' 18713115 8 535 10.3. 1896 8.13. 209 7 13562 5 341 49127458 731,

' , 835747—8— 362 10 1300 7.1; ”1722 6 11800 431, 459 59 4453 6:32-

Dedre Nomerike . , - . , „ , , . , ( , ,
) 1845s 18 9 486 10 1771 7 158 7 16121 5 693 6 9725-1

. 5 1835 631, 10 237 713 1569 8 1466 7 13185 5 553 6 6944 8

Øvre Romercke ' 18457 10 287 12 71966 831724 7 1731195M 900, 6 12651 8

1835122 8313-1059 11(1; 4166 73131858 61, 36183 4.1, 1341 4.1- 27221 7 .

Det hele Aun ' ' 1845144 9 1308 103. 5639 8 2091 7 46994 5 1934 ZZ 49834 7.13   
Af denne Tabel Viser det sig saaledes, at Po-

tetesudsæden ersteget med henved 100 pCt. i Lø-

bet af de sidste 10 Aar, ligesom den for Tiden

Udgjør ikke ret meget under det Dobbelte af den

hele øvrige Udsæd. Af de enkelte Fogderier er

det fornemmelig Aker og Folloug, hvor Potetes-

avlen er stor, og her er det Nærheden af Kjøb-

stæderneChristiania, Drøbak og Moss, hvor dette

Produkt har et fast og særdeles fordeelagtigt Mar-

ked, navnligen til Brændeviinsbrænderierne,' der

foranlediger, at man lægger saa megen Vind paa

denne Avl. Udenfor Aker og Folloug Fogderi har

derimod Kornavlingen betydelig Overvægt.

Fra samtlige Fogderier har man modtaget

Underretning om, at Distrikterne i det Hele taget

formenes ikke blot at blødføde sig ialmindelig

gode Aar, men endog at afgive Noget til Salg.

Saaledes antages øvre Romerikes Fogderi aar-

lig at kunne afsætte omtrent 5000 Tønder Korn

og 13 à 14000 Tønder Potetes, og nedre Rome-

rikes Fogderi omtrent 3000 Tønder Potetes samt

noget Korn. Fra Aker og Folloug Fogderi har man

ikke modtaget nogen bestemt Opgave over, hvor slort

Overskud der antages at falde af Korn- og Po-

tesavlen i almindelige Aar, men Overskudet af

Potetes maa være meget betydeligt, som det an-

tages omtrent 100,000 Tønder, da Fogden ved

de Undersøgelser, som i forrige Aar i Anledning

af den i Udlandet almindelige Tørraadenhed hos

Poteterne, anstilledes om den da faldne Avling

af denne Sæd, opgav Overskudet for dette Aar

at beløbe til 40,000 Tønder alene for Folloug So-

renskriveriz men mere end hiint Overskud forme-

nes neppe Aker og Folloug Fogderi at kunne af-

give, med mindre man vil undtage fra Diskriks

tets Befolkning de mange Brugssolk og løse Ar-

beidere, der boe omkring Christiania i Forstæder-

ne, hvilke Mennesker vistnok tage deres meste Ræ-

ring fra denne By, til hvisFolketal de ogsaa i

statistisk Henseende henregnes. De Præstegjelde,

        
hvor Avlingen af Korn og Potetes ikke ansees til-

strækkelig til at brødføde Befolkningen, ere Hur-

dalen og Næsodden, hvor Kornavlen vanskeligere

formaaer at vinde Fremskridt, baade paa Grund

af Jordens Befkaffenhed, idet den for en stor

Deel bestaaer af temmelig skarp Sand, og fordi

det skovrige Terrain endnu levner en mindre væ-

sentlig Plads for Jordbruget som Næringsvei;—

endvidere Fet, hvor en talrig Befolkning af Qrugs-

folk, der leve af det Arbeide, som falder under

Tømmerets Flagning, Flødning og Skuur ved de

mange Sangbrug, der ligge i dette Distrikt, ikke

kan erholde de fornødne Kornvarer og Potetes af

Præsiegjeldets egen Avling. Urskoug Præstegjeld

antages heller ikke at avle det fornødne Qvantum

Korn til at brødfødeBefolkningen, skjønt det har

endeel Potetes til Salg.

Liin dyrkes i Alntet kuns i ringe Mængde

og langtfra til Behovet; meest antages denne Sæd

at dyrkes i øvre Romerike og forholdsviis min-

dre jo nærmere man kommer Christiania. Kamp

og xhumle avles endnu mindre og antages Dyrk-

ningen af dlsse Planter omtrent atstaae paa sam-

me Trin som for 5 Aar siden. Biavl er ligele-

des meget sjelden og drives intetsteds i nogen

større Maalestok. Dyrkningen af Havevexter og

Frugt er langt mindre end den burde være, skjønt

den vel svarer til den ringeBrug, som Landman-

den i Almindelighed gjør deraf. Kun yderst Faa

drive denne Industri som ordentlig Næringsgreen,

med Undtagelse af endeel Gaardbrugere iAsker og1

Akers Præstegjelde, der benytte deres Eiendommes

heldige Beliggenhed for at opelske Frugttræer,

hvoraf de afsætte ikke saa ringe Produktitil Chri-

stiania. Denne By faaer ogsaa fra de mange Ha-

ver i dens nærmeste Omegn i Akers Præstegjeld

en væsentlig Deel af dens Behov for Kjøkkenur-

ter og Havevexter samt Blomster, og denne In-

dustri er vistnok paa dette Sted i betydelig Op-

komst. Feiringens Annejc til Hurdxalen og nogle
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Gaarde i Gjerdrums Præstegjeld have ligeledes

noget lidet Frugt til Afsætning. Det bør heller

ikke-være uomtalt, at en stor Deel af de velstaa-

ende Landmænd i Amtet, fornemmelig i Aker og

Folloug Fogderi, i de senere Aar producere Viin

til eget Brug af forskjellige Bærforter, saasom

Ribs og Stikkelsbær.

DetStandpunkt, hvorpaa Iordbrnget for Ti-

den staaer i Amtey viser sig saaledes i det Hele

taget at være ikke saalidet høiere end for 5Aar

tilbage, omendskjønt det er indlysende, at endnu

overmaade Meget staaer tilbage som i denne Ret-

ning kunde opnaaes. Ieg har allerede i Begyn-

delsen af denne Beretning tilladt mig at gjøre op-

mærksom paa de Omstændigheder, der efter min

Formening væsentligen have foranlediget disse Frem-

skridt, og jeg vil endnu kun tilføie, at i Amtet

findes en ved Bidrag af Staten og Amtscommu-

nen opretholdt Landbrugsskole paa Gaarden Abildsø

i Aker og et Landhuusholdningsselskab, med Un-

derafdelinger eller Sogneselskaber i 14 af Amtets

Præstegjelde. Landbrugsskolen har dog endnu be-

staaet for kort Tid, nemlig blot siden Aaret 1844,

til at dens Virken hidtil skulde kunne udvise no-

get mærkeligt Resultat; at imidlertid en saadan

Indretning maa, kunne være særdeles virksom til

at vække- almindelig Sands for Landbrugets Vig-

tighed saavelsom Indsigt i dets rette Drift, er

ikke til at betvivle, og man tør vistnok ogsaa

haabe, at hiin Skole, forudsat at den fremdeles

vedbliver at bestaae, iTiden vil kunne opvise go-

de Frugter., Landhuusholdningsselskabet har væ-

sentligen arbeidet for at forbedre Hesteavlen, og

de fpecielle Sognefelskabers Virksomhed har for

det Mesie indskrænket sig til, ved Anskaffelsen af

Sognebibliotheker at udbrede Læsning og Dannelse

blandt Almuen. De ringe oeconomiske Midler,

der staae til Sognefelskabernes Disposition,— en

Følge af den liden Tilbøielighed, vor Landalmue

i dette Anliggende-, som overhoved, viser til ved

fællses Kræfter at stræbe til det Maal, som den

enkelte Mand , hvor ønskeligt han end finder

det, ikke seer sig istand til at naae, — hindre

dem dog fra heri at virke med nogen Kraft.

Ikke-”destomindre maa det erkjendes, at disse Sel-

skaberhistx og her have zbidraget ikke saa Lidet

til- Udbredelsen af en almindeligere Oplysning, der

sikkerlig vil være den bedste Vei tilat fremme faa-.

vel Iordbrugetfom alle øvrige Rærings.veie.„ At

dette-,- Sidsteforholder sig rigtigt, er allerede til

Overflod stadfæstet af den hidtil vundne Erfaring.

Overalt- viser det sig nemlig„ at den mere oplyste

Landmand ogsaa er den, der snarest er villig Xtil

gxt forlade gammel fordærvelig Skik og forsøge de

nye Redskaber eller Brugsmethoder, som han hø-

rer anbefale, og omvendt er det mere end noget

Andet Mangel paa Omtanke og Oplysning, som

holder Mængden tilbage paa Reformernes Vei.

Fornemmelig er det i en Deel Præstegjelde i øvre

og nedre Romerike, at man maa beklage den Fast-

hed, hvormed Almuen hænger ved gammel Vane.

I disse Egne har Bonden nemlig fra lang Tid

tilbage drevetpaa Kjørsel deels af Trælast til Chri-

stiania, deels af Fragtgods fra Christiania til Mjø-

sen. Denne Drift, som holder ham altfor jevn-

ligt borte fra Hjemmet med Hestene, udøver na-

turligviis baade derved en skadelig Indflydelse paa

Iordbrnget, og ' har ' ogsaa forøvrigt en uheldig

Virkning til at vænne ham til et dovent og uor-

dentligt Liv. De Contanter, som han paa denne

Maade indvinder paa Iordbrugets Bekostning,

stikke ham imidlertid for meget i”Øinene til at

han lettelig skulde forlade denne Næring, omend-

skiønt man seer, at de Distrikter i øvre Romerike,

nemlig Ræs og Rannestad Præstegjelde, der ha-

ve forladt Fragtkjørselen og lagt mere Vind paa

Iordbrnget, ere gaaede fremad iVelstand i større

Grad end de øvrige Præstegjelde, hvor man hol-

der ved det Gamle.

Den rinder Nr. 1 medfølgende Tabel viser,

at Forholdet mellem de Iordbrug iAmtet, der ere

bortforpagtede eller bortfæstede, og dem, der be-

nyttes af Eierne selv, er som 1 til 10. Ogsaa

dette ringe Forhold af bortfæstede Eiendomme hen-

viser til, at Landmanden i Almindelighed erkjen-

der Iordbrugetsom sin bedsie og væsentligste In-

teresse. Af Iordfællesskab findes der i dette Amt

kun meget lidet, og af de 87 Gaarde, som ved

Afgivelsen af forrige Femaarsberetning endnu hen-

laae isaadant Fællesskab i øvre Romerikes tre

nordligste Præstegjelde, er omtrent Halvdelen nu

udskiftet.

2). Lædxiftern

Paa Grund af den Forbindelse, der er mellem-

Agerbrug og Fædrift som Dele afden hele Land-.

huusholdning, har denne Næringsdrift iLøbet af

e sidste 5 Aar nogenlunde fulgt Fremskridt med

hiin, forsaavidt Antallet af de forskjellige Kreature

betydeligt er tiltaget; derimod antages Landman-

den ikke i Almindelighed at anvende den samme

Omhu og Omtanke for Qvægavlen, som for det-

egentlige Iordbrng. Man seer nemlig kun svage

Spor til Omsorg for at forædle og forbedre Na-

cerne, og hvor de findes staae de i Regelen tem-

melig isolerede, da de kun hvad Hesteracens For-.

ædling angaaer, hidrøre fra nogen planmæssig

Virksomhed af et større Samfund. Landhuushold-.
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ningsselskabet idette Amt fandt i Aaret 1842 An-

ledning til at opkjøbe 2Stodhingste af ægte gul-

brandsdalsk Race; senere blev den ene af disse

solgt, da den befandtes mindre skikket som Beske-

ler,""ihvorimod atter indkjøbtes en anden iAaret

1844 og en tredie i 1845. Disse Hingste have

været opstaldede - de to paa Gaarden Berger i

Eidsvold og den tredie paa Raddem iHøland.

Siden de bleve indkjøbte have de ialt bedækket

301 Hopper, fornemmelig-fra nedre og øvre Ro-

merikes Fogderier, men tildeels ogsaa fra tilgrænd-

sende Præstegjelde udenfor Amtet. Hvormange Føl

der ere faldne efter disse Hingste, har man ikke

kunnet faae oplyst, da der sjelden gjøres Anmel-

delse derom, men alle Føl, som man kjender, ud-

mærke stg som smukke og stærke Dyr. Forinden

dette Forsøg af Landhuusholdningsselskabet i Akers-

huus Amt blev anstillet var Hesteracen overalt i

Forfald, saa at man, omendskjønt de fleste Heste

til eget Brug opdrættedes iDistrikterne, dog maatte

søge fast alle Heste, der skulde anvendes til den

militaire Tjeneste, frathidbrandsdalen til temme-

lig høie Priser. Den her omhandlede Foranstalt-

ning fra Landhuusholdningsselskabets Side har

imidlertid viist stg meget henstgtsmæsslg, og da

Almuen synes med Iver at ville benytte den der-

ved tilbudne Anledning til at forbedre Hesteracenj

tør det haabes, at deraf om nogle Aar vil spo-

res meget heldige Følger, naar de unge Føl ere

voxede til og kunne benyttes som Beskelere. Den

eneaf ovenmeldteHingste, der før stod paa Gaar-

den Berger i Eidsvold,· er inden senere Tid flyt-

tet til Gaarden Fjeldstad i Gjerdrum Præstegjeld,

hvorved Adgangen til dens Benyttelse antages at

ville blive lettet. I Aker og Folloug Fogderihar

i Slutningen af Aaret 1845- dannet sig et Aktie-

selskab af 4.0 Deeltagere, der have sammenskudt

200 Spd". til Indkjøb af en Stodhingst af ægte

gudbrandsdalsk Race. Medlemmerne af dette Ak-

tieselskab boe alle i Folloug Storenstriveri, hvor

forresten ogsaa forhen temmelig megen Interesse

har yttret stg forHesteavlen, og hvorfra man har

faaet de smukkeste, største og bedste Heste i Amtet,

og det er at vente, at den sammesteds nu anskaf-

fede Stodhingst, som skal være en ualmindelig

skjøn og stærk Hest, vil yderligere forbedre Racen.

Forresten er der i Enebaks og Akers Præstegjelde

enkelte Gaardbrugere, der holde Hingste til Be-

dækning.

Qvæg- og Faareavlen staaer omtrent paa sam-

me Trin som forhen, forsaavidt kun ringe Forsøg

ere gjorte til Racernes Forædling; men Antallet

af disse Dyr er vistnok tiltaget betydeligt. Kuni

Folloug samt paa enkelte Steder i Rannestad Præ-

stegjeld vides Køer og Oxer af udenlandsk (hol-

steensk og hollandsk) Race at være anskaffede for

at ophjælpe Qvægavlen. Faar af engelsk og,til-

deels spansk Race sees dog hyppigere at blandes

med den norske Faarerace omkring i de forskjellige

Præstegjelde.

Eftersiaaende Tabel viser Kreaturholdet iAmx

tet og dets Fogderier i Aarene 1835 og 1845;den

Forøgelse, som heraf sees i Decenniet at være ind-

traadt, antages væsentligen at tilhøre de sidstforr

løbne 5 Aar, da samtlige de ydre Omstændighe-

der, der danne Grundvolden for Fædriftens Op-

komst, haveværet tilstede i en ulige heldigere og

større Grad i dette Tidsrum, end i de fem nær-.

mest foregaaende Aar.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Distriktet. Aar. Heste. OSLZT Faar-. - Geder. Sviin.

. 1835. 2923. 9342. 8993. 152. — 2340.

Aker og Folloug . . 1845. 4093. 136-417. ' 112,11. 93. 2718.

1, 3 1835. 2612. 9494. 8164. 495. 1830.

Qeedre Rometike . . . .4 1845. 3537.. 13491. 42169-0» 1094. 2087.

. „ 1835. 3474. 13272. 12871. 275. ”— 2138.

Øvte Romercke ' ' ' 1845. 4337. 18252. 17958. 863. ","'è676.

. 1835. 9009. 32108. 30028. 922. 6308.

Det hele Aun ' ' ' ' 1845. 11967. 45390. 4133,8. 2050.. - 74810-  
Man seer heraf, at Hesteholdet er forøget med

omtrent 32 pCt. Antallet af stort Qvæg med 41

pCt. og af Faar med omtrent 37 pCt., medens

Forøgelsen af Sviin i samme Tidsrum kun gaaer

op til 18 à 19 pCt. Den ringe Omhu„ som vi-

ses Svineavlen, er at beklage; thi denne Industri

  
anbefales af alle oplyste Landoeconomer som en af

Landhuusholdningens fordeelagtigste Grene.

Der er i de forløbne 6 Aar gjort Adskilligt

til Englandets Forbedring omkring i Ajmtsdistriktet„

fornemmelig som en Følge af de Fordringer, som;f

gjøres til Varernes Qvalitet paa deres største Mat-'
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ked,nemlig i”ChristLiaitim Saaledes ti”llæggeisk'aar't

lig: betydelige Strækningermed Thimotheihø-, lige-

som Kløver faaes paa mange Steder. .

Dasaagodtsom al Kreaturføde tages af Enge

lander„ hvis ProduktsiForbindelse med Halmen

af"-·d'e'forsksellige' Kornsorter overalt :er det almin-

delige Fodringsmiddel, —4i'det—Korn—og Potetes

kunbruges for at fedeenkelte Dyr til Slagt, har

Forøgelsen af Englandets Areal maattet gaae om-

trent sevnfdes med Udvidelsen af det øvrige Jord-

brug. Forholdet mellem Aget- og England anta-

ges derfor omtrent uforandret siden forrige Fems

aarsberetningblev afgiven; dog have samtlige Foøg

der anseet det meget vanskeligt, for ikke at fge

ugsørligt, med nogen Paalidelighed at angive dette

Forhold med Talstørrelsetu Forholdet erogsaa me-

get-forskjelligt gefter Distrikterne-3 Beliggenhed og

' Ratnrbeskaffenhed; thi-da det i Nærhedenaf By-

erne svarer særdeles god Regning at afsætte Hø

tilçdisse,s bliver deri Aker og Follougxsamt den

søndre Deel af- 1nedre Romerike forholdsviis udlagt

megen Jord til Høavh medens det omvendte For-

hold viser sig eftersom Distrikterne ijerne sig fra

Byer-”nie- I øvre Romerikes Kornbygder antager

saaledes Fogden, at man skulde nærme sig det Rette

ved at ”sætte Forholdet mellem Agerr og England

fomséötil 3. J Enebaks Præstegjeld har Ager-

landet ogsaa en betydelig Overvægt fremfor-Engen

2 Det er naturligviis det Almindelige, at Land-

”manden' ikke holder større Besætning end han paa

sin Gaard kan overføde om Vinteren i almindelig

gode Foderaar, ligesom hans Bestræbelser ordent-

ligviis-gaae ud paa at kunne afgive noget-til

Salg af Engens eller Fædriftens Produkt. Ad-

skillige af de mindre Brufgseiere i øvre og nedre

Romerige, der drive paa Kjørsel, maae dog paa

Grund as det størreHestehold, som til denne Drift

udfordres, kjjøbe adskilligt Foder fra andr.e Eien-

domme. ,

Beregnet iGsennemsnit fordet hele Amt staaer

formeentlig Produktionen af Fedevarer iForhold

til Beghovetz derhos har især øvre Romerike heraf

ikke ubetydeligt Overskud til Salg. Fogden har

anslaaet den hele Værdi af hvad der sælges af

Kreature og Fedevarer til omtrent 18000 Spd.

aarlig, og er det især Ræs og Ullensakers Præste-

gjelde, som i denne Henseende have Fortrinet Re-

dre Romerike antages blandt Amtets Fogderier at

give det mindste Overskud saavel af Kreature som

af Furage, idet kun enkelte Præstegjelde, saasom

" Sørum, ere opgivne at. kunne afsætte noget større

Qvantum Hø, medens Antallet as Qvæg og Faar,

der-. fra dette Distriktx i Periodens Løb ere afhæn- 3

dede, er for ringe til at for-tjene Omtale.” - Aker

det Manglende suppleres af Slagtedrifterne.

'Næring er i Forfald.

og Folloug Fogderi afsætter derimod en Mængde

Hø- til Kiøbstæderne,-ligesom og en stor Deel Gaarde

i Omegnen af Christiania trække betydelig Fordeel

af deres Melkehandel. Værdien *af denne Om-

sætning kan imidlertid ikke opgives. Som Følge af

den store Afsætning af Englaudets Produkt, som

i dette Distrikt sinder Sted," er- Kreaturholdetovew

hovedet forholdsviis ringe, og formindskes endmere

derved, at en stor Deel af Ungfæet afsættes i se-

det Tilstand til Byen, saaledes at Prodrrctionen af

Slagteqvæg ikke kan svare til Behovet, hvorimod

Dette

gjælder dog fornemmelig Akers Sorenskriveri, da

Landmanden i Folloug mere søger af egne Mid-

ler at skaffeftg det fornødne Slagtefæ.

6. Zanndriftem

Uagtet det Udbytte, som af Skovdriften isø-

bet af de. sidste 5 Aar er udvundet, maaskee er

større end nogensinde forhen i et lignende Tids-

rum, maa det dog ansees for sikkert, at denne

De høie Trælastpriser og

den overdrevne Betaling, som i den seneste Tid

har været at erholde for Brænde, foranlediger,

at Skoveierne iAlmindelighed drive langt stærkere

end Skovene kunne taale. Det er vistnok endnu

ikke Tilfældet, at de Bygdelag, hvor Skovdriften

har indtaget en væsentlig Plads, have maattet

slippe denne Næring og søge andet Erhverv;men

det er sandsynligt, at Man efterhaanden gaaer

dette Resultat imøde, hvis ikke større Forstandog

Oeconomi gjør stg gjældende ved Skovenes Be-

handling. De egentlige Skovtrakter i Amtetfim

des fremdeles i Hurdalens, Eidsvolds,' Urskougs,

Hølands, Enebaks, Nittedals, Næsoddens og Akers

Pt'æstegselde, hvor nran endnu har store Skove

tildels as fortrinlig Beskaffenhed; men deteregentr

lig kun de større Brug, der ere samlede i enkelt

Rigmands Haand, hvor man seer Oeconomi an-

vendt ved dens Benyttelse. Den mindre Eien-

domsmand er kun altfor tilbøielig til at benytte

den øieblikkelige store Fordeel, som tilbyder sig for

ham ved de høie Trælastpriser, paa Fremtidens

Bekostning Antallet af de Eiendomme, der have

Produkter af Skoven til Salg, ellet som idet-'

miudste have Skov til eget Behov, er derfor i

stærkt Aftagende, og om end Skovbygderne end-

nu, og fremdeles i lang Tid, kunne erstatte det

Manglende inden Amtetsegrre-Græudser, saa ere

dog Priserne i Stigende og Transporterne læn-

gere. De Distrikter, der mangle fornøden Skov,

ere Gjerdrum og Sørum samt tildels Næs og

Ullensaker Præstegselde, samt Jeanne-stad, Fet,

Skedsmog, Aas og Kraaksiad Hovedsogne.' Veed
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er i Almindelighed det eneste Brændematerial og

erholdes for ens-ikke ringe Deel ved Affald ”fra

Saugbrugenez kun i den nærmeste Omegn af Chri-

stiania seer man tildels Steenkul anvendt, Tørv

vides Ingen at benytte, omendskjønt der paa flere

Steder skal være god Anledning til iMængde

at udVinde dette Brændematerial, der utvivlsomt

med stor Fordeel vilde lade sig anvende. Affær-

ningen af Skovens Produkter gaaer i øvre Ro-

merike fornemmelig til Saugbrugene; kun iHur-

dalen sælges endeel Veed, omtrent 6a7000 Favne

til det der vælensde Glasværk og tilHedemarken.

I nedre Romerike afsættes ligeledes det Meste til

Saugbrugene og føres de1f1a til Christianiaz dog

flødes ogsaa endeel Tommer f1a de østlige P1æstes

gjelde til Frederikshald og Frederikstad, medens

de Christiania nælmeste Bygdelag afsætte adskil-

ligt Brænde til denne Qy paa Vinterføret. I

Aker og Folloug Fogde1i udgjør den stdstnævnte

Drlft maaskee den vigtigste, da fast alle Eiendom-

mei en Afstand af indtil 251 3 Mile omkring Byen,

der have noget Skovptodukt til Salg, finde den

bedste Regning ved at sælge det som Brændsel

om Vinteren. I Aker og Bærum, hvor Skovene

ere meget samlede i Enkeltes Eiendom, skjæres

dog Adskilligt til Udskibning, medens Skovens Ud-

bytte i Folloug væsentligeni Form af rund Last

assættes til Kjøbmændene i Drøbak og Soon.

Skovdriften ersom Ræringsvei udenSann

menligning vigtigst for nedre Romerikes Fogderi,

hvor en Mængde Mennesker sysselsættes ved Flød-

ning, Landsætning m. v. af den Masse Tømmer,

der aarligen samles ved Bingens Lændse, ligesom

Driften fra Saugbrugene ved Strømmen til Chri-

stiania paakræver et betydeligt Antal Folk og He-

ste, hvoraf den største Deel kommerpaa dette Fog-

deri. Det er imidlertid paaviist under Afsnittet

om Iordbruget, at stdstnævnte Næring ansees at

lide utilbørligen ved den Arbeidskraf1, som hen-

lægges i denne Trælastdrift.

Skovene bestaae næsten udelukkende af Gran

og Furu. Løvskov findes intetsteds af megen Ud-

strækning; hvorvel Iordsmonnet næsten over det

hele Amt er af den Beskaffenhed, at Løvtræer,

selv tildels af ædlere Arter, kun behøve at stedes

for at trives særdeles vel, og hvorvel samme uden-

tvivl maatte kunne yde Betydeligt saavel af Brænde

og Emneveed som af Løv til Hjælp i trange Fo-

deraar, er det dog saa langt fra at Løvskov op-

elskes, at den tvertimod fast overalt, hvor den

findes, paa en hensynsløs Maade ødelægges.

Kul produceres fornemmelig til Brug for de

i Amtet værende Ber11ms, Fossums og Hakedm

lens Iernværker med underliggende Sviger- og

Stangjernhammere Det sidstnævnte Værk er

opgivet at forbruge omtrent 2000 Læster aarlig,

og Forbrugen ved de-2de førstnævnte er sandsyn-

ligen meget større, som det antages tilsammen-6

a 8000 Læster. Da disse Værker ligge i meget

skovrige Egne og selv have betydelige Skove,xer

det kuns mindre Qvantiteter, der kjøbes andetsteds-

fra, skjønt til Bernms Iernværk skal gaae adskil-

ligt Kul fra Krogskoven og Lier. Forøvrigt·pro-

duceres i Amtet kun det til eget Brug for Ind-

vaanerne fotnødne Qvantum Kul.

Tjæretilvilkningen er ganske ubetydelig; ved

nogle af de større B1ug i Skedsmo Præstegjeld,

samt i Urskoug og Høland og ved Rødfjøbruget

iEnebak driver man paa denne Næring, men

kun i mindre Maalestok og iRegelen alene til eget

Behov; ialfald gaaer Afsætningen deraf neppe

udenfor Distrikterne, undtagen fra et enkelt Brug,

hvorfra Tjære føres til .Christiania.

Af Tabellen over Saugb,rugene, som følger

denne Sag, sees, at der ved Udgangen af 1845

ialt var i Aker og Folloug Fogderi 33 privilege-

rede Saugbrug (hvoraf 7 i Ladestedet Hølen),

ansatte til en Skjærsel af 6448 Tylter Tommer

og 70,900 Stk. Bord; fremdeles at der i nedre

Romerike fandtes 104- privilegerede Saugbrug,

ansatte til en Skjærsel af 13,336 Tylter Tømmer,

og i øvre Romerike 27 saadanne, ansatte til en

Skjærsel af 5007 -Tylter Tømmer, — altsaa til-

sammen i hele Amtet 167 privilegerede Sauge

med en Skjærsel af 24,791 Tylter Tømmer og

70,900 Stk. Bord.

De uprivilegerede Sauges Antal var paa sam-

me Tid i Aker og Folloug 46, i nedre Otomerike

104 og i øvre Rometike 29, tilsammen i det hele

Amt 179.

Under denne Afdeling ”anføres til Slutning

de mere specielle Oplysninger, som fra Fogderne

i øvre og nedre Romerike ere meddeelte angaaende

Skovenes Tilstand i de forskjellige Præstegjelde:

Gjerdrunn Kun 6Gaarde have egen Skov

til Fornødenhed; forøvrigt maa alle tye til Al-

-1nindingen, som neppe afgiver Brænde-veed og

Gjerdefang til Fornødenhed, og hvori tjenllgt Huus-

og Sangtømmer ikke findes.

R a n n estad. Holter AnnexfognsAlminding

befrygtes at blive utilstrækkelig. I Rannestads

Hovedsogn og Bjerke Annex skulle kun 2 Gaarde

have nogen Skov til Afsætning. Forøvrigt-have

Nogle Skov til Fornødenhed og alle Brugsret i

den DHrr. Mathiesen og Thostrup tilhørende Al-

minding.

Hurdalen, 93 Gaarde have Skov til As-
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sætning af Tommer og Brænde, 83 til Fornøden-

hed„ og 32 maa kjøbe Alt eller Noget.

(Eidsv'old. 46 Gaarde have Skov til Af-

sætning, 176 det Fornødne til Huusbehov, 124

mangle dette tildeels og 81 ganske, men 75 af

næstfidste Klasse og 2 af- sidste have Adgang til

Statens paa øsire Side af Vormen beliggende

Alminding-, som endnu antages tilstrækkelig til de

Brugsberettigedes Behov.

Næs. 59 Gaarde have Skov til Afsætning, 218

til Fornødenhed og 100 mangle samme næstenganske.

Ullensaker. Kun 22 Matrikulnummere (de

fleste indbefattende fiere Brug) have nogen, skjønt

ubetydelig, Skov til Afsætning, 120 saadanne have

Skov til Fornødenhed og 56 ingen.

Enebak. Herfra opgives i Aaret 1845 at

være afsat omtrent 3100 Tylter Saugtømmer

foruden en ikke ubetydelig Mængde Veed.

Fet. Af Hovedsognets '76 Gaarde have 23

aldeles ingen Skov, 45 mere eller mindre til eget

Behov og kun 8 have Skove, hvoraf produceres

til Salg. Samtlige 30 Gaarde i Nelingens An-

nex have derimod Skov og de fleste til Salg.

Skedsmo. IHovedsognet antages kun 14

Gaarde at have Skov til eget Behov. I Lørem

skovens Annex findes derimod paa det nærmeste

Skov til hver Gaard.

Nittedal. I dette Præstegjeld have fast

alle Gaarde Skov saavel til Fornødenhed som til

Salg. '

Sørum.' Herfindes kun ”ringe Skov, saa

1at mange af Gaardene maa kjøbe til Brændsel

og den største Deel til øvrige Fornødenheder.

Urskoug. Enkelte Gaarde her have store

Skove, de fleste til Huusbehov og kun 7 mangle.

Hølan d. Dette Præstegjeld harstore Skove,

især i Annexet Sitskougen. Gaardene ere i Al-

mindelighed forsynede med Skov, endog til Salg.

(2. Liflteri.

Saltvandsfiskeriet er i Aker og Folloug Fog-

deri ikke Uvæsentligt som Næring for den største

Deel af Christianiafjordens Kysters og Øers Be-

boere samt mange af Indvaanerne iLadestederne

Soon og Hvidsteen og i Strandstedet Sandviken

i Berum. Uagtet der ikke iChristianiafjordenfab

der noget egentligt større Fiskeri, drives der dog

næsten overalt langsmedesterne et temmelig for-

deelagtigt Smaafiskeri af Torsk, Flyndre, Aal,

Hvitting, Kolje, Sild m. fl. Slags, ligesom der

paa forskjellige Steder og fornemmelig ved Drø-

bak i senere Tid fanges ikke saa Ubetydeligt af

Østers.

Garn, Vad, og Haandsnøre og er vistnok i Til-

Hiint Fiskeri drives iAlmindelighed med-

vext3 thi vel hører man alle Fiskere klage over

Fiskens aarlige Aftagen inde i Fjordenez men da

man seer, at Flere og Flere tage sin meste Ræ-

ring af Søen, medens Redskaberne forbedres,saa

tør man vel antage, at et større Antal Fisk aar-

ligen udvindes nu fremfor tidligere, uagtet maa-

skee Fangsten er forbunden med mere Besvær, og

Fisken maa søges baade længere ude og paa slere

Steder, end som forhen var Tilfældet. 1

Det vigtigste Saltvandsfiskerii Amtet er dog

Makrelfiskeriet i Christianiafjorden, der tager sin

Begyndelse i Slutningen af Mai eller Begyndel-

sen af JuniMaaned og vedvarer udover hele Som-

meren. Det drives baade i rum Sø med saa-

kaldet Drivgarn og med Bad inde i Fjordene.

udbyttet er for de senere Aar i Gjennemsnit an-

givet aarligen at falde omtrent saaledes:

ved Jldjernet(Elgjarnæs) . . 70580,000 Stykker.

— BundeniBundefjorden . 70- 80,000 —

—" Koia Do. . . . . 30- 40,000 —

— Ræfet Do. . . . . 60- 70,000 —

— Strandengen Do. . . . . 40- 50,000 —

—Ulvøen.. '. . .50-60,000 —

— Bækkelaget. . . . . . . 50- 60,000 —

— Alvoen . . . . . . . '. 40- 50,000 —

— Hallangspollen. . . . . 20 - 30,000 —

Forøvrigt og ved Garnfiske i

aaben Sø omtrent . . . . -. . . 50,000 —

Tilsammen circa 500 à 600,000 Stykker.

Makrellen afsættes til en Gjennemsnitspriis

af 2Skilling Stykket, og næsten udelukkende ifersk

Tilstaud, da Nedsaltning anakrel ikke finder Sted

i nogen siørre Maalestok paa noget afFiskestederne.

Ansjosfiskeriet i Efteraaret afgiver fremdeles

et ganske betydeligt Udbytte.

Saagodtsom det hele Produkt af Saltvands-

fiskeriet gaaer til Christiania, hvorhen det bringes

deels af Fiskerne selv i deres smaae og aabne Baa-

de, deels af de mange Opkjøbere fra denne By,

der reise om paa Fiskestederne. -

Ferskvandsfifkeriet er overalt i Amtet hoist ube-

tydeligt og ikke at nævne som Næringsgreen. Visi-

nok er der en Mængde fiskerige Indsøer og Elve,

men Almuen benytter kun lidet denne lette Adgang

til fordeelagtig Fiskefaugst, og hvad der fiskes,-for-

bruges iAlmindelighed alene til Huusholdningerne.

Kun om Vaaren og Høsten seer man undertiden

Gjedde og Øret paa Torvet i Christiania, ligesom

noget Lake om Vinteren kommer fra Øieren.

 

' s. Bergværitsdrift.

Grubedrift finder ikke Sted i Amtet. Der-

' imod har Driften ved Berums,Fossums og Hak--
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dalens Iernværker saavelsom Ved de disse Værker

underliggende Stangjernssmedier m. M. i Løbet

af de sidste 5 Aar, ifølge Bergmesterens Indberet-

ning, modtaget en ikke ubetydelig technisk Udvikling,

saa at deres Tilstand i det Hele taget maa ansees

for at være god. Maskinværkstedet ved Berums

Iernværk er udvidet og af de nyere mechaniske

Opfindelser har man søgt at føre sig til Nytte de

saakaldte Gasovne. Produktionen ved disse Brug

er ogsaa i Stigen'de, hvilket erfares ved at sam-

menholde de i Tabel No. 3 indeholdte Opgaver

med de lignende Opgaver over hvad der blev pro-

duceret i Aarene 1836—1840, hvorefter Forøgelsen

er omtrent 10 til 20 pCt.

Foruden disse Metalfabrikker haves intetsteds

i Amtet Udbytte af Mineralier, undtagen iAskers

Præstegjeld, hvor der er adskillige Kalksteensbrud,

samt i Akers Præsiegjeld, hvor der er en Mængde

Steenbrud, af hvilke ttdvindes saavel simpel Graa-

steen, som et Slags rød Granit, der i de senere

Aar har trukket Opmærksomheden paa sig, og nu

tegner sig til at kunne blive en ganske vigtig Er-

hvervskilde idetmindste for enkelte Dele af Præste-

gjeldet. Efterat man havde ført Prøver af denne

Steen til Hamburg, hvor man søgte Materialier

til Restitution af Quaier, Canaler og Bygninger

efter Branden iAaret 1842, har man senere bragt

betydelige Qvantiteter til denne By, ligesom Søg-

ningen derefter ogsaa i Christiania meget er tilta-

get. Stenen benyttes deels i raa Tilstand som

almindelig Bygningssteett, deels kunstmæssigen til-

huggen til Monumenter, Trapper, Brobygninger,

Quaiemure, Bygningssokler m. M. Til Udlandet

gaaer saagodtsom udelukkende huggen Steen; men

af den Fortjeneste, som er forbunden med at for-

ædle Stenen ved Hugning og Afslibning, falder det

Meste iChristiania, hvor indtil 300 Mennesker skulle

være sysselsatte med dette Arbeide. JAkers Præ-

stegjeld kan man antage, at der i de sidste Aar i

Gjennemsnit har været iArbeide med atudsprænge

og bortføre denne Steen omtrent 150 Mennesker

og 50 Heste Disse Granitsteenbrud strække sig

rundt Maridalsvandet i Præstegjeldets nordøsilige

Deel, og da alle de høie Fjelde paa denne Kant

bestaae af samme Sort Steen, er her aabnet en

uudtømmelig Kilde for Erhverv, som sandsynligen

Aar for Aar vil blive rigere eftersom Skovveiene

blive forbedrede; thi hidtil har man paa Grund

af den vanskelige Adkomst i de uveisomme Skove

blot-kunnet aabne Steenbrud i de Gaardes Udman

ker, der ligge nærmest ved Byen, nemlig Aarevold,

Tonsen, Rødtvedt, Sogn, Kirkeby, Greffen, Sand-

aker og Brænningen. I uforædlet Tilstand beta-

les Stenen i Christiania med 7 til 10 Spd. pr.

Kubikfavn, og Gjennemsnitsprisen for Stenen-i

huggen Tilstand er fra ; til 2 Spd. pr. Kubikfod.

Udsørselen til Hambnrg beløb sig ved Udgan-

gen af Aaret 1845 til 60,600 Kubikfod i 56 Skibs-

ladninger, nemlig i

1842 . 500 Knbikfod.

1843 1 1,200 —

1844 19,300 —

1845 29,600 —

Paa Lange-en i Ræsoddens Præstegjeld sin-'

des Cementbtud. Udbyttet heraf saavelsom af Kalk-

steensleierne iAsker er indtaget under vedkommende

Fabrikker i Tabel No. 2.

Teglbrænderiernes Antal forøges aarligen, da

deres Drift skal være meget lønnende.

s. Fabrik-· og Ljanndværliødrifi.

Af medfølgende Tabet Ro 2 erfares det Væ-

sentligste, som ved denne Post kan være at om-

handle. Det maa beklages, at disse tabellariske

Oplysninger, paa Grund af Ligegyldighed, tildeels

vel ogsaa Vrangvillighed fra mange af vedkom-

mende Fabrikeieres Side, ere mindre fuldstændige-

Jmidlertid kan man dog skjønne, at Fabrikdriften

i Amtet i det Hele taget er iOpkomst. Brænde-

viinsbrændetietne nedlægges lidt efter lidt, fordi
' - - ,

Skatter; men jeg kan ikke tage i Betænkning at

ansee dette som et saare væsentligt Gode. Sang-

brugsdriften i Akers Præstegjeld er i Aftagende,

men alene, af den Grund, at Sangeierne, der for-

nemmelig ere Kjøbmænd iChristiania, som maa

tilkjøbe det fornødne Tømmerlangveisfra, ikke finde

deres Regning ved at føre det raa Material til

deres egne Sange, men heller kjøbe Planker og

Bord fra Skovdistrikterne, da Transporten af denne

Vare i Forhold til Værdien er billigere end af

Tømmer. I hele Akers Præsiegjeld var af de pri-

vilegerede Saugbrug i Aaret 1845 kun 22 iDrift.

Det er fornemmelig Akerselven, som driver

de fleste Fabrikker i Amtet, ligesom Akers Præste-

gjeld har de største og betydeligste Brug. Deres

Antal er forøget i Løbet af de sidsie 5 Aar, og

Driften er ved mange af dem udvidet til en større

Produktion samt indrettet efter en nyere og bedre

Methode. »

Af nye Foretagender troer man at burde gjøre

opmærksom paa 2 Bomuldsspinderier, der ere un-

der Opførelse i Rydalen ved Gaarden Lillo i Aker,

hvor 2 Interessentskaber til dette Øiemed have ind-

kjøbt den fornødne Tomt og Vandrettighed.

Haandværksdrift finder i Regelen kun Sted

til Distriktets eget Behov; dog boer der i Akers

Præstegjeld adskillige Smede og andr2e Haandvær-
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kere, sombenytte deres Ret ifølge Lov af 19de Au-

gust 1845 til at arbeide for Indvaanerne i Chri-

stianias Haandværkerne have ikAlmindelighed ikke

udviklet sig til nogen ”Kunst-færdighed, hvorimod de

fordetmeste indskrænke sig til at udføre de simple

Arbeider, som paafordres for Almuen. Deres An-

tal var ifølge Opgave ved Folketællingen ved Ud-

gangen af 1845 i det hele Amt 1514, hvilket er

18 pCt. mere end i 1835, da samme udgjorde 1282.

I Virkeligheden er Stigningen sandsynligviis endnu

større, da Antallet afHaandværkere i øvre Rome-

rike i Aaret 1835 er opgivet 46 pCt. større end i

1845, hvilket formenes at maatte hidrøre fra en

Feil ved forrige Tælling, da der ikke kan paavises no-

gen Aarsag, hvorfor Antallet af Haandværkere i

dette Distrikt skulde være gaaet ned fra 565 til

301, paa samme Tid, som Forøgelsen i nedre

Romerike er omtrent 16pCt. og i Aker og Fol-

loug 80 pCt. Det er tvertimod aldeles rimeligt,

at Haandværkernes Antal overalt i Amtet er ste-

get i omtrent samme Forhold som Folkemængden;

thi Haandværksfabrikata indføres ikke mere nu end

forhen. 8

F. Binæringen

Den egentlige Huusflid har i Løbet af de sid-

ste 5 Aar ikke modtaget videre Udvikling. Nær-

heden af Christiania og den jevnlige Samfærdsel,

som Landmanden har med denne By, foranledige-r,

at mange udenlandske billige Tøier der indkjøbes.

Det her Anførte gjælder om det hele Amt, dog na-

turligviis især om Aker og Follougs Fogderi. I

øvre og nedre Nomerike er ialfald Hnusstiden no-

get større og Tilvirkningen af Vadmel, Værken og

Strie, Strømper o. s. v. mere udbredt, omend-

skjønt ogsaa her Intet afhændes udenfor Distrik-

terne. Amtets Landhuusholdningsselskab har gjort

enkelte Forsøg til at opmuntre Huusfliden ved Præ-

mie for Duelighed i Vævning, men nogen Kunst-

færdighed heri spores dog ikke synderligt, da det

næsten udelukkende erxTøier af simpleste Slags

som tilvirkes. Kun paa destørre Gaarde seer man

enkelte Forsøg til at indføre mere Kunst i denne

Green af den qvindelige Huusflid. Forbrugen af

Bomuldsgarn er iøvrigt betydelig tiltaget. IRær-

heden af Christiania- leve mange Familier afVask,

Vævning og Syning, som de udføre for Indvaa-

nerne i denne By. De egentlige Gaardsredskaber

forfærdiges iAlMindelighed af egne Haandværkere,

men som oftest forslaaer enhver Landmand lidt af

de Professioney som udfordres for at reparere dem,

ligesom ved alle ikke altfor smaae Brug forefindes

Smedie og det fornødne Værktøi.

Skibs- ogBaadbyggeri kan ikke nævnes som

nogen Næring iAmtet, da aliVirksomhed i denne

Retning indskrænker sig til, at en og anden Fisker

eller Fragtemand selv optømrer eller reparerer sin

Baad. Antallet af de saaledes fra nyt byggede

Fartøier i det her omhandlede Tidsrum er ikke

opgivet.

Jagten er ligeledes uden mindste Betydenhed,

da den kun drives af ganske Enkelte og mest-til

Fornøielse, medens Udbyttet, hvor dette søges og-

saa for Fordelens Skyld, formodentlig er meget

ringe og lidet lønnende i Forhold til den Tid, som

i faa Fald maa anvendes paa denne Syssel.

Fragtfarten i Chrisiianiafjorden er ikke heller

af videre Betydenhed, skjønt adskillige Kystbeboere

i Akers og Ræsoddens Præsiegjelde ernære sig ved

at fragte Brænde, Kalk og Sand til Byen. Nogle

af disse Fragtemænd drive ogsaa paa langs Vest-

landet forbi Holmestrand og lige ned til Arendal

at opkjøbe Veed, som de dernæst for egen Regning

bringe til Christiania, og denne Næring maa i de

senere Aar antages at være i Tilvext. Paa Mjø-

sen have nogle af Indvaanerne i Eidsvold endnu

lidt Fragtfart, hvilken dog er formindsket til en

Fjerdepart, efterat Dampskibsfarten paa Mjøsen

kom istand. Hiin Fart drives nu med 10 Baa-

de, og dens Udbytte er anslaaet til henved 700'

Spd. aarlig.

Landtransport af Varer udgjør fremdeles en

særdeles vigtig Deel af Landmandens Oeconomi i

Amtets 2 nordligsie Fogderier. De Opgaver, som

i denne Henseende ere indkomne, gaaer ud paa, at

Bruttobeløbet af Kjørsel skulde udgjøre:

iEnebaks Præsiegjeld omtrent 2,500 Spd.

-Skedsmo — — 25,000 —

-Nitt'edal — — 12,500 —

-Sørum — — 4,500 —

-Urskoug — — 2,000 — ;

For Fet Præstegjeld er ingen Opgave indkom-

met, men da næsten Halvdelen af Præstegjeldets

Folkemængde antages at have sin væsentlige Ræ-

ring af denne Bedrift, tør man vel for Fet samt

for Høland, hvis Drift i denne Retning dog er

ubetydelig, calculere omtrent 5000 Spd. sotn Ind-

tægt af Kjørseler. Tilsammen for hele nedre Ro-

merikes Fogderi kan det saaledes antages, at Land-

transportaf Varer giver Distriktet en aarlig For-

tjeneste af omtrent 50,000 Spd.; thi den Rum-,

melighed, hvormed Opgaverne for Skedsmo og

Rittedalen ere ansatte, kan æquivaleres ved de uden-

tvivl for lave Summer, der ere opførte for Sørum

og Urskoug.

For øvre Romer-ile er Udbyttet ansat saaledes:

i Gjerdrums Præstegjeld omtrent 3000 Spd.

sNannestad — 4- 7000 —”
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iHurdalens Præstegjeld omtrent 4200 'Spd.

-Eidsv'old .— — 32000 —

der dog formenes temmelig høit anslaa-et.

- Næs Præstegjeld . . omtrent 2600 —

- Ullensaker — . . — 12000 —

Tilsammen omtrent 60000 Spd.

Uagtet denne betydeligeS11m, som Landtrans-

porten i øvre og nedre Romerikes Fogderier for-

menes at indbringe, ansees det dog meget tvivl-

somt, om denne Næring for Distrikterne medfører

reel Fordeel. Det er vistnok fornemmelig iden

strengeste Vintertid atKjørselen drives, saa at Iord-

bruget skulde synes temmelig godt at kunne und-

være Landmandens Omhu i denne Aarstid, og det

kan ligeledes være vanskeligt at paavise andre Ræ-

ringer, hvorved den mindre formuendeIordbruger

skulde kunne tilveiebringe saa betydelige Summer

som dem, der indvindes ved Kjørselen; men ikke

destomindre bliver det fra et almindeligere og sun-

dere oeconømisk Standpunkt sandsynligt, at Land--

almuen vilde have større Fordeel ved at- anvende

den Tid og de Kræfter, som nil falde paa Land-

transport af Varer, paa Iordbruget og øvrige

Dele af Landhunsholdningen. Udbyttet kan, bereg-

net efter 60 ß. for hver Hest og Mand, som be-

nyttes i Kjørsel, hvilket er noget Mere end hvad

der paa de fleste Steder betales,—ingenlundean-

sees meget rigeligt. Det maa nemlig bemærkes,

at der ved denne Drift bruges mere Fnrage end

omDyrene holdtes ved Gaarden, medens den For-

deel, der slyder af at Iordbrugets Produkter op-'

sodres paa Eiendommen, gaaer tabt. Lægges end-

videre vedbørlig Vægt paa den Forsømmelse af at

passe Gaardens Drift, som i Almindelighed maa

indtræde, naar Heste og Folk gjennem længere Tids-

rum ere fraværende fra Hjemmet, paa det uordent-

lige og dovne Liv, hvortil Almuen lettelig maa hen-

falde under denne Drift, samt paa den deraf hyppig

flydende Immoralitet, skal man finde det ganske ri-

meligt, at Landtransporten af Varer ikke geraader

Distrikterne til nogen sand Fordeel, forsaavidt der-

ved andre og i Længden vigtigere Fordele gaae til

Spilde.

Ikkedestomindre maa det udentvivl erkjendes,

at den pludselige Standsning af denne Næring,

som kan forudseeesat ville indtræde, om det iden

senere Tid opstaaede Project til Istandbringelse af

en Jernbane eller et Canalanlæg mellem Christia-

nia og Msøsen maatte komme til Fuldbyrdelse, vil

medføre betydeligt Tab og tildeels maaskee Ruin

for en ikke ringe Deel af de mindre Gaardbrugere

i disse Egne, som nu gjennem lange Tidsrum have

indrettet deres hele Oeconomi paa en saadan Maade,

at de contante Penge, som tilstyde dem ved Kjør-

seler, blive dem --·i'1"undværliget -”til-:-at bestride-”deres

Udgifter-; og omendskjøntrVelstanden —-"-'"-so"'11'1" alle-

rede ovenfor 11nder'"Litr.- 51: -bemæeket"'-9- før"l)olds-

mæsstgen har forbedret stg mesti Ude -Præstegj·elde,

hvor Almuen har formindsker sin Drift med Kjør-

seler og derimod mere henvendt Opmærksomhed dg

Omhu paa Iordbruget, vil det vel ikke kunne paa-

regnes, at en ret fuldkommen Erkjendelse af det

mindre Gavnlige i den her omhandlede Næring

vil sinde Indgang hos Mængden — forindenren

fjern Fremtid.

Siden forrige Beretning aflagdes har forøv-

rigtBeskaffenheden af Almuens Landtransport af

Varer ikke forandret stg i nogen væsentlig Grad.

I øvre Romerike er det fornemmelig Driften med

Varer mellem Christiania og Oplandet omkring og

nordenfor Mjøsen, som beskjæftiger Landalm11en;

dog blive adskillige Heste ogsaa sysselsatte med

Plankedrift fra Sangbrngene i Eidsvold og med

Kjørsel af Glasvaler fra Hurdalen. I nedre Ro-

merike er det for den allerstørste Deel den stærke

Trælastdiift fra Saugbrugenei Strømmen og Ene-

bak til Cl)1istiania, de1 sysselsætte Folk og Heste

iVintertiden, skjønt ogsaa Almnen i Hakedalen

har Kjørsel for det her beliggende Iernværk. I

Aker og Folloug Fogde1i e1 denne Næring kun ringe,

og har i de forløbne 5 Aar indskrænket sig t1l den

Andeel, som nogle af Opsidderne i Akers Sogn

tage i Trælastd1iften fraStrømmen, samt den al-

mindelige Kjørsel for Berums Iernværk med Kul

og Malm og for Sangbrngene omkring i Distrik-

tet, der drives af de otnboende Gaardbrngere. Den

Fortjneste, som af og til kan falde for Almuen Ui

Follong, ved at kjøre Kjøbmand-svarer overland fra

Drøbak til Christiania i Vintertiden, naar Isen

spærrer Adkomsten til den sidstnævnte By fra Sø-

siden, har i de sidste 5 Aar kun været ubetydelig.

Handel med Landmandens Varer og Produk-

ter sinder i Amtet ikke Sted anderledes end gjen-

nem den almindelige Omsætning til Kjøbstæderne,

fornemmeligChristiania, hvor fast alle Distriktets

Præstegjelde finde deres stadige Marked, idet kun

en Deel as Folloug Sorenskriveri bringer Varer

til Drøbak og Moss. Samhandelen mellem Die

strikterne indbyrdes er kuns ubetydelig og. Omsæt-

ningen ved de3 Landkræmmerier iHnrdalen, Eids-

vold og Ræs P1'æstegje1de.heller ikke af megen

Udstrækning Udenfor øvre Romerike findes ikkei

Amtet' Landkræmmerier. 4Derimod er Antalletaf

Giæstgiverier opgivet saaledes)

I øvre Romelike2..2, hvoraf paa Skydsskifter 10.

 

- nedre Oiomerike 24, — — —' 17.

Aker og Folloug 28, — '-- - 4— 11.

Tilsammen '74, - — — 38.
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—;,A,f”'-de i Aker og Folloug værende 28 Gjæst-

giveriler vare-ved. Udgang-en af Aaret 1845 kun 21

berettigede til Brændeviinsudskjænkem Men - her-

ved er at bemærke, at Opgaven kun gjælder det

egentlige Landdistrikt, idet Christianias Forstæder

paa”Landets Grund —; som-ere underlagte Chri-

stiania Politijurisdiktion— have adskillige Skjæn-

kesteder ifølge Bevilling af Byens Magistrat, og

hvis Antal ved Udgangen af forrige Aar var 39.

Markedspladse forefindes ikke i Amtet. '

23 ) Om Amtets Tilstand i Almindelighed

Til Oplysning herom følge Tabellerne Nr.

over thinglæste og aflæste Panteheftelser m. M.,

Nr. 5 om Bygdemagasinernes Status og N1.

over Længden af Distriktets offentlige Veie. Af

sidstnævnte Tabel viser det sig, at Længden af

Amtets oparbeidede Veie -- der nu udgjøt om-

'trent 313 Mile Hovedvei og 972- Mile Bygdevei

— kun er lidet forøget siden Afgivelsen af sidste

Femaarsberetning, nemlig med omtrent 23,000

Alen Bygdevei. Hvad- Veienes Forfatning an-

gaaer, da staaer vistnok endnu saare Meget tilbage

at udrette, iSærdeleshed forsaavidt angaaer nogle

Dele af Amtets største og vigtigsie Hovedveie,

nemlig trondhjemske, kongsvingerske, strømske, fre-

derikshaldske og drammenske Hovedveie, hvor deels

en overhaands stærk Færdsel, deels en slet Veibund

og Mangel paa tjenligt Material til Veienes For-

bed-ting lægge særdeles store Vanskeligheder iveien

for nogenledes hurtigt at raade Bod paa Følgerne

af mangeaarig Forsømmelse fra Fortiden. Men

paa den anden Side er det vist, at der hvad

Mangelen ved Amtets Bygdeveie og mindre Ho-

vedveie angaaer, gjennem Veibestyrelsens Bestræ-

belser og gjennem den hos Amtscommunen og de

flestesaf Thinglagscommunerne i de senere Aar

vakte større Interesse for Veienes Forbedring er

udrettet endog saare Meget, og at saaledes en ikke

ringe Deel af disse Veie ved Quinquenniets Slut-

ning var i fuld god Stand, at ikke faa Bygde-

veie, der før vare næsten ufremkommelige, med

stor Møie og Bekostning ere bragte i antagelig Til-

stand, og at overhoved de sleste af dem, der endnu

have Mangler, dog lidt efter lidt ere noget for-

bedredej Det af Amtstommunen i Løbet af de

omhandlede 5 Aar 'til Veivæsenet efter gjældende

Bestemmelser og Annsformandskabets Bevilgnim

ger udredede Beløb udgjør 25,701 Spd. 33 ß.

Endvidere tillader jeg mig at oplyse Størrelsen af

Lønnen for Tjenestefolk og Daglønnele iDistriktet,

der er opgivet saaledes:

IAker og Folloug Fogderi: :

For en, Tjenestekarl 20 à 80 Spd. aarlig,

For en Tjenestepige 10 à 15 Spd. aarlig, (

iberegnet deKlædningsstykker, som iAlmim

delighed betinges.

For en Daglønner 24 à 86 ß. daglig om

Sommeren samt 20 à 28 ß. om Vinteren.

I nedre Romerike:

For en Tjenestekarl 15 à 25 Spd. aarlig,

— - Tjenestepige 9 à 14 -- -

— - Daglønner 24 ß. daglig om Somme-

ren og 16 à 20 ß. om Vinteren.

I øvre Romerike:

For en Tjenestekarl 15 à 25 Spd. aarlig,

— - Tjenestepige 8 à 12 — —

— - Daglønner24530 ß. daglig om Som-

meren og 20 à 24 ß. om Vinteren.

I Amtet har der iLøbet af den omhandlede

Periode existeret 4 Sparebanker, nemlig for Akers

Sogn, for Folloug Sorenskriveri, for Fenstad An-

nexsogn til Næs Præsiegjeld og for HurdalsPrær

stegjeld; men da Oplysninger om disse Indret-

ningers Status ved Udgangen af Aaret 1845 i sin

Tid gjennem Amtet ere indsendte til vedkommende

Departement, vil det forhaabentlig ansees ufornø-

dent her at indtage Noget derom.

Der forefindes i Amtet ligeledes 2 private

Brandassuranceindretninger, nemlig:

44. Akershuus Amts Brandassuranteforening, som

ifølge Regnskabet for Aaret 1845 havde for-

sikret 263 Gaarde, hvis Bygninger vare tax-

erede for 220,800 Spd. med en Brandcom

tingent — beregnet efter 12 ß. pr. 100 Spd.,

-- af 220 Spd. 4 ß. Indretningen havde

efter Regnskabet for 1845 en Beholdning af

356 Spd. 67 ß. Planen for denne Indret-

ning er approberet ved høiesie Resolution af

19de April 1844; men uagtet dens Øiemed

er at yde Brandforsikring for Bygninger i

hele Amtets Landdistrikt, er den dog hidtil

saagodtsom udelukkende bleven benyttet iAker

og Folloug Fogderi.

13. En Brandforsikringsindretning i Ræs Præstee

gjeld paa øvre R'omerike, der har 118 Deel-.

tag-ere, som have forsikret Huse til en Værdi

af111,470 Spd. Indretningen, hvis Plan-

er approberet ved høiesie Resolution af 51e

Juni 1844, havde i Kasse, da Beretningen

for 1845 aflagdes, 83 Spd. 87 ß.

I Forbindelse hermed hidsættes ogsaa en Ta-

bel over Amtets Folkemængde, for at tnan kan

see Forholdet mellem denne ved Udgangen af Aaret

1845 og for 10 Aar tilbage.
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I Aker og Folloug Fogderi, indbefattet Forstæder-

ne til Christiania, der

ligge paa Landets 183 5
i . 1845.

Grund, men undta-M —

get Ladestederne . . . 21,420Mskr. 31,773Mskr.

- nedre Romerike. . . 21,602 — 23,053 —

- øvre Romerike . . . 24,832-,— 26,884 --

Af hvad der i de forestaaende Oplysninger

om de forskjellige Næringsveie indeholdes om dis-

ses FremskridtiLøbet af de sidste 5 Aar vil det frem-

gaae„ at Amtsdistriktet i det Hele taget er gaaet tem-

melig betydeligt fremad i Velstand. Folkemæng-

den — den bedste Maalestok til Bedømmelsen af

Distrikternes oeconomiske Velvære, hvor ikke sær-

egne Omstændigheder have virket til dens Forøgelse

eller Formindskelse -,- er i det sidste Decennium

steget med ikke mindre end 24 pCt., og da de første

5 Aar af denne Periode ikke vare synderligt gun-

stige for Amtets materielle Udvikling, maa det an-

tages, at Forøgelsen i Folketallet tilligemed den

heldigere oeconomiske Stilling, hvori Distrikterne

nu formenes at befinde sig, fornemmelig erat til-

regne den Periode, som her omhandles. En lige-

saa paalidelig Maalestok, hvorefter man kommer

til samme Resultat, kan man søge i den rinder

Nr. 4 denne Sag medfølgende Tabel over af-

holdte Execirtioner og Udpantningsforretninger, idet

disse i Periode-is Løb stadigen ere aftagne, saa

at deres Antal, der i Aaret 1841 i hele Amtet

udgjorde 4,999, i Aaret 1845 kun var 3„862 alt-

saa en Formindskelse i Løbet af disse Aar af 23

pCt.., hvilket er særdeles betydeligt, naarman læg-

ger Mærke til at Folkemængden og Rørelsen mel-

lem Indvaanerne i samme Tidsrum er tiltaget.

At Antallet af Sager ved Forligelsescommissio-

nerne og de civile Retter ligeledes er aftager i

væsentligt Mon, formenes at afgive et end-yderli-

gere Datum for den Troe, at en virkelig Frem-

gang har fnndet Sted i Amtets oeconomiske Stilling.

Hvad der skulde synes at tale imod denne

Mening er den betydelige Forøgelse i Heftelserne

paa de faste Eiendomme. Ved Sammenligning

afTidsrummet fra 1833 til ”1840, ihvilket Thing-

læsningerne ifølge forrige Femaarsberetning u:-d

gjorde et Antal af 2,716 til et cBeløb a:,f1572,209

Spd. 102 ß., med Perioden 1841—1845., da de

ifølge Tabel Nr. 4 udgjorde 3,829 til et Beløb

af 2,474,642 Spd. 52 ß., viser, der sig nemlig

en Forøgelse af: 1,113 Thinglæsninger med en

Sum af 902,432 Spd. 70 ß.

Imidlertid maa man her bemærke, at ogsaa

Aflæsningerne af Panteheftelser paa faste Eien-

domme i samme Tid er steget med et Antal as

1,079 til et Beløb af 570,359 Spd. 58 54,

16,771 L og 57,032 Rbdlr„ ligesom Omsætningen

ved Kjøb og Salg af fafie Eiendomme er forøget

med et Beløb af 477,455 Spd. 116 ß. Det viser

sig saaledes, at Forøgelsen af de paa faste Eien-

domme thinglæste Hestelfer i Virkeligheden ikke

udgjør mere end omtrent 200,000 Spd., og man

skal ikke med nogen Ret deraf kunne dømme om

Tilbagegang iDistriktets Oeconomi, især fordi Ad-

gangen til at erholde Pengelaan af offentlige Fonds

i Perioden har været meget let, og fordi det med

overveiende Sandsynlighed tør paaregnes, at denne

Forhøielse af Panteheftelserne for en stor Deel er

kommen Iordbruget tilgode gjennem Forbedringer-,

hvortil de laante Summer ere anvendte, ligesom

den betydelige ”Udstykning af Iordeiendommene for-

anlediger megen Omsætning af laante Penge, hvor-

med fattige Kjøbere kunne forhverve sig Selveien

gods. Da det endvidere er en afgjort Sag at

Iordeiendommene for Tiden staae i en ganske be-

tydelig høiere Priis end for 5 Aar tilbage, vil det

saameget mere vise stg upaalideligt at slutte Noget

fra hiin Forhøielse af Panteheftelserne.

Ligesom den forløbne Periode har været ret

heldbringende til at udvikle Ræringssdriften og for--

bedre Distriktets oeconomiske Kaar, saaledes er det

efter min Mening unægteligt, at Almuen og Ind-

vaanerne i det Hele taget paa samme Tid ere.

gaaede fremad i Oplysning og Sædelighed I

de fleste Præstegjelde har man Almuebibliotheker —

fornemmelig som en Følge af Sogneselskabernes

Virksomhed, og paa enkelte Steder har man des-

uden Leiebibliotheker med et større Udvalg afBø-.

ger; men det er især Formandskabsinstitutionen

og den større samt mere dir”ecte- Andeel, Almuen

nu maa tage i mange af Communens Anliggender,

som medfører en jevn Fremgang i dens aandelige

Udvikling. Drukkenskabslasten er i betydeligt Af-

tagende og Erkjendelsen om Brændevinets -Unyttig--

hed og Skadelighed som daglig Drik vinder mere

og mere Indgang. i

I Amtet sindes 3 Afholdsforeninger, nemlig:

1 i Eidsvold med 345 Medlemmer,

1 i Vestby -- 68- — og

1 l Asket ”'—J 124 —

Man vil maaskee her indvende, at Forbry-

delsernes Antal er forøget, hvilket ikke skulde tyde

hen paa nogen Fremgang i Almuens Moralitet.

Men jeg maa derved tillade mig at anføre, at

man under Folkemængde-as Stigen og en mere4

udviklet Ræringsdrift og. de- deraf udspringende-

mangfoldige Berøringspunkter mellem Indvaanerne

ikke kan vente andet, end at Forbrydeslserne maae-



454 Ateeeyirus :-Atnt.

1111616616616 n66r meen tilligebemærker ”61" der

Mens-Aarets1842ertilkommenen h”eel Klasse as

8616119611967- 1derforhensaagodtsomaldttg var

964611116116 feieoffentleg Forfølgntng-"i- nemlig Le-'

gentssanærmeffer mod sagesløsMand— som nu

afgiver611 særdeles stotsDee16f det hele Autal,

ligesomog, 6tForøgelfen fornemmelig f6lder i

ÆtesSorenskriver1,hvorsæregne Omstændighex

der- viiste itil 631 sor6ge Fotibtydelsernes Antal,

den skeet-skeeDeel af- Hovedstadsbefolkningens Udskud

harBopæli; de under L6ndetsCurtsdtktion lig-

gendeForstæder, saa vil det være let fotklatligt,

61„2-Indv66nexrnes Moralitet og Sædelighed over-

hovedekik ktnisè være-gaaet fremad, ' ) omendskiønt An-

talletfsaf sItistitsförbrydelser er steget.

”Kltltitrens- Skyggesider- fremtræde imidlertid og-

sntis her-som Jandetsteds.” ”Luxus-og en mere over-

daadig:1Levem66de1 udbeeder sig hos”Almuen samti-

dige-med- enstørre ”Velstand, og -o-m-ide1--skulde be-

findes,s6tD-istriktet ikke, uagtet de forløbne heldige

A6r,'s Zvar Ti- Besiddelse af fornøden oeconomisk Kraft

tie-:)tckt·kmod-st66e ”Trykket af kommende uheldige, ”da

vilde dette jmaaskee væsentligen væie "6t tilregne

denne Luxus, som har forledet en stor Deel 6f

Indvaanerne til at forandre deres tarvelige Leve-

ma”ade, og6nvende Mere end tilbørligt paa unød-

vendige Ting

31 ·:Ang-aaende Kjøbstaden Drot-ak samt

qudesteZerne Soon, Hylen og Hvidstee11.

1. Drøb'ak.

19661121.

Siden forrige Beretning aslagdes har Drøbak

ved-Lov ' af 20de August 1842 erholdt Kjøbstads-

rettighieder og er traadt ud af Forholdet til Chri-

stlianim ztilhvilken By Stedet forhen betalte Næ-

ringsskat, ligesom det sorterede under sammes Ma-

gistrat. 'Handelen har ogsaa efter denne Foran;

dring iStedets Stilling udviklet sig med større

Frihed og taget noget Opsving. De Handlendes

Antal er forholdsviis forøget og deres Næring

udvidet saavel gjennem større Omsætninger som

ved en større Mangfoldighed af Varetnes Ar.t

Byens Handel baseres fornemmelig paa Trælastr

udskibniugen, der har tiltaget, omendskiønt Sko-

vene ingyens Nærhed i temmelig Grad ere lued-

tagne,s ogKiøbmændene saaledes- maa søge Lasten

fra... længere bort-liggende Bygder. Det Opland,

som Byen spaa dette Viis erholder, faaer ogsaa

for nogen Deel sine Fornødenhedsartikler af Co-

lonialessog 1Mannfakturvarer, Jern og Fabrikvarer

fra Drøbaks Kjøbmænd, omendskiønt disse Byg-

der forresten, Udenfor den Omsætning de paa

Grund af Trælasthandelen føremed Drøb6k, have

deres almindelige Marked og Handelsplads i Chri-

stiania eller andre Byer.' Det er fornemmelig

Folloug Sorenskriveri og de nordlige Præstegjelde

”i Smaalehnenes Alnt, samt Nøken og Hurum i

BudskerudsAmh der føre nogen Samhandel med

Drøb6k, og den Trælast, som de afsætte, bestaaer

af Bjælker, Spirer og anden rund Last samt den

saakaldte Smaalast.

6. Skibsfarten.

Denne Næring antages, som staaende i nær

Forbindelse med Byens Handel, at have holdt

Skridt med denne, og saaledes at være gaaet

fremad. Skibsrederiet maa formodes at give godt

Udbytte, da man seer Speculationer til dets Ud-

videlse, og Fragterne i de senere Aar have været

stigende. Udskibningen gaaer fornemmelig til Eng-

land og Holland, og effektueres for det Meste i

Byens egne Skibe.

6. LIanndværitsdrifi.

Af de i Byen bosatte Haandværkere er der

neppe Nogen, der fører noget større Værksted eller

leverer Varer af finere Form og Beskaffenl)ed,

hvorimod den hele Classe kun er simvle Arbeidere-,

hvis Næring indskrænker sig til at fyldestgiøreBy-

ens eget Behov for Haandværksarbeider, og da

Folkemængden ikkun ubetydeligt er bleven forøget

siden forrige Beretning 6flagdes, vil det skjønnes,

at denne Næring heller ikke kan være gaaet noget

fremad.

n'. Om Byens Tilstand iAlmindeligl)ed.

Den Sagen medfølgende Tabel Nr. 6 viser

Antallet af næringsdrivende og skatteydende Bor-

gere m. M. ved Udgangen af forrige Aar, og ved

Sammenhold med samme Tabel ved forrige Be-

retning erfarer man, at der ikke kan siges at være

forhaanden nogen egentlig rask eller betydelig Ud-

vikling i Drøbaks oeconomiske Tilstand gjennem

den forløbne Periode. Dens Beliggenhed er her-

for heller ikke synderlig heldig, da det nærliggende

Christiania trækker al Rørelse til sig, der ikke netop

staaer i Forbindelse med Trælastudskibningen. Af

Fabrikker er der i Byen et halv pistorisk Bræn-

deviinsbrænderi, som har været i Drift til enkelte

Tider af Aaret og blev forseglet den 3”1teDecbr.

f. A. Denne Fabriks Produktion har Eieren ikke

villet opgive. Skibsbyggeri, Bergværksdrift og

1 Iorderg finder ikke Sted inden Kjøbstadens Ter-

ritorium. Mængden af Befolkningen lever af Fi-'

skeri, hvis Udbytte afsættes til Christiani6, forsaa-

vidt det ikke fortæres i Byen selv, samt af Bjæl-
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kehugst m. M. paa de i Byen værende Lastetoun

ter; men da begge disse Næringer ere temmelig

precaire, Vil det indsees, at Velstanden hos Ind-

vaanerne i Gjennemsnit ikke kan være meget fior,

hvorimod endog ikke saa ganske sjelden virkelig

Rød findes mellem den simple Mand, naar Tom-

tearbeidet i længere Tid har hvilet eller Fiskeriet

ikke slaaer til. Søfarten sysselsætter ogsaa adskil-

lige Hænder den største Deel as Aaret.

I det sidste Decennium er Folkemængden sie-

get fra 1,314 til 1,350, altsaa blot 23- pCt.

Oplysning om Antallet af Executioner og Ud-)

pantninger er ikke meddeelt særskilt for Drøbak,

der i denne Henseende endnu — saalænge den nu-

værende Foged i Aker og Follong forbliver iEmr

bedet — ikke er fuldstændigen adskilt fra Landdi-

striktet.*

20 Soon, Hølen og Hvidsteen.

Disse 3 Ladesteder staae omtrent i samme

Stilling som ved Afgivelsenxaf forrige Beretning.

Ræringsdriften, der væsentligen bestaaer iHandeh

holder sig i Ligevægt, uden at deri spores nogen

egentlig Fremgang; i Hvidsteen ansees endog Rø-

relsen at være i Aftagende. Soon driver for-

nemmelig Udskibning af rund Last — Bjælker og

Tommer — til Holland, men i fremmede Skibe,

saa at Skibsfarten ikke er af nogen Betydenhed.

Hølen — der efter dets Beliggenhed og dets For-

holde idethele nærmere er at betragte som etLand-

handelssted end som et Ladested — har derimod

en mere udstrakt Handel med det omliggende Land-

distrikt, hvis Indvaanere der tildeels søge deres

Fornødenheder af Kjøbmandsvarer. Overhovedet

staae Høien og Soon, som tilsammen udgjøre et

særligt Formandskabsdistrikt, ogsaa med Hensyn til

Næringsdriften i et Slags Forbindelse med hin-

anden, forsaavidt Trælasten, efter at være fra Hø-

len slødet ned ad Hølens Elv til det ved sammes

Udløb iChristianiafjorden liggende Soon, udskibes

fra stdstnævnte Sted, medens omvendt Udlandets

Varer, der af Almuen indkjøbes for Udbyttet af

deres Trælast, for største Delen afsættes i Hølen

af dette Steds Handlende.' Haandværksdrist "'o'"g

Fabrikdrift er af ingen Betydenhed. Dog er der

i Hølen Saugbrug, som efter Aarets Beskaffenhed

opskjære et større eller mindre Qvantum Tommer

til Udskibning; men da Vasdraget, som driver

disse Brug, ikke er aargangs, er heller ikke Sku-

ren af megen Betydenhed. Et Brændeviinsbræm

deri i Hølen er sløifet i Aaret 1843. I Soon

findes en Tobaksfabrik, der forsyner Byen og Om-

egnen med simpel Tobak. Den menige Mand i

Ladestederne søger' for en. væsentlig Deel sin-, Næ-

ring ved Dagarbeide paa Lastetomterjne,-' hvorhos

dog Skibsfart og Fiskeri underholder den største

Deel af Befolkningen iHvidsteen ogen Deel af

Soons Indvaanere. Folkemængden isdissek Lade-

steder har kun i ringe Grad-forøget- sig-i Løbet

af det sidste-Decennium; thidervar "

i Soon 392 Mskr. 396 Mskr. Forøgelsen altsaa kun 1,02-pCt.

1835. 1845.

- Høien 178 — 199 '—'

-Hvidsieen 89 — 100 —
 

- —

— —

— 11,79 -s

 

Tilsammen 659 Mskr. 695 Mskr. Forøgelsen altsaa kun 5,52 pCt. ,

Oplysninger om Antallet as afhændede Eiendomme, Thinglæsninger m.V. er ikke særskilt med-

deelt for disse Ladesteders Vedkommende, men indeholdes i Tabellen for hele Folloug-Sorenskriveri-.'

Akershuns Amt den 31te December 1846.

Underdanigst

- E. ”Møinichety

 



Smaalehnenes Amt.

Underdanigst Judberetning

om den oeconomiske Tilstand m. m. i Smaalehnenes Amt ved Udgangen af Aaret 1845, afgiven ifølge

de kongelige naadigste Resolutioner af 11te October 1825, 10de September 1827, 23de December

1839 og 6te Mai 11840.

LI- For Landdistricterues Vedkommende.

ga. Lørdbrugen

uagtet denne Amtets væsentligste, og saa at sige

eneste Ræringskilde tildeels endnu laborerer af be-

tydelige Mangler, troer man dog med Bestemthed

at kunne anføre, at den i de sidst forløbne 5Aar

har giort større Fremskridt end i noget af de fore-

gaaende Qvinqvennierz Jo mere Skovdriften har,

saaledes som-senere skal vises, aftaget, og hoved-

sagelig eftersom Cultur og Oplysning har tiltaget

hos Bondestanden, og flere af de større Eiendom-

me ere komne i mere dannede Mænds Besiddelse,

hvis Virksomhed i Landbruget antages at virke i

bedre Retning paa den mindre Oplyste, har Jord-

dyrkningen tiltaget og gjort heldige Fremskridt.

De væsentlige Kilder til Bedømmelse af Jordbru-

gets som Amtets Tilstand i det Hele, som nød-

vendigviis maatte indeholdes i Beretningerne om de

i afvigte Aar afholdte Folketællinger, have vel

ikke gjennem Amtet været indsendte; men de Op-

lysninger, man deraf underhaanden har forskaffet

sig,' som Beretningerne fra de underordnede Em-

beds- og Bestillingsmænd, i Forbindelse med Am-„

tets Kjendskab til Distrikterne i Almindelighed,

have dog levnet dette Adgang til den glædelige

Erfaring om Agerbrugets Opkomst. I Smaa-

lehnenes Amt ersormeentlig istørre Mængde end

i noget af Landets øvrige Amter beliggende de

saakaldte Sædegaarde, hvis underliggende Bønder-

gods, i Særdeleshed eftersom dette i de senere

Aar ikke af Eierne bortbygsledes,1 men paa Aare-

maal bortforpagtedes,kun yderst misligt har væ-

ret brugt; men ligesom disse Sædegaarde som de

større Bøndergaarde i Almindelighed i senere Aar

have været udparcellerede, og det underliggende

Bøndergods ved Salg overgaaet til Selveiergods,

antages ogsaa i denne Retning Iordbruget at ha-

ve nydt og fremdeles at ville nyde stor Fremme.

Uagtet man saaledes antager, at de større Eien-

dommes Udparcellering virker heldigt for Jordbru-

get,* kan Amtet dog ikke tilbageholde en Bemærk-

ning, som Frygten for en altfor stor Udparcelleren

af Eiendommene i Almindelighed fremkalderj Lov-

givningen giver idenne Henseende Eierne frie Hæn-

der, og den seneste Lov om Skyldsætningsforret-

ninger, hvorved de af disse flydende Omkostnim

ger ikke længere er noget Værn mod Eiendomme-'

nes altfor store Udstykning, efterlader utvivlsomt

Frygten for at Agerbrugets Fremme vil lide un-

der Fremtidens i berørte Retning ulovbundne Ei-

ere. Skal en Gaard nemlig med Held kunne dri-

ves, bør den utvivlsomt idetmindste være saa stor,

at dens Drift kan beskjæftige en Mand, og dens

Afkastning ernære ham og hans Familie; ere Jord-

brugene mindre, forrykkes nødvendigviis Sædeskif-

tet, forrykkes Forholdet mellem Ager og Eng lige-

som mellem Heste- og Kreaturhold. Uagtet Eien-

dommes Udparcellering under en bestemt Størrelse

efter Amtets Formening virker skadeligt paa Jord-

bruget, er Hensyn til dette maaskee ikke den væ-

sentligste Grund, hvorfor den ved Lov burde sø-

ges hemmet. Naar en Gaard udstykkes iSkyld-

skillinger, kunne de enkelte Dele umulig beskjæfti-

ge eller føde dens Eiere; Leddiggang og Fattigdom
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bliver deraf en nødvendig Følge, ligesom Jordbru-

gets og Landets indre Kræfter derved svækkes.

Uagtet denne Iordeiendommenes Udstykning maa-

skee ikke i Smaalehnenes Amt endnu har naaet

den Høide som i mange andre Amtet, troer man

dog at have gjort den Erfaring, at den ienkelte

Præstegjelde, t. Ex. iOnsø, Thune, Rakkestad og

Skibtvedt er overdreven, ligesom man deri har

troet at kunne søge Grunden til at Fattigdommen

i disse forholdsviis er større end i de øvrige Præ-

stegjelde. En væsentlig Hindring for Jordbrugets

hurtigere Fremme i Amtet har formeentlig tildeels

ogsaa kunnet søges i Mangel Xpaa Arbeidere, og

som Følge deraf i en overdreven høi Dagløn.

Tusinder afsvenske Arbeidere have derforher iAm-

tet fundet og ville fremdeles om Sommeren her finde

Beskjæftigelse. Uagtet Amtet for endeel maa til-

skrive denne Forsynen af Arbeidere fra Noboriget

det betydelig forøgede Nyland, der i det sidste

Qvinqvennium er opdyrket, og Adgangen til disse

svenske Arbeidere, hvis Antal i de senere Aar sna-

rere har tiltaget end aftaget, er gavnlig for Am- '-

tets Jordbrug, har Distriktet dog i andre Hen-

seender lidt ved disse fremmede Arbeideres Ind-

trængen, idet mange af disse her have begaaet

Forbrydelser, hvorfor de paa Landets og Distrik-

tets Bekostning have maattet tiltales og .straffes.

Endskjønt det i de stdsteö Aar, som Beretnin-

gen om Folketællingen i 1845 oplyser, betydelig

opdyrkede Nyland, henved 14,000 Maal, saaledes

for en stor Deel maa tilskrives svenske Arbeids-

folk, giver dog Landdistrikternes forøgede Folke-

mængde, den bemeldte Beretning angiver omtrent

til 5000 Mennesker, Haab om at Agerbruget i

Fremtiden forsaavidt kan fremmes uden Arbeidere

fra Sverige. Efterat Storthinget i Aaret 1841

havde bevilget Bidrag til Oprettelse afLandbrugs-

skoler, og da Amtsformandskabet i Aaret 1844 be-

vilgede 300 Spd. til en saadan Landbrugsskole i

Amtet under Qetingelse af at et lignende Bidrag af

Statskassen af de i saadant Øiemed bevilgede

Midler blev tilskudt, indgik Amtet med Forestil-

ling i saa Henseende, hvorpaa naadigst resolvere-

des, at noget saadant Tilskud for nærværende

Amt ikke kunde ventes; hvorimod det daværende

Finants-, Handels- og Told-D'epartement henstill'e-

de til Amtet, at man burde søge Landbrugsskole

oprettet i Forening med et andet Amt. En saa-

dan Combination maa man imidlertid ansee min-

dre hensigtsmæssig, ligesom ogsaa de specielleColm

muner paa Foranledning samtlige erklærede stg

derimod. Amtet har derfor hidtil maattet savne

en for Distriktet saa høisi ønskelig Landbrugsskole,

ligesom Undertegnede heller ikke har kunnet hidtil

foranstalte noget Videre til Oprettelse af en Saa-

dan; men efterat 1845 Aars Storthing paany har

bevilget yderligere Bidrag til-bemeldte Skoler, og

Amtet har Grund til at antage, at man kan vente

saadant Bidrag ogsaa Uudstrakt til dette Distrikt,

nærer man, Haab om, efterat Amtsformandskabet

i 1846 er afholdt, at kunne see denne Sag en-

delig ordnet og Skolen istandbragt paa eu for

Jordbruget heldbringende Maade. Amtet har et

- Landhuusholdningsselskab, hvis Direction i de se-

nere Aar, saavidt vides, har været aldeles uvirk-

som, af hvilken Grund man ikke har kunnet er-

holde nogen Beretningfra den- om hvorledes Sel-

skabet maattehave virket til Jordbrugets Fremme.

Fra umindelige Tider har den største Mislighed-

i denne Henseende været begaaet derved, at en

stor Deel af hver Gaards Iordmark -,- (det kan

maaskee med Sikkerhed antages at en Trediepart

af Eiendommenes Ager- og England paa denne

Maade har været drevet) 4- har været benyttet

alene til Havresædog Havnegang. Efterat den

nemlig i 2 Aar har været benyttet til Havre, er

den atter i 2 Aar udlagt liden Gjødning til Eng

eller Havnegang. Den paa saadan Jord avlede

Havre overstiger sjelden 3 à 4Fold, den efterføl-

gende Havnegang er daarlig og Engen endnu slet-

tere. Kun derved at saadan Jord tages ind un-

der ordentligt Brug med Sædeskifte, kan Englan-

det og Høavlingen, denne Basis for ethvert or-

dentligt Jordbrug, forbedres, og større Besætnin-

ger til Eiendommenes siadige Forbedring holdes.

Det er fornemmelig i denne Retning Amtet, saa-

vel· efter de Oplysninger, de vedkommende Em-

beds- og Bestillingsmænd have meddeelt, som es-

ter directe Erfaring, har kunnet fælde den Dom

over Iordbrugets Opkomst i de sidst forløbne 5

Aar, at det har gaaet stadigere fremad, end i no-

get af de foregaaende Qvinqvennier. Almuesmam

dens Hængen ved det Gamle og fra Fædrene ned-

arvede Skik, at Ager skal blive hvor Ager var,

og Eng hvor den er og iFortiden har været, er

vel saa dybt rodfæstet, at kun Exemplet om enX

bedre Dristsmaade og dennes bedre Resultater kan

virke; men disse Exempler har man i de fleste

Præstegjelde nu saaet, og Virkningerne ere, som

anført, sporede.' Med-dette forbedrede Sædeskifte

er ogsaa Opmærksomheden alt mere og mere hen-

vendt paa Fordelen af at tilsaae den med Hævd

til England udlagte Jordtmed Græsfrø, og paa

de kunstige Enges Fordeel fremfor de naturlige,

og de forbedrede Græsarters fortrinlige Nytte som

Foder. Af saadanne Græsarter vides endnu i

Amtet ikke at være dyrket andre end Themotei og

Kloder, og det er i denne Retning, som Hensyn

3
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”til- Indførelsen af forbedrede Agerdyrkningsredska-

ber,”Landhuusholdningsselskabets Virksomhed meest -

er savnet. DisseAgerdyrkningsredskaber have for-

meentligkikke modtagetlsynderlig Forbedring. Plou-

genslkog Harvens Bygning er omtrentlig den sam-

me”fomden i umindelige Tider har været; Rul-

leharverne og Extirpatoren ere maaskee de eneste

forbedrede Agerdyrkningsredskaber, som endnu kun-

nerstgessat være komne i Vrug.- Jordarternes

Sammenblanden og Tilsætning til Gjødningen for

nat”erstatte Mangelen af denne, er i senere Aar

bleven mere.og”mere-Ualmindelig, og antages den

oprettendesLundbrugsskole og den deraf flydende

større theoretiske Dannelse hos vore-Landmænd i

denne Henseende at ville virke særdeles fordeelag-

tigt. Med Hensyn til Surrogater for Gjødselen

troer Atntet ikke at burde lade ubemærket, at en

af- Distriktets største og driftigste Eiendomsmænd

har begyndt at anstille Undersøgelser efter Mergel,

ogktil Id”en ”Ende anskaffet en kyndig Mand fra

Danmark, som han har givet enhver Gaardeier

Anledning til uden Bekostning at kunne benytte.

Hvorvidt Resultaterne af de anstillede Forsøg ha-

ve viist stg lovende, er Amtet endnu Ubekjendt. —

Med Hensyn-tilde i Amtet meestbrugelige Sæ-

dearter,udviser Beretningen om Folketællingen,

atVaarfæden staaer i et unaturligt Forhold til

Vintersædenz thi, medens i ethvert-ordentligt Jord-

brug,"Vintersæden formeentlig bør forholde sig til

Vaarsæden mindst som 1 til 15, viser bemeldte Be-

retninger, at ”medens der i Amtet aarligen anta-

ges at udsaaes omtrent 2000 Tønder Rug og Hve-

de, udsaaeshenved 52,500 Tønder Havre og Byg,

hvorved Forholdet bliver som 1 til 26. Den for-

øvrigt ”saa almindelig førte Klage over Misforhold

mellem ”Potetes og Kornsæd, antager Amtet mu-

ligens at være mindre grundet; thi naar Potetes-

fæden ” benyttes som Sædeskifte, og Avlingen for

endeel til Føde for Kreaturene, kan der vel neppe

paastaaes, dat, saalænge Størrelsen afPotetessæ-

denog sden øvrige Vaarsæd omtrentlig er lige,

et Misforhold er- opstaaet. Medens ”bemeldte Be-

retninger”saaledes udvise, at Vaarsæden beløber

sig til circa 52,500 Tønder, beløber Potetessæden

kun tilrirca 43,100 Tønder; naar derhos lægges

Mærke til, at det er i de nærmeste om Moss be-

liggende Præstegselde, hvis Jordbrugere have An-

L ledning til derfra at forskaffe sineEiendommeTih

sætnisngaf"Gsø"dsel, der sætter uforholdsmæssig

mange Poteter, der-endog-, tillagt de øvrige Præ-

stegljeldesudsædx endda ikke udviser noget-Mis-

forhold, kan Potetessæden i og for sig neppe an-

sees at- have virket skadeligt paa Iordbruget. En

andenSag er det, at Anvendelsen af Potetesav-

- derfor øiensynlig.

lingen til Brænderierne, er unaturlig, skadelig for

Jordbruget og uheldbringende for Distriktet i Al-

mindelighed; thi medens Amtsdisiriktet kan anta-

ges aarligen at producere henved 350,000 Tønder

Potetes kan med Sikkerhed antages, at de 150,000

tildeels afhændes og anvendes til Brændeviinspro-

duktionen; naar altsaa disse Poteter havde været

anvendte til Føde for Kreature, vilde Landeiendoun

menes Besætninger mindst kunne været forøgede

med 10,000 Stykker Qvæg. Skuden for Jord-

bruget af denne Potetesavlingens Anvendelse er

Imidlertid troer Amtet ogsaa i

denne Henseende at kunne nære gode Forhaabnin-

der for Fremtidens Jordbrug; thi Brændeviinspro-

duktionen har i de sidste 5 Aar i Landdistrikterne,

hvor i de senesteAar, som senere skal oplyses, kun

7 Brænderier af mindre Betydenhed have været

drevne, betydeligt aftager, og eftersom denne af-

tager, vil Potetesavlingen paa en naturligere Maade

anvendes, og Jordbruget derved alt mere og mere

udvikle stg. AtPotetesavlingen ide nærmest om

Moss beliggende Præstegjelde har, som i Amtets

seneste Femaarsberetning anført, været overdreven

høi kan ikke nægtes; men om den i det Hele kan

siges at have virket skadeligt paa Jordbruget i

disse Distrikter kan ikke med Bestemthed paastaaes;

thi vist er det, at disse Distrikters Velstand bety-

deligen har tiltaget, ligesom det ogsaa er afgjort,

at Potetesavlingen her har foraarsaget de betyde-

lige Iordstrækningers Oparbeidelse til Agerland og

bidraget til at Eiendommene i det stdste Decenni-

um have stegetmindst 25 pCt. iVærdi. Det kan

imidlertid vistnok ikke nægtes, at Potetesavlen i de

Distrikter, hvor den, som anført, er dreven for

vidt, har forrykker det rigtige Forhold mellem Ager

og Engeland, idet Sidstnævnte neppe i Alminde-

lighed kan antages at udgjøre mere end 313- Part

af Gaardenes opdyrkede Mark, og den skadelige

Virkning heraf vilde vistnok i indtræffende mislige

Høaar blive følelig; men det er dog Amtet be-

, kjendt, at disse Distrikter bøde paa denne Mangel

af Hø, deels derved at Huusmænd og de mindre

Eiendomsbesiddere, saavidt muligt, opbevare Pote-

tesriis til Foder, hvortil det er særdeles tjenligt,

og at de større Eiendomsbesiddere, endog i læn-

gere Afstand fra Brændeviinsbrænderierne, derfra

dagligen afhente Drank. Hvad Sædearterne for-

øvrigt angaaer, maa det erkjendes, at Amtsdistrik-

tet staaer meget tilbage i Dyrkningen af Rug og

Hvede. Beretningerne om Folketællingerne udvise,

som anført, at kun omtrent 2000 Tønder Rug aar-

lig udsaaes, og, naar denne i Gjennemsnit i al-

mindelig gode Aar afgiver 10 Fold, vil Avlingen

20,000 Tønder langtfra ikke være tilstrækkelig til
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Behovet, der saaledes maa erstattes med Potetes,

Byg og Havre, der indeholder en mindre kraftig

og god Føde. Hvedesæden er saa ubetydelig, at

den ikke kan være Gjenstand for Omtale; saavel

denne sotn Vinterrugen antages imidlertid med Held

at kunne drives, og, at det ikke skeer, maafore

nemmelig tilskrives den slette Beregning hos Land-

manden i Almindelighed, at han ikke har Raad

til at lade den Jord, som maatte benyttes til Vin-

tersæden, henligge uden Frugt hele den Sommer,

hvori Sæden skaludsaaes deri; at dette er Hoved-

grunden fremlyser saa meget klarere derved, at

naar Rug af Landmanden i Almindelighed saaes,

skeer det sildig om Høsten i Potetesjord, efterat

denne er "afhøstet, og hvorved Avlingen naturlig-

viis bliver meget usikker, og naar derhos hensees

til, at det bliver alt meer og meer almindeligt,

at tillægge Iordenfmed Vaarrug og Vaarhvede,

hvis Brug vistnok ikke er. at fordømme, naar Jor-

dens Tillægning og Gjødsling om Høsten ikke maatte

ansees mere anbefalelig for Høavlingen. Den al-

mindeligste Sædeart i Amtet er Havre; den dri-

ves ikke med Held, i Særdeleshed naar den, som

almindeligt, og som forhen anført, bestandig saaes

inhævdet Jord, hvorved den endog i gode Aar

ikke kan antages at give mere end 4 Fold; men

man troer dog at kunne berette, at den alt meer

og meer begynder at drives i ordentligt Sæde-

skifte, ligesom det med-Sikkerhed tør antages, at

Bygsæden i de sidste Aar betydeligen har tiltaget,

hvortil Potetesavlen, der maa ansees som det for-

trinligste Forberedelsesmiddel til Bygger, meget har

bidraget. Angaaende Forholdet mellem Amtsdi-

striktets Korn- og Potetesavl og dets Behov, troer

Amtet, om end Beretningerne om Udsæd og Av-

ling for endeel maa ansees for mindre paalidelige, med

Bestemthed at kunne antage, at Landdistrikterne, end-

og i mindre gode Aar, brødføde sig. Disse Di-

strikters Folkemængde udgjør nemlig circa 60,000

Mennesker; naar der til hvert Menneskes Behov

regnes 1 Tønde Rug, 1 Tønde Byg, 2 Tønder

Havre og 3 Tønder Potetes, og, der efter Beret-

ningerne ved Folketællingen, udsaaes 2000 Tdr.

Rug, 52,666 Tdr. Vaarsæd, hvoraf z- Part kan

antages at være Byg, og omtrent 43,000 Tdr.

Potetes, med et Udbytte af respektive 10, 6 og 7

Fold, udviser den aarlige Avling 20,000 Tdr. Rug,

52,666 Tdr.Byg, 263,330 Tdr. Havre og 300,447

Tdr. Potetes. Bliver Behovet nu efter anførte

Beregning 60,000 Tdr. Rug, 60,000 Tdr. Byg,

120,000 Tdr. Havre og 180,000 Tdr. Potetes, vil

Rug- og Byg-Behovet være sorlidet med respektive

40,000 og 7,334; denne Mangel maa Overskudet

af Havren, der udgjør 143,330 Tdr., erstatte med

3 Tdr. for hver Tønde Rugog 2Tønder for hver

Tønde Byg, som udgjør 134,666, der, fradraget .

Diffeçencen mellem Avlingen og Forbruget ”af Hav-

re, endda viser et Overskud af denne Sæd, stor

8,662 Tdr., som maa antages at blive solgt til

Byerne. Paa Potetesavlingen 300,447 Tdr. vil

Forbrug-et give et Overskud af 190,447 Tdr., der

afhændes til Byerne og hovedsagelig til-Moss.

Hvor ufuldstændigt dette Overslag over Landdistrik-

ternes Avling og Behov end kan være, og om end

Foldigheden kan synes for høit ansat, troer man

dog, at Over-slaget nogenlunde kan tjene til at„ gi-

ve en Oversigt over Iordbrugets Forhold til Be-

hovet, ligesom det, hvad Foldigheden.angaaer, er

'Amtetbekjendt, atdenide bedre Kornbygderog de

bedre drevne Eiendomme endog er ansat eftermaax

deligeAar. Det maa endeligen, med Hensyn til hvor-

vidt Avlingen tilstrækker til Behovet,- bemærkes, at de

nærmeste Kilder til Bedømmelsen heraf, nemlig Lens-

mændenes Beretninger, alle, med Undtagelse af

Hvaløerne, gaae ud paa, at Distrikterne brødføde

sig og afhænde Havre og Potetes. Med Hensyn

til Sædearterne maa” endnu anføres, at Erter og

Bønner vel tildeelsi enkelte Præsiegjelde saaes, men

i Almindelighed kun give ringe Udbytte, og derfor

er af saa liden Betydenhed, at denne Avling ikke

er medtagen iBeregningen over Avling og Behov.

Dyrkningen af Liin og cKamp er høist ubetye

delig, fornemmelig paa Grund af at Huusfliden

staaer paa et lavtTrin, og Behøver heraf derfor bliver

ringe; det maa desuden maaskee ansees tvivlsomt,

om ikke disse Artikler kjøbes billigere iByerne end

de hos Landmanden i Almindelighed kunne avles.

Med Hensyn til Humle og Havevæxter anta-

ges ikke heller at være gjort noget Fremskridt,

og Landmanden viser tillige denne Slags Dyrkning

vistnok langt mindre Opmærksomhed, end dens for-

ventende Resultater, som vigtigt Bidrag tilhans

Huusholdnings Behov, kunde fortjene. Sjeldnere

end Urtehauger ere dog Frugthaugerne, hvilke desu-

den ikke kunne ansees af saadan Vigtighed, som hine.

Frugttræer trives som ostest bedst ved Søkysterne,

og Udfordre desuden en Omhyggelighed, den man

maaskee ikkeiAlmindelighed kan tilregne vore Land-

mænd. I Distrikterne omkring Frederikshald og

Moss gives imidlertid, i Særdeleshed paa de større

og Bymændenes Eiendomme, skjønne Frugthauger,

der tildeels og fornemmelig fra Gjeløen ved Moss

afgive Frugt til Salg. J Forening med forestaaende

Beretning angaaende Iordbruget henvises til ved-

lagte Tabeller Nr. 1. ,

5. Lædriftem

Eftersom det Tidsrum, nærværende underda-
3 4
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nigste Beretning omfatter, har været heldigt for

Høavlingen,1 antages den Afgang i Heste, Qvæg

ogFaaty som foregaaende-Aars mislige Høavl

gjorde til Følge, for størstedelen igjen at være er-

stattet. Paa Grund af det, som under Litr. aan-"

ført, mindre rigtige Forhold mellem Eiendomme-

nes Ager- og Engeland, kan i Almindelighed paa

disse ikke-holdes det Antal Kreature, som det alle-

rede fremadskridende bedre Forhold i saa Henseen-

de i Fremtiden forhaabentlig vil medføre. Følgen

af denne Engenes mindre omhyggelige Dyrkning

er desuden, at Kreaturene om Vinteren tildeels ale-

ne fødes med Halm, hvoraf igjen nødvendigviis

maa følge, at Kreaturenes Afkastning bliver min-

dre end den. burde og kunde være. Som-anført

har imidlertid de kunstige Enges Dyrkning tilta-

get, og Fædriften vil ogsaa dermed forøges. Man-

gel paa gode Havnegange, der tildeels, som ligele-

des under Litte. a anført, hovedsagelig bestaae i den

saakaldte Havrejord,' der for .2de Aar udlægge”s

til "Hvile, virker ogsaa skadeligt paa Fædriften.

Forholdet mellem Eiendommenes Størrelse og de

derpaa fødendes Kreature antages ogsaa at være

nogenlunde passende, men det er disse-Kreatures

mindre -gode'Fodring, somAmtet overalt iLanddi-

strikterne troer at have bemærket. Ligesom man

derfor ifølge de indkomne Beretninger ikke kan an-

tage, at Landdistrikterne kunne afsætte synderlig af

hvad Kreaturene afkaste, saaledes antages heller ikke,

at disses Eiendomsmændi Almindelighed ideres

Huusholdninger have den Nytte af dem, som de

kunde have,. idet Brugen as Potetes og Havre

maa erstatteSavnet af Fedevarer. EfterBeretnim

gerne ved sidste Aars Folketælling fødes i Landdi-

strikterne omtrent 9,100 Heste og 38,000 Stykker

siort Qvæg; Forholdet bliver herved omtrent som

1 til 4, og dette Forhold maa formeentlig ansees

nogenlunde passende. Til Dyreraternes Foræd-

ling vides ide sidstforløbne 5 Aar Intet at være

foretaget. Hvad der forud var gjort for- Hesierm

terne derved, at iAmtsdistriktet holdtes adskillige

Stodhingste af engelsk eller arabisk Race, har viist

sigçikke '.at«være hensigtsmæssigt, idet de herved

avlede ”Heste ikke besindes tjenlige til vort Jord-

brug,.og heller ikke længere ere søgtexi Handelen;

de ere derhos mere udsatte for Sygdomme end

vore egne Hesterater og i det Hele vanskeligere at

behandle, samt tiltrænge en bedre Røgt* og Pas-

ning, end man i Almindelighed er vant tilat yde

disse. ' Denne Foranstaltning til Hesteracernes For-

ædling maa derfor ansees som mislykket, og de

heraf opfødte Heste vil formodentlig efterhaanden

igjen udryddes, og Sammenblandingen af Landets

egne Hesterater, som bedst tjenlige for dets Climat

og øvrige Beskaffenhed, igjen forsøges. I saadan

Hensigt vides kun en gudbrandsdalsk Hingst i Arms-

distriktet at være anskaffet. —Hvad Kreaturracens

Forædling angaaer, er denne snarere af- end til-

taget; de i forrige Qvinqvennitth indtrufne Uhel-

dige Høaar bevirkede nemlig en betydeligFormind-

skelse i Kreatnrholdetz eftersom dette i paafølgende

bedre Aar igjen erstattedes, skeede dette for en stor

Deel ved Indkjøb af Kreaturdrifter fra Sverige;

de derfra hertil indførte Kreature ere nemlig ofte

mindre gode, saa at Kjøberne tidt blive bedragne

ved disse Handlen Den store Tilførfel, der aar-

lig skeer til Amtet fra Sverige af Kreature, an-

sees ogsaa i det Hele at virke skadeligt paa Fæ-

driften, da de almindeligviis sælges langt billigere

end de her kunne opfødes, og for en stor Deel

opfodres ved Brænderierne til Slagt, hvorved Op-

muntringen for Landmanden i denne Henseende

gaaer tabt. —I Amtet har fra ældre Tider, iSær-

deleshed paa de deri beliggende mange Sædegaar-

d'e, været indført Kreature af hollandsk Race, og

denne Race har for en stor Deel udbredt sig i det

hele Amt; men da Havnegangene i Almindelighed

ere daarlige, og Staldfodringer om Sommeren

næsten aldeles ikke ere komne i Brug, maatte det

vel være at ønske,'at disse Racer igjen maatte for-

trænges af bedre Kreature fra Fjeldbygderne. Li-

gesom Landhuusholdningsselskabet i denne Retning

antages at kunne have virket, saaledes antages en

Landbrugsskole at kunne foregaae med Exempel.

Den i forrige Femaarsberetning omtalte Tyr af

engelsk Race, der efter Landhnusholdningsselskabets

Foranstaltning blev anskaffet, antages ikke heller at

have svaret til Hensigten, thi denne var kun be-

regnet paa Forædling iRaterne, forsaavidt angaaer

Kreaturenes Størrelse, ikke paa hvad de kunne

malke, og saalænge det, som anført paa Grund

af Tilførselen fra Sverige, ikke kan svare Regning

for Landmanden at opføde Kreature til Slagt,

vil deres Størrelse være af mindre væsentlig Be-

tydning.— Faareracerne antages vel ikke i de for-

løbnesö Aar at have undergaaet nogen Forbedring;

men disse maa i Særdeleshed i Rakkestads Fog-

deri, efter allerede for længere Tid siden trufne

Foranstaltninger, ansees at være forholdsviis be-

dre end Heste- og Qvægracerne. Faarenes Antal,

omtrent 33,000, antages imidlertid at være forli-

det, hvilket maaskee for endeel maa tilskrives Man-

gel paa Hø og Havnegang; men tildeels ogsaa,

at Huusfliden ikke er saa stor, som den burde være.

Uld til Salg vides Landdistrikterne i Almindelig-

hed ikke at have. — Af Sviin fødes i Landdistrikterne

ikke alene, hvad der udfordres til disses Behov,

men ogsaa endeel til Salg. Flesket udgjør for en
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stor Deel Bondens Føde og i en langt større Grad

end Kjød. Svineracerne her ansees i Almindelig-

hed for gode. — Rensdyr findes ikke i Amtet og

Gjeder kun yderst sjelden. Uagtet Heste- eller Qvæg-

syge i de sidste 5 Aar heldigviis ikke har været al-

mindelig, -'- da nemlig kun enkelte Tilfælde af Skab

og nogle ganske faa af Snive blandt Hestene ha-

ve fundet Sted,—i noget af dets Distrikter, kan

man dog ikke tilbageholde den almindelige Bemærk-

ning, at det, for det Tilfælde saadan Syge vilde

hyppigere grassere, er yderst beklageligt, at Amtet

næsten er aldeles blottet for kyndige Veterinairer,

hvoraf i det hele Amt kun ere 2de, nemlig Een i

Frederiksstad og Een”i Rakkestad. Det er Am-

tet bekjendt, at i slere Præstegjelde vilde Forenin-

ger opstaae til Anskaffelsen af saadanne, naar man

kun vidste, hvorfra de skulde faaes; thi ved at for-

skrive dem fra Sverige eller Danmark, der formeent-

lig selv ikke have Overflod paa dygtige Veterinai-

rer, har man kun liden Garanti for deres Due-

lighed; en Veterinairskole i Landets Midte vilde

derfor vistnok være saare ønskelig.

c'. Zitøvdrift

er kun for ganske enkelte Præstegjelde iAmtet end-

nu at ansee som Ræringsdrift. Disse Præstegjelde

ere Aremark, Rødenæs og Hobel samt Svendal

Annex til Waalers Driften har i disse Præste-

gjelde været i stærkTiltagende, paa Grund af Pro-

dukternes større Værdi i Handel, og det er at be-

frygte, at ogsaa disse Præstegjeldes Skove om gan-

ske faa Aar ere udhugne. Hvad. ikke Odelsloven

forhen har virket og endnu kan virke til Skovenes

”Ødelæggelse, virker den senere Lovgivning, der har

givet Skoveierne aldeles frie-Hænder til at handle

med deres Skov paa hvad Maade de finde for-

godt; Odelsloven giver enhver ny ”Eier, der har

en Odelsprætension at frygte for, Opfordring til

at sikkre sig Tab, naar han igjen efter Taxt skal

aftræde sin Eiendom, derved at han udbringer Sko-

Ven, inden Prætendenter gjøre sin Ret anhængig,

til saa meget som muligt, og Amtet har erfaret,

hvor mangen Eiendom der paa denne Maade er

bleven aldeles blottet for Skov, uden at denne i

Grunden har afkastet synderlig Fordeel. De senere

Aars høiere Tømmerpriser iForening med den løs-

givne Ret til at- sælge Tømmeret paa Roden truer

med aldeles at tilintetgjøre den Nest af Skove, som

findes i Amtsdistriktet. Skovene sælges nu al-

mindeligviis paa visse Aaritil Udhugst, hvorved

det bliver Kjøberen, uden at han egentlig betegner,

hvor liden eller aldeles ingen Fordeel han har ved

at hugge de mindsteTræer, omUat gjøre inden disse

Aars Udløb at have Skoven udhugget. Mange

”Handler skee derimod saaledes, at Kjøberen tilfor-

handler sig Skovens Træer til en vis Dimension,

og paatager sig derved Hugsten. Denne Slags

Handel er naturligviis langt mindre ødelæggende

for Skovene. ”Naar hertilkommer at vort”Land

er, og efter Tingenes Natur maa være aldeles-

blottet for almindeligt Forstvæsen, og at Landman-

den i Almindelighed har meget Brug for Brænde,

og sjeldent viser fine Skove den tilbørlige Omhyg-

gelighed, end mindre lægger sig efter ved Plant-

ning af Træer at opelske de til Materialbrug tjen-

ligste Sorter, er det”at befrygte, at den Tid ikke

er meget fjern, da de fleste af dets Distrikter endog

ville mangle Skov til Brænde, ”saa at der ikke vil

blive Tale om at have Noget til Salg. De

almindelige Træsorter ere Grantog Futu, af Birk

gives vel ogsaa tildeels noget, hvoraf Brænde

bringes til Byerne. Egeskove findes ikke iDistrik-

tet, men-vel enkeltviis staaende Egetræer.- Op-

muntring til at plante deslige Træer vilde vistnok

være særdeles gavnlig. Eftersom i Amtet kungie

ves et Iernværk er Kultilvirkningen liden, ligesom

Tjære heller ikke antages at tilvirkes til Amtets

Behov, endskjønt Saadan tilvirkes ved alle de fioreX

Saugbrug f. Ex. Soli, Brække og Hafslundz til

denne Tilvirkning benyttes, saavidt vides, den af

Tømmerstokkene afskaarne Knub. Det er Amtet

bekjendt, at man, saavel i Byerne, som i de om

disse nærmest liggende Distrikter, paa Grund af

at Brændepriserne have været i stadigtTiltagende,

har begyndt med at bruge Steenkul til ”Kakkelov-

nene. Med Hensyn til Saugbrngene og disses

Udbytte henvises til de tabellariske Opgaver.

(2. Lisheriek

kan ikke her i Amtet ansees som nogen Nærings-

drift, uden for ganske enkelte Præstegjelde, saasom

den største Deel af Onsø og hovedsagelig Hval-

øerne, hvorFiskefangsten endog maa ansees for den

væsentligste Levevei; nogen Opgave over det om-

trentlige Qvantum af Fisk, der her fanges, savnes

imidlertid, og kan heller ikke af Amtetfremskaffes.'

At Fiskeriet kunde drives til enxlangt større Høide '

end hidtil, ansees som afgjort, men Mangel saa-

vel paa Fiskeredskaber, som især paa Skjønsomhed

og Sands for Fiskens Tilberedning som Kjøbmands-

vare er maaskee for en stor Deel Grunden hertil,

hvilken dog ogsaa fornemmelig maa søges i den

Omstændighed, at den Sort Fisk, Lax og Makrel,

med hvis Fangst og Beredning større Omhyggelig-

hed burde anvendes, indtræffer til Amtets Kyster

just paa den Tid af Aaret, da Vaararbeidet be-

skjæftiger alle Kysternes Beboere. Saavel ved

Hvaløerne som ved Kysten af Onsø og Rygge fin-
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des-endeel Østersbankey men disse anvendes kun

lidet;”·ligefvm"'de derpaa-fangede Østers ogsaa ere

af en”" mindre-' god Qvalitet. Hununerfiskeriet paa

Hvaløerne og ”ved Onsø antages at afgive større

pernniær Fordeel-end ethvert andet Slags Fiskeri

i7'Amte-t.· Sildefisket :iId-e-Fsorden, der indtræffer

vaagen ”Tid, da Kystens Beboere ikke kunne ansees

beskjæftigede med andet presserendeLArbeide, vil for-

haabentlig-' med-Tiden udvikle sig, da det, uden nu

egentlig at vær-e det, sikkerligen maa kunne blive

en indbringende Bedrift-. Laxefisket drives, som

iiforrige Femaarsberetning anført, i Omegnen af

Moss ”ogsved'Berby' i Id Præstegjeld; den fan-

gedekFisk fortæres i Almindelighed fersk, ihvorvel

den kunde-og vistnok ogsaa burde røges og saltes,

hvorpaa formeentlig de1 lave Priser indtil 60 ß. pr.

Bp'd.„- hvorforden om Sommeren paa disse Ste-

der hart været afhændet, maa tjene-til Beviis. Laxen

findes ogsaa tildeels ”i større Mængde i Glommen,

: og kiende fornemmeligsfanges ved Sarpfossen, naar

ikke de der-værende Brug derfor vare 'til Hinder, ,.

hvorfor denssaavidt vid-est kun fanges om Hellig-

dagene;3 naar Bru”gene ikke ere i Gang; de nær-

værende Eiere afBorregaard antages dog at have

henvendtsstørre Opmærksomhed paa dette Fiskeri

end forhen-har været Tilfældet. Den almindelige

Maade, hvorpaaLaxog Makrel forhen har været

sifket ved”Khsterun har været med de saakaldte

Bundgarn, hvorved Fisken blev ved et nær Landet

i anbragt Stængsel tvungen til at gaae ind i en

stor ichCirkel udsat Garn-Sæk; men dette Slags

Garn- er-,-efter-hvad-”Amtet har bragt i Erfaring,

for en”stor Deel fortrængt af det saakaldte Driv-

garn, der lægges længere fra Landet og hvorpaa

Makrel og Sild i Farten gjennem Vandet fæster

sig. Hvorvidt denne Maade atxfange Fisken paa

kan ansees gavnlig for Fiskerierne iAlmindeligheOr

tør Amtet ikke afgjøre; men, efter hvad der i Al-

mindelighed antages, adsprede disse Drivgarn Fiske-

stimene,- og· kunne efter deres Indretning ikke hel-

ler optage Fisken ien saadan Mængde, som Blind-

garnenes hvis Brug saaledes, paa Grund af denne

Fiskestimenes Fo”rnroligelfe længere kude i Fjorden,

i" de senere Aar betydelig har aftaget. Med”Hen-

syntil disse D”rivga'rns Hensigtsmæssighed bør

derhos ogsaa a'nmærkes, at de ofte-aldeles sønder-

rivesä eller medbringes af- overseilende Skibe,hvor-

ved slere Retstvister reises om den efter vor Lov-

givning ofte saa særdeles tvivlsomme Ret til Stran-

den og det ved denne faldende Fiske. At Fang-

sien af den saakaldte Stiimfisk paa Amtets Ky-

ster i de senere Aar er aftaget,. ansees som afgjort;

men dm dette kan- tilskrives bemeldte- Drivgarn,

ter man som anført ikke paastaae; ligesaalidt som

det tør paastaaes, hvad man ogsaa har villet an-

tage, at Lyden af de nu hyppigere blevne Damp-

skibe adspreder Fiskestimene i den Deel afFjorden,

hvor den som her ved Amtet har en betydelig

Bredde. Forøvrigt afgiver saavel det Anførte

som Krogfiskeriet i Ide og Marker samt Mosfe

Fogderi en betydelig Hjælp til Beboernes Føde saa-

vel Vinter som Sommer.

Med Hensyn til Ferskvandsfiskeriet staaer man

omtrent paa samme Trin som ved forrige Beret-

ning, ligesom specielt kan bemærkes, at det i flere

af Landets Egnei de senere Aar hyppigt anvendte

Flnefiskeri, saagodtsom endnu er aldeles erkjendt i

dette Amtsdistrikt, hvis mange Indsøer og Elve

formeentlig ogsaa iHenseende til Ferskvandsfiskeriet

i det Hele maatte kunne give Adgang til større

Fordeel, end man heraf hidtil vides at have høstet.

6. Bjergværksdriften,

I Amtsdistriktet er i de sidst forløbne5 Aar

ingen ny Malmanviisning optaget, eller noget nyt

Bjergværk sat i Gang. Bjergværksdriften ind-

skrænker sig saaledes fremdeles til Moss Iernværk,

hvis Tilvirkninger omtrent ere de samme, som ved

forrige Femaarsberetning anført; da Værkets Malm

maa hentes fra Vestlandet, antages dets Driftder-

ved at vanskeliggjøres, ligesom man maaskee ogsaa

paa Grund af Skovenes Aftagen i de omliggende

Distrikter, og da Værket selv ikke eier den fornødne

Skov, tør antage Mangel paa Kul som en Hin-

dring for Værkets Drift. Forøvrigt henvises til

vedlagte tabellariske Opgave No. 3. Det i for-

rige Femaarsberetning herunder berørte Værki

Tistedalen ved Frederikshald antages ikke at være

undergaaet nogen Forandring, ligesaalidt som Drif-

ten vides at være betydeligere i de senere Aar.

11 Fabrik- og Laandværltsdrifi.

Fabrikdriften staaer omtrent paa samme Trin

som ved Afgivelfen af forrige Felttaarsberetning.

Naar undtages nogle faa nprivilegerede Sangbrugz

og ligeledes enkelte Teglværk, ere ingen nye Fa-

brikker i Landdistriktet anlagte. Af de tabellariske

Opgaver, hvortil forøvrigt henvises, vil naadigst

erfares, at i Amtets Landdistrikt nu kun drives 7

Brænderier, hvoraf blot de 2de i Moss Landsogn

beliggende, der aarligen antages at producere om-

trent 60,000 Potter, ere af nogen Betydenhed.

Af de øvrige 5 ere de 3 beliggende i Skjeberg, 1

i Spydeberg og 1 i Trøgstad Præstegjeld, hvor-

imod 2de Brænderieri Bergs Præstegjeld ere ned-

lagte. Om end Brænderi-Vristen paa Landet maa

ansees for endeel at ophjælpe Agerbruget, forsaa-

vidt nemlig større Besætning paa de Gaarde, hvor
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Brænderierne ere, kunne holdes, er den skadelige

Virkning Brændeviinsproduktionen har paa Mo-

raliteten saa afgjort, at Amtet maa ansee det sær-

deles glædeligt og heldigt, at denne Slags Fabrik-

drift aftager. At der imidlertid iLanddistrikterne

ere saa faa Brænderier, tør man ikke saameget til-

skrive Pietets-Følelsen, som den Omstændighed, at

Landdistrikterne og især Moss Fogderies Beboere

med større Fordeel afhænde deres Produkter til

Brænderierne iMoss,' end de sandsynligviis vilde

have ved selv at forvandle dem til Brændeviin.

Ligesom Fogden i Moss Fogderi paa den tabella-

riske Opgave over Sangbrugene har anført, at

han ikke har kunnet oplyse, hvad der paa disse

tilvirkes, maa Opgaverne herover i Almindelighed

ansees høist ufuldstændige, paa Grund deels af

Vanskeligheden i at controllere denne Produktion,

deels maaskee ogsaa afEiernes Frygt for, at det

sande Opgivende skulde foranledige en høiere Skat.

At der ved de større Saugbrug f. Ex. ved Hass-

lund i Skjeberg, Brække i Rakkestad, Borregaard

og Soli i Thune, ved hvilke 2de sidstnævnte den

aarlige Sknur er opgivet til respektive 8000 og

16000 Tylter, opskjæres langt mere, synes ialfald

høist rimeligt. Af Amtets 42 Teglværker, ere de

2 nedlagte, og 3 anlagte idet Tidsrum Beret-

ningen omfatter; denne Bedrift antages isærdeles-

hed at afgive en god Fordeel, naar Eierne ved

disse kunne beskjæftige'deres Arbeidsfolk paa de Ti-

der af Aaret, da andet Arbeide savnes. Landvi-

strikterne ere, som Tabellerne udvise, overalt for-

synede med Kornmøller, og Adgangen til Forma- 1

ling er som oftest for Indvaanerne meget let. Af

de øvrige Fabrikker i Amtets Landdistrikter er en

Papiirfabrik paa Gaarden Hougen i”i' Spydeberg i

de sidste Aar nedlagt, hvorimod den i forrige Qvin-

qvennium anlagte Oliemølle i Skjeberg antages

at drives med Held. Hvad Haandværksdriften

angaaer, antages denne fremdeles at indskrænke

sig til Oparbeidelse af hvad der fornødiges til de

respective Distrikters eget Behov, hvortil duelige

Arbeidere for endeel maaskee endnu savnes.

F. Binæringen

Hvad angaaer Huussliden da indskrænker denne

sig hovedsageligen til Forfærdigelse af Linned og

uldne Tøier til Distrikternes eget Forbrug, og Virk-

somheden i denne Retning afgiver formeentligen

kun lidet Overskud til Salg. Saalænge Mand-

ksønnet om Vinteren ikke anvender sin ledige Tid

'til deslige Arbeider, hvilket endnu kun med en gan-

ske liden Deel er Tilfældet her i Amtet, vil den

egentlige Huusflid ikke gjøre synderlige Fremskridt.

Nærværende Tids billige Priser paa udenlandske

Tøier bidrage til at forøge Lysten til Luxus og

modvirke alle Opmuntringer til egen Virksomhed

Huusfiiden antager Amtet saaledes ikke i sidste 5

Aar er gaaet fremad.

Skibsbyggeriet drives endnu kun i etenkelt

Pt'æstegjeld, nemlig Hvaløernn som egentlig Ræ-

ring for Beboerne, og indskrænker sig ogsaa der

kuntil Forfærdigelsen af Vaade og smindre..Far- "

tøier. Paa Grund af Amtsdistriktets Mangelpaa

Egeskove vil formeentlig heller ikkei Fremtiden

denne Slags Drift kunne ventessat tiltage. "

Som Følge af Skovenes Udhugst er saavel

Fugle, som andet Vildt i de sidste Aar betydeligen

aftager, og Jagten drives paa intetSted ißAmtet

som nogen Næring; man har dog det Haab, at

de Indskrænkninger i Iagtretten, som Loven af

4de August 184.5 har gjort, vil virke-meget gavn-

ligt paa Vildtets Formerelse. For Overtrædelse

af bemeldte Lov ere endnu kun 2de Mulkter.dik-

terede, uagtet vistnok ikke sjeldent Elusioner og Over-

trædelser af Loven i enkelte Distrikter have fundet

Sted. Alene til Frederikshald indbringes Fugle-

vildt til Salgs inogen større Mængde, men dette

fanges maaskee for en stor Deel i Sver.ige.

Fragtfart og Landtransport er fremdeles saa-.

godtsom ingen, hvorimod Trælastkjørsler ide Di-

strikter, der have Skov til Afsætning, eller i de

ved de størte Brug liggende Præstegjelde, i de se-

nere Aar, hvori ogsaa denne Slags Virksomhed

har været større end i de foregaaende, har afgiver

god Foltjeneste for Landmanden om Vinteren.

Da Amtet har 4 Kjøbstæder, er Afsætningen

af Landmandens Produkter temmelig let; de vestre

Bygder af Rakkestads Fogderi, ligesom Hobels

Præstegjeld i Moss Fogderi have dog formeentlig

sin største Handel med Christiania; noget Marked

afholdes fortiden ikke i Amtet, hvorimod Landdi-

strikternes største Omsætninger fornemmelig skee ved

Christiania Marked.

Af Landkræmmerier findes i Mosse og Rak-

kestads Fogderier Ingen; i Ide og Marker 1med

Marketenterrettighed i Aremark,. 2. med Høkeruær

ring i Berg og 1 Landhandleri paa Hvaløerne.

Af Gjæstgiverier ere:

i Moss Fogderi . . . 15.-

iNakkestads Do. . . . 16.

og i Ide og Marker Do. . 12.

Tilsanmien 43.

hvilke ikkun holdes for Reisende, og have som

oftest knn liden Søgning, saa at de ingen synder-

lig Fordeel bringe Besidderne, af hvilke i den se-

nere Tid Flere specielt have frasagt sig Rettighed

til at sælge og udskjænke Brændeviin.
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22. Landdislrileternes oeconomiske og moralske Tilstand.

. Af de fra ved-kommende Sorenskrivere under

”Tabel No. 4 fremlagte Fortegnelser over thinglyste

og aflyste Gjeldsbreve og Skiftettdlæg, troer Am-

tet ikke at kunne drage nogen paalidelig Slutning

om Distriktets Tilstand i oeconomisk Henseende.

Deter nemlig aldeles afhængigtaf tilfældige Om-

stændigheder, hvor siort Antal Panteheftelser der

Naarlig 1thinglyses., ligesom den Omstændighed, at

disse Tabeller udvise, at Panteheftelsernes Thing-

lystiing og Aflysning staaer i Ulige Forhold fore

meentlig ikke er afgjørende for den Mening, at For-

muesforfatningen har aftager i samme Grad, som

Thinglysningernes Totalbeløb er større end Aslys-

ningernes. Den ved forrige Femaarsberetnings Af-

givelse saa almindelig førte Klage over Mangel

paaAdgang til Laan paa Eiendommene, er nem-

lig i sidstforløbne 5 Aar betydelig lettet, og denne

lettere Adgang maa hovedsagelig antages at have

bevirket det berørte Misforhold, uden at det egent-

lig kan siges , at Velstanden dermed er aftaget.

Skjønt Amtet tror at have gjort den Erfaring,

sat en lettet Adgang til Laan ofte foranlediger Gjelden

forpligtelsels Stiftelse uden absolut Nytte og Nød-

vendighed, vil denne Adgang dog forhaabentlig i

de fleste Tilfælde opmuntre den Eiendomsmand, der

er en fornuftig Oeconom, til at samle de mindre

og løse Gjeldsforpligtelser under en paa bestemte

Betalingsvilkaar baseret Hovedforpligtelse., Ved

saadanne Foranfialtninger antager Amtet, at Mis-

forholder mellem Thinglysninger og Aflysninger

er opkommet, uden at Formuesforfatningen derved

3) iMoss

b) -Rakkestads Do. 1,012 -

6) -Jde ogMarker Do. 319 -

medens i Aaret 1.845 ere afholdte:

kan ansees svækket, saameget mindre som dette Mis-

forhold ogsaa for en stor Deel maa ansees opkom-

met derved, at da Erhvervskilderne ikke have skre-

det fremad i samme Forhold som Befolkningen,

maa denne Befolkningens Forøgelse nødvendigviis

have foranlediget Fordeling af Formue og Eien-

domme, og derved tillige foranlediget Pantobliga-

tionernes Thinglæsning. De Opgaver fra Sorem

skriverne, hvoraf man maaskee sikkrest skulde kunne

bedømme Distrikternes Velstand, nemlig Antallet

af Auctioner i Almindelighed og tvungne Anctio-

ner i Særdeleshed, savner man vel; men Amtet

troer dog at have erfaret, at saavel disse for Vel-

standen og Moraliteten som oftest meget skadelige

Auttioner iAlmindelighed, som de tvungne Auctio-

ner i Særdeleshed, i sidste Qvinqvennium have

været langt sjeldnere end i de nærmest foregaaen-

de Tidsrum. Af de ved Forligelsescommissionerne

behandlede Sagers Antal troer man ikke heller

med afgjørende Sikkerhed at kunne slutte sig til

Velstanden, saameget mindre som Lov af 8deSep-

tember 1842 betydeligen har indskrænket Nødven-

digheden af at ty til Forligelsescommissionerne

med enhver Sag. ' Af Fogdernes Forregnelfer over

Executionss og Udpantningsforretninger, der lige-

ledes nnder Tabeer. 4 fremlægges, antager man

derimod med Sikkerhed at kunne gjøre den glæde-

lige Slutning, atDistrikternes Velstand i de sene-

ste 5 Aar i mærkelig Grad har tiltaget.

Af Executioner og Udpantninger blev nemlig

i Aaret 1841 afholdte:

Fogderi 780 til Beløb 19,479 Spd. 59 ß.

Do. 13,228 -- 65

Doo 5,771 — 9 -

2,111 til Beløb 38,479 Spd. 13 ß.

 

 

 

u) i Moss Fogderi 499 til Beløb 3,775 Spd. 9:13- ß„

10) -Rakkestads Do. 476 - Do. 3,022 — 20 -

(3) -Jde ogMarker Do. 196 - Do. 956 -- 63 -

1,171 til Beløb 7,753 Spd.92.21. ß.

Disse Forretningers Antal og de ved samme

omhandlede Beløb, som med hvert Aar stadigen

er formindsker , udvise altsaa den mærkelige For-

skjel i 1841 og 1845, at Antallet er nedsat om-

trent til det Halve, medens de Summer, hvorfot'

Forretningerne ere afholdte, kun have udgjort om-

trent ß- Part. Seer man hen til de ved forrige

Aars Folketælling tilveiebragte Oplysninger om An- ,

tallet af de i Landdistrikterne værende Fattiglem-

mer, der ere opgivne til 2,211 paa en Folkemængde

af 60,159, hvorved Forholdet bliver som 1 til 27,

1og at af disse Fattige den største Deel kun par-

'tielt forsørges af vedkommende Fattigvæsen, tør

man maaske ogsaa deraf begrunde en paalidelig

Dom om, at en høiere Velstand hersker i Amtets

Landdistrikter; skjønt Amtet ikke kan have Anled-

ning til at sammenligne det angivne Forhold med

foregaaende Aar, maa dog dette Forhold i og for

sig formeentlig ansees lidet. De sidste Aars hel-

dige Avlinger have naturligviis hovedsagelig bidra-

get til denne Landdistrikternes Fremadskriden i oeco-

nomisk Henseende. 1

Hvad Landdistrikternes Moralitet og Sæde-

lighed angaaer, har denne som en Følge afBræm
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deviinsdrikkens betydelige Aftagen, i ikke ganske

ubetydelig Grad forbedret stg. Afholdenhedsselska-

ber have dannet sig i flere Præstegjeld, og disse

Selskaber have virket og virke stadigen til Bræn-

deviinsdrikkens Afskaffelse. Med Oplysning og

Dannelse stiger naturligviis Moralitet og Sæde-

lighed; da Skolevæsenet iPræstegjeldene virkeligen

har forbedret sigs og faste Skoler i mange Præ-

stegjelde ere oprettede, bør denne Green af Geist-

lighedens og Formandskabernes Virksomhed fornem-

melig udhæves. Med Hensyn til Moraliteten bør

det derhos ikke lades uanmærket, at de offentlige

Sager have formindsket stg; Forholdet mellem

1841 og 1845 Aars Sager viser en Formindskelse

af 87 Tiltalte; og Forholdet mellem dicterede

Mulcter for Brændeviinshandel og Drik ligedan

af 17. Som et væsentligt Bidrag til denne Mo-

ralitetens Forbedring maa især anføres dei flere

Præstegjelde trufne Foranstaltninger til Almubibs

liothekers Oprettelse, hvortil de ved Nedlæggelsen

as Bygdemagasinerne samlede Capitaler for endeel

ere anvendte. Saavel i oeconomisk som moralsk

Henseende antages Sparebanker i Præsiegjeldene

ogsaa at virke fordeelagtigt; og af Saadanne ere

i sidste 5 Aar oprettede 2de, nemlig i Onsø og

Rakkestad, og flere vides at være paatænkte.

Lønnen for Tjenestefolk og Dagarbeidere va-

rierer temmelig i de forskjellige Distriktet; saaledes

er den i Moss Fogderi angivet til omtrent 24 à

26 Spd. for Dreng og 12 à 14 Spo. for Pige,

og for Dagarbeidere 24 til 28 ß. uden Kostholdz

i Rakkestads Do. 16 à 20 Spd. for Dreng og

851" 10 Spd. for Pige, samt 205 24 ß. for Dag-

arbeidere; i Ide og Marker Do. 18 til 30 Spd.

for Dreng og 9 til 16 Spd. for Pige, Dagløm

nen 24 ß. Uden Kost. I samtlige Distrikter er

det derhos sædvanligt, at Tjenerne faae Klæder af

Huusbonden, hvorved Lønnen bliver formindsker

for Dreng med 10 og Pige med 7 Spd., og otn

Dagarbeidere, hvis Løn er beregnet efter Sommer-

arbeide, da de om Vinteren kun sjeldent benyttes,

accorderes med Kost, erholde de sædvanligviis 12 ß.

mindre i Betaling for hver Dag.

At Tjenestefolkenes Løn maa ansees alt for

høi, antager Amtet at maatte tilskrive den almin-

delige Mangel paa saadanne, samt en tiltagende

Ulyst til at tage fast Tjeneste og en stigende Luxus

iKlædetux Saavel denne Tjenestefolkenes Løn som

Godtgjørelsen for Dagarbeidere har altsaa ikke af-

taget i samme Forhold som vore Penges Værd

har tiltaget. Da Landdistrikternes Næringsgrene

næsten alene bestaa i Iordbrug, og dette forstør-

stedelen kun kan beskjæftige Arbeiderne om Som-

meren, maa disses Løn paa de Tider, som Beho-

vet for dem er størst, naturligviis stige; med de

gode Aar forøges derhos altid Arbeidslønnen, idet

der da kun behøves at arbeides i 3 à4 Dage for

at kunne leve disse og den øvrige Deel af Ugen;

thi at samle i den virksomme Tid til Behovet for

de Tider paa Aaret, hvori Arbeide savnes, er de-

stoværre meget sjeldent vore Daglønneres Skik.

Amtet er inddeelt i 3de Veidistrikter, nemlig:

3) østre Distrikt, indbefattende Rakkestad Fogderi,

med Undtagelse af Spydeberg og Skibtvedt

samt Ide og Market'„Fogdet'i, med Undtagelse

af Borge. '

11) mellemste Distrikt, der indbefatter Borge, Tha-

ne, Onsø, Glemminge og Raade. "'

0) vestre Distrikt, indbefattende Resten af Moss

Fogderi, samt Skibtvedt og Spt)deberg."

I førstnævnte Distrikt er sotn Hovedvei i de

sidste 5 Aar fuldført Oparbeidelsen af et- Veistykke

Z- Miil ved Grislingaas Bro i Aremark, ligesom

400 Alen er omlagt ved Skotsberg Sund samme-

steds; ligeledes er i samme Distrikt oparbeidetZ

Mile Bygdevei til Sponviken.

I Distriktet Nr. 2 er ingen ny Vei oparbei-

det eller gammel Udgaaet.

I Distriktet Nr. 3 er ingen ny oparbeidet,

hvorimod i Spydeberg er udgaaet som rodelagt

Vei 22,910 Alen.

Saa liden Byrde, som Veienes Vedligehol-

delse maa ansees at medføre, ere dog Klager her-

over meget jevnlige, ligesom Formandskabernes

Virksomhed for en stor Deel har været rettet paa

Bedømmelse i Henseende til Nytten af at opar-

beide og vedligeholde Veie, og mange Projecter

og Andragender ere i saa Henseende indkomne;

det er at befrygte, at, hvis den forventendes Vei-

lov skulde give Communerne meget friere Hænder

i Veianliggender end efter den nu bestaaende Lov-

givning, vil vistnok nyttige Veiarbeiderofte møde

mange Vanskeligheder og Indsigelser, ligesom det

vel vil kunne befrygtes, at alle rodelagte Bygdex

veie vil udgaae as det Offentliges Control og( den

indre Communikation iFremtiden blive saagodtsom

spærret.

Med Hensyn til Bygdemagasinerne da haves

— saavidt vides — saadanne i Verg, Id, Raade,

Edsberg, Rakkestad,' Onsø, Trøgstad, Skjeberg og

Skibtvedt Præstegjelde. Deres Nytte bliver alt

mere og mere tvivlsom, og deres Forvandling til

Fundatser af andre nyttige Indretninger ”i Præste-

gjeldene, f. Ex. Sparebanker, Almubibliotheker og

deslige, er allerede temmelig hyppig og vil sand-

synligviis efterhaanden alt meer og meer paatænkes.

Private Brand- og Assurance-Foreninger sim

des ikke i Amtets Landdistrikter.

4
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xegtinsdenAmtet slutter nærværende Beretning,

forsaavidt Landdisttikterne betræffer, troer man med

Hensyntil Formandskabernes Virksomhed ikke at

buede lade være uberørt den almindelige 2')e111ærk-

ning, at ligesaavist somFormandskabsloven og

med den Communernes Emancipation var en nød-

vendigFølge af vor Statsforfatning, og i høi

Grad har bidraget til at vække Sands for det

vffentlige Livs Virksomhed og Uddannelsen heraf„

1149081111 vis er den Erfa1ing, at Ove1øv1ighede1nes

Opmærksomhed stadigen maa være henvendt paa,

at denne for vort Lands Udvikling-saa heldige Lov

ikke misbruges, forsaavidt Communerne i Misfor-

staaelse af Formandskabernes egentlige Kald søge

at ndstrække deres Raadighed udover det dem an-

vviste Gehe-te Uagtet intet af Amtsdistriktets Præ-

stegjelde savner duelige Mænd, der kunne sættes

ixSvidsen for Formandskabets Virksomhed , maa

dog Amtet beklage, at Valget hertil ofte falder

paa, Mænd , der endog ere aldeles blottede for

Dygtighed til at udfylde en saadan Plads; For-

mandskabstnstitutionen taber derved sin Værdig-

hed-, og Amtets Virksomhed til Fremme af gavn-

lige Foranstaltninger lammes.

13. Kjøbftcederne vedkommende.

Frederiks-huld

Byfogden har ved at fremsende de befalede

Beretnmget og Tabeller om Sparebankens Virk-

.y.dende,Jndvaa.nere,. om Fabrtkker og Industriam

læg, om thinglæste og aflæste Gjeldsbreve, samt

om det i Tistedalen beliggende Spigerværks Virk-

somhed,1 meddeelt Følgende:

”De omliggende Landdistrikters Samhandel

med Frederikshaldt antages i de her omhandlede

5 Aar omtrent at have været den samme, som i

det nærmest foregaaende Lustrum, men Loven af

Zde September 1842 har yttret en særdeles gavn-

' lig Indskydelse ”paa Samhandelen med de svenske

Provindser„ der støde tiltzIdethorden eller lig-ge i.

Nærheden af disse. Om Sommeren er dog For-

bindelsen i saa Henseende ubetydelig, men livlig

om Vinteren, naar Fjorden, som altid er Tilfældet,

ertillagx. Handelsrørelsen forøvrigt synes at have

tiltaget i de sidste 5, Aar og de Handlendes Antal

er forøget, dog e1 det ikke ualmindeligt at høre

Klage af dem, der leve af Detailhandelen, over

at Conturrencen er bleven for stor. En særdeles

Lettelse har Stedet og alle Omsætninger imidlertid

erholdt ved den Laane- og Discontoindretning med

Statskasssens Midler, hvilken her er bleven op1et-

ter, ikke alene formedelstdeResurcer, som derved

directe imod en rimelig Rente komme Omsætnin

gerne tilgode, men fornemmelig fordi den strax be

virkede betydelig Redsættelse i den Disconto, hvor

imod Private i den nærmest foregaaende Tid ud

laante deres Penge. Det er ikke antageligt, a

Skibsfarten i det omhandlede Tidsrum har give

noget stort Udbytte. At Man imidlertid ventet

Forandring iConsuncturerne forsaavidt maa sluttet

deraf, at der i de seneste Aar herfra er anvend

en ikke ganske ubetydelig Capital til Indkjøb a

Skibe, saavel her i Landet som paa udenrigsk

Steder. Haandværksdriften har ikke erholdt no

get Opsving her og da Concurreneen i visse Del

er- temmelig sto1', antages ikke Haandværkernet

Stilling at være bleven bedre, den Lettelse uagtet

de have erholdt derved, at Frederikssteens Fæstningt

Arbeidsanstalt i disse 5 Aar ganske er ophørt

Den almindelige aarlige Løn for en- Tjenestekarl es

24 Spd. og for en Tjenestepige 12 Spd., og Dag

lønnen for en Sommerdag 24 ß. Det Byen til

hørende Ous Gods er nu efter Bestemmelserne næ

sten i det Hele realiseret og Byen har efter mit

Formening i de sidste 5 Aar været i Fremgangkk

.Am.tet maa med Byfogden være enigt i, a

Frederikshalds By i de sidst forløbne 5 Aar ha

gaaet fremad. Byens Næring bestaaer hovedsa

gelig i Trælasçthandel og Handel med de omlig

gendes Bygdexr og Sverigez uagtet Trælasthande

len i de sidste Aar har givet Vedkommende bety

delige Overskud, formenes dog de Skovtrakter

fornemmelig i Sverige, hvorfra Sattgbrugene

Tistedalen hidtil have været forsynede, at vær

meget udtømte, saa sat Trælastudskibningen fra Fre

derikshald vist med Grund kan befrygtes at maatt

aftage. Det er derhos ogsaa at befrygte, at Man

gel paa hensigtsmæssige Foranstaltninger til at for

hindre Saugspaans Opdyngen i- Tistedalstlvet

og Havnen- ved Frederikshald iFremtiden vil virk·

lammendepaa Tistedals-Brngenes Drift og til

intetgsøre den ved Byen forhenværende fordeelag

tige Havne- og Ankerplads. Samhandelen met

Sverige er meget betydelig og indbringende for

Byens Detailhandlere, og det er næsten utroligt

at saa langt fraliggende og iRæ1heden af de sven

ske Byer Arvika, Carlstad, Åmål og Uddevalla be

liggende Distrikter, for en stor Deel- søge deret

Handel ved Frederikshalsdz Jern og, Korn ombyt-

tes hos Byens-. Handlende af svenske Bønder mod

Sild og Mannfakturvaren Moraliteten ogs Sæd

deligheden i Byen staaer i det Hele paa en ret

godFod og Antallet af de offentlige Sager et

iaglfald ikke tiltaget. Forholdet mellem Byens-Ind-

vaanere og de, der tiltrænge understøttelse af Fat-

tigvæsenet, er som 1 til 20.
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Læderiitstad.

Byfogden hersteds har ligeledes ved at frem-

sende de befalede Tabeller anført: ”Saaledes som

anført i Meddelelse til Amtet rinder 29de Marts

1841 har Kjøbstaden Sarpsborgs Gjenoprettelse

virket skadeligt paa denne Byes Næring, hvorfor

Stedets Handel heller ikke i de senere forløbne Aar

har været betydelig, men væsentlig indskrænket sig

til Salg afFor'nødenl)edsv(1rel' til Byens Indvaa-

nere og de nærmeste tilgrændsende Sogne. Opret-

telsen af Toldbod iSarpsborg har heller ikke væ-

ret uden skadelig Følge for dette Sted, da Ski-

bene som Følge deraf nu for Størstedelen blive

forsynede med Proviant dersteds istedetfor at dette

tidligere skeede her. '

De omliggende Sangbruge drives af Uden-

byesboende og kun en af dette Steds Handlende

driver Trælastudskibning Væsentlig med saakaldet

hollandsk eller Bjelkelast. Trælastudskiberne fra

Saugbrugene have hidtil deeltaget i Udredelsen af

Byens Udgifter, hvilken Forpligtelse imidlertid nu

er sat under Paakiendelse ved Domstolene, paa

Grund af at Toldexpedition foregaaer i Sarps-

borg. Tilsørselen fra Landet af Fedevarer, Korn,

Meel, Potetes, er ikke betydelig," og avle de fleste

af Byens Indvaanere det fornødne Korn til deres

Huse paa de herværende Bymarker, der ere meget

betydelige. Imedfølgende Tabel Nr. 6 er opgi-

vet Antallet af de Handelsbeiettigede og deres

Betj.ente

Som anført har Byen ikke betydelig directe

Skibsfart, da Udskibningen af Trælast paa en en

kelt Undtagelse nær foregaaer igjennem Sarpsborgs

Toldsted fra Udskibningsstederne Sannesund og Næs-

øen, og benyttes de paa Stedet hjemmehørende

Skibe for det meste til Fragtfart ved bemeldte Ud-

skibning Autallet af Skipperborgere, som have

Borgerskab her til Byen, er optaget iTabel Nr. 6.

Haandværksdriften kan-ikke antages at være

af Betydenhed og har kun Snedkerarbeide fundet

Afsætning udenfor Stedet. At desuagtet Haand-

værkernes Antal i enkelte Næringer er noget for-

øget, kan derfor alene tilskrives Vanskeligheden

for Professionister i at finde Udkomme samt at

Skatterne her paa Stedet ere mindre og de bor-

gerligeOnera ikke saa byrdefulde, som i de fieste

andre Byer.

Det Indgreb, som Arbeidsanstalten iSlave-

riet tidligere gjorde i Haandværkernes Næring,

har i den senere Tid været mindre føieligt, paa

Grund af den Forandring, som dermed ifølge

Kongelig Resolution er skeet.

holder Opgave over Mestere, Frimestere, Svende

ogDrenge i hver Profession.

Tabel Nr. 6 inde-.

Tabet Nr. 2 indeholder Oplysninger om Fa-

brikdriften, hvormed ingen væsentlig Forandring

antages at være foregaaet i de stdste 5 Aar. Af

Bergværker gives her ingen og ved de herværende

2de Skibsværfter foretages kun Reparationer og

intet nyt Skibsbyggeri

Byen har betydelige til Ager og Eng opdyr-

kede Iordmarker, der opretholder Stedet og yder

betydelige Bidrag til Besitidelse af Communens

Udgivter. Markerne, der ere inddeelte i 60 større

og mindre Lodder, vare forhen bortforpagtede paa

Fæsternes og Hustruers Levetid, men blive efter-

haanden som de vorde bygselledige, bortsolgte til

Eiendom paa Arvefæste. Foruden de Loddet, som

ere tillagte Commandanten, Magistraten, Sogne-

præsten og Apotheker uden Afgior, udgjør Mar-

kerne 838313- Td. Land , hvoraf 2523 Td. endnu

ved 1845 Aars Udgang vare bortfæstede mod aar-

lig Afgift 688 Spd. 61 ß. og 585-5- Td. Land

bortsolgt for Kjøbesumma 20,630 Spd. og Iord-

afgift 780 Spd. 80 ß. Sølv aarlig.

Med Fattigvæsenet er forenet en Arbeidsan-

stalt, der til et Forsøg blev oprettet iAaret 1845,

hvortil benyttes Stedets Fattighuus. Arbeids-

anstalten traadte i Virksomhed den 21de October

1845 og var der ved Aarets Udgang indlagt af

Mandkjøn 12 og af Qvindekjøn 11 Lemmer. For-

øvrigt maa bemærkes , at Fattigvæsenets Byrder

lettes ved Stedets Hospital, der er sunderet ved

betydeligt Iordegods og hvormed er forenet en

ved afdøde Kong Carl Iohans Gave oprettet Un-

derstøttelsesanstalt for trængende Enker.

Over thinglæste og aflæste Gjeldsbreve m. m.

giver jeg mig den Ære at vedlægge den befa-

lede Tabel Nr. 44"

Amtet veed'” til denne Byfogdens Beretning

Intet af Vigtighed at kunne tilføie. Byens Ho-

vednæring maa nu Iordbrug ansees”at være, og

dettes Drift har været betydelig lettet ved Ad-

gangen til at erholde Arbeidere fra Straffeam

stalten for yderst billig Betaling; ved Straffean-

staltens Indskrænkning og mulige Ophør vil vist-

nok Agerbrugets Drift blive vanskeliggjof't, hvor-

imod Haandværksdriften sandsynligviis vil tilta-

ge. Paa Grund af Garnisonens nære Forbin-

delse med Byen, antages Moraliteten ikke at staae

paa et saa godt Trin som ellers formenes at vilde

være Tilfældet, skjønt Antallet af offentlige Sa-

ger er endog meget ubetydeligt. Den oprettede

Arbeidsanstalt vil herpaa forhaabentlig virke for-

deelagtigt. Forholdet mellem Folkemængden og

Fattige er som 1-16; men Byrderne heraf lige-

som ogsaa de commrinale Byrder 4i Almindelig-
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hed lettes betydeligt ved Byens faste aarlige Ind-

tægter af de samme tilliggende Bymarker.

Harpe-borg.

Med Hensyn til denne Kjøbstad har Byfog-

den, ved at fremsende de befalede Tabeller, lued-

deelt følgende Beretningf

„ Opgave over Ræringsveiene", forsaa-

vidt denne By angaaer

3) Handel Hvad angaaerLanddistricternesSam-

handel med denne By, da har det været mig

umuligt derom at erholde nogen detailleret

Underretning, men saameget er vist at denne

Handel er af liden Betydenhed og er ind-

skrænket til de nærmeste om Byen liggende

Bygder, Forøvrigt henvises til Tabellen Rr.6.

b) Skibsfart. Henvises ligeledes til Tabellen

Nr.- 6.

6):L)aa11dværtisdrift, ligeledes, med Tilføiende,

at denne Ræringsgreen her er ganske almin-

delig og at her produceret Haandværksarbeide

, ikke afsættes Udenfor Byen.

(1) Lgbritidrift. Henvises til Tabe12 og flere

end de der anførte Fabrikker er ikke i Byen.

6) ogs) Bergveriesdrift og Ziiibsbyggeri haves

ikke her.

3) Jordbrugetz forsaavidt det henhører til Byen,

bestaaer alene af endnu ubebyggede Iordstyk-

ker paa dens Grund, som Indvaanerne have

forpagtet af Borregaards Eiere,' og benyttes

fornemmelig til Hø og Potetesavl, samt no-

get ubetydeligt Korn, i Særdeleshed Havre

og til Høsthavn for Kreature."

De Forhaabninger man ved Anlægget af denne

Kjøbstad har knyttet til sammes Fremadskriden,

har det forløbne Qvinqvenniums ' Erfaring ikke

begunstiget; Handelen er kun ringe og Kjøbmands-

klassen bestaaer hovedsagelig endnu af fra andre

Steder tilflyttede forulykkede Kjøbmænd , hvoraf

endnu, Ingen vides i pecuniærHenseende at have

gjort synderlige Fremskridt. Dersom den saame-

get eftertragtede og høist ønskelige Bro over Glonn

men blive-1: iværksatß til hvis snarlige Opførelse

Amtetefter Evne vil stræbe, vil Communicatio-

nen med Byen-, og de tilgrændsende Landdistrikter

betydeligeæn lettes, og Byens Opkomst vil for en

stor Deel være afhængig de1'af.' Amtscommunen

kanz imidlertid ikke paaregnes at ville bidrage no-

get Betydeligt dertil, da Omkostningerne ere-alt-

for store egForetagendet formeentlig nærmest kan

ansees at være etStatsanliggende. Byens Ind-

vaanere bestaaer for en stor Deel af de under

Borregaards Brug hørende Arbeidere, hvis Mo-

ralitet- er mindre end god, ligesom Arbeidsklassen

iAlmindelighed i høi Grad er forfalden til Druk-

keuskab, der har en i Sarpsborgs By betydelig

større Mængde af Forbrydelser og offentlige Sager

end andetsteds til Følge. Forholdet imellem Fol-

kemængden og Fattige er som 1—80, og det ube-

tydelige Antal af Fattige maa hovedsagelig til-

skrives, at Borregaard har sit eget, fra Byen ad-

skilte, Fattigvæsen.

Mos-5.

Byfogden har fremsendt medfølgende 3de Ta-

beller og med Hensyn til Byens Tilstand forøv-

rigt kun anført:

”Saavel as Tabellerne over Thinglæsnim

gerne som as, at der ikke i de sidstforløbne

5Aar har indtruffet mere end 2 Fallitboer

af nogen Betydenhed, antages at Byen i

dette Tidsmm er gaaet fremad."

Da Amtet har havt bedre Anledning til spe-

cielt at blive bekjendt med denne Byes Tilstand

end de Øvriges, kan man supplere denne Byfog-

dens mindre fuldstændige Beretning med Følgende:

Tabellen over thinglæste og aslæste Pantsættelser

udviser vistnok, at de aslæste Documenter omtrent

beløbe stg til 11,000 Spd. mere end de thinglæste;

men Amtet troer, som forhen anført, i denne Om-

stændighed, der altid er underkastet Tilfældighed,

ikke at kunne fælde nogen ganske paalidelig Dom

om en Byes eller et Distrikts Opkomst. Samme

Tabel udviser derimod, at Executions- og Udpant-

ningsforretninger med hvert Aar have astaget,

at i Aaret 1841 bleve afholdte 59 saadanne For-

retninger for et Beløb as 10,340 Spd. 97 ß.,

medens i 1845 kun ei afholdt 23 Fo1retninger

for Beløb 3,127 Spd. 116 ß.;he1aft1oerA1utet

nærmere at kunne slutte sig til en bedre oecono-

misk Tilstand. Omtrent for et Decennium siden

udgjorde Brændeviinsproduktionen Moss Byes Ho-

vednæring, nu ere kun 5 Brænderier iDrift, og,

skjønt Afgangen i Produktionen ikke staar i For-

hold til Afgangen i Antallet, anseer Amtet det

dog heldigere for Byen i det Hele, at denne Ræ-

ring indskrænker sig til mere fabrikmæssig Drift.

Byens Beliggenhed er8 heldig saavel for Fabrik;

drift som Handel. Christiania-Fjorden er her kun

yderst sjelden om Vinteren tillagt1 med Iis , og

Tilførsel haves saaledes hele Aaret igjennem. Det

er saaledes Amtet bekjendt, at oftere Korn om

Vinteren har været opkjøbt og med aabent Vand

igjen afskibet til Christiania og andre Steder.

Trælasthandelen har i de senere Aar ogsaa bety-

delig tiltaget; men da de Skovtrakter„. hvorfra

Byen henter sit Tømmer, tildeels ere udhuggede,

og Adgangen til at bringe oplandsk Tømmer frem
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hertil er vanskelig, lover formeentlig denne Slags

Handel for Fremtiden ikke synderligt Udbytte.

Byens Fabrikdrift er forøget med et Farveri,

hvis Virksomhed endnu er for kortvarigt til derom

at kunne fælde nogen Dom. Til væsentlig Nytte

er derimod den i de sidste Aar oprettede Spare-

bank, om hvis, saavelsom de øvrige Amtets Spa-

rebankers Fond og Virksomhed, Amtet ved hvert

Aars Udgang har tilstillet vedkommende Departe-

Xment Indberetninger. Sparebanken har lettet de

”mindre Handlende Adgangen til Pengelaan, og

aabner den arbeidende Klasse Adgangen til at

sammenspare, hvad deres Arbeide kan giveiOver-

skud. Som en naturlig Følge af den store Bræn-

deviinsproduktion og Produktets lave Priser har

maaske i ingen af Landets Byer Brændeviinsdrik-

ken naaet en saadan Høide som her; men Amtet

troer ogsaa i denne Henseende med Sikkerhed at

kunne anføre, at denne Last betydeligen har afta-

get, og at den oprettede Afholdsforening, i For-

bindelse med de Handlendes Overeenskomster om

en forhøiet Priis paa Brændeviin i mindre Par-

tier, meget har virket hertil. Uagtet Moralitets-

og Sædelighedstilstanden i de sidst forløbne 5 Aar

er forbedret, staaer den dog maaske endnu paa et

lavere Trin end i Frederikstad og Frederikshald.

Forbrydelser ere hyppigere og Selvmord har hyp-

pigen fundet Sted. Da Brænderierne beskjæftige

en stor Deel Arbeidere, og disse kun i 8 Maane-

der af Aaret ere i Gang, blive disse Arbeidere

for den øvrige Deel af Aaret blottede for stadig

Beskjæftigelse, hvilket har foranlediget Lediggang

og deraf flydende Laster. Oprettelsen af Arbeids-

anstalt vilde for denne By være særdeles ønskelig.

Smaalehnenes Amt, Moss den 4de Juni 1846.

G. Wulfsberg.
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Underdanigst Beretning!

 

Til Opfyldelse af Deres Kongelige Majestæts

naadigste Resolutioner af 23de December 1839 og

6te Mai 1840 pligter jeg nu atter i Underdanighed

at afgive Beretning om den oeconomisk-statistiske

Tilstand i Hedemarkens Amtsdistrikt.

Ved Udarbeidelsen af denne Beretning, der

omfatter Qvinqvenniet fra 1841 til 1845 inclusi-

've, har jeg bestræbt mig for, saa nøiagtigt som

muligt, at iagttage den iJnstruxen naadigst fore-

skrevne Orden for Fremstillingen, ligesom jeg, ef-

ter de tilhændekomne Materialier, for hvis ube-

tingede Paalidelighed jeg vel ikke tør indestaae,

men om hvis relative Værd jeg dog ikke nærer

Tvivl, har forfattet de befalede Tabeller, der un-

derdanigst vedlægges og nærmere skulle paavises

i den bestemte Følgeorden. Endvidere har jeg, ef-

ter den Anledning Jnstruxens sidste Afdeling gi-

ver, troet at burde tilføie nogle tabellariske Op-

gaver, navnligen over Folkemængdens Standpunkt,

Kreatnrholdet, Fattigforsørgelsen, Restancer af of-

fentlige”Udredsler, Gjeldsforholdene og Forligel-

sesvæsenet, ved hvilke Opgavers Sammenligning

med de i min underdanigste Beretning af 17de

December1841 oplyste lignende Forholde formeentlig

vil vindes et for Øiemedet tjenligt Udbytte. Da

de til Beretningens Affattelse benyttede Materia-

lier ikke kunde søges tilveiebragte førend efter Ud-

løbet af den Tidsperiode, til hvis Opklaring i

oeconomisk Henseende de attraaedes, saa har dette

havt til Følge, at jeg, efter Materialiernes suc-

cessive Modtagelse, først ud paa Efteraaret har

kunnet paabegynde dette Arbeide, som er udført

ved Siden af de Amtsembedet paahvilende man-

geartede Forretninger, og jeg vover derfor Under-

danigst i disse Omstændigheder at søge en Und-

skyldningsgrund for Beretningens sildige Afgivelses

Efter denne Indledning gaaer jeg over til, i

Overeensstemmelse med den naadigst udfærdigede

Instruxion at behandle de deri forelagte Gjen-

stande i den foreskrevne Orden.

1. A fd e lin g

om Lørdbrngen

g 1.

I de sidstforløbne 5Aar er ingen Forandring

foregaaet med Brugen af Iorddyrkningsredskaber.

Disse bestaae, saaledes som min underdanigste Be-

retning af 17de December 18,41 oplyser, fremde-

les i Ahl, Ploug, Lænkeharv, Rulleharv, Tromle

eller Vals og Exstirpator, hvilke Redskaber benyt-

tes i de forskjellige Egne, efter Jordbundens Be-

skaffenhed og Dristsmaaden. Haandredskaberne,

saasom Brækstænger, Haandspiger, Hakker, Spa-

de, Tverøxe, Myrbile, ere ligeledes uforandrede.

(5 2.

Nogen væsentlig Forbedring iDyrkningslnaa-

den vides ikke at være indført i den stdstforløbne

Femaarsperiode, undtagen forsaavidt, som Sæde-

skifte er bleven noget almindeligere i Solør og

Oudalen. Vexeldriften befinder sig derimod om-

trent paa samme Standpunkt, som ved Udløbet

af det næst forrige Qvinqvennium, det vil sige:

i sin Qarndoun Til Udbredelse og Gjennemfø-

relse af denne utvivlsomt hensigtsmæssige Drifts-

maade udkræves en ydre Impuls, der forhaabent-

lig ogsaa vil fremkaldes ved Oprettelsen af en

Landbrugsskole for Amtet, hvortil Forberedelser nu

ere trufne, saaledes at denne Indretning sandsyn-

lig vil kunne komme iVirksomhed fra 14de April

1847. Vel forholder det sig saaledes som i Be-

retningen af 17de December 1841 omforklares,

at denne Driftsmaade vanskeligen i sin Helhed vil

kunne indføres i Hedemarkens Fogderi, formedelst

Jordbundens særegne Beskaffenhedz men ligesom

der ogsaa idette Distrikt almindeligvis gives Myr-
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strækninger, der ved at opbrydes og derefter hol-

des i bestandig Vexeldrift, vilde give et mange-

dobbelt Udbytte forholdsvis til den yderst ringe

Høavl, der nu falder paa disse Strækninger, saa-

ledes kan det neppe være Tvivl underkastet, at

Indførelsen af Vexeldriften paa det dertil skikkede

Jordsmon, ved Siden af den ældre Driftsmaade

for den med Steen opfyldte Agerjord, maatte be-

tragtes som et betydeligt Fremskridt i Agricultm

ren. Ikke heller ere nye Gjødningsmidler opfund-

ne eller indførte i Periodens Løb, ligesom de

gjorte Forsøg med Patentgjødning ikke svare

synderlig Regning formedelst Transportens Kost-

barhed. Kun naardette Gjødningsmiddel med

Lethed og i tilstrækkelig Mængde kunde præpare-

res iEgnen, vilde det i høi Grad tilvende stg al-

meen Opmærksomhed og berede Overgangen til

en høiere Agricultur, formedelst dets ringe Volumen,

forholdsvis til dets intensive Styrke og Evne til

Plantelivets Næring, hvorved den betydelige Ar-

beidskraft,som nu maa anvendes til Gjødningens

Forøgelse ved Compost og dennes Henbringelse paa-

Agerjordem væsentligen vilde bespares og ind-

skrænkes.

' 03.

Opdyrkning af ny Jord til Ager og Enge-

lansd ere i de stdst forløbne 5 Aar gaaet noget

fremad, og uden Tvivl i høiere Grad end i den

næst foregaaende Femaarsperiode. I Hedemarr

kens Fogderi antages saaledes at være opbrudt

omtrent 650 Tønder Land, i Solør og Oudalen

950, og i Østerdalens Fogderi 200, følgelig er i

det hele sAmUtsdistrikt vundet for Jorddyrkningen

omtrent 1800 Tønder Land. Disse Angivelserere

dog ”langt fra ikke nøiagtige eller paalidelige, og

kunne, efter Omstændighederne, heller ikke være

det, fordi de alene støtte stg til et almindeligt

Skjøn af disse Localforholde, der i mere og min-

dre Grad turde være feilagtig·t. Imidlertid frem-

gaaer dog af denne Oversigt, at Sandsen for

Agerdyrkningens Fremme er iStigende og at Op-

ædlingen af ny Jord er skreven fremad, i Sær-

deleshed i Solør og Oudalen, hvor Tilvexten-' as

Ager- og Engelanxd ogsaa i dette Qvinqvennium

er størst, uagtet Jndvaanernes Hu og Virksomhed

fornemmelig er henvendt paa Skovdriften, der

under de nuværende heldige Tidsconjunkturer yder

en. momentan Gevinst, stom ikke ved-A-rbei.d'skraf-s

rens Anvendelse paa Jordbruget kan opnaaes.

Denne Gjen-stand- for Virksomt-hedens Bortvendelse

fra Agerbruget sinder vist-nok ikke Sted i Hede-,-

markens Fogderiz men Aarsagen til Opdyrkningensi

tilsyneladende ringere Fremskridt- i dette Distrikt

maa fornemmelig søges i Beskaffenheden afJord-

bunden, der i Regelen er saa-overfyldt med fast

Steen, at den kun kan opbrydesömed Haand-

kraft, hvilket gaaer 1langsomtfra-Haanden og sal-

der iden Grad kostba-rt,1at en Tønde Land af

steenfyldtIord neppe kan bringes iDtift for rin-

gere Pris end 16 à 20 Spdç Jeg troer imidler-

tid at burde underdanigst tilføie den Bemærkning,

at de fra Fogden i Hedemarken ind-komne Mate- '

rialier til Bedømmelse as Agerdyrkning-ens Frem-

skridt i dette Distrikt ere i høi-Grad ustrldskæm

dige og mangelagtige, og jeg er ved at sammen-

holde Opgtivendet as det til Ager opdyrkede Areal '

med de ved Folketællingen indhentede Oplysnin-

ger om Udsædens Størrelse i: 1845 og dens For-

øgelse i det sidst forløbne Deeenninm kommen til

det Resultat, at det as ny Jord dpdyrkede Areal

maa i hint Opgivende være ansat akt for lavt--

s 4".

Nogen Forandring i Sædearterne er ikke fore-

gaaet i den senere Tid. Disse bestaae fremdeles

i Erter, Rug, Byg, Bla”nd'korn, Havre oig Po-

tet'es, samt for en ringe Deel af Hvede iHeder

marken og Grue Præstegjeld

Om Forholdet af Udsæden melkem disse Korn-

1 sorter i de forskjellige Egne as Amtsdistriktet er

meddeelt Oplysning i min underdanige Beretning

af 17de Deeember 718341, hvortil jeg maa henhol-

de mig. -

8 5. .

Med Dyrkningen af Liin og Hamp forholder

det stg endnu som forhen, nemlig saaledes at der

kun iHedemarkens Fogderi avles hvad der for-

nødiges til Indvaanernes eget Forbrug, medens

-Avlen af disse Sædearter i de- øvrige Fogderier

ikke er tilstrækkelig tit Hu-us"beh'ov-. Hun-ske dyr-

kes vel overalt-i Amtsd'istriktet, men-ikke isFore

hold til Forbrugeh naar undtages inrne Præstes-

gjeld, hvor endog pr”oduc'e'res noget til Sakg af

denne Artikel. Dyrkningen af Vikker, Kløver og

Timothei har havt nogen, skjønt ubetydelig, Frem-

gangi den senere Tid, sornemmeligiHedemarkery

Aamodt og Elverumz men der er al Grund til

at forhaabe at denne nyttige IordbruTgsmethode i

Fremtiden vil vinde mere Indgang-- hos Almuen,

alt eftersom Vexeldriften-, hvormed den- staaer i

nøie Forbindelse-, maatte blive mere almindelig

udbredt.

s-: 6.

Fru-gravlen bxefinder sige omtrent paa samme

Standpunkt, som ved Slutningen af næst-' sorrige

Qvinqvennxiuun I destil- Mjøsen grændsende-Præ-

steg-j3elde; Ringsaker,- Næss; Stange og”Bang be-

gunstiges Frugtavlen ishøii Grad,-- saavel ved et-

heldigt Clima som ved”Jvrdbundens fortrinlige
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Godhed„ og11 der avles derfor i, disse Egne en

Mængde Æbler og Kirsebær af ringere Sort, me-

dens dog kun Enkelte„ især i Næss Præstegjeld,

lægge Vind paa Dyrkningen af de sinere Frugt-

sorter„ saasom Caviller, Glasæblen Gravenstener,

og Moreller m. fl. Slags, hvortil Aarsagen, under

Iordbundens Beqvemhed for Frugtavl, alene maa

søges i Mangel paa Afsætning af dette Produth

I den senere Tid har man dog lagt stg efter Til-

beredning saf Æblemost, Ribs- og Kirsebærviin,

hvoraf endog Enkelte producere noget til Salg.

JNommedal og Løiten Præstegjelde haves vel og-

saa i Almindelighed Frugttræer, men noget syn-

derligt Udbytte deraf vindes ikke, fordi disse Eg-

ne have en høiere Beliggenhed og ere desforme-

delst udsatte for skarpere Luftstrøg end de øvrige

foran nævnte Præstegjelde. Endnu mindre trives

Frugttræer i Amtets øvrige Fogderier, hvor flere

frugtesløse Forsøg i denne Retning ere anstillede.

Haugevexter dyrkes og trives overalt i Hedeman

kens Fogderi, og vilde rimeligviis betydeligen kun-

ne udvides, naar det forøvrigt lønnede sig at drive

denne Syssel i en større Skala end til Huusbe-

hov; men dette er ikke :-Tilfældet, fordi Mangel

paa Afsætning ogsaa her er til Hinder for Pro-

ductionens Udvidelse. I Solør, Oudalen og den

sydlige Deel af Østerdalen dyrkes ligeledes almin-

delige Kjøkkenurter til Huusbehov med Held, hvori-

mod Østerdalens nordlige Egne kun undtagelses-

viis ere skikkede for Haugevexters Dyrkning, paa

Grund af Climatets Strænghed.

5 7.

Det Forhold, hvori Kornavlen staaer til Be-

hovet eller Forbruget af dette- Næringsmiddel er

og maa nødvendig være høist forskjelligt i et Amts-

distrikt, hvis geographiske Beliggenhed og Udstræk-

nsing gjennem næsten 3 Breddegrader, fra 59 Gr.

50Min. til 62 Gr. 45 Min. foranlediger bety-

delig-e Afvigelser i physisk og climatisk Henseende

mellem dets enkelte Dele. Kornproductionen iHe-

demarkens Fogderi er saaledes ikke alene tilstræk-

kelig til-Distriktets Behov, men afgiver tillige et

ikke ringe Parti til Salg. Om Størrelsen af

denne Kornerport i det sidstforløbne Qvinqvenni-

um savner jeg-al Oplysning, der vel ogsaa van-

skeligen kunde ventesdirecte meddeelt, medens den

dog„"paa indirecte Maade og tilnærmelsesviis la-

der stg udfinde ved at- benytte de indkomneâTabelø

ler over Kornudsæden og Folkemængden ”iDistrik--

tet til derpaa at bygge følgende Beregning:

Udsæden i 1845 udgjorde circa 21,500 Tøn-

der, hvoraf Høsten efter Sædearternes qvantita-

tive Forhold med temmelig Sandsynlighed kan an-

sættes til 731x Fold i Gjennemsnit, hvilket i det

te Udsæd, følgelig til .

Hele udgjør en Production af 155,875Tdr.Korn.

Naar man nu anslaaer For-

bruget iHuusholdningerne til

3 Tønder for hvert Individ,

hvilket synes passende, iBe-

tragtning af at Potetes tilli-

ge benyttes som Surrogat for

Korn, saa vil fra ovennævnte

Production blive at afdrage:

”3) hvad der efter denne For-

udsætning antages at

medgaae til Føde for en

Folkemængde, hvis

Størrelse, efter den sidst

afholdte Tælling, ud-

gjør circa 32,000, nem-

lig . . 96,000Tdr.

ogb)Udsæden LIV-: 117,500 -- —
,-

hvorefteraltsaavindesetOver-

skud af . . . . . . . 38,375, eller med

en rund Sum 38,400 Tønder Korn til Afsætning

udenfor Distriktet.

I Solør og Oudalens Fogderi gives ifølge

nysnævnte Tælling en Folkemængde af circa 34,000

Mennesker, hvis aarlige Kornforbrug ligeledes an-

sættes til 3 Tønder pro persona, følgelig i det

Hele til. . . . 102,000Tdr.

hvortil lægges

Udsæden, efter

den sidste Op-

gave 0 0 0 0 0 18,500 '—

120,500Tdr.

Productionen antages deri-

mod, efter Jordbundens Be-

skaffenhed og Forholdet mel-

lem de forskjellige Sædearter

i dette Distrikt, at kunne an-

sættes til 6 Fold afovennævn- ,

111,000 —
 

følgelig udkræves for Beho-

vet i dette Distrikt et Tilskud af 9,500Tdr. Korn,

eller omtrent ZH pCt. af den hele Production.

Kornforsyningen skeer formeentlig fra Christiania.

Ved den paaberaabte Tælling er Folketallet i Øster-

dalens Fogderi opgivet til circa 21,000, hvis aar-

lige Forbrug af Korn er forholdsviis mindre end

i de øvrige Fogderier, fordi en stor Deel af Øster-

dalens Indvaanere drive Qvægavl som Hovednæ-

ring og anvende derfor, til Besparelse af Korn,

en større Qvantitet Melk, Smør og Ost iHuus-

holdningerne end som dertil almindelig forbruges

i Kornegnene. Naar Hensyn hertil tages forme-f

nes Distriktets Behov af Korn passende at kunne
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ansættes til 2353- Tønde pro 96180113, som i det

Hele andraget . . 55,125Tdr.

hvortil maa lægges Ud-

sæden, som for 1845

- . ' ' ' . 0 —et angivet til circa 5, 00 60,125Tdr.

Til dette Forbrug produceres i Di-

Istriktet efter ovennævnte Udsæd, der

antages at give 6 Fold i Gjennem-

snit...........30,000—

følgelig mangler i Behovet . . 30,125 Tdr.

efter gode Jndhøstninger, saaledes som disse have

viist sig i det sidste Qvinqvennium, medens Man-

gelen naturligviis bliver langt større i Misvext-

aar, der af climatiske Aarsager ikke sjelden ram-

mer Østerdalen. Det manglende Korn kjøbes deels

i Christiania og Trondhjem og indføres deels fra

Hedemarken. Skjønt dette Overslag, der støtter

sig til temmelig paalidelige Opgivender, og de der-

af uddragne Slutninger turde ansees skikket til at

give et almindeligt Begreb om Agerdyrkningens

nu værende Standpunkt i hvert enkelt Fogderi,

pligter jeg dog underdanigst at tilføie, at Forhol-

dene i berørte Henseende ikke ere eensartede over-

alt inden Grændserne af ethvert af disse Hoved-

distrikter. Saaledes er Kornavlen i Nommedal

og Løiten Præstegjelde iHedemarkens Fogderi vel

mere end tilstrækkelig til Behovet, men Oversku-

det deraf er dog forholdsviis ringere i disse Di-

strikter, i Særdeleshed i det Sidste, paa Grund

af Iordbundens mindre Godhed end iFogderiets

øvrige Præstegjelde, ligesom Afvigelserne fra Jord-

brugets opgivne normale Standpunkt i Østerda-

len ere langt betydeligere, i det nogle Præstegjel-

de i dette Fogderi, saasom Tolgen, Qvikne og

Tønset have deels ingen og deels høist ubetydelig

Kornudsæd. Hvad dernæst angaaer Potetesavlen,

da veier denne visinok meget i Huusholdnings-

Vægtskaalen, og Poteteshøstens bedre eller slettere

Udfald insluerer derfor indirecte paa Kornforfy-

ningen; men Avlen af den omhandlede Rodfrugt

staaer alligevel ikke, i og for sig, i noget bestemt

eller directe Forhold til Forbruget deraf i Huus-

holdningerne, fordi den ordentligviis ikke er Gjen-

stand for Kjøb og Salg udenfor Præstegjelds-e'ller

Sognekredsene, naar undtages de temmelig bety-

delige Partier af denne Vare, som afhændes til

de nærmeste Brændeviinsbrænderier, og derfra i

forædlet Tilstand exporteres til andre Egne afLan-

det. Formedelst Mangel af en fast Markedsplads

for Kornhandelen i Amtsdistriktet maa saavel Pro-

ducenterne i Hedemarken, som Consumenterne i

søndre Østerdalen og Solør søge fjernt liggende

Markedet udenfor Distriktet for deels at afsætte

, port paa lange Veie.

og deels at indkjøbe Korn, uagtet der, ifølge de

foranførte statistiske Opgaver, er Grund til at an-

tage, at Amtsdistriktet i Regelen eller efter al-

mindelige Jndhøstninger maatte kunne brødsøde

sig af egen Avl, naar de kornproductive Egnes

Overflod af Korn kunde ved en let og beqvem

Transport directe afhjælpe Mangelen af denne

Vare i de Egne, hvor Korn ikke produceres til

Huusbehov. De Hindringer, som under de for-

haanden værende Omstændigheder stille sig iVeien

for Opnaaelsen af dette Gode, ligge som meldt

i Besværligheden ved Kornets landværts Trans-

Denne foregaaer fremdeles,

saaledes som i Beretningen af 17de December 1841

- underdanigst omforklares, for Producenternes Ved-

kommende hovedsageligen til den 25 Miil fjernt

liggende Bergstad Nøraas, hvorfra nordre Øster-

dalens Fjeldbygder forsynes med det fornødne

Korn, medens Consumenterne i søndre Østerdalen

og Solør vel indkjøbe en Deel af det Korn de

tiltrænge iHedemarken, men hente Resten, der

uden Tvivl udgjør det største Parti, fra Christia-

nia, der er beliggende omtrent 14 Miil fra Di-

striktets Middelpunkt. Til at bevirke en Foran-

dringi disse for den indre Handelsrørelse ugun-

stige Forholde vilde Oprettelsen af en Kjøbstad

ved Mjøsens Bredder, iForbindelse med det paa-

tænkte Jernbaneanlæg og Indretning af Damp-

slodfart, for at aabne en lettere land- og vand-

værts Communication mellem Christiania og Op-

landets Middelpunkt, uden Tvivl være de hen-

sigtsmæssigste Midler.

g 8.

Ved at sammenholde den med Beretningen

af 17de Marts 1886 fulgte Tabel over Udsæden

af Korn og Potetes i Aaret 1835 med vedlagte

Tabel Nr. l over salnme Gjenstand i 1845 kom-

mer man til det Resultat, at Kornudsæden i det

sidst forløbne Decennium er i det hele Amtsdi-

strikt forøget med 9,000 Tønder og Potetesudsæden

ligesaa med 10,723 Tønder, hvilken Forøgelse er køln-

men Fogderidistrikterne tilgodei følgende Forhold:

i Hedemarken med 3819 Tdr. Korn og 3789 Tdr.Pts.

iSolør og Odalen 4130 — — - 5923 -- ·-

iØsterdalen . . . 1051 — -- 2101-1 — —

Ligesom det heraf fremlyser at Udsæden, saa-

vel af Korn som Potetes har erholdt den største

Tilvext i Solør og Odalens Fogderi, hvor begge

Slags Udsæd nuer mere end 13Deel høiere end

, i Aaret 1835, saaledes godtgjøres det ogsaa ved

de foran udviklede Forholde, at Agerdyrkningen i

det Hele har havt større Fremgang i dette Fog-

deri end iAmtets øvrige Egne. Blandt alle Præ-

stegjelde i Amtet staaer Hof høiest -i Henseende til
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Kornfædens Forøgelse i Decenniet 1835-1845 i

det. denne udgjør 1,856 Tønder, altsaa omtrent

37 Procent af den-hele Kornudsæd i sidstnævnte-

Aasry t”Som Modsætning hertil maa nævnes Næs-

Præskegjeld .i HedemarkensFogderi,. fsom i berørte

Henseende staaer lavest blandt allekornproducerende

Distrikter iAmtet,. og hv,i.s...U.d,sæd i det ovenmeldte

Tidsrum ikkun er sorøgetmed 56 Tønder, der ikke

engang udgjør 3 pCt. af den hele Udsæd ved De-

eenjniets Slutning- Dette Phænomen, som staaer

i-”enchskarp Modsætning til dette Præstegjelds hel-.

digeçBeliggenhed og. for al Vegetation udmærket

gode, Jordbund, forekommer mig saameget mere

mærkeligt og uforklarligt, som Rabodistriktet,..

Ringsaker Præstegjeld, hvis Clima og Jordbund

ingenlunde i det Hele kan udholde en Sammen-

ligning med, eller i Godhed sættes ved Siden„

af disseForholde i N-æs,' har i Decenniet faaet

en Tilvext iUdsæden af 1,213 Tønder Korn, hvil-.

ketudgjør henved 23 pCt. af Udsæden i 1845.

5 9.

Det sidstforløbne Ovinqvennium maa uden

Tvivl henregnes blandt de,for Iordbruget mest

velsignelsesrige og af Forsynet rundeligst udstyrede

Tidsrum; thi af 5 Høster have 2 været middels

og3 ualmindelig gode, ja endog rige. Ved et

Tilbageblik paa de foran udviklede Forholde vil

man derfor ogsaa komme til det Resultat, at Ager-

dyrkningen i ikke ringe Grad er gaaen fremad,

ligesom ogsaa Lysten til at bringe denne Hoved-'

næringsvei til større Fuldkommenhed nu overalt

spores, hvilket har havt den Følge, at Priserne

paa Iordegods ere i.Stigende, ligesom det maa

erkjendes, at Udsigterne til Agerdyrkningens Frem-

skridt og Udvidelse iden. nærmeste Fremtid ere lovende.

Af underdanigst vedlagte Tabel Nr. ll vil

naadigst erfares, at Udskiftning af Iordeiendom-.

menes Fælledsskab ikke i densenere Tid har havt

synderlig Fremgang, hvilket upaatvivlelig maa til-

lskrives den uheldige Omstændighed, at Loven af

14de Iuli 1827, skjønt fremdeles gjældende, dog

er bleven uvirksom, formedelst Ophævelse af Land-

skatten, hvis Forhøielse skulde, ifølge bemeldte Lov

tjene som Tvangsmiddel til Udskiftningens Frem-

me. At Menigmand imidlertid tiltrænger en Im-

puls af denne Art, for at hæve den Hindring

mod Agerdyrkningens Fremskridt, som ligger iFæl-

ledsskabet, har Erfaring noksom godtgjort, i det

Udskiftningen nu er nær ved at ophøre, medens

den forhen under Lovens Herredømme gik rask fra

Haanden. Nye Forsøg til Agriculturens Udvi-

delse ere vel.forsøgte, dog kun i det Smaa; men

ogsaa hertil ere Auspicierne gunstige, naar den

tilsigtede Landbrugsskole kommer i Virksomhed.

11. Afdeling

øm eLædrifn

Ö 1

Iden stdste Femaarsperiode er Antallet af

Heste, Hornqvæg og Sviin idet hele Amtsdlsillkt

betydeligen forøget. Ved Sammenhold as hos-

følgende Tabel Nr. lli over det forefundne An-

tal af Heste og andre Huusdyr ved den for 1845

afholdte Tælling med en Tabel over samme Gjen-

lstand, efter den i Aaret 1835 foretagne Tælling,

udkommer det Resultat, at Antallet af Heste og

Qvæg har i det sidstforløbne Decennium faaet føl-

gende Tilvext:

3) i Hedemarkeus Fogderi . 880 Heste, 5689 stort Qvæg, 8468 Faar, 1287 Geder, 737 Sviin.

10) i Solør og Odalen . . . 413 54- 3654 —'—" 5696 — 5192 — 1212 —

(3) i Østerdalen . . ..... 585 — 8032 — 8667 -- 2836 — 123 —
 

altsaa for det hele Amt. . . 1878 Heste, 17375 stort Qvæg, 22831 Faar, 9315 Geder, 2072 Sviin.

Vel viser det sig, som foran bemærket, at

denne Forøgelse iKreaturholdet gjælder for hele

Decenniet'; men da Antallet as den første-Halv-

deel af dette Tidsrum snarerevar forminsket end

forøget, efter hvad der i min underdanige Beret-

ning af 17de December 1841omforklaresz saa skul-.

de ”den hele betydelige Tilvext falde paa det sidst-

forlebne .O.v:inqvennium. Skjønt nu dette neppe

ers anta.geligt," medens det '.snarere1er troligt, at et

feilagtigt Skjøn af det virkelige Forhold i berørte

Henseende har gjort sig gjældende i 1841, maa

det dog ansees hævet over enhver Tvivh at Forø-

gelsen af Qvægholdet væsentligen er opstaaet i de

sidste 5. Aar, hvortil Aarsagen utvivlsomt ligger i

de indtrufnegode Korn- og Høhøster og de derved

vundne Midler til Opdræt af, og Næring for en

større Besætning af de omhandlede Huusdyr.

g 2.

, Til Heste-, Qvæg- og Faareavlens Forædling

'er i den senere Tid Intet foretaget, i alt Fald er

der i denne Retning ikke anstillet noget-Forsøg

eller anvendtnogen Virksomhed af den Art, at der-

af vil kunne ventes nogen udbredt Indflydelse paa

denne Gjenstand. Med Høavlens Forbedring og

Anvendelse af kunstigt Engeland er det derimod

skredet noget fremad i alle 3Fogderier, i det nogle

af de -.mere formuende Landmænd have begyndt-

med Udsæd af Kløver, Vikker og Timotheifrø, lige-

som ogsaa enkelte Forsøg med Staldfodring ere

anstillede i Hedemarkens Fogderi, hvor Trangen
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dertil er størst, formedelst Mangel af Græsgange

til QvægetsFodring om Sommeren. Hvad der

især lægger Hindringer i Veien for Udvidelsen af

Engedyrkningen er Mangel paa tilstrækkelige Gjød-

ningsmidler, hvoraf en betydelig Deel spildes til

Unytte i Sæterne. Det er derfor indlysende, at

Staldfodring vil være det virksomste Middel til at

bringe Engedyrkningen i Opkomst, og udvide den-

ne vigtige Syssel til det Maal, den bør indtage

i Landbonæringen,

8 3.

Da ethvert Material savnes til med Talstør-

relser at kunne angive Forholdet mellem Eng og

Agerland, saa maa jeg i det Væsentlige henh”olde

mig til Beretningen af 17de December 1841 Il.

Afdeling s 3, hvor dette Forhold er antydet i et

almindeligt Omrids, idet jeg dog troer at burde

tilføie: at Kornsædens ikke ubetydelige Forøgelse i

det sidste Qvinqvennium vel synes at vække For-

modning om, at Agerlandet er udvidet paa Eng-

dyrkningens Bekostning, og at Høavlen nu for-

holdsviis er, formindsker, men dette forholder sig

dog neppe saaledes, thi Menigmand er nu alt mere

og mere bleven overtydet omRigtigheden af den

anerkjendte agronomiske Grundsætning "at Engen

er Agerens Moder", og det er derfor sandsynligt,

at Forbedringen af Engelandet nogenlunde har holdt

Skridt med Agerdylkningen, derved at Vexeldrift

og Engelandets Tilsaaning med Vikker og andre

forHøavlen tjenligeFrøsorter, nu me1eend foihen

er i Tiltagende, hvorved det tidligere bestaaende

Forhold mellem Ager- og Engeland, eller rettere

mellem Korn- og Høavh er bleven uforandret.

Hvad Forholdet mellem Besætning samt Korn- og

Potetesavlen angaaer, da har jeg vel ei heller her-

om modtaget nogen detailleret Oplysning fra de

underordnede Embedsmænd og Betjente, men dette

Forhold vil dog, ved Hjælp af de statisiiske Ta-

beller over Udsæden og Kreaturholdet med en høi

Gradjaf Sandsynlighed kunde udfindes, ved enten

ligefrem at lægge den præsumtiveÖAvl efter den

angivnedesæd af Korn og Potetes til Grund for

Sammenligningen med Qvægholdet eller at- be-

nytte det til den givne Udsæd efter praktisk-agro-

nomiske-Grundsætninger svarende Areal Agerland,

som Maalestok for ”Korn-' og Potetesavlingen, og

at angive Forholdet mellem dette og Antallet af

stort Qvæg eller Klavebundne. lDadenne fidste

Fremstilling muligens ikke vil savne Interesse, i

det den turde give denbedste Oversigt til Bedøm-

melse af Fædriftens Status ligeover for Kornmo-

ductionen, saa skal jeg søge at løse Opgaven paa

sidstnævnte Maade, i det jeg foreløbigen maa be-

mærke: at da Udsæden siaaer i et bestemt vist Forhold

til Arealet af 'Age'rjorden, saa vil dette med tem-

melig Nøiagtighed kunne udfindes ved atgaae ud

fra den i Praxis grundede Forudsætning, at Ud-

sæden, relativ til dens forskjellige Arter, medtager

følgende Jordsmon, nemlig:

1 Tønde Hvede, Rug og Erter . . 8 Maal,

1 — Byg . . . . . . . . 4 —

1 — Blandkorn. . . . . . . ZH —

1 -- Havre. . . . . . . . 3 3—

1 — Potetes . . . . H- —

Ifølge denne Beregningsmaade udgjør det til

Udsæd benyttede ArealAge1land

iHedemarkens Fogderi 97,124 Maal

med Tillæg af om-

trent 71-6 Deel for

Brakland . . . .

M: 105,200Maa1,

iSolør og Odalens

Fogderi . . . .71,610Maal

hvortil kommer fo1

Brakland41Deel af „

Arealet . . 1,790 — 73,400 yt-

iØsterdalens Fogderi 20,274 Maal

og for Brakland om-'

. ' 1— —
t1entllg 40 Deel . 526 20,800 —

 

altsaa i det hele Amt . 199,400.IMaal,

eller 49,850 Tønder Land. Ved Sammenhold af

dette Overslag med det opgivne Antal af stort

Qvæg fremkommer følgende Forhold mellem Be-

sætning og opdytket Agerland i de respektive Di-

strikter, nemlig: '

i Hedemarken falder paa hver Ko . .

-Solør og Oudalen. . . . . .

”Østerdalen . . . . . .

og som Medium i det hele Amt. .

ß 4.

Forholdet mellem Frembringelse og Behov af

Slagteqvæg og Fedevarer er ikke undergaaet no-

gen mærkelig Forandring i de fidste 5 Aar. J--

Hedemarkens Fogderi staaer saaledes begge Dele

fremdeles i nogenlunde Ligevægt, skjønt det dog

maa antages, at Behovet af Slagteqvæg snarere

er større end mindre end Avlen deraf, medens om-.

vendt Productionen af Fedevarer giver noget, dog

ikke betydeligt, Overskud til Salg. I Solør og

Oudalen indkjøbes baade Heste og Slagteqvæg,

hvorimod det Fornødne af Fedevarer haves til

Huusbehov. Paa samme Maade forholder det

sig omtrentlig ogsaa i Aamodts Sogn og Elve-

rums Præstegjeld isøndreØsterdalen, hvorimod den

nordre Deel af dette Fogderi, saavelsom Tryssild

og Storelvedalens Sogne afsætte aarligen en bety-

delig Deel Slagteqvæg, Smør, Ost oZZalg der. ind-

4,5 Maal,

3,99 —

85 —

2,89 —
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bringer en sikker og stedse paaregnelig Indtægt,

hvis omtrentlige Størrelse imidlertid ikke af Fog-

den er opgivet.

5 5.

At Fædriften som Næringsvei betragtet er

gaaen fremad i det sidstforløbne Qvinqvennium er

unægteligt, forsaavidt fom derved forstaaes en Ud-

videlse af Kreaturholdet og en derved forøget Frem-

bringelse af Fedevarer og Slagteqvæg; men det

viser sig tillige af de foran berørte Forholde, at

disse Fremskridt ere fremkaldte ved de iPeriodens

Løb indtrufne ualmindelig heldige Hø- og Kornhø-

ster, hvormed Naturen saa rundeligen har udstyret

dette Amtsdistrikt, hvorimod Indvaanernes Tænk-

somhed, Vindskibelighed og Foretagelsesaand kun

har havt ringe Deel i den fordeelagtige Stilling,

hvori Fædriften er kommen ved Periodens Slur-

ning. Men da Sandsen for Fremadskriden i den-

ne Retning dog nu er vakt, ligesom ogsaa enkelte

heldige Forsøg ere anstillede med Dyrkning af kun-

stig Eng og Indførelse afVexeldrift, saa maa Ud-

sigterne, hvad denne Ræringsvei angaaer, altid be-

tragtes som lovende i Fremtiden.

111. Afdeling

øm Jliovdtiften,

g 1.

Skovenes Tilstand iHedemarkens Fogderi er, ef-

terFogdensOpgivendemislig,dogafgiveAlmindings.-

skovene endnu det Fornødne til Huustømmer, Gjerdes-

fang og Brændeveed, samt endog noget til Salg.

Disse Skove eies af Almuerne med Undtagelse af

Skoven i Rommedals Alminding, der nu tilhører

et privat Interessentskab i Oudalen; men ligesom

ethvert Fælledsskab i Iordbrug ordentligviis er til

Hinder for en hensigtsmæssig og lønnende Drifts-

maasde,. saaledes vinder denne Sætning endog i

Styrke ved at anvendes paa Sameie iSkovbrug,

især naar Sameiet har en saa betydelig Udstræk-

ning og vid Forgrening„ som det her omhandlede

i enhver af Hedemarkens ngdety fordi Almeenim

teressen under dette Forhold altid ligger under i

Kamp med Privatinteressen.„ og Følgen bliver, at

der i bogstavelig Forstand opstaaer en Kappen om.

paa den meest hensynsløse Maade at ødelægge

Skovene.

gives der iøvrigt kun faa af nogen Betydenhed-

i dette Distrikt„ hvor Stkovdrift ikke hører hjemme

' som Hovedtitel-ting I Amtets østlige Distrikter

Solon Odalen og Østerdalen indtager Skov.drif-

ten derimod en høi Rang blandt Erh.vervskilderne.

Saaledes ere Skovene ide 2de fø.rstnævnteDi-,

sirikter af stor Udstrækning og af god vexterlig Be-

Af Hjemskosve tilhørende private Mætid,. '

skaffenhed, men meget medtagne af den i den se-

nere Tid stedfundne overdrevne Tømmerhugst. Om

Skovenes Tilstand isidstnævnte Distrikt ytrer Fog-

den sig saaledes: ”

"J Almindelighed maa man antage, at Sko-

vene iØsierdalen ere ibetydeligtAftagende, og staae

nu langt under den Værdi, de havde for 5 Aar

siden, hvortil Aarsagen fornemmelig maa søges i

alt for megen Tømmerdrift. En enkelt Undtagelse

har man i Storelvedalens Thinglag, hvorTil-

standen, efter Lensmandens Indberetning, antages

at være den samme som iAaret 1841. Jeg er

ogsaa tilbøielig til at antage dette, og søger Aar-

sagen hertil i den jevne Velstand, som der findes,

hvilken det igjen maa tilskrives, at Eiendommene

holdes samlede og for det meste udeelte gaae over

fra Fader til-Søn. Fremdeles er man ogsaa mere

maadeholden i- Skovenes Afbenyttelse og tænker

mere paa Fremtiden og Familiernes Conservation,

end paa den øieblikkelige Fordeel. Det er ogsaa

temmelig almindeligt, at man iStorelvedalen har

sluttet sig til den saakaldte Tømmerforening, hvis

Hensigt er at indskrænke Tømmerdriften og hæve

Priserne paa Trælasten, og man finder derfor nu

fortiden i dette Distrikt de største og bedst fredede

Skoveiendomme i Østerdalen."

ß 2.

Ifølge de af vedkommende Tømmermærkere

meddelte Oplysninger ere iPeriodens Løb følgende

QvantaBTømmer producerede til Salg af Løiten

og Rommedals Almindingsskove i Hedemarkens

Fogderi, nemlig:

iAaret 1841 755 Tylter til en Værdi af 3019 Spd.

— 1842 566 — - - — - 2267 —

- — ”1843 2246 - - - — - 7116 —

- -- 1844 3058 — - - — -14302 —,

'— 71845 3904 — - - — 719150 —
 

tilsammen 10,529 Tylter. 45,854 Spd.

Den netto Indtægt af denne Tømmerdrift

er ikke opgiven, men, efter hvad der er oplyst om

dette Forhold i de egentlige Skovdistrikter, kan

det med Sandsynlighed antages, at der ved denne

Næring er vundet en netto prervenue for Hede-

markens Fogderi af omtrent 2 Spd. pr. Tylt,

altsaa i hele Qvinqvenniet circa 21,100 Spo.

Skovprodukterne i,Solør og Odalens Fog-

deri bestaae, ligesom overalt i Amtet, af Gran og

Furen og afhændes for det Meste i raa Tilstand

til Lastehandlerne i Christiania og for en mindre

Deel til Lastehandlerne i Moss„ Frederiksstad og

Frederikshald. Endeel Tømmer afhændes ogsaa

til Sverige. I Fogderiet haves et Antal af 81

Sangbrug, hvoraf kun 2de i Vingers Præstegjeld



Hedemarkens Amt. 37

ere privilegerede. Af de Qvanta Planker og Bord,

som aarligen opskjæres paa disse Saugbrug, af-

hændes kun en ringe Deel til Udskibning, hvor-

imod det Øvrige forbruges i Distriktet. Efter de

fra Tømmermærkerne og andre ved Trælasthandelen

ansatte Betjente indkomne og asFogden oversendte

Fortegnelfer ere følgende Qvanta Tømmer pro-

ducerede i Solør og Odalens Skove, og i Pe-

riodens Løb bragte til Udskibningsstederne, nemlig:

 

1841 . . 22,455 Tylter.

1842 . . . 27,485 —

1843 . . 40,410 0-

8 1844 24,065 —

1845 . 31,334 —

tilsammen. . 145,749 Thlter.

Brutto Indtægten as denne Trælastproduction

antages efter de af Fogden meddelte Oplysnin-

ger at udgjøre i Gjennemsnit 331,- Spd. pr. Tylt,

foruden de til Sælgerne givne saakaldte Gratialer,

om hvis Størrelse dog Intet er oplyst. Den

netto Indtægt, der, efter Fradrag af Driftsoun

kostningerne, er kommen Producenterne tilgode, an-

tages at udgjøre 2 à 2; Spd. pr. Tylt.

Angaaende Skovprodukternes Art og Affær-

ning m. m. iØsterdalens Fogderi har vedkommende

Foged ytret sig saaledes: '

”De almindelige Skovprodukter ere Gran og

Furutømmer, som afsættes til Lastehandlerne i Chri-

stiania, Moss og flere Steder, samt for Tryssilds

Vedkommende for den største Deel til Sverige.

Ihvorvel Opgaverne vise, at der i de stdste 5Aar

skal være leveret et mindre Qvantum Udsalgs-

tømmer end i de næstforegaaende 5Aar, antager

jeg dog, at Tømmerdristen nu forceres i høiere

Grad end nogensinde tilforn. Herom vil man

overbevises ved at see hen til de 3 sidste Aars

Produkt. -

Følgende Uddrag af de fra Tømmermærkerne

modtagne Opgaver, som vedlægges, viser Omfan-

get af denne Virksomhed i det Hele:

I Aaret 1841 er leveret 16,426 Tylter 9 Stk.

— 1842 - - 19,390 — 5 —

— 1843 - — 36,870 — 11 —

— 1844 - — 32,958 — 5 —

' - 1845 - — 36,856 — l- —
 

Tilsammen . . 142,502 Thlter 6. Stk.

til en bruttoIndtægt af 453,762 Spd. 108 ß.

Naar fradrages Drifts-

omkostningerne med den

for disse ansatte Sum . 201,415 — 61 -

bliver netto Indtægten .252,347 Spd. 47 ß.

men herforuden er Producenterne tilflydt betydelige

 

 

sthlbrandsdalem

Summer ved de saakaldte Gratialer, som i de

sidste 2 à 3 Aar især ere forøgede, da man har

Exempler paa, at der ad denne Vei har været

givet indtil 3 à 3 Spd. 60 i Tillæg pr. Tylt for

Fuldtmaals-Tømmer (12toms) og derover. Med

Sikkerhed troer jeg, man ved Hjælp af Tillæg-

gene kan forhøie Netto-Beløbet til 300,000 Spd.

Af privilegerede Sauge findes ingen, men af

uprivilegerede eller saakaldte Bygdesauge, hvor man

alene tilHuusbehov forædler Lasten, en storMængde.

Antallet seer jeg mig ikke istand til at opgive, af

Mangel paa fornødne Meddelelser herom."

Efter det saaledes Anførte udgjør Værdien afdet

fremdrevne og solgteTømmer ininqvenniet circa

1,009,737 Spd. for det hele Amtsdistrikt, hvortil

endvidere maa lægges de udbetalte Gratialer, der

efter hvad Fogden i Østerdalen derom har ytret

kunne med temmelig Sikkerhed anslaaes i det

Hele til 150,000 Spd., og man feiler derfor neppe

ved at antage, at der i det omhandlede Tidsrum

er tilflydt Amtsdistrictet et btutto Udbytte afTøun

merdriften af circa 1,160,000 Spd.

5 -3.

Af Kul tilvirkes iHedemarkens Fogderi alene

saa meget, som ordentligvis tiltrænges i Distriktet,

hvorimod Tilvirkning af Tjære ikke engang ertil-

strækkelig for Behovet, medens det Manglende

heri erholdes dels fra Østerdalens og dels fra

I Solør og Odalen produ-

ceres ei heller Kul og Tjære til Salg udenfor Di-

striktet; men til de derværende Spigerfabrikkerle-

veres aarlig af Skovene 2000 à 2500 Læster Kul,

der betales med 84 à 96 ß. pr. Læst, hvoraf de

Z- Dele medgaae til Dækning af Drifts- og Trans-

port-Omkostninger.

I Østerdalens Fogderi produceres Tjære til

Distriktets eget Behov og for en ringe- Deel og-'

saa til Salg i Hedemarkem Af Kul tilvirkes i

søndre Østerdalen kun det Fornødne til eget For-

brug, hvorimod der fra Nendalen,Tønset og Tol--

gen Præstegjelde i nordre Østerdalen leveres ikke

ubetydelige Qvantiteter Kul og Brændeveed til

Røraas Værk og de derunder hørende i dette Di-

strikt værende Filialafdelinger.

Denne Leverance har, efter en fra Skovin-:

specteuren ved Røraas Værk, gjennem Fogden ind-

kommen Opgav.e, i Periodens Løb bestaaet i føl-

gende Skovmaterialier,. sc:

3. af Kul . . . . . . . . 56,090 Læsten

1). - Tømmer . . . . . 9-45 Tylter.

0. '- Bergsved . . . 475 Favne.

(1. - Rostbed . . . . . 1870 -

Den Indtægt, som heraf er tilslydt vedkommende-»

Almuer, er ikke opgiven, men efter de paa deslige-
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,Materi"alier i Almindelighed gjældende Priser-tam

tages samme at haveopløbet til omtrent 70,000 Sp.

5 4.

„Med, Hensyn til Spørgsmaalene omhvorvidt

andet Material end Træanvendes til Husebyge

ninger og Brænde; om Skovene ii Almindelighed

ere tilstrækkelige til Huusbrugx og i hvilken Grad

Transporten af Træmaterialx falder besværlig i

de forskjellige Egne, ere Forholdene fremdeles de

samme, som i min underdanige Beretning af 17de

December 1841 Afdeling lll Ö 4 omforklares, og

hvortil jegmaa henholde mig.

9" 5. ,

-Som Næringsvei betragtet hat Skovdriften

unegteligen været mere indbringende i de sidstfor'-

løbneZAarend i det næst foregaaende Ovinqven,

ninm; thi det af denne Erhvervsgren erholdte brutto

Udbytte kan nu anslaaes i det Mindste til 200000

Spds høiere end ved-Udgangen af 1840; men denne

momentane Fordeel er uheldigvis vunden paa Na-

tionalformuens Bekostning, li det Skovene Dag

for Dag ile sin Undergang imøde-. JDet er-nem-

lig saa langt fra, at deriAlmindelighed ved Drif-

ter tages-. foçrnuftigtiHensyn til Skovenes Repro-

ductionsevne eller at Tanken-er henvendt paa disse

Eiendommes Confervation ved forstmæssig Behand-

ling, atdjet tvertimod nu tildags ikke-er sjeldent,

at Skovene gaae i Handel og kjøbes tilover-

drevne Priser, ikke som tGrundeien.domm.e,- hvis

Værdi betegnes, efter hvad de aarligen kunne for-

vente af en deri nedlagtDriftscapitahmensom

en Vare, ved hvis Omsætning Kapital og Renter

paa een-Gang skal indbindes. Følgerne af denne

Mani,3der har grebet vidt om sig, og som kun

finder alt for megen Opmuntring i Tidsconjunc-'

turerne, ere høist beklagelige, i det Skovene meget'

hyppigen nedhugges forfode i alt Fald indtil Mi-'

nimum af de givne Dimensioner for Udsalgstøms

mer. Af den-ne Fremstilling vil naadigst erfares-,

at den Skildring af deher omhandlede Forholde,

som indeholdes i min foregaaende underdanigeBe-

retning, finder i forstærket Grad Anvendelse inær-

værende Tidspunkt, fordi der i den nu stedfindende

større Søgning efter Trælast, og deraf flydende

Forhøielse iPriserne paa samme, : ligger en uimod-

staaelig Fristelse for den mindre formuende og min-

dre eftertænksomme Skoveier til. at gribe en.øie-

blikkelig Gevinst og fasiholde Lykken i: dens ilende

Fart, ubekymret om, hvorvidt saadant Foretagende

kan bestaae med en velberegnet Oecocnomi i Frem-

1 tiden. -Men ihvorvel denne Skildring af Forhol-

dene i berørte Henseende e”ri sin Almindelighed

overeensstemmende med alle deromsindkomne Be-

retninger, bør jeg dog ikke lade uanmærket, at der

gives enkelte heldige Undtagelser fra Regelen, og

at; iSærdeleshed Storelvedalens Skoveiere have,

saaledes-som under denne Afdelings ß 1 er op-

lyst, givet et følgeværdigt Exempel paaen hen-

sigtsmæssig og fornuftig Behandling af deres Skove.

17 Afd elin g

øm Bergværiietdxisteen

s 1.

IHedemarkens Fogderi gives ingen Verg-

værksdrift, ligesom heller ikke nogen saadan Drift

i den sidstforløbne Femaarsperiode har fundet Sted

iSolør og Odalens Fogderiz thi det eneste Værk,

som i sin Tid var i Gang i dette Distrikt, nem-

ligiOdalens Jernværk, og som nedlagdes i1840,

er ikke senere optagetX Derimod visernordre Øster-

dalens Fjeldegne sig som Sædet for en temmelig

betydelig Virksomhed i denne Næringssyssel, i hvil-

ken Henseende bemærkes: at fortiden følgende æl-

dre Anlæg,) henhørende under Røraas Kobberværk,

nemlig:

1.Tolgens Sineltehytte i Tolgens Præstegjeld med

to Høiovne og 1 Garovn,

2. Lovise Smeltehytte i Tønsets P”ræstegjeld med

1 Høiovn og 1 Garovn,

3. Foldalens Grube i samme Præstegjeld, og

4. Drivsjø Smeltehytte i Neendalens Ditto med

2 Høiovne,

er endvidere iSlutningen af Aaret 1841 opdaget

iTronfjeldets østre Side en Kobbermalmanvis-

ning, Thronsgruben kaldet, af hvilken er indbun-

det.1800 Skpd. Kobbererts siden dens Opdagelse.

Slutteligen maa hertil føies det i. Tryssild Præ-

stegjeld beligggendeØiensjø Jernværk med 1 Smelte-

ovn og 1 Stangjernshammer.

s 2.

Ved under Nr. 117 at fremlægge Tabel over

Bergværksdrifien, maa jeg beklage, at den ikke er

affattet med fornøden Fuldstændighed, navnligen

forsaavidt som deri Intet indeholdes om det ved

Lovise Smeltehytre og Foldalens Grube forædlede

og indbundne Produkt, hvorom jeg savner enhver

Meddelelse Af samme Aarsag er jeg ogsaa fat

ud af Stand til at oplyse hvorvidt Forbediinger

maatte væie indførte ved fornævnte Værksanlæg

Imidlertid troer jeg dog at kunne antage, at Verg-

værksdriften nu er større, end ved Udgangen af

1840, og at den forøvrigt har vundet mere Op-

mærksomhed, hvorom ikke alene Throngrubens Op-

dagelse og Anlæg i den her omhandlede Periode

vidner, men hvorpaa ogsaa den Omstændighed sy-

nes at henpege, at der i sammeiTidsrum ikke er

udstedt mindre end 10 Muihingsbreve, nemlig 5
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paa Chromanviisninger i Tønset og Tolgen ”og52

paa Kobberanviisningeri Tønset, hvilke Sidste

dog sikke have fremkaldt nogen stadig Bergværks-

drift, Herimod stiller stg ”vistnok den Afmagt,

hvori Øyensjø Iernværk eller Blæsterbrug er kom-

men i Periodens Løb, i det sammes Produktion

i hele dette Tidsrum kun har bestaaet i 6 Skpd.,

Stangiern, saavelsom den Omstændighed, at der

ved Drivsjø Smeltehytte ikke er viist nogen Virk-

somhed i Qvinqvenniet; men herved maa dog be-

mærkes, at der aldrig har knyttet stg særdeles lo-

vende Udsigter til det nu saa godt som aldeles ind-

stillede Øiensjø Iernværk og at Uvirksomheden ved

Drivsjø Hytte kun er en Fortsættelse af dens Stille-

staaen i den næst foregaaendeFemaarsperiode. I

øvrigt maa jeg tilføie, at ligesom Thron-Grubens

Drift endnu er for ny og indskrænket til at kunne

ytre nogen synbar Indflydelse paa, og Ophjælpning

af Næringsveiene, saaledes ere ogsaa Udsigternetil

Anlæggets heldige Fremgang og ”Udvidelse for Ef-

tertiden temmelig uklare, eftersom Distriktets Verg-

mesters har ytret at denne Kobberanviisning maa

betragtes som et ”meget tvivlsomt Forsøgs-

arbeid e."

Paa Gaarden Pramhuus ,i Vingers Præste-

gjeld er i Aaret 1844 optaget et Kiselsteensbrud,

hvis Production er opgivet at være omtrent 300

Skpd., der er exporteret til Sverige. Indtægten

heraf, som, saavidt vides, er den eneste Fordeel, der

er tilflydt Distriktet ved Brydning eller Transport

af Mineralier, som ikkekunne henregnes til Me-

taller, har været høist ubetydelig og kan paa langt

nær ikke opveie de Fordele, som Driften af det

nedlagte Odalens Iernværk i sin Tid afgav. De

Indtægter, som tilflyde Indvaanerne iTønset, Tol-

gen og Reendalen ved Leverance af Kul og Træ-

materialier, og disses Transport, fornemmelig til

Røraas Kobberværk og de derunder hørende Etab-

lissementer i nordre Østerdalen ere derimod af ikke

ringe Betydenhed og maa fremdeles betragtes som

de af Bergværksdriften i dette Amt flydende væ-

sentligste Fordele; thi efter hvad der Under Afdeling

111 ß 3 findes anført er af denne Drift i Perio-

de”ns Løb formentlig tilflydt nysmeldte Præstegjelde

iØsterdalen en Indtægt af circa 70,000 Spd.,

der dog er noget mindre end den ved samme Er-

hvervskilde iAarene 1835-1840 indvundneSunn

7 Afdeling

· øm Labrililier og Ljaandværlwdrifd

ts 1. ,

Over de iAmtet værende Fabrik- og Industri-

anlægs Antal, Art og Produktion m. v. vedlægges

underdanigst en tabellarisk Oversigt sub. No. 17,

hvoraf naadigst vil erfares, at nogen Af- og Til-

gang i disse Anlæg vel-har ”fundet Sted i de sidsi-

forløbne 5 Aar, men at disse Frem- og Tilbage-

skridt ikke ere af saadan Betydenhed, at de egne

stg til videreOpmærksomhed. De væsentligste For-

andringer reducere sig nemlig til en Forøgelseaf 4

ikke ganske ubetydelige Teglværker og Redlæggelse

af 213 smaa Brændevinsbrænderier, samt at der

nu haves endeel færre Sangbrug end ved Udløbet

af næst forrige Periode. I øvrigt tilladerjeg mig

at bemærke, at den Omstændighed, at nysnævnte

Tabel ikke angiver nogen Kornmølle i Ringsaker

Præstegjeld, og at den tillige indeholder et mindre

Antal af disse Indretninger for Vang og Romme-

dals Præstegjelde, end det, der angives i min Ta-

bel over Fabrikvæsenet i næst forrige Qvinqvenniuun

ikke maa tillægges den Betydning, at flere af disse

Indretninger nu ere nedlagte eller at deres An-

tal er forlnindsket iet hertil svarende Forhold, hvor-

imod Differencen i nysmeldte Henseende alenehid-

rører derfra, at Man under Udarbeidelsen af nær-

værende Tabel har været opmærksom paa-:- hvad

der i hiin ældre Opgave er overseet - at kun de

Møllebrug skulle indtages i Tabellen, hvorpaa for-

males mere end 500 Tønder Kiorn aarlig.

S 2. '

Af ovennævnte tabellariske Opgave og af hvad

jeg forøvrigt har belnærket i foregaaende 6, vil

naadigst erfares, at der i industriel Henseende in-

tet almindeligt Frem- eller Tilbageskridt er gjort

i det sidste Qvinqvennium, og at Fabrik- og In-

dustrivæsenet saaledes fremdeles indtager et lavt

Standpunkt i dette Amtsdistrikt, naar undtages

Brændeviinsproduktionen, hvilken Haandtering bli-

ver alt mer-e og mere Gjenstand for fabrikmæssig

Drift. Det maa nemlig i denne Henseende be-

mærkes, at alle de i s 1 som nedlagte ommeldte

Brænderier vare ubetydelige, og henhørte for den

største Deel til de saakaldte Huusholdningskjedler,

samt at de ere remplacerede— vel af faa, men

saa betydelige og kunstmæsstge Apparater, at jeg

holder mig overtydet om, at B.rændeviinsproduk-

tionen i ikke ringe Grad er siegen i den stdste

Femaarsperiode, hvorom jeg, paa Grund af mang-

lende Materialier , vel ingen bestemt Oplysning

kan give, men Rigtighedenaf denne Anskuelse

turde dog fremlyse af den Kjendsgjerning, at der

i Grue og Vingers 1Praestegxelde (de eneste Distrik-

ter, hvor detindvundne Produkt er angivet for

begge Qvinqvennier) ikkun produceredes 22,200

Potter Brændeviin i Aaret 1840, medens Pro-

duktionen deraf i desamme Præstegjelde for Aaret

1845 er angivet til 87,500 Potter , ligesom her-
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ved endvidere maa bemærkes, at der alene i Rings-

a"ker, Næs og Vangs Præstegjelde er i det sidst-

forløbne Aar tilvirket 951,726 Potter Brændeviin,

og at dette uhyre Qvantum overstiger hvad der

af denne Artikel er tilvirket i ethvert af de fore-

gaaende 5 Aar„ er jeg saa meget mere tilbøielig

til at antage, som det netop er i de stdste Aar,

at de mere storartede og mere produktive Bræn-

derier ere oprettede, men at dette Fremskridt-, der

har sin Grund i Beskatningsprinciperne, ifølge

hvilke Productionen nødvendigvis maa foregaa i

en- stor Sk”a'la,1 ”hvis den ikke skal være forbunden

med pecuniairt Tab, kun saare lidet er skikket til

at- fremmeAlmeenvellet, synes ikke at tiltrænge

nogen nærmere Udvikling; Men bortseet fra Bræn-

deviinsproductionens Forøgelse og den dertil an-

givne naturlige ”Aarsag, hvilken man—mærkeligt

nok -- just havde paaregnet som virkende til det

modsatte Endemaal, er det vanskeligt at forklare

Grunden til den øvrige Stillestaaen i Fabrik- og

Judustrivæsenetz thi paa samme Tid som de locale

Forholde gjennem rige Skovtrakter, farbare Ind-

søer og betydelige Elvedrag synes at begunstige

Anlæg af Fabrikker og Manufakturer, har Di-

striktet i Periodens Løb været velsignet med-mere

end almindelig gode Aaringer, der maatte have

afgiver et ikke ringe Bidrag til de for deslige

Anlæg nødvendige Driftskapitaler, hvis Savn i

Perioden1835—1840, der sotn bekjendt ramme-

des af flere Misvextaar, netop er bleven anført

som en Grund til at der ikke i hint Tidsrum var

gjort noget Fremskridt paa Industriens Bane, men

hvilken Forklaringsgrund følgelig nu viser sig tem-

melig tvivlsom. Aarsagerne til denne Stagnation

være nu hvilkesomhelst, saa synes det dog i alle

Fald vist, at Tidspunktet for en større industriel

Virksomhed i Oplandene ikke kunde være fjernt,

naar man først turde gjøre sig Haab om, at der

ikke vil negtes dette Distrikt — mere end andre

Egne af Riget '-- Adgang til Byanlæg, og naar

det tillige turde forudsættes, at de projecterede

Planer til at'lette Oplandene Communikationen

med Søkysternegjennem Christianiafjorden, snart

maatte komme til Udførelse. Det er nemlig en i

Forholdene grundet Selvfølge, atligesom den Fo-

retagelsesaand og Fremadskriden i alle Retninger

og den Sammentrængen af større Arbeidskraft,

som nødvendigvis udvikler stg af en Mængde In-

dividers mercantile og sociale Samvirken inden

en snæver og- indskrænket Kreds, eller med andre

Ord , som-fremgaaer afoliv og Bynæringer,

ville ytre en mægtig Indflydelse paa Industriens

Opsving it et Distrikt som Hedemarken, saaledes

synes det ikke mindre klart, at Alt hvad der kan

formindske Udgifterne ved de raa Materialiers

Transport vil virke gavnligt tilJndustriens Fremme.

ß 3.

Overalt i Amtsdistriktet haves et tilstrækkeligt

Antal af duelige Haandværkere, og kun i Hofs

Præstegjeld angives Mangel paa en enkelt Classe

af disse, nemlig Sadelmagere. Der gives imid-

lertid ingen Haandværker, som har etableret Værk-

sted, hvorfra Udsalg i en større Maalestok skeer

til fremmede Distrikter; thi at der hist og her

gives nogle f. Ex. Snedkere, som ved Siden af

bestilte Arbeider tillige forfærdige enkelte Produkter

til Udsalg, er Noget, som intet Beviis indeholder

for en i større Skala gaaende Haandvæ.rksdrift;

tvertimod viser denne Næringssyssel stg endnu

temmelig ambulatorisk, forsaavidt som den jevnligst

foregaaer — ikke i Arbeiderens Bolig men i de

Folks Huse, hvorfor der arbeides. Det Anførte

viser ikke destomindre, at den vistnok ikke betyde-

lige Mangel paa duelige Haandværkere, hvoraf

saavel Østerdalen som Solør og Odalen for en

Deel leed ved forrige Qvinqvenniums Udløb, nu

er hævet, og naar hertil kommer, at de Haand-

værksdrivende paa de fleste Steder nogenlunde

holde Skridt med Tidens Fordringer, maa det er-

kjende-s, at der ingen skjellig Grund haves til Anke-

overHaandværksdriftens nu værende Standpunkt.

71. Afdeling

øm Knæ-ungern

5 1.

Huusstiden bestaaer fornemmelig i Forfærdi-

gelse af linnede og uldne Tøier samt almindeligt

Boskab og Agerdyrkningsredskaber, hvormed begge

Kjøn sysselsætte sig, idet Qvindekjønnet beskjæftiger

sig med den første og Mandkjønnet med den an-

den Green af Huusfliden. Det Sidstes Virksom-

hed i nysmeldte Retning er af mindre Betydenhed

og staaer paa samme Standpunkt som forhen.

Mængden af de tilvirkede Uld- og Linnedstoffer fyl-

destgjør derimod Behovet overalt, maaske med Und-

tagelse af Søndre Østerdalen, fornemmelig Aamodts

Sogn og Elverums Præstegjeld, hvor Smagen

for Luxus synes at sætte Huussliden tilbage og

forlede begge Kjøn til unødvendigt Brug as uden-

landske Klædningsstoffer. J Hedemarkens Fogderi

afhændes endog en ikke ringe Deel af det Tilvir-

kede udenfor Distriktet. Det er imidlertid ikke alene

med Hensyn til Mængden af disse Huusfiidens

Frembringelser, hvori Bomuldsgarnet nu spiller en

temmelig betydelig Rulle, at Indvaanere i Hede-

markensFogderi udmærke sig, men ogsaa fordi det

Tilvirkede, saavel Vadmel som de finere Tøiet
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2'7(Ver)c'”ener af Uld og Bomuld) efterhaanden tilta-

ger i Godhed-, Smukhed og Elegants. Disse

Fremskridtsgrunde sig vistnok i den Omstændighed,

atPriserne paa Bomuldsgarn alt mere og Mere

ere fald-ne,-formedelst de i den senere Tid hertil-

lands oprettede Bomuldsspinderi-ny men de maa

formentlig ogsaa tilskrives den mere dannede Classe

af Qvindekjønnet, der ved sine i de stdste Aar

udviste Bestræbelser for en Fremadskriden i den

her omhandlede Retning synes at have forplantet

denne voxende Induftrisands til de lavere Sam-

frtndsclasser.

" ß 2.

Fiskeri er næsten overalt i Amtsdistriktet ube-

tydeligt, og har ikke i de stdste 5 Aar været no-

gen Forandring underkastet. Grunden til at denne

Binæring er saa ringe ligger dels i mindre fuld-

komne Fiskeredskaber, der fornemmelig bestaae i

Næt svg·Rrrser-, medens Brugen af de til Fiske-

fangst iElvedragene saa hensigtsmæssige Flrrekroge

endnu næsten er ubekjendt, og dels deri, at Am-

tetsIndsøer og Elve ikke iAlmindelighed ere me-

get fiskerige, hvilket navnligen er Tilfældet med

"Mj'øse-n, saavelsom den Deel afGlommen og dens

'Bielve, der har sit Løb gjennem søndre Østerdm

len, Soløer og Odalen, hvorfor ogsaa kun en-

keltePsøgeBeskjæftigelse ved Fiskeri, og selv de,

der-paa Grund af deres Eiendommes Beliggenhed

ved-1 Indsøer og Elve sysselsætte stg paa denne

Maade, fange neppe saa megen Fisk, som fornø-

diges til Huusbehov. I nordre Østerdalen haves

derimod bedre Adgang til Fiskeri af forskjellige

Arter, saasom Sik, Ror, Ørret m. Fl., hvoraf

endog-en Deel ftskes til Salg.

Jagten er ligeledes af ringe Betydenhed, for-

nemmelig i Hedemarken, Soloer og Odalen, hvor
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der hovedsageligen alene as Lyst eller til Fornøielse

drives en ubetydelig Hare- og Fuglejagt. I Øster-

dalen er derimod Jagten af mere Qetydenhed; thi

her findes ikke alene Elsdyr og Reen, de Første i

søndre Østerdalen og Reendalen og de Sidste i

nordre Øste1'dalen, og af begge Dele skydes nu og

da enkelte Dyr, men ogsaa en betydelig Deel Fug-

levildt, nemlig Rype, Aarfugl, Tiur og Hjerpe,

der i Almindelighed fanges i Snarer og tilsine

Tider i saadan Mængde, at store Partier deraf 3

udføres og sælges paa Grundset Marked,i Trønd-

hjem, Nøraas, Christiania og andensteds I de

to stdste Aar har Fangsten imidlertid været ringe,

hvortil Aarsagen er at Vildtet enkelte Aar søger

hen til andre Egne. Iagten efter Rovdyr er over-

alt ubetydeligz den synes imidlertid at være størst

i Soloer og Qvalen, hvor man fornemmelig for

Skindets Skyld jager efter Ulv; men det er at

haabe, at de ved Lov af 4de August f. A. bestemte

høiere Præmier for Rovdyrs Fældelse ville virke

hensigtsmæssigere til Udvidelse afIagten efter disse

Dyr, ligesom Man forøvrigt lover stg gode Frug-

ter af den i nysnævnte Lov foreskrevne Fredning

af nyttigt Vildt.

ß 3.

Den eneste Fragtfart af nogen Betydenhed er

Dampskibsfarten i Mjøsens Farvand, der nu har

overtaget næsten al den Varetransport, som for-

hen besørgedes af Qaadførere mellem Minde i

Eidsvold og forskjellige Steder langs Miøsens

Bredder, ligesom den stadigen virker til Udbredelse

af en heldbringende og livlig Rørelse i den indre

Trafik og Færdsel. Denne Fragtfart er derfor

ogsaa særdeles lønnende for Interessenterne, hvor-

om følgende Opgave over dens Status i de sidste

5 Aar afgiver nærmere Forklaring.

 

 

 

     

Brutto Indtægt. sJ ,fl Q

74 ti 184.1117 ”1

For Befor- ) " , , . retto

dring af Pas Af Vare- kæstnmgør Udbytte.

sagerer. fragæm m' v'

Spo. ß. s Spo. ß. Spo. ß. Sød. ß.

1841 . . . 4,227 66 957, 62 3,515 21 1,669 107

1842 . . . 4,421 38 1,367 17 4,078 22 1,710x 33

1843 . . . 4,228 - 1,500 - 3,378 110 2,3491 10

1844 . ., . . 3,985 56 1,734 56 3,483 88 2,236 24

1845 . . . . 4,122 431,546 252,737 90 2,982 58

= 20,984 43 7,105 4017,193 91 10,895s 112 
Heraf fremgaaer, at saavel Befordringen af

Passagerer som Varefragten er temmelig betyde-

lig, og at Driftens RettotUdbytte har i Gjennem-

snit beløbet sigtil 2,197 Spds 4673 ß. aarlig, der

forrentet den i Dampskibs-Entreprisen indskudte

Sum 17,000 Spd.. med circa 12 pCt. aarlig.

  
Hvad Landtransporterne angaaer, da ere disse

af ringe Betydenhed saavel i Hedemarken som i

Solør og Odalen, hvor de fornemmelig bestaae

i Frembringelse af de Varer, hvormed Landhand-

lerne forsyne sig fra Ch1'istiania, hvilken Befor-

' dringsmaade dog kun benyttes i førsinævnte Di-

6
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strikt paa den Tid af Aaret, nemlig om Vinteren,

da Dampskibsfarten ophører.

I Østet'dalen have derimod Landtransporterne

en større Udstrækning, i det de, foruden at be-

nyttes af Landhandlerne, tillige omfatte saavel be-

tydelige Kjørsler fra Røraas Kobberværk som Færd-

sel med en Mængde Sild og andre Fiskevarer fra

Trondhjem til Tønset og Grundset Marked.

Jndtægterne ved disse Kjørsler, hvis Størrelse

jeg ikke seer mig istand-til at kunne opgive, til-

falde fornemmelig Tønset ogTolgen Præstegjelde

og for en Deel ogsaa Qvikne, hvor Færdselen er

tiltaget i samme Forhold som Oparbeidelsen as

den gjennem dette Præstegjeld anlagte nye Hoved-

vei er skreden fremad. Den almindelige Mening

gaaer i øvrigt ud paa, at disse Landtransporter,

der optage megen Tid, Hesiekrast og Furage, kun

afgive ringe sand Fordeel.

5 4.

Handel drives gjennem Landkræmmerier, hvor-

af fortiden haves følgende Antal:

iHedemarkens Fogderi. . . 6

- Soløer og Odalen . . . . 12

og deriblandt 9 paa Kongsvinger, hvor

følgelig Antallet nu er forøget med 4

siden Udløbet af den foregaaende Fem-

aarsperiode.

ogiØsterdalen. . . . . . . . . . 5-

tilsammen. . . 23

hvortil endvidere kommer 2 Høkere og Marketem

tere i Kongsvinger Leir. Disse Landkræmmerier

angives at være i god Drift, dog antager Fogden

i Soløer og Odalen at Landhandlerierne i Grue,

Hof og Odalen ere mere indbringende end de

Kongsvingerske.

kræmmerierne i Østerdalen og den Indflydelse de

fortiden ytre paa Distriktets oeconomiske Velvære, '

har Fogden bemærket følgende:

”Næsten overalt er det Tilfældet, at disse

Landhandlere hjembringe og falbyde forskjellige

Slags forhen ubekjendte Fabrik- og Manufaktur-

varer, fine Vine, samt al Slags Flitter, som først -

kjøbes af den mere Formuende, siden af den Rin-

gere og endelig af den arbeidende Classe; for

Samtlige bliver det Ene en Fornødenhed efter det

Andet, indtil Erhvervskilderne blive ntilsirækkelige

og Armod og Fattigdom samt Familiers og In-

dividers Undergang paafølge. Man maa iSand-

hed blues, naar man med Alvor betragter Bon-

destandens Levemaade paa slere Steder i Østerda-

len nu og i Fortiden. Den forrige Simpelhed

synes reent at forsvinde og en ganske paafaldende

Luxus synes alt mere og mere at udbredes. Føl-

Angaaende Forholdet med Land-*

gerne ere vel endnu ikke indtraadte og blive maa-

skee borte saalænge som Dislriktets Rigdomskilde,

Skovene, slorerer; men desværre de udeblive ikke,

og blive maaskee dobbelt følelige, naar de komme.

Mest paafaldende er Levemaaden i søndre Øster-

dalen,' hvor Handelen med det Overdaadige især

synes at florere. Ja! selv i det afsides liggende

Tryssild, hvis Beboere stedse have Udmærket sig

ved Simpelhed, synes Sæder og Skikke ligeledes

ganske at være forandrede. Til Exempel anføres,

at man ogsaa der sløser bort sinejPenge paa fine

kostbare Vine, saasom Champagne, Portviin og

Madera, hvormed deres Landhandler forsyner Byg-

den. Paa min Thingreise didhen for saa Dage

sden erfarede jeg at der af første Slags blev for-

tæret iDusinviis. Denne Gang var det vel nogle

af de mere formuende Bønder fra Elverum, som

trakterede, men paa Forespørgsel-blev det mig sagt,

at Bygdens Egne heller ikke tage i Betænkning

paa lignende upassende Maade at anvende deres

Penge. Et andet Exempel blev mig opgivet paa,

at endog en Arbeidsmand havde anvendt 1 Uges

Fortjeneste paa en Flaske Champagne. Hvortil

saadan Yderlighed vil lede, er ikke vanskeligt at

indsees Jeg siger derfor, gid vi i dette Distrikt

vare af med alle Landhandlere. En enkelt as

Elverums Landhandlere skal aarlig omsætte Varer

for 30 til 50,000 Spd. Antager man nu at ß

Part deraf anvendes til Overdaad, saa faaer man

alligevel det forbausende Resultat, at nemlig 6 à

10,000 Spd. aarligen bortka.stes, eller ilde anven-

des. Saa galt er det ikke overalt i Disiriktet,

men Ondet griber om 'sig og kan snart blive in-

curabelt. Lensmanden i Tønset omtaler Nødven-

digheden af der paa Stedet at faae nok en Land-

-handler, for at aabne Conturrencen; jeg beder

Gud bevare os herfra. Hvad Rødvendighedsvæ

rer betræffer, saa har Loven as 8de August 1842

aabnet Concurrence god nok; Luxusvarerne til-

trænge ikke Concurrence, men maa gjerne vedblive

at være dyre. Den nu værende Landhandler paa

Tønset handler nu godt,saa at sige alene med Nød-

vendighedsvarer; men oprettes nok et Landhand-

leri, maa Handelen udvides til mindre nødvendige

Varer. Alle Distriktets øvrige Landhandlere sidde

i god Rørelse og en af Elverums driver en Han-

del, ligesaabetydelig som slere at Christiania større

Kjøbmænd.u

Denne Skildring er vistnok intet mindre end

glædelig, i det den synes at aabne Udsigter til en

maaske ikke aldeles ugrundet Frygt for, at det

simpleBrændeviins Bandlysning fra By og Bygd

vil forlede Menigmand til iFremtiden at søge

Erstatning hel'for""i finere og ”kostbarere Beruselses-
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midler, saasom Druebrændevin og Vine; men

ihvorvel jeg med Fogden antager, at Landhandle-

rierne for en Deel bidrage til at udbrede Smagen

for Luxus og et forfinet Livs Nydelser, hvorved

Menigmgnd ofte forledes til, Uden fornuftigt Over-

læg, at anvende sine Penge til Indkjøb af und-

værlige Varer og Overdaadigheds Flitter, forme-

ner jeg dog, at de paaankede Udskeielser i denne

Retning, der efter Skildringen alene foregaa i de

sydligste Egne af Østerdalen, maa betragtes som

temporaire i det de hovedsageligen ere udsprungne

af de nuværende for Tømmerdriften særdeles gun-

stige Tidsconjuncturer, hvorved betydelige Penge-

summer ere komne i Omløb blandt Almuerne, som

deri have fundet en Frisielse til Vellevnet og Over- ,

daadighed over alle fornuftige Grændser; men

naar denne Kilde standses eller formindskes, hvil-

ket vel kan hende, skjønt det af andre Grunde in-

genlunde vilde være ønskeligt, vil Fristelsen og Ad-

gangen til at fortsætte det begyndte luxuriøse Lev-

net uden Tvivl bortfalde, og Menigmand vende

tilbage til sin forrige Tarvelighed i Sæder og

Skikke. Ifølge denne Anskuelse, og iBetragtning

af, at Handelsinstitutionen, ikke mindre end enhver

anden nyttig Samfundsindretning, vil kunne give

Anledning til Misbrug, kan jeg vel ikke tiltræde

den af Fogden udtalte almindelige Fordømmelses-

dom over Landhandlerierne, men jeg nærer paa

den anden Side heller ikke i Almindelighed nogen

Sympathi for en Forøgelse af deres Antal, fordi

de kun lidet ere skikkede til at lette Afsætningen

as Landmandens egne Produkter og at fremme en

gavnlig Tuskhandeh hvilket Gode formeentlig alene

vil kunne opnaaes ved Anlæggelse af Handels-

pladse eller Kjøbstæder i Amtsdistriktet. Denne

Mening har jeg allerede ved foregaaende Leilighe-

der udtalt og in 8118646 i Forestillinger til Fi-

nants-, Handels- og Ald-Departementet af 3die

December 1838, 30te Iuli 1841 og 26de Januar

1842 om Oprettelse af 2de» Kjøbstæder i Amtet,

uden at jeg ved den,senere- udkomne Lov om Han-

delen af 8de August 1842 er bleven motiveret til

at forandre mine Anskuelser idette Punkt, thi den

Frigivelse af Handelen med Nødvendighedsvarer i

Landdistrikterne, som hjemles ved bemeldte Lovs ss

14, 15 og 16 har ikke afhjulpet og vil efter For-

holdenes Natur formeentlig heller ikke kunne af-

hjælpe Savnet af almindelige Markedspladse, fordi

saadan sporadisk og ambulatorisk Handelsvirksonn

hed ikke i sig selv besidder noget Element til at

fastholde sin Opgave, forsaavidt som denne skulde

bestaa i at surrogere Kjøbstæder, og fordi en ind-

skrænket Handelsrørelse ikke kan forenes med Land-

bonæring, der under disse Omstændigheder maa

blive Hovedsagen, medens hin Virksomhed kun bli-

ver en Bisag. 4De fra Fogderne indkomne Beret-

ninger samstemme derfor ogsaa i det Plinkt„ at

den her omhandlede Art af Landhandel ikke i den

senere Tid er forandret eller skreden fremad„ men

at Loven af 8de Angnst 1842 kun har bevirket,

at den forhen forbudne, men ikke destomindre (16

193010 siedfundne Handel nu foregaaer i en lega-

liseret Form, hvilket er et Gode, som skyldes

Loven, og det eneste som fornuftigvis kunde attraaes

Forøvrigt tillader jeg mig, hvad den Handel an-

gaaer, som Alntets Indvaanere drive med egne

Produkter, underdanigst at henvise til Afdeling l

ß 7, Afdeling ll 8 4 og Afdeling lll 5 2, hvor

denne Handels Beskaffenhed, Frem- og Tilbage-

skridt, naadigst vil findes oplyst. Den Handels-

rørelse og Vareomsætning, som foregaaer paa

Grundset Marked i Elverums Præstegjeld, er bety-

delig og af stor Udstrækning, men til hvilken Ca-

( pitalværdi denne Omsætning aarligen kan have be-

løbet sig, seer jeg mig paa Grund as manglende

Oplysninger, ikke istand til at opgive, ligesom jeg

heller ikke tør ytre nogen bestemt Mening om hvad

enten Handelen dersteds har været i Af- eller Til-

tagende eller om den ingen Forandring er under-

gaaet i Qvinqvenniet, hvilket Sidste jeg imidlertid

antager at være sandsynligst.

Endelig tilføied, at Antallet af Gjæstgiverier

udgjør:

i Hedemarkens Fogderi . . . . . 15.

i Soloer og Odalens Fogderi . . . 18.

og i Østerdalen . . . . . . . . . 20.

tilsammen . . 53.

hvoraf de Fleste alene holdes for Reisende, hvis

Antal ikke er saa stort at denne Næring kan iAl-

mindelighed afgive synderlig Fordeel for Besidderun

711 Afdeling

øm Tilstanden i Almindelighed.

g 1.

Til nærmere Bedømmelse afOeconomiens al-

mindelige Standpunkt inmtsdistrictet, skal jeg nu,

i Overenssiemmelse med den naadigst udfærdigede

Instruxiom underdanigst meddele følgende Oplys-

ninger:

11. Efter de fraFogderne modtagne Indberetninger

aflønnes Tjenestefolk og Dagarbeidere saaledes:

3. i Hedemarkens Fogde1i:

for en Tjenestekarl, aarlig Løn 13 à 16 Spd.

- en Tjenestepige ligesaa . . 10 53112 —

- enisimpel Dagarbeider fo1-

uden Kost, daglig fra .6 8 til 12 ß.
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13.

Hedemarkens ' Anit.

1). i Soløer og Odalens Fogderi:

foren Tjenestekarl, aarlig Løn 163 18 Spd.

en Tjenestepige ligeledes. .12à13—

en simpel Dagarbetder efter

de forsksellige Aarstider for-

uden-Kost daglig fra . .- .

0. l Østerdalens Fogderi:

for-en Tjenestekarl, aarlig Løn 20 à 25 Spd.

- en Tjenestepige - ' 851 10—

- en Dagarbeider, efter Aars-

tiden, og paa Leierens Kost,

daglig '. . . . . . 8 til 24 ß.

I forestaaende Opgave er Tjenestelønnens fulde

Beløb anført; men Aflønningen skeer ordentlig-

vis i det hele Amt dels-med Penge og dels

med Klæder, hvilke Sidste kunne i Gjennemsnit

ansættes til 8 Spd.aarlig for hver Person.

Efter Instruxens Indhold vedlægges følgende

særskilte Tabeller:

No. 71 over thtnglyste og aflyste Panteheftelser

m. m. for hvert Aari Qvinqvenniet.

1- IslloverBygdemagasinernes Tilstand ved

Udgangen af Aaret 1845.

) 17111 over Længderne af de offentlige Veie

. i Amtet.

Med Hensyn til de 2 sidstnævnte Tabeller bemær-

kes:

1.at følgende Bygdemagafner ere iPeriodens

Løb hævede, nemlig:

3. Magasiner for Hoffs Hovedsogn alle Ved kgl.

8 til 16 ß.

1). f— -AasnæsAnnexsogu iesol. as4

o. — -Vaaler — Sep.1843.

11. — tAamodts Hovedsogn ved konge-

lig Resolution af21de October 1844.

'6. Magasinet ved ytre Reendalens Hovedsogn

ved kongelig Resolution af 24deDecembet

1844. '

k. Magasiner ved øvre ReendalenssAnnep

sogn ved samme Resolution.

3. Magasineti ved Lilleelvedalens

, Hovedsognsifølge kongl.

Tyldalens Relsol. af23

HovedsogniIIuni 1845.

- ' TønsetsHovedsognifølge

FinantsDepartementets Meddelelse i Skri-

velse af 29de December 1845. '

2. at Oparbeidelsen af den anlagte nye Hoved-

vei gjennem Tønfet og Qvikne Thinglage

vel er skreden fremad i de sidste 5Aar, men

ikke endnu aldeles fuldført, hvortil Aarsagen

fornemmelig ligger iden almindeligeMangel

af sast ansatte Civilingeniører og dernæst i

de specielleOmstændigheder, der periodisk har

1foranlediget Arbeidets bratte Standsning for-

11 — ,
. .-

1. —

,medelst Umuligheden af til enhver Tid, naar

saadantpaakrævedes at kunne ved privat En-

gagement erholde nogen duelig for Faget theo-

retisk ogpraktiskuddannet7Mand til technisk

Bestyrer af Veianlægget, hvorom Amtmand-

skabets Correspondence med det kongelige In-

stits- og Politi-Departement indeholder nær-

mere Oplysning.

I Perioden-3 Løb ere iøvrigt ingen ny

Vei anlagt eller oparbeidet, skjønt flere saa-'

danne Anlæg ere paatænkte og befundnehem

stgtsmæsstgez men denne Stagnation er væ-

sentligen fremkaldt ved Bestemmelserne iLov

af28de Iuli 1824 Os 11, 12 og 13 om Veirode-

inddelinger, hvorefter ethvert Iordbrng skal til-

deles et bestemt Veistykke til Vedligeholdelse,

hvilket Lovbud stiller stg hemmende iVeien for

ethvert Fremskridt i den ommeldte Retning,

saaledes-som i min underdanige Beretning

af 17de December 1841 nærmere oplyses og

hvortil jeg maa henholde mig.

0. Ifølge indløben Beretning fra Directionen for

den ifølge kongelig naadigst Resolution af 5te

Mai 1835 oprettede Sparebank for søndre He-

demarkens Distrikt befandtes Bankens Status

ved Udgangen af Aaret 1845 saaledesr

Bankens hele Fond bestod i '

3. Udlaan mod 349 Vexelobligationer og teste-

rende Renter . . .,12305 Sp. 4Jß.

i).Cassebel)oldning . 514 --601 -

tilsammen . . 12,819 Sp. 4,165ß.

Af dette Fond var opført paa Folio som Ind-

skydetne tilhørende 11,545 Spd. 987243, hvor-

imod Bankens ved Overskud vundne egen Eien-

dom udgjorde til samme Tid de øvrige 1273

Spd. 86313- ß.

Endvidere er, ifølge høieste Resolution af

22de November 1845 oprettet en Sparebanki

Hofs Præstegseld, men denne Indretning var

ved Periodens Slutning ikke kommen i Virk-

somhed. .

I Amtsdistrictet haves 2de private Brand-

forsikrings-Indretninger, nemlig en i Ræss og-

en i Ringsaker Præstegjeld. Fra Reg.nskabs-

føreren for førstnævnte Brandforsikring er ind;

løben en Oversigt af sammes Status den 24de

Iuni 1845, hvorefter Indretningen paa den

Tid havde en Cassebeholdning af 1474 Spd.

samt Brandredskabet ttl en Værdi af 600 —

tilsammen . . 2074Spd.

I Periodens Løb har Indtægten i

det Hele beløbet stg til . 1114 Spd.

hvorimod Udgifterne til
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Transport . 1114 Spd.

Brandhjælp og Lønnin-- ,

ger m.-m. andrage .- . 826 --ck

følgelig er i dette Tids-

rum”kommen Indretnin- . -

gen stilgode . . . 288 Spd.2”

Med Hensyn til sidstnævnte B1'andfoi'sik1'ing

har Fogden i Hedemarken indberettet, at As-

surancesummen udgjør 360,700 Spd., og at Indz -

retningen havde ved Udgangen af Aaret 1845

et Fond af 2186 Spd.., der var gjort rente-

bærende, dels efter Panteobligationer og dels

”efter andre Gjeldssorskrivelser.

1). Som ydermere Bidiagftil Bedømmelse af de

Udgangen af den sidstforløbne Femaarsperiode

har jeg endvidere indhenter Oplysninger om

efternævnte Gjenstande, der indeholdes ihos-

følgende Tabeller:

No. lX ovei Folkemængdens Srilling den 31te

December 1845.

- X - behandlede Gjeldssager ved For-

ligelsescommissionerne.

- Xl - afholdte Auctioner over udexeqve7

ret Gods.

Xil - Nestancer afSkatter og offentlige

Udredsler.

7011 - Antallet af Fattige og Udgifter

til Fattigforsørgelsen.

Disse af Distriktets Sognepræster, Forligelses-

commissioner, Sorenskrivere og Fogder i tabel-

larisk Form meddelte Oplysninger ere, saavidt

skjønnes kan, iAlmindelighed paalidelige og

affattede med ønskelig Nøiagtighed.

5 2.

Ved at see hen til Ræringsveienes Statistik

i det sidst forløbne Qvinqvennium og ved at sam-

menligne disses Standpunkt i Slutningen af Aa-

ret 1845 med den Stilling de indtoge ved Udgan-

gen af Aaret 1840, kommer man til det glædelige

'Resultat, at Tilstanden betydelig har forbedret sig.

De 3de Hovednæringer, Iordbrug, Fædrift og Skov-

drift have nemlig givet et langt større Udbytte i

dette Tidsrum end i den næst foregaaende Fem-

aarsperiode, hvilken lykkelige Omskiftning næsten

udelukkende har sin Grund i de indtrufne gode

Korn- og Høhøste, samt i de forhøiede Priser paa

Trælast, hvoraf Følgerne have viistX sig i en jevnt

tiltagende Velstand og større Rørelse i Nærings-

livet. I tommerciel og industriel Henseende spo-

res derimod liden eller ingen Fremgang iPerio-

dens Løb, naar undtages at store kunstmæsstgen

indrettede Brændeviinsbrænderier ' efterhaanden ere

anlagte, iSærdeleshed 1HedemaikensFogderi,

og at Pioducttonen açf Brændeviin ekke ubetydettgen

er forøget, men i hvilkenG:r:ad” detteserskeet,:og

hvilke Indtægter derved elet1xifabdneProducenterne,

ha1 jeg ikke seet migistand1il ax: kunne opkyfe,-anan'

gel paa andre stattstiske OplysningeromedenneIn-

dustrigren, end de····ufuldstændigeog nnndretilfreds

stillende, der findes i Tabel No. 7.

Et ubedrageligt Vidnesbyrd om den Indfly-

delse, som Næringsveienes Ftemgang og Tiltagende

har ytiet paa Samfundets oeconomiske Tilstand

og Velfærds Anliggender ligger forøvrigt iden

Statistik af Gjeldsforholdene, som indeholdes ide

folan nævnte Tabeller No. X, Xl og Xli. Ved

statsoeconomifke Forholde i Amtsd'i'st'rik"t"et""'ved"'””""'"Sa?nmen.hold af disse med de ( 1841 undenduntgst

afgivne lignende Tabeller vil saaledes naadigst er-

fates, at den skiftede Gjeld og de under Inddrivelse

komne Fordringer havde i Aaret 1840 opnaaet føl-

gende Standpunkt i det hele Amt, sc.:'

7646 Gjeldsforlig for et samlet

Beløb af . 272,082 Sp. 41ß.

5484 Executioner . . . . 100,554 - 36-

618 tvungne Auctioner for et

samlet Beløb af . . . .'

Skatteresiancer

medens Status i berøtte Hen-

seende befandtes i Aaret 1845

saaledes:

afsluttedeGjeldsfotl1g4311for en

samlet Sum af . . .

afholdte Executioner 3194 .

— Auctioner 200 . . . 20,248 - 97-2--

Skatterestancer . . . . 13,407 — 23 -

I de stdste 5 Aar er altsaa Gjelden formindsker og

Formuen forøget i følgende Forhold-

efter Forligene med . . 128,701 Spd. 96 ß.

- Execution-eine . . . 67,618 — 444-

Auctionerne . . . . 22,440 — 505-

- Restancerne . . . . 13,936 — 65313--

hvilken Stigen i oeconotuisk Velvære maa, som foran

bemærket, ansees som en Følge af Næringsveienes

Udvidelse og heldige Fremskridt i det omhandlede

Tidsrum.

Efter Tabel No. X befandtes Amtets Folke-

mængde den 31 December 1845 at være 87,245

Individer, medens Status den 29de November 1.835

var 79,616, hvoraf altsaa følger, atFolkemængden

eltDecenniet forøget med7629 eller 9:21- pCt. Ligesom

Forøgelsen har været størst i det stdste Qvinqvem

nium nemlig 4234,'saaledes tyder ogsaa denne Om-

stændighed hen paa heldige Tidsconjuncturer, hvil-

ket Resultat ligeledes viser sig ved Sammenligning

mellem Opgaven i 1841 af Fattigforsørgelsen og

de Oplysninger om denne Gjenstand, som indehol-

42,689 — 28-

27,343 — 89 -

”143380 — 65 -

32,935 - 111H-
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des i Tabel No. 1111, hvorefter de Fattiges An-

tal ved Qvinqvenniets Slutning var formindsket

med 1398 Personer. Udsigterne til en lysere Frem-

tid, hvorom jeg imin underdanige Beretning af

17de December 1841 vovede at udtale mig, ere saa-

ledes i Virkeligheden nu stadfæstede, og jeg til-

føier slntteligen det Ønske, at Distriktets Indvaa-

nere ville, med fornuftig Oeconomi, benytte de Rig-

domskilder, som Nutiden tilbyder dem, og at de,

saavidt det ligger inden deres Omraade, ville skride

frem paa Vindskibelighedens og Industriens Bane

for derved at danne sig et Værn mod de Ulemper,

fom en Omskiftning af Tidsforholdene maatte

medføre.

Kjonerud den 14de Deeember 1846.

Underdanigst

F. H. J. ,Heidmaun.
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Tabel

over Længderne af offentlige Veie i Hedemarkens Amt.

, Hovedveie. 1Bygde-Kjøreveie. Rideveie. ' Summa. ———

l .
'

Thmg agene Miles Alen. Mile. Alen. Mil-242118314 Mile. Alen. Anmærkning.

Hedemarkens Fog-

deri. .

Næs ........ . 7 - 4 19,380 - - 4 16,380 Af de i denne Tabet op-

Ningsaket. . . . . . 3 7,417 15 6-221 - - 18 13,638 førte Veie, vedligeholdes føb

Vang ...... . . 2 ) 39 11 519 - - 13 049 gende Strækninger af Amts-

Stange . . . . . . . 3 6180 4 11,864 - - 8 49 veikassen, overensstemmende

Nommedal . . . . . 1 12,268 4 12,107 - - 6 6,375 med Lov af 28de Juli 1824

Løiten . . . . . . . . 1 15,627 5 3,191 - - 7 818§ 3:

' ' .'St T· .1M"3612A.

Soløt og Odalens JJAatJlJZAthIglE 3113: 3

Fogderi. c.-Storelvedalen.- — 16,513 -

Hof . . . . . . . . . 5 14,989 14 70 - -- 19 15,059 (1'-R9nda!en ' ' — 15992 -

Grue ........ ”6 1,362 17 4,459 - - 23 5,812

Vinger . . . . . . . - 4 9,277 6 12,534 - - 11 3,811

Odalen .. . . . . . 2 10,404 10 , 8,470 - - 13 874

Østerdalens Fog-

deri.

Elverum. . . . . 6 3.618 6 6,717 1. 13700 14 6,035

Aamodt .. .. . . 3 6,629 1 15,790 6 6569 11 10,988

Storelvedalen. . 3 11,103 - - 5 - 8 11,103

Rendalen . . . . . . 4 14,673 s. - , 13 10938 18 7,611

Tønset . 5 16,493 6 '54) 2 9300 14 7,318

Tolgen . . . . . . . 3 6,697 2 6,990 12 7300 18 2,897X

Qvikne ....... 4 3,214 - 8,656 - - 4 11,850

Ttyssild. . . . . . . - - - - 5 6510 5 6,510

62 12,986 111 6, 74 47 317 220 1,677

 



 

  

 
 

  

    

  
 

      

Tabel

over de ved Forligelsescommissionerne i Hedemarkens Amt i hvert af Aarene 1841 til 1845 mckæstve behandledeGjeldssager. ;

( 1841.1842 1843. 1844 ' ' 9 1845 Trlsammen i alle 5 Aan

Antal. Til Beløb. Antal. Til BeløL Antal. Til Beløb. Anta1. '30 BeljøbfzzgjAntal.Txl Beløb Antal. IJLit Betøkx

Hedemarkens Fogderi. Spd. ß. - Spd. ß. Spd. ß. Spd. ” ß. , 3 :S'.,pd. -'ß. ?: Sjpd ß-

Bed Næs drli elescommis- „ ' ' 9 4 9 .

9 Jon g .s. . . . . . 24010,826. 117 208 10,421. 107 142 7,375. 62 124 6,513. ”132141333:116 5,417. 31 830 4054. 79

- Ningsakets Do. . 479 25,019. 5 372 27,138. 104 238 14,950. 46 28014272. 451.—27715560. 22 1646 90940 102

- Vangs Do..... 339 13,687. 33 305 17,606. 5 . 22210,6903,16 '"311 13;414: 30 ”271 10240.133 31448652,637. 116

- Stange Do. . . ”38514057. 821 342 14,494. 22 ' ..-38817,160. 5,74 374 16,255."'J81 ' 383141449 84 18:72 7 11221031

- Rommedals Do. 36412042. 1172 253 9,877. 10 254 9,879. 364 - 292 9843.43.81 229 6209.39.82 1392 5821438521142

- Løitens Do. . 34313790. 52 181 7,618. 93 1728,232..--.,.37 .. 176 8,826. 77 93 3,859. 31- 965 42377 50

Solør og Odalens Fogderi 3

Ved Hos orli elsescommis- . , . , , .

f F g sion. . . . - 939 28,817. 72 605 ”17,935. 96 391 13,912. 36 40713259. 42 74516426. 48 3087 905351 54

f- Grue Do. 630 29,691. 33 629 19,929. 102 456 16,103 37711,797. 22 48015008. 1. 25.79 92359 47

- Vingets Do...... 484 25,628. 541 322 12,922. 64,3 268 20,170. 108 32310057. 29.3- 428410,465, 1,135 1825 79,215 10

- Strøms Do„ . . .. 468 8,455 100 188 6,949. 89 110 40.74 '93 160 6,999. 114 169 4.398.104 1095 308792 20:

- Iordte Odalens Doz . . 109 3,246, 119 46 2,183. 103 50, 2,111. 47 67 1,446: 73 41 1,402. 114 313 10;ç391;;. 96

Østerdalens Fogderi. 9

VedElvernmsForligelsescom- - , , - , .,

mission . . 447 16,048. 113 218 9,294. 5 205 9,662.114 27210107. 28 26917585. 81 14113 62,698. 101

- Aamodts Do. . 216 10,969. 22 124 4615111 115 4,770. 25 162 4,817. 100 122 5,030. 118 739 30,204. 16

- Stotelvedalens Do. . . 72 1,971. 117 38 2,790. 71 21 924. 9 20 973. 34 29 886. 22 180 7,546. 13

- Rendalens Do...... 220 6,563. - 163 4,750. fl77 132 2,958. 86 147 3,062„ - 117 3,343. 31 79 20,677·. 74

- Tønsets Do. . . . . . 361 7,352. 95 135 4,150. 107 120 1,918. 111 114 1,745. 75 170 4,010. 43 9001 19,178 71

- Tolgens Do. . . . . . 200 4,968. 68 141 1,888. 75 ' 115 3,419. 22 152 4,090. 3031, 235 6,127. 253- 843 20,49-3- 101

- Qvikne Do..... . 67 899. 83 44 660. 25 82 1,650. 23 40 1,303. 45 65 1,456. 2 298 5,869. 08

- Ttyssild Do...... 77 1,678. 27 98 2,861. 99 50 1,099 40 62 1,330. 114 72 1,807. 40 3591 8,768. 80-

6,440 235,716 110 4,412 178,091. 45.3 3,531 151,055. 62 3860140116 63 4,311 143,380. 65 1225541848360 1053;-

Anmærkning:

     
i Aaret 1841 2de om 140 Rigsdaler 17 Skilling 10 Rundstk. Banco

,

,
--.-

—

—

1842 1 -

1843 4

1811 6

95

- 410

- 1,8(50

—

—

—

Banco.

Rigsgjeld.

5 Skilling 11 Rundstk. Banco.

 

 
Ved Grue Forligelsescommission er endvidere tbehandlet følgende Sager angaaende svenske Gjeldsfordringer, nemlig:

8
1
2

'
m
u
l
e
-
8
4
3
4
7
2
1
1
2
8
2
9



Tabel

over de i Hedemarkens Amt i hvert af de sidstforløbne 5 Aar fra 1841 til 1845 inclusive afholdte Aucrioner over Udexeqveret Gods.

 

 

 
 

  

 

  

 

     
 

     

 

 

 

    

1841. 1842. 1843. 1844. 1845.- Tilsammen for alle
' ' 8 5 Aar.

Antal. Til Vel-71). Antal. Til Beløbs Antal. Til Beløi1. Antal. Til Beløb. Antal. Til Beløb. Antal. Til Beløb.

' Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß.

SøndreHedemarkensSorenskriveri 99 4,583. 7 58 2,7830 94 35 129110 22 35 1-706- 94 38 984-195 265 11-9690 82

NordteHedematkens Do..... 60 4,492. 70 35 6,414. 65 37 6,009. 103 37 7,462. 49 35 3,942. 111 204 28,322. 38

Soløt og Odalcns Do . 265 23,218. - 187 18,326. -' 80 6,331. - 96 11,070. - 108 14,427. - 736 76,372. -

Søndte Ostetdalens Do..... 74 7,722 39 23 1.5171106 19 2,481. 9.13 16 1,479. 4 9 631. 443 141 13,834. 83

Notdre Østetdalens Do..... j- 36 2336.28 23 1,669. 921 6 437. 65 6 512. 11- 10 259. 77 81 5,215. 33

Tabel

over Restancer af Skatter og offentlige Udgifter i Hedemarkens Amt Ved Udgangen af hvert af Aarene fra --1841 til 1845 inclusive.

Fogderierne. 1841. 1842. 1843 1844. 1845. '

Hedemarkens Fogdeti . . . ............ — ............ . 1,677 Spd. 53. ß. 5715 Spd 1061 ß.

Solør og Odalens Do . . . . . 11,482 Spd. 833- ß. 8,698 Spd. 14 ß. 5,837 Spd 87-1-ß. 5,691 — 51 - 5,751 -- 694

Østetdalens Do .......4. 2,909 — 41 - 2,395 — 60.1 - 2,098 — 10j - 2,102 - 108-21. - 1,939 - 88 -

Summa ..... 14,392 Spd. 43 ß. 11,093 Spd. 74z ß. 7,935 Spd. 98 ß. —9,471 Spd. 45 ß 13,407 Spd. 23; ß. 
 

k
n
n
j
ß

g
u
ø
g
a
v
m
ø
q
e
c
j
y

'
6
9



Hedemærkens Arm-.

Ta

over Antallet af Fattige og de t(l deres understørtelfe medgaaede

 

Antallet af de Personer, der forsørges

 

1841.

 
 

 

       

 

     
 

1842. ' 1843.

Præsteg1eldene. S 93:23 8-8 S 9352? 585,3 63 ”3.5.22 325

6.0- 6587683 (8.0- rtcxrrffzrr 43:3 658,838-

tt -ri 33" 3:- 36 5:3 26

7012? 3253: 701: 21:75: ”35-37 ”5:37:53
4-4 ... 993-133 "S-' „.-"";f::3 9:2- „„:"Jc'? 9:3

Hedemarkens Fogderi.

Næs . . . . . '. .- 67 50 35 64 50 35 70 48 41

Ringsaker . . . . . . 353 199 110 342 170 114 335 172 65

Vang . . -.) ., . . . 125 235 78 129 211 67 137 201 64

Stange . . . . . . . . . 161 54 127 159 47 112 167 50 78

Rommedal . . . . . . - 100 54 22 91 59 23 88, 69 23

Lsitçer . . .1 . . . . 60 55 12 46 60 8 53 63 6

Solør og Odalens Fogdoris

Hof . . . . . . . . 61 196 62 47 176 57 32 183 40

Gru-e. . . . . . . . 124 159 28 113 130 34 98 125 50

Vinger . . . . . , . . . - 61 89 ” 228. 62 91 230 65 86 221

NordreOdalen . . ." . .- , . 9 60 28 7 59 29 6 60 27

Strøm . . . . . . .' . . 19 17 135 20 32 103 18 34 130

Østerdalens Fogderi. X

Elvernm . . . . . . 57 118 62 47 112 71 55 113 47

Aamodt Sogn . . ; . 24 5 58 ' 23 8 89 24 10 81

Storelvedàjlens do. . . . 23 3 9 27 2 13 26 1 19

Rendalen . -. . 14, 12 34 14 12 37 16 12 35

Tønset . . . . . .. 29 7 58 329 8 37 29 9 51

Tolgen. . . . . 1. . 17 1 - 24 17 1 23 16 2 36

Qvtkne . . . . . 2 2 15 3 2 14 ”3 2 13

Tryssild. . . . . . . 24 7 9 23 8 11 20 10 8

1330 1323 1134 1263 ”238" 1107" ”1258" 12.531 1035
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ljel

Udgifter i Hedemarkens Amt for Aarene fra 1841 til 1845 inclusive.

eller 11nderstørtes af Faftigvæsenetz ' Tilsammen Antal af forsørgede ellet

1844. 1845. understøttede Fattige.

8 ”3304323ö 0-8 23 3882 28
Oc- ri 3 00 „ 5 3 4-21 0- "' 7: 8- ... Z 3

:- ED -l L- ed 2:1 L- L 1 «

— 983 78 I 338 73

70 49 39 73 46 35 152 149 159 158 154

332 188 76 297 129 58 662 626 572 596 484

128 184 50 125 193 38 438 407 405 362 .356

166 56 1 207 151 64 106 342 318 295 429 321

87 74 20- 73 73 28 176 173 180 181 174

53 68 7 53 66 4 127 114 122 128 123

17 206 38 7 187 35 319 280 255 261 229

98 123 56 86 121 47 311 277 273 277 -254

68 84 219 60 81 203 378 383 372 371 344

7 58 35 8 52 21 97 95 93 '100 81

22 30 120 22 26 132 171 155 182 172 ;180

37 122 78 36, 111 77 237 230 215 237 224

24 7 78 24 9 64 87 120 115 109 97

24 2 19 18 3 16 35 42 46 45 37

16 10 1 32 , 16 10 28 60 63 63 .58 1 54

31 9 47 30 8 51 94 74 89 s87 89

16 1 ! 31 16 4 27 42 41 54 48 47

3 2 1 15 3 1 16 19 19 18 20 20

21 8 1 12 20 6 10 40 42 38 41 36

1220 1281 1 1179 1118" 1190 996 3787 3608 3546 3680 3304     
(Fortsættes paa følgende Side).
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Beløbet af Udgifterne ved

J6Penge.f Ved Huuslægd og Natural-

Præstegjeldkenn . ,

1841.., 1842. 1843. 1844. 1845. - 1841. 1842.

Sph. Sk.Spd. - Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. 1 Spd. Sk. ,Spd. Sk.

Hedemarkens ;,Fogderi,: . „ . 00 5 ,

Næs . . . .. . 178 14 165 5z 163 40 140 9.3; 153 26 2572 - 2464 -

Ringsaket . . 558 601 318.37 412 32 470118 2,56 23 5655 - 5490 ;

Vang . . . . ." 372 27 372 9 405 57- 377117 381 27 1877 - 1640 -

Stange . 3 . . . 510 22 342 40 597 122 497 65 446 26 2992 35 2895 44

Nommedal .' . 162 44 150 12 151 25 150 10 171 30 910 96 859 48

Løiten . . . · . .x . 217 76 59 60 37 60 90 4 91 66 815 62 815 106

Solør og Odalens ' 8 ' 1 ,

' Fogderi. '

Hof . . . ). , . 352 35 398 86 343 89 365 26 363 16 792 - 778 -

xGtue . . . . . . 34112 164 29 0194 5 254 93 265 85 1172 60 1081 -

Vinger . . 864 55 759 92 666108 616 64 631 - 1422 - ' 1580 -

Notdre Odalen. . 94 25 83 84 118 21 98 96 89 81 374 , - 316 30

Strøm . ., . . 216 68 352 57 ' 161 79 179 80 200 27 724 - 645 90

Østerdalens Fogderi. '

Elvetum . ·. . 225 39 298 90. 349 42 374 94 428 15 1719 72 1553 1

Aamodt Sogn . . . 108115 113" 4 143 58 148 29 100 - 755 24 750 69

Storelvedalens do. . . 86 54 42 81 39 69 50 91 68 10 640 38 621 42

Rendalen. . . . . 97· - 102 - 104 - 120 - 131 - 340 - 328 -

Tønfet . ., . . . 185 62 205 38 207 48 131 28 164 24 870 - 870 -

Tolgen . . . . ”47 32 64 10 66 44l 60 61 f123 60 680 - 680 -

Qvikne . . . 53 38 59 661 '69 40 56 86 44 9 60 100 · 91 30

Ttyssild . . . . 4 53 91 76 7072 '52 8 65100 111 10 348 104 349 108

4419 934128 31 4282118 4279 913 4219 55 24721 111 25816 '88 
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Fattigforsørgelsen, Ti l s a m m e n.

præstarioner, anslaaede i Pengeværdi.

1841. 1842. 1843. 1844. 1845.

1843. 1844. 1845. 1

Ky— Sk. Spd. 1Sk. Spd. 1Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Spd.-, Sk.

2715 - 2707 60 2817 - 2750 14 2629 5.3 2878 40 2847 69-3- 2970 26

5385 5340- - 4815 - 6213 6038 5808 37 5797 '32 5810 118 5071 23

1655 - 1425 36. 1435 - 2249 27 ' 2012 9 2060 57..!2 1803 33 1816 27

29451 48 2740 109 2748 50 3502 57 3237 84 3542 60 3238 54 3194 76

8661108 920 56 826 36 1073 20 1009 60 1018 13 1070 66 997 66

769 80 793 26 788 84 1033 18 875 40” 807 20 883 30 880 30

726 - 816 - 730 - 1144 35 1176 86 1069 89 1181 26 1093 16

1021 - 1004 - 990 60 1207 52 1245 29 1215 5 1258 93 1256 25

1580 - 1580 - 1580 - 2286 55 2339 92 2246 108 2226 64 2211 -

311 60 339 - 361 - 468 25 399 114 429 81 437 96 450 81

633 - 670 - 678 - 940 68 998 27 794 79 3849 80 878 27

1621 1 1169 78 1155 32 1944 111 1851 91 1970 43 1544 52 1583 47

758 78 723 19 713 117 864 19 863 73 902 16 871 48 813 117

731 49 680 18 ”010 80 72 92 664 3 770 118 - 730 109 578 90

371 - 374 - 353 - 437 - 430 - 475 - 494 - 484 -

870 - 930 - 900 - 1055 62 1075 38 1077 48 , 1061 28 1064 24

640 -- 640 - 640 - 727 32 744 10 706 443 700 61 763 60

91 '30 91 60 91 30 114 18 150 963- 160 70 148 26 135 39

337 104 310 4 304- 16 402 75 426 58 389 112 375 104 415 26

24029 78 23254 106 22438 25 29141 327937 119 28312 76 27534 773 26657 80       

 

 

      
 

       



Christians Am.

Underdanigst Beretning.

 

Efter de bestaaende naadigste Bestemmelser skul-

de ogsaa dette Amt, ved Udgangen af del tilbage-

lagte Aar, underdanigst indberette Amtsdistriktets

oeconomiske Tilstand i de svundne 5 sidste Aar.

Da en saadan Beretning ikke alene efter de

Oplysninger, som Amtsarchivet tilbyder, lader sig

med ønskelig Nøiagtighed afsatte, saa har Amtet i

betimelig Tid affordretFogderne og Sorenskriverne

oplysende schematiske Tabeller og specielle Efter-»

retninger, hvilke tildeels silde og tildeels i ufuld-

stændig Stand ere indkomne, og herved ville blive

fremlagte som de .Beviser,-der have været at til-

veiebringe og lpaa hvilke, i Forening med Amn

mandens egen Erfaring, Indholdet af det Efter-

følgende er bygget. . Forøvrigt har Amtet i Skri-

velse tildet kongelige Departement for det Indre

saf 8de Mai sidstleden oplyst de Vanskeligheder, der

modsættesig Beretningens Indsendelse til bestemt

Tid; det maa imidlertid beklage, at selv den sor-

undte Frist ikke har havt den Følge for Beretnin-

gens Fuldsiændighed, som attraaedes, og, da Ar-

beidet formeentlig nu ikke længere kan udsættes i

Paavente af flere eller bedre Oplysninger,"' saa af-

gives herved underdanigst Beretning om Christians

Amts oeconomiske Tilstand under de foreskrevne

Titler, nemlig:

1.' cFordi-1119.

Raar det,bemærkes, at der i de 58"Aar, som

denne Beretning omfatter, er opstaaet den Forbe-

dring ved Jordbrugsdriftem at Gaardbrugerne, især

i de vestlige Thinglage, nemlig i Balders Fogder

ries Distrikt, for storste Delen have anskafset sig

Iernplouge istedetfor de forhen brugte, for Kraft

og Jordbrug mindre hensigtsmæssige Træplouge,

og at nogle Iotdbrugere have gjort Forsøg med

Indførsel iBruget af den saakaldte Exstirpator og

Nulleharv, samt overhovedet lagt mere Vind paa

Ixordbrugsredskabernes hensigtsmæssigere Construk-

tion og endelig, atiForening med Eiendommenes til-

tagende Udparcellering og Udskiftning afFælledsskab

enstor Deel nyt Land er bleven opbrudt til Ager, '

saa er Forholdet hovedsagelig det samme, som op-

givet i Amtets underdanigste Beretning af 18de

Marts 1841, der, blandt Mere, er saalydende:

"Iordbrug, som er fælleds for alleChristians

Amtsdistrikts Egne, antages ogsaa at være Ind-

byggernes stadige og paaltideligste Hovednæring. ,

Ager- og Iordbrugsredskaberne, som i denne Drift (

anvende-3, ere, foruden de mindre, der haves ved '

enhver Huusholdning og Gaardbrug, den sædvan-

lige norske Ploug, uden Forkjerre eller Hjul, ind-

rettet efter Iordbundens Beskaffenhed og Braget-

nes Evne, til Pløining med Forspand af 1, 2 og

3 Heste; Ahlen eller Krogen, som sædvanlig kjø-

res med 1, undertiden med 2 Hestes Forspandz

Harven, med Jern- eller Trætinder, større og min-

dre efter Brugenes Beskaffenhed, med stive Rem-

mer eller bøielige, sammensat i flere Smaadele;

Tromlen eller Rullen af Jern eller haardt Træ;

Gjødselvogne eller Kjærrer, Høslæder og Høkjærrer

paa Hjul, Høslæder uden undersatte Hjul. Lige-

soni Plougen er det almindelige Agerbrugsredskab

i den største Deel afDistriktet, og intetsieds mange

ler, saaledes er Krogen eller Ahlen det sædvanligstç

brugelige Redskab til Agrenes Bearbeidning i de

sydlige Egne af Totens Fogderi, men anvendes

sjeldnere i de Øvrige, og aldeles ikke iFjeldegnenn

Omendskjont at de nyere og saakaldte forbedrede

Agerbrugsredskaber ikke her i Distriktet ere aldees

les ubekjendte, da der paa enkelte Gaarde sindesi

Plouge af andre end den almindelige norske Con-

struktion, Rulleharve og Sædemaskiner, saa have

disse nyere Redskaber dog endnu ikke vundet syn-'

derlig Tiltro, og de fleste ere maaskee mindre an-

vendelige paa dette Distrikts Jordbund, hvis bakkede

Beliggenhed og steenfulde Bestanddele lægge Brugen

af saadanne Redskaber betydelige Hindringer iveien."
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Opdyrkningen afRyland skal have gaaet no-

get fremad i den afvigte Femaarsperiode, og det

er sandsynligt, at Fremgangen i saa Maade har

fundet Sted iForhold til det stegne Familieantal

i Almuesclassen, og derved bevirkede Jordparcel-

lering, men forsaavidt den i sig selv høist upaali-

delige Opgave af det i det omhandlede Tidsrum

opdyrkede Areal deels maatte bestaa i opkjørte

Myrstrækninger til Ombytte med allerede udmav-

rede, eller i nedhugne Skove til Dyrkning i den

korte Tid, Sæd kan udbringes af ny Jord, enten

ved ingen eller kunstig Gjødnings Frembringelse,

eller ved Jldens Paavirkning, er det temmelig

vist, at denne Opdyrkning snarlig falder tilbage

som Bidrag til Jordens Udsuelse, hvilket er at

befrygte; thi Landmænd kunne ikke antage nogen-

somhelst Dyrkning at give varig Fordeel, der ikke

er forenet med Adgang til den i vort Climat

ubetinget nødvendige Forøgelse af de naturlige

) Gjødningsmidler. Sædearterne her i Distriktet ere:

Vinter-hvede, som alene saaes i en meget ubety-

1delig Mængde; Sommerhvede, af hvilken Sæde-

art noget mere udsaaes og avles; Vinterrng, der

'er en almindelig Sædeart i de sydligere Distrik-

Jter, og lige indtil de egentlige Høilande eller Fjeld-

trakter begynde, og hvoraf avles i det totenske

Distrikt ei alene til eget Forbrug, men ogsaa til

t Anvendelse iden indenrigske Handel; Sommerrug,

der saaeski Fjelddistrikterne, men ikke iMængde,

naar undtages i Lombs Thinglag i Gudbrands-

dalen, hvor denne Sæd udgjør en betydelig Deel

af Kornavlingen; Sommerbyg, der avles og føl-

gelig saaes i hele Amtsdistriktet, men forholdsviis

jmeest i ”Fjelddistrikterne Balders og Gudbrands-

ldalen; Blandingskorn —Byg og Havre sammen-

blandet iforskjellige Forholde—der muligens med

Hensyn paa den større Kornavling, som finder

Sted i Distrikterne Toten og Hadeland, kan an-

tages at være Hovedproduktet af Kornavlingen i

dette Amtsdistrikt; Havre, af hvilken Sæd der ud-

saaes iFjelddistrikterne høistnbetydeligt, hvorimod

den dyrkes mere almindelig i de af Jordbund slet-

tere Strækninger og Aasbygder af Toten og Ha-

deland; Erter, hvis Dyrkning som en almindelig

Sædeart indskrænker sig til Totens og Hadelands

Distrikter; og Potetes, der nu er en almindelig

lSæd, hvis Dyrkning i hele Distriktet synes mere

og mere at udbrede sig. J meget store Qvanti-

eteter har dette Produkt, medens Samme med Let-

hed kunde anvendes til Brændeviinsbrænden, væ-

ret fremskaffet i Distriktets sydlige Egne, hvilken

ßyrkning Under senere Forholde synes idetmind-

e ikke at have gaaet frem med samme Raskhed

som forhen.

Potetesavlingens Størrelse i Forhold til Korn-

avlingen, lader sig, med Undtagelse af deres al-

mindelig bekjendte Værd, efter Indhold aneel-

stof i Forhold til de forskjellige Kornsorter, ikke

føre under nogen almindelig Regel, da Dyrknings-

maaden er heel forskjellig i de forskjellige Egne,

og er ide mere cultiverede Egne afhængig af,

hvormange Aar et givet Agermaal kan, efterat

være bleven gjødslet, ifølge fin Jords Beskaffen-

hed, bære Sæd uden gjentagen Gjødsling, i hvil-

ken Omgangsperiode Potetesavlingen indtager det

ene Aar af de flere, hvori Ageren med afvexlende

Sæd besaaes. Produktet af Potetesavlingen kan

antages at være i alle Aaringer tilstrækkelig uden

Tilsknd fra fremmede Egne, for det Behov som

deraf paakaldes, efter den almindelig brugelige

Bespiisningsmaade til Menneskeføde, og afgiver

i de sleste Aaringer et ikke ubetydeligt Overskud

for Brændeviinsbrændingen og Kreaturernes Un-

derhold; derimod er Forholdet ikke saaledes med

Kornproductionen, som ikkuni meget fordeelagtige

Aar for denne Avl kan fyldesigjøre Distriktets Be-

hov, thi om end Distrikterne Hadeland, Toten og

Lomb i alle Aaringer, og Vardal, Biri, Froen

og Slidre i de flesie kunne ashænde endeel Korn-

varer, saa er dette Overskud dog ikke tilstrække-

ligt til at fyldestgjøre Gudbrandsdalens og Val-

fders sædvanlige aarlige Behov af fremmed Korn,

som i store Qvantiteter indkjøbes i Byerne Chri-

stiania, Drammen og Trondhjem og paa Handels-

stedet Veblungsnæs i Romsdalen, Leirdalsøren i

Bergens Stift samt iNabodistriktetHedemarken."

Hamp, Lin og Humle dyrkes i de hadeland-

ske og totenske Distrikter, den første Artikel ogsaa

for en mindre Deel i de valderske Thinglage, til

eget Forbrug; Lin- og Humlevarerne tillige til Af-

sætning i den indenlandske Handel. Den toten-

ske Linavl var for længere Tid tilbage en vigtig

Jndkomstkilde for Distrikter, som dog næsten op-

hørte ved den Lethed, hvormed udenlandske Tøiet

af sammenblandet Bomuld og Lin erholdtes. Be-

kjendtskab om disse fremmede Varers ringe Hol-

dighed i Forhold til de hjemmevirkede af selvav-

let Lin, har atter tiltagende fremmet Linavlen.

Almindeligviis haves ved Gaardene særskilt bedre

afhegnede Steder, som afbenyttes til Kaal- og

Urtehauge for Huuholdningsbehov, derimod tillade

ikke de climatiske Forholde Frugttræers Dyrkning

med Fordeel udenfor de lavere beliggende Egne

iHadeland, Toten, endeel af Vardal, Biri og

Faabergs Thinglage. )

thorvel at man ikke kan nægte, at Almuen

eller den egentlige Jorddyrker med Drift og Ar-

beidsomhed efter Evne udfører sit Hverv, saa er
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det dog sandsynligt at Gaardbrugene i disse Eg-

ne kunne modtage betydelige Forbedringer, og der-

ved tilveiebringe et større Produkt; men sees hen

til Himmelegnen, hvorunder Brugene ere belig-

gende, der ei tillader Gaardarbeide i aaben Mark

længere end omtrent 5 Maaneder aarlig, og at

den største Deel-af denne Tid hengaaer med Sæ-

detiden og Jndhøstningen, samt Tilberedelsen af

nødvendigt Brændefang for Vinteren, saa er Ban-

skeligheden ved yderligere Opdyrkning iøinefalden-

de; hvorfor den hovedsagelig foregaaer iden korte

Tid, som levnes efter Indhøstningen, til den snart

derpaa følgende Barfrosi og Sneefald. Skulde

yderligere Opdyrkning i stor Maalestok være mu-

lig, saa maatte den formeentlig foregaae ved uaf-

brnthrbeidei samtlige Sommermaaneder og med

Opofrelse desformedelst af den liden Afgrøde, som

i Arbeidsaaret ellers kunde høsres, af større eller

mindre Terrain af den halv opdyrkede eller fore-

løbig slet ryddede Indmark. Saadanne Jordar-

beider kunne ikkun de Faa iværkstille, der ere i

Besiddelse af en større Driftscapital eller større

physiske Hjælpemidler, hvilke mangle de Fleste.

Foruden de anførte Omstændigheder kan endvidere

føies som Hindringer for Iordbrugenes Forbedring,

Skovenes Udhugst paa nogle Steder, som sætter

disse Steders Beboere i Forlegenhed for Gjærdes-

fang eller Indhegningsvirke, Beskjæftigelse for Folk

og Heste i andre Egne ved en langvarig Skov-

og Plankedrift, og deraf flydende Menneskekrafts

og Gjødselens Tab for Iordbruget, og endelig de

idelige Møder og Forretninger i det Offentliges

Tjeneste, hvortil den kraftigere Deel af Gaardbrm

gernes Børn og Tjenere i den størsie Deel af Som-

mermaanederne tilsiges.

Amtetformaaer ikke at opgive, hvormeget Ud-

sæd ogAvling paa Gaardbrugene er tiltaget i de

sidst forløbne 5 Aar, sandsynligviis staaer samme

i nogenlunde Forhold til det ved den forøgede

Folkemængde fremdrevne Rydningsværk

Hoslagte Tabel Dr. 1 med 2 Bilage inde-

holder de nærmere Oplysninger, Jordbrugene ved-

kommende-.

2. Lædrisb

Oplysninger angaaende denne Ræringsgreen

antages at være meddeelt ved den iaar afholdte

Folketælling.

Fædriften har især sit Hjem i Fjelddistrikter-

ne Gudbrandsdalen og Balders, dog afsættes og-

saa Heste for en Deel fra Kornbygderne, saavel-

som et nbetydelithvantum af Smør og Ost,

produceret ved Melken af deres Kreature under

Thinglagene Bang, Slidre,

Opholdet paa Sæterfjeldene i endeel af-Somme-

ren, især i Balders.

Forsøg er anstillet i Froens Præstegjeld med

at holde Reensdyr som tamtQvæg; Udfaldet af

dette Forsøg er endnu ikke bekjendt.

Paa Fjeldstuen Jerkind paa Dovrefjeld er et

Heste-Stutteri anlagt, tildeels ved Understøttelse af

det kongelige Selskab for Norges Bel; ogsaa dette

Anlæg er endnu for nyt til at man kan fatte nogen be-

stemtFormening om dets fremtidige Gavnlighed.

J Slidre Præstegjeld i Balders skal heldige

Forsøg have været giorte til Faareracens Forbedring

”ved spanske Faar.

Engedyrkningens Nødvendighed saavel for Ager-

brugets som Qvægavlens Forbedring begynder,

især i Korndistrikterne, at erkjendes, saa at man

der nu temmelig almindelig sinder de bedre Græs-

arter under Dyrkning; imidlertid er Forholdet mel-

lem Eng og Ager meget forskjelligt i de forskjelli-

ge Bygder, efter de fleste Opgaver6-5- Dele Enge-

land modzPart Ager; end forskjelligere er For-

holdet melleöm Gaardenes Kreaturbesætning, i For-

hold til Korm og Potetesavlingen.

3. , Ziwvdrift.

De Distrikter, som endnu producere Handels-

tømmer i betydelig Mængde, ere søndre Ourdals

og Lands Thinglage i Balders Fogderi; derimod

producere Thinglagene Gran, Jevnaker og nordre

Ourdal i Balders Fogderi samt Bardal, Biri og

Faaberg af Totens Fogderi, endelig Øier og Rin-

gebo afGndbrandsdalens Fogderi, nu kun en min- s

dre betydelig Deel Handelstømmer, da det er at

befrygte, at disse sidste Thinglage snart selv ville

komme til at mangle de fornødne Skovprodukter.

Lesfø·, Lomb, Baage,

Froen, Gnsdal og Toten befatte sig ikke længere

med Drift af Tømmer til Salg udenfor Distrik-

tet, da de allerede selv føle Mangel paa Tømmer

og nogle endog paa Brændeveed, som f. Ex.Thing-

laget Bang, der paa 4 Gaarde nær aldeles mang-

ler Skov, og saaledes maa til Brændsel betjene

sig af Birkeqvist fra Fjeldene og Tørv.

Skovegnene Land og søndre Ourdal udføre

og sælge sin Tømmerlast til Kjøbsiæderne Dram-

men og Christiania, til det første Sted Bjelker og

noget Sangtømmerlast, og til det Sidsie Sang-”

tømmer. Den T,ømmerlast, som fra enkelte Gaar-

de i de øvrige Thinglage i det hadelandske og val-

delske Distrikt afsætte-3, udflødes til de samme Kjøb-

stæder, men fra Totens og Gudbrandsdalens Fog-;

derier, som alene leverer Sallgtømmer, skeer Tr-ans,

porten over Mjøsen til Christiania.

Skovene og Tømmerdriften er altsaa i Afta-
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gende i dette Amtsdistrikt, deels formedelst høie

Trælastpriser, deels formedelst det stigende Behov

som Huusholdningernes forøgede Antal med sig

fører, og endelig ved den forøgede Iordbrngs- og

Fædrift, hvoraf den første formindsker Skovenes

Areal, og den sidste foranlediger at en større Deel

af opspirende Træplanter nu fortæres, end i For-

riden.

I Henseende til Saugbrugene kan Amtet ale-

ene referere sig til den Underretning, som indehol-

des i den herved fremlagte Tabel Nr. 2 og der-

ved lagte Fogdernes Beretninger.

Som til Skovdrift henhørende bør ogsaa hen-

regnes endeel Lagterveed, der uddrives fra Thing-

lagene søndre Land ogIevnaker til det hadeland-

ske Glasværk, samt Kul- og Tjærebrænding, som

drives af de fattigere Indbyggere 'i Skovegnene

og afhændes hos de omliggende Egnes Gaardbrm

gere; Udbyttet deraf kan ikke opgives, da Nærin-

gen ikke drives fabrikmæssig.

Med Undtagelse af Vangs Thinglag, hvorom

ovenfor er handlet, forbruges intet andet Brænde-

material end Løv- og Raaletræet, og anden Brænd-

sel er her endnu ei bekjendt.

4. Lislteri

er iChristians Amtsdistrikt ikke Hovednæring, men

drives alene af Enkelte i Indsøerne, Elvene og

Fjeldvandene, til eget og omliggende Bygders For-

brug; til at opgive Størrelsen af disse Fiskeriers

Produkt haves ingen Adgang.

Ved Gaarden Hunder i Øier og i Laugen Elv

ved Lillehammer falder det største Ferskvandsfiskeri

her i Distriktet. '

5. Bergnærlisdrift.

Bergværker sindes nu ikke mere i Cht'istians

Amtsdistrikt; derimod har Foldalens Annex til

Lessø Præstegjeld en Kobbermalm-Gi'ube, tilhørende

Røraas Kobberværk, hvilken Grube formenes at

være i siadig Drift; 16 Stkr. Krommalmanviis-

ninger ere i de sidste Aaringer anmeldte til Mut-

thung i Lessø Præstegjeld, hvoraf Skamsdalens

Grube og de dermed forenede Anviisninger, som

eies af en Kjøbmand i Trondhjem, antages at ha-

ve været i stadig Drift i de 2de sidste Aar. Ud-

byttet og Arbeidernes Antal kjendes ikke, men Kjør-

sel af Malmen til Udskibningsstedet Veblungsnæs

har indbragt Lessø Præsiegjeld endeel Fordeel.

I afvigte-Aar er der ligeledes bleven anmeldt

en Anviisning i Lessø Fjeldsirækning, der skal in-

deholde Berggrønt, men Driften deraf skal ikkun

beskjæftige Anmelderen selv, hvem den antages at

være til nogen Fordeel.

I Vaage Præstegjelds Fjeldstrækning er fun-

den en Metalanviisning, som efter en Bergkyn-

digs Formening skal indeholde Bly og lidt Solv-

erts; dette Fundhenstaaer under nærmere Under-

søgning.

At den gudbrandsdalske'Fjeldstrækning, foruden

Klæberr og Skifersteensbrud, som der kjendes iflere

Egne, indeholder slere Slags ædle Metaller, er

høist sandsynligt, saaledes kjendes der i Gusdals

Præstegjeld Anviisning paa Nikkel-Malm og iLombs

Præstegjeld Anviisninger paa Krommalm med flere.

Det antages derfor, at især nordreGndbrandsda-

lens Distrikt fortjener nærmere Undersøgning af en

Bergkyndig, som i en længere Tid der kunde op-

holde sig.

6. Fabrik- og Laandværbødrjfd

De Oplysninger, som herom har været at er-

holde, vil Deres Kongelige Majesiæt naadigst er-

fare af vedlagte Tabel Nr. 2 med Bilage.

”7. Binæringen

Den Qvindekjønnet egentlig vedkommende Huus-

flid, er i de sidste 5 Aar betydelig tiltaget, især

blandt de mindre Iordbrugere og jordløse Famili-

er, blandt hvilke den især er rettet paa at forar-

beide uldne og linnede Varer samt fra Udlandet

indført Bomuld og Bomuldsgarn, til Indbygger-

nes egen Beklædning og Forbrug, og til Afhæn-

delse i omliggende Bygder og Kjøbstæder. Ligele-

des forfærdiges af Mandkjønnet til Salg forskjel-

lige Slags Vognmager-, Hjulmager-, Gjørtler- og

Blikkenslagerarbeide. Af Hunsflidens Producter

indføres i den indenrigske Handel næsten fra alle

Disiriktets Pi'æstegjelde, Vadmel eller grove Klæ-

'desvarer, og af de totenske og hadelandfke Præste-

gjelde især de saakaldte Værkener, Strie og Lær-

redsvarer af hjemmeavlet Lin og tildeels tilberedet

af indført Bomuldsgarn iForening med det hjem-

meavlede Lingarn. Blikkenslagerarbeidet, som ind-

gaaer i den indenrigske Handel„ udføres især fra

Totens og Vardals Præstegjelde, fra hvilke fidste

ogsaa hjemmearbeidede Karder indkomme i Handelen.

Det efter- forrige Femaarsberetning fra Eng-

land anskaffedeIerndampskib har i det tilbagelagte

Femaarstidsrum.stadigen befaret Mjøsen mellem

Eidsvold eller Minde i Akershuus ”Amt og Kjøb-

staden Lillehammer, samt forskjellige disse Punkter

mellemliggende Steder, og i dette Tidsrum været

saavel Interessenterne som en stor Deel af Op-

landets Indbyggere til betydelig Fordeel ved hur-

tig Varetransport og Reisendes Befordring. Den-

ne Entreprises store Afkastning iForening med en

attraaet hurtigere Befordring for de Zieisendy end
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den, Skibet forTiden kan præstere formedelst Op-

holdetmindet-veis med Varers Af-' og Indladning,

har foranlediget, at der nu paatænkes Anskaffelse

af nok et Dampfkib til Mjøssøens Befaring

, Som Følge af Dampskibssarten er derimod

Færdselent med de større Baade til Varetransport

i betydelig G1ad tilintetgjort-, hvorfor Baadbygge-

riet nu indsktænker stg til de smaa Fartøier, af

det Slags, som Indbyggerne ved Miøsbredden

tiltrænge til Afbenyttelse ved sit Fiskeii og kotte1e

Færdsler, samt de faa større Baade, der bruges

som Slæbevaade ved Dampskibsfatten.

1 Fielddistrikterne er Iagt eftet Rovdyr og

VildtIen temmelig almindelig Beskjæftigelse, der

indbringe1, maaskee uden nogen sæ1 Fordeel fot

Jægerne, en ei ubetydelig Pengesummaved Salg

til Kjøbstæderne af Rovdy1skind, Rensdyr- og en

stor Mængde Fugle-Vildt

Fortiden Botund og Plankekjørselen, som fo1 en

Deel udføres af det Hadelandske Disttikts Gaard-

brugere fra Sangbrugene i Akershnus Amt til

Christiania , indskrænker Fragtfarten sig nu hoved-

sagelig tilz.tden, der som ovenmeldt, skeer med

Dampskibet paa Mjøsen, samt nogle store Baade

i”Randsfjorden i det Hadeland-Landske Distrikt,

ogdenw Transport paa Vinterføret, som Lessø

Thinglags Indbyggere„ til Gavn for dette —

henseende Kornproductiouen mislige Distrikt, ud-

fører, Ved at opkjøbe paa Weblungsnæs i Roms-

dals Atnt allehaande Fiskevarer, som de transpor-

tere til de sydligere Bygder og disses Markeder,

ogder omsætte, deels mod”Korn, deels mod Penge.

Vel foregaaer ogsaa Landtransport mellem Leir-

dalsøren og Balders med endeel Korn- og Fiske-

varer„ men denneTransport ansees kun at have

nogen Indflydelse paa de 2 øverste Præstegjelde,

Vang og Slidres Behov. ”Fragtsarten ansees at

have gavnlig Indflydelse paa Distriktet.

. Handelen med Landmandens Produkter dri-

ves forøvrigt inden Distriktet ved 16 Landkræun

mere, Kiøbstaden Lillehammer, samt, saavidt Slag-

tefæ og Fedevarer angaaer, af et ubestemt Antal

Handelskarle. Varerne afsættes paa- Romsdals

Marked, i Trondhjem, Røraas, Grundset Mars

ked, Lillehammer Kjøbstad med si”t Marked, Chri-

stiania„ Drammen, Kongsberg og Handelsstedet

Leirdalsøren, hvorhos i Distriktet produceret Glas-

og Blikkenslager-Arbeide samt Karder jevnlig

ved reisende Handelskarle omsættes endog i Chri-

stiansands og Trondhjems Stifter. De i Amtet

værende 65 Gjestgiverier drive ingen- anden Han-

delend den, som er nødvendig sor dc Reisendes

Forsyning. '

8. Amtsdistrilitets Tilstand i Almindelighed-.

3)

c)

(1)

6)

Panteheftelserne m. V-. vil erfares af herved,

under Nr. 3, lagte tabellariske Opgaver fra

Sorenskriverne, og Under Nr. 4 de Forklarin-

ger, som fra Fogderne ere indkomun

Efter de Beretninger, Amtet har kunnet er-

holde, er saavel Tjeneste-Lønningerne som Dag-

lønnen høist forskjellig i de forskiellige Præste-

gjelde. Aarslønningerne ere, fortiden Penge,

fuld Beklædning og Kosthold hos Bonden,

hvilket Sidste ogsaa tilstaaes Daglønnerne.

De høiere Lønninger gives sædvanligviisi

Kornegnene, de lavere iFjelddistrikterne, hvor-

imod Kostholdet her er kraftigere og bedre end

i Kornegnene. Den aarlige Lønning iPenge

varierer saaledes mellem 8 à 30 Spd. for en

Tjenestekarl og 3 à 14 Spd. for en Tjeneste-

pige, samt Dagløn til en Mandsperson fra 6

til 20 ß. daglig og for et Fruentimmer 42 à

8 ß. daglig. '

Veilængderne have i det omhandlede Tidsrum

ikke undergaaet nogen Forandring, og følgelig

har Amtsdistriktet, som i sidste Beretning op-

givet, 59-1- Mile Hovedvei, som e1e fremkom-

melige med Hjultedskabe1, og 653 MileByg-

deveie, det kunne beteises med Hjul1edskabe1.

De Underretninger, Amtet har kunnet erholde

angaaende Bhgdemagastnernes Tilstand, med-

deles i herved følgende 3 Stkr. tabellariske

Opgaver, under Nr. 5

Landdistriktet i Christians Amt har kun en

Sparebank, nemlig i Lands Præstegjeld, hvil-

ken Bank er grundlagtved Afhændelse af Præ-

stegjeldets Bygdemagasin. Beretning fra Spa-

rebankens Bestyrelse angaaende dens Virk-

somhed og Tilstand er rinder 4de i d. M.

tilstillet det Kongelige Kirke-Departement, hvil-

ken Beretning opl1)se1', at Sparebankens Ac-

tiva bestaaer i: ,

Lands Præstegjelds Kornfond med

Renter . . . 4,189 Spd. - Iil 15 ß.

og de øvrige Folioha-

veres Fond med ,

Renter . .. 6,264 — 1 - 13-
 

Eller tilsammen 10,453 Spd. LFL 44ß.

Distrikterne Toten, Vardal og Faaberg have

private Brandassurance-Foreninger, men som

sandsynligviis nu efterhaanden ville ophøre

formedelst den Foranstaltning, som er truffen

ved Lov af19de August 1845, der adskiller

Kjøbstads og Landdistrikter i Henseende til

Husebygningers Assurance, da Vedkommende

formeentlig maa sinde sig bedre betryggede
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ved at indgaa i Rigets almindelige Brand-

asfurauceindretning. 8

8) Cl)ristians Amtsdistrikts eneste Kjøbstad er

Lillehammer, der forhen opgaves, tilfølge Lov

af 7de August 1827 som Kjøbstadanlæg, men

ved Lov af 8de September 1842 blev i For-

ening med Kjøbstadanlægget Vignæs erklæret

for at være Kjøbstad, og har tilfølge deraf

nu erholdt egen Jurisdiction under Bestyrelse

af Sorenskriveren i Søndre Gulbrandsdalen

som Stedets midlertidige Byfoged, Byskriver

og ene Magistran 'I"' Henseende til hvad som

kan være at bemærke ved denne lille Kjøbstad,

skal Amtet underdanigst henholde sig til By-

fogedembedets under Nr. 6, vedføiet 3 Tab-el-

ler og en senere indkommen Beretning om

Stedets Sparebank, fremlæggende Beretning

af 15de Januar d. A. '

sChristians Amtscontoir den 24de August 1846.

L. Weidemantt.

 

Bilag til foranstaaende Beretning, forsaavidt Lillehannner By angaaer-.

Det høie Amt har i Skrivelse af 22de Sep-

tember forrige Aar begjert sig fra Byfogedembedet

tilstillet de Efterretninger, hvorom der kan blive

Spørgsmaal for Lillehammer Byes Vedkommende

ved Afgivelsen af den paabudne 5 Aars Beretning

om Amtsdistrictets Tilstand ved Udgangen af Aa-

ret 1845, og i denne Henseende henviist til Be-

stemmelserne i de kongelige Nesolutioner af 23de

December 1839 og 6te Mai 1840.

Til Opfyldelse heraf giver jeg mig herved den

Frihed tjenstærbødigst at fremsende:

1. Tabel over Lillehammer Byes nærværende næ-

ringsdrivende Borgere og skarteydende Indvaa-

nere ved Udgangen af Aaret1845.

2. Tabel over de i bemeldte By værendeFabrikker,

Manufacturer og andre Industrianlæg — Korn-

møller og Stamper undtagne — forsaavidt der

ikke ved de førsteformales over 500 Tønder Korn

aarligen, ved Udgangen af formeldte Aar.

3. Tabel over de i samme By i hvert af de sidst-

forløbne 5 Aar thinglæste og aflæste Gjeldsbreve

og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste

Eiendomme, over afhændede faste Eiendomme og

afholdte Executionsforretninger og Udpantnings-

forretningers Antal og'Beløb. '

Dernæst skal jeg med Hensyn til Lillehammer

Byes Næringsveie tillade mig i Korthed at yttre

Følgende:

Som ny Kjøbstad og paa Grund af de Van-

skeligheder, den som saadan har at overvinde i

mange Retninger, er den endnu kun i ringe Op-

komst, og da de Handlendes Antal (41) i Sam-

menligning med Stedets øvrige Beboere (652i

Alt med Børn og Tjenestefolk) og disses Behov

er uforholdsmæssig stort, er Byhandelen afmegen

liden Betydenhed, hvorimod den saakaldte Bondeham

del udgjør Stedets Hovednæring, skjønt denne visi-

nok ogsaa kaster lidet af fig, i Betragtning af at

de Handlende paa En nær tage deres Varer paa

Credit i Christiania mod høie Priser og 6 pCt.

Renter, hvorved Fordelen Maa blive ubetydelig i

det Hele taget for Lillehammers Handelsmænd.

Af Samhandel gives der vel nogen med de

omkringliggende Landdistrikter, især med en Deel

af Faabergs og Gusdals Præstegjelde samt Øier,

Ringeboe, Froen, Vaage og Lom, men denne er

dog heller ikke endnu af nogen synderlig Betydenhed.

De Produkter, som disse Egne fornemmeligen

udføre, bestaae som bekjendt i Skind og Fødeva-

rer, især Kjød, Smør, Ost og Talg, hvilke Varer

hovedsagelig afhændes til de saakaldte Handelskarle

eller Opkjøbere, som igjen afsætte Varerne i Chri-

stianiaz paa Grund heraf betale disse Distrikters

Beboere de Varer, de her paa Stedet tilhandle

sig og som med Undtagelse af Manufactur- og Co-

lonialvarer bestaae i Salt, Læder og Korn, i Al-

mindelighed med Contanter, saa atTuskhandel sjel-

den finder Sted. Fra det nordligste Præstegjeld,

nemlig Lessø, indsinder Bonden sig for det meste

om Vinteren og da næsten udelukkende med Fiske-

varer, der tildeels borttuskes mod Manufactur- og

Colonialvarer og Andet.

De fyd for Kjøbstaden beliggende Distrikter,

Unemlig Hedemarken og Toten, staae i endnu min-

dre og ganske ubetydeligHandelsforbindelse med

den, hvortil Grunden deels maa søges i den Anled-

ning, disse Egnes Beboere have til at faa deres

Fornødenheder hos de privilegerede Landhandlere,

og deels i den større Lethed, hvormedde nu, ef-

terat en Dampskibsfart er kommen istand paa Mjø-

sen, kunne transportere deres Varer til Cl)ristiania,

hvor Afsætningen, formedelst det 8større'-Behov,-
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er lettere og langt fordeelagtigere end i Amtsdi-

strictet.

IHenfeende til Kjøbstadens Haandværksdrift,

da har den i den feneste Tid været i noget Tiltagende,

idet Professionister næsten af alle Slags„havened-

fat sig her, dog er deres Næring endnu af ringe

Beskaffenhed. . '. X

De under Kjøbstaden beliggende Marker og

Jorder anvendes deels til Potetesavling, hvortil

Jorden her som for største Delen Sandjord for-

, trin”lig er skikket, deels til Udfæd af Byg og Bland-

korn, fordi disse Kornsorter i Oplandet ere tem-

melig almindelige og aarvisfe, som og fordi detil-

deels tiltrænge mindre Gjødning; imidlertid er Ud-

byttet heraf i sig selv ubetydeligt, da kun enkelte

Familier eie Landbrug. i

Lillehammer Byfogedcontor den 15de Januar 1846.

E. Lunde.
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Til Kongen!

Underdanigst Beretning.

 

Den ved Deres Kongelige Majestæts naadigste

Resolution as 23de December 1839 befalede Be-

retning om Tilstanden i Undertegnedes Embedsdi.U

strikt for Aarene 1841—1845 inclusive afgives her-

ved underdanigst.

a. Med Hensyn til Handelen.

De uheldige Conjuncturer, hvorunder Udskihe

ningshandelen in 896-016 af Trælast led i Slut-

ningen af forrige Qvinqvennium, ytrede tildeels

ogsaa i Begyndelsen af det, nærværende Indbe-

retning omfatter, en skadelig Indflydelse. Denne

formenes dog i høiere Grad at være gaaet ud

over Leverandeurerne end Udskiberne; thi, idet

man paa den ene Side har seet jevnlige Klager

over, at Priserne paa Førstnævntes Producteri

høi Grad ere blevne nedtrykte, har paa den anden

Side — dog maaskee med en enkelt Undtagelse—

Jngen as Sidstnævnte i den Grad følt Virknin-

gerne deraf, at han har standset sin Virksomhed,

hvorimod denne neppe i nogen betydelig Grad er

sormindsken I de sidste 3 314 Aar maa Trælasi-

udskibningen antages at have været endog meget

fordeelagtig, ligesom den i denne Tid ogsaa efter-

haanden betydelig har tiltaget. Hvorvidt Hande-

len med Udlandet i detHele har været fordeelag-

tig i nærværende Qvinqvennium, kan derimod af

Mangel paa tilstrækkelige Data ikke afgjøres.

Detailhandelen maa antages at have været

fordeelagtigerei nærværende end foregaaende Qvin-'

qvennium, idet Fallitter have været sjeldnere, og

de, som have fundet Sted, have hovedsagelig ram-

met Folk, der deels have været aldeles blottede

for de nødvendige Midler, deels have manglet de

for en Handelsmand fornødne Kundskaber. Der-

imod har man seet Flere hæve sig til velstaaende

Mænd, uagtet det er bekjendt, at de mere skyldte

deres Credit end deres Formue Midlerne til, at

de kunde paabegynde og fortsætte deres Virksom-

hed. Som af vedlagte Tabel Nr.'1 vil erfares,

ere de med Handelen beskjæftigede Personers An-

tal, der ved Udgangen af Aaret 1840 udgjorde

1,126, forøgede med 74, saa at deres Antal ved

Udgangen af Aaret 1845 udgjorde 1,200.

Forsaavidt Samhandelen med Landdistrikterne

betræffer, da har man gjennem vedkommende Stads-

veier erfaret, at de ved Stadsvægten veiede Ba-

reartikler have udgjort:

 
 

 

 

 

 
 

 

A a r. Høe. Halm. Kjød. Flesk. ”Ydeen Smør. Talg.

1841, Sk”tZ LJ SkD LF SkIZ LJ SkM LPJ Ser LJJ Skß LZ SkJ LTJ

Octbr., Novbr. og Decbr. 2,415 9 374 7 199 16 117 5 108 1 63 7 9 8

1842 . . . . .1 14,494 5 .594 - 597 13 149 17 365 5 237 10 33 3

1843" . . . . .- 12,943 10 1,084s 3 686 3 426 ' 473 14 246 8 41 9

1844 . . . . . i 12,469 15 1,453 11 80411 2 361 1 494 - 320 - 63 8

1845 . . . 1 11,981 16 1,258 3 801 5 383 —5 537 '11- 316— 88 17

Tilsammen . . . 54,304 15 4,764 4 3,088 19 1,437 8 1,978 11 1,183 5 236 5    
For de 9 første Maaneder af Aaret 1841 har

lingen Opgave været at erholde.

Ligeledes udviser vedkommende Overfavnesætr

ers Protokol, at der as Brænde søværts er ind-

'ørt:

          
i 1841 . . .

i 1842 . . .

i 1843 . . .

i 1844 . . . .

i 1845 . . . .

. 32,349H Favne,

33,362; —

324803 —

30,158 —

29,892 —
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Ovenstaaende Opgaver indeholde imidlertid ikke

paa langt nær Vægten og Maalet af Alt, hvad

der i ovennævnte Tidsrum af bemeldte Varesor-

ter er indført, ligesom de heller ikke kunne afgive

nogen Maalestok for hvad der er Gjenstand for

Landdistrikternes Handel med Byen. Saaledes

sælges t. Ex. en stor Deel Høe, Halm og Kjød,

det Sidste især af smaat Qvæg, uden at veires-,

ligesom ogsaa en stor Deel af de øvrige Varesor-

ster veies hos vedkommende Kjøbere. Naar man

forøger Vægten af de anførte Varesorter med 31:-

Deel, turde man maaske komme det virkelige For-

hold nærmere.' Paa Grund af det Anførte kan

man heller ikke med nogen Grad af Paalidelighed

afgjøre, hvorvidt Indførselen af de forskjellige Va-

resorter har af- eller tiltaget gjennem de forskjel-

lige Tidsrum, idet iet Aar Mere kan være kjøbt

paa Slump — som det kaldes — end i et andet.

Med Hensyn til Brænde, da indføres en

stor Deel landværts, uden under offentlig Control

at opsættes i Favne1naal. Saaledes kan man

heller ikke med fuldkommen Bestemthed afgjøre,

hvormeget Brænde der aarlig indføres, samt hvor-

vidt Maalet af det Indførte varierer igjennem de

forskjellige Aar Da imidlertid det landværts ind-

førte Brænde, der neppe noget Aar overstiger 1

112000 Favne, saaledes ikke staaer i noget Forhold

til, hvad der søværts indf,øres og neppe varie1e1

betydeligt fra det ene Aar til det andet, kan den

anførte Opgave formeentlig med en temmelig Grad

' af Paalidelighed tjene tilMaalestok for, hvorvidt

Brændeforbtuget er aftager eller tiltaget. Gr-un

den til at det — som Opgaven udviser — grade-

viis har aftager fra Aaret 1842 til 1845 maa for-

meentlig for en stor Deel søges i, at man i de

senete Aar— fo1medelst de høie Priset paa Brænde

— hat benyttet Steenkul, fornemmelig ved Bræn-

'deviinsbrænde1ierne, hvis Vitksomhed forøvrigt,

naar undtages 2313 Stk1., snarere er tiltaget

end aftaget.

Forudensde anførte Varesorter indføres des-

udenaarlig "' en ikke ubetydelig Deel Kornvarer,

især af Havre og Byg, Potetes, Kreaturer, Vildt,

Skind og Huder, samt endvidere en Deel Tøm-

mer, Bord og Planker, allehaande Huusholdnings-

kar, Kjøreredskaber af forskjelligt Slags m. v.

5. Med Ljeusyn til Skibsfarten

I Aarene 1841 og 1842 vare Fragterne ikkuns

maadelige; i de senere Aar have de derimod hævet

sig, saa at Skibsfarten i det Hele maa antages

athave givet et nogenlunde godt Udbytte, om

dette end ikke har været saa betydeligt som i de

nærmest foregaaende Aar.

Som Beviis for,' at Skibsfarten har været

fordeelagtig, kan anføres, at i den senere Tid er

indkjøbt fra fremmede Steder flere tildeels større

Fartøier ,' der dog hovedsagelig have været benyt-

tede i udenlandsk F1'agtfart, især fra Østersøiske

Havne, hvor Fragterne i de senere Aar have væ-

ret ualmindelig høie. Den fornemste Grund til-

Fragternes Stigen fra Christiania maa formeent-

lig søges i den stigende Export af Trælast, især

til franske Havne. Man kunde formeentlig af

den Omstændighed, at Skippernes Antal — som

vedlagte Tabel Nr. 1, sammenholdt med den i

forrige Indberetning anførte Opgave, viser — fra

Aaret 1840 til 1845 er formindsker med 16 Stkr.

drage den Slutning, at Skibsrehderiet i denne

Periode er aftagetz men herved maa bemærkes,

at flere Skibsrehdere benytte Skippere, der have

Borgerskab til andre Byer. Det Feilagtige i en

saadan Slutning modsiges ogsaa af, at Christiania

Skibsrehdere, uagtet Skibsfarten fra Christiania

' ikke er aftaget, i den senere Tid mere end tilforn

have benyttet deres Skibe til udenlandsk Fragtfart,

hvilket synes at tyde hen paa udvidede Specula-

tioner i denne Næringsgreen.

c'. Med eHensyn til Haandværhsdristem

Denne har i det Hele taget i desidste 5 Aar

gjort Fremskridt. Snedkerne især levere fortrin-

ligt 'A1'beide, saa at de' nu let kunne concurrere

med Udlandet, hvorfor Indførselen af nye -Me11b-

ler er i betydeligt Aftagende. Guldsmedene, Hat-

temagerne, Bogbinderne og Flere levere Arbeide,

der i Godhed og Ziirlighed kan sættes ved Siden

af Hvilketsomhelst fra"Udlandet. Tømmer- og Mu-

rerprofessionerne have fremdeles flere duelige Me-

stere og Svendeat opvise.

Den hovedsagelige Afsætning af Haandværks-

arbeider skeer til selve Byen, omendskjønt ogsaa

meget afsættes til de mindre Byer og Landdi-

sttictetne.

Af nye Arter afHaandvætkere have i de sidste

5 Aar nedsat stg i Staden:

En chirurgisk Instrumentmager,

en Tøismed og en Stolemager.

Af vedlagte Tabel Nr. 1 vil sees, at der ved

Udgangen af Aaret 1845 var:

1. Laugsmestere 229 med 860Svende ogDrenge.

2. Andre medBor-

gerskab forsyne-

de Mestere..... 430 — 756 4- - —

i Alt Mestere 659 med 1,616 Svende og Dreng-

eller i det Hele 2,2175 Individer, som udelukkend(

beskjæftige sig med Haandværksarbeide.'
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Samme Tabel viser ogsaa et Antal af 257

Individer, som ved 1845 Aars Udgang beskjæfti-

gedesig med Haandværksarbeide; men da disse

Personer deels ere Militaire, deels Vægtere, have

de kun en meget indskrænket Arbeidsfrihed, og have

heller ikke bragt det synderligtvidt i deres Pro-

fessioner, med hvilke de kun for en ringe Deel

beskjæftige fig. Egentlige Frimestere haves for Ti-

den ei i Christiania, ligesom ei heller noget af de

herværende 6 Laug er indgaaet.

Af Bogtrykkerier fandtes ved Udgangen af

1845 16 Stkr., hvorved vare beskjæftigede 16 Fac-

torer og Bogtrykkere samt 95 Betjente.

De næringsdrivende Borgeres Antal udgjorde

saaledes ved Udgangen af Aaret 1845 i det Hele:

Handlende. . . . 771 Individer.

Skippere . . . . 74 —

Haandværkere. . . 659 —

Bogtrykkere . . . 16 -

i Alt 1,520 Individer.

Sammenligner man denne Opgave med den

i forrige Indberetning anførte, vil det sees, at de

næringsdrivende Borgeres Antal er formindsket

med 6 Stkr, medens Antallet af de ved Hande-

len ansatte Betjente og deYaf Haandværkere og

Bogtrykkere benyttede Svende og Drenge er for-

øget fra 1,801 til 2,140 Srkr.

 

(7. Med Hensyn til Labrikdriften,

Herom gjælder det Samme som i foregaaende

Indberetning er anført, i det flere Fabrikeiere al-

deles have nægtet at ville meddele de attraaede

Oplysninger. De meddeelte Opgaver kunne der-

hos ikke antages at være nøiagtige, efterdi Ved-

kommendes feilagtige Anskuelser angaaende Anven-

delsen af de Oplysninger, som affordres dem, gjør

dette i høi Grad tvivlsomt.

Vedlagte Tabel Nr. 2 er imidlertid forfattet

efter de saaledes modtagne Oplysninger.

Af denne vil det sees, at der ved Udgangen

af Aaret 1845 fandtes:

17 Brændeviinsbrænderier, hvoraf imidlertid

ikkuns de 16 have været i Drift, og af disse Eet

alene til ,9de Januar 1843;

3 Sangbrug, hvoraf ikkuns Eet har været i

Drift;

1 Chichoriefabrikz

1 Reberbane;

2 Vognfabrikkerz

6 Ølbryggerier, hvoraf 1 er nedlagt i 1843;

9 Maltgjørerier;

1 Teglværk, og

1. Sæbefabrik.

Af bemeldte Fabrikker ere i de ftdsie5 Aar

oprettede de 2de Vognfabrikker samt 1 Tobaks-'

fabrik. '

Sammenholdet man denne Opgave med den

ved forrige Beretningfremlagte, vil-' det befindes,

at Fabrikdriften i enkelte Retninger har været

fremadskridende, medens den i andre Retninger har

været i Tilbagegang. Saaledes vil det ”sees, at

der af de ved 1840 Aars Udgang værende Fabrik-

ker ere nedlagte: 1Sangbrug, 2 Ølbryggerier,!

2 Tobaksfabrikker, 1 Teglværk, 1 Læderfabrik og

1 Sukkerraffinaderi samt 8 Brændeviinsbrænd.e-"

rier, hvorimod der foruden de ovenfor anførte Fa-

brikker er tilkommet et Maltgjøreri. At afgive

nogen Formening om, hvorvidt de enkelte Fabrik-

ker hver for sig have skredet fremad, er paa Grund

af det ovenfor Anførte ikke muligt. Forøvrigt be-

mærkes, at — efter hvad der er oplyst --' ere

385 à 388 Personer sysselsatte ved de" anførte

Fabrikker.

8. Med Hensyn til Zkibsbyggerieh

Dette er ikke af nogen. særdeles Betydenhed,

da her ikkuns findes eet Skibsværft, der i Gjen-

nemsnit beskjæftiger 12 à 14 Personer daglig.

Mindre Reparationsarbeider ere i Regelen Gjen-

stand for Værstets Virksomhed, dog har dets nu-

værende Eier i 1843 bygget et større Fartøi af '

136 Commercelæsters Drægtighed, ligesom et ”lig-

nende i længere Tid har været under Arbeide. In-

denfor Christiania Tolddistrikt er imidlertid desfor-

uden bygget følgende Skibe og Fartøier: «

I 1841 Skib Ygdrasil . . . . 156 Læster,

Brig Mathilde. . . . 75 —

- 1842 Jagt Bruden . f. . . 12H —

Anne Georgine. . 9 —

Anne Randine . . 8 --

Elgen . . . . . 6 —

Snarensvend. . . 7

Prøven . . . . 11

Haabet . . . . 8

— Baad Snarensvend . . 4

Rordstjernen . . 3-; —

1844 Jagt Christiane. . . f. 11

Kirstine . . . . 41 —, .-- .--

- 1845 — Lokken .- . . . 14 -

Med Hensyn til Skibet Ygdrasil bemærkes,

at det optages her, skjønt det allerede var anført

i forrige Jndberetning, efterdi det er blevet maalt,

efterat Jndberetningen var afgiven. Forøvrigt er

fremdeles i de sidste 5 Aar bygget endeel mindre

Fartøier, men da disse fornemmelig fare med Hø

og Brænde samt andre norske Produkter, ere de ei

, --

,

- — -

- 1843 —

1
0
1
7
-

, -- --

-

, -- --

,

—

J
z
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8
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maalte. De forskjellige Fartøiers Besætninger va-

riere efter Fartøiernes Størrelse, saaledes at til de

saakaldte Baade, Iægter ”og Sluppe benyttes fra 8

2 til 6 Mand, til de større fra 8 til 16.

F. Med Hensyn til Fordi-tagen

Bymarkerne, der eies af Byen, udgjøre en

ikke ubetydelig Strækning, som inddeles i forskjel-

lige saakaldte Løkker, hvilke nu for største Delen

ere solgte og forøvrigt bort-forpagtede, i Alminde-

lighed paa 27 Aar, mod aarlig Afgift i Penge

og Løkkeskat. Saavel disse Lokker som de private

Eiendomme paa Byens Grund dyrkes alminde-

ligt til England og Potetesavling. Kornavlingen

er derimod ringe og indskrænker sig til mindre

Qvantiteter af Rug og Byg. Den Frugtbarhed,

som overalt viser stg paa- Lokkerne eller Landste-

derne omkring Byen, maa formeentlig søges i den

lette Adgang, Eierne have til at forskaffe sig Gjød-

sel i Overflødighed.

, Haugevæsenet og Træets Plantning have i

de senere Aar havt nogen, dog ikke betydelig Frem-

gang.

F. Med Hensyn til Binæringer.

Huussliden i Christiania indskrænker sig til

Syning og Strikning samt tildeels nogen Væv-

ning, men er ikke af nogen Betydenhed. Den

synes i de senere Aar at have aftaget meer og meer.

22. Med Ljensyn til Tilstanden iAlmindelighed.

Stadens oeconomiske Tilstand i Almindelig-

hed maa antages at være gaaet fremad, idet Byen

Aar for Aar er betydelig”udvidet og forskjønnet

ved mange store og smukke Bygninger. De ifor-

rige Indberetning omhandlede Slagterboder ere nu

fuldførte og tagne i Brug; men afgive, uagtet

deres betydelige Antal— dog ikke Locale for samt-

lige Slagtere, hvorfor en Udvidelse af samme er

bestemt.

Hoslagte Tabel Nr. 3 indeholder Oplysning

om de i-Christiania'i* de sidste 5 Aar thinglæste

og afiæste Gjeldsbreve, afhændede faste Eiendom-

me og afholdte Executions- og Udpantningsforret-

ninger. Ved denne maa imidlertid bemærkes, at

Grunden til det enorme Beløb, hvorfor Udpant-

ninger skulle være afholdtei 1842, skriver sig fra,

at derunder er indbefattet 4,587,485 Spd. som

Beregningssummen under 10 Udpantninger, der

ifølge Stiftsresolution ere, iMedhold CancsProun

af 27de Februar 1813, afholdte hos Umyndiges

Værger for Udeblivelse med Værgemaalsregnska-

ber, hvorfor aldeles intet Hensyn i statistisk Hen-

seende hertil kan tages. Med Hensyn til Belø-

bet og Antallet af de i 1843 afholdte Executions-

og Udpantningsforretninger maa derhos bemær-

kes, at disse ere angivne med omtrent HDeel for-

lidet, idet man ikke har modtaget Oplysning om

de af den daværende Kæmner afholdte Udpant-

ningsforretninger. Sammenholdet man forøvrigt

denne Tabel med den forrige Beretning vedlagte,

da vil det sees, at Beløbet af de Summer, hvor-

for Executioner og Udpantninger have været af-

holdte, og hvilket i 1841 omtrent udgjorde det

samme som itAaret 1840, nemlig 103,000 Spd.,

gradeviis er faldet indtil 1845, da det udgjorde

29,333 Spd. 44313- ß. Ogsaa heraf har man Grund

til at antage, at Byens Velstand, der i Slut-

ningen af forrige Qvinqvennium syntes at have

aftaget, ialfald i nærværende gradeviis er forbe-

dret; at der i de sidste 5 Aar er stiftet betydelig

hypotheceret Gjeld, kan ikke anføres som Beviis

herimod, naar man seer hen til, at Beløbet af

aflyste Panteheftelser og aijøbesummer for af-1

hændede faste Eiendomme har oversteget Beløbet

af Pantegjelden med omtrent een Million Specie-

daler. Man maa nemlig have for Øie, at Sæl-'

gerne af faste Eiendomme, for at opnaa høiere

Priser, oftere foretrække at lade en betydelig Deel

af Kjøbesummen henstaa mod Pant i Samme,

medens Kjøberne paa den anden Side foretrække,

at benytte deres contante Penge i andre Retnin-

ger fremfor at udbetale de stipulerede Kjøbesunn

mer, efterdi de i Regelen derved ville erholde et

større Udbytte. Som Følge heraf pantsætte Man-

ge ogsaa sine Eiendomme, ikke for ved de saaledes

modtagne Penge at dække Gjeld, som for ved

disse at kunne udvide deres Virksomhed i deres

respektive Erhvervsgrene. ,

Den aarlige Løn for en Tjenestedreng varie-

rer fra 25 Spd. til 50 Spd. og for en Tjene-

stepige fra 10 til 20 Spd., undtagelsesviis ogsaa

Noget herover, samt Kost og frit Huus. Dag-

arbeidslønnen er ligeledes forskjellig og er deels

afhængig af Aarstiderne, deels af Arbeidets Be-

skaffenhed og Arbeidernes Duelighed. Saaledes

kan som en Middelspriis antages:

for en Arbeidsmand om Vinter.en 205130 Skill.

om Sommeren 24 40 —

for en voxen Qvinde om Vinteren . 16-20 —

om Sommeren 20-24 —

for et Barn paa12 à 14 Aar om "

Vinteren . . 8 10 —

om Sommeren 8 12

Veilængden af de under Christiania Byes Vei

væsen henhørende og med Hjulredskab fremkom

melige Veie udgjør:



1) Hovedveie . . .

hvoraf er oparbeidet fra Nyt 575

2) Bygdeveie . . . 7. . . .

hvoraf er forandret fra tildeels ufremkommelig til go

Vei 2,435 Alen.

Christiania By.

Alen.

. . . . . . .

d og for Hjulredskab farbar

65

. 4,170 Alen,

0 0 20,980 —

Tilsammen . . 25,150 Alen.

Sparebankens Virksomhed har efter nedenstaaende Opgave gradeviis tiltaget. Dens Status var:

4 Sparebankens eget
Den hele under Directio-

nens Bestyrelse staaende

Capital.
 

Aar.

1841, 31 December .

1842, - — .

1843, - -- .

1844, - — .

1845, - — .

”Christialnia Stift den 21de

 

Fond.

53,187 Spd. 15 ß.-

58,775 —, 68,-

64,814 — 91 -

68,875 — 20-

73,604 — 39 L

November 1846.

 

 

' " 660,376 Spid. 115 ß.

723,934 — 107 -

844,539

940,100

1,022,365

-- 111 -

— 15" -

—4 110 -

N. A. Sem.



Buskeruds Ämt.

Underdanigst Indberetningl

 

Til Kongen!

Den ved Deres Majestæts naadigste Resolution

af 23de December 1839 befalede Jndberetning an-

gaaende de oeconomiske Forholde i det mig naa-

digst anbetroede Buskeruds Amt for Tidsrummet

1840-1845 giver jeg mig herved den Ære at afgive.

1. Lørdbrngev

Idet jeg med Hensyn til Iordbrugets Til--

stand i det Hele tillader mig at henholde mig til

hvad jeg ved min sidst afgivne underdanigste Ind-

beretning tillod mig at anføre, kan jeg med Sik-

kerhed tilføie, at det Haab jeg dengang nærede

om en stadig, skjønt langsom Fremskriden i denne

Næringsgreen, saavel med Hensyn til Agerbrugets

extensive som intensive Forøgelse, ikke er skuffet.

Det er kjendeligt, at Sandsen for en bedre Dyrk-

ningsmaade i flere Egne af Amtet er vakt, og

at den Erkjendelse alt meer og meer befæster sig,

at Agerbruget og hvad dermed staaer i· Forbin-

- delse er Landmandens sikreste og naturligste Støtte.

Med Hensyn til Oprydning af hidtil udyrket Land,

da maa deraf de medfølgende Tabeller udkom- „

nekNesultah at i de sidste 5 Aar er opdyrket et

Areal af 1,941; Tønde Land, være at ansee som

særdeles tilfredsstillende. Som Beviis paa den

større Interesse, der ytrer sig for en forbedret

Agerdyrkningsmaade, kan anføres tvende Fakta,

der vel ei egentlig tilhøre den heromhandlede Perio-

de, men der tale lovende for den kommende Tid.

Den iApril 1846.. aabnede Landbrugsskole for Am-

tet har havt en saadan Søgning, at man paa

Grund as det limiterede Antal af Elever, der kunne

optages,ç har et Ustørre Antal Ansøgere om at op-

tages end Skolen kan modtage. Landbrugssko-

lens duelige Lærer- har ogsaa en DeelprivatePensionær

rer afden bedre Classe, der under ham studere Agrono-

mien. I Drammen blev i forrige Aar stiftet en

Landbosorening til Udbredelse af nyttige Kundska-

ber om Agerbrug, Fædrift og Skovvæsen, og den-

ne har vundet saa meget Bifald at den allerede

tæller over 200 Medlemmer blandt Landboerne

foruden Byindvaauere.

Engdyrkningen udbreder sig meer og meer,

men den lider dog endnu under den almindelige t

Uskik blandt Bønderne i de fleste Egne, at de '

græsse deres Kreature om Foraaret paa Engen,

hvorved en stor Deel Hø tabes og Høslætten for-

sinkes ofte til Skade for Bjergningen. Det er

ikke sjeldent, at Misvext har en gavnlig Virk-

ning paa Landbruget, ved at aabne Øine for For-

dele som under heldigere Aar oversees. Et saa-

dant Tilfælde syntes temmelig almindelig at vise

sig iAaret 1846. Det var nemlig hidtil en Sjel-

denhed at see Bonden benytte Eftersletten som Fo-

der, da den slaaede Eng blev henlagt til Bede

'for Kreaturene. Den indtrufne Tørke i Juni og

Juli Maaned gjorde, at Engen paa mange Ste-

der mislykkedes, og første Slæt kun gav lidet Hø.

Dette synes at have vakt Opmærksomheden paa

Efterslætten, og denne blev derfor almindeligere

benyttet, hvorved en stor Deel Hø indvantes.

Med Hensyn til Agerdyrknings-Redskaber og

Sædearter da gjælder i det Væsentlige det sam-

me som derom i min sidste underdanigste Beret-

ning blev anført; kun kan man bemærke, at det

særdeles fortrinlige Redskab ”Rulleharveni' alt

meer og meer udbredes og vinder Bifald. Dette-

Redskabs Fortrinlighed erkjendes nn ogsaa iTysk-

land og England, hvor den i den senere Tid er

bleven temmelig almindelig under Navnet ”den

norske Harv." At ”man i Fremtiden vil faa ud-

bredt hensigtsmæssige Redskaber i Amtet, er at

haabe af den.Omftændighed, at de fortrinligstez

bekjendte Agerdyrkningsredskaber forfærdiges ved
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Land-brugsskolen,' hvis Elever saaledes baade blive

bekjendte med deres Forfærdigelse og Brug.

Hvad Sædearterne angaae, da ere dissei

det Væsentlige de samme som i forrige Termin.

At de bedre Sædearter forøges i Forhold til en

mere rationel Dyrkningsmaade er naturligt. At

Liinsæden alt meer og meer fortrænges ved det

tiltagende Brug af Bomuldsgarn, kan ikke ansees

for nogen Skade for Jordbruger, da denne Sæd

sordrerkraftig Jord, tærer stærkt paa Jorden,

og intet Gjødningsstof afgiver til Erstatning derfor.

Fædriften er ikke undergaaet nogen væsentlig

Forandring siden Tidsrummet 1836-1840.

Hesteavlen er i det Hele taget kun ringe,

da ”de fleste Heste kjøbes, — hvad de mindre, der

almindelig bruges i Fjeldegnene, angaaer, — fra

Bergens Stift, især fra Sogn og Sønd- og Nord-

fjord, de større Heste kjøbes for det meste paa

Markederne.

Faareracernes Forbedring skrider vel noget

fremad i de nærmere Byerne liggende Egne, men

i Fjeldegnene, hvor især holdes mange Faar, seer

man endnu de smaa striduldede Faar. En væ-

sentlig Hindring mod de bedre Racers Anvendelse

i disse Egne ligger deri, at der udfordres en be-

dre Fodring og omhyggeligere Pleie, hvilket der

ikke kan gives dem formedelst Mangel paa Foder,

da sor en stor Deel saavel Kjør, som Smaakreature

maa fodres med Løv, Mos og Birkeriis.

Tamme Rensdyr har man i de sidste 5 Aar

begyndt at dyrke, og som det synes med temmelig

Held. De første bleve anskaffede iRummedal,

hvor Grændsefjeldene mod Hardanger tilbyde ri-

geligt Mos. Senere ere endeel anskaffede i Aal

i Hallingdal, der trives godt paa Grændsefjelde-

ne mod Sogn.

2. Zitounæsenev

Den længe nærede Frygt for Skovenes Af-

tagen synes i den senere Tid at sinde Næring,

ikke formedelst forandrede Naturforholde, men ved

den ukloge Behandling, der alt meer og meer gri-

ber om sig, og bebuder en temporair Standsning

i Trælastudskibningen. De fordeelagtige Priser,

som i de senere Aar have været tilbudne iUdlaM

det, have bevirket en Kappen efter at komme iBe-

siddelse af Last til Udskibning, der har opmuntret

de høist skadelige Opkjøb af Skove til Udhugst

paa visse Aar, hvortil Eierne lade sig lokke ved

at komme i Besiddelse af en Capital uden Møie

og Restko. Saalænge denne Udhugst er limiteret

til en Størrelse af 10 høist 9 Tommer Top, be-

virker den mindre Skade, da Skoven om nogle

Aar atter kan afgive udskibningslast, men ofte

gaaer den lige ned til 7 Tommers Top, ogdet iEigiie

hvorfra, som t. Ex. Hallingdalj, den ringeLast ikke kan

bære de store Transportomkvstninger. Opkjøberne

hugge ubesindigen, for snart at nyde Fordelen, og

kunne ofte ikke skaffe Heste og Folk til Fremdrif-

ten, hvorved megen Last bliver overliggende iSko-

vene og Elvene og bedærves.

En anden Skade bevirkes ved denne Udhugst,

den nemlig, at Skovforpagterne hugge hensyns

løst, og derved beskadige en Mængde Skov, der

staaer i den bedste Vext, og desuden udsætte Sko-Og

ven, ved paa eengang at hugge saa stærkt, at den

aabnes for Vinden, for at tørres, hvorfor især

Granskoven er udsat.

Beklageligt er det at Affaldet af Skovdriften

ikke behørigen benyttes, men henligger og raadner

i Skovene. Vel forbyder Driften paa mange

Stedets med Fordeel at udbringe Affaldet som

Brænde, men hvis en meer forstandig Omgang

med Tjærebrænden og Potasketilvirkning blev indè

ført, vilde megen Fordeel af det nu unyttige Ma-

terial kunne udbringes.

3. Lisberien

Om Fiskeriet iAmtet gjælder fremdeles,«hvad

der er anført i min forrige underdanigste'Jndbe"-

retning og mig bekjendt er ingen anden Forandring

dermed foregaaet, end at Flskeriet i Fjordene med

Bakker er bleven meer almindeligt. Den samme

Uskik med at forstyrre Laxen om Høsten i sin

Ynglingsproces og opfiske den spæde Yngel er

endnu i Gang, og paakalder en alvorlig Forføi-

ning mod dette Onde.

4. Bergværlisdrifv '

Med Hensyn til Bergværksdriften i Amtet,

er siden min sidste underdanigste Jndberetningføb

gende Forandringer foregaaede. Det af Stads-

hauptmand Thorne optagne Kobberværk ei Fles-

berg, hvortil var meddeelt naadigst”Bevilling, og

hvor de fornødneBygninger og Smelteovne vare

byggede, er nedlagt, da Driften ikke befandtes

lønnende. Angaaende de tvende Koboltværker Mo-

dums og Snarums Værker kaldede, vedlægges

Bestyrernes Opgaver over Arbeider og Produkt.

Det bemærkes, at Snarums Værk har, senere end

sidste Indberetning, erholdt Kongelig naadigst Be-

villing til at opføre Smeltehytte ved Kongssam

gene paa Modum, hvor en Deel dertil fornødne

Bygninger er opførte, men Værkets samtlige Ind-

fretninger ere endnu ikke i complet Stand.

1 5. Fabrik- og Laandværltsdrift.

Med Hensyn til FabrikanlægggenesArt og
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Mængde ”til-lader Ziesg mig at henvise til Fogdernes

hermed følgende Opgaver.

Biuæringer. ”

Med Hensyn6til dette Punkt er ingen væ-

sentl1g Forandring foregaaet sden -m1n sidste un-

derdamgste Indberetn1ng., Drammens Marked,

som efter underdanigst Ansøgntng, ved Kongelig

Resolution af 12te October 1843, blev ophævet,

er nu ligeledes ved Kongelig Resolution af 30te

November 1846 atter oprettet, — om til Gavn

vil Tiden'l,æte0„

Oeconomillie Loxholde..

Ifølge de fra Sorenskriverne indkomne Ind-

beretntnger over de i Tidsrummet 1840-1845

skiftede Gjeldsforpligtelser forsaavidt de ved Thing-

lcesmngere komne til offentlig Kundskab, viser det

stg-, at deri Tidsrummet ere stiftede saadanne til

et Beløbaf 1,363,648 Spd. og igjen aslyste til et Be-

løbaf899674; den stiftede Gjeld overstigersaaledes

den aflystemedet Beløb af 463,974 Spd. Isamme

Tidsrum er efter Fogdernes Fortegnelser afholthxectu

tioner til et Beløb af 159,992 Spd. og Udpantninger

til et Beløb af 28,298'3Spd. Herved maa bemær-

keöszatFogdenx i Ringerige og Hallingdalen atter

har ”slaaet Executioner og elidpantninger sammen

under een Sum,men paa Grund af den Uskik,

fem finder Sted i dette Distrikt, hyppig at lade sig

pantefor Skatter, især iHallingdah kan detantages,

at Udpantmngerne udgjør mindst HDeel afSummen.

8 Ifølge samme Beretninger sees, at Executio-

nernes Antal, og detz exeqverede Beløb ”hariTidso-

rummet været i stadigt Aftagende idet de udgjorde

i 1841 . . . , 1927 for Beløb 57,572 Spd.

”842. . ”14098-1 4- 34,940 —

'-„1843 ,. 1289 - — 27,623 -

-.·»1844-x.. . 1060 - — 23,315 -

f- 18.45. . . .909 -- — 16,532 --

Exerutionernes Aftagen er en umiddelbar Følge

iafIndvaanernes bedre Kaar, hvo1tildesdste frugtbale

Aaringer og høie Lastepriser vistnok ere en væsent-

lig Aarsag. Det større Beløb, hvortil de thinglæ.-

ste Heftelser i dette Tidsmm stige, fremfot i det

næstforhen forlø.bne,zreiser sig fornemmelig af de

stigende Iordegodsprise1, der nu have naaet en hid-

til ukjendt Høide, men denne Stigen vidner om

tiltagende Velstand

En SkylddalerSkyld betales nu i de bedre 1

Egne med 1200 til2000 Spd. Beløbet af de i

Tidsrummet solgte fastesEiendomme beløber stg til

2,000,000 med en rund Summa og forholder sig til

Totalbeløbet af de thinglæste Heftelser som 1-0,68

og til Ovetskuddet af dethinglæste Heftelser mod

chde Aslystes Beløbsom 1-0,23.- DisseForholde

have vel i dette Tidsrum steget mod ide sidst for-'

løbne,. men denne Stigen lader sig let forklare af

de høie Iordegodspriser, hvorved en større Andeel

af Kjøbesummen maa blive heftende paa Eien-

dommen.

Der er al Grundtil at antage, at Formues-

tilstanden collectiv betragtet er ”i Tiltagende, skjønt

Grunden dertil for endeel kan udledes af heldige

Aaringer og høie Priser paa Skovprod11kterne,

Grunde der velxere tilstrækkelige og temporaire, men

der Vistnok havebidraget til at forhøie Iordegods-

priserne, og at forskaffe Sælgerne en betydelig Ka-

pitalForøgelse.

Brændeviin-sdrikkenier fremdeles i betydeligt

- Aftagende, og de" oprettede Sparebanker gaae godt

fremad.

Arbeids- og Tjenesteløn staar paa samme Punkt

som i min forrige underdanigste Indberetning er

ommeldt.

Med Hensyn til Amtets offentlige Veie, da

ere disse de samme som i det næst foregaaende

Tidsrum;

Kjobstædcrue.

Brummen.

Det her omhandlede Tidstum maa idet Hele

taget ansees for at have været gunstigt for Dram-

mens betydelige Udskibning og Skibsfart. Træ-

lasten har havt en villig og fordeelagtig Afsætning,

der ogsaa har bevirket en aarlig Stigen i Ind-

kjøbspriserne til Producenternes Fordeel, Fragterne

have, isæri den sidste Tid af Perioden, været gode,

saavel hjemme som i de østersøiske Havne, hvorfra

aarlig en stor Deel norske Skibe beskjæftiges. Nogle

her hjemmehørende Skibe have ogsaa været be-

skjæftiget i Fragtfart paa længere Farvande.

Med Hensyn til Drammens Samhandel med

de tilgrændsende Landdistrikter, da er ingen Foran-

dring indtr..aadt Fotsaavidt den bestaat i Salg

af Kornvarer, da varie1e1 den eftet Høstens Udfald,

og hat som en Følge af de gode Aar i den sidste

Deel afPe1ioden været n1ind1e. Detailhandlernes

Antal er betydelig tiltaget siden den nye Handels-

lov gav lettere Adgang til Handelsrei. Det synes

vistnok at denne Tiltagen ikke kunde være gavnlig

da Handelsmændenes Antal ikke kan forøge Han-

delsomsætningens Størrelse,og kun giver Anledning

til en stadig Concurrence. Nogle uheldige Erfarin-

ger vil vistnok derved l)østes; men det naturlige For-

) hold vil efterhaanden indtræde, og overdrevne Forvent-

ninger, der altid er en Følge af udvidetFrihed, maa al-

tid blive skuffede. Af den foreslaaede Vei langs Hols-

fjorden fra Sundvolden til Egge i Lier, hvorved

Oplandet kommer i stadig Forbindelse med Dram-
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men, venter-man med Føie Forøgelse i Handels-

rørelsem

Med Hensyn til Fabrikfliden, da henvises un-

derdanigst til Byfogdens Opgave, hvorhos hentær-

kes„ at den i forrige Indberetning nævnte Damp-

mølle, efter kort Tids Virksomhed, atter blev ned-

lagt og er senere solgt til Bortflyttelse. Ligeledes

blev i Tidsrummet en Naale-, Hægtee og Fyrstik-

kefabrik oprettet, men da denne senereafbrændte,

er den ikke atter opbygget.

Af Byfogdens Opgave over til-' og aslyste

Gjeldsbreve kunde det synes som Forudsætningen

-af Byens Forbedring i Velstand kunde være mindre

rigtig, idet de tillyste Gjeldsbreve beløbe sig til en

Sum af 413,534 Syd. medens de aslyste kuns

beløbe sig-til 272,240 Spd. og hine saaledes give

en Forøgelse iPantegjelden af 141,294 Spd., eller

nær 50 pCt. — Men ved nærmereBetragtning af

Forholdene vil det befindes, at denne Forøgelse

i Pant-Gjelden ikke kan afgive noget Beviis paa

aftagende Velstand Den største Deel af Huus-

eierne ere nemlig Handelsmænd, der behøve Capi-

taler til deres Virksomhed og disse kunne de ikke

faa billigere eudved Pantelaan mod 4pCt. Selv

uden denne Trang søger Enhver saameget som mu-

lig at behefte sine Eiendomme i Byerne med fa-

ste Penge, da dette i Tilfælde af Salg er af stor

Fordeel. Dertil kommer den Omstændighed at Bank-

afdelingens forøgede Laanefoud i denne Periode har

givet Anledning til at faa laant paa sine Eiendom-

me, der af ovennævnte Grunde er benyttet. Exe-

cutionernes Beløb 56,180 Spd. modsiger heller ikke

hiin Forudsætning, da den langt større Deel af denne

Summa er Udpantninger for Skatter, der meer-

soraarsages af Uefterrettelighed end af Trang.

Kong-derg.

'Hvad denne Byes Stilling angaae-, da kan

jeg i det Hele underdanigst henholde mig til By-

fogdens Jndberetning. Denne Indberetning er saa-

lydende: »

”Naar man skalbehandle den oeconomiske Til-

stand her paa Stedet, falder vel Tanken uvilkaar-

ligen paa de herværende Værker og Fabrikker, da

de udgjøre den vigtigsteStøttepunkt for Indvaa-

nernes Næring; men da jeg antager, at sRegjerim

gen paa anden og paalideligere Vei end den jeg i

saaHenseende kunde følge, erholder Oplysning an-

gaaende disse, nemlig Sølvværket, Vaabeufabrik-

ken og Kongsberg Jernværk, sinder jeg det ufor-

nødent i nærværende Indberetning atoptage disse

Gjenstande, hvis Behandling mere henhører under

vedkommende Bestyrelsers Nesort; det bliver saa-

ledes alene andre private Jndnstrianlæg saavelsom

Handelens og : andre Næringsveiest Til”stand', der

kan blive Gjenstand førde Underretninger,3 jeg”her-

ved meddeler. ' Af den herhos fremlæggende For-

tegnelse over de Industrianklæg, som ixTidsrummet

fra 1844 til Udgangen ”af1845 have været i Drift

her, vil det erfares, at de T').rændeviinsbrænderier.,l

som omhandles i den forrigeByfogeds Indbeta-

ning af 6te Februar 1836, ere standsede- og have

ikke i min Etnbedstid, nemlig zfra Begyndelsen af

Aaret 1838, væretssi Gang, ligesom de nu ere al-

deles nedlagte zog ville rimeligviisheller ikke igjen

blive anlagtez eftersom de ikke vil kunne holde Stand

med de nyere udvidede Indretninger af detteSlagsZ

Aarsagen til-' at. jeg ikke har kunnet faae nogen

Opgave over-Produktet af det Stadshauptmand

Thorne tilhørende og under Ro; 54-9-6& anførte

Saugbrug og Møllebrug er den, atEieren sor-

tiden er i Udlandet, og hans Bestyrerhersteds har

ikke fundet sig beføiet-: til at meddele nogen-Oplys-

ning. Ligesom den. egentlige Kjøbmands- eller som

maaskee rettere her kan kaldes Bondehandel, har

i de senere Aar saaet et nyt Opsving, for en stor

Deel foranlediget ved: den over Meheien for nogle

Aar siden istandbragte Vei til Tellemarken, hvis

øverste Bygder nu i større Grad endforhen hente

deres Fornødenheder her fra Stedet, og her af-

sætte deres Varer, saa-ledes har og Træla”stproduk-

tionen i de senere Aar meget udvidet sig, fornem-

melig iPlanker fra Stadshanptmand Thornes for-

nævnte Saugbrug, men om dette fremdeles i en

saadan Grad som hidtil vil kunne holdes i Drift

er noget, jeg ikke kan indlade-mig paa at bedømme,

da jeg dertil ikke har den fornødne Kjendskab til

Skovtrakten i Laugens Vanddrag, og forsaavidt

at Handelsborger Ole Eie i nogle Aar drev tilov-

lig Saugdrift medSangen No. 7 paa Forregnel-

sen, da er saadan nu standset formedelst at Sang-

brngets Drift er ved Dom frakjendt i·3Aar. At

Handelens Fremadskriden imidlertid ikke bør bedøm-

mes efter det, formedelst den senest emanerede Han-

delslov, tiltagne Antal afHandlende kan formeent-

lig ansees afgjort, men naar man betragter enkelte

ældre Handelsmænds Forretninger, der have sat

sig i directe Forbindelse med Udlandet, har man

Grund til at antage, at den hos den solidere Deel

afHandelsstanden er hidtil i jevn Fremadskriden. Af

den i Begyndelsen af forrige Aar optagne Folke-

tælling erfares det, at ved Udgangen af Aaret

1845 var her paa Stedet 31 Kjøbmænd, 38 Han-

delsborgere, 9 Markerentere og 2 Restanratører "

eller Herbergerere, hvorhos Fabrikanternes og Haand-

værkernes Antal udgjorde 93 i de forskjellige Fags

Derimod-udgjorde ved 1835 Aars Udgangxde Hand-

lendes Antal tilsammen 42 og Haandværkernes 71.
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IordÖbrngöertzchx som 711212 spaa Sæde-er Eet væsentligt

Bidrag-Ti tili-zzMungesÖJReeringpxsmaat antages iTidst

rammetçxfra 21841 til 12845 tak-have været lønnende,

hvilket Öfrekmgaaert af - isat der-. ixdettesx Tidsrum har

været opbrndtç og ..'omda'unet til-Ager; og Græsland

omtrentthMMaalJords medens der fra 1829 til

13835-17va eopbradt 212907 .Maal, oçgviser Fo'lketæl-

lingenx af;-18;45:'at da befandtes .;paax'Byens Grund

11502 ZZHestesx 36118 sStykker stort Qvæg, 1”74 Faar,

88 Gjeder ocg 797Stykker Sviin, medens der efter

Folketællingen ci '1.835',fodtesf103 Heste, 585 Kjøer,

Mest-Faar- ":Bemærkes. cmaa det dog-, at bemeldte

Kreatiirholdx ikke-kan antages at skee alene ”af det

Foder-, som de paa Byens Grundbeliggende Jord-

eiendommekçafgivg eftersom en likkek ubetydelig Deel

Foder-aarlig indkjøbes sraEken Sandsvær og Laur-

dals :Pr.æstegjelde,' især naar, som her ikke sjelden

erTilfæçldkejt,2ld-en stærke Sommervarme ved indfal-

dende.;j-Regnmangel beskadiget "Græsvexten, hvilket

let skeer paa Edensandige Jordbund hvoraf Jords-

monnet lheromkring bestaaer. ,— Att, Jndvaanernes

oeconomiske Forfatning har forbedret sig synes og

at seemgaaejderajß at man i de senere Aarsseer at

deres ..„§B'oliger -·.-sorbed.res' Jog sat enkelte nye Huse ere

-o3-pbyggede,.jhvilketsSidste vel oghar sin Grundi

Folkemængdens Forøgelse her fra-Aaret 1835, da

den :nd'5gfjorde... 3540) Individer; hvorimod den ved

Udgangen af Aaret 1845 beløb sig til 4136 Indi-

vider. Hunsfliden her paa Stedet kan ikke anta-

ges at være af nogen Betydenhed, og Bestemmel-

sen af sidste Storthing om Nedlæggelsen as Ar-

beidsanstalten ved det offentlige Fattigvæsen har i

væsentlig Grad indskrænket den, da mange fattige

Familier derved ere berøvede en passende og nyt-

tig Ræringssyssel, som ikke-kan erstattes ved Ar-

beide hos Private, der især paa Vintertiden er me-

get vanskeligt at erholde og derfor har en stor Indfiyt

delse paa Fattigforsørgelsen. - Endeligen vil jeg

ikke lade nbemærket, at en af Byens driftigere Han-

delsmænd har anlagt en Krudtfabrik paa Byens

Grund, som i afvigte Aar begyndte sin Virksom-

hed, men om denne har jeg ikke af bemeldte Grund

indhenter nogen Oplysning, saasom den vil henhøre

under Indberetningen for en følgende Periode, hvil-

ket og bliver Tilfældet med et oprettet og nylig i

Gang satØlbryggeri efter baiersk Mønster, der til-

syneladende maa antages at komme til at vinde

heldig Fremgang.

Kongsberg Byfogedcontoir 24de Marts 1847.

5. C. Blom."

De i denne Indberetning berørte Opgaver fra

vedkommende Embedsmænd, ligesom en Opgave

fra Bergmester Lammers vedlægges.

Bnskernds Amt '20de ·' April-. 1847.

Underdanigst

G. P. Bloms
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Til Liøngettl

Cr-

08 Henhold til de kongelige naadigste Resolutio-

ner-af 1,1te October 1825, 10de September 1827,

23de December 1839 og 6te Mai 81840 tillader

Amtmandskjabet sigunderdanigst at afgive følgende

Beretning

om Iarlsberg og LanrviksAmtsdistricts med deri-

værende Byers og Ladesteders oeconomiske Tilstand

m. V. i Tidsrummet fra 1ste Januar 1841 til

31te December 1845.

4. Landdistrictet.

Iordbruget.

Vedlagte Tabeller Nr. 1 Litr. 3 og 13- vise,

at der ved Periodens Udgang i Iarlsbergs Fog-

deri gaves 3,543 Iordbrug til en Matrikulskyld

af 8,213 Spd. 1 De 16 ß., der benyttedes af Ei-

erne selv, og ikkun 311 Brug til en Skyld af 557

Spd. 19 ß., som benyttedes af Leilændinger og

Forpagtere, samt at der i Lanrviks Fogderi gaves

1,284 Brug med en Skyld af 2,562 Spd 4 A-

3.ß., der benyttedes af Eierne, og 447 Brug med

Skyld 1,391 Spd. 4 ii- 13 ß., der benyttedes af

Leilændinge og Forpagtere. Amtsdistrictets Ma-

trikulsky'ld, derfforhen udgjorde 12,990 Spd. 3 Lid-,

beløber nu til 13,012 Sp'd.„2'3;L„2-1.ß., da ved

kongelig naadigst Resolution af 6te Marts 1843

nogle Gaarde ere henlagte fra Bnskeruds til Iarls-

berg og Laurviks Amt. Ifølge fornævnte Tabel-

ler er deritPeriodens Løb opdyrket af Ryland i

Iarlsbergs Fogderi 1,395 Tønder Land, foruden

hvad der er optaget i Botne og Borre: .Thinglage,

hvorover Opgave ifølge vedkommende Fogeds An-

mærkning skal være meddeelt iFolketællingslister-

ne, samt i Laurviks Fogderi225 Tønder Land.

Det viser sig saaledes, at Opdyrkningen i disse 5

Aar har været noget større end i den foregaaen-

de Periode, men forresten omtrent i samme For-

hold mellem-Fogderierne. Den i sidste Indberet-

ning, dateret 31teDecember 1841„ oerørte for-:

meentlige Aarsag , til, at der-forholdsviis er opta-„

get saameget mindre Ryland i Laurviks Fogderi,

nemlig den derværende saa meget større Deel Lei-

lændingsgods, existerer vel endnu; dog maamed

Hensyn hertil bemærkes, at Letlændingsgodset„,.

sidstnævnteFogderi i de senere Aar iikkesaa ganz

ske ringe Grad er aftaget, i det Salg saavel af

det skovløse Gods, derhar tilhørt det forrigeLaur-

viks Grevskab, som af beneficeret Gods, temme-

lig jevnt aarligen har fundet Sted Iøvrigt maa

det antages, at Iordbruget i dette Amtsdistrikt,

hvor det udgjør en Hovednæringsvei, i det an-

gjældende Tidsrum er, ifæri de nordligste Dele,

gaaet noget fremad, ved Forbedring anyrkningsti

maade og Redskaber, hvilke Sidste tildeels af Bed-:

boerne selv blive forfærdigede, ligesomti Periodens

Løb Rulleharve — men ei andre Agerdyrknings-;

redskaber -- fremdeles ere blevne leverede fra Fritzxø

Iernværk. Som en af Aarsagerne til Agerdyrk-

ningens Opkomst, maa nævnes SkovdriftensAf-.

tagen ved Skovenes aarlige Formindskelse. „ Paa

den anden Side bidrager det væsentligen til- ar-

hemme Productionen, at der aarligen sælges fra

alle de til Søen grændsende Præstegjeldezog til-8:-

deels ogsaa fra de øvrige, storeranta Hø, som

endog tilsøs bortføres til længere fraliggende Ste-

der, især paa Vestlandet, hvilket foraarsager For-:

mindskelfe i Gjødningen. Ide senere Aar har i

Kystdistricterne, idetmindsteide sydlige Dele,Tang

med stor Fordeel været benyttet som Gjødnings-

middel især paa sandige Iordertil Potetesç

Bestyreren af den private Landbrngsskolei

Sems Præstegjeld, Iarlsbergs Fogderi, Sverdrup,

har i sin som Stedets Lensmand afgivne Indbe-

retning anmærket, at en uforholdsmæssig Mængde

Gjødning anvendes til Potetesavlem der til stor-

Skade for den øvrige Deel afEiendommene ale-

mindeligst dyrkes paa enkelte dertil særdeles skik-

kede Stykker, som oftest indhegnede af Udmarken,

hvorved den ubetydelige Deel Gjødning bliver til-

bage til de ædlere Kornarter, Rug ogByg, der
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saalænge Jorden ei er i bedre Cultnrstand nødven-

digviis kræve Gjødning, sor at give et lønnende

Udbytte.

Hovedsædarterne her igDistriktet ere Havre

og Potetes, hvorhos tillige dyrkes Byg og noget

Rug og Hvede, ligesom og, men iendnu mindre

Grad, Boghvede og Erter. Vintersæden synes i

”de senere Aar noget mere at have udbredt sig,

men er dog endnu ei i ønskeltgGradgaaet frem-

ad. Da der i denne Periode er indtruffet idet-

mindste et Par gode Kornaar, er der maaskee

Grund til at antage, at Landdistrictet idethele om-

trentlig har brvdfødet sig selv; thi vel gives der

enkelte Præstegjelde, nemlig Laurdal, Annebo, Hoff,

Hedrum, Borre og Nøtterø med Tjener-, samt

Strømmens Annex„”hvorom-dette ikke kan siges

at”v'ære Tilfæ"ldet,'·hvad de 4 sørste angaaer for-

meentlig især paa Grund af, at der endnu i disse

Præstegjeldeepisterer en Deel Skovdrift,' som fys-

-selsætter' et ikke saa lidet Antal Mennesker,hvis

Hovednæringdette udgjør, og hvad de øvrige be-

træfferpaa Grund af deres”Overbesolkning iFor-

hold til Iordbruget, da de Fleste ernære sig ved

Svfart og Fiskeri; men paa den anden Side ha-

ve ogsaa andre Præstegjelde, saasom Ramnæsz

Sem, Baale, Skoger, Brunlaugnæs og Tjøllingz

naar Hensyn tages til hvad derfra er afsat for-

nemmelig af Potetes og Havre til de1 omliggende

Byer,3Lade-stede"r og ”Strand'stederx afgivet Over-·

skud( Lin, Hampog Humle dyrkes i mere eller

mindre Grad i Distriktet, dog, især hvad de to

førstnævnte angaaer, langt fra ikke i den Grad,

at Behovet derved kan tilfredsstilles. Havevex-

t-”ers Dyrkning og Frugttræers Opelskning maa

antages-' ”at ' være noget i Tiltagende, saaledes at

der i gode Aar nu fremkomme en Deel Havevex-

ter og Frugt fra enkelte Præstegjelde idetmindste

i Iarlsbergs Fogdeli, til Salg i de omliggende

Byer, dogneppe af nogensomhelst Betydenhed.

Ogsaa i denne Periode har den ovennævnte

privateLandbrngsskole været igang paa Gaarden

Nise i Sems Præstegjeld, der har været bestyret,

ligesom forhen, as ovenmeldte Lensmand Sver-

drup. Ifølge denne Opgave er der i Periodens

Løbjfrafbemeldte Skole di”mitteretiZO'Elevey hvor-

af "20.af Bondestandem

rvForholdetmellem Udsæd:„afoo-rn og Pote-

tesavlen er af: Lensmændene i ,Hoff, Laurdal og

Annebo opgivet at være omtrent saaledes:

1 Tønde Potetes mod 2 Tønder Havre, F

Tønde Byg og-1-FTønde Rug.

Opgave over6Udsæd og Avl er smeddeelt ved

den i forrige Aar foretagne Folketælling.

Lædrift.

Opgaver over Antallet af de i Distriktet væ-

rende Heste, stort Qvæg m. m. ere meddeelte ved

den i f.A. afholdte Folketælling. I enkelte Dele

af Iarlsbergs Fogderi ere gudbrandsdalske Hing-

ster blevne benyttede til Hesteracens Forbedring,

men iøvrigt vides Intet, efter de modtagne Un-

derretninger, i Periodens Løb til lignende Øiemed

med Hensyn til Huusdyrene at være foretaget.

Det under forrige Rubrik Anførte betræffende Fu-

ragens Bortførelse er, i Forbindelse med det for

Engmarkerne faa fordærvelige saakaldte Vaarbete,

der i Distriktet er temmelig almindeligt og som

oftest vedvarer til ud i Iuni Maaned, i her om-

handlede Henseende en væsentligen hemmende Om

stændighed. Engmarkernes Forbedring er hos de

fleste Landmænd her i kun liden Grad Gjenstand

for deres Omhu eller Opmærksomhed. Imidler-

tid antages det dog, at Eder idetmindste paa nogle

Steder iDistriktet tildeels lægges Vind paa at

føde Kreaturerne bedre end forhen. Forholdet

mellem Eng- og Age.rland,' samt mellem Besæt-

ning og Korn sathotetesavlingen antages frem--

deles at være nogenlunde passende forsaavidt ikke

det Modsatte med Nødvendighed flyder af den

tildeels altfor store Potetesavl samt Afhændelfe

af Furage, som oven er omhandlet. Fædriften

antages iøvrigt at afgive de for Landdistriktet for-

nødne Fedevarer, og derhos noget til Salg i de

nærmeste Kjøb- og Ladesteder. I nogle Præste-

gjelde indkjøbes endeel Heste ved Kongsbergog

Christiania Markeder.

Zitundrifh

Denne bliver Aar for Aar mindre, da Sko-

vene overalt, især i de sydlige Dele af Distriktet,

fremdeles ere i stærkt Aftagende. Kuns i Laur-

dal, Hoff, Annebo og Hedrums Præstegjelde sin-

des Skove af nogen Betydenhed. Fra disse Præ-

8stegjelde erholdes fornemmelig Bjælker, som sen-

des til Holland, samt Bygningstømmer, Planker

og Bord, ligesom derfra saavelsom fra Brunlaug-

næs (Tjose Annex), Tjølling og Ramnæs Præste-

gjelde bringes Kul til Fritzø og Eidsfoss Jern-

værker. Fra Sem, Annebo og Hoff leveres en-

deel Egetræ til Skibsmaterialier. Det sorrigeç

Laurviks Grevskabs Bestyrer erholder i egne Sko-

ve her samt ved Kragerø og Arendal alle Ege-

og Furer-Materialier til de Fartøier, han lader

bygge. Fra flere af de øvrige Præstegjelde gaa

endnu nogle Bjelker eller Smaalast til Danmark

famt endeel smaa Birke- og Orekubber til Skor-

land. Ligesaa erholdes Bord til Huusbrug og

endeel Brænde — fra de sydlige Dele af Distrik-
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tet Bøg —, ligesom de fleste as Præstegjeldene

endnu have det Fornødne af dette Slags til eget

Behov, men om enkelte af dem kan dette dog ikke

længere siges at være Tilfældet, da saavel Rot-

terø med Tjømø som en stor Deel af Sandeher-

red, Tjølling og Brunlaugnæs allerede nu i væ-

sentlig Grad maa forskaffe sig sit Brænde fra

andre Præstegjelde, hvorhos Steenkul i disse Eg-

ne, fornemmelig som Følge af Brændeprisernes

Stigen, tildeels begynder at komme i Brug, —

og iSandeherred endog Torv. Til Brænderierne

saavelsom til Vallø Saltværk anvendes for en stor

Deel Steenkul.

Af Tjære tilvirkes kun høist Ubetydeligt iDi-

striktet.

Ifølge vedlagte Tabeller Nr. 2 Litr.' 14 og 13

gaves der i Periodens Løb i Jarlsbergs Fogderi

7 privilegerede og 174 uprivilegerede Saugbrug,

hvorpaa i Gjennemsnit aarligen tilvirkedes omtrent

8,650 Tylter Planker og Bord, og i Laurviks

Fogderi 49 uprivilegerede Saugbrug, hvorpaa,i

Gjennemsnit aarlig er skaaret henimod 1400 Tyl-

ter Planker og Bord. ,-

Det synes at fortjene alvorlig og omhygge-

lig Overveielse, om det ikke skulde være hensigts-

mæssigt ved forhøiet Udførselstold paa rund og

huggen Last især af mindre Dimensioner at søge,

saaledes som i Sverige og russisk Finland skal

være Tilfældet,' modvirker den nu stedfindende hen-

synsløseNedhuggen af unge Træer, hvorved Sko-

' vene saa overordentlig medtages.

Lisbeti.

Det er paa slere Steder i Amtsdistrikteten

ikke uvigtig Binæring. Der har fornemmelig væ-

ret fisket Lax, Makrel, Torsk, Helleslyndre, Sild

og Hummer. Heraf har alene Hummerfiskeriet

afgivet en Exportartikel, da denne Fisk kjøbes af

et Jnteressentskab, der igjen sælger den til et en-

gelsk Compagni, som i egne dertil byggede Far-

tøier afhenter Fisken. Dette Fiskeri har i de sid-

ste Par Aar betydeligen aftager, idet det fangede

Qvantum efter Opgave fra Vedkommende har ud-

gjort i 1841: 12,113 Stykker, i 1842: 18,619,

i1843: 20,160, men i1844 kun 6,859 og i1845:

7,165. Derhos er dog fra Tjømø ogsaa bleven

udført en ubetydelig Deel Østers.

Et andet Fiskeri har i Periodens Løb udvik-

let stg, saa at det idetmindste for et Præstegjelds

Vedkommende ikke længere kan ansees saa ganske

ubetydeligt. Dette er Makrelfiskeriet med Driv-

garn, som hovedsagelig har været drevet fra Tjøl-

tlings Præstegjeld og i mindre Grad fra Brun-

laugnæs, Sandeherreds og Nøtterø Præstegjelde.

Det foregaaer i Iuni og Juli Maaneder i det

aabne Hav 4 3 6 Mile fra Land, hvor Fiskerne

om Aftenen sætte deres Garn og lade disse tilli-

gemed sig selv iBaadene drive med den sædvan-

lig i vestlig Retning langs Kysten gaaende Strøm

indtil det afGarnenes Bevægelsemærkes, at der

er kommet Fisk paa dem, da de strax inddrages

i Baadene. Hertil har været udrustet fra Tjøl-

ling i 1841 og 42: 20 Baade, i 1843 og 44: 28

og i 1845: 33 Baade; fra Brunlaugnæs 8 3 9

Baade aarlig; fra Sandeherred 3 3 4 Baade og

fra Rotterø 11 Baade aarlig; dog have Baadene

fra de sidste to Præstegjelde været betydelig min-

dre. Anskaffelsen af en saadan Baad, som de,

der have været udrustede i Tjølling”og'Brunlaug-

næs, med tilhørende Garn, angives at have ko-

stet, naar Alt er anskaffet nyt, mellem 100 til 200

Spd., og har der sædvanligviis været fisket pr.

Baad for 50 til 80 Spd. aarlig, fortiden hvad

vedkommende Fiskere selv have benyttet til deres

Huusholdninger saavel i fersk som saltetTilftand,

og som vistnok har afgivet et ikke uvigtigt Bidrag

til disse. " ,

Ferskvandsfiskeriet i Distriktet er vel ikke sær-

deles betydeligt, dog har, Laxefiskeriet i Laugens

Elv-indtil for faa Aar siden altid været betragtet

som en stor Herlighed til de Gaarde, hvis Belig-

genhed især har gjort dem skikkede til derfra at

drive saadant Fiskeri. Dette viste stg ogsaa ved

den nye Matrikulering, idet slere Gaarde iHedrums

Præstegjeld og især det engang saa betydelige Kjærø

Fiskeri i Laurdal bleve derfor skyldlagte. Men i

de senere Aar klages der almindelig over, at dette

Fiskeri stærkt har aftager. Saaledes opgive In-

teressenterne i fornævnte Kjærø Fiskeri, at de i

1841 fiskede 699 BZ 12 Msjd Lax og at det se-

nere Aar efter Aar er bleven mindre, saa at de

i 1845 kun erholdt 308 BS 12 Msl, altsaa un-

der det Halve. Paa samme Maade omtrent kla-

ges der ogsaa fra de øvrige Fiskesieder, og det uag-

tet at Flommen i 1845 vedvarede temmelig længe,

saa at dette Aar i den Henseende skulde været at

ansee sor et heldigt Fiskeaar. Aarsagen til denne

Aftagen antages i Almindelighed, idetmindste for

en væsentlig Deel at ligge deri, at flere Matroser

og andre Fiskere, som bo nede ved Elvens Udløb,

i de senere Aar have begyndt mere og mere at

sætte Garn paa de Grunde, som i en temmelig

vid Halvzirkel omgive Elvens Munding ved dens

Udløb i Laurviks-Fjorden. Vandet paa disse Grunde

er nemlig ikke dybere end fra 2 til 4 Fod, saa at

Garn, som-sættes herpaa, naa fra Bunden til

Overfladen og derved hindre Fisken fra at komme

op iElven. Disse Garns Mængde skßli de senere
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Aar have tiltaget saa betydeligt, at der i forrige

Sommer siges at have været udsat hver Nat i

Fisketiden, saasnart Strømmen tillod det, fra 2 til

400 Garn, og sandsynligen har da en stor Deel

Fisk maattet fanges og en maaskee endnu større

Deel fkræmmes tilbage i Søen. Det er med Hen-

syn til disse Grunde saa meget slemmere, som der

er Underretsdom, hvorved er acqviesceret, for, at

de ikke kunne ansees at henhøre til de tilgrænd-

sende Landeiendomme, hvoraf igjen følger, at En-

hver nu anseer sig berettiget til at benytte dem

efter Forgodtbefindende. Idet den omhandlede

Stængen ikke. skeer ved nogen”Enkelh men kun frem-

kommer ved den tilfældige forenede Virksomhed af

mangfoldige Mennesker, der uafhængig af hveran-

dre indbyrdes drive deres Dont, saa vil vel nu

vanskeligen kunne raades Bod herpaa uden ved

' didhensigtende Lovforskrifter.

I Ramnæs og Hoffs Præstegjelde fiskes, dog

ganske ubetydeligt, i Elve og Indsøer.

Bjergværksdrisi.

Over Bjergværksdriften i Iarlsbergs Fogderi

følger vedlagt en Tabel under Nr. 3 18, der vi-

ser, at Produktet af det i Hoffs Præstegjeld belig-

gende Eidsfoss Iernværk, hvorved findes 1 Mars-

ovn, 1 Kuppelovn, 3 Stangjernhammere, 3 Spi-

gerhammere og 1 Knibhammer, — har i Aarene

1841-1845 iGjennemsnit været 3,400 SkF Raa-

jern aarlig, men i de 3 stdste Aar i noget afta-

gende Progression (1845: 2,400 Ski-3) og 1,900

SkisF ”Støbegods aarlig i Gjennemsnit, men i de

sidste Aar i tiltagende Progression (1845: 2,500

'Sk?3) — samt at Værkets Stangjernshalmnere,

Spigerhammere og Knibhammer iEfteraaret 1845

ere anlagte fra Nyt, hvorfor saagodtsom intet Pro-

dukt fra dem endnu er leveret. Værket sees nu

at beskjeftige 2de Opsyns- eller Regnskabe”s'betjentel

samt 90 Arbe idere.

Ved Iarlsberg eller Konerud Værk i Skon-

ger Præstegjeld sees kun 1 Spigerhammer i Perio-

den at have været i Drift, og det alene naar der

har været Overflødighed af Vand. Ved 2de Ar-

beidere er da leveret omtrent 8,500 Stkr. Spiger

aarlig.

I Skouger Præstegjeld findes en Ierngrube,

der har havt en Opsynsmand og 4 til 17 Arbei-

dere, og har leveret iGjennemsnit 360 Skrd Malm

aarlig. I Laurviks Fogderi er der nu kun Bjerg-

værksdrift ved Barkevik i Brunlaugnæs Præste-

gjeld, hvor FritzøIernværk har en Marsovn m. m.;

men da dette Værks Hovedsæde er iLaurvik, hvor

dets Bestyrelse og vigtigste Indretninger findes,

Laurviks Amt.

er det formeentlig rigtigst at omhandle det hele

Værk undereet iForbindelse med bemeldte Kjøbstad.

Af Mineralier, som ikke kunne henregnes til

Metaller, har Amtsdistriktet ingen Indtægt, der

fortjener at komme i Betragtning.

Lahrilt- og Haandværk-drift.

Herover følge Tabellerne Nr. 2 Litr. 4 og 13.

Af disse viser det sig, at der i Periodens Løb i

Iarlsbergs Fogderi var i Drift 9 Brændeviins-

brænderier, der prodttcerede omtrent 350,000 Potter

aarlig i Gjennemsnit (1845: 450,000 Potter). Her-

ved maa dog bemærkes, at Produktet for 1 Aar

ved det ene af Brænderierne ikke er opgivet, lige-

som 6 af de mindste i de st”dsie Aar ere nedlagte,

hvorhos nogle af dem i enkelte Aar ei have væ-

reti Drift. I Laurviks Fogderi er kun 1 Bræn-

deri, der alene er benyttet til Destillation..

Af Teglværker gives der i Iarlsbergs Fogderi

28, der producerede omtrent 1,234,000 Muur- og

Tagsteen aarlig og i Laurviks Fogderi 3, hvor der

aarlig tilvirkedes omtrent 100,000 Muur- og Tag-

steen. Af disse Teglværker ere 2de opførte i Pe-

riodens Løb, nemlig 1 i Annebo og 1 i Hedrums

Præstegjeld.

Af større Kornmøller gaves der i Iarlsbergs

Fogderi 30, hvorved i Gjennemsnit aarlig forma-

ledes omtrent 60,000 Tønder, — og i Laurviks

Fogderi ide 4 første Aar 3 saadanne Møller, hvor-

ved aarlig formaledes 4000 Tønder Korn, hvortil

i 1845 kom 1 ny Vindmølle i Hedrums Præste-

gjeld, tæt ved Laurvik, hvor der i bemeldte Aar

opgives at være malet 2000 Tønder.

Den i forrige Indberetning omtalte Blyhvidt-

fabrik i Skouger Præstegjeld har i Periodens Løb

ikke været i Drift.

Vallø Saltværk har derimod været drevet med

6 Mestere og omtrent 60 faste Arbeidere foruden

15 til 20 Dagleiere, samt antages at have leveret

20 til 25,000 Tønder Salt aarlig. Den sammesteds

værende Ostefabrik har ligeledes været i Gang med

1 Mester og 1 Arbeider satnt antages at have

leveret 8 til 10,000 S Ost aarlig, for hvilken hav-

des en god Afsætning. Paa samtne Sted er i

1844 oprettet en Bomuldstøifabrik, hvor der ved

40 Væverstole har været beskjeftiget 1 Mester og

1 Væverske samt 50 til 60 Arbeidere, fordetmeste

Børn fra 14 til 18 Aar gamle. Eierne af Salt-

værker, Osteriet og Bomuldstøifabrikken forklares

at have nægtet at meddele Oplysninger, betræffen-

de Produkternes Størrelse, og er Intet opgivet

angaaende hvad Bomuldstøisfabrikken har præsteret.

Reberbanen i Røtterø Præstegjeld har frem-

deles været i Drift med 1 Mester og 10 faste Ar-
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beidere samt leveret omtrent 200 SkJ Tougværk

aarlig. I1845 blev ligeledes i Nøttelø tæt ved

Tønsbergfældigt et nyt Ølbryggeri, der opgives

at have væ1et drevet med 1 Meste1 samt 1 11 2

Arbeidere og i bemeldte Aa1 levelet omt1ent 200

Tønder Øl

Distriktet er iAlmindelighed vel forsynet med

de for sammes Behov fornødne Haandværkere, i

Særdeleshed gives der paa flere Steder duelige

Smede og Hjulmagere, dog afhændes der af Pro-

dukter af Haandværksdriften, med Undtagelse af

nogle-' simplere Kiøreredskaber, ikke stort udenfor

selve 'Landdistriktet.

Binæringer.

Huusfliden staaer ikke paa noget høit Trin i

Distrikter, og antages ikke synderlig i Periodens

Løb at være tiltaget. Næsten overalt i Nærheden

afoerne synes Landalmuen mere og mere at faae

Smag paa, i Klædedragt at efterligne By-Ind-

vaanerne, og saaledes til sin Beklædning hovedsa-

gelig at benytte de Tøier, som sindes i Krambo-

derne.4 Den synes altfor let atglemme den langt

mindre Styrke ved disse end ved hvad den selv

tilvirker. JDog forfærdiges endnu iLanddistrikter-

ne for det Meste hvad Indbyggerne selv behøve

til deres Under- og Arbeidsklæder, hvortil anven-

des alt det Lin og den Uld, som falder i Distrik-

terne, og desuden ikke saa lidet Lin og i de senere

Aar fornemmelig Bo1n11ldsgarn, som kjøbes iBy-

true-' Den mandlige Deel af Befolkningen deel-

tager nok i Almindelighed slet ikke i den egentlige

Huusflid. Hvad der af Fruentimmerne st11ndomtil-

virkes til lidt mere end til deres eget og nærmesie

Families Behov, bestaaer i Vadmel, Verken, Lær-

red og Strie, som sædvanligviis afsættes i de nær-

meste Byer.

De under Nr. 7 Litr. 31 og 13 følgende Ta-

beller vise, at der iPeriodens Løb ere blevne byg-

gede 13 nye Fartøier i Distriktet, hvilke ere fra

20indtil 175, eller tilsammen 947 Commercelæ-

ster d1ægtige. Afdisse er 1 bygget iStokke Præ-

stegjeld(48Con1me1ce-Læste1); 1 paa Røtte1ø(106.1

Com111e1ce-';Læste1) 8 i Sandeherred (6741 Com-

mer-teLæste1) og 31B111nlaugnæs (118 Tommer-te

Læste1).De1imod drives her Baadbyggeri kun

lidet, men de fo1nødne Skibs- og Lodsbaade an-

skaffes i Almindelighed fra Vestlandet eller Hval-

øerne.

'Iagten er i dette Amtsdist1ikt as saa1e liden

Betydenhed, og fo1tjener i ingen Henseende at be

nævnes Næringsvei. Hvad her fældes, bestaaer

i nogle Land- og Søfugle, Harer og enkelte Rovdyr.

Den 1ndenlandske Fragtfa1t er iDist1iktet 1in-

ge, derimod afgiver Fragtfarten paa og imellem

Udlandene en vigtig Erhvervskilde for en Deel as

Præstegjeldene, saasom i Særdeleshed Sem, Nør-

terø, Stokke og Sandeherred, hvor en ikke ubety-

delig Deel større og mindre Skibe høre hjemme.

Ved disse have en heel Deel af bemeldte Præste-

gjeldes Indvaanere deres Levebrød og deres Fart

antages, i Særdeleshed i det sidste »af Periodens

Aar, da Conjnncturerne for Skibsfarten forbedrede

sig, at have været temmelig lønnende.

Da den største Deel af Distriktet er omgivet

af Søen, sinder der ikke saa stor Landtransport af

Varer Sted. De Kjørsler, som forefalde, bestaaex

fornemmelig i at drive Kul til Fritzø og Eidsfoss

Iernværker, en Deel Tømmer, Planker og Bord

til de nærmeste Kjøbstæder samt om Vinteren en

Deel Plodukter imellem Drammen og Svelvik

paa Isen.

Nogen Handel med Landmandens Produkter

foregaaer ikke anderledes, end at vedkommende Pro-

ducenter i Almindelighed selv sælge dem i nærme-

ste Kjøb-, Lade- og Strandsteder.

I18415 have 3Persone1 faaet Bevillinger til

at drive Landhandel paa Hotten.

I Staværn gives der efter Opgave fra ved-

kommende Foged (Nr. 6) 10 Handlende foruden

2 Høkere og 1Marketenter. Af Gjæstgiverier til

Beqvemmelighed for de Reisende er der iIarls-

bergs Fogderi 34Bog i Laurviks Fogderi 12.

Markeder gives ikke iDistriktet, hvorimod ad-

skillige af Indvaanerne søge til Markederne iDram-

men, Kongsberg og Skien.

Landdistriktets Tilstand i Almindelighed.

Under Nr. 4 Litr. 111, 8, 0, 1) ogtks følge

Tabeller, der vise de i hvert af Aarene 1841-45

thinglæste og aflæste Gjeldsbreve og Skifteudlæg,

hvorved Pant er givet i faste Eiendomme, de i

samme Tid afhændede faste Eiendommes Antal og

Kjøbesumme, samt de afholdte Executions- og Ut-

pantningsforretningers Antal og Beløb.

Et Aars Løn for en Tjenestekarl varierer fra

20 indtil 35, sjelden 40 Spd., og for en Tjene-

stepige fra 8 til 15 Spd., dog antages den iAl-

mindelighed for Tjene1e hos Landalmuen, naar der

sættes 11111elige Taxter paa de Klædningssiykker,

som sædvanlig leveres, at kunne ansættes for en

D1eng til 25 Spd. og fo1 en Pige til 8 3 10

Spd. Den almindelige Dagløn for en simpel Ar-

beidsmand antages at kunne ansættes til 308132

ß. om Sommeren'og 20 a 24 ß. om Vinteren.

Milelængden af offentlige, med Hjulredskab

farbare Veie i Iarlsbergs Fogderi udgjør, som i

forrige Periode, af Hovedveie 132- Mile og af

10 1
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Bygdeveie 365 Miil, samt i Laurviks Fogderi af

Hovedveie 7313- Miil og af Bygdeveie 11Z Miil.

Ifølge vedlagte Tabeller Nr. 5 Litr. 111 og 8

gaves der ved Udgangen af 1845 iIarlsbergs Fog-

deri4Bygdemagasiner med en Beholdning af 262

Tønder 3 Skjepper 1431x Pot Byg, 1,097 Tønder

6 Skjepper 133 Potter Havre, og 211 Spd. 96

ß. iPenge, samt iLaurviks Fogderi 4 Bygdemaga-

siner med en Beholdning af 2 Tønder 2 Skjepper

Rug, 30 Tønder 4 Skjepper Byg, 1,784 Tønder

741- Skjeppe Havre og 273 Spd. 15 ß. i Penge.

I 1841 blev en Sparebank oprettet i'Frede-

riksværn, som ved Udgangen af 1845 havde under

sin Besiyrelse en Capital af 24,689 Spd. 8 ß.,

hvoraf Banken selv eiede 1,214 Spd. 46 ß„ og

ved Kongelig Resolution af 22de November 1845

er Plan for en Sparebank i Borte Præsiegjeld ap-

probere't, hvilken Indretning antages at ville faae

god Fremgang og blive Præstegjeldet med de paa

Porten værende Mandskaber til megen Nytte.

Her iDistriktet ere ingen private Brand- eller

andre Assurance-Indretninger; hvorimod slere af

de her hjemmehørende Skibe ere forsikrede iDrarm

mens og Holmestrands SkibsassurancerForening.

ked Hensyn til, hvorvidt Amtets Landdistrikt

idetheletaget kan siges at vær-e gaaet frem eller til-

bage iPerioden, maa erindres, hvad herom af ver-

kommende Sorenskriver er bemærket, paa de oven-

nævnte Tabeller Nr. 4 Litr. 311 og 8. Saaledes

anfører Sorenskrivereni nordreIarlsberg, at naar

Aslysningssummen for Aaret 1841 med 400,000

Spd. overstiger Summene af Aflysningerne i hvert

af de øvrige Aar, maa herved bemærkes, at i det

nævnte Aar blev aflyst en Obligation paahvilende

Fritzø Værk, der har endeel Iordegods iLaurdal,

stor 367,000 Spd., ligesom ogsaa 70,000 Spd.

af et Hovedgaarden Iarlsberg paaheftet Laan.

Med Undtagelse af disse 2de Documenter i For-

bindelse med, at i Aaret 1844 er aflyst en Pan-

teobligation paahvilende Eidsfoss Iernværk stor

20,000 Spd., vides af Sorenskriveren Intet at

bemærke, der kan regnes som Tilfældighed ved det.

ene Aarfrem for det Andet; dog paapeges end-

videre, at den formeentlige Aarsag til, at 1843

Aars Til- og Aflysninger saa meget overstige de

øvrige Aars, er, at der i dette Aar paa Grund

af Hankloven i Aaret 1842 blev istandbragt et

ualmindelig stort Antal Banklaan. Fortiden den

Pantegjeld, der hviler paa Iurisdictionen, antages

dens Indvaanere at have ikke ubetydelig, og som

Sorenskriverenhar Anledning til at tro, meer end

almindelig stor Vexel- og Vexelobligationsgjeld.

Saaledes er det ham bekjendt at Holmestrgnds

Sparebank udlaante til Landboerne (næsten alle

under Iurisdictionen) iAaret 1845 omtrent 24,000

Spd., og iAaret1844 omtrent 22,500 Spd. Om

imidlertid end Gjelden er forøget, saa anseer han

det dog ikke derved givet, at Disirikteti oecono-

misk Henseende er gaaet tilbage; thii de sidste 5

Aar, men især i de sidste 2 Aar, ere Iordeiem

dommene i meget betydelig Grad stegneiSalgs-

værdi. Sorenskriveren i søndre Iarlsberg anseer

det som vist, at uagtet de ved Iurisdictionen i

Periodens Løb thinglæste Panteheftelser udgjøre

et Beløb af omtrent 70,000 Spd. mere end de

Aflæste, er Distriktets Formues-Forfatning ikke de-

klineret, saasom der i de sidste 5 Aar harværet

lettere for Almuesmænd end før at erholde fast

Laan, og saaledes megen løs Gjeld nu er bleven

forsikret ved Panteobligationer; in 896018 har Di-

striktet i 1843 erholdt betydeligt Laan af Norges

Bank, hvorved Debitorerne see sig i sikrere Stil-

ling end sør og slippe at erlægge høie Discontoe

Renter, som tilforn har fundet Sted i meget høiere

Grad endnu, og Sorenskriveren antager, at naar

undtages Ramnæs Præstegjeld, hvor saavidt han

har kunnet erfare, enkelte Almuesmænd ikke end-

nu ganske ere befriede fra saadant Laan have de

øvrige Thinglages Indvaanere formeentlig paa

ubetydeligt nær ved Laan af offentlige Casser og

for endeel Ved Laan af Umyndiges Penge, befriet

sig derfor. Naar nu endvidere af Tabellen Nr; 4

Litr. 0. erfares, at der i Laurviks Soreuskriveri

i Periodens Løbet tillyst slidt over 100,000 Spd,

mere end aflyst, saa gjælder det Sidstanførte i

væsentlig Grad ogsaa for denne Deel af Distrik-

tet,—hvortil endvidere især for dennes,'men dog

ogsaa for hine Deles Vedkommende, maa føies,

at meget af det i Periodens Løb solgte Jorde-

gods .-- hvis Kjøbesummer for nordre Iarlsbergs

udgjøre 479,000 Spd., søndre Iarlsbergs 429,000

Spd. og for Laurviks Sorenskriveri 220,600 Spd.

— forhen var Leilændingsgods, der for størstederl

len er kjøbt af Brugerne selv eller deres Børn,

som det ikke var at vente kunde blive Eiendoms-

mænd uden ved at laane paa de nykjøbte Eien-

domme og faae Credit paa den største Deel af

Kjøbesummerne. Hvad i Særdeleshed det laurvik-

ske Distrikt samt Laurdal angaaer, da har det for

sammefremdeles været en meget heldbringende

Omstændighed, at det forrige Laurviks Grevskab

er kommet under en saa virksom og dygtig, med

de fornødne Pengeresourcer udrustet Bestyrelse.

Af det fra bemeldte Besiyrelse erholdte Bidrag

til nærværende Beretning — hvilket vil blive nær-

mere omhandlet under Laurviks By ,-- sees, at

af det skovløse Gods var til Udgangen af Aaret

1845 solgt 183 SkF Tunge, hvorhos Bestyrelsen
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ytrer, at Velstandeu saavel blandt Leilændinge som

Selveiere, der staae iForbindelse med Fritzø Værk,

er iTiltagende, da Resiancerne hos dem formind-

skes og alle Præstationer baade iPenge og Pro-

dukter skee ordentligem Til stort Held for den

her omhandlede Deel af Distriktet vilde det upaa-

tvivleligen være, om Eieren af det forrige Laur-

viks Grevskab kunde, om end først senere hen, ved

Siden af sin ellers i detHele saa gavnrige Virk-

somhed finde Tid og Leilighed til ogsaa at hen-

vende sin Opmærksomhed paa Iordbruget, hvor-

ved dette, da saa meget Iordegods her staaer til

hans Raadighed, Ufeilbarlig kunde ventes at ville

faae et Opsving, som det baade kan modtage og

høiligen tiltrænger.

Af Summerne af de iPerioden afholdte Exe-

cutions- og Udpantnings-Forretninger,' hvilke i

Iarlsbergs Fogderi udgjorde 61,348 Spo. 60 ß.

og i Laurviks Fogderi 25,192 Spd. 81 ß., kan

formeentlig ikke med Føie”sluttes til en mindre

god Forfatning inden Amtsdistriktet. At den oe-

conomiske Tilstand i dette i Periodens Løb idet-

mindste noget er bleven forbedret, er, saavidt man

har kunnet erfare, ogsaa en temmelig-almindelig

Mening og synes at maatte være en naturlig Følge

af de for Aarsvexten indtrufne gode Aaringer, i

Forbindelse med Agerbrugets Fremme saavelsom

Træproducternes Stigen i Priis og Iordeiem

dommenes forhøiede Salgsværdi, saa og de hel-

digere Conjuncturer for Skibsfarten.

3. Kjøb- og Ladestederne.

L a u r v i k.

Ljandrld

Handelen har i Løbet af denne Periode væ--

”ret væsentligen af samme Beskaffenhed som i den

foregaaende. Indførselen fra Udlandet har imid-

lertid især i de sidste Par Aar været ikke ubety-

delig større, hvilken Forøgelse i Handelen dog

nok ikke har været naturlig, men en Følge af over-

drevne Speculationer af endeel Handlende iLaur-

vik, hvor i indeværende Sommer Flere af dem

have maattet opgive deres Boer. Den udskibede

Trælast er, ligesom før, fornemmelig kommet fra

Nummedals og Sandsværds Fogderier, samt Laur-

dals, Hedrums og Eidangers Præstegjelde, for-

nemmelig igjennem Laugens Vasdrag men tildeels

dog ogsaa igjennem Farris-Vandet og de i sam-

me udløbende Smaaelve. Indkjøbspriserne anta-

ges omtrentlig at have været de samme som i

sidste Indberetning opgivet.

Den største Deel af”denne Last er afsendt i

uforædlet Stand, nemlig som Bjælker, — næsten

udelukkende af Gran — til Holland, idet Hol-

lænderne selv her have kjøbt og indtaget den i sine

egne Fartøier, dog er der i de sidste Aar ved Haand-'

sauge opskaaret et ikkeubetydeligt Qvantum Tøm-

mer og tildeels mindre gode Bjælker, som hos

en enkelt Kjøbmand endog i PeriodensLøber

gaaet op til4àö000 Tylter Planker, Battensog Bord,

hvilket Alt, foruden hvad Fritzø Saugbrug har

produceret, i egne Skibe er afsendt hovedsagelig

til Frankrig, men tildeels ogsaa til Danmark.

Nogle faa Ladninger Splitved ere ogsaa iPeri-

odens Løb afsendte til London, samt nogle smaa

Ladninger Ore- og Birkekubber til Skotland;.

hvor de bruges til deraf at skjære Staver til

Sildetønder, Alt i egne Fartøier. I Begyndel-

sen af Perioden afsendtes en Deel Baandstager

til andre Steder. Imidlertid er af Ore- og Bir-

keknbber nu næsten ingen flere heromkringat1 faae,

og af Baandstager kan ikke engang erholdes saa

mange som behøves til Forfærdigelse af de Fade,

der tiltrænges ved Fritzø Værks nye Riismølle.

Fra Fritzø Iernværk er der afskibet i 1841:

3,500, i 1842: 5000, i 1843: 6,400, i 1844:

4000 og i 1845 4,600 SkT Stangjern, som for-

nemmelig er gaaet til Rordamerika, hvor dette

Værks Iern betales høiere end andet Iern. Ro-)

get er dog ogsaa afsendt til Geværfabrikkernei

Lüttick, til England, og til Danmark, Alt i egne

Fartøier.

Ifølge vedlagte Tabeer. 6 var der ved Ud-

gangen af 1845 iLaurvik4 Groshandlere, 55 De-

tailhandlere, 27Høkere, 9 Marketentere, 2 Værts--

huusholdere og 2 Herbergerere med ialt 82 Be-

tjente.

Zpibøsarh

I Forhold til Byens Størrelse og øvrige Be-

drift eie Indvaanerne et ikke ubetydeligt Antal

Skibe, som saaledes udgjøre en af de vigtigste

Indtægtskilder. Med Undtagelse imidlertid af 5

Iernværkets Eier tilhørende Fartøier, som stadigen

holdes i Fart for Værket, eet med nt bringe Iern

til Amerika og fornemmelig saakaldet Paddy eller

Riis i Ska,ller, tilbage hertil, eet med at bringe

Trælast til Frankrig, og Steenkul fra England

tilbage, og eet med at bringe Iern, Riis m. m.

til Danmark og andre Steder, samt Korn tilbage,

og tvende med at bringe Malm og andre Sager

til Værket, beskjæftiges de øvrige næsten slet- ikke

fra Byen, men anvendes hovedsagelig inragtfart

med Trælast fra Christiania, Drammen, Sarps-

borg, Gothenborg og Østersøen til England,Frank-

rig, Holland ogandre Steder.
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Ifølge Anførselsis fornævnte Tabet No.6

havdeved Udgangen af 184562 Skippere Bor-

geteskg6tttil Lanrtvih hvoraf 37 boede1 og 25 uden-

for Byens-„

Laandværleødrifv

:,Dsenn,e:antages omtrent at sstaae paa-,- samme

Trinsomitde:, fleste mindre Byer og indskrænker

egetilatforsyne Stedetsegne Indvaanere og

enkelteAndre tLanddtstrtktet med de fornødneHaand-

værksarbecden sRoget mærkeligt Fremskridt hari

PeriodensLøbikke fundet Sted, og eiheller gives

ht.er;t nogen Mester, som leverer mere end ganske

almindeligt Arbeide. Andet Laug end Skomager-

igilgettgives her-tikke, ogxforøvrigt viser Tabellen

No. 6, at der i Byen ved Udgangen af 1845 ga-

vev15 Skomagerei Laug med 18 Svende og

Drenge, samt 65 andre forskjellige Haandværkere

111ed66 Svende og Drenge, foruden 1 Feierme-

fier, Ti Bogtrykker og6 Vognmænd.

Labriitdtifv

t „ Med Hensyn hertil henvises til vedlagte Ta-

6el Ro.” 2,;: hvoraf sees, .. at der i Periodens Løb

har været iDrift

2de Tobgksfabrikker (en tredie er i1844 ned-

lagt) hvorafden ene, som beskjæftiger 6 Mestere

0197.80 Arbeidere, har leveret omtrent 100,000 Po.

08413119 : besiaaendex af ' Snus, Nøgetobak, Skraato-

bak og Cigarer, hvoraf afsættesi de flesteaf Lan-

detstyer; lede .„B.rænde.viinsbrænderier, hvoraf

htveet h.ax-.produ'czeret omtrent 50,000 Potter aar-

lig';3,.t1k3tØ”lbryggeri, anlagt 1838- med Maltgjøreri,

fotmk hadet-leveret 70,000 Potter Øl og 700 Tøn-

der Malt aarlig; 1 Strømpevæveri, der komxi

Gang Høsten 1843, drives med 12 Arbeidere, samt-

lige Tydskere, og somt har leveret, til 14de Iuni

184531000 Pdgtilen Værdi af 800 Spd. Des-

uden; var-: i. Gang Fritzø Saugbrug og Møllebrug,

oveerhvisDtift Oplysninger findes i den under

Ro:t:x.1t;folgtende Opgave fra Bestyreren. Ifølge

denne ht.'ar-.,4det„-Første, med 6 privilegerede og 2

Cirkefljsaugblade, samt en tKirathe·,” som drives af-

et:Vandhjnl, til Tømmerets Optrækning paa Sang-

brugsVelten, i Gjennemsnit aarlig leveret 7440

Tylter Planker, 7720TylterBord og 1200 Tyl-

ter-4:3-Lister, Lægter m. v., foruden fra 55 til 90

Kubtkfavue Splitved. Det Sidste, der, da et æl-

dunre var brændt, fra nyt af er bleven opbygget i

184625191111 detførst i Foraaret 1845 er kommet i

Drift, bestaatersafö Par Sammalsqværner, 5 Do.

S:igteqværner Cog 2 Dsoss Grynqværner, hvilket Alt

drivesjzcved ·Iernmaskinerii, Jsofm ved Vand sættes

i Gang af 3, -stør,re-Træh..j.uls , Tillige haves ved

Fritzøen Riismølle og et Bødkerværksted. Byg-

ningen til-Riismøllen blev opført af Grundmuur

med Tagbedækning af Iernplader i 1845, men

blot det Udvendige blev færdigt. I samme Aar

paabegyndtes Opførelsen af et større Pakhuus, der

støder til Riismøllen og er bestemt til Opbeva-

ring af Paddy saavelsom af den ved Møllen pro-

ducerede Riis. I Slutningen af Aaret kom Ma-

skineriet, der hovedsagelig bestaaer af Iern, fra

England. Det drives af et større Vandhjul af

Iern, der er forarbeidet ved Fritzø Værk. Møllen

er kortfør 1845 Aars Slutning kommen i Drift.

Bødkerværkstedet, oprettet 1845, er lidet, og

bestemt til Forfærdigelfe af Fade til Opbevaring

af Riismøllens Produkter.

Det er forøvrigt allerede under det Anførte

angaaende Landdistriktetbemærket, at af Agerdyrk-

ningsredskaber er iPeriodens Løb fra Frilzø alene

bleven leveret Rulleharve. '

Bjergværksdristen,

Da Fritzø Iernværks saavel Bestyrelse som

betydeligste Indretninger forefindes i Laurvik, er

det formeentlig, som forhen bemærket, rigtigt her

at omhandle det hele Værk under Eet. Dette

vil her skee væsentligen i Henhold til den oven

under No. 1 ommeldte Opgave, der indeholder en

temmelig fuldstændig Beskrivelse over dette Værk

med underliggende Gruber m. v., og viser, hvilke

betydelige Forbedringer og Udvidelser sammei Pe-

riodens Løb har modtaget.

I 1845 er til Opheisning af Malm og Vand-

ledning af Braastad-Gruben ved Arendal anskaffet

fra England en Dampmaskine paa 10 Hestes Kraft

med Vindeapparater og Pumper; i 1841 til Mars-

ovnen ved Moholt en cylindrisk Blæsemaskine fra

Sverige, hvorved fremdrives kold Luft; i 1842 et

Dampskib paa 16 Hestes Kraft paa Farris, hvor-

ved nu bugferes 2 Pramme med Malm op, og

med Raajern ec. ud; i 1843 i Barkevik opført

en større Vindovn og en Kuppelovn til Støbning

med dertil hørende Formerhuus af Grundmuur;

i 1845 anskaffet en cylindrisk Blæsemaskine til

Marsovnen sammesteds, hvilken Maskine drives

ved et Vandhsul af Iern; og i samme Aar op-

ført 2de nye Kulleovne efter amerikansk Tegning og

Anviisning, i hvilke brændes Kulleved ogHoen tilKul.

-J Laurvik er: 1 Stangjernhammer, der in-

deholder 7 Sme-ltehærder efter den engelske Lan-

caste1'shire-Smedning med 2 Hammere;2 Nækhær-

der med 2Hammerez hvilket Alt modtager næsten

aarlig nye Forbedringer eftersom de anvendes i

England. I 1842 blev ved Fritzø opsat en stor

Hammer, hvis Skaft, Kamhjul med alt Tilhø-
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rende er af massivt Iern, hvilken Hammer især

benyttes til Udfmidning af Emningsjern, der skal

udvaltfes til Iernplader, samt til Smedning af

andet Iern af sværere Dimensioner end der kan

smedes rinder de øvrige Hammer-e og hvortil Jer-

net ophedes i en Reverbeerovn. Ved Værket ha-

ves 2 Spigerhammere. I 1842 paabegyndtes og

iForaaret 1843 fuldførtes et Valtseværk. Alt -

dets Maskineri er kommet fra England. Det har

siden bemeldte Aar Væreti stadig Drift. Ved sam-

me udvaltses fladt Stangjern i alle Dimensioner

fra det fmaleste og tyndeste Baandjern indtil en

Oredde af 6 Tommer og en Tykkelse af 1 à 2

Tommer, fortiden fiirkantet og trindt fra H til 3

Tommer famt Iernplader i alle Dimensioner fra

de tyndeste indtil de sværeste Plader til Damp-

kjedlen Jernet ophedes i40vne og Pladerne glø-

des i een Ovn, til hvilket Alt bruges Steenkul.

I 1842 blev indrettet et IermDreierværksted til

Forfærdigelfe af forskjelligt Maskineri, hvortil be-

nyttes 3de Dreierbænke af forskjellige Størrelser,

som drives ved Vand, og en liden Iernhøvelmaskine

som drives ved Haandkraft. I 1844 blev anlagt

en Kjettingfabrik med 6Hærder og Smedesteder,

hvorved der forfærdiges Kjettinger af alle Dimen-

sioner, som prøves paa en fra England indført

Prøvemafkine med den bestemte Vægt. I 1845

er indrettet en Ankersmedie med 2de Hærder, hvor

Ankere af alle Dimensioner smedes. Til Grov-,

Klein- og Material-Smedning haves 7 Hærder

med Smediesteder; ligesaa et Metalstøberi til Støb-

ning af alt Metalarbeide, der benyttes til de for-

skjellige Maskineriet-. Endvidere et Snedker- og

Model-Værksted.

Ved udgangen af 1845 var ved Gruberne

ved Arendal: 1 Fuldmægtig, 1 Stiger og100

Arbeidere; ved Kolstad Grube iNærheden afKra-

gerv 8 à 10 Mand; ved Moholt: 1 Forvalter,

22 faste Arbeidere og sædvanligvis 20 Dagarbei-

dere; ved Barkevik en Forvalter og 16 faste Ar-

beidere og adskillige Dagleiere; i Laurvik: 5 Con-

torbetjente, 1 Mekanicus, som har-Overopsynet1

med alt Maskinvæsenet, 2 Bygmestere, 2 Muur-

mestere, 110 faste Arbeidere, samt 100 5120 Dag-

arbeidere af forskjelligt Slags. — Produktionen

sees at have udgjort af Malm fra de arendalske

Gruber fra 7000 til 8000 Tønder, og fra Læres-f

t.vedt-Gruben i Øiestad Sogni Redenæs og Raa-

bygdelagets Amt fra 210 til 800 Tønder aarlig,

og.af de øvrige Produkter følgende:

i1841: Naajern 3,275 SkT

Støbegods 450 —

Stangjern 4,400 —

Spiger 60 — og 300,000Stykker.

i1842: Naajern 6,731Sk772'

Støbegods 958 —

Stangjern 5,300 —

Spiger 36 -'- og”650,000Stykrer.

i1843: Raajern 5,588 ,--

Støbegods 390 -

Stangjern 7,300 —

Iernplader 140 —

Spiger 24 — og 850,000Stykker.”

i1844: taajern 5,936 —

Støbegods 120 —

Stangjern 5,400 —

Iernplader 600 —

Spiger 46 — og 70,000'Stykker;

i1845:' Raajern 8,977 — "

Støbegods 326 —

Stangjern 6,500 —

Iernplader 550 —

Kjættinger 180 —

Ankere ' 50 —

Spiger 8 — og 70,000 Stykker.

Ziribøbyggeri.

Paa Byens Grund er intet Fartøi bygget i1

Periodens Løb, hvorimod Indberetningen om Land-'

distriktet viser, at der i Iordfalden under”Brun-

laugnæs Thinglag i Nærheden af Byen er bygget

3de Fartøier for Regning af, og til Brug for for-

rige Laurviks Grevskab.

Jordbrug.

”Byen har ingen dyrket Mark, da den saakaldte

Bymark alene er en Udmark, hvori Byens Ind-

vaanere have Ret til Sommerhavn for deres Krea-

turer, men hvor Grunden og Skoven tilhører det

forrige Grevskabs Eier.

Om Byens Tilstand i Almindelighed.

Huusfliden synes ikke at staae paa noget-høit

Trin i Laurvik. ) ,

Baadbyggeri gives her ikke.

Størrelsen af et Aars Løn har i Periodens

Løb væretfor en Tjenestekarl fra 20 til 30 Spd.

og for en Tjenestepige fra 8 til 14 Spd.; den

almindelige Dagløn for en simpel Arbeidsmand

fra 24 til 30 Skill. om Vinteren og fra 32 til

40 Skill. om Sommeren.

Sparebanken havde ved Udgangen af 1845

under fin Disposition en Capital af 28,941 Spd.

26 ß., hvoraf Indskydernes Tilgodehavende”ud-

gjorde . . 3. . . .. . . 26,789 Spd.72ß.

og Sparebankens eget Fond . 2,151 -- 74 -

Det i 1839 paabegyndte nye Fattighuus blev

færdigt i Slutningen af 1841 og toges iBrng
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den 31te Januar 1842, fra hvilken Tid omtrent

60 Fattiglemmer der have havt Huusly, og til-

deels Beskjæftigelse.

Middel-skolen og den dermed forenede Forbere-

delsesskole, som iAarene 1841 til 1845 begge in-

clusive har afokassen erholdt et Tilskud af 1,938

Spd., havde ved Udgangen af sidstnævnte Aar

52 Disciple, hvoraf 25iForberedelsesskolen. Den

i 1840 oprettede Søndagsskole er senere vedble-

ven, og udredes der af Bykassen aarligen til en

Lærer ved denne Skole 25 Spd.

Hvad Byens Tilstand i Almindelighed angaaer,

da har denne neppe i Periodens Løb forbedret

sig, thi endskiønt den under No. 4 følgende For-

tegnelse over thinglæste og aflæste Gjeldsbreve samt

Skifteudlæg, hvorefter Summerne af de første

overstige de stdste med lidt over 12,000 Spd.,

medens der er afhændet faste Eiendomme for over

57,000 Spd., og kun afholdt Executioner og Ud-

pantninger for imellem 15 og 16,000 Spd., —

skulde synes at vise et ret fordeelagtigt Resultat;

fortiden at det er vist, at der iPeriodens Løb for

den ordentlige Arbeidsmand har været stadigtAr-

beide ved Fritzø Værk ved de mange der udførte

Bygnings- og andre Arbeider af forskjelligt Slags,

saa har der dog hos flere af Byens Handlende

viist sig temmelig tydelige Tegn paa Mangel af

Fonds og Nesourcer, hvilke man ved urimelige

Anstrængelser har søgt at opdrive ved i offentlige

Laaneindretninger og hos Private at optage Laan

imod Vexler og Vexelobligationer, undertiden vist-

nok til en temmelig høi Disconto.

Brændepriserne ere i Periodens Løb, og især

i den sidste Deel as samme, betydeligen stegne,

hvorfor Steenkul mere og mere kommer i Brug

som Brændematerial.

S a n d e f j 0 r d.

Handel.

Denne har i Periodens Løb ligesom i den fore-

gaaende indskrænket sig til en ubetydelig Udskib-

ning af Trælast, fornemmelig til Danmark, nogle

Bjælker tilHolland, Birke- og Orekubber til Skor-'

land og lidt skaaren Last af Planker og Battens

til Frankrig, samt forøvrigt bestaaet i nogen De-

tailhandel med Stedets og Omegnens Beboere.

Da der til Stedet ikke fører noget Vasdrag og

Skovene i Omegnen mere og mere forsvinde, er

det temmelig sandsynligt, at Trælastudskibningen

herfra efterhaanden noget nær vil ophøre.

Den under No. 6 følgende Tabel viser, at

der ved Udgangen af 1845 i Sandefjord var 14

Kjøbmænd, 5 Høkere og 8 Marketentere, Værts-

husholdere og Herbergerera

Skibsfart.

I Forhold til sin Størrelse eier Stedet et

ikke ubetydeligt Antal 4større Skibe, som vistnok

udgjør dets vigtigste Indtægtskilde. Disse Far-

tøier beskjæftiges næsten udelukkende i Fragtfart,

da kun de mindre as og til udføre Ladninger fra

selve Hjemsteden --- JFølge Tabellen No. 6 havde

ved Udgangen af 1845 47 Skippere Borgerskab

til Sandefjord, hvoraf de 13 boede i og de 34

udenfor Byen.

Laandværkrødrifb

Denne indskrænker sig blot til at forsyne Ste-

dets egne Beboere og Nogle i den nærmesteOms

egn med det Fornødne, og har i Periodens Løb

ikke gjort noget mærkeligt Fremikridt. Tabel No.

6 viser, at der ved Udgangen af 1845 gaves 15

Haandværksmestere med 14 Svende og Drenge,

fortiden 10 saakaldte Frimestere eller Haandvær-

kere uden Borgerskab.

Fabriltdrifi.

AfFabrikker har Sandefjord ifølge vedlagte

Tabel No.2 i Periodens Løb kun havt 2 Tobaks-

fabrikker, hvis Produkt opgives til 6000 Pd., for-

meentlig Skraatobak, aarlig. — Tvende Brænde-

viinsbrænderier ere i Periodens Løb nedlagte.

Bjergværkrsdrift.

gives her ikke.

Zitibsbyggeri.

er ikke foregaaet paa selve Stedets Grund i Pe-

riodens Løb, men enkelte af Indvaanerne have

Eiendomme længer ude ved Fjorden, hvor de i

bemeldte Tidsrum have ladet 4 Fartøier bygge,

som imidlertid ere omhandlede under Landdistriktet.

eJordbrug.

Ved Opgangsforretning af 24de October 1845

bleve Stedets Grændser imod Landdistriktet be-

stemte og derved kom der inden for disse Grænd-

ser nogle smaae Løkker, som dog hovedsageligen

benyttes til Haver og Lastetomter. De enkelte,

som benyttes til Græsløkker, ere alt for ubetyde-

lige til at der med Hensyn til dem kan være Tale

om Jordbrug.

Stedets Tilstand i Almindelighed.

Husfliden ogTjeneste- samt Daglønnen an-

tages omtrent at være den samme som i Laurvik. (

J Periodens Løb har den paa Stedet opret-

tede Badeanstalt havt mere Søgning, saa at Bade-

gjæsternes Antal i 1845 udgjorde indtil 100, iste-
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derfor at der i intet af de foregaaende Aar havde

været flere end 60. — Sandefjord har en Skole

med een Lærer, der hver Formiddag underviser

Borgernes Børn og om Eftermiddagene Børn af

Almueklassen.

, Med Hensyn til Stedets Tilstand i det Hele

taget, da viser den rinder No.' 4 følgende Tabel

over thinglæfle og aflæste Gjældsbrevem. m. hvor-

efter Summerne af de sidste endog noget overstige

de'første, imedens der er afhændet faste Eiendom-

me for et Beløb af lidt over 10,000 Spd., et

godt Resultat, og heraf samt af de bedre Conjunc-

turer for Skibsfarten, i Forbindelse med, at ikke

saa faa Penge i de senere Aar der ere blevne

nedlagte af Badegjæsterne, synes der at være Grund

til at slutte at Stedet i oeconomijk Henseende

maa være skredet noget frem i Periodens Løb,un-

der hvilken det ogsaa ved Lov af 23de Juni 1845

er gaaet over fra Ladested til Kjøbstad.

T ø n 8 b e r g.

Ljandelen

har i Periodens Løb ligesom i den foregaaende

indskrænket sig til nogen Trælastudskibning, samt

Detailhandel med Stedets og Omegnens Beboere.

Da Stedet ikke har noget Vasdrag, bestaaer Træ-

lastudskibningen kun i Bord, Planker og Lagter,

som landværts bringes til Byen og fornemmelig

afsendes til Danmark. — Ifølge vedlagte Tabel

No. 6 var der iTønsberg ved Udgangen af 1845:

5 Grosserere, 58 Detailhandlere, 4Høkere, 1 Mar-

ketenter og 1.1 Værtshuusholdere, som tillige ere

Høkere Detailhandlerne benytteialt 25 Betjente.

Skibsfart.

Byen eier et betydeligt Antal Skibe, som næ-

sten alle beskjæftiges alene i Fragtfart fra andre

Skeden— Tabellen No. 6 viser, at der ved Ud-

gangen af 1845 gaves 294 Skippere, som havde

Borgerskab til Byen, hvoraf de 34 boede i og de

260 udenfor samme, men hvoraf den største Deel

føre Fartøier, som ikke høre hjemme i Tønsberg

selv, men i de til samme stødende Pt'æstegjelde.

Haandværksdrift

staaer nok i Tønsberg paa samme Fod som i de

fleste mindre Byer, og antages ikke i Periodens

Løb at have gjort noget væsentligt Fremskridt.

Efter Tabellen No. 6 havde Stedet ved Ud-

gangen af 1845: 95 Haandværkere med 66 Svende

og Drenge, fortiden 10 Frimestere eller Haand-

værkere uden Borgerskab. —Der gives nu iTøns-

berg kun et Bogtrykkeri.

Mdribdtist

Af vedlagte Tabel No. 2 sees, at der i Pe-

riodens Løb har været i Drift: 1 Brændeviins-

brænderi, som dog ikke har været iGang i1845,

men ”som i de foregaaende Aar har produceret

fra 8,000 til 23,000 Potter aarlig ; et Maltgjø-

reri, hvor der er tilvirket fra 100 til 350 Tønder

Malt aarlig; 1 Teglværk, hvorfra er leveret 24,000

Tagsteen og 50,000 Muursteen aarligen med Und-

tagelse af 1845, da kun det Halve an dette Qvam

tum er præsteret; fra 3 til 6 Tobaksfabrikker,

hvoraf 1 fra ny er oprettet, og som tilsammen i

Gjennemsnit have produceret omtrent 50,000 Pd.

Skraatobak og 1000 Pd. Snus aarlig, og endelig

2 Vindmøller, hvoraf den ene dog ikke har været

i stadig Gang, og paa, hvilke tilsammen er forma-

let omtrent 1200 Tønder Korn aarlig.

Bjergværksdrift

gives her ikke.

Ziribsbyggeri

har ikke fundet Sted i Periodens Løb paa Byens

Grund, hvorimod der oln de i dens Nærhed byg-

gede Fartøier vil sindes Underretning rinder Land-

distriktet.

Jordbrug.

Tønsberg har ikke ubetydelige Bymarker, hvoraf

en stor Del, inddelte i Lokker, bruges af Byens

Indvaanere, og da disse Lokker i Almindelighed

dyrkes med megen Flid, er Iordbruget ikke saa gan-

» ske uvigtigt for Buen. Ogsaa i Periodens Løb er

en Deel af Udmarken bortbygslet og saaledes taget

under Dyrkning.

kByens- Tilstand i Almindelighed

Den antages ikke at være gaaet tilbage iPe-

riodens Løb, hvortil fornuftig Oeconomi i Ind-

vaanernes Huusvæsen, iForbindelse med de billige

Priser paa næsten alle Slags Levnetsmidler, som

her sædvanligviis existere, samt endelig de i det sid-

ste Aar indtrufne forbedrede Conjuncturer for Skibs-

farten, væsentligt har bidraget. Den under No.

4 følgende Tabel over thinglæste og aflæsteGjelds-

breve og Skifteudlæg m. v., hvoraf sees, at Be-

løbet af de første kun overstiger de sidstemed hen-

ved 14,000 Spd. paa samme Tid som der er af-

hændet faste Eiendomme for en Sum af nær

52,000 Spd., synes ogsaa at vise et for Byen i

denne Henseende gunstigt Resultat. Huusfliden

formenes at staae paa en bedre Fod i Tønsberg

end i flere andre Byer. — Den al1ullindelige Løn
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for Tjenere og simpleDagarbeidere formenes, skjønt

ikke opgivet as Byfogdem at være omtrent som i

La'urvik. — Baadbyggeri drives ikke paa Stedet.

. Til Forbedring af Byens Sprøitevæsen og

Brolægning er i 1842 optaget et Laan af.Oplys-

sningsvæsenets Fond, stort 3000 Spd., som dertil

ere anvendte; ligesom der i Periodens Løb er op-

ført et nyt Arbeids-, Syge- og Fattighuus, som

i Brandkassen erfforsikret for 3350 Spd. og hvis

Kostendesamt Udgifter-”ne ved Anskaffelsen af for-

nødent Inventarium, ere bestridte af et Legat, som

tilhørte Byen og as den for Brændeviinssalg un-

der 40 Potter ide senere Aar indkomne Afgift. -

Denne Indretning var imidlertid endnu ikke i Pe-

riodens Slutning kommet i Virksomhed.

Holntestrand.

. Handel.

HandeleniHolmestrand bestaaer, ligesom ide

øvrige Byer i Amtet, fornemmelig i Detailhandel

med Stedets Indvaanereokg det omliggende Land-

distrikt, samt i nogen Trælastudskibning

Dader ikke er noget Vasdrag i Nærheden

af Byen,er den sidste ikke betydelig, i det Træ-'

produktionen har paa Grund af Landtransporten,

som bliver længere og længere formedelst Skovens

Udhugning, falder dyrere end paa andre Udskib-

ningssteder. Bemeldte Udskibning indskrænker sig

hovedsagelig til Bjælker,.som enkelte Kjøbmænd ind-

kjøbe især for derved at kunne skaffe sine Skibe

Last til den førsteReise om Foraaret, hvorved ad-

skillige Udgifter for disse bespares. Butik- og De-

tailhandelen skal ellers i Periode-is Løb have ud-

videt sig noget, skjønt de Handlendes Antal ikke

er forøget. Ifølge vedlagte Tabel No. 6 var der

ved Udgangen af 1845 i Holmestrand 1 Grosse-

rer, 20 Detailhandlere med 19 Betjente og 16 Høkere.

Skibe-sart

Byen eier i Forhold til sin Størrelse ikke faa

Skibe, der ogsaa hovedsagelig beskjæftiges iFragtr

sarten, meest paa Holland.

havde ved Udgangen af 1845 i alt 27 Skippere

Borgerskab til Holmestrand, hvoraf de 10 boede i,

og de 17 udenfor Byen.

Haandværksdristen

antages i Periodens Løb saavel at have udvidet

stg ikke ubetydelig, som tillige i flere Grene at have

temmelig forbedret sig, idet mere Eftertanke og

Skjønsomhed paa egen Fordeel synes hos Haand-

værkerne at have udviklet stg. Den drives til-

deels endog sabrikmæsslgt, hvad Forfærdigelse af

Efter Tabellen No. 6 "

Voiturer angaaer. Farvere, Garvere og en Bundt-

mager have ikke ubetydelig Assætning til Omegnen.

Tabel No.l 6, sammenholdt med hvad heromifor-

rige Beretning anførtes, viser, at Antallet af Haand-

værkere i Periodens Løb ikke Ubetydelig har ”tilta-

get, idet der ved Udgangen af 1845 gaves 54 for-

skjellige Haandværkere med 50 Svende og Drenge

fortiden 6 Frimestere uden Borgerskab. I 1843

kom ogsaa et Bogtrykkerii Gang her paa Stedet.

Labrikdrift.

Af egentlige Fabrikker (jfr. det under forrige

Rubrik Ansørte) sees as vedlagte Tabel No. 2, at

der i Periodens Løb kun have været 2de i Gang,

nemlig 2 Tobaksfabrikker eller Spinderier, hvoraf

det ene opgives at have leveret 6000 og det andet

3000 Pd. Skraatobak aarlig.

Bjergværks-Rift

gives ikke i Holmestrand.

Skibsbyggeri

er ikke foregaaet i Perioden.

Livet-brug1

gives ikke, da Stedet ikke har Bymarker.

Stedets Tilstand i Almindelighed

Huusfliden antages ikke at være synderlig ud-

bredt i Holmestrand, hvor den modvirkes derved,

at den største Deel af Indvaanerne ere Handlende

eller Søfolk, som dels ere fraværende, dels have

god Anledning til at forfkaffe stg hvad de behøve

fra Udlandenes billige Markeder.

Baadbyggeri drives ikke, men derimod udgjør

Fiskeri i Fjorden en ikke uvigtig Næringskilde for

flere af den simple Klasse, især saadanne, som sor-

medelst Alderdom eller andre Skrøbeligheder ikke

længere kunne ernære stg ved Søfart. En stor

Deel Fisk sælges i fersk Tilstand til Folk af Om-

egnen. — Den Tordenskjoldske Borgerskole har i

1844 faaet en 3die eller Forberedelsesklasse, og Un-

derviisningsgjenstandene ere ndvidedetil Mathe-

matik og Gymnastik. Skolen søges stærkt. Al-

mueskolen, med 2 Lærere, virker ogsaa med Held.

Tjenestelønnen er for en Dreng fra 25 til 30 Spd.

,og for en Pige 12 Spd., — samt den almindelige

Dagløn for en simpel Arbeidsmand om Vinteren

fra 24til 28 ß. og om Sommeren 32 ß.

Sparebankens Virksomhed har i Periodens Løb

jevnt udvidet sig, saa at den ved Slutningen af

1845 havde under sin Bestyrelse en Kapital af 42,603

Sp. 42 ß., hvorafBanken selv eiede 2,935 Spd. 60513

Den i 1840 oprettede Badeindretning har
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siden hvert Aar været i Virksomhed, og endskiønt

den endnu ikke har afgiver noget Udbytte for Ac-

·tieeierne, paa Grund af, at aarlige Forandringer

og Udbedringer have fundet Sted, antages det dog,

-at"den idet Hele har stiftet Gavn, og at den og-

saa iFremtiden vil bestaae. Den er bleven benyttet

ei alene af Byens Indvaanere, men ogsaa af

Fremmede.

Den i 1839 oprettede Haandgjerningsskole er

liden 1843, da den erholdt et aarligt Bidrag af

880 Spd. af Sparebankens Fond, betydelig udvi-

det, saa at den ved Udgangen af 1845 talte 40

Elever.' I Forbindelse med denne Skole er i Pe-

riodens Løb oprettet engOpdragelsesanstalt for Tje-

nestepiger.., i hvilken et Antal af indtil 6 af Ele-

verne have frit Ophold, med Føde og Klædet-, eet

Aar efter at de ere confirmerede, for at oplæres

i almindelige huuslige Færdigheder, saasom Bryg-

ning, Bagning o. s. v. Tillige eri 1844 en Søns

dagsskole oprettet for Haandværkere og Tjeneste-

folk, som har havt 20 til 30 Disciple, der have

været underviste af 2de lønnede Lærere, hvilken

Skoles samtlige Udgifter tilveiebringes ved frivillige

Sammenskud.

I Periodens Løb er ligeledes i Holmestrand

i Forbindelse med Drammen oprettet en Skibsas-

summe-Forening, men da denne Judretnings Ho-

vedsæde er Drammen, hvor Directionen og Regn-X

skabsvæsenet forefindes, antages de nærmere For-

klaringer og Oplysninger derom at ville erholdes

fra bemeldte By. — Med Hensyn tilHolmestrands

Havnevæsen bemærkes, at en derværende Morings-

indretning benyttes for udgaaende Skibe, og at

Havnen fornemmelig ved Kranen i de Par sidste

' Aar er udbedret ved Opmuddring.

Med Hensyn til, om Byen i det Hele taget

i Periodens Løb kan siges at været gaaet frem

eller tilbage, daskulde vistnok den Under No. 4

følgende Tabel, hvorefter der i det anførte Tids-

rum ere thinglæste Gjeldsbreve for en Sum af

næsten 50,000 Spd. mere end aflæste, imedens

der kun ere afhændede faste Eiendomme for ube-

tydeligt Mere, synes at hentyde paa Tilbagegang.

Imidlertid antages det dog, efter de forhaanden-

værende Omstændigheder i det Hele, at Stedet

befinder stg paa omtrent samme Punkt som for 5

Aar siden, — idet Formuen fra foregaaendeTider

formenes ret vel at have conserverer sig.

Aasgaardstrand.

Dette Ladesteds Indvaanere ernære sig hoved-

Iarlsberg og Laurviks Amt den 23de November 1846.

sagelig ved Søfart og lidt Fiskeri iFjorden, da

Stedets Handel, der indskrænker sig til Udsalg af

Fornødenhedsvarer til Indvaanerne og den nær-

meste Omegn, samt af og til lidt Trælastudskibning,

er høist ubetydelig. — Ifølge vedlagte Tabel No.

6 var der ved Udgangen af 1845 2 Detailhand-

lere, 3 Høkere, 1Værtshuusholder, samt 6 Haand-

værkere, Alle uden Borgerskab, samt 9 Skippere

med Borgerskab til Holmestrand.

Haandværksdriften paa Stedet indskrænker sig

alene til Indvaanernes eget Behov.

Fabrik- og Bjergværksdrift finder ikke Sted i

Aasgaardstrand, ligesaalidt somIordbrug, da Ste-

det ingen Marker har. — Heller ikke er noget

Skib der bygget i Periodens Løb.

Huusfliden er ubetydelig, Tjeneste- og Dag-

lønnen omtrent som i det tilstødende Landdistrikt.

Hvad thinglæste og aflæste Gjeldsbreve angaaer,

da maa derom henvises til den fra søndre Jarls-

bergs Sorenskriveri ovenfor fremlagte Tabel, hvor-

under Stedet er indbefattet. Det antages imid-

lertid, at Aasgaardstrand i Periodens Løb er gaaet

tilbage, og Skovenes mere og mere Udhuggen der-

omkring lader formode, at neppe heller noget bedre

Resultat er at vente af Fremtiden.

Svelvik.

Dette forhenværende Strandsted erholdt først

Losse- og Ladesteds-Net ved Lov af 19de August '

1845, og dets Grændser bleve derefter bestemte ved

en Opgangsforretning, som approberedes ved naa-

digst Resolution af 10de Januar 1846.—Der var

ved Udgangen af 1845: 5 Høkere, 2 Bryggere,

og Bagere, 2 Marketentere og 3 Gjæstgivere, 43

Haandværkere og Skibstømmermænd, Alle uden

Borgerskab, samt 24 Skippere med Borgerskab til

Drammen. Da iøvrigt dette Ladested saa nylig

som Saadant er tilblevet, kan derom for Tiden

intet Videre siges.

Efter saaledes underdanigst at have fremført

Foranstaaende, maa jeg lige underdanigst bemærke,

at jeg, som Constitueret, tiltraadte Bestyrelfen af

Jarlsberg og Laurviks Amtmandsembede først den

6te April d. A., og at desaarsag kun Lidet af det

Anførte er udgaaet af egen umiddelbar Erfaring

fra min Side; men jeg har dog i Almindelighed

ingen Grund til at betvivle Rigtigheden eller Tro-

værdigheden af de mig af Andre, tildeels efter Op-

fordring fra mig, meddelte Data, hvorpaa nær-

værende underdanigste Beretning er bygget.

Underdanigst

F. H. Thaulonn
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Underdanigst Beretning

 

Jdet jeg indsender den befalede Beretning med

Hensyn til Bratsberg Amts Tilstand for Aarene

1841—1845, tillader jeg mig underdanigst at an-

føre, at det ikke har været mig muligt tidligere at

afgive Beretningen, da jeg først ganske nylig, til-

deels endog i Begyndelsen af indeværende Maa-

ned, er kommet iBesiddelse af de nødvendige Ma-

terialier„ i hvilken Henseende jeg underdanigst vo-

ver at henvise til de nærmere Forklaringer, som

jeg til Regjeringens Departement for det Indre

har afgiver. Derhos maa jeg beklage, at da jeg

kuns i faa Maaneder har besiyret det mig naadigst

betroede Amtmandsembede, har jeg ikke kunnet af-

fatte, Beretningen med den Fuldsiændighed og den

fra personlig Erfaring hentede Sagkundskab, som

alene Under en længere Embedsvirksomhed kan er-

hverves.,

Landdistriktcrne.

Attrdbrnget har i dette Amt Vanskeligheder

at overvinde, som vel for en Deel have deres Grund

iJordbundens og Climatets Beskaffenhed, men som

dog ogsaa tildeels maa udledes af andre Forhold.

Den størfie Deel af Amtets vidtstrakte Skov- og

Fjeldegne har fra gammel Tid været lidet tilgjæn-

gelig for Paavirkninger udenfra, fordi Samfærdse-

len var besværlig, og fordi Folket, som Følge af

dets isolerede Tilstand, stod fast paa Forfædrenes

Skikke„ og ikke tænkte sig, at noget Fuldkomnere

kunde udfindes., Enhver Forandring har derfor,

navnlig i Fjelddistrikterne, havt en stærk Fordom

imod sig, og naar dertil kommer, at lige til de

sidste Tider har det kuns været gjort faa og en-

keltstaaende Forsøg paa at indføre et forbedretJord-

brug i disse Egne, saa er det naturligt, at Lidet

har været udrettet. Ogsaa har Skovbruget i de

Distrikter, i hvilke det kan trives, en stor Tillok-

kelse for Folket, fordi det giver et hurtigere og let-

tere disponibeltUdbytte, hvorfor den gjennem langt

og møisommeligt Arbeide erhvervede Fordeel af et

forbedret Jordbrug her ofte bliver mindre vurde-

ret. Med Alt dette kan det ansees for sikkert, at

Iordbruget i de sidste 5 Aar har gjort Fremskridt,

og om disse Fremskridt end ikke i sig selv ere me-

get store, saa bør de dog tillægges en større Be-

tydning, end deres umiddelbare Resultat maaskee

fortjener, fordi det er at haabe, at de betegne Over-

gangen til en ny og bedre Periode for Jorddhrkr

ningen. Forbedringen viser sig ikke blot i de ”Di--

strikter, som ligge Buerne nærmest, og ihvilke der-

længe har været i det Mindste enkelte flittige og:

forstandige Jordbrugere, hvis Exempel har kunnet

virke paa Mængden, men ogsaa i Thelemarken er

der Tegn til, at Bonden begynder at indsee, at han

har meget at arbeide og lære, for at bruge sin

Jord paa den rette Maade. Et Beviis herpaa

kan findes i den Beredvillighed, hvormed Amtsfor-

mandskabet har bevilget de fornødne Midler til en

Landbrugsskole, hvilken forøvrigt først iAaret 1846

traadte i Virksomhed.

Af '21gerdyrkningsredskaberne har især Plougen

paa mange Steder faaet en hensigtsmæssigere Con-

struction, ligesom ogsaa Jernet i dens Sammen-

sætning efterhaanden begynder at træde i Stedet

for Træet. I mange Fjelddistrikter bruges dog

endnu Ahlen, og sandsynligviis vil, paa Grund af

Jordsmonnets stenede og bakkede Beskaffenhed, dette

Redskab aldrig ganske kunne fortrænges af Plou-

gen. Hyppeploug til at rense Potetesagerne er i

de ydre Bygder almindelig iBrug.. Harvens Con-

struction vides ikke at have undergaaet nogen For-

andring, undtagen at Ierntinder ogsaa iFjelddi-

strikterne maaskee mere ere komne i Brug, skjønt

Trætinder dog endnu paa mange Steder benyttes.

Exstirpator saavelsom Nulleharv og Tromle ere

mestendeels kuns anskaffede ved de mere udviklede
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Jordbrng i Byernes Omegn; men dog gives der

enkelte Exempler paa, at ogsaa Bonden har be-

gyndt at bruge disse Redskaber, og der er saale-

des Udsigt til, at de efterhaanden ville vinde mere

almindelig Indgang.

Den almindeligste Kornsæd er Havre, Byg og

tildeels Blandkorn, saaledes at Havre især dyrkes

i de ydre Bt)gder, medens iFjelddistrikterne næsten

alene Byg er i Brug. Ved Siden heraf findes

Vel ogsaa noget Vinterrug og Hvede; men stor Be-

tydning kan Dyrkningen af disse Kornsorter end-

nu ikke tillægges. At opgive iTalForholdet mel-

lem de forskjellige Kornarter, lader sig neppe gjøre

anderledes end ved et Uddrag af de ved sidste Fol-

ketælling samlede Materialier, da hvert Præstegjeld

ved en saadan Sammenstilling maatte behandles

særskilt. Potetes dyrkes overalt i stor Mængde,

og udgjøre i den Grad Indvaanernes Næring, at

de maaskee kunne ansees for ligesaa vigtige som

Kornet, og at en mislykket Potetesavl er en ikke

mindre Ulykke end en mislykket Kornhøst. Deres

Vigtighed viser stg især ved de mindre Iordlodder,'

som bruges af Huusmænd, da Kornavlen paa et

lidet Areal langtfra ikke kan give et tæringsmid-

del, der staaer i Forhold til Poteterne. En Miss

vext paa Potetes rammer derfor de mindre Jord-

brugere især Huusmændene haardest. Dyrkningen

af andre Markfrugter, navnligen Næper (Turnips)

er først ganske nylig begyndt paa enkelte større

og mere udviklede Jordbrug, og Kaalrabi findes

hos Bonden kuns i Haverne.

I de ydre Bygder sinder vel en Ombytning

af Ager og Eng Sted; men noget systematisk Vexel-

brug kan kuns paa enkelte Eiendomme siges fat

være indført, idet almindeligviis Jorden først op-

brydes med Havre, der oftest bruges i to Aar, og

derpaa, efterat være gjødet, holdes under Dyrk-

ning med fortvarende Kornsæd, saalænge Gjød-

ningen giver den Kraft til at bære Korn. Po-

teterne blive hyppigst dyrkede i en Række af Aar

paa det samme Jordstykke, og det er endnu det

sjeldnere Tilfælde, at de indtage det Sted i Frugt-

følgen, som de burde. JThelemarken har fra gam-

mel Tid neppe nogetsomhelst Vexelbrug været be-

kjendt, og den Jord, som engang har været op-

brudt til Ager, har gjennem Menneskealdre været

benyttet paa denne Maade. Tildeels er heri fore-

gaaet nogen Forandring, og i de Bygder, i hvilke

detdyrkbare Areal har en større Udstrækning, navn-

”ligen i Bø, Sande, Hitterdal og Soulands An-

xnejc rinder Hjerdah er Opbrydning af ny Jord til

Ager og som Følge deraf Afvexling mellem Ager

og Eng blevetnoget mere almindelig. I de mange

Fjelddistrikter vil dog nogen Forandring i den gamle

Dyrkningsmaade seent eller aldrig foregaae, da-

Jordbundens Beskaffenhed lægger store Hindringer

i Veien for at opbryde anden Ager, end hvad der

fra gammel Tid dertil har været brugt. Gjød-

ningens Behandling er paa de fleste Steder end-

nu meget ufuldkommen, da baade Gjødningsdyngen

som oftest ikke er hensigtsmæssig lagt, og der hel-.

ler ikke ved Jordblanding eller paa anden Maade-

sørges for dens Forbedring. I begge Dele ere

dog Fremskridt at spore, ligesom Brugen afBeen-

gjodning i det Mindste iGjerpen og Solnm Sogn

er begyndt. -

At bestemme, i hvilken Grad Korn- og Pote-

tesavlen er tilstrækkelig for Distriktets Behov, er

af den Grund vanskeligt, at det væsentlig afhæn-

ger af Aarvexten. Den vestlige Deel af Amtet„

især Sannikedal og Søkysten, saavelsom Byernes

stærkt befolkede Omegn, og de høiest liggende Fjeld-.

bygder, i hvilke Kornet kuns enkelte Aar bliver

modent, kunne vel aldrig undvære Tilførsel fra an-

dre Steder, og dette er heller ikke Tilfældet med-

de mindre frugtbare Egne af Thelemarken; men

derimod kunne de bedre Bygder ,i gode Aar no-

genlunde hjælpe sig selv, og enkelte, saasom Næs

Annex og en Deel afBø,· have endog et lidet Over-.

skud til Salg.

Dyrkningen af Lin og Humle er i de fleste Di--

strikter ikke tilstrækkelig til Forbruget, og. endnu min-.

dre er dette Tilfældet med Dyrkningen af Hamp.

Dyrkningen af Frugttræer er i flere Præstegjeld„

saasomiBamble, Eidanger„ Gjerpen, Solum,Hol-

den, Hvidesø, Bø, Sande og Hitterdah temmelig

udbredt, og ligesaa findes smaa Kjøkkenhaver hyp-

pig ved Siden af Bondens Huse.

Da Folketællingen har fundet Sted ved Ud-'

gangen af 1845, tør jeg ansee det overslødigt her

at optage nogen Forklaring om Udsæd og Avl, og,

ligesaa er Beretning om Høstens Udfald i de as-

vigte 5 Aar allerede paa anden Maade afgivet.

Lædriften har i dette Amst ikke alene den Be-:

tydning, som overalt følger den-ne Bedrift i For-

bindelse med Iordbruget; men de rige Fjeldbeitey

hvormed en stor Deel af Alutet er fot'synet,'. giver

den endnu en forøget Vigtighed. Dette er ikke

blot Tilfældet i de høiest liggende Fjeldbygdey i

hvilke Kornavlen kuns sjelden lykkes, saasom ved

Bredderne anjøsvandet i ovreThelemarken, men

i alle de Dsalførety der nærme stg den brede og

græsrige Fjeldryg, ved hvilken Bergens Stift ad-

skilles fra det øsilige Norge, navnlig Vinje, Mo,

Laurdah Sill.ejord, Hjerdal og Tind. Selv de

udenfor liggende Bygder, hvis skovbevoxede Aaser

ikke give Kreaturerne saa rig Næring, søge om Som-

meren op til Høifjeldet og leie eller kjøbe-stg der
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Sæteres Saaledes blive Kreaturerne fra Hvidesø,

Bø, Sande og Hitterdal om Sommeren drevne

mange-Mile, for at naae op til de egentlige Fjeld-

græsgange. Den Klage, som iAnledning af disse

Sommervandringer stundom høres afFieldbonden,

nemlig at Græsgangen bliver utilstrækkelig, har

neppe synderlig Grund, da Afstanden mellem de

beboede Bygder i Thelemarken og Hardanger er

saa stor, at her maa være Rum nok.

Til Heste-, Qvæg- eller Faareracens Forbedring

vides i de sidste 5Aar Intet at være skeet, som

fortjener særskilt-at udhæves; men da de fieste af

disse Aar have været gode Foderaar, har dette rime-

ligviis bidraget til, at Racerne have vundet iStyrke

og Godhed. Hestene rekrutteres for en stor Deel

fra Bergens Stift, hvorfra de som Foler bringes

over Fjeldet.- Denne Race er liden, men haardfør,

nøisom og lvant til at bære sin Byrde paa uvei-

somme Fjeldstier, hvorfor det vel er tvivlsomt, om

nogen bedre vilde kunne stndes for den største Deel

afdette Amt. Qvægraten er ogsaa i Almindelig-

hed liden, og”det er kuns i Nærheden af Byerne,

atForsøg ere gjorte med at indføre Køer af hollandsk

ogengelsk Race. Det er ikke at formode, at disse

Forsøg kunne trænge frem til Fjeld- og Skoveg-

nene, i hvilke den norske Ko sandsynligviis trives

bedst, og heller ikke lsynes Qvægracen her i Amtet

at tiltrænge anden Forbedring, end at den blev

pleiet medistørre Omhu og især at den maatte er-

holde et bedre og tilstrækkeligere Vinterfoder. Det

er imidlertid bekjendt nok,' at Bonden, og især

Fjeldbonden, er altfor tilbøielig til at forøge sin

Besætning over hvad han forsvarligen kan frem-

føde, saa at han nødes til at give Kreaturerne et

utilstrækkeligt Vinterfoder. Kunde denne Skik sor-

andres, vilde Qvægracen rimeligviis snart forbedre

sigz men forøvrigt kan det ikke nægtes, atBondens

Tilbøielighed til at holde en større Besætning, end

Gaarden kan taale, iFjelddistrikterne har en na-

turlig Grund i den store Lethed til at skaffe Kre-

aturerne en rigelig og kraftig Sommerhavn, naar

kuns Vinteren kan overstaaes. Ogsaa er Fjeldbon-

dens hele Bedrift indrettet paa at drage al mulig

Nytte af Koen om Sommeren.

Det er allerede ovenfor under Agerbruget be-

mærket, atinogle Bygder bliver den dyrkbare Jord

afvexlende benyttet til Ager og Eng, medens saa-

dan Ombytning i andre Bygder sjelden eller aldrig

finder Sted. I de første er dog den Feil almin-

delig, at Jorden benyttes saa stærkt til Kornsæd,

at den i en udmattet Tilstand bliver tillagt til Eng,

og naar dertil kommer, at der sjelden bliver saaet

Græsfrø iAgrene, er det let at begribe, at Engen

som oftest ikke besindet sig i nogen frodig Tilstand.

Kløver, Timothei eller andre knnstige Græsarter

saaes endnu ikke almindelig afBonden, skjønt de-

res Dyrkning ingenlunde er ubekjendt og rimelig-

viis efterhaanden vil udbrede st”g mere. I de Fjeld-

distrikter, i hvilke den samme Jord idelig benyttes

til Ager, er vel Engen endnu mere forsømt; men

her har Bonden en stor Hjælp af de rige Fjeld-

slaatter. Ræsten overalt i Amtet sindes den Uskik

at vaarbete, hvilket har sin Grund deels i gammel

Vane, deels i den ovenfor berørte Omstændighed,

at Besætningen er større end tilbørligt. Engvam

ding anvendes endnu kuns i meget ringe Grad, skjønt

der rimeligviis paa mange Steder er god Anled-

ning dertil.

Forholdet mellem Eng- og Ager-land lader sig

neppe opgive med Tal, da Engen for en stor Deel

bestaaer iUdslaatter, der ikke ere tagne under egent-

lig Dyrkning.

Med Hensyn til Forholdet mellem Besætning

og Korn- og Potetesavl kan jeg kuns anføre de en-

kelte Data, som af Lensmændene ere opgivne. Saa-

ledes er det opgivet for Vinje, at- en Gaard, der

kan vinterføde 1 Hest, 95 10 Stykker stort Qvæg,

30 Faar, nogle Geder og et Sviin, i gode Aar

avler omtrent 30 Tønder Byg og 50 Tønder Po-

tetes; for Hvidesø, at en Gaard paa 6 38Skyld-

daler almindelig føder 2 Heste, 12 et '14 Stykker

stort Qvæg, 25 a 30 Faar, nogle Geder og 2

Sviin, samt at den avler 40 350 Tønder Byg, 100

3 150 Tønder Potetes, lidt Blandkorn, Havre,

Rug og Hvede; og for Solum,' at en Gaard, der

kan føde 6 3 7 Køer, 2 Heste og 10,Faar, al-

mindelig l)ar en Udsæd as 6 Tønder Havre eller

Blandkorn, H- Tønde Byg og 6 eller 7Tønder Po-

tetes samt lidt Hvede eller Rug. Paa de store

Fjeldstrækninger, der støde til Mjøsvandet iøvre

Thelemarken, er der i Slutningen af Perioden

gjort et Forsøg med tammeRensdyr, hvilket syntes

at love gunstige Resultater.

Fjeldbygderne have ikke alene Fedevarer til

eget Forbrug, men afgive ikke Ubetydeligt til Salg,

hvilket navnligen er Tilfældet med Vinje, Mo,

Laurdal, Sillejord, Hjerdal og Tind, medens By-

ernes Omegn, Søkysten og enkelte Skovegne maa

kjøbe. I den omhyggelige Tilvirkning af Smør

og Ost staaer endnu Meget tilbage at ønske.

Med Hensyn til Skat-enes Tilstand hedder

det i Beretningerne fra Lensmændene i Gjerpen,

Solnm, Bø, Sande, Hjerdal, Tind, Sillejord,

Nissedal, Moland og Vinje, at de ere huggede

mere end tilbørlige og derfor i Aftagende, medens

derimod Lensmændene iHvidesø, Hitterdal, Eidam

ger, Bamble, Sannikedal og Drangedal, — den

Sidste dog med en Undtagelse for Tørdals Annex,
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hvis Skove antages at være forringede — sortne-

ne, at om end Hugsten har været temmelig stærk,

saa har den dog ikke været stærkere end Skovene

kunne taale. Skovprodukterne bestaae hovedsagelig

af Furu og Gran, og især i de vestlige Distrikter

af noget Eeg og Birk. Egen er dog ikke Gjen-

stand for Udførsel, men benyttes alene til Skibs-

byggerierne; hvorimod Birkelasten for største Deel

udføres til Skotland. I hvilketForhold Furu ogGran

ndskibes enten som skaaren eller uskaaren Last, er

det af Mangel paa tilstrækkelige Oplysninger ikke

muligt at opgive. Sandsynligviis er Massen af

den uskaarne Last betydelig større, medens den skaar-

ne med Hensyn til Værdi, maa staae i et fordeel-

agtigere Forhold.

Priserne paa Tommer i de betydeligste Skov-

bygder ved den østlige og sydlige Deel af det skienske

Vasdrag, Hitterdal, Sande og Bø, kunne anta-

ges at være nogenlunde lige, da Transportomkostr

ningerne fra Hitterdal vel ere noget større, men

dette igjen udjevnes ved Tømmerets bedre Qvali-

tet. Priserne i Tind saavelsom i de øvre Bygder

af det vestlige Thelemarken, navnligen iVinje, an-

tages at være mindst 25 Procent lavere, hvorved

det dog ikke er at formode, at Kjøbmanden har en

større, men snarere en mindre Fordeel, da ikke alene

Driftsomkostningerne ere større, men det kjøbte Tøm-

mer ogsaa er meget længere underveis. Slettest

er Forholdet iNissedal og Moland, hvor Tømme-

ret gaaer ned gjennem det arendalske Vasdrag, da

Priserne her neppe udgjøre en Halvdeel og maa-

skee snarere en Trediepart, sammenlignede med de

bedre Bygder af det skienske Vasdrag. Fra Ris-

sedal og Vraadal kjøres Tømlneret derfor tildeels

over til Hvidesø, for at bringes ned til Skien, skjønt

Udgifterne herved udgjøre mere end 2 Spd. pr.

Tylt. I alle disse Vasdrag have Tømmerpriser-

ne i de sidste Aar steget betydeligt, saaledes at

Stigningen, naar Aarer 1841 sammenlignes med

1845, i de Dele af Vasdraget, i hvilke Driften er

lettest, kan ansættes til omtrent 50 Procent, men

i de afsides liggende ngder maaskee noget min-

dre, da Kjøbmanden her frygter for den lange Tid,

som gaaer med, inden Tømmeret kommer frem.

I Skovbygderne i den sydlige og vestlige Deel af

Amtet er Driften til Udskibningsstedet i Alminde-

lighed temmelig let, med Undtagelse af Drangedal

og endnu mere Tørdals Annex, hvor Omkostnim

gerne ikke ere ubetydelige og Priserne som Følge

heraf lavere. I Gjennemsnit staae Priserne i det

til Kragerø førende Vasdrag maaskee noget under

Priserne i det skienske Vasdrag.

Af Foranstaltninger til Tømmerdriftens Lettelse

kan især mærkes, at der er anbragt Damme iTinc

nefos, gjennem hvilken Tømmeret fra Tind og Lilles

herreds Annex maa passere, for at komme ned i

Hitterdalsvandet, og at Driften nu er saaledes ord-

net, at Tømmeret kuns. slippes med en passende

Vanstand.

De høiere Priser for Trælasten synes i nogle

Bygder at have fremkaldt en betydelig forøget Drift.

Saaledes har Lensmanden i Bø opgivet, at me-

dens der ”i 1841 afhændedes 1,055 Tylter, var

Qvantummet Ii 1845 steget til 3,044 Tylter, og

ligesaa fra Sande, at det aarlig afhændede Tøm-

merisamme Tidsrum var steget fra 1,400 til 2,800

Tylter.

I Amtet bruges intet andet Brændematerial

end Veed; men Adgangen til denne bliver i slere

Bygder, især i Byernes Nærhed, vanskelig, lige-

som Priserne tildeels ere stegne.

Liskeri udgjør i dette Amt ingen Hovednæ-

ring, skjønt det for Søkystens Beboere er et vig-

tigt Hjælpemiddel, ligesom der paa enkelte Steder,

især iFjeldbygderne, er ikke ubetydeligt Ferskvands-

siskeri. '

Af Acrnværker findes i, Amtet 3, nemlig Vold

ellerBolvig, Fossum og Holdem Det første stand-

sede i Aarene 1839-1842 paa Grund af den for-

rigeEiers Opbud, og det har heller ikke siden kun-

net holdes i fuld Drift, men Marsovnen har af

Mangel paa Kul neppe været i Gang det halve

Aar. Grunden hertil er deels at søge i den Om-

stændighed, at Bønderne under Standsningen ble-

ve asvante Med Kulledriften, og siden under de

for Trælast gnnstige Conjunctnrer have fundet sig

bedre tjente med Tømmerdristen, deels i Værkets

Mangel paa egne Skove. Med Malm forsynes

Værket fra Gruber paa Vestlandet og leverer et

godt Stangjern, der tildeels har været afsatiRord-

america. Fossum har i den hele Periode været i

stadig Drift og især leveret betydelige Partier Stang-

jern til det americanske Marked. Til Værket høre

store Skoveiendomme, hvorved det med Hensyn til

Knlforbrug befinder stg i en nogenlunde uafhængig

Stilling. Holdens Production af Stangjern har

fra 1841 bestandig været indskrænket, indtil Ham-

merdriften i 1845 aldeles standsede, især fordi

Malmen fra de nærliggende Fehnsgruber befand-

tes at give et maadeligt Stangjern. Derimod er

Productionen af Støbegods betydelig udvidet, idet

Beholdningen afRujern er omsmeltet med Cinders

i 2 Kupolovne. Saavel fordi denne Driftsnraade

foranlediger et meget mindre Forbrug af Kul, som

fordi betydelige Partier Kul kunne leveres af Ei-

erens egne Skove, antages det, at Værket ikke har

manglet det Nødvendige heraf.

De flere Kobberanviisninger, som i øvre The-
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lemarken have været fundne, have hidtil ikke ledet

til nogen alvorlig Drift, og Omdals Kobber-oærk

har- i Perioden ikke været drevet. Af Mineralier,

som ikke kunne henregnes til Metaller, fortjener

kuns at nævnes den Brynesieem som leveres fra

-Laurdal. '

Om Labrikker og Andultrianlæg vides In-

tet af Betydenhed at anføre, Uden hvad Tabeller-

ne oplyse. Brændeviinsbrænden formenes at være

i betydeligt Aftagende, og i mange Bygder, hvor

denne ulykkelige Næring forhen blev drevet, kan

den nu ansees for at være forsvunden. Derimod

er det at beklage, at Tjærebrænderiet baade drives

altfor l-idet-.-,-neppe til Districtets eget Forbrug-

og paa en meget ufuldkommen Maade, da der i

Let Districtzhvori en saa stor.Mængde Fururødder

henraadne ubenyttede, ikke kunde savnes Material

for denne Bedrift. For en hensigtsmæssig Tilvirk-

ningaf Potaske vides heller Intet at være gjort.

Med Hensyn til Binæringer bemærkes, at

Ljuusfiiden maaskee kan antages at være noget

fremadgaaende, især ved Tilvirkningen afBomulds-

lslærreder,4hvoraf Roger stundom afhændes. For-

øvrigt viser Huusfliden sig især ved Tilvirkningen

afde Stoffe, som Almuen til sin Beklædning bru-

ger, saasom Vadmel, Værken og Strie, hvormed

'især-Fjeldbygdernenogenlunde forsyne sig selv,

. Skibsbyggeriet, over hvilke ens Tabet med-

følger, har paa Grund af de. for Skibsfarten ugun-

stige Conjuncturer i den største Deel af Perioden

været drevet med mindre Iver, hvorimod det i

1845 uden Tvivl har været iTiltagende, da Frag-

kternesorbedredesig, skjønt det Meste heraf ikke kan

vise sig paa Tabellen, fordi de paabegyndte Skibs-

ibygninger ikke i samme Aar bleve fuldendte. Den-

neNæringsvei er især af Vigtighed i Sannikedal

og tildeels i Bamble, og antages at skaffe Allun-

-en fordeelagtig Beskjæftigelse; men Egeskoveus for-

ringede Tilstand gjør det vanskeligere end forhen

at tilveiebringe gode Materialier til større Skibe.

Baadbyggeriet drives overalt saavel vedSøkysten

”som sved Amtets mange og store Indsøer til Byg-

dernes Fornødenhed.

, . Jagten kan ikke betragtes som nogen betyde-

lig Næringsvei. Den vigtigste er vel Fangsten af

cRyper,' ligesom Rovdyrenes Udryddelse fra andre

Sider er af Vigtighed, men neppe tilbørlig har

-Været'paad,revet. ' '

Den -Lragtfart, hvorom der for Landdistric-

terne meest kan være Spørgsmaal, bestaaer iKyst-

farten, derpaa den ene Sid”e strækker sig til Chri-

stiania ogpaa den anden til Bergen. Den sidste

føres dog for en stor Deel med vesilandske Far-

tøier,: medens nogle Smaafartøier fra Amtet sta-

digen ere beskjæftigede med Farten paa Christi-

anla.

Den vigtigste Landtrunsport af Varer finder

Sted mellem Skien og Fjærestrand, hvoraf de Byg-

der, som levere Heste hertil, nemlig Solum og

Gjerpen, sandsynligviis have en Indtægt af 2 à

3000 Spd. aarlig. Endvidere sinder en betydelig

Varetransport Sted Mellem Rordsø og FlaavaM

det, og dernæst kan nævnes Transporten mellem

Rordsø og Sillejordsvandet, mellem Hitterdalsvam

det og Tindsø og mellem Kiil i Sannikedal og

Drangedal, hvilke Transporter samtlige for største

Deel maa udføres med leiede Heste, da Oplandets

Beboere ikke selv kunne føre deres Heste med sig

over Indsøerne. Det er imidlertid, efter de for-

haandenværende Materialier, ikke muligt at angi-

ve, hvad de kaste af sig.

Af Landkræmmerier haves kuns 3, nemlig i

Hjerdah Hvidesø og Laurdah der samtlige ere op-

rettede i Løbet af de sidste 5Aar, og som antages,

efterat Brændeviinssalget i Laurdal nu er siandset,

at være til Fordeel for Districtet. Af Gjæstgiver

rier sindes i øvre Thelemarken 47, i nedre Thele-

marken 26 og i Bamble Fogderi 28, som dog for

største Deel ere af liden Betydenhed, saa at det

ofte er vanskeligt at faae Nogen til godvillig at

overtage Gjæstgiveriet. Den udvidede Handelsret

efter Lov om Handelen af 8de August ”1842 for-

menes kuns i ringe Grad at være benyttet, og

ikke at have havt synderlig Indflydelse paa For-

holdene i Landdistrictet. De vigtigste Omsætnings-

varer for Handelskarle ere Fedevarer, Heste og

Slagtekreaturer, hvilke sidste tildeels opkjøbes paa

Speculation om Foraaret og derpaa fedes Som-

meren igjennem paa Fjeldgræsgangene, for at sæl-

ges om Høsten. Afscetningen foregaaer deels iAun

tets Kjøbstæder deels paa Kongsberg.

Af Tabellerne efter Schemaet Nr. 4 vil det

erfares, i hvilken overordentlig Grad Antallet af

Executioner er formindsker, saaledes at det i Bamble

og nedre Thelemarkens Fogderi i 1845 ikke har

udgjort mere end omtrent 31; og i øvre Tl)elemar-

ken ikke engang 71-, sammenlignet med 1841. An-

tallet andpantninger er ogsaa formindsket, skjønt

ikke i samme Grad. Allerede heraf synes det at

fremgaae, at Districtet ved Periodens Slutning ber

fandt sig i en bedre Tilstand end ved dens Be-'

gyndelse, og dettestemmer ogsaa med den Mening,

som fra alle Sider udtales. Grunden til dettet

lykkelige Resultat maa væsentlig søges deels i de

frugtbare Aar, hvormed Districtet har været vel-

signet, deels i den Stigning af Trælasipriserne,

som er indtraadt i Aarene 1844 og 1845. Ved

Siden heraf maa det dog bemærkes, at en sørge-
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lig Erfaring havde lært Folket at frygte for de

Ulemper og Omkostninger, som følge med Tvangs-

inddrivelser, saa at der kan antages at være ind-

traadt ikke alene en bedre Evne, men vel ogsaa

en bedre Villie til at betale frivillig. Kort efterat

Bankafdelingen, Disconteringscommissionen ogSpa-

rebanken i Skien var begyndt at discontere med

større Summer, fandt ogsaa megen Letsindighed

Sted i at optage Discontolaan og tegne sttRavn

som Endossent; men Almuen er siden kommen til

bedre Kundskab om disse Laans farlige Betydning.

Brændeviinsdrikken sormenes overalt at være iAf-

tagende, hvilket vel for en Deel kan tilskrives de

paa slere Steder oprettede Foreninger mod Bræn-

deviinsdrik, men tildeels den bedre Erkjendelse, som

ogsaa Udenfor disse Foreninger er bleven alminde-

lig, saa at det nu langt mere end. forhen ansees

for en Skam offentlig at vise stg beruset. Fore-

ninger mod Brændeviinsdrik ere oprettede iDram

gedal, Eidanger, Gjerpen, Solum, 2 iHolden, Bø,

Hitterdah Hjerdal, Nissedal, Moland, Laurdal og

Vinje.

Udvandrede tilde nordamericanskeFristater an-

gives fra Bamble Fogderi omtrent 200 Personer,

der have medbragt en Formue af9à 10,000 Spd.

— hvori dog neppe er medregnet en Capital af

5 à 6000 Spd., som en enkelt Mand medbragte-

i nedre Thelemarken henimod 1000 Personer, af

hvilke hver Familiefader i Gjennemsnit antages at

have medbragt fra 200 til 400 Spd., og i øvre

Thelemarken 1,163 Personer, af hvilke 511 Perso-

ner fra Vinje, Mo, Laurdal og Tind medbragte

15 à 16,000 Spd., medens for de øvrige Thing-

lag ingen saadan Opgave haves. Aarsagen til Ud-

vandringerne er vel især at søge i de fordeelagtige

Beretninger-disse være nu grundede eller ugrun-

dede -7 som ere komne fra de Udvandrede til de-

res tilbageblevne Slægtninge og Venner, hvorved

den Tro er bleven almindelig blandt Folket, at i

America var at vente et meget rigeligere Erhverv

end i Norge, og især en lettere Adgang til at er-

hverve Jordeiendon1, ikke alene sorFamiliefaderen,

men ogsaa for Børnene. Forøvrigt synes Udvam

dringerne ikke at have udøvet nogen skadelig Ind-

flydelse paa Tilstanden i Amtet, og især kan det

bemærkes, at uagtet de mange Eiendomssalg, som

de have foranlediget, da en stor Deel af Udvandrer-

ne have været Gaardmandsfolk, have Eiendoms-

priserne i de sidste Aar dog gaaet ikke ubetydelig

opad. Det er endog antageligt, at Udvandringer-

ne have gjort nogen Nytte ved at modarbeide den

altfor vidt drevne Udstykning af Iordeiendomme.

Lønnen for en Tjenestekarl er opgivet fra 15

til 30 Spd., og for en Tjenestepige fra 6 til 12

Spd. Daglønnen paa Huusbondens Kost er fra

8 til 20 ß. og paa egen Kost fra 16 til 32 ß.

Længden af Hovedveiene er 44:3 Miil, hvor-

af den øverste Deel af Veien i Vinje i en Længde

as omtrent 231- Miil er oparbeidet i de sidste5

Aar. Længden af de med Hjulredskab fremkomme-

lige Bygdevei er 36313- Miil. Der er deels Udført

deels under Arbeide flere betydelige Veiomlægninger.

Sparebanker og private Assuranceindretninger

sindes ikke i Landdistrictet.

Kjøbstæderne.

S k i e n.

Skiens Handel beroer for en saa væsentlig

Deel paa Forbindelsen med Thelemarken, at den

nødvendig maa føle Virkningerne af de Forandrin-

ger, som dette Disirict undergaaer. Medens der-

for Byens Handel i Begyndelsen af Perioden be-

fandt sig i en nedtrykt Tilstand, har den i de sid-

ste Aar kjendelig forbedret sig, ligesom Thelemar-

ken er gaaet fremad til større Velstand. Af de to

Hovedaarsager, der ovenfor ere paapegede som de

virksomste til Fordeel for Landdistrictet, nemlig frugt-

bare Aiaringer og stigende Trælæstpriser, maatte

ogsaa den sidste medføre en directe Vinding for

Skien, hvis væsentligste Export bestaaer i Trælast.

Alligevel er det ikke usandsynligt, at Fordelen af

Trælasthandelen for Skiens Kjøbmænd har været

mindre, end det efter de forbedrede Conjnnctnrer

kund'e ventes, da Concurrencen mellem Kjøbmæn-

dene har været saa stor, at Indkjobsprisen i Land-

districterne er drevet til den yderste Grændse, og at

Fordelen af de høiere Priser iUdlandet langt mere

er kommet Skoveieren end Kjøbmanden tilgode.

Forøvrigt vilde det være vanskeligt med nogen Nøi-

agtighed at opgive de Priser, til hvilke Trælast i

Udlandet realiseres, da Conjnncturerne idenne Hen-

seende i høi Grad variere, ikke alene efter Varens

Qvalitet og i forskjellige Aar, men ogsaa eftersom

Priserne falde paa de forskjellige Salgsteder, og

eftersom Trælasten skibes til Marked eller efter

Ordre.

At opgive med bestemte Talstørrelser Omfan-

get af Omsætningen med Landdistricterne, vilde

neppe være muligt, og jeg antager, at en Over-

sigt herover kuns kan erholdes af Toldlisterne.

Af disse vil det formodentlig vise sig, at Indførse-

”len af Kolonial- og Manufacturvarer i de sidste

Aar af Perioden et betydelig tiltaget, hvortil Ho-

. vedgrunden vel er at søge iLanddistricternes større

Evne til at kjøbe. Det er dog muligt, at Spe-

culationen endnu er gaaet videre, end denneGrund

naturligen medførte, og at der tildeels er indført

12
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større Partier, end Afsætningen kan optage. Det

har været paastaaet, at en Deel af Skiens Han-

del har flyttet sig til Kongsberg, da denne By ved

den nye Vei over Meheien er sat istand til at

forsyne nogle Disiricter af Thelemarken, især Hit-

terdal, Hjerdal og Tind, med de Varer, som for-

hen bleve hentede fra Skien; men skjønt det vist,-

nok ikke kan nægtes, at en ikke uvigtig Færsel og

Samhandel er aabnet ved Veien over Meheien,

er det dog at formode, at de nævnte Districter al-

tid ville have deres Hovedhandel isökieen Deels

maa Trælasten fra hele det østlige Thelemarken

følge Vasdraget, der fører til Skien, og allerede

herved bestemmes en stor Deel af Importhandelen,

som gjerne søger Afsætningsstedet for Udførselsva-

rerne, deels er Transporten, især af tunge Varer,

lettere fra Skien, da den kan føres over de store

Indsøer, som kuns ved en Z Miil bred Landtiun

ge adskilles fra denne By, medens Kongsberg,

fortiden Landtransporten fra Drammen endnu har

omtrent 3 Miil Laudvei til Hitterdal.

Varehandelen iSkien, saavelsom i Amtets øv-

rige Byer foregaaer for største Deel paa den Maa-

de, at den samme. Mand indfører Varen fra Ud-

landet og udsælger den i Detail. Groshandelen

med Indførselsvarer har vistnok i mindre Byer natur-

ligeVanskeligheder atovervindepaa Grund amesæn

ningens mindre Omfang; men disse Vanskelighe-

der blive endnu forøgede ved den store Mængde,

især udenlandske, Handelsreisende, som frembyde

næsten enhver Vare isaadanne Qvantiteter, at end-

og den, hvis Omsætning er den mindste, kan bli-

ve directe forsynet med de ubetydelige Partier, som

han formaaer at1afsætte. Kuns enkelte Varer,

især Korn og Salt, ere nogenlunde undtagne fra

denne Udhøkring af Udlændinger, ”og i Salget af

disse optræder ogsaa en norsk Speculant oftere

som Mellemhandler for Detaillisten.

Som en Særegenhed ved Varehandelen iSkien

kan det anfør,es at der indtil 1842 bestod en Fore-

ning mellem de Handlende om visse temmelig høie

Udsalgspriser i smaa Partier; men i det nævnte

Aar blev denne Forening ophævet;

De Handlendes Antal, der ved Udgangen af

1840 ifølge de trykte Lister udgjorde 52, fortiden

7 Grosserere og 28 Høkere, ere ved Udgangen af

1845 angivet til 54, medens Antallet af Høkere

er uforandret. Det er derhos anført, at 14 Hand-

lende og 8 Høkere ikke benyttede deres Ret, og

at det Samme var Tilfældet med nogle Personer,

der endnu havde Borgerskab som Grosserere. Det

viser sig saaledes, at Loven om Handelen af 8de

August 1842 ikke har havt nogen Forøgelse af de

Handlendes Antal i Skien til Følge, hvilket maa-

skee deels kan tilskrives den Omstændighed, at Tal-

let allerede forud var saa stort, som Næringen

paa nogen Maade kunde bære, deels at de for

Handelen beqvemt beliggende Eiendomme i Skien

ikke ere mange. Derimod har der, som afListerne

vil erfares, fundet en stærk Forøgelse Sted afHer-

bergerere og Marketentere, hvortil Grunden dog

neppe er at søge i nogen større Consumtion af

Brændeviin, da det meget mere antages, at Ædrue-

ligheden i denne Periode har gjort Fremskridt.

Skiens Marked antages ikke at fremkalde syn-

derlig større Omsætning,' end der ogsaa uden et

saadant Marked til andre Tider vilde finde Sted.

Derimod har Markedet maaskee større Vigtighed

baade som Betalingstermin og som et Stevnemøde,

til hvilket Folket fra forskjellige Bygdelag samles.

Markedsbodernes Antal i Gjennemsnit af de sidste

5 Aar har udgjort 36.

Af Opbud og Falitter have ingen af Betyden-

hed fundet Sted. Adgangen til at erholde Pen-

gelaan paa gode Papirer antages, især iSlutnin-.

gen af Perioden, ikke at have været vanskelig, og

Discontoen i Bankafdelingen og Disconteringsind-

retningen er i Aaret 1844 gaaet ned til 5 pCt.,

medens den tidligere var 6 pCt., hvorimod den i

Sparebanken fremdeles er 6 pCt.

Skibsfarten har i de 4 første Aar af Perio-

den lidt under ngunstige Conjuncturer, da Fragm-

ne vare nedtrykkede til et Standpunkt, der i bed-

ste Fald levnede lidet eller intet Overskud, og i

mange Tilfælde medførte positivt Tab. I 1845

have Forholdene dog forandret sig til det Bedre,

og om dette Aar end ikke kan stilles ved Siden

af de for Skibsfarten gunstigste Perioder, saa have

Skibsrederne dog neppe havt Grund til Klage.

Fragterne fra Skien til London ere for Sommer-

maanederne opgivne

1841ti124811. 81. pr. 100Christiania beregnedeBord.

1842- "-23 - - -- — —

1843-22.6- - - — — —

1844-23- - -- — -- —

1845 - 25: - - - — - —

At opgive Frugterne til andre Steder, vilde lede

til en Vidtløftighed, der antages at være mindre

nødvendig, da her især maa være Spørgsmaal om

Forholdet mellem Fragterne i de forskjellige Aar,

hvilket nogenlunde udtrykkes ved de anførte Tal.

Skiens Skibe have meest fundet Sysselsættelse ved

Fragtfarten fra Stedet selv, og navnligen ved Træ-

lastudførselen. Et enkelt kobberhudet Fartøi har

dog stadigen været benyttet til den transatlantiske

Fragtfart, og enkelte andre Fartøier have ogsaa

leilighedsviis i fremmede Farvande søgt en Fortje-

neste, som dog neppe har været dem rigelig til-
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maatt. Fra 1841.—1845 er derforliist 8 iSkien

hjemmehørende Skibe, tilsammen af 858 Læsters

Drægtighed. Af disse vare de 4 af 164 Læsters

Drægtighed ikke assurerede, et paa 96-12-Læster var

assureret i Udlandet for 4,200 Spd., 2 af 222

Læsters Drægtighed vare forsikrede iden 1ste norske

Assuranceforening for 11,600 Spd., og et paa

370313- Læsier var assureret i Asslunnceforeningen

for 3000 Spd., i en lignende Forening paa Fre-

derikshald for 2000 Spd. ogiUdlandet for 11,000

Spd.

Matroshyren saavel fra Skien som fra de øv-

rige Byer i Amtsdistrictet var Under Skibsfartens

ugunstigste Periode gaaet ned til 5 à 6 Spd., men

steg i 1845 igjen til 7 Spd. maanedlig.

Om Assuranceforeningens Virksomhed vil det

formeentlig være hensigtsmæssigst at handle Under

Et for samtlige Amtets Kjøbstæder, da den er fæl-

leds for dem alle.

Haandværkernes Antal har, som det af den

medfølgende Tabel viser sig, tiltaget ikke ubetyde-

ligt, og det antages, at de i det Hele ogsaa have

gjort Fremskridt med Hensyn til Duelighed, hvor-

til den i Skien bestaaende Tegneskole formenes at

have givet et ikke uvigtigt Bidrag. Denne Skole,

der i 1832 stiftedes ved private Bidrag, erholdt i

lang Tid intet andetTilskud af det Offentlige end

i 1833 100 Spd. af Oplysningsvæsenets Fond,

og bestod saaledes deels ved Subskription deels

ved at Lærerne gave Underviisning uden Betaling,

indtil den i 1845 fik frit Locale af Communen og

senere en Understøttelse af Sparebanken. Middel-

tallet af den daglige Freqvents er anslaaet til 25;

men dette Tal vilde rimeligviis tiltage betydeligt,

dersom Skolen blev erklæret for offentlig, saa at

Haandværkslovens 5 34 blev anvendelig paa den.

Snedkerne i Skien ansees som særdeles duelige,

saa at Snedkerarbeide endog er udført til andre

Steder, hvilket ogsaa tildeels har været Tilfældet

med Hatte; hvorimod andet Haandværksarbeide

kuns har fundet Afsætning i Byen og dens Om-

egn. Formuestilstanden blandt Haandværkerne for-

menes at være gaaet noget fremad, skjønt den end- ,

nu neppe kan siges at være god.

Bergværksdrift finder ikke Sted hverken i Skien

eller i nogen af Amtets andre Kjøbstæder.

Af Fabrikker og Industrianlæg ere Sangene

utvivlsomt de vigtigste, og de udgjøre en stor Her-

lighed for Byen, da ved Hjælp af dem en stor

Deel af det Tømmer, som kommer ned gjennem

det thelemarkske Vasdrag, kan opskjæres til Plan-

ker og derpaa uden videre Transport indtages i

de Skibe, der føre Lasten til Udlandet. Skjønt

den Elv, der driver Saugene, til alle Aarstider

fører en større Vandmasse, end Skuren behøvet-,

have dog de paa Byens Grund liggende Sange

ikke Aargangsvand, hvilket har sin Grund deri, at

Elvens sydligste Løb har et dybere Leie end de nord-

lige, og under en lav Vandstand drager hele Vand-

massentil sig. Dette har givet Anledning til, at

man med det paatænkte Kanalanlæg, der skulde

forbinde Skien med Rordsø, har foreslaaet at for-

ene en Opdæmning af Elven, for at skaffe Sau-

gene en stadig Vandtilgang. Forøvrigt er der i

detovenomhandlede sydlige Løb paa Landets Grund op-

ført et Mølle- og Saugbrug, der med faa Undta-

gelser kan holdes i Virksomhed det hele Aar.

Af Skibe er paa Skiens Grund kuns byg-

get et paa 204 Læster i Aaret 1842.

Med Hensyn til Dyrkningen af de til Byens

Grund hørende Marker vides ligesaalidt ved Skien-'

som ved Amtets øvrige Kjøbstæder Noget at be-

mærke.

Af Binæringer bemærkes, at Byen har no-

get Laxefiskeri, skjønt det betydeligste Fiskeri af dette

Slags foregaaer i Elvens ovennævnte sydlige Løb

paa Landets Grund. Huusfiiden er hverken i

Skien eller i nogen af de andre Kjøbstæder iAnn

tet betydelig.

Med Hensyn til Byens Tilstand i det Hele

maa jeg henvise til hvad der ovenfor med Hensyn

til de vigtigste Næringsveie er anført samt til den

til Schemaet No. 4 hørende Tabel. Den simple

- Dagløn har iGjennemsnit neppe udgjort mere end

24 à 28 ß. om Vinteren og 28 à 32 ß. om Som-

meren; men en stor Deel Arbeide, saasom ved Sau-

gene og ved Skibsladninger, udføressefter Accord

og giver i Regelen en bedre Fortjeneste. Tjene-

stefolks Løn er angivet for en Karl fra 25 til 30

Spd. og for en Pige fra 8 til 12 Spd. Spa-

rebanken havde ved Udgangen af Aaret 1845 un-'

der sin Bestyrelse en Capital af 75,941 Spd. 32 ß.,

hvoraf 7,500 Spd. 95 ß. vare Bankens egen

Eiendom.

I 1844 oprettedes en Afholdenhedsforening,

fom antages at have virket gavnligt paa Æmne-

ligheden, skjønt der paa denne Vei endnu kan være

Meget at ønske. Dens Medlemmer ved Udgangen

af 1845 udgjorde omtrent 100.

J Aaret 1841 indkjøbte Communen, iStedet

for det gamle og uhensigtsmæssige Raadhuus, en

større8 Eiendom, i hvilken der ogsaa er Locale for

Tegne- og Søndagsskolerne samt for et Par af

Almueskolerne. I den samme Gaard ere indrettede

særdeles hensigtsmæssige Arrester.

P 0 r s g r U n d.

Udførselen fra Porsgrund bestaxer hovedsage-
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lig af Bjelker og Spirer, da deèn største Deel af

den skaarne Last, som Vasdraget leverer, indlades

iSkien. ”Grunden hertil er deels at søge i den

Beqemmelighed, som-Skiens Sangbrug frembyde

for Skurem deels i de større Bekostninger, som ere

forbundne med at transportere skaaren Last. Der-

imod ere Osmkostningerne ved at lade det uskaarne

Tommer gaae ned ad Elven fra Skien til Pors-

grund ikke betydelige, og de blive maaske fuldkom-

men opveiedes ved den Lettelse for Udskibningen, som

er forbunden med at Skibene undgaae dette van-

skelige FarvandZ Forøvrigt have Conjuncturerne

for Tt"æ'lasthaudelen iPorsgrund omtrent været de

samme som ovenfor er anført med Hensyn til Skien.

Da Thelemarkens Forsyning for storste Deel

foregaaer i-Skien, som herfor har en beqvemmere

Beliggenhed, er Porsgrunds Indførselshandel ho-

vedsagelig indskrænket til de nærmest omliggende

Bygder. Da disse 'Bygder, især i Slutningen af

Periode-1, utvivlsomt ere gaaet fremadi Velstand,

er det rimeligt, at ogsaa Handelen i Porsgrund

har følt Virkningen heraf, skjønt denne Virkning

maatte vise sig efter en mindre Maalestok end i

Skien. ' ,

Ved at sammenholde Antallet af de Handlende

efter den medfølgende Tabel med de trykte Tabeller

ved Udgangen af 1840, maa Tallet for Osebakken

og Porsgrand i de sidstnævnte Tabeller sammen-

ilægges„ og det vil da besindes, at ingen synderlig

Forøgelse har fundet Sted. Forøvrigt har den ved

Loven af 20de August 1842" bevirkede Incorpora-

tion af Osebakken i Porsgrund ikke havt nogen

væsentlig Indskydelse paa Handelens Stilling, da

de Handlende ogsaa førend Loven udkom ansaae

sig berettigede til at drive deres Næring paa Ose-

bakke-ny men just af denne Grund var det vistnok

naturligt, at Osebakken blev inddraget under Poes-

grund. )

Skibsfarten maa betragtes som Porsgrunds

vigtigste Næringsvei, ikke alene ved Skibsrederiet,

men ogsaa fordi en stor Deel af Byens Befolk-

ning bestaaeraf Søfolk. Da Stedet eier slere

Skibe, end detsegen Handel kan beskjæftige, maae

disse for en stor Deel søge Fragter andensteds,for-

nemmelig i S4kien.-eller ved den østlandske og sven-

ske Trælastfart. Tre kobberhudede Fartøier have

'mees't været beskjæftigede i den transatlantiske Fragt-

fart, og ogsaa Skibe, som ikke ere forsynede med

Kobberhud, have oftere antaget Fragter med Iern

og Emigranter til Rordamerikæ Paa ingen af

disse Farvande har der i de 4 første Aar af Pe-

rioden været synderlig anden Fortjeneste, end hvad

der ved et enkeltstaaende Lykketræf kunde erhverves;

men det er at haabe, at denBedring, som er ind-

traadt i 1845, maa betegne Begyndelsen til en as

de gunstige Perioder, som under Skibsfragternes

bestandige Svingningerpleie at afløse de ugunstige.

I Aarene 1841-4845 ere forliste 4 paa Ste-

det hjemmehørende Skibe, tilsammen 171 Læster

drægtige. Af disse vare 2de Fartøier, af Dræg-

tighed tilsammen 98313- Læster, forsikkrede i den 1ste

norske Assuranceforening for 4600 Spd., hvorimod

de to andre formenes ikke at have været forsikkrede.

Haandværkernes Antalvil, om der endog tages

Hensyn til Foreningen med Osebakken, erfares at

være steget ikke ubetydeligt, skjønt Nætiingen neppe

er gaaet fremad i samme Forhold. Haandværks-

driften indskrænker sig til Porsgrunds og Omeg-

nens Forsyning, og UdførselafHaandværksarbeide

til andre Steder foregaaer ikke. Imidlertid gives

der flere Haandværkere, som besidde større Duelig-

hed, end paa et saa lidet Sted kunde ventes. Hver-

ken i Porsgrund eller i Brevik og Kragerø haves

noget Haandværkslaug. ,

Af Fabrikanlæg haves kuns et Tobaksspinderi,

da et i Byen værende Brændeviinsbrænderi ikke

har været i Drift.

Af Skibe ere byggede 2, nemlig en Galeas

paa 44 Læster og en kobberhudet Brig paa 90H

Læster, beggei1841. Forøvrigt rekrutteres Skibs-

flaaden mere ved Kjøb fra andre Steder end ved

Bygning, da gode Materialier til større Fartøier

kuns med Vanskelighed kunne erholdes. Arbeids-

lønnen er almindelig noget lavere end i Skien og

kan i Gjennemsnit ansættes til 24 ß. om Vinteren

og 28 ß. om Sommeren for simpelt Dagarbeide.

Lønnen for Tjenestefolk er omtrent som i Skien.

Porsgrund blev ved den ovenfor nævnte Lov

af 20de August11842 forenet med Osebakken, og

paa satume Tid blev den tidligere Forening med

Skien ophævet, og Byen fik en egen Byfoged, der

tillige er Posimester.

Det er ikke at betvivle, at denne Forandring

vil vise sig gavnlig for Stedet.

I Aaret 1844 blev der i Porsgrund oprettet

en Sparebank, hvis Plan den 17de Juli samme

Aar naadigst blev approberet, og som derpaa traadte

i Virksomhed den 1ste October næstefter. Deuthe

December 1845 var en Capital af 5944 Spd...51ß,.

under Bankens Besiyrelse.

I Porsgrund findes en Pensionsindretning,

som dog egentlig er fælles for hele Langesundsfjor-

den, og som er stiftet i 1844 af det forrige Skip-

perfelskab, der hertil skjænkede fit Fond af 2000

Spd. Fondet var ved Udgangen af 184.5 2313

Spd. 95 ß., og da ingen Pension i de første 3

Aar uddeles, var der kuns 11 Pensionsberettigede

fra dette ældre Selskab. '
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Endelig har Porsgrundl en Afholdenhedsfor-

ening, der er stiftet den 15de December 1844, og

som den the December 1845 bestod af 20 Med-

lemmer.

Med Hensyn til Byens Tilstand i det Hele

er det vistnok vanskeligt at fælde nogen Dom; men

det antages dog, at den især i Slutningen af

Perioden er gaaet fremad, om end ikke med stærke

Skridt.

Brevik.

Skjønt Brevik her maa anføres som Kjøbstad,

har Stedet dog gjennem den største Deel af den

Periode, hvorom her er Spørgsmaal, været Lade-

sted, og dets Overgang til Kjøbstad foregik saa nær

ved Periodens Slutning, at den ganske kan sættes

ud af Betragtning.

Breviks Handel bestaaer for en væsentlig Deel

i Udførsel af Trælast til Holland og Friisland.

Denne Handel er passiv, idet hollandske ogfham

noveranske Skibe afhente Lasten iBrevik Skjønt

den i Forhold til Massen af den udførte Trælast

indbringer betydelig mindre Valuta i Landet end

Udførselen til Frankrig og England, og neppe heller

levner de Handlende nogen betydelig Fordeel, maa

den dog antages at være en Velgjerning baade for

Brevik og Omegnen, da den paa Stedet selv frem-

kalder en stadig Virksomhed, og giver Skoveierne

Anledning til at afsætte de ringere Produkter-, som

vanskelig vilde finde et Marked andensteds Han-

delen med Holland har iAarene 184t—1845 været

i jevnt Tiltagende; men dette har dog i endnu

høiere Grad været Tilfældet med Trælastndførselen

til Storbrittanien, Frankrig og Danmark, der især

i Slutningen af Perioden betydelig har forøget

sig, hvorved dog-er at mærke, atden betydeligste

Exportør er bosat i det ligeoverfor Brevik belig-

gende Ladested Stathelle. Forøvrigt er Trælast-

handelen i Brevik kuns fordeelt paa faa Hænder,

hvortil Grunden tildeels er at søge i den Omstæn-

dighed, at der kuns gives ganske faa fordenne Han-

del beqvemt beliggende Tomter.

Jmporthandelen indskrænker stg meest til den

nærmere Omegns Forsyning, da det fjernere Op-

land ”søger de Steder, som ligge høiere oppe i

Fjorden.

Det vil af Tabellen vise sig, at de Handlendes

Antal 'er steget ikke ubetydeligt, hvortil Grunden

vistnok væsentlig er at søge i den tiltagende Om-

sætning og Rørelse. -

Skibsfarten i Brevik har omtrent været un-

derkastet de samme Conjunctnrer, som i Skien og

Porsgrund; men forøvrigt er Skibsrederiet iBrer

vik af meget mindre Omfang, hvilket maaske til-

« deels har fin Grund deri, at en stor Deel af Ud-

førselshandelen i Brevik er passiv. Imidlertid hø-

rer et meget større Antal Skibe under Breviks

Toldsted, end der eies af Byens egne Indvaanere,

da der i Stathelle boer en af Fjordens betydelig-

ste Skibsredere. Der er i Aarene 1841-45 in-

gen Skibe byggede i Brevik selv, og heller ikke

vides nogen af Stedets egne Skibe at være forliste.

' Haandværksdriften iBrevik har, medens Ste-

det var Ladested, været udøvet uden Bot'gerskab,·

og i Almindelighed uden Hjælp af Svende og

Drenge. Den antages i det Hele at siaae paa

et lavt Trin.

Det eneste Fabrikanlæg, som sindes paa Ste-'

det, nemlig Trosvigs Kalko'vn, begyndte først fin

Virksomhed Sommeren ”1845, og der kan saaledes

vanskelig fældes nogen Dont om Anlæggets Frem-

gang.

Tjenesteløn og Dagløn kan antages omtrent

at være lige med Skien, og Adgang til Arbeids-

fortjeneste er i Almindelighed god. Fiskerieh hvor-

til her er rig Anledning, letter ogsaa paa slere Maa-

der Arbeidsmandens Kaar, da det baade skaffer

ham Fortjeneste og tillige et billigt Fødemiddel.

Breviks Tilstand, som ved Periodens Begyn-f

delse kuns var maadelig, maa især i Slutningen

af Perioden antages at være gaaet mærkelig frem-

ad til det Bedre, og der synes at være Tegn til,

at dette fremdeles vil vedblive.

Krager-21.

Medens de Byer i Amtsdistriktet, som hidtil

ere 'gjennemgaaede, alle ligge ved Udløbet af det

samme Vasdrag og derfor tildeels concurrere om

det samme Opland, har Kragerø fit eget særskilte

Opland, der bestaaer af det vestlige Bamble, San-

nikedal og Drangedal. Da disse Bygder alle ere

skovrige, har Kragerø en i Forhold til Stedets

Størrelse ikke ubetydelig Udførsel af Trælaft, der

foregaaer deels til Holland, deels til England, Frank-

rig og Danmark. Med Hensyn til Handelen med

Holland gjælder, hvad der ovenfor ved Brevik er

anført, og for Trælasipriserne i det Hele kan den

ved Skien gjorte Bemærkning gjentages, nemlig

at de mod Slutningen af Perioden have været i

Stigende. Forøvrigt er Trælasthandelen iKragerø

ikke fordeelt paa mange Hænder, og Concurren-

cen er maaskee ikke saa stor som idet skienske

Vasdrag.

Kragerøs Indførselshandel bestaaer i Forsy-

ningen af Byen selv og dens Opland, og denne

Forsyning har, i Forhold til Folkemængden, et

ikke ubetydeligtOmfang, da ikke alene Byen, men
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ogsaa foren stor Deel dens Omegn maa hente

baade Korn og Fedevarer fra Udlandet.

Af Skibslisterne vil det erfares, at Kragerø

har etbetydelisgt Skibsrederi, hvortil Grunden

deels er at søge i Stedets beqvemme Beliggenhed,

deels i den Omstændighed, at Omegnen leverer

beqvemt Material til Skibsbygning. Da Skibe-

nes Antal er meget større, end Kragerøs egen

Handel kan beskjæftige, have de for en stor Deel

søgt Fragter andensteds, og 4 à 5 kobberhudede

Skibe have deeltaget i den transatlantiske Fragt-

fart. Om Fragternes Størrelse gjælder hvad oven-

for er anført. Af de paa Stedet hjemmehørende

Fartøier er i Aarene 1841-45 forliist en Skon-

nert, forsikkret i den 1ste norske Assuranceforening

for 600 Spd., samt en Brig paa 1303 Læster

og en Iægt paa 4 Læster, der begge antages ikke

at have været forsikkrede

Haandværksdriften leverer Intet til Udførsel

til andre Steder, og det antages, at Haandvær-

kerne i Almindelighed ikke besidde synderlig Due-

lighed.

JByen selv er kuns bygget eet Skib paa

1053):Læsten Derimod er der iLanddistriktet byg

get et ikke Ubetydeligt Antal Skibe , der er an-

givet under Beretningen for Landdistriktet.

Tjenesteløn og Dagløn kan antages at være

omtrent som for Skien angivet.

Den i 1840 oprettede Sparebank opgives ved

Udgangen af 1845 at have havt under sin Admi-

nistration en Capital af omtrent 12,000 Spd.

I Byen er oprettet en Afholdenhedssorening,

der ved-den nævnte Termin talte omtrent 40 Med-

lemmer.

Desuden formenes en af de Handlende i 1844

indgaaet Forening om at holde høiere Detailpri-

ser paa Brændeviin at have virket gavnligt til

Ædrueligheds Fremme.

Velstandeni Kragerø har maaskee til de sleste

Tider været forholdsmæssig større end i Nabo-

byerne, og det er at formode, at Byen i Slut-

ningen af denne Periode har gjenvundet, hvad der

iPeriodens Begyndelse, især paa Grund af de

for Skibsfarten ugunstige Consuncturer, blev tabt.

Langesund.

Ladestedet Langesund har kuns en ubetydelig

Udskibning af Trælast til Danmark, fortiden at

i 1845 et Par hannoveranske Skibe have indta-

get Ladning paa Stedet. Forøvrigt har Stedet

en liden Handel med den nærmeste Omegn og

maaskee tildeels med forbiseilende Skibe.

fSkibsrederiet er ikke betydeligt, og der er i

Langesund i de sidste 5 Aar kuns bygget et Far-

tøi paa 45- Læster. En stor Deel af Langesunds

Indbyggere have deres Hovednæring af Fiskerl;

men der klages over, at dette iAarene 1844—45

har været misligt.

Et Forsøg paa at drive Torskefiskeri paa Ban-

kerne i Rordsøen med et dertil udrustet Fartøi havde

intet heldigt Resultat.

Lønnen for en Tjenestekarl er opgivet til 18—25

Spd. og for en Pige til 6—10 Spd. Daglønnen

formenes at være omtrent 24 ß. om Vinteren og

28 à 30 ß. om Sommeren.

Stathelle

udgjør næsten en Deel af Brevik og befinder sig

i samme Handelsforhold som denne By. Den

største og næsten eneste Virksomhed paa Stedet

drives af en enkelt Mand, som har betydeligt

Skibrederi og Udførsel af Trælast. I Aarenel

1841-45 formenes iStathelle at være gaaet as

Stabelen en Brig paa 853 Læster.

Den 1ste norske Assuranceforening for Skibe

kan betragtes ikke alene som fælleds for dens egent-

lige Distrikt, nemlig Stæderne ved Langesunds-

fjorden og Kragerø, men den antager ogsaa un-

der visse Betingelser Assurance paa Skibe fra1

andre Steder. Den 31te Mai 1845 var i sam-

me forsikkret Skibe for 328,800 Spd., der var

fordeelt paa følgende Maade:

 

Skien . . . . . . . . 66,300 Spd.

Porsgrund . . . . . . . 89,400 —

Brevik . . . .,. ·. . . 15,900 -

Kragerø . . . . . . . . 109,900 —

Frederikshald. . . . . . 7,300 —

Frederikstad . . . . 11,500 —

Drammen .. . . . 4,500 —

Laurvik . . . . 15,000 —

Østerriisøer . . . . . . 2,200 —

Arendal . . . . . ., . . 2,300 —

Christiansand . . . . . 4,500 —
 

328,800 Spd.

Den 31te December 1845 var Assurancesummen

steget til 351,100 Spd., hvoraf dog var reassM

reret i andre Foreninger for 37,000 Spd.

Naar et Skib det hele Aar rundt er i Far-

ten, udgjør Præmieu for Klassen 11 1. 6313- pCt.

— 31427274-

— 131.831f —

— 132 92-7Tim

— 011013—

— 02.123 —;

Herved er at mærke, at Skibe kunne udmeldes1

for Terminer af 14Dage, ogderved spare en An-

deel i Præmien, som staaer i Forhold til Aars-i

tidens Farlighed, saaat kuns saa Fartøier betale
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en Præmie, der nærmer sig den anførte Størrelse,

ligesom det ogsaa maa komme i Betragtning, at

næsten ingen Skibe af Klassen 0 ere optagne i

Foreningen. Præmiebeløbet har udgjort:

iAaret 1841. .11,927 Spd.

— 1842. .10,472 —

— 1843 . . 11,197 —

- — 1844. .,13442 —

I 1842 maatte der paa de assurerede Skibe re-

parteies en Extrapræmie af 13- pCt., for at dække

indtruffen Skade; hvorimod der erholdte3 et Over .

skud i 1841 af 2 pCt.

1843 - 2:1—

'1844 - 1 -

1845 - 1 —

Bratsberg Amtscontoir, Porsgrund,

der godskreves Interessenternes Conto eller ud-

deeltes mellem dem i Forhold til de forsikkrede

Summer. Administrationsomkostningerne udgjøre

omtrent500 Spd. Foreningens Love have Un-

dergaaet flere Forandringer, hvorved blandt An-'

det er tilsigtet at bevirke en lettere Adgang til at

sætte sig i Forbindelse med Rabodistrikternes As-

suranceforeninger, og derved erholde Reassurance,

naar der forlanges tegner paa et Skib en Sum,

der er altfor stor for den enkelte Forenings Kræfter.

De befalede Tabeller saavel for Landdistriktet

. som for Kjøbstaederne vedlægges som Bilag No.

1—34.

10de December 1846.

I C( Aan.
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Til Kongen!

0"

Ifølge de kongelige naadigste Resolutioner af

11te October 1825, 10de September 1827, 23de

December 1839 og 6te Mai 1840 afgives herved

følgende underdanigste Beretning om Tilstandeni

det mig naadigst anbetroede Amt for Qvinqvem

niet 18ZH

1. Landdistrictet vedkommende.

a. Li”ørdbruget maa antages at være gaaet

fremad i dette Tidsrum, hvilket ikke saameget slut-

tes af det opryddede Areal 836 til 851 Tønder

Land, der fordeelt paa Amtets 5137 Brug bliver

omtrentz Tønde Land paa hvert Brug, som af

den større Sands, der spores til at anvende Tid

og Flid paa Agerbruget,oog ved Benyttelse af

bedre Redskaber; saaledes ere jarlsbergske Plouge

og Rulleharve anskaffede i endeel af Nedenæs

og det Østlige af Robygdelaget, hvorhos Sæd-

skifte ved Afvexling med Byg og Potetes tildeels

er indført, hvorefter Jorden igjen lægges til Eng;

noget egentlig Vexelbrug finder dog ikke Sted.

I Forholdet mellem Korn- og Potetessæden er

ingen Forandring foregaaet, siden forrige Femaars-

beretning, hvilken førsinævnte Udsæd fremdeles er

den forherskende, som afgiver det væsentligste Bi-

drag til Hunsholdningernez i Dybvaags Præstex

gjelde er Forholdet paafaldende, da der ikkun ud-

saaes ca. 20 Tønder Korn mod ca. 1000 Tønder Po-

tetes. I dette Tidsrum har Disirictet været vel-

signet med ret gode Aaringer, men endog ide

lykkeligste Aar er Landdistrictet langtfra istand til

at kunne brødføde sig og især er det Tilfældet med

Nedenæs formedelst dets mange ikke jordbrugende

Beboere samt østre Robygdelaget, hvorimod af

Sætersdalen Valle Præstegjeld igode Aar paa det

Nærmeste avler det fornødne Korn. Sædearterne

ere uforandrede de samme , almindeligviis saaes

Byg, Blandkorn og Potetes, sjelden Vinterrug,

som antages ikke at ville lykkes, ihvis Sted Som-

merrng eller Væring paa enkelte Steder benyttes.

Tørraadenhed hos Potetesfrugten, der i forrige

Qvinqvennium syntes at ville tage en betænkelig

Retning, er i de senere Aaringer aftaget. Frugt-

træers og Havevæxters Dyrkning er heller ikke

tiltaget, dog forsyner Arendals Omegn Byen med

de fornødne Hangesagen Af Hør, Hamp og Lin

avles ubetydeligt. '

Forskjellige Aarsager virke til at Jordbruget

i dette Amt ikke i høiere Grad gaaer fremad,

og som saadanne tillader jeg mig at fremhæve:

Gaardenes store Udparcellering, — da de fleste

Brug ere imellem 1 à 2 Skylddaler, — som be-

virker, at Eieren ikke har Evne til ved Forsøg

paa en bedre Dyrkningsmaade at staae i noget

større Forskud, hvortil kommer, at Agerlandet er

tmeget indskrænket og at den herværende Jords;

Beskaffenhed, der tildeels bestaaer af Sandbakkers

og Myrer, kræver en meget omhyggelig og ind-

sigtsfuld Behandling.

Overdreven Skovdrifti Forening med Kul-

tilvirkning til Værkerne, især i Redenæs, hvor

den lette Fremdrist tillader en fordeelagtig Affær-

ning endog af den ringesteLast ,ved hvilke Binætinger

Arbeidskraften formeget fordeles til Skade for det

egentlige Gaardsbrug og Bonden ved ikke sjelden

at optage sor store Forskud paa disse Leverancer,

indvikler sig i Gjeldsforholde, hvorfra det senere

er ham vanskeligt at befrie sig, hvilket igjen lam

mer Kraften til at anvende Noget til Iordforbel

dringer
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Især virker skadeligt for Agerbruget det me-

get hyppigt stedfindende Fælledsskab om Hjem-

mark (Teiebytte kaldet) idet de forskjellige Opsid-

dere have sine Smaaagre saaledes liggende ind-

blandede med hinanden, at det næsten er umuligt

for Enhver især at indhegne sin Jord, og anta-

ges den Fremgang, Udskiftningen i dette Tidsrum

har gjort ikke betydelig. Den ethvert Agerbrug

saa skadelige Vaarbeten af Kreaturerne finder Sted

næsten overalt iDistrictet og maa ogsaa ansees

som en vigtig Hindring for sammes Fremgang.

Det vilde visselig være meget gavnligt, at

den paatænkte Agerdyrkningsskole kunde komme i

Gang i dette District, beregnet paa de herværen-

de localeForhold, — og er hertil bevilget af Com-

munen 200 Spd. aarlig og af Statscasfen et

lignende Bidrag, men her som formeentlig i fiere

andre Amtet bestaaer den største Vanskelighed i

at finde en duelig Lærer og Bestyrer til en saa-

dan Skole samt i at erholde et hertil passende

Gaardsbrug overladt. AmtetsLandhuusholdnings-

felskab har i Aaret 1845 engageret en Agronom

med en Udgift af 100 Spd. til at omreise i Di-

strictet i 4Sommermaaneder for at veilede Almu-

en iJordbruget; i indeværende Aar er samme For-

føining truffen, ligesom dette Selskab har ladet

uddele smaa Præmier for viifl Flid i Agerbruget,

o'g er det at formode, at herved noget vil væk-

kes Lysten til at indføre ForbedringeriLandbruget.

6- Lædriften antages at være omtrent paa

samlne Standpunct som ved forrige Beretning,

den er hverken gaaet frem eller tilbage og vedbli-

ver fremdeles at være en vigtig Næring for Sæ-

tersdalen, som fordeelagtigen afsætter sine Pro-

ducter iChristiansand. Kunstige Enge haves ikke,

ikke heller spores nogen Lyst til at benytte dem.

En forbedret Faarerace havesiGjerrestad og Søn-

neløv Sogne. Hesteavlen lægges liden Vind paa,

da de fornødne Heste kjøbes fra Thelemarken, Ber-

gens Stift og Ryfylke.

6- Zkøndriften var i Begyndelsen af dette

Qvinqvennium ikke heldig i Henseende til Affæt-

ningen, men Priserne paa Last have Aar for Aar

forbedret sig og afgiver nu et godt Udbytte for

Producenten. Skovene antages overalt i Amtet

at være i Aftagende; fra Nedenæs finder fremde-

les megen Udskibning af Smaalast til Danmark

og Holland Sted. Egeskovene have især lidt ved

det stærkt drevne Skibsbyggeri og kun med Van-

skelighed kan de større Dimensioner hertil tilveie-

bringes og til forhøiede Priser. Bondens Han-

del med Egebark har aftaget formeentlig især for-

medelst sammes Falden i Priis. De bedst con-

serverede Skove i Districtet har østre Robygde-

laget, ogsaa Sætersdalen har gode Skove, hvis

Producter fordeelagtigen afsættes i- Chr'istiansantd.

JAaseralds Sogn, hvis Vand-drag-førers til”Chri-'

stiansand, er Lastedriften saagodtsom ophørt forme-

delst Skovenes Ubetydelighed. J de· til Østerris-

ør og Christiansand førende Vanddrag ere Trælast-

priserne mere gunstige for Producenten end i Rid-

elvens, hvilket jeg„ troer maa tilskrives særdeles

Omstændigheder, især den lange Tids der med-

gaaer formedelst de vanskelige og bekostelige Tver-

elve, inden den kjøbte Last kan komme til ”Afskibe

ningsstedet. Jeg har søgt at skaffe mig Kund-

skab om Lastepriserne i dette Tidsrum, men ikke

erholdt dem opgivne med nogen Nøiagtighed, kun

saameget er derved erfaret, at i Frolands Sogn,

der ligger nær Arendal,' betales ”Lasten 2 à 3

Gange høiere end i Vanddragets fjernere Egne.

Omkostningerne, som medgaae med Tømmerdriften

i Hovedvanddraget fra Tvedt-Sund ved Udløb-et

af Rissevandet og fra Drangtvedt ved Udløbet

af Fyrrisvandet, ere opgivne til i Gjennemsnit at-

udgjøre ved MesselBom 42 ß. og ved Asdal Boni.

14 ß. Flødningen over disse Vande, ligesom og-

saa den i de mange Tverelve, som hertil udløbe,

vedkommer ikke den almindelige Elveflødning, men

bestyres af de enkelte Trælasthandlere,'som mærke

i disse Tragter. Omkostningerne ved Fremdriften

i Hovedvanddraget reparteres efter Antallet af

de ved Bommene udtagneTylter Tommer uden

Hensyn til Flødningens Længde, hvilket bidrager

til at forhøie noget den Pris, Oplandets Bønder

erholde for sin Last. I Gjennemsnit er udtaget

i Tidsrummet fra Messel Bom 8,625 Tylter Tøm-

lner og ved Asdals Bom 7,430 Tylter aarlig,

dog bemærkes, at den Last, der paa stdstnævnte

Sted er udtaget, tillige har passeret den ovenfor

i samlne Vanddrag beliggende Messel Bom.

De i Amtet liggende 3 Jernværker forsynes

med Kul fra Gjerrestad, Søndeløv, Vegaardsheis

en, Ombli, Froland, Heirefos og tildeels fra Møkt

lands og Vegusdals Sogneog det i Sætersda-

len under Optagelse værende Kyobberværk vil er-

holde Kul fra Sandnæs, Ousiad og. Byglands

Sogne. For Vegaardsheiens Sogn er Udbyttet

heraf opgivet til 10,000 Spd. for et Aar. I

Møklands og Ivelands Sogn tilvirkes noget Tjære

tilsalgs, forøvrigt kun til eget Forbrug.

iaar undtages Aaseralds Sogn, hvor nogle

Steder Tørv benyttes,.er Districtet vel forsynet

med Veed til Brændsel, og har Udskibning afFavA

neveed til Christiania bevirket høiere Priser herpaa

langs Kystens

(30 Lijiäeriet afgiver Uden at kunne-henreg-

nes til Hovednæring et ikke- uvigti1g3k Bidrag til
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deemangeStrandsidderesogSøfolksHunsholdninx

ger-Leg deraf afsættesendeel til Byerne Makrelsiske-

rider-har 3i de senere Aarikke slaaet.ind.· Af Hummer

siskes ikke-, ubetydeligt og ”afsættes især til engelske

·-O.pkjøbere. Lax fanges langs Kysten ogsi Elve-

ne,' 'do.g"ikke i nogen Mængde; Fiskeriet af Torsk

paaxdet jydske Rev drives fremdeles og den be-

dre Maade, som i den senere Tid er anvendt

ved Klipfifkens Behandling, har bevirket fordeel-

agtigere Affætning Ferskvandsfiskeriet er ubety-

deligt, omendskjønt Elvene og endeel Vande iRM

bygdelagettxerextemmelig fiskerige, men derpaa an-.

vendes hverken Omhu eller Flid. Ikke heller ere

forbedredeFiskeredskaber blevne indførte.

3. Bergværleødriften vedkommende-.

Vederubedriften vides ingen væsentlig For-

andring-at være foregaaet. Den Frolands Jern-

særk39'"ktilh'ørende- halve Aslak Grube i Næskilen

ekrkkfolgt til Bolvig Jernværk. Ræss Værk har

sptagethsleret ældre Skjerp uden at Resultatet har

fsaret""stil-'Forventning, men Forsøgene fortsættes

dog.1 ISætersdalen er Grubedrift paabegyndt

i-.-Qvinqvenniet, idet Generalconsul Reinhardt i

Christiansand har ladet optage endeel for lang Tid

tilbage drevne Kobbermalmgruber, tildeels ogsaa

nye, hvorved for denne-Egn er aabnet en ny Er-

hvervskilde; hidtil har kun Grubedrift fundet Sted,

menSmelteovn haves under Arbeide, der vil bli-

vefuldført i Begyndelsen af 1847. Ved Ræss

Værk anvendes den varme Luft fremdeles ved

Smeltningen og ansees som overordentlig kalde-

spare·nde.. Den ellers saa ofte gjorte Erfaring,

at Raajern produceret ved varm Luft bliver min-

dre godt end smeltet --af samme Malm ved kold

Luft, h'ar"'her ikke fundetStadfæstelse, ligesaa spo-

res ingen skadelig Indvirkning heraf ved Fabri-

kationen af Stangjernet, der fremdeles hævder ftt

erhvervede Renomee. Den lancasterske Fersknings-

methode anvendes fremdeles ved Stangjerntilvirb

ningen og ansees som den fordeelagtigste for det

havende Naakjern; ”flere Forsøg have været gjorte

med Anvendelse af varm Luft ogsaa herved, men

uden Held. Derimod er Iernets Sveitsning eller

Opvarmen til Udrækning i de senere 2 Aar al-

deles forandret, idet hertil er benyttet en efter en

fra Sverige erholdt Tegning construeret Gasovn,

i”hvis enesDeel Gasxudvikles og i hvis anden

Deel denne Gas forbrænder -- hvorved udvikles

en' overordentligHedegrad,. og har denne Svens-

ovn vist sig-særdeles fordeelagtig og kulbesparem

„-de.i I 1842 anlagdes ved dette Værk et mecha-

niskjVærkstey hvis Maskineri erholdtes fra Eng-

land og hvortil en engelsk Maskinmester engage-

redes. Værket er herved sat istand til at levere

ethvert ikke altfor stort Maskinarbeide og Damp-

maskiner indtil 100 og 120 Hestes Kraft. Hid-

indtil er ved samme hovedsagelig kun arbeidet paa

at forbedre Værkets eget Maskineri.

Ved Frolands og Egelands Iernværker vides

ingen væsentlig Forandring iDriften at være fore-

gaaet. Frolands Værk har i 1845 ”faaet fælleds

Eier med Fritzø Værk, hvorved det har erholdt

Adgang til godeMalme og er kommenien Mands

Eie, som baade vil og har Evne til at udføre de

Forbedringer, som Tiden medfører. Af sammes

Gruber drives nu kun Lyngrolh Grube, i den

forrige Besidders Tid tillige Aslak og Nikkelsberg

Gruber, og har herfra i Tidsrummet været ud-

ført endeel Ammunitionsbestillinger for det Offent-

lige. Egelands Jernværk drives saagodtsom ene

paa Tilvirkning af Stangjern, der fremdeles er

meget søgt.

For Jernværkerne vare Udsigterne ved forrige

Indberetning mindre gode, men Conjuncturerne

have forandret fig meget til det Bedre i de senere

Aar, især ved Afsætning af Stangjern til Nord-

america, hvortil Udskibningen har været i stadig

Tiltagende og til forhøiede Priser,.—og ere frem-

deles lovendez Støbegods afsættes kun i Landet,

især siden Danmark ved fin høie Told har spær-

ret Markedet der for denne Artikel, For Vær-

kerne bliver det stedse vanskeligere til nogenlunde

antagelige Priser at erholde den fornødne Kul,s

bevirket især ved den nu fordeelagtigere Anvendelse af '

Skovene til deraf at aavirke til Udskibning, og

hvor ønskelige end de gunstige Conjuncturer ere

for Trælasten, vil derved vist iTidens Løb Jern-

productionen formindskes og fordyres, ligesom og-

saa Eoncurrencen med Udlandets Jernprifer vil

vanskeliggjøres Jernværkerne.

f. Fabriken-er og Binæringev

Af Fabrikker findes i Amtet fortiden de an-

førte 3 Jernværker — 14 Kornmøller, 4 Garde-

rier, 1 Beenmølle, 2Reberbaner, 4Tobaksfabrik-

ker og 73 privilegerede Saugbrug. I Landdistric-

tet er Haandværksdriften indskrænket til de simp-

leste Sorter, paa hvilke Loven af 15de Juli 1839

ikke har havt den mindste Indflydelse Huus-

fliden er fremdeles meget ringe, skjønt større iRo-

bygdelaget end i Redenæs — paa hvilket første

Sted den tilfredsstiller Behovet. Søfarten er en

vigtig Qinæring og som med Lyst benyttes i Ne-

denæs, hvor allerede i en tidlig Alder Sølivet be-

gynder og vedvarer indtil Alder, Svaghed eller

andre Omstændigheder nøde til at forlade det; der

gives ogsaa i denne Egn flinke, uforfærdede Sø-  
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folk, som anbefale sig ved Troskab og Paalidelig-

hed. Ved Udgangen af 1845 eiede Landdistrictet

4,244 Commercelæster i Skibe, og har de senere

Aars gode Fragtfart opmuntret til at anvende Ca-

pitaler herpaa. Kystfarten er ikke betydelig og

foregaaer især fra Byerne, dog er for Høvaag

Sogn opgivet, at samme har afgiver 600 Spd.

”Nettondbytte i et Aar. Af Landkræmmerier fin-

des et i Nedenæs paa Gaarden Helle, der er i

god Drift og af Gjæstgiverier gives i Robygde-

laget 4, iNedenæs 23. Den ved Lov af 8de Au-

gust 1842 Landmanden givne Tilladelse under visse

Betingelser at handle med enkelte Artikler benyt-

tes ikke her. Skibsbyggeriet har været betydeligt,

i Sønneløvs Sogn sysselsættes hermed stadig 50

Personer, hvorimod Opgivende fra de andre Sog-

ne ikke har været at erholde. Baadbyggeri finder

Sted langs med Kysten og afsættes et ikke ringe

Antal Baade til Øsilandet og til de i Havnene

indkomne Skibe. Kysten er tilstrækkelig forsynet

med, dygtige Lodse, hvis Indtægter siges at være

tiltagne siden Fyrene anbragtes paa Torungen og

iSandviken, som er den vigtigste Forandring der

paa denne Kyst i bemeldte Tidsrum er foregaaet.

Jagten benyttes lidet, dog mest i Robygdelagetz

i Aaseralds Sogn fanges endeel Ryper og andet

Fuglevildt til Afsætning i Kjøbstæderne, Rovdyr

fældes ikke ofte, i hvilken- Henseende der er For-

modning om at den høiere Præmie der nu er be-

stemt vil bevirke god Forandring. Kjørseler for

Værkerne af Malm er en Indtægt for de om-

kringliggende Bygder, men Varetransporter finder

ikke Sted, da Almuen som oftest selv frembringer

dem fra Kjøbstæderne. I Sætersdalen bemærkes

mere Livlighed siden den ny anlagte Hovedvei er

paabegyndt, og hvis Oparbeidelse har forskaffet

Beboerne en ikke ubetydelig Arbeidsfortjeneste. Af-

sætningsstederne forDistrictets Producter ere i Pe-

rioden ikke forandrede.

33. Oeconomislt Forfatning

Denne maa ogsaa ansees at være gaaet frem-

ad som Følge af det mere Liv i alle Næringsveie

og de bedre Handelsconjuncturer og Skibsfart.

Vel udviser Tabellen med den samme paategnede

Forklaring, at der er paalæst 306,484 Spd. 86 ß.

mere end aflæst af Pant-egjeld; denneForøgelse

maa tilskrives deels Eiendommenes forøgede Værdi

og hyppigere Afsætning ved Kjøb og Salg, men

især Salgene af Ræss og Frolands Jernværker,

som i Perioden ere foregaaede. Af Executioner

for Gjeld er afholdte 1,036 til et Beløb af 38,137

Spd. 27H ß., i hvilken Henseende Forskjelleni

Robygdelaget er mærkelig ved at sammenholdes

med forrige Indberetni-ng, hvilket tyder paa en84

bedre Formuesforfatning, hvorom Udpantningerne

ikke kunne afgive nogen Maalestok, som fremkaldt

af andre Grunde end Mangel paa Evne. Ædrue-

ligheden synes ogsaa i Districtet at være tiltaget,

og den overdrevne Brændeviinsdrik sinder ikke

mere Sted saaledes som forhen.

I de senere Aar er Udvandring til Amerika

begyndt og finder endnu Sted tildeels fraOmbli

Præstegjeld og den vestre Deel af Nedenæs; fra

Sætersdalen ere nogle Familier udvandrede; det

er at formode, at denne Reiselyst vil aftage eller

maaskee ophøre, naar Almuen faaer paalideligere

Kundskab om det rette Forhold iAmerika. Hvad

der hertil angives at bidrage er Skatters og Af--

gifters Størrelse her ix Landet, og især Haabet

om paa en lettere og mere indbringende Maade

at kunne ernære sig og Familie. '

Bidraget til Fattigforsørgelsen er betydeligt i

Redenæs, især iØiestads, Frolands og Tromø

Sogne, da der hertil i de 2de førstnævnte Sogne

udlignes circa 3000 Spd. aarlig og i sidstnævnte

circa 1500 Spd., og var det til Formindskelse i

det directe Fattigbidrag ligesom ogsaa til Udryd-

delse af Løsgjængeri meget at ønske at de ved

Lov af 20de September 1845 om Fattigvæsenet

tilladte Arbeidshuse kunde blive oprettede i Di-

strictet, hvortil der dog endnu ingen Forberedelse

er gjort.

IHenseende til Veivæsenet bemærkes, at en

ny Hovedvei er ininqvennietoparbeidet fra Chri-

stiansand gjennem, vestre Robygdelaget indtil Valle

Præstegaard, og, omendskjønt den først i 1847 vil·

blive aldeles fuldført, kan den allerede nu befares

i sin hele Længde med Hjulredskab. Paa Amts-

communens Bekostning er adskillige betydelige Om-

lægninger paa Hovedveien i Nedenæs foregaaet,

hvoraf den ved Valnestrand og Tøsekilen mellem

Skydsstationerne Landvik og Møglestu har med-

taget 5000 Spd. og haves under Arbeide et Anlæg

i Sønneløv Sogn mellem Angelstad og Rød, der

først om et Par Aar vil blive fuldendt og vil koste .

over 2000 Spd. I heromhandlede Tidsrum er

af Hovedvei oparbeidet 9 Miil og af Bygdevei

ZZ Miil, saaledes at den med Hjulredskab frem-

kommeligeHovedvei udgjør 23:1- Miil og ligeledes

Bygdevei 13 Miil, hvorhos dog bemærkes at en-

deel af den i Robygdelaget oparbeidede Bygdevei

ei endnu haves isamlede Strækninger. Der spo-

res i det Hele mere Sands hos Almuen for Let-

telse i Communicationen, saaledes at den sætter

sig paa egen Haand i Forbindelse med de opar-

beidede Veie. Underretningen om Deres Majestæts

naadigste Resolution af 26de Juni 1846 om en

13 '
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Hoved-reisOparbeid-tie ' fra Solberg ”i „ Holt Sogn

1131:3zøvseesThelemarken ser modtaget med Erkjendelse

af det Meget,.,zd,eçr-651',JdennesRetning ervirket jog

vil-' Visselig..bi;dr,age Meget til denne Egns Op-

komstsj

Det i Aarets 1839, oprettede Amtssygehuus

har i Tidsrummet virket med Held ”og tiltagende

Søgning,

Af Bygdemagasiner haves kuns 2 for Tiden

sc;. i- Byklevog Vegaardsheiens Sogne.

”2.- Kiøb"stædcruc.

Handelsvirksomheden har især ide stdste tren-

de Aar været fordeelagtig paa Grund af mere

Søgning efter Fragtfartøier,- Trælastens Stigen i

Udlandet-. og Udfø1'selsto:ldens -,Redsættelse.

Uagtet Arendal so411 er Amtets vigtigste Han-

delsstad, ha1 et sto1t Antal Handlende, finde de

dog almindeligen godt Udkomme, da de mete Vel-

havende af dem tillige eie Skibe eller Skibsparti,

der i de senere Aar har importeret betydeligt og

ansees denne Erhvervskilde for Tiden for den for-

deelagtigste., 7 Nogle af Stedets Handelsskibe an-

vendes i Fragtfart fra Østlandet, Gøtheborg og

Østersøen og nogle gaae i Fragt paa transatlam

tiske Farvande. „ I 1843 11dr11stedes et Fartøi for

et Interessentskabs Regning til Hvalfiskeri iSyd-

hadet- hvis Udfald dogikke har svaret til Forvent-

ning.. Skibsantallet og Drægtigheden er ogsaa

større end ved forrige Beretning og- ere slere Ski-

be kjøbte f1a Udlandet Man beflitter stg nu mere

end før paa at tillægge sig smukke og hurtigsei-

lende Fartøie1. I Alendals Omegn holdes 5

Skibsværftey Byens Indvaanere tilhørende, i

Drift, af hvilke et især meget benyttes. Den vest-

søndenfjeldske Skibsassuranceindretning er oprettet

her paa Stedet i Perioden og har været til me-

genVinding for Rehderne, da den egentlige Præ-

mie kun har udgjort i Gjennemsnit he11ved2pCt.

aarlig.

Om Sparebankens Status er særskilt aarlig

Indberetuing afgivet til vedkommende Kongelige

Departement,' kun bemærkes, at den her paa Ste-

det virker med en Capital af over 100,000 Spd..,

til hvilke man i den senere Tid har Vanskelighed

at finde Laantage1ez af sammes Overskud er en

Capital anvendt til Indkjøb af Enkefru Kallevigs

Vaaningshuus t1lNaadstubygn1ng, som Byen hid-

til har savnet.

En Pensionsindretning er ogsaa oprettet for

ugifte Fruentimmer m. fl-., og hvis Love ere ap-

proberede af det Kongelige Kirke-Departement 25de

April 1843; den begyndte sin Virksomhed med 40

Medlemmer, der er steget til 428 med et Capital

fond af 5,487 Spd. 101 ß., og blev en Enke i

1845 tildeelt i Pension 830 Sde. og i Aar 12de

Enker hver ligeledes 30 Spd. I Arendal sindes

et Musæum til Opbevaring af Oldsager og Myn-

tel, de1 bestaae1 ved f1ivillige Bidrag; i den korte

Tid det har bestaae1 er indsamlet ikke Ubetydeligt

og deriblandt interessante oplysende Oldsager, der

uden samme Upaatvivlelig vilde være tabte, lige-

ledes ere flere sjeldne norske Mynter erhvervede.

Et Par af Byens Mænd, der velvilligen have

overtaget Bestylelsen, virke med Iver for den, og

uanseet de faa Nesmcer, der staae til dens Oma-

dighed, gaaer den aarlig fremad. Haandværks-

driften er paa samme Fod som ved forrige Ind-

beretning. Af Byens 4 Laug er intet udgaaet

eller ophævet; nye Arter af Haandværksdrift er

ikke indført: Formuestilstanden i detHele antages

at være gaaet fremad; Lastehandelen, der forhen

næsten udelukkende har været i tvende Handels-

huses Besiddelse, tæller nu flere Deeltagere og

den deraf flydende Concurrence vil formeentlig be-

virke høiere Lastepriser i Ridelvens Vanddrag.

Osterriisørs oeconomiske Forfatning er ogsaa

i Fremgaaende som Følge af de heldigere Han-

delsconjuncturer og bedre Fragter. Fragtfart og

Trælastudskibning, især til Hollænderne, der her

selv hente Lasten, udgjøre Hovednæringerne. Flere

Skibe ere byggede for Indvaanernes Regning

deels i Byen selv deels i Omegnen. Den op-

rettede Haandgjerningsskole har bidraget til Huus-

flidens Opmuntring og Haandværksdriften, der

er fri for Laugvæsen, er tilstrækkelig til Byens

Forsyning.

Orimstad har samme Næringskilder, som de

2de andre Byer i Amtet, ogsaa her antages For-

muestilstanden bedre end ved forrige Beretning

uagtet de Handlendes Antal har tiltaget i større

Grad her end i de andre Amtets Steder, tildeels

som Følge af den lettere Adgang til Handelsvirk-

somhed, Loven om Handelen af 8de August 1842

tilsteder. Skibsbyggeriet er af Vigtighed for Ste-

det, men foregaaer paa Landets Grund, hvor de

havende Skibsverfter holdes istadig Drift. Byen

i Forening med Fjære Sogn udgjør efter Konge-

lig Resolution af 28de Iuni 1842 et eget Præste-

gjeld og ha1 Oplysningsvæsenets Fond indvilget

det so1nødne Laan til Opførelse af en egen Kirke

for Stedet.

3. Lade-stederne.

Af de i Amtet værende tvende, sc. Lillesand

og Tvedestrand — er førstnævnte Sted ved de i

den første Deel af Qvinqvenniet indtrufne misli-

ge Handelsconjuncturer sat noget tilbage, men dette
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antages at have udjevnet sig meget ved de senere

indtrnfne heldigere Handelsforhold. Fragtfart og

Lastehandel, hvilken sidste især drives fordeelagtig

med de Danske, der selv afhente Trælasten —

ere Stedets Næringen Haandværksdriften er ube-

tydelig. Af de 2de herværende Garverier drives

det ene med megen Kraft - og forfendes de til-

beredte Huder og Skind til de fieste indenrigske

Steder. I Aaret 1844 er oprettet en fast Sko-

le, hvortil 100 Børn have Adgang og i forrige

Aar erholdt Stedet ftt eget Fattigvæsen adskilt fra

Landets. Commune- og Fattigskatterne ere ikke

ubetydelige. .

Ladestedet Tvedestrand maa ansees i Tidsrum-

met mere at væregaaet frem i oeconomisk Hen-

seende end førstnævnte Sted. Hovednæringerne

ere de samme som der anført i Forening med

Arendal den 8de September 1846.

Skibsbyggeri. 5 Skibe ere i Perioden byggede

her af Drægtighed 516 Commercelæster og slere

haves Under Arbeide; af Stedets 23 Fartøier be-

nyttes 8 af Drægtighed 642 Læster i Fragtfart.

Af Haandværkere findes duelige Smede, Snedke-

re og Tømmermænd. Communeskatten er Ubety-

delig og 'Fattigskatten dækkes paa det Rærmeste

af Brændeviinsafgiften. Stedet har erholdt et

eget Postaabneri og det er til megen Lettelse i

Correspondencen for sammes Handlende og Skib-s-

rehdere, at Statens Dampfartøier ere beordrede

at anløbe Havnen Haven i Oxefjordem

Jeg antager nu at have meddeelt det Vig-

tigsteaf hvad der kan være Gjenstand for denne

underdanigste Beretning, som jeg herved i dybe-

ste Underdanighed nedlægger for Deres Kongelige

Majestæt

Underdanigst

Harboe.
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Den naadigst befalede

Beretning

om Lister og Mandals Amts oeconomiske Tilstand for Aarene 1841 til 1845 inclusive giver man sig

den Ære herved underdanigst at afgive saaledes.

Siden underdanigst Beretning afgaves for næst-

foregaaende Qvinqvenmuun nemlig under 31te

Juli 1841, ere i det Hele taget ingen betydelige

eller mærkelige Forandringer foregaaede. Man

skal derfor næst at henvise til vedlagte Tabellers

der ere forfattede overeensstemmende med de fore-

skrevne Schetnata, underdanigst henholde sig til

nysnævnte Beretning og kun tilføie, hvad den nu

forløbne Periode giver Anledning til nærmere at

oplyse og omhandle.

11. For Landdistricternes Vedkommende.

(3- Zlordbrnget er ogsaa i denne Periode gaaet

fremad fornemmelig iAmtets østre Deel, hvor de

Fremskridt, som ere gjorte i Omegnen af Christi-

ansand og Mandal have fundet nogen Efterlig-

ning ogsaa blandt den mere fjernt boende Almne i

disse Stedets nærmere Opland„ Amtets Land-

huusholdningsselskab har i de senere Aar anam

gel paa Midler ikke kunnet vise-nogen synderlig

Virksomhed, hvilket blandt andet har havt til Føl-

ge, at den praktiske Underviisning, som gaves

endeel i Oddernæs Sogn samlede Elever, og som

lededes as Selskabet og vedligeholdtes ved dets

Understøttelse, har maattet ophøre. En medvir-

kende Aarsag hertil er uden Tvivl Forventningen

om at en Landbrugsskole vilde blive oprettet in-

den Amtet, hvorom ogsaa Amtsformandskabet i

forrige Aar fattede Beslutning, der dog ikke ved

Aarets Udgang naadigst var approberet. Tran-

gen til en saadan Skole tør forøvrigt antages at

være vakt inden Amtet, hvorom Amtsformandska-

bets Beslutning i Aaret 1846, der i sin Tid vil

blive undergiven naadigst Approbation, afgiverBer

viis, og det tør haabes, at naar en saadan Skole '

i nogen Tid har virket, og Almuen derigjennem

erholdt Oplysning om' flere Landbruget vedkom-

mende Gjenstande, hvorom den nu mangler Kund-

skab, saasom Myrers og Nylands Opdyrkning,

hvortil Anledningen paa mange Steder er over-

ordentlig rig, forbedrede Redskaber, Jordblanding t

m. m., vil denne Næringsgreen gjøre betydelige

Fremskridt.

Hvad angaaer Udskiftningen af Fælledsskab,

da bemærkes underdanigst, at den lettere Adgang

til Udskiftning, som er aabnet ved Lov af 28de

Mai forrige Aar, vel for en Deel maa bevirke,

at Udskiftning iFremtiden vil blive-hyppigere end

hidtil; men det maa paa den anden Side bemær;

kes, at der med de private Udskiftninger følger

temmelig væsentlige Mangler, som meget ville-

lamme den tilsigtede Virkning, idet deslige For-

retninger hyppigt ere deels materieltnrigtige, deels-

i Formen saa ufuldkomne, at de ere saare van-:

skelige at befølge, og i Tidens Løb, naar localek

Ravne og Mærker forglemmes, end mindre ville

kunne afgive Veiledning for tvistende Naboer.

Lædriften er rimeligviis mere stationær

end Jordbruget, uden forsaavidt, at maaskee no-

get mere Slagteqvæg er produceret i denne end;

Trangen til ordentlig op-foregaaende Periode.

lærte Dyrlæger er vistnok forhaanden, da til Exem-

pel Skab blandt Faarene sees at have anrettet

betydelig Skade især i Mandals Fogderi; men

denne Trang er neppe endnu følt blandt Almuen,

der vanskelig vilde beqvemme sig til i stort Antal

at søge Hjælp hos en saadan, om han existerede.”'

Heller ikke spores nogen Sands hos Almuen for
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Hesieracens Forbedring ved at skaane og tilstræk-

kelig fodre Føllene,. som i disse Egne allerede brnx

ges til Arbeide, naar de ere aarsgamle, og det

uagtet Udførselen af Heste til England, som af

Mangel paa dertil tjenlige Dyr i nogen Tid var

iAftagende, nu igjen synes at ville tage Opsving,

maaskee som Følge af Englands forandrede Told-

system, og uagtet Amtet nu i det Hele maa an-

sees vel forsynet med Kjøreveie, der gjøre Krav

paa større og stærkere Heste end de hidtil bruge-

lige smaa vestlandske.

6. thøvdrifd

Skjønt Trælasthandel og Skibsbyggeri ere Næ-

ringsgrene, som i dette Amt have sat betydelige

Capitaler i Circulation, og især den første er den

vigtigste Handelsgrenther iAmtet, er Skovdriften

dog ikke stor, da det Tømmer, der udføres, for

det meste kommer fra Robygdelagetz det er. derfor

ogsaa kun de Trakter, der grændse- til dette, som

have Furuskov til Udførsel. Saavel denne Skov,

som Ege- og Birkeskoven, skal imidlertid være be-

tydelig medtagen, Om Mangel paa Brændeved

vil indtræde, kanendnu ei afgjøres, da Prisen paa

denne Artikel vel i det sidste Aar er stegen noget,

men hvilket antages nærmest at være en Følgeaf

den milde Vinter i 1845 til 1846. Barkefletnim

gen drives fremdeles paa en for Egeskoven øde-

læggende Maade, og det antages at denne Bedrift,

der paa Grund af mislykket Poteteshøst i nogle

Districter har Værer Bondens Tilflugt i Somme-

rens Løb, vil vedblive, indtil en gnnstigere Ven-

ding i andre Ræringsgrene og maaskee stigende

Oplysning deri vil bevirke Forandring. Kul- og

Tjære-Tilvirkning antages fremdeles at staae paa

samme lave Trin som iforegaaende Periode.

(3. Fineste

Det rige Sildefiskeri, der for et halvt De-

:ennium siden foregik i Amtets vestlige Deel, har

som bekjendt ikke i denne Periode kunnet drives.

erimod deeltager aarlig et ikke ubetydeligt Antal

f Almuen især fra Sæderne og Søkysterne i det

ore Vinterfiskeri iStavangers og søndre Bergem

uns Amter„ deels som Fiskere og deels ved at

aae i Fragtfart mellem Fiskestederne og Salteri-

rne, men den Fordeel, som herved vindes, er usik-

·r, saa at Mange især Vinteren 1844-45 vendte

jem med Tab. Denne Næringsgren er derhos,

jønt stemmende med Almuens Ly'st, der mere er

ttet paa det Erhverv, som erholdes tilfældigen

g ved Hazard, end paa det, der vindes ved sta-

'g Flid og vedholdende Arbeide, mindre fordeel-

tig, forsaavidt den virker skadelig paa Moralite-

 

  
  
   

   

    

  

ten og er nedbrydende for-Helbreden Hvorvidt

Hummerfiskeriet, der fremdeles drives paa-samme

Maade som i sidste- Beretningqaxnførtzx er iAfe

eller Tiltagende ville Opgaver-te sfra Toldstedernte

oplyse. Til Brug i Huusholdningernes..sælges:skaa-

vidt vides nu kun de smaa Hammere, der tid-Tert

tjenlige til Udførsel.

Laxesiskeriet er neppe gaaet ,fremadxxhvad gud-

byttet angaaer, ligesom det vel-heller ikke-er- fyn-

derlig Tvivl om, at det i alt Faldoppe s”issElvøn'e

fremdeles er gaaet tilbage. Om- deunel Tilbage-

gang staaer i Forbindelse med Tømmerflødningen

og Saugbrngene eller om den ikke ogsaa i samme

Grad spores i de Elve, hvor disse Ræringsgrene

lidet eller intet drives, fortjener maaskee nær-mere

Undersøgelse; heller ikke har man nogen Erfaring

om, hvorvidt den i Jndberetningenx fra ”Føgdenryxi

Mandals Fogderi opstillede Formodning,satrudette

Fiskeri maaskee er tiltaget ude ved Havet, er be-

grundet.

Makrelfiskeriet antages derimod at: være no-

get i Tiltagende som Følge as at større og hen-

sigtsmæssigere Garn ere indførte, men heller ikkke

dette Fiskeri antages at afgive nogentstadigErr

hvervskilde af Betydenhed, da Mængden af ”Fisk,

der hver Sommer søger under Kysten,': er høistç7fore

skjellig. Et Forsøg, som i Begyndelsen af Perio-

dens Løb gjordes fra Frankrig med Fartøier, der

kjøbte raa Makrel som nedsaltedes i selve Fartøiet-,

har saavidt vides ei været fornyet.

6. Bergværltsdriften

indskrænker sig fremdeles til de i forrige Beret-

ning nævnte ubetydelige Kalkbrænderier. Et For-

søg har været gjort af et Handelshuus i Christi-

ansand med at lade bryde og tilhugge Granit for

at afsættes iHamburg, men er neppe kronet med

Held, da denne Virksomhed efter kort Tids For-

løb ophørte, hvortil Grunden mindre turde være

Mangel paa Materiale, end paa duelige Arbeide-

re, der maatte hentes fra andre Steder.

F. Labrilt- og Haandværnsdrifd

Den første af disse Næringsgrene har ”især

i Slutningen af Periodens Løb unægtelig vist en

Tendents til Fremgang, fornemlig iRærheden af

Christiansand og Flekkefjord, i hvilken Henseende

de nøiagtigst mulige Oplysninger ere meddeelte i

den herhen hørende, vedheftede Tabet. Den Om-

stændighed, at Handelen saavel med Udførselspro-

ducter, der desuden ere faa især i· Amtets vestlige"

Deel, som med indførte Varer, efterhaanden for-

deles mellem et større Antal Individer, maa upaa-

tvivlelig have til Følge, at de allerede tilværende
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Capitaler søges-: anbragte paa anden-' -Maade,. og ..

fra denne Sideksbetragtet er der Grund til at for-

mode, at Fabrikdr.risten vil tiltage ogsaa idettxeAmn

Veldere . Levnet”smidler- og: som Følge ”Bheraf'Arbeids-

lønnenokostbay og: det ter-”allerede- antydet,- at ”Al-

muen ikke er— meget-tilbøielig til Flid :og-'7 Stadig-

hed ved det Arbeide, der ikke afkasterk rigelig For-

tjeneste, eller : til-Lat-f afgive ssig Umed Sysler, hvortil

den ikke”sraFortiden har været ? vantq Men det

maa paa den anden-Side bemærkes, at af de 2de

Næringsgrenej derundertiden ien kort Tid skaffe-

de Arbeidsklasseni Stederne rigelig Fortjeneste, nem-

lig-de storeäFiskerier og Havariernej ser den·-første

fordetmeste allerede ophø”rt'foré dette Amts Ved-

kommende, .:og-d:ensidste aftager efterhaanden navn-

ligeanorsaavidy attdet der-til fornødne Arbeide-i

den-senere”s'Tid mere udføres efter Accorder, »,der

”sjelden-. t-afkastex saa ”rigelig Fordeel,4 . som naar Arbei-

det udførteskefter”Regning, saa at det iUde sen-e-

re Aar af og til har været vanskeligt for den Deel

af: Almuen, der seishar villet sysselsætte sig med

andet end Skibsbyggeri og de herhen hørende Ar-

beider, at finde Beskjæftigelse,.hvortil endelig kom-

m”er,--"at Fabrikkerne for en væsentlig Deel-' syssel-

sætte Fruentimmer og unge Mennesker; der have

”vanskeligt for paa Öanden Maade ”at faa stadigt Ar-

beide, især vm Vinteren. Haandværksdriften paa

'·Landet. drives ikke nu mere end før, videre end

til-Almuens eget Behøv.

F. Binæringen

Huusflidenstaaer fremdeles paa et lavt Trin

og maaskee lavere ”endt paa de fleste andre Steder

ierLandet„. da. det er en Kjendsgjerning, at Pro-

ducter; ider ellers i temmelig betydelig Qvantitet

1haves som Udbytte afsdenne Næringsgrenj er ukjendt

-:blandt.det"te Amts Landalmue.. Saaledes tilbere-

des Ost næsten aldeles:”ik.ke, skjønt der" holdes en

sstortMængdeGjedey ligesom det overhovedet maa

antages, atxAlmuenstaaer langt tilbage-' i”den Kunst

at behandle og! tilberede Melkem En medvirkende

Aarsag hertil turde forresten ogsaa være at søge

deri, at Jordbrugeuei det ""H'el"e ere smaa og Fo-

deret mindre kraftigt .,.'eud paa sleste andre Steder

i Landet. Af grove uldne Varer er det bekjendt,

aten st'o'r-·k-Deel— kjøbes-”fra Stavanger Amt især

fra Ry-fylke.. '99”Sijønt det eneste Vildt der haves,

inemlig Fuglevildt, i: den-„ senere-Tid kjendeligen har

væjret i.Aftagend.e, tør- dette-2 dog. neppe ansees som

Beviis paa at: ogsaa Jagten aftager,· da blandt

:.a'ndet-- en : ikke ubetydelig Deel afld ens Udbytte skal

”værexudført til Udlandetjhvorè det betales bedre.

Da dette Amt 2le blandt kdesgmed Havne bedst for-

ksynedesi Landetj er det-en- Selvfølge, at Lodseriet gets Matriculskyld, er fuldført iAaret 1844, lig

Lister og-Masndals Amt.

er en vigtig Indtægtskilde, der dog neppe er til-

strækkelig til i Forening med den Bifortjeneste som

Lodserne kunne forskaffe sig, at give dem tilstræk-

kelig Underholdning. Den ifølge en iAaret 1844

afsagt Høiesteretsdom (i Retstidenden for 1845

S. 1, f. f.) vedtagne Fortolkning af Lods-loven 6te

August 1824 5 45, skjønt den Uden Tvivl er den i

Lovstedet bedst begrundede, antages at have med-

virket ikkeubetydeligt til, at Lodsernes allerede for-

hen ringe Kaar nu ere saa betydelig forværrede,

at deres Indtægter ere for smaa, hvorfor denne

Klasse i oeconomisk og moralsk Henseende befryg-

tes at gaae tilbage. 3 Mange af dem have ogsaa

i den senere Tid-- været under offentlig Tiltale for

Overtrædelser af deres Pligter, især Toldvæsenet

vedkommende, hvortil Fristelsen vilde være mindre,

naar Lodferne vare passende lønnede for deres be-

sværlige og farefulde Arbeide. Da Lodsbetalingen

nu fornemlig udredes af fremmede Fartøier, burde

det maaskee Undersøges, øm den-her i Landet be-

stemte staaer i et passende Forhold til den, der

udenlands erlægges, og det rimeligvis stedfiudende

Misforhold gjennem Lovgivningen rettes.

Af Landkræmmerier haves kun et, nemlig i

Lyngdals Præstegjeld, der skal drives med Fordeel.

Af Gjæsigiverier ere i Lister Fogderi20, og iMam

dals 19.

Amtets Hovedveie udgjøre fortiden fra dets

Grændse ved Aabel i Tveds Præstegjeld i Øst til

paa Tronaasen i Bakke i Vest 138-"Mile, og fra

Grøndokken i Lyngdal til Spindsodden ved Far-

sund 2 Mile, samt af den fra Christiansand til

Sætersdalen førende Hovedvei 6 Mile; heraf er

i Periodens Løb oparbeidetVeistrækningen fra Sir-

næsmoen til Lænde, HMiih hvorved Hovedveiam

lægget mellem Flekkefjord og Stavanger er bleven

fuldført for dette Amts Vedkommende; ligeledes

er Hovedveien mellem Lyngdal og Farsund (den

saakaldte Spindsvei) bleven fuldført ved en i den-

ne Periode foretagen Oparbeidelse af Veistræknin

gen mellem Qvavig og Grøndokken, af Længde 1

Miil. Af den Deel af Hovedveianlægget mellel

Christiansand og Sætersdalen, som ligger i dett

Anit, eriPeriodens Løb oparbeidet og omlagt for

skjellige Strækninger, der antages tilsammen a

udgjøre en Veilængdens 22- Mile, hvorved dett

Veianlæg er saavidt fremskredem at det i Aare

1846 kan ventes fuldført. Foruden disse størr

Arbeider er der i Periodens Løb foretaget en Mæn

de mindre Veiomlægninger og Veiforbedringer, de

have gjort Veiene lettere at befatte. En Kjedebr

ved Bakke,-hvis Opførelse har medtaget betydeli„

Summer, der ere tilveiebragte ved Ligning paa R
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som der iAaret 1845 er opført en hvælvetSteeM

bro ved Iægersbjerg i Nærheden afChristiansand,

hvilken Bro har kostet henimod 1000 Spd. En

stor Deel mindre Broer, af hvilke nogle have væ-.

ret ikke ganske ubetydelige, ere desuden deels repar

rerede, deels af ny opførte. Af Bygdeveie har

Amtet en Strækning af over 60 Mile, der ere roe-

deinddeelte og underlagte Communerne til Vedlige-

holdelse. Heraf ere endeel ikkun oparbeidede som-

Rideveie, hvilket imidlertid neppe er Tilfældet med

LxDeel af den anførte Veilængde. De øvrige Veie

ere oparbeidede som Kjøreveie og vedligeholdes som

saadanneZ At udtrykke med nogen Talstørrelse hvor

stor Deel af disse Veie, der xi Periodens Løb er

fra nyt af oparbeidet eller forandret fra ufremkom-

melig til farbar Vei, vil være vanskeligt, eftersom

de Arbeider, der paa disse ere foretagne, i Almin-

delighed ikke udgjøre lange sammenhængende Stræk-

ninger, men derimod bestaa i mindre Omlægnim

ger, hvorved de steileste Bakker og besværligste Ste-

der ere omgaaede eller gjorte lettere at befare,

hvilket igjen har havt til Følge, at der kan benyt-

tes Kjøreredskab længere opefter Dalstrøgene, langs

hvilke Veiene løbe, end hidtil har været Tilfældet.

Af saadanne Omlægninger ere ikke faa iPeriodens

Løb udførte. Saaledes er en Deel af Bygdevei-

en fra Mosby i Oddernæs Sogn til Ivelands

Sogn forflyttet til et beleiligere Sted og en ny

ikke ubetydelig Bro paa samme opført. Bygde-

veien gjennem Grebstad Sogn, der ved høit Vand i

Sogne-Elveni lange Strækninger siod Under Vand,

er bleven betydelig forhøiet, hvorved denne Ulempe

for endeel er hævet. Dette Arbeide, der er beko-

stet af Høllens Thinglag, har medtaget over 600

Spd. En ny Bygdevei af j Miils Længde er

bleven oparbeidet fra Heddeland til Øslebø Kirke.

JBjellands Sogn er en ny Bro opført over Man-

dals-El'ven ved Bjellands Præstegaard og endeel

ikke Ubetydelige Veiarbeider foretagne. I Vads

Thinglag ere de besværlige Klever Egenæsbakken

og Pramstøbakken omlagte med betydelig Bekost-

ning, og den saakaldte Birkelandsbro af nyt opført.

I Qvinnesdalen er den over Qvinneselven føren-

de Bro, Hæsvatbroen, af nyt opført og Veiene

forbedrede. I Sirdalen er Veien i den besværli-

ge Fintlandsklev omlagt og forbedret med betyde-

lig Bekostning. Desuden er en heel Deel andre

Veiomlægninger foretagne, Broer og Brygger op-

,førte o. s. v.

i De Lde Bygdemagasiner, der ved Indgivelfen af

jforrige Femaarsberetning fandtes heri Amtet, ere

'i Periodens Løb nedlagte.

Ifølge Fogdernes Indberetning maa det an-

tages, at Landdistrictet i det Hele er gaaet noget,

skjønt ikke betydelig, fremad i oeconomisk Henseende.

13. For Kjøb- og Ladeftedernes Ved-

kommende.

1. Christiansand.

(2. Landet.

Dette Steds Handelsforholde antages i det

Hele taget ei at have undergaaet nogen mær-

kelig Forandring i denne Periode. Landdisiricterne,

der udgjøre dens Opland, ere endnu for fattige paa

Producter og for tyndt befolkede til at nogen le-

vende og fordeelagtig Samhandel kan sinde Sted,

men det antages, som meldt for Landdistrictets

Vedkommende under Artiklen Fædrift, at Affær-

ningen af Slagteqvæg og andre Fedevarer noget

er i Tiltagende. I Periodens sidste Aaringer an-

tages Trælasthandelen at have været fordeelagtig,

hvilket i Periodens hele Løb antages at have væ-

ret Tilfældet med Barkehandelen og Afsætningen

as Birke- og anden Last af Løvtræ, der nemlig til-

skaaren i den Længde, som behøves til de Træer,

hvori Sild nedlægges iSkotland, afskibes derhen.

Da dette Marked saavidt vides er det eneste for

denne Art Last, følger deraf, at Handelen dermed

ei omfatter betydelige Qvantiteter, ligesom denne

Last iAlmindelighed skibes i smaa Fartøier og sjel-

den med Fordeel uden efter Ordre. Handelen med Ri-

gets øvrige Egne antages ogsaa at være i nogen

skjønt ringe Fremgang, da mange indenlandske Fa-

bricata endnu ikke uden med Bekostning og Ulei-

lighed ere at erholde her paa Stedet. Grunden

til denne Mangel, der i visse Henseender staaer

som en Hindring for Civilisationens Fremgang,

turde deels være at søge i Vanen til at hente næ-

sten alle Livets Fornødenheder, der overhovedet-, ere

Gjenstand for Handel, i dette Ords videsie Be-

tydning, fra Udlandet, samt i de endnu stedfindem

de Creditforholde, i hvis Følge de fleste Detail-

handlere bestaa ved den Credit, de erholde især hos

hamburgske Kjøbmænd, hvorfor de sjelden søge at

indlede Forbindelse med Landets egne Fabrikantetx

Imidlertid antages disse heller ikke at være uden

Skyld heri, forsaavidt sotn de ikke i fornøden Grad

sørge for at deres Frembringelser blive bekjendte

og for at være forsynede med Commissionærer, der

til alle Tider have Oplag heraf. Det i forrige

Beretning omhandlede Creditsystem grundet paa gjen-

sidige Endossentents og Cautioner bestaaer fremde-

les, dog neppe i samme Grad som dengang, væ-

sentlig fordi man nu er bleven forsigtigere, men

tildeels ogsaa fordi Laantrangen antages at være

noget aftagen, ligesom endelig ogsaaålengenes Cir-.
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culation i de, offentlige Laanekasser erstørre end

forhen. I ingen af de herværende offentlige Laa-

nekasser tages mere end 5 pCt. aarlig, men af

disse Laan er det nu kun detil 4- pCt., der frem-

deles søges med samme Begjærlighed som hidtil,

hvilket kan sluttes deraf, at det nu oftere hænder,

at Capitaler, der ere bestemte til Udlaan mod 5

pCt., for en Deel henstaa udisponerede, ligesom

det tør ansees som afgjort, at den private Dis-

conto til høiere Procenter saa betydeligen er afta-

gen, at den nu ikke drives som nogen stadig Virk-

somhedsgrem

5. Skibsfarten

antages at være i Stigen og især i Periodens

sidsie Aar at- have været fordeelagtig; med det i

forrige Beretning omhandlede Forhold betræffende

cTrælasiejcporten antages ingen Forandring at· være

foregaaet, hvorimod den i vedlagte Tabel over

Stadens næringsdrivende Borgere indeholdte Op-

gave over Skippere viser, at disses Antal er sie-

get. Den samledeLastedrægtighed af Byens Skibe

paa vver 3 Commercelæster, der i Slutningen af

1840 udgjorde 2,692213Commercelæst, var ved 1845

Aars Udgang stegen til 3,764 Læsterz Antallet af

Fartøierne over 3 Læster drægtige udgjorde 115.

6. Ljaandværliødriften

har i Periodens Løb neppe gjort nogen mærkelig

Fremgang. Som,en af Hindringerne for denne

Ræringsgrens høiere Udvikling, bør, foruden den

i forrige Beretning omhandlede Mangel paa Ad-

gang til Underviisning og Dannelse, hvormed igjen

følger Mangel paa Sands og Smag for godt

øg smukt Haandværksarbeide, nævnes Mangel paa

Afsætning, der er en Følge af at dette Sted som

bekjendt har en Folkemængde, derfor en overveien-

de Deel udgjør Daglønnere og Folk af den simple

Almue, samt Haandværkernes Antal, der i visse

Grene, til Exempel Bagernes, er saa stort, at kun

faa af dem have nødtørftigt Udkomme. Visse

Haandværk staa saaledes paa Grund af locale Om-

stændigheder betydelig tilbage, saasom Murernes,

en Følge af at der bygges lidet, og det næsien

udelukkende for Folk af Almuesklassen, ligesom

Bundtmagere, Sadelmagere og Hjulmagere kun

have ringe Fortjeneste. Haandværkernes Antal er

derfor kun ubetydelig tiltaget.

(3. Labrikdriften

antages at gaa noget fremad. Vel er Anlægge-

nes Antal ikke forøget, hvilket navnligen gjælder

Tobaksfabricationen og Garveriernez men Grunden

hertil antages at være den, at disse Nærin”gsgre-

ne før mere end nu dreves som Binæring, hvilket

især medHensyn til den sidste antages at være

lidet ønskeligt, da et godt Fabrikat vanskeligt kan

vindes med tilsvarende Fordeel, hvor Fabrikationen

drives i det smaa. Derimod antages Producter

af Fabrikdriften i det Hele at være i Stigende.

Da det i forrige Aar i Oddernæs anlagte

Bomuldsspinderi er omhandlet under Landdistricten

bemærkes alene her, at ligesom det er anlagt af

og tilhører en Kjøbmand i Chi'istiansand, saaledes

drives det fornemlig ved Arbeidsfolk herfra. At

ogsaa det rinder Oprettelse værende Kobberværk i

Nobygdelaget erpaabegyndt for et herværende Han-

delshuus's Regning har man troet at burde be-

mærke.

80 Om Skibsbyggeriet gaaer fremad, turde

være vanskeligt at afgjøre. Som det vil sees er

Antallet af nybyggede Fartøier ifølge Toldkammex

rets Opgave større i denne end i forrige Periode,

men deres famlede Lastedrægtighed mindre, uden

at man dog deraf kan udlede nogen tilforladelig

Slutning om Tilbagegang, saalænge man hverken

har eller kan have Kundskab om de paa Stadens

Skibsværfter i Periodens Løb udførte Reparatio-

ner, der tildeels ere meget betydelige. En Man-

gel ved denne Næringsgreen er, at den største Deel

af de derved Sysselsatte ere Dagleiere og Arbei-

dere uden fast Ansættelse, hvis Fortjeneste underti-

den er rigelig, medens den til andre Tider aldeles

ophører, saa at den bidrager til at vedligeholde en

talrig, men for det meste uformuende Arbeidsklasse.

Om Byens oeconomiske Forfatning i detHele

er gaaet frem eller tilbage, er vanskeligt at afgjøre.

Et Sted, der som bekjendt har et fattigt Opland

og yderst faa velhavende Indvaanere, men derimod

en som Følge ei alene af Skibsbyggeriet, men og-

saa af den her foregaaende Forædling af Træla-

sten, deels til mere og mindre tilhugne Bjælker,

deels til Planker og Bord, skaarne paa Haand-

saug ved Daglønnere, talrig Arbeidsklasse, vil neppe

nogensinde hæve sig til Velstand, medmindre andre

betydelige Hjælpekilder skulde aabne sig.

Afiesterfølgende Tabel over Commune-Skat-

terne i Christiansand i Aarene 1841 til 1845:
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Skatterne. 1841. 1842. 1848. i 1844. 1845. "Tilsammen.

Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. ' Spd.

Grund- og Bygningsskat. 4900 4500 4600 4600 6700 25300

Næringsskat. . . . . 1400 1500 1600 ; 1150 1675 7325-

Veiskat . . . . 322-3- 3223 32232 3223- 3215 1610

Fattigskat . 10000 9000 10000 8600 8000 45600

Brændeviinsafgift. . .t 1160 929 663" 727 677 1156 
vil det sees, at de 2de førsie af disse i Periodens

Slutning ere stegne, hvorimod Fattigskatten, som

i Periodens 3de før-ste Aar vare større end iSlut-

ningen af forrige Periode, i de 2de sidste Aar

igjen have kunnet nedsættes til samme Beløb som

i 1840. Naar imidlertid bemærkes, at det Bi-

drag fom Byen forhen havde af Stiftets øvrige

Kjøb- og Ladesteder, circa 2000 Spd. aarlig, i

1845 allerede var nedsat om tre Femtedele,

medens Folkemængden er gaaet fremad, kan man

neppe antage at Byens Evner til at bære sine Byr-

der er formindsket. Den 31teDecember 1845 nøde

497 Personer Understøttelse af Fattigvæsenet, i hvil-

ket Tal dog, ligesom i forrige Qeretning, Familier

bestaaende af flere Lemmer kun er regnet for een

Person. Understøttelsen med rede Penge udgjorde

for hele Aaret 4,087 Spd. 37 ß. og med Brød

35,625 F. Paa Grund afArbeidsanstaltens Kost-

barhed for Fattigvæsenet var Forslag fremsat om

dens Ophævelse, hvilket var undergivet en af Com-

munalbestyrelsen nedsat Committees Betænkning,

der saavidt vides endnu ikke er fremkommen. Med

Hensyn til Spørgsmaalet om Byens Tilstand i

oeconomisk Henseende bemærkes endelig, at Brand-

taxationen for dens Bygninger ved Slutningen af

forrige Periode udgjorde 580,220 Spd. og ved

Slutningen af denne 614,280 Spd., altsaa en Forø-

gelse af 34,060 Spd. Nye Gaarde og Bygnin-

ger vare iPeriodens Løb taxerede for 11,570 Spd.,

medens nedrevne Bygninger ere Udgaaede af Brand-

taxten tilsammen med 2,260 Spd., hvilket viser en

Tilvext for nye Bygninger af 9,310 Spd. By-

ens eneste i forrige Qeretning omhandlede Asyl

bestaaer fremdeles og freqventeres daglig af om-

trent 50 Børn.

Da Byens Brønde, hvoraf findes een næsten

i hver Gaard, ikke iIldebrandstilfælde ansaaes til-

strækkelige, er i Perioden-3 Løb med en Udgift af

8 à 900 Spd., deels af Communecassen, deels af

et privat Selskab, en Vandledning anlagt fra et i

Nærheden værende Tjøn, hvorved een større og

nogle mindre Kumme stadigen forsynes med Spring-

vand.

Christiansands Sparebank havde ved Periodens

Udgang under fin Forvaltning 93,013 Spd. 114 ß„

hvoraf 5,609 Spd. 77 ß. var Sparebankens Fond

og Nesten Foliehavernes Eiendom.

2. Ladestedet Mandal.

Om Stedets Handel gjælder i det Væsentlige

hvad der er bemærket om Christiansands, med hvil-

ket Sted Mandal i flere Henseender maa dele

Skjæbne, da Næringskilderne paa begge Steder

omtrentlig ere de*samme. Som i forrige Beret-

ning anført rammedes Mandal mindre haardt af

de uheldige Conjuncturer i Periodens Slutning,

hvorfor det rimeligviis forholder sig som iFogdens

Jndberetning anført, at Stedet i denne Periode

er gaaet noget fremad ; det samme antages om

Haandværksdriften. Skibsfarten i selve Mandal

opgives at lide ved Opgrunding af dens Havn,

Mandalselven, i hvis Munding er en Sandbanke,

som det vil overstige Stedets Evner at borttage,

men som nu er saa høi, at intet Skib, der stikker

over 10 Fod dybt, kan passere samme, hvorfor

store Fartøier maa anløbe Kleven. Fremdeles an-

tages Stedets commercielle Rørelsei det Hele ifølge

Fogdens Jndberetning at lide under den langsomme

Postgang, i det Posten fra Christiania og Udlandet

opholdes længe paa Christiansands Postcontoir og

befordres særdeles langsomt derfra til Mandal,

skjønt Veiene mellem begge Steder nu ere gode,

og friske Heste at erholde paa hver Miil. Ende-

lig mangler al Postforbindelse mellem Mandal og

dets Opland samt Nobygdelaget uden gjennem

Christiansand.

Af nye Foretagender bør nævnes, at endeel

mindre Fartøier paa circa 20 Læsters Drægtighed

i Periodens Zde sidste Aar haveværet ndrustede

til Rordiishavet paa Havkalvefangst, hvilket hidtil

antages at være lykkes.

Mandals i Aaret 1840 oprettede Sparebank

havde ved Periodens Udløb under sin Forvaltning

15,386 Spd. 77 ß., hvoraf 1,076 Spd. 48 ß. ud-

gjorde bemeldte Banks Fond og Nesten Folieha-

vernes Eiendom.

3. Ladestedet Fat-sund

Dette Steds Skibsfart, Handel og Haand-

værksdrift antages ikke i Periodens Løb at være

4
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undergaaet nogen mærkelingorundring Som Følge

af at Stedets Opland har forholdsviis høist ube-

tydelige Exportartikler at afsætte, hvorved Dækkelse

af Bondens Gjeld for Kjøbmandsvarer vanskelig-

gjøres, have flere af Stedets Handlende betydelige

Fordringer for en stor Deel mod Pant staaende

hos Omegnens Indvaanere, og dersom Omstæn-

dighederne skulde gjøre det fornødent pludseligt at

inddrive mange af disse Fordringer, vil Tab og

Forviklinger lettelig opstaa. I Slutningen af Pe-

rioden er herfra ligesom fra Mandal udsendt et

Par mindre Fartøier til Rordiishavet paa Havkalves

og Sælhundefangst, Uden at Udbyttet af disse Spe-

culationer endnu ere bekjendte.

I Aaret 1842 er i Farsund oprettet en Spa-

rebank, der Ved Udgangen af 1845 havde under

sin Bestyrelse 10,665 Spd. 105 ß.

4. Kjøbstaden Flekkefjord.

Handelen Stadens Udførselshandel har i

Periodens Løb indskrænket sig i Gjennemsnit til

17,062 Tønder Sild aarlig, for det meste sisket i

Stavanger Amt, samti nogle Ladninger Bark og

Birkelast. Stadens Opland har kun ubetydelige

Producter at affætte, nemlig fortiden de 2de sidst-

nævnte Udførselsartikler, Tøndestave. Skjønt Ste-

det nu, som Følge af Lov 8de Angust 1842 om

Handelen, har flere Kjøbmænd, end paa den Tid,

det havde betydelig Handel, og skjønt Toldintrm

derne iPeriodens 2de sidste Aar have været noget

større end i de nærmest foregaaende, antages de

Handlende dog at være gaaede tilbage i Velstand.

Skibsfarten har paa Grund af de om Handelen

anførte Omstændigheder heller ikke væretxgunsiig,

ligesom Stedets Skibsrehdere heller ikke have kun-

net tage nogen betydelig Deel iFragtfarten, fordi

flere af dem som Følge af Tilbagegang i oecono-

Christiansand den 21de September 1846.

misk Henseende have maattet sælge deres Fartøier.

I Begyndelsen af 1840 havde Stedet 43 Fartøier

drægtige 1334 Læster, men ved Udgangen af 1843

kun 33 Fartøier drægtige 701 Læster. Med Haand-

værksdriften er i Periodens Løb ingen mærkelig

Forandring foregaaet, hvorimod Fabrikdriften har

gjort en i Forhold til Stedets Størrelse betydelig

Fremgang, især maa bemærkes, at Stedet eier ikke

alene de ifølge Tabellerne derværende Fabrikanlæg,

men ogsaa 3 vel indrettede Kornmøller, 1 Sang,

2 Oliemøller og et temmelig stort Garveri, alle be-

liggende i Byens Nærhed ved 2de forskjellige Vand-

fald i Ræs Sogn. Med Hensyn til Skibsbyg-

geriet vides ingen anden Oplysning at meddele

end den, som indeholdes i vedlagte Tabeller. Skjønt

Folkemængden, der i den ældre Deel af Flekke-

fjord i 1835 udgjorde 1,272, ved Udgangen af

1845 var 1,469, fortiden 141, der bo paa en Deel

af Sunde Gaard, som blev lagt til Staden, da

den blev Kjøbstad, saaledes er tiltagen, har By-

fogden i sin Indberetning dog ytret den Forme-

ning, at Stedets oeconomiske Forfatning i Perio-

dens Løb er gaaet tilbage. Aarslønnen har for

en Tjenestekarl været fra 16 til 20 Spd., for en

Tjenestepige fra 8 til 12 Spd., og Daglønnen for

Mandfolk fra 28 til 32 ß. og for Fruentimmer

fra 20 til 24 ß. paa egen Kost. Stedets Spa-

rebank havde ved Periodens Udgang under sin

Bestyrelse 23,798 Spd. 109 ß., hvoraf 1,673 Spd.

43 ß. var Fond og Resten Foliehavernes Eiendom.

Da nærværende underdanigste Beretnings Ud-

arbeidelse af Undertegnede var paabegyndt, forin-

den Stiftamtmand Falsen henimod Midten af for-.

rige Maaned tiltraadte Bestyrelsen af sit Embe-

de og Stiftamtmanden endnu kun havde ringe

Localbekjendtskab, er den efter fælles Overeens-

komst ogsaa fuldført af mig.

Underdanigst 1

W. Manthey.
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Til Køngenl

Ifølge de Kongelige naadigste Resolutioner af

1lte October 1825, 10de September 1827 og 23de

Detember 1839 afgives herved underdanigst Be-

retning om Stavanger Amts oeconomiske Tilstand

for de 5 Aar fra 1841 til 1845 Aars Udgang,

saavel i Almindelighed, som om dets forskjellige

Næringsveie i Særdeleshed.

11. For Landdistricternes Vedkommende.

1. Jørdbrngeh

Med dette er vel ikke i de sidste 5 Aar skeet

nogen betydelig Fremgang, men det har dog væ-

ret i jevn Tiltagende, skjønt mere eller mindre i

de forskjellige Egne. Efter vedlagte tabellariske

Forklaring Nr. 1 er af Ryland opdyrket til Ager

i Jedderens og Dalernes Fogderi 2815 Tønder

Land eller 1126 Maal Jord (hvoril dog ikke er

indbefattet hvad der af ny Jord er optaget til

Ager i Lunde, Hellelands, Egersunds og Haae Præ-

stegjelde, hvilket vedkommendeLensmænd ikke have

kunnet opgives skjønt noget ny Jord ogsaa der

er forvandlet til Agerland) og i Ryfylke Fogderi

(undtagen Søvde Sogn„ hvorfra Opgave mang-

ler) 260 Tønder Land eller 1040 Maal Jord.

Herved har dog Fogden bemærket, at Opgaven

for Skjolds, Aardals og Hølle Thinglage maaskee

maa forstaaes om Tønders Udsæd efterdi Lens-

mændene have udtrykt stg saaledes, at det er

opryddet "til" det angivne Antal Tønder Land.

Ved 1Tøndes udsæd forstaaes 2 Maal Jord eller

17 Tønde Land. Sammenligner man disse Op-

gaver med de for Aarene 1836-1840, faa udkom-

mer det Resultat, at der i disse Aar skulde være

opryddet 200 à 300 Tønder Land mere end i Aa-

rene 1841-1845, men det er dog sandsynligt at

Forskjellen ikke kan være saa stor. Det blev og

zemærket iforrige Femaarsberetning, ”at det ikke

br aldeles paalideligt om Lensmændene i Ryfylke

Fogderi overalt ved Benævnelsen af "Tønder"

have forstaaet Tønder Land til 4 Maal eller Tøn-

ders Udsæd." Man kan vel med nogenlunde Ri-

melighed antage, at der i hele Amtsdistrictet er

i de sidste 5 Aar optaget af ny Jord til Ager

mindst 600 Tønder Land. Udsæden er dog ikke i

Forhold dertil forøget, da endeel gammel Ager

igjen er udlagt til Eng.

Med Hensyn tifl Dyrkningsmaaden og Ager-

dyrkningsredskaberne kan man ikke sige, at nogen

mærkelig Forandring til det Bedre er foregaaet;

men det Factum, at Amtssormandskabet har be-

sluttet Oprettelsen af en Landb”rugsskole og dertil

bevilget et aarligt Bidrag af 400 Spd., viser, at

Sandsen for Forbedring i Landbruget er tiltaget,

og at man derfor har Grund til at vente Frem-

skridt deri naar Landbrugsskolen (der vil begynde

sin Virksomhed i Begyndelsen af 1846) har vir-

ket i nogen Tid. Plougens Brug er i mange

Egne, især paa Jedderen og paa endeel Steder

i Ryfylke Fogderi, blevet mere almindelig end

sør, men dog bruges endnu paa mange Steder,

i Særdeleshed i Dalerne og Fjelddistricterne, at

fpade Agrene, hvilket tildeels er nødvendigt for-

medelst den Mængde store Stene, som forefindes

i Agrenn Høstpløining benyttes næsten ikke, og

det er kun paa nogle Steder paa Jedderen og i

Nærheden af Stavanger at man i de senere Aar

har brugt samme. Man gjør sig ellers megen

Flid for at forberede Ageren godt inden Sæden

nedlægges i den; men Agerens Brakning og Vexel-

brug er saagodtsom ukjendt her. Gjødselblanding

er almindelig, skjønt den skeer paa forskjellige meer

eller mindre hensigtsmæssige Maader, og ved Sø-

kysten benyttes tillige Tang og Affald af Sild

(Gan) til Gjødsel.

De almindeligste Sædearter ere Havre, Bland-

korn, Byg og Potetes, saaog tildeels noget Rug.

Hvede saaes kun af Enkelte og meest som Forsøg.

Havre og Potetes er overalt Hovedsæden og der-

næst Blandkorn og Byg. Potetesavlen har i de

senere Aar ”lidt af Tørraadenhed, dog ikke i de

foregaaende Aar saa betydeligt som i stdstafvigte
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Aar, da saavelTørraadenhed, som saakaldet Vaad-

raad angreb Poteterne i en foruroligende Grad

saavel paa Marken, som i Kjelderne, og i mange

Egne ikke vil levne det Fornødne til Udsæd. De

Egne, som meest have lidt as denne Sygdom, ere

Lands, Soggendals, Hellelands og Egersunds Præ-

stegjelde i Dalerne og de nærmest Stavanger lig-

gende Sogne, mindre, men dog forskjellig i de ov-

rige Præstegjelde paa Iedderen og i Rysylke Fog-

deri, i hvilket Sidste endog enkelte Sogne bleve

næsten aldeles skaanede for den.

Nogen egentlig Misvæxt henseende Kornav-

len har der i de sidste 5 Aar ikke været; ringest

var den i 1845, der gav meget let Korn sortne-

delst den vaade Sommer og Høst; i 1841 og 1843.

var vel Qvautiteten noget mindre end sædvanlig,

men Qvaliteten Meget god; 1842 og 1844 kan i

det Hele henregnes til gode Kornaar.

Forholdet mellem Kornfæden og Potetes er

forskjellig, men kan iAlmindelighed antages at

være saaledes, at af Agerlandet benyttes til Pote-

tes: i Dalerne ; eller 33, paa Iedderen 3913- og i

Ryfylke 33-; det Øvrige til..Kornsæd. De almin-

deligste Sædearter Havre og Blandkorn give6 til 8

ja endog 10 Fold efter Agerens Beskaffenhedz Po-

tetes 8 til 15 Fold; men meest almindelig 10 Fold.

Af Bælgfrugter og Roer- dyrkes kun noget Ube-

tydeligt hos Enkelte i Haugernm Flere Præste-

gjelde,- hvoriblandt det Meste af Jedderen, Ren-

neso og Findø Præstegjelde samt Stjernerø Sogn

kunne ikke alene brødføde sig selv, men og sælge

noget Korn, særdeles i gode Aaringer. Enkelte

andre Sogne som Hellelands, Angvaldsnæs og

Torvestad kunne i gode Aar paa det Nærmeste

brodføde sig selv, men de Øvrige trænge til Korn-

kjøb i størreeller mindre Grad. Lin og Hamp dyr-

kes ikke og af Humle kun noget Ubetydeligt paa

enkelte Steder iDalerne og inde iFjordene iNy-

fylke Fogderi. Dyrkningen af Haugevexter er og-

saa ubetydelig og kun til Hunsbrug i smaa Hau-

ger ved Husene. Kun enkelte Steder i Dalerne

og det Indre af Ryfylke haves paa nogle Gaar-

de Frugttræer, nemlig Kirsebær-, Æble-, Pære- og

Blommetræer, som bære tildeels ret god Frugt

og hvoraf noget sælges. Busk-vegeter, nemlig Stik-

kelsbær, Ribs og Soelbær er noget meer almin-

delig, især nærmest Stavanger. Paa Jedderen og

iøvrigt ved Søkysterne lykkes ikke Frugttræer for-

medelst Sølnften og de skarp-e Vinde.

De vigtigste Aarsager, der virke hemmende paa

Jordbrugets Fremgang, ere deels at en stor Deel

af Almuen gjerne vil hænge ved det Gamle og

nære Frygt for Tab iKornavlingen ved at udlæg-

ge deres gamle Ager til Eng imod nye Agre, deels

den Besværlighed der i disse Egne, hvor Jorden

i Almindelighed er opfyldt med store Stene, er

forbundet med Optagelse afNyland, deels at me-

gen Arbeidskraft tabes fra Jordbruget ved Fiske-

rierne og Søfarten, deels Mangel paa Evne til

at anvende noget Qetydeligt paa Optagelse af Ny-

land, bedre Agerdyrkningsredskabers Anskaffelse m.v.

Fælledsskabet har ogsaa været til Hinder i Ager-

bruget, men dets Ophævelse har i de senere Aar

gjort god Fremgang, da man nu almindelig ind-

seer Nytten deraf, og dette, iForening med at der

ved den oprettede Landbrugsskole vil blive oplært

Subjecter med Kyndighed iAgerbruget, vil utvivl-

somt i Fremtiden bringe dette i bedre Flor. Den

hidtil for en stor Deel allerede fremmede Udskift-

ning, den vundne Erfaring om de Fordele som

Jordens Opdyrkning bringer Eierne, Forvandlin-

gen af en stor Deel Bygselgods til Eiendomsgods

og at Landhunsholdningsselskabet har overladtKrudt

til nedsatPriis til Bortminering as store Stene i

Agrene, har virket til Jorddyrkningens Fremgang.

Gaardenes Udstykning i mindre Dele, skjønt i an-

dre-Henseender skadeligt, har ogsaa bidraget til

?ylands Opdyrkning. Vedlagte Tabel Dr. 1 in-

* deholder Oplysning om Iordbrngenes Antal, hvor-

mange deraf der benyttes afEierne eller ere bort-.

fæstede eller bortleiede, Matriculskylden og hvorvidt

Udskiftningen er fremmet. Opgave over Udsæd

og Avl er ikke indhenter fordi almindelig Folketæl-

ling fandt Sted ved 1845 Aars Udgang og ved

denne er Udsæd og Avl blevet opgivet.

2. Lædrifd

Da der ved Folketællingen ved 1845 Aars Ud-

gang er indhentet Oplysning om Antalletaf Hesie,

stort Qvæg, Faar, Gjeder, Sviin og Reensdyr, saa

har Amtet ikke indhentet Opgave derover. Skabsy-

gen har ogsaaide senere Aar skadet Faarene-, dog i

mindre Grad end før fordi Almnen — ved at slagte

de smittede Faar og anskaffe friske — har søgt ak

Udrydde den. Til dette Øiemed har Almuen i

slere Sogne paa Iedderen indgaaet frivillige For-

eninger om at skille sig ved de smittede Faar og

afholder de friske, som de anskaffe, fra at komme

sammen med smittede, og dette har betydelig bi-

draget til Sygdommens Udryddelse, dog existereu

den endnu paa mange Steder. Disse Bestræbel-

ser iForening med at Landhunsholdningsselskabet

for nogle Aar siden anskaffede 3 Par Electoralz

saar, der bleve udsatte paa forskjellige Steder og

have deels givet Afkom, deels parret stg med den

for havteRace, har bidraget til Faareracens For-

ædling i nogle Sogne paa Iedderen og iFindø

Præstegjeld. Til Qvægavlens Forbedring have
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nkelte Mænd iEgnen af Stavanger anskaffet

kjør fra Jylland og overladt Kalve as dem til

lndre til Opdræt, men iøvrigt er intet Væsent-

igt gjort til Qvægavlens Forbedring. De Fleste

)olde slere Kreature end de forsvarlig kunne føde,

)voraf følger, at de i mindre gode Høeaar maa

)enyt-te Surrogater saasom Tang, bedærvet Fisk

)g deslige, hvorved Qvæget vel til Nød kan friste

Sivet, men afgiver ikke den Melk eller Gjødsel,

om det kunde, naar det erholdt bedre Føde. Paa

Jedderen lader manogsaa Ungfæet søge sin Føde

daa Marken om Vinteren, da dersteds kun sjelden

falder Snee, men den daarlige Føde de derved

saae, hindre deres Vext og Udvikling. Med en

Zedre Fødning vilde Qvægavlen sikkerlig kunne

forbedres. Ogsaa i denne Retning haaber man

at Landbrugsskolen vil virke gavnligt. Hesterm

ren har man søgt at forædle, deels ved at Land-

huusholdningsselskabet anskaffede en Stodhingst

fra Gulbrandsdalen, deels ved at ogsaa enkelte

Private have anskaffet gode Stodhingsie. Hestene fø-

des ogsaa nu noget bedre end før har væretTilfældet.

I de Egne, hor Agerdyrkningen og Udskifr-

ningen har gjort meest Fremskridt, sporer man

ogsaa, at Englandet er blevet forbedret, deels ved

gamle Agres Jgjenlægning til Eng og deels ved

skadeligt Vands Afledning. Nogle udsaa ogsaa

Græsfrøe, hvoraf Timothei er det som her findes

meest anvendeligt og hensigtsmæssigt.

Forholdet mellem Eng- og Agerland og mel-

lem Besætning samt Korn- og Potetesavling er

saa forskjelligt at ingen bestemt Angivelse kan gjøres.

Som Medium har man antaget, at Englandet

optager omtrent 793,- og Agerlandet 10-13,- af Hjem-

marken, samt at der paa en Eiendom, der føder

4 à 2Heste, 710 Køer og 30 Faar, i Almindelig-

hed avles 30 Tønder Korn og 30 Tønder Potetes.

Paa Jedderen er Forholdet noget anderledes, da

Hesteantallet der er større i Forhold til Kreatur-

tallet og Kornavlen større saavel i Forhold til

Kreaturantallet som til Potetesavlen.

Af Fedevarer frembringer Districtet ikke alene

det Fornødne til eget Behov, men ogsaa endeel

til Salg-til Kjøb- og Ladestederne. Almuen i

Fjelddistricterne afhænde endeel Slagteqvæg — der

)m Foraaret opkjøbes af Qvæghandlere og havnes

un Sommeren i FjeldbeUiterne -·- og om Høsten

'ælges deels til Stavanger og Ladestederne i Amtet,

deels til Steder udenfor Amtet. Hvormeget der

de sidste 5 Aar aarlig er produceret af Fedeva-

ler har man ei kunnet erholde opgivet, men af

Smør, Ost og Talg ashændes ikke saa lidet til

Ztavanger og Ladestederne, ligesom og Talg ud-

øres til Stederne østenfor. Productionen af Smør
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og Ost er dog ikke tilstrækkelig ”til at forsyne Am-

tets Kjøb- og Ladesteder, der erholde meget af disse

Artikler deels fra Hardanger og deels fra Dan-

mark.

3. Sliovdrisv

Denne er ubetydelig i Jedderen og Dalernes

Fog'deri, hvor der kun paa et Par Gaarde iBirkx

rims Sogn og paa nogle Gaardei Lunde Sogn

er noget Furrufkov. Foruden hvad disse Gaar-

des Beboerebenytte deraf til egetHuusbrug',- sælge

de noget til Bygningsmaterialier til Naboerne.

Fogderiets øvrige Indbyggere maa derfor have

sine Bygningsmaterialier fra andre Egne og faae

dem deels fra Ryfylke, deels fra Lister og Man-

dals Amt. Af Løvskov findes endeel iDalerne

og noget iThime, Høilands og Gjesdals Sogne,

men ikke tilstrækkeligt til Brændsel, hvortil iøvrigt

bruges Torv, der paa Jedderen er saagodtsom

det eneste Brændemateriah som der haves. Den

findes ogsaa der i tilstrækkelig Mængde, thi

mangler den end paa enkelte Gaarde, saa have

de andre Mere end de selv behøve og derfor ikke

alene kunne forsyne Naboerne, men ogsaa sælge

endeel til Stavanger. J Soledals, Hjelmelands,

Ielsøe og Strands Præsiegjeld iNyfylke Fogderi

gives temmelig gode Furufkove, hvorfra saavel

den øvrige Deel af Fogderiet, som tildeels Sta-

vanger og Jedderen sorsynes med Bygningsmateri-

alier. I de senere Aar er kun Ubetydeligt udført

til Udlandet, Reerstrands Præstegjeld har den til

eget Behov fornødne Skov, hvilket ogsaa tildeels er

Tilfældet i Skjolds og Vigedals Præstegjelde.

Samtlige nævnte Præstegjelde have ogsaa meer

eller mindre Løvskov, fornemmelig Birk, hvoraf

en ikke ubetydelig Deel Brændeveed afsættes til

Stavanger. Ellers klages over at Skovene ere i

Aftagende, hvortil Hovedaarsagen er for megen

Hugst i Forhold til deres Omfang. Paa Karm-

øen og de øvrige Dele af Fogderiet, som ligger

ved Søekysten, er ingen Skov og man bruger der

Torv til Brændsel. Af denne er der paa nogle

Steder mindre end Behovet kræver saaat Vedkom-

mende tildeels maa kjøbe Qrænde fra Fjordene.

Skove af Gran sindes ikke i Amtsdistrictet.

Efter vedlagte Tabel Nr. 2 4 og 3 er

SaugbrugenesAntal: i Jedderens og Dalernes

Fogderi2 privilegerede og 4 uprivilegerede; i Ry-

fylke Fogderi 44 privilegerede og 15 uprivilegerede.

I Iedderens og Dalernes Fogderi tilvirkes

ikke Kul eller Tjæreyi Nyfylke Fogderi tilvirkes

heller ikke Tjære, men noget Kul til Vedkommen-

des eget Behov.
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4. Mflterien

Vaarsildfiskeriet er en rig Indtægtskilde for

en stor Deel af Amtets Almue og næst Agerbru-

get Almuens vigtigste Næring. De Egne, hvor

dette Fiskeri i de sidste 5 Aar fornemmelig har

været drevet, er nordre Deel af Iedderen, Karm-

øen og omliggende Øer, og især ved Skudesnæs

og nordenfor Torvestad Præstegjeld, hvor det har

slaaet godt til, skjønt ikke alle Aar paa de samme

Steder. Ved Soggendal har ingen Sild været

fisket i disse Aar og ved Egersund enten saagodt-

som Intet eller kun Ubetydeligt; saaledes iAarene

1842 og 1845 kun 200 til 400 Tønder hvert Aar,

i 1843 1000 à 1200 Tønder-„ i 1841 citka 2000

og i 1844 omtrent 3000 à 4000 Tønder. Om

Vaarsild.

Stavanger Amt.

Qvantiteten af Sildesiskeriet ved den nordre Deel

af Jedderen og i Ryfylke Fogderi kan man vel

ikke meddele nogen bestemt Opgave efterdi Udfør-

selen skeer fra forskjellige Steder, men det har

været betydeligst i Aarene 1841,l1842 og 1844,

for hvert af hvilke Aar man anslog Fangsten til

henimod 300,000 Tønder, noget mindre i 1845,

da den anslaaes til omtrent 200,000 à 250,000

Tønder og mindst 1843. Endeel Sommersild og

Brisling er ogsaa fisket iFjordene iRyfylke Fog-

dert og i Gandsfjorden i Nærheden af Sannæs.

Ligeledes er fisket Makrel iFjordene i Ryfylke Fog-

deri, hvoraf endeel er udført.

. Efter Opgave af Vrageren i Stavanger er

i formeldte 5 Aar vraget til Udførsel deels til

Udlandet, deels til indenrigske Steder:

Smaasild og Brlsling. Makren Tørst

I 1841 219,435-;x Td. 1565 Td. 11953 Ed. 643 Tv.

- 1842 260,661H — 3241337 — 1572-3 — 30 .-

- 1843 129,744 — 490231r — 16893 — 330 ....

- 1844 265,8963Zz -- 765431r — 838 — 2 .-

- 1845 2532103 -- 72553. — 4463;- - 443. .-

Vaarsilden føres for det Meste til Sverige

og Østersøen, Sommersilden, Brisling og Makrel

mest til indenrigske Steder. Hummerfiskeriet er

ogsaa en vigtig Binæring, men er i de senere

Aar formindsket og det er at befrygte at det end

yderligere vil aftage, da man i stdste Aar har,

især i den nordre Deel af Amtet, drevet det, til

Skade for Yngelen, endog i Juli og August Maa-

neder.

Noget Lax fiskes saavel flere Steder langs

Kysten og i Fjordene, som i Elvene, men dette

Fiskeri ansees ogsaa paa nogle Steder aftaget.

Fortiden den "Lax, som vedkommende Bygder selv

forbruge, afhændes endeel til Kjøb- og Ladestederne,

deels fersk, deels saltet og røget.- Østersfiskeriet,

som meest har fundet Sted i Nærheden af Sta-

vanger og i Nyfylke Fogderi, er ogsaa aftaget.

Strax efter Vaarsildfiskeriet fiskes almindelig en-

deel stor Torsk, der meest forbruges i Huushold-

ningerne eller sælges serskeller saltet iStavanger,

dog saltes eller tørres ogsaa noget deraf til Udførsel.

Iøvrigt fiskes en ikke ringe Deel smaa Torsk, Sei,

Flyndre, Mort, Aal og anden Smaafisk deels til

Huusbrug og deels til-Salg- til Stavanger og

Ladestedernn

Naar undtages Lax i Elvene er Ferskvands-

flskeriet af liden Vigtighed og drives heller ikke

med Flid eller Omhyggelighed. Det er betydeligst

i Fjelddistrieterne, men ogsaa der kun til Vedkom-

mendes eget Forbrug.

Nogen Forbedring i Fiskeredskaberne er neppe

i de sidsteZAar indført. Fiskerne, især i de nord-

ligsteEgne, have begyndt at bruge Sildegarn med

mindre Masker end forhen, hvilket ansees skadeligt,

da man derved gaaer tabt af den største Sild,

som gjælder meesti Handelen. Derimod iagttager

man nu en større Forsigtighed og Omhyggelighed

med Sildens Tilvirkning ved deels ikke at nedsalte

bedærvet Fisk, ved at bruge tilstrækkelig Salt og

med større Omhue for at anvende gode Tønder til

Fiskens Nedsaltning og Opbevaring. Meget staar

dog nok endnu med Hensyn til Tilvirkningen til-

bage at ønske for at Silden kunde blive en saa

god Vare, som den ved sin oprindelige Godhed

sikkert er skikket til. Mange erkjende dette og det

er at haabe at man fremdeles Vil siræbe til For-

bedring i denne Retning.

5. Bergværllødrist

finder ikke Sted i dette Amtsdistrict3 ei heller drives

noget Skjærv paa Mineralier, som kunne henreg-

nes til Metaller. Marmor eller andre udmærkede

Steenarter vides heller ikke at være opdagede.

6. Labrilts ag Industri-rulles

Ifølge de før berørte Tabeller No. 2 11 og 3,

flndes i Iedderens og Dalernes Fogderi: 21Tegl-

værker, 1 Pottemageri, 5 Kornmøller af de større

Slags og 2 Neebslagerier3 i Nyfylke Fogderi er

ingen saadanne Fabrikanlæg. De Brændeviins

brænderier, som før var i begge Fogderier, ere i

Periodens Løb nedlagte. De specielle Oplysninger
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om formeldte Indretninger indeholdes iTabellerne,

dog anmærkes, at der til det ene Teglbrænderi,

nemlig i Kleps Thinglaug, bruges alene Torv til

Brændsel Smaa Kornmøller, paa hvilke kun males

til eget Hunsbrug eller for de nærmeste Naboer

og i kortere Tidsrum med Hjælp af Fl.omvand,

gives ved de fleste Gaarde, ligesom der og findes

nogle Stan”tpemøller.

7. Binet-ringer-

Hunsfliden staaer vel endnu ikke paa noget

høit Trin, men har dog, iSærdeleshed med Hen-

syn til den qvindelige Hnusfiid, gaaet fremad i

de sidste 5Aar, hvortil den billige Priis paa ufar-

vet Bomuldsgarn ikke lidet har bidraget. Den

bestaaeriAlmindelighed afVævning saavel af”uldne

Tøiet, saasom Stof og Vadmel, som af Linned,

nemlig Dreiel og Lærred. Ogsaa strikkes endeel

uldne Huer, Trøier, Strømper og Vanter. Vel

er det meest til eget Forbrug, dog afsættes ogsaa

endeel uldne og strikkede Tøier til Stederne østem

for, ligesom og en ikke ubetydelig Deel deraf samt

af Stof og Lærreder sælges iStavanger og Lade-

siederne i Amtet, Meest Fremgang har Huusfli-

den gjort paa Jedderen og af sammes Frembrim

gelser sælges ogsaa endeel til Sødistricterne. Vær-

dien af hvad der af disse Hnnsslidsproducter sæl-

ges kan ikke angives, men man kan nok ansætte

samme til omtrent 3000 à 5000 Spd. aarlig.

AfHaandværkere haves de behøvende i Land-

districterne. Iøvrigt indskrænker Mandfolkenes

Huusflid sig til Forfærdigelse af de nødvendige Ar-

beids- og Gaardsredskaber og Fiskeredskaber, samt

i nogle Egne af Ryfylke Fogderi af Sildetønder.

Denne Næringsvei — som ogsaa før dreves i

Lunde Sogn, men der saagodtsom aldeles er op-

hørt siden Sildefiskeriet ved Flekkefjord og Sog-

gendal opl)ørte—er nu meget aftaget fordi Bø-

getønder, hvortil Materialet hjemføres fra Udlan-

det, nu meest benyttes til Sildsaltningen, da de

ere bedre og fordeelagtigere forVarens Assætning

iUdlandet. I Jedderen og Dalerne er ingen Skibs-

eller Baadbyggerier, men i Nyfylke Fogderi er i

f. A. bygget 2 Skøitefartøier i Torveftad Thing-

lag og 1 Ditto i Rennesø Thinglag, fortiden at

Adskillige befatte sig med Baadbygning iNeer-

strands og Strands Thinglage. Saavel større Far-

tøier som Baade faaes meest fra Hardanger.

Om Fiskerierne er forhen handlet. Jagten

indskrænker stg meest til Fangst af Fuglevildt om

Dineren og Foraaret iFjelddistricterne, hvoraf der

ß afsat en god Deel til Kjøb- og Ladestederne,

uden at man dog seer sig istand til at opgive

Værdien deraf. Fragtfarten er en vigtig Binæring

for Beboerne af Søkysterne og i Fjordene i Ry-

fylke Fogderi. Den skeer meest med Egnens Pro-

ducter, deels med Træmaterialier til Stavangey

deels til Østlandet, Gothenborg og Østersøen med

Fiskevaren Den bringer Districtet betydelig For-

deel, men hvormeget den kasteraf sig kan ikke op-

gives. Landtransport med Varer indskrænker sig

til, at Bønderne føre sine egne Producter til nær-

meste Kjøb- eller Ladested.

Den Handel, som finder Sted med Landman-

”dens Varer og Producter, bestaaer deels i Assort-

ning til nærmeste Kjøb- eller Ladesteder, deels i

Salg eller Omtuskning af samme til Landkræmmerne

og mellem Bygderne indbyrdes. Fra Fjordene i

Ryfylke Fogderi føres saaledes Tømmer, Bord og

andre Træmaterialier til Iedderens Beboere, hvor-

imod disse igjen forsyne Hine med Kornvarer og

Potetes. Hovedstedet for denne Omsætning er

Strandstedet Sannæs i Høilands Præstegjeldt Den

Tilladelse til Handel i Landdistricterne, som Loven

af 8de August 1842 8 16 1) giver, benyttes for-

nemmelig i Ryfylke Fogderi, men kun lidet iIed-

derens og Dalernes Fogderi.

Omreisende Handelskarle opkjøbe, især iFjeld-

districterne, deels levende Creaturer, deels Talg,

Hader og Skind samt uldne Varer, som de føre

til Byerne og Meget deraf til Østlandet.

Af Landkræmmerier er ingen i Iedderens og

Dalernes Fogderi, men i Ryfylke Fogderi ere følgende

Landkræmmerier: 11 iAugvaldsnæs Præstegjeld, hvor-

af 10 i Kobbervik, 3 iHougesund i Torvestad Præ-

stegjeld, 1 i Reerstrands Præsiegjeld,2paa Strand-

stedet Sandslandet og”1 paa Strandstedet Ielsø

i Ielsø Præstegjeld og 1iHjelmelands Præstegjeld.

Af Høkere ere 2 paa Strandstedet Sannæs i Jed-

derens og Dalernes Fogderi, 2 iSkudesnæshavn,

2 i Kobbervik og 2 paa Sandslandet i Ryfylke

Fogderi. Handelsrørelsen har i de senere Aar

været iTiltagende og saavidt man har kunnet er-

fare have Landhandlerne temmelig god Afsætning.

Gjæstgivernes Antal ere nu: i Iedderens og Da-

lernes Fogderi6 og i Ryfylke Fogderi 25, hvoraf 4

tillige haver Landhandlerbevillinger. Gjæstgiverierne

have kun lidet Søgning, da de sleste af dem alene

ere oprettede paa Skydsstationer for Reisende.

Districtets Producter — foruden Fiskevarer,

som afskibes til Udlandet -- føres meest til Skavan-

ger og Ladestederne, og iøvrigt til Stederne østerl-

for og Noget til Bergen. Fra disse Steder for-

fyner Almuen ”sig og med hvad den behøver. I

Landdistrictet er intet Marked, men et Marked aar-

lig sidst i October i Stavanger, hvor Omsætnin-

gen er temmelig betydelig Ogsaa etslags Mar-

ked, skjønt ikke autoriseret, finder Skçd iStavam
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ger ved St. Hansrid, da Almuen saavel fra Ry-

fylkesom fra Jedderen i stor Mængde indfinde

sig med sine Producter, deels til Salg til Byens

Indvaanere og deels til hinanden indbyrdes. Denne

Sammenkomst grunder sig alene paa en stiltiende

Overeenskomst, der i de senere Aar kan siges at

være blevet en Vedtægt, og Handelen indskrænker

sig kun til hvad der til enhver Tid er -lovmedholdigt.

Fremdeles kan henføres til Binæringer: Ind-

og Udladning af Skibe og Arbeidsfortjeneste ved

den i de senere Aar stedfundne Oparbeidelse af be-

tydelige Strækninger af Hovedveien i Dalerne.

8. Om Listricletø Tilstand i Almindelighed.

Til Oplysning i denne Hensende vedlægges

nnderdanigst en Tabel Nr. 4, 8, der indeholder

Oplysning for ethvert af de sidste 5 Aar om:

33) Belte-det ”af thinglætste Gjeldsbreve og Skifte-

udlæg hvorved Pant er givet i faste Eiendomme;

b) Beløbet af aslæste Panteheftelser af bemeldte

Slags; i12) Beløbet af afhændede fasleEiendomme,

og cl)j-Beløbet af Gjeld, hvorfor er holdt Execu-

tions- og Udpantningsforretni-nger. Det sees der-

af, at de dssasle Eiendomme ere i de sidste 5 Aar

blevne beheftede med en Gjeld af 500,576 Spd.

medens de i samme Tidsrum aflyste Pantehestelser

kun udgjøre 481,445 Spd. 83 ß„ og at a.ltsaaPante-

gjelden er blevet forøget med 319,430 Spd. 37 ß.,

samt at der er afhændet faste Eiendomme for

767,887 Spd. 11.3 ß).,og at der erafholdt Execut.ions-

og Udpantsningsforretninger (naar”e.n Sum af L

278—4s reduceres til Species) for omtrent

65,530"Spd. Ide næst foregaaende 5 Aar fra 1836

--t'il 4840 vare de ifastie Eiendomme blevne beheste-

de med en Gjæld af 466,334 Spd. 57 ß., de

--aslyste Hefte-ner 182,713 Spd, 104 ß. og saaledes

Pantegjeldekn forøget med 283,620 Spd. 73 ß.

I samme Tidsrum var der afhændet faste Eien-

domme for 466,334 Spd. 5713, og afholdt ”Exe-

cntièonssr Tog Udpafntniagsforretningefr for et Beløb

”af-83,763 Spd. 26 ß.

Af Panttegseldens Forøgelse skulde det synes

temmelig afgjort-, at Districtet er gaaet noget til-

bagt iVelsland. Dette er vistnok ogsaa Tilfældet

hvad "S”jedderens ogiDalersnes Fogderi angaaer, i

Særdeleshed Dalerne, hvortil fornemmelig det i

”slere ”Aar der Tmislykkede ”Vaarsildfisker'i ved Sog-

gendalis ogEjgersunsds Kyster og afvigte ”Aars mis-

lige Poteteshøst har bidraget, ligesom og Ildebran-

èden --i Egersund i Aaret 1843 havde Indflydelse

paa de nærmesl omliggende Sogne. Tiltaget Luxus

i Levemaade og Klædedragt, hvorved Forbruget

af udenlandske Colomiale tog ”Manusactlrrvarer har

'-tiltag.et, har ogbidraget til Formindskelse af Vel-

standen. Sammenligner man derimod de Sum

mer, hvorfor der er afholthxecutioner og Udpant

ninger, med samme i de foregaaende 5 Aar, saa

sees det, at de i de sidste 5 Aar have været

34,825 Spd. mindre iJedderens og Dalernes Fog-

deri end de var i hiin Periode, (Udpantninger fær-

skilt 4221 Spd. 84 ß. mindre) hvilket i alt Fald

hentyder paa større Bestræbelser og Anstrængelser

hos Almuen for at opfylde sine Gjeldsforpligtel-

ser, og hertil har Ophøret med Brændeviinsbræn-

den og betydelig Aftagelse iNydelsen af Spiritus

vist ikke Lidet virket. J Jedderens District, sær-

skilt betragtet, er det vanskeligt at sige om Vel-

standen er tiltaget eller aftaget, dog maa det Sid-

ste vel ogsaa der antages, især paa Grund af

sidste Aars mislige Poteteshøst.

I Nysylke Fogderi er derimod Velstanden i

det Hele taget unægtelig tiltaget og det kan heller

ikke være andet naar man henseer til det i Peri-

oden faldne rige Vaarsildfiskeri, at den ferske Sild

er blevet høiere betalt end forhen og atAaringerne

med Hensyn til Korn- og Potetesavl i Alminde-

lighed have været gode. Enkelte Sogne, soln en-

ten aldeles ikke eller kun sor en liden Deel have

kunnet deeltage iSildstskeriel, gjøre vel ogsaa der

Undtagelse, men nogen egentlig Tilbagegang iVel-

stand er der dog neppe helleri disse. AtPante-

gjelden ogsaa der er forøget viser Tabellen Nr. 4

3. men at dertil er andre Aarsager er oplyst i

Amtets underdanigste Beretning for Aarene 1836 —

1840. Luxus er ogsaa tiltaget iRyfylke Fogderi,

men derimod Brændeviinsbrænding aldeles ophørt

og Nydelsen af Brændeviin aftager, hvortil saa-

vel her, som iIedderen og Dalerne, de stiftede

Afholdenhedsforeninger betydelig have bidraget.

Derimod ere i hele Amtsdistrictet, i de forskjellige

Districter mere eller mind-re, de Fattiges Antal og

Fattigbyrderne tiltagne. Grundene dertil ere væ-

sentlige de samme, som ere anførte i Amtets for

rige Femaarsberetning.

Størrelsen aijenerløn og Dagløn er forskjel

lig i de forskjellige Egne. Den bestaaer i Almin

delighed deelsiPenge og deelsiKlæder in natarn

I Iedderen og Dalerne er den aarlige Løn, Klæ

derne indbefattede, i Almindelighed for en voxe

Tjenestekarl fra 15 til 20 Spd., i Nærheden a

Stavanger endog indtil 25 Spd., og for en Tje

nesiepige 10 à 12 Spd. Daglønnere erholde fr

12 til 20 Skil. daglig og fri Koll, iEgersund o

ved Stavanger fra 32 til 48 Skil. daglig pa

egen Kost. Opgaverne paa Tjenerløn og Daglø

i Nyfylke Fogderi ere meget forskjellige. Saal-

des er en Tjenestedrengs ”Løn opgivet, Klæder ind

befattet, fra 12 ti130 Spd. og fra 4 til 10 Spd
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foruden fulde Klæder, Tjenestepigers Løn i første

Tilfælde fra 8 til 12 ja endog 20 Spd., i sidste

Tilfælde 2 til 4Spd. Daglønnen er efter Aars-

tiderne for en Mand fra 12 til 30 ß. og for et

Fruentimmer fra 4 til 16 ß. og desuden fri Kost.

Værdien af fulde Klæder kunne anslaaes for en

Mandsperson til 10 og sor et Fruentimmer til 8

Spd. aarlig.

Af Veie, som kunne besares med Hjulred-

skaber, ere i Iedderen og Dalerne: Hovedveien

fra Tronaasen iLunde Sogn til Stavanger, 12394-

Mile, hvoraf dog endnu omtrent Z- Miil mangler

lovbefalet Bredde. Af bemeldte Vei er en Stræk-

ning mellem Moi og Hellelands Postaabneri, eller

fra Osen til Eiemoen gjennem Drangsdalen, i Læng-

de omtrent Z Miil, blevet anlagt og oparbeidet i

Aarene 1843 og 1844, og hvortil ifølge Kongelig

Resolution af 29de December 1841 erholdtes et

Bidrag af 8500 Spd. af Statscassen, mod Ud-

ligning paa Rigets Matriculskyldz ligeledes er en

Strækning af omtrent 1714- Miil i Hellelands og

Hæskestads Sogne i forrige Aar omlagt og op-

arbeidet for Veicassens Regning, dog er den endnu

ikke ganske færdig. Den i forrige Femaarsberet-

ning omhandlede Oparbeidelse af Hovedveien fra

Gjermestad om Egersund til Helleland og fra Moi

over Tronaasen til Sire Elv er i Periodens Løb

blevet fuldført. Af Bygdeveie, som kunne befares

tmed Hjulredskaber, er i det Hele i Dalerne om-

itrent 2313- Mile og paa Jedderen omtrent 18 Mile.

9Deraf er omtrent den halve Deel deels udvidet,

deels ny oparbeidet i de sidsie 5 Aar.

I Rysylke Fogderi er ikke anden Hovedvei

end fra Sandeidsøen til Bergens Stifts Grændse

Z Miil, der er oparbeidet, men kun omtrent af 6

Alens Bredde. Over Nøseidet, omtrent I Miil,

skulde der og efter Bestemmelsen være Hovedveie,

men da Posten ikke i de senere Aar har faret den,

og den heller ikke iøvrigt er af Vigtighed, saa er

den ikke hidtil bleven oparbeidet. Af Bhgdeveiene

i Ryfylke Fogderi er kun omtrent 1 Miil paa Karm-

øen farbar med Hjulredskaber.

De afAmtets Veicasse udbetalte Summer til

Hovedveie og Broer have udgjort:

i 1841 . . . . . 2935 Spd. 33 ß.

i 1842 . . . . . . 4210 — 65 -

i 1843 . . . . . . 3436 — 52 -

i 1844 . . . . . . 4762 — 56 -

i 1845 . . . . . . 6042 — 46-
 

Tilsammen i 5 Aar 21,387 Sde 12 ß.

Af Bygdemagasiner ere ikke flere i dette Amt

end et i SkudesnæsPræstegjeld iRyfylkeFogderi,

hvis Status ved 1845 Aars Udgang vjjil naadigst

erfares af vedlagte Tabel Nr. 5.

I Landdistrictet er ingenSparebank oprettet,

heller ikke private Brand- eller Assuranceindretninger.

I den almindelige Brandforsikkringsindretning

var ved 1845 Aars Udgang forsikkret Bygninger i

Landdistrietet: i Iedderen og Dalerne for 123,430

Spd. og i Forstæderne ved Stavanger paa Lan-

dets Grund for 117,040 Spd., i Ryfhlke Fogderi

for 102,700 Spd. Ved Udgangen af Aaret 18.40

derimod kun for respective 101,760 Spd., 136,450

Spd. og 46,700 Spd.

13. Angaaende Kjøb- og Ladestedernez:

'1. Stavanger,

der er Amtets eneste Kjøbstad, har ogsaa i de sidste

5 Aar havt betydelig Handel og Skibsfart sor-

nemmelig som Følge af deti Omegnenidette Tids-

rum indtrufne heldige Vaarsildfiskeri. Af samme

Grunde har ogsaa Samhandelen med Landdistrit-

terne, deels ved at Kjøbstadboerne have tilhandlet

stg sammes Producter af Fiskevarer„ Fedevarey

Bygningsmaterialier og Brænde m. M., samt fra

Iedderen Korn og Potetes, deels ved at forsyne

Landboerne med de for dem nødvendige Artikler;

saasom: Kornvarer, Salt, Hamp, Seildug og Toug-'

værk, Manufactur- og Colonialoarer m. M„ været

betydelig. Værdien af denne Omsætning kan ikke

angives. De Landdistricter, som have Samham

del med Stavanger, ere fornemmelig den største

Deel af Rysylke Fogderi — de nordligste Dele

af samme søge til-deels til Bergen — og det Meste

af Iedderen. Fra Hardangeri Bergens Stiftafsættes

i Stavanger en betydelig Deel Fedevarer, Baade og

Brændeveed. Af vedlagte Tabel Nr. 6 4 vil

naadigst erfares Antallet af de Handelsberettigede

af ethvert Slags og de ved Handelen ansatte Be-

tjente, samt Antallet af de Skippere, der havt-Bor-

gerskab til Stedet. Af denne Tabel sees, kat, de:

Handlendes Antal af de forskjelligeSlags, som ved

1840 Aars Udgang udgjorde ialt 184, er forøget

til 253, hvilket for en siorDeel er en Følge af

Loven om Handelen af 8de August 1842, der

har aabnet en lettere Adgang til at erhverve Han-

delsborgerskab end for var Tilfældet. Der klages

derfor ogsaa almindelig over, som og synes at være

grundet, at de Handlendes Antal er for stort, saa

at de ikke i Tiden kunne soutinere sig, Stavan-

gers Handel er, som bekjendt, hovedsagelig baseret

paa Vaarsildfiskeriet, og derfor vil staae ellet falde

med dette.

Skibsfarten bestaaer hovedsagelig i ·.Udførsel

af Egnens Producter og HjembrinFlse af de for
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Stedet og Omegnen fornødne Varer, hvoriblandt

desværre Luxusvarer udgjør mere end ønskeligt.

De Fartøier, som føre Vaarsild til Udlandet, for-

nemmeligtil Østersøen, indkjøbe der ogsaa en Mæng-

deKot'nvare1', som de igjen afsætte i Stederne

østenfor Lindesnæs Kun enkelte større Fartøier

gaae i udenrigsk Fragtfart.

"' Haandvæ1ksd1iften har vel ikke gjort væsent-

lig Fremsk1idt, men hal dog i den sene1eT1d viist

nogen Fremgang til siø1re Fuldkommenhed, især

er dette Tilfælde med Snedkera1beide og Meublers

Forfærdigelse. Snedkerne have ogsaa nylig dan-

net en Forening, hvorefter flere ville arbeide iFæl-

ledsskab og indrette et Meubelmagastn m. M., hvor-

til den fornødne Bygning er Under Opførelse. Af

nye Arter Haandværkere have Ingen i de stdste 5

Aar nedsat sig her. Haandværkernes Arbeider af-

sættes ikke udenfor Kjøbstaden Uden maaskee nogle

Meubler til Conditionerede iLanddistricterne. Haand-

værkernes Antal og Slags er anført i Tabellen

Nr. 6 11.

' Bergværksdrift finder ikke her Sted. Af Fa,

brikanlæg er kun en Tøifabrik, eller egentlig Væ-

veri, hvor der folfærdiges Stoffe1, Dleieler og

forskjellige Slags linnede og Bomuldsvarer. Denne

Fabrik har i de senere Aar beskjæftiget 1 Mester

og for det Meste 20 à 30 Arbeidere. Det tilvir-

-kede'O.vant11m var i sidste Aar 19,369 Alen af

forskjellige Slags Tøiet. Dette Industrianlæg, det

leverer udmærkede gode Varer og har god Affær-

ning, har og betydelig bidraget tilstørre Huusflid i den-

ne Green, da Mange, som ved samme ere oplærte, »

have”senere drevet Væveriet i det Mindre. For-

klaring om dette Industrianlæg indeholdes i ved-

lagte Tabel Nr. 20, og angaaende Skibsbyggeri

i hosfølgende Forregnelse Nr. 7. Det i forrige

Femaarsberetning ommeldte Brændeviinsbrænderi

og Klædefabrik ere i Periodens Løb nedlagte. En

saakaldet Industriforening er for et Par Aar siden

oprettet, hvis Tendents er, deels at virke til den

indenlandske Industries Fremme, fornemmelig ved

Vævning af Tøiet, deels at opmuntre og ved eget

Exempelbidrage til Brugen af indenlandske Tøiet-.

Foreningen har endnu ikke bestaaet saalænge, at

den kan have viist mærkelige Virkninger, men det

tør haabes at den vil have gavnlig Indflydelse

paa Industrien, især Huusflidens Frembringelser.

Kjøbstadens Jorder bestaaer af den saakaldte

Egenæs Mark, der er inddeelt i 83 Parceller eller

Jordbrug, hvoraf 71 ere overdragne til Arvefæste-

eiendom og 12 bortfæstede paa 30 Aar, regnet fra

1822. I de sidste 5 Aar er af udyrket Iord op-

brudt til Ager omtrent 20 Tønder Land.

De heldige Ftiskerier og den tiltagne Handel

og Søfart har unægtelig bevirket, at Kjøbstaden-5

Velstattd, især hvad Handelsclassen angaaer, er til-

taget, skjøntHandelsfortjenesten formedelst det større

AntalConcurentere, nu er blevet mere fordeelt end

før var Tilfældet. Det forøgede Liv og Virksom-

hed i Handel og Søfart l)111"11a1111'ligviis ogsaa

havt Indflydelse paa de øvrige Næringsgrene og

Byen er aarlig udvidet med nye Huses Opførelse.

Man skulde derfor tro, at Arbeidsclassen maatte

staa sig godt, men dette er desværre ikke iAlmins

delighed Tilfældet, hvortil Aarsagen antages at være,

deels formeget Hang til Nydelse af Brændeviin,

deels en mindre god Huusholdning og deels en

alt for stor Tilstrømmen af Arbeidsfolk fra andre

Egne, der gjør at Stedets Arbeidsclasse ikke sta-

dig kan bejkjæftiges. De Fattiges Antal, som

have nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, er der-

for ogsaa tiltaget idet der i 1839 var 243 Perso-

ner, der erholdt stadig Understøttelse og 138, som

for enkelte Gange bleve 11nderstøttede, hvorimod

der i 1845 var 297 af de Førsie og 61 af de Sidste.

Udgifterne 5,466 Spo. 4431,- ß.

Det bør iøvrigt her bemærkes, at Afholden-

hedsforeningerne mod Brændeviinsdrik ogsaa her

have virket velgjørende til dette Øiemed, dog mere

paa den bedre Deel af Folket end paa den fatti-

ge Arbeidsclasse.

Ifølge den før citerede Tabel Dr. 6 21 er i

Aa1et 1845 udlignet Fattigskat paa 1,496 Per-

sonel med 3,833 Spd. 28ß. og Byskat paa 1,019(

Personet med 4,426 Spd. 43ß. I 1840 var Fat1

tiglkatten 3,628 Spd. og Byskatten 2,596 Spd.

76 ß.

Vedlagte Tabel Nr. 4 8 viser Beløbet af stif-

tet og aflyst Pantegjeld, afhændede faste Eiendom-

me og for hvormeget der er afholdt Executionse

og Udpantningsforretninger i de sidste 5 Aar. Ef-

ter samme udgjør i hele Perioden: den stiftedePaM

tegjeld 159,093 Spd. 8631; ß., den aflyste Do.

85,810 Spo. 1153? ß., de afhændede faste Eien-

domme 117,040 Spd. 11431,- ß. og Beløbet afExer

cutionsforretninger for Gjeld og Udpantninger20,550

Spd. 40 ß. I den foregaaende Periode fra 1836

til 1840 vare de samme Slags Beløb respective

137,190 Spd. 19 ß., 57,559 Spo. 46 ß., 111,594

Spo. 20 ß. og 15,858 Spo. 1.5 ß.

Størrelsen af eet 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 Arbeider paa egen Kost fra 32 til 48 ß.

med Hensyn til Aarstiden, Tømmermænd fra 36

til 72 ß. i Forhold til deres Dygtighed.

Foruden Gaderne har Kjøbstaden ikke andre

Veie end de, som føre til Byens Iordløkker, hvilke
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vedligeholdes as Iordløkkernes Eiere eller Bro-gere

og alle ere farbare med Hjulredskaber.

Byen har en lærd Skole, hvormed er forenet

Borgerskolez en Almuefkole, hvortilen stor og smuk

Bygning iPeriodens Løb er opført. Ligeledes er

under Opførelse Bygninger, hvori skal indrettes

Hospital, Sygehuns, Arbeidsanstalt og Dolhuns.

Dens Brandvæsen har gode og tilstrækkelige Brand-

redskaben ' Fremdeles har Byen en Sparebank,

oprettet iAaret 1834, som ved 1845 Aars Udgang

havde en Beholdning af ”104,678 Spd. 31 ß„

hvoraf 94,400 Spd. 41 ß. tilhørte Indskyderne

og 10,277 Spd. 110 ß. var Sparebankens Eiendom.

I Aaret 1839 blev oprettet en Skibsassuram

:eforening, i hvilken der i 1845 var forsikret 102

Skibe til en Capitalværdi af 141.155 Spd., hvor-

af 3 Skibe forsikrede tilsammen for 5,400 Spd.,

forulykkedes. Tabet oversteg den indkomne Præmie

med 231 Spd., som ifølge Lovene maatte tilsky-

oes af Interessenterne og bleve fordeelte paa de

assurerede Summer. Byen har ikke andre pri-

vate Assuranceindretninger.

2. I Ladestedet ngersund

er Handel og Skibsfart saavelsom den øvrige By-

næring betydelig aftaget, deels formedelst at Vaar-

sildfiskeriet i de senere Aar har slaaet feil i den

Egn, deels og hovedsagelig den Stedeti 1843 over-

gaaede betydelige Ildebrand, hvorved omtrent Z-

Dele af Ladestedets Huse afbrændte. Da denne

Ulykke haardest ramte de Mænd, hvis Handels-

virkfomhed meest havde bidraget til at opretholde

Stedet, hvorved deres Virksomhed i længere Tid

standsede, saa havde den en saameget sørgeligere

Indflydelse paa den fattigere Deel af Stedets

Indvaanere.

Assurancesummerne for deafbrændte 59 Huse

og 3, som lede partiel Skade, udgjorde 54,470

Spd., men derforuden afbrændte 33 mindre Hufe,

meest tilhørende Folk af Haandværks- og Arbeids-

classen, som ikke vare brandforsikrede. Skaden

paa Huse, Varer, Indbo m. M., foruden hvad

der var forsikret i Brandcassen, blev ved de kort

efter Ildebranden modtagne specielle Opgaver an-

aaet til omtrent 64,000 Spd. Vel indkom der

ed milde Gaver fra Landets forskjellige Egne om-

rent 6000 Spd., hvorved Nøden for den kom-

nende Vinter blev nogenledes afhjulpet, men det

”nnde naturligviis ikke forslaa tilat oprette hiint

ore Tab.

Nye Bygninger ere nu opførte i de Afbrænd-

es Sted, undtagen forsaavidt nogle Huustomter

leve udlagte til Gader og offentlige Pladse ved

en foretagne Omregulering af Gaderne.

Endskjønt Stedet vistnok ikke paa mange Aar

vil opnaa den Velstand og Handelsrørelse, ”som

det før havde, saa er der dog Haab om at det

med Tiden vil komme sig, da det i de senere Aar

har faaet god Communication med de nærmeste

Landdistricter ved den anlagte nye Hovedvei fra

Helleland til Gjermestad, der letter Transporten

af Almuens Producter til Egersund ogderfra for

de Varer, Almuen behøver at.kjøbe. Ved'lagte-T"a-:

bel Nr. 6.13 viser Antallet af de Handlende, Ski-p-

pere og Haandværkere. Efter samme har Ladeste-

det 45 Handlende, 35 Haandværkere Jog 15 Skip-

pere. yVed 1840 Aars Udgang var Antallet respec-

tive 28, 25 og 14. De Handlendes Antal er

altfor stort i Forhold til Stedet og dets Virksom-

hed, men er en Følge af den nye Handelslovgive

ning.

Haandværksdriften kan ikke siges at have gjort

noget mærkeligt Fremskridt til detBedre og Haand-

værkerne afsætteikke af sine Arbeider til andre Ste-

der. Bergværksdrift existerer ikkeiEgersund, men

af Fabrikanlæg er der en Kornmølle, 1 Tobaksfa-

brik, 2 Garverier og 3 Farverier anførte paa Ta-

bellen Nr. 2. Af Brændeviinsbrænderier har Ste-

det ingen, ei heller Skibsbyggerier, men en Kran

og Bradbænk'til Skibes Reparation. Hvad der

vedkommer Iordbrnget, Tjener- og Dagløn er an-

ført under Landdistrictet, ligesom og de paa faste

Eiendomme hvilende Panteheftelser, solgte faste Ei-

endomme, Executions- og Udpantningsforretninger

er indbefattet Under Opgaven for Iedderens og

Dalernes Fogderi i Tabellen under Nr. 4 23. At

Velstanden er betydelig gaaet tilbage i de sidste 5

Aar er allerede bemærket. Det Antal Individer,

paa hvilke de offentlige Afgifter bleve tidlignede i

1845, var 270, hvoraf 8 Embeds- og Ombuds-

mænd.

Stedet har en Sparebank, hvis Plan naadigst

er approberet den 2den December 1839. Ved

1845 Aars Udgang havde den en Beholdning af

9,831 Spd. 10 ß„ hvoraf 9,318 Spd. 42 ß. til-

hørte Jndskyderne og 512 Spd. 88 ß. var Spa-

rebankens Eiendom. Private Brand- eller andre

Assuranceforeninger har Stedet ikke.

Af Ladestedets Bygninger var ved Udgangen

af Aaret 1845 forsikret i den almindelige Brand-

forsikringsindretning 153 Nummer for 100,160

Spd.; ved 1840 Aars Udgang 110 Nummer for

85,160 Spd.

3. Ladesiedet Soggendals

Handel og Skibsfart er neppe tiltaget i de sidste

5 Aar, hvortil den vigtigste Aarsag er, at der ”c
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dett„ Tid ikke har faldet Vaarsildfiskeri ved denne

Egns Kyster-.

Samhàndelen med Landdistrictet indskrænker

sig for det Meste til Soggendals Præstegjeld og

tildeels Hæskestad Sogn, da Mangelen paa kjør-

bare Veie hindrer Samhandel med de øvrige til-l

grændsende Sogne. Ifølge den før citerede Tabet

Nr. 6 13 har Stedet 8Detailhandlere, 6Haand-

værkere og 23 Skippere, hvoraf 11 bo i Ladeste-

det og 12 udenfor samme. Der er ingen Verg-

værksdrift, Fabrikanlæg eller Skibsbyggeri. De

Skatteydendes Antal var i 1845 — 64 Personer,

hvoraf 2 Embedsmænd. Velstanden iAlmindelig-

hed er iPeriodens Løb snarere aftager end tiltaget.

Her er ingen Sparebank”, ei heller private

Brand- eller andre Assuranceindretninger. J den

almindelige Brandcasse vare Bygninger forsikrede

ved 1845 Aars Udgang for 11,570 Spd., fom er

240 Spo. mere end ultimo 1840.

Stavanger Amt, Stavanger den 21de Juli 1846.

Underdanigst

Aas.

 



Søndre Bergenhuns Amt.

—

Beretning

angaaende søndre Bergenhuus Amts oeconomiske ”Tilstand ved Udgangen af Aaret 1845.

 

Den Pligt, som ifølge forskjellige kongelige Re-

solutioner paaligger Amtet, at afgive Beretning an-

gaaende detUndertegnede naadigst anfortroede søn-

dre Bergenhuns Amts oetonomiske Tilstand ved

Udgangen af Aaret 1845, søger Amtet at efterkom-

me ved følgende paa de erholdte Oplysninger grun-

dede Fremstilling

1. Med Hensyn tilJørderget gaa de mod-

tagne Beretninger ud paa, at dette vel noget men

dog ikke betydeligt er gaaet fremad i de sidste 5

Aar. Nogen synderlig Forbedring var neppe heller

at vente, saalænge de samme Aarsager, som hid-

til have holdt Iordbrnget paa et lavt Trin i Al-

mindelighed iAmtsdistrictet, ikke ere hævede. Bed-

hængenheden ved det Gamle klages almindeligen

over og den bidrager til, at de enkelte kyndige

Iorddyrkeres ”Exempler kun virke langsomt. Haa-

bet staaer nu til de gavnlige Følger, en Landbrugs-

skole i Districtet sandsynligviis vil have; men det

”Bidrag as Statskasfem uden hvilket en saadan

kole ikke kan komme istand, blev først tilstaaet

Amtscommunen efter Udløbet af de Aar„ nærvæ-

'ende Beretning omhandler. Der klages ogsaa over

angel paa Arbeidskraft og navnlig høres, efter-

t Loven af 8de August 1842 om Handelen er

raadt i Kraft, jevnlig Klage over Mangel paa

. jeuestefolk.

1 En stor og vedvarende Hindring ligger iFæl-

:edsskabet. Den Impuls til dettes Ophævelse,

om Loven af 17de August 1821 angaaende Jords

g Skovs Udskiftning 5 6 havde til Hensigt at

ive, tabte sin Virkning ved Landskattens Ophør

g det paa Storthinget gjorte Forsøg paa at faae

t andet Tvangsmiddel substitueret, lykkedes ikke.

aaledes forekommer fremdeles de med Udskiftnim

sen og den deraf slydende Indhegning forbundne

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Omkostninger ofte Besidderne at være sorholdsmæse

sig for store. Den henskydes derfor i det Fjerne

og mange Strækninger af Udmarken, der vilde

kunne omdannes til skjønne Gaarde, naar de bleve

opryddede og det Vand, der nu gjør dem til ufrugt-

bare Myre, blev udtappet, forblive henliggende

øde, og vække hos dem.3. der komme i deres Nær-

hed, kun smertelige Følelser-. Ofte kan Udskiftnim

gen ikke udføres saaledes, at den tilfulde kommer

til at svare til sin Hensigt, med mindre den bli-

Ver forbunden med Udflytning. Dette kan ikke skee

uden Udgifter, som atter forøge de afskrækkende

Omkostninger ved Udskiftningem Uagtet alt dette

vifer dog den medfølgende Tabel Nr. 1, at den

udyrkede Jord-„ der er i de sidsie 5 Aar opbrudt

til Ager, ikke saa lidet, nemlig med noget over 21

Procent, overstiger, hvad der i Beretningen for

desoregaaende 5 Aar var opgivet, men deels grunde

disse Opgaver sig rimeligviis ogsaa denne Gang

paa et omtrentligt Skjøn, hvorpaa ikke kan stoles,

deels maa det bemærkes, at Overskudet for den

største Deel flyder af Oprydningen paa Rosenda-ls

Gods, hvorafigjen 43 udgjør, hvad der er opbrudt

paa Gaarden Omb, som bruges as Stamhuusber

sidderen selv, der har paa bemeldte Gaard i de

senere Aar indført et mere rationelt Jordbrug.

Ogsaa den betydeligste Jordth i Amtsdistricteh

Eieren af Lyseklosters Gods, har foretaget Skridt,

der maa ansees særdeles skikkede til Jordbrugets

Fremme, nemlig ved at hæve en saa væsentlig Hin-

dring fom Fælledsskabet, i det han nemlig ide

senere Aar gjør det til Pligt for enhver ny Byg-

selmand at faae faavidt muligt reelle Skifter og

at udflytte Husene. Efter Forvalter-ens Opgivene

de er det derfor med Udflytningen gaaet betydeligt

fremad i de stdste 5 Aar. Han sinder ogsaa, at
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Husene paa Godsets Gaarde tildeels opføres med

noget mere Smag og tillige med mere Soliditet,

idet man istedenfor Torvtag jevnligen nu anvender

Helletagd og istedenfor Røgstuer i den senere Tid

meget bruger Stuer med Kogeovne, hvilke dog

neppe kunne tjene til Sundhedens Befordring.

Efter hvad Forvalteren har berettet ere Z Parter

af Godsets Gaardettdskiftede fra andre, men hvert

enkelt Brug i dem er ikke endnu hensigtsmæssigen

ordnet, i det at der for en stor Deel bruges Teig

om Teigs Efter Opgaverne skulde i Nordhord-

lehns og Vosse Fogderi omtrent 310- af samtlige

Jordebrugs Antal være blevne udskiftede i de sid-

ste 5 Aar og paa Rosendals Gods omtrent 22-12 af

Brugenes Antal, men det er fom før bemærket uvist,

hvorvidt disse Udfkiftningsforretninger i mere eller

mindre Grad svare til, hvad de skulde, saa at det

kun er til liden Nytte at vide deres Antal.

En anden vedvarende Grund til Iordbrugets

Forsømmelse ligger iFiskerierne. Denne Nærings-

vei stemmer mere med Havbøndernes Tilbøielighed,

og er hos dem Hovedsagen, hvorpaa Kræfterne i

Særdeleshed anvendes. Iordbruget, for hvilket

de ogsaa ved deres idelige Beskjæftigelser paa Søen

blive iAlmindelighed kun lidet skikkede, er for dem

kun en ”Bisag ' Deres Brug ere kun smaa og

utilstrækkelige for enFamilia Søen skaffer dem

deres Næring og did begive de stg ogsaa, saasnart

Veiret blot nogenlunde tillader det.

Uagtet de anførte ugunstige Omstændigheder

tjene dog Anførflerne i den ovennævnte Tabel Nr.

4 til at bestyrke det forhen nævnte Resultat af Be-

retningerne, at det ti de sidste 5 Aar dog er gaaet

noget fremad med Jordbruget. Saaledes viser

det sig, foruden hvad der forhen er paapeget, at

udenfor Lyseklosters Gods er Antallet af de Jord-

brug, der benyttes af Eierne, steget noget over 5

Procent og at Skylden af de Gaarde, der ere

Selveiergods, er tiltaget noget over 2:5 Procent,

hvilket sikke kan Andet end have havt en gavnlig

Indflydelse. Forvalteren paa Lyseklosters Gods

forklarer ogsaa, at ikke ubetydelige Strækninger

ere overladte til Rydningsmænd og at Stræknin-

ger af Udmarken ere af Flere blevne indhegnede

til Eng, hvilken indhegnede Jord han formoder at

kunne omtrent anslaaes til mindst 100 Tønder Land.

I Henseende til Dyrkningsmaaden og Ager-

dyrknings.redskaberne maa henvises til Beretningen

for det foregaaende Qvinqvennium, da deri ikke

kan antages at være foregaaet nogen mærkelig

Forbedring. DogxbemærkerForvalteren paa Lyse-

klosters Gods, at man er begyndt mere at benytte

Ploug, til hvilken Ende flere Plouge ere blevne

anskaffede, og at ligeledes Hyppeplouge tildeels

begynde at bruges. Ligeledes beretter Fogden pa(

Rosendals Gods, at en skotskPloug bruges paa Gaar

den Omb. Sædearterne ere de samme som tilforn

Med Hensyn til Forholdet imellem Distrie

tets Korn- og Potetesavl og dets Behov bemær

kes, at den sidsie Avl i de senere Aar har være

mislig, da Tørraadenhed, der forhen havde være

ukjendt i Districtet, havde i Søndhordlehns os

Hardangers Fogderi ytret sig i temmelig høi Gral

og der altsaa af dette Product var bleven afsa

betydelig mindre end før. Ligesaa har Tilfælde

været i Lindaas i ?ordhordlehns Fogderi. Deri

mod fandtes Sygdommen paa Rosendals Godt

at være in kjendeligt Aftagende. Iøvrigt maa For

holdene antages at have været som forhen. Par

RosendalsGods formenes Kornavlens Forhold ti

Forbruget at kunne ansættes som 3 til 4, hvori

mod der af Potetes var deels solgt deels nepp

til Behov. Paa Lyseklosters Gods antages at av

les det Halve af Kornbehovet, men af Potetes a

haves Noget til Udsalg.

I Henseende til Dyrkningen af Lin, Hamp

Humle og Havevæxter forholder det sig som for

hen. Fogden paa Nosendals Gods beretter, a

Dyrkningen af Humle forhen var i Vigør en e

ubetydelig Næringsgreen, men at den nu er op

hørt formedelst en Sygdom paa Planterne, hvil

ken aldeles ødelagde dem.

Frugtavl har, efter hvad Fogden iSøndhord

lehn og Hardanger har beretter, i de sidste Aal

været mindre udsat for Beskadigelse af Træorm

Aaret 1843 udførtes fra Hardanger udmærket skjøt

Frugt. Overhovedet indbringer denne Avl Har

danger ikke saa liden Indtægt. I Søndhordlehr

skal det, efter hvad Fogden paa Rosendals Gods

beretter, gaae lidet, men dog kun næsten umærke

ligt fremad med Opelskning af Frugttræer paa-en

kelte Steder, som dertil formedelst Beliggenhed ox

Jordbund ansees skikkede.

Som en Omsiændighed, der virker skadelig

for Jordbruget, nævner Fogden paa Nosendalt

Gods, at der holdes for stor Besætning af Krea

turer, hvorved disse ei faae Næring nok, og øde

lægge Hsemmemarken, '

2. Med Hensyn til Lædriften ville de O

lysninger, der angaae Kreaturholdet, være tilvei

bragte undereet med Folketællingen og derom b

høver altsaa Intet her at anføres, hvortil Amte

desuden af Mangel paa Kundskab om Nesultate

ikke er istand. Kun troer det ikke at burde lade-

ubemærket, at i Qvinqvenniet er Antallet af d

tatnme Rensdyr, som i Beretningen for det for

gaaende Tidsrum ommeldes at være anskaffede

GravensPræstegjeld, betydelig forøget, samtat ikk
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alene Indvaanerne i Kingservigs og VigørsxPrær

stegselde saavelsom Jondals Sogn ogsaa have til-

lagt sig bemeldte Slags Dyr, som ligeledes der

lod til at trives særdeles godt og at give Eierne

god Fordeel, men at der ogsaa paa Vos har dan-

net ssg Interessentskaber, som have ladet tamme

iensdyr hente fra Finmarken og hensætte paa Fjel-

dene omkring Præstegjeldet, hvor i det Hele om-

trent 600 Rensdyr antages at blive vogtede. Ved

Periodens Udløb var denne Sag saaledes overalt

i de nævnte Egne i god Fremgang og et af In-

teressentskaberne paa Vos hørte endog til det til

Nordhordlehn grændsende Væstværns Thinglag og

sagdes at eie omtrent 100 Rensdyr.

Til Heste-, Qvæg- og Faareraceus Forædling

vides intet Mærkeligt at være foretaget. Dog

menes Faareracen at være noget forbedretpaa Lyseklo-

sters Gods, ligesom det ogsaa forklares, at Enkelte

skulle paa Rosendals Gods have skaffet sig bedre

Faar. Under foregaaende Rubrik er det bemær-

ket, at Kreaturholdet ikke overalt er indskrænket til

det Antal, der kan faae tilstrækkelig Næring, og

om Hestene har man ikke sjelden Anledning til at

bemærke, at de, som af Forvalteren paa Lysteklo-

sters Gods anført, fodres og røgtes slet.

Fogden over Nordhordlehn og Vos beretter,

at der til Engenes Forbedring er gjort ikke uvig-

tige Skridt samt at der i Mjelde Skibrede skal

være opdyrket over 80 Maal og i Hosanger Skib-

rede 70 Maal til Eng, ifølge hvad Lensmændene

i disse Skibreder have opgivet.

Forholdet imellem Ager og Eng maa det an-

sees for saare vanskeligt om ikke umuligt nogen-

lunde efterretteligt at opgive. Rosendals Foged

erklærer det umuligt. Paa Vos er Forholdet op-

givet som 1 til 9, i Rordhordlehn som 1 til '7,

paa Lofeklosters Gods som 1 til 10. I Sønd-

hordlehns og Hardangers Fogderi maa det anta-

ges at være som sidst.

Om Forholdet imellem Besætningen og Korn-

samt Potetesavl maa i sidstnævnte District det

Samme antages at gjælde. Fogden over Nord-

hordlehn og Vos har opgivet Forholdet at være

saaledes, at der paa Vos avles 3 Tønder Korn for

hver Ko, som holdes, og 3 Tønder Potetes for

hver Tønde Korn, men i Rordhordlehn 2 Tønder

Korn for hver Ko og 2 à 3 Tønder Potetes for

hver Tønde Korn. Fogden paa Rosendals Gods

anfører, at Forholdet imellem Kornavlen og Be-

sætningen er saa forskjelligt, at det ikke med nogen

Paalidelighed lader sig opgive, men han antager

dog, at manmaaskee kommer det Rigtige nærmest,

naar man siger, at der iGjennemsnit avles 2Tøm

der Korn for hvert Stykke storthæg, som holdes.

I Henseende til Forholdet imellem Korn,-' og Po-

tetesavlen er det ham opgivet af Lensmændene,

at i Ous og Strandviks Skibrede forholder den

første sig til den sidste omtrent som 2. til 3, hvori-

mod iøvrigt der er avlet endog et noget ringere

Antal Tønder Potetes end Korn, ja„,i Hardanger

saameget mindre, at Forholdet nærmer sig til at

være kun 7 Tønder Potetes imod 9 Tønder Korn.

Dette tilskriver han fornemmelig den Sygdom der

i de senere Aar havde hersket hosPoteterne (Tør-

raadenhed). Forvalteren paa Lyseklosters Gods

ansætter Forholdet imellem Korn- og Potetesavl

som 1 til F. Om Forholdet imellem Besætning

og Kornavling ndtaler han sig saaledes, at den

er som l til 1H eller 2. Han opgiver, at der hol-

desZ Gange saa mange Faar som Køer, og at de

Førsie ogsaa den hele Vinter, naar Sneen er borte,

selv maa om Dagen søge sig Føde af Lyng, Qvi-

ste og tilbagestaaende Græs. Paa visse Steder

for Exempel paa Fjeldberg haves vilde Geder, som

skydes, naar man vil gjøre sig dem nyttige.

Om Forholdet imellem Districtets Frembrin-

gelse af og Behov for Fedevarer anførte Fogden

over Søndhordlehn og Hardanger i den nærmest

foregaaende Femaarsberetning, at han ansaae det

for umuligt at opgive det, om man endog vilde

indskrænke sig til et løst Overslag Hertil har han

ogsaa denne Gang henholdt flg. Heller ikke de

andre Fogder have seet sig istand til at opgive no-

get Forhold, Undtagen forsaavidt Forvalteren paa

Lyseklosters Gods har anført, at godt Halvdelen

af, hvad der produceres afFedevarer, antages at

forbruges i Districtet Da imidlertid Fædrift er

i dette Amt Landmandens vigtigste Næringsgreen

og ikke blot den i Amtet beliggende Kløbstad for

en væsentlig Deel forsynes fra samme med Fedeva-

rer, men der af disse ogsaa udføres til andre Kjøb-

stæder, kan den Fordeel, Districtet høster af denne

Production, neppe anslaaes ringe.

3. Zkovdtift har i lange Aarrækker aldrig

været af Betydenhed i søndre Bergenhuus Amts

District. Blanthgne, der endnu levere Bygnings-

tømmer til Afhændelse udenfor de nærmest tilgrænd-

sende Districter, maa fortrinlig nævnes Vosse Præ-

stegjeld. Der klages over, at Fremdriften er for-

bunden med Vanskelighederz men det berettes dog,

at efterat Veien i Bjerget Skjerret øverst i Gra-

vens Sogn paa Grændsen af Vos i Begyndelsen

af denne Periode var bleven omlagt, ere Priserne

paa Skovproducter i de tilstødende Dele af Vos

formedelst den lettede Passage siegne betydeligt,

man siger endog 50 pth Gran findes paa den-

ne Kant af Vos og tildeels i den tilgrændsende

Deel af Hardanger, men ellers, mekxskee med en



12.2

enkelt Undtagelse1f til, ikke i Amtsdistrictet. Der

klages meget over Skovenes Aftagen. Noseudals

Foged melder, at de ere saa forhuggede, at Tøm-

mer og Bord begynder at tilføres fra Østlandet,

hvorimod Brændeskovene endnu skulle være tilstræk-

kelige der i Egnen, men dog svinde stærkt paa man-

ge sStederu Forvalteren paa Lyseklosters Gods

melder, at Træerne der ere smaa og i Alminde-

.1ighed fra 5516 til 8 à 9 Alen høie.

X ' Fornemmelig i Hosange1, Ekanger og Alen-

.fits Skibtede af Rordhordlehns Fogde1i opholde

de saa kaldte Bygntngsstrtler sig, Bønder, de1 e1e

çkyndtge iHuustømmermandsarbeide og derved have

1sær om Sommeren en ikke ringe Indtægtskilde

ved at paatage stg saadanne Arbeider saavel iBer-

gensom andensteds. Disse Mænd pleie at con-

,1rahere med Skoveierne især paa Vos om Leve-

rance af Materialier, hvilke de da slaade til be-

avemme Opbevaringssteder, hvor Tømmeret forbli-

ver-, indtiltEierne finde Anvendelse for det. IEk-

næsvaagen Under Gaarden Eknæs i Ekanger Skib-

,rede forvaresj saaledes jevnlig en stor Mængde Trmøm

 mer Naar da en Bygning skal opføres, paata-

ge Bygningsmændene stg almindeligviis, af Mate-

rialier af bestemte Dimensizone1, som de levere, at

opføre Bygningen, Huset under Svær, efter Teg-

iningz for en omaccorderet rund Sum.

Iøvrigt bestaae de Skovproducter, som afsæt-

.,tes,-. fornemmelig i Brænde. Fogden over Nord-

hordlehn og XVos antager, at 800 à 1000 Favne

zmeest Birkebrænde aarlig afsættes til Bergen. Paa

z,slere Steder afkjøbe saa kaldte løse Karle Skov-

eier-e Net til Hugst i en afmaalt Strækning, hvil-

ken-de da for Fode borthugge til Brænde. Sal-

get af Lyseklosters Gods's Skove opgiver Forval-

teren til omtrent 100 Tylter Furutømmer og 200

Favne Veed afBirk, Older og Futu, samt en ube

tydelig Deel Tømmer tjenligt til Iægte- og Baa-

dematerialier. Af det øvrige Tømmer forarbeides

en god- Deel Tøndestave.

I Henseende til Sangbrug indeholdes Oplys-

ning-i vedlagte Tabel Nr. 2.

Tilvirkningen af Kul og Tjære er, ifølge hvad

Fogden over Søndhordlehu og Hardanger har be-

rettet, neppe tilstrækkelig tilDistrictets egetBehov

og i Rordhordlehns og VosseFogderi opgives den

at være høist ubetydelig. Paa Rosendals Gods

ligesaa og ikke at ansee som nogen Ræringskilde.

fPaaLyseklosters Gods anslaaes Mængden af Kul,

som der brændes, til omtrent 20 Læster aarlig, hvori-

mod der af Tjære tilvirkes saa godt som Intet.

Folk fra Søndfjord i nordre Bergenhuus Amt

pleie-at indfinde sig i dette Amts District for at

esbræude Tjære.

Søndre Bergenhuus Attit.

4. Lilieeri indtager iblandt Amtsdistrictets

Næringskilder som bekjendt en meget høi Plads

og har paa dets oeconomiske Velværen en særdeles

indgribende Indflydelse. Dets lange Kystsirækning

giver naturlig Anledning til, at Mange hele Aa-

ret igjennem saa godt som daglig færdes paa Søen

og der ved Fiskeri søge sin fornemste Næring, i

Almindelighed som forhen viist, endog med Forsøm-

melse af deres Landbrug. Men en langt større,

mere udbredt og vigtigere Kilde til Næring ligger

i de store Fiskerier, og navnlig Vaarsildefiskeriet,

som i en Række af Aar have fundet Sted for en

stor Deel ved Kysistrækning i Amtsdistrictet selv,

men fornemmelig og stadigi det tilgrændsende Sta-

vanger Amt.” Dette Fiskeri aabner under gunstige

Conjuncturer Adgang til Erhverv for de egentlige

Fiskere, for dem, som kjøbe den ferske Fisk og brin?

ge den til Kjøbstæderne eller Salterierne, for dem,

som bortfragte deres Fartøier til Brug ved den

fangede Fisks eller tilvirkede Vares Transport, og

for dem, der leies til at arbeide ved Varens Til-

virkning, ikke at tale om det lidet bekostelige Næ-

ringsmiddel, hvormed der bliver Anledning til at

forsyne Huusholdningerne iDistricterne. De, der

selv salte og udskibe, kunne mindre nævnes paa

denne Forregnelse, da de indtræde iblandt Specu-

lanternes Klasse og saameget af dem Uafhængigt

har Indflydelse paa, om deraf flyder Fordeel eller

Tab, hvorimod de Øvrige med større Sikkerhed

kunne stole paa et heldigt Udfald og tildeels være(

fuldkommen visse paa deres Erhverv. Detfor til-1

tager ogsaa mere og mere Antallet af dem, soml

ved hvert Aars Slutning reise til Sildefisken I

de senere Aar have endog ikke Faae begivet sig der-

hen fra Landdistrictet Vos. I flere om ikke de

fleste Egne iSøndhordlehn er det Tilfældet, at om

Vinteren i Almindelighed alle Mandfolk undtagen

Oldinge og Børn, ere fraværende paa Sildefiskeri.

Tjenestefolk betinge stg, naar de lade stg fæste,

Tilladelse til at reise paa Fiskeri om Vinteren, og

da i afvigte Aar Planen for en vordende Land-

brugsskole var under Overveielse, fandtes det be.

tænkeligt for Indretningens Fremme, naar der ikk

blev levnet Eleverne Adgang til at kunne deeltag

i Sildefiskeriet og i den Anledning være fraværen-

de fra Skolen.

Fordeel af Fiskeriet tilflyder ogsaa Amtsdistrie

tets Indvaanere, om Fiskeriet ikke slaaer til ve

Amtets egne Kyster, da saamange deeltage i de

udenfor disse, navnlig ved Skudesnæs og de øv

rige Fiskepladse i den nordlige Deel af Stavan

ger Amt.

Paa indirecte af Fiskeliet flydende Fotdele e

i det Fotegaaende anført Exempler, som letteli
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kunde forøges med slere, men da de formeentlig

ikke egentlig henhøre Under nærværende Rubrik, vil

det bære tilstrækkeligt at nævne den Indtægts-

kilde, som derved aabnes for Tiendeeiere, Skov-

eiere, Iægtes og Baadebyggere, Forarbeidere af

Tøndestave, Tønder og Fiskeredskaber, Søfarende

og Flere, for ikke at omtale de Mange, de igjen

derved sysselsætte eller skaffe Afsætning, hvorved

et uendeligt Kredsløb af Indtægt og Livsophold

formedelst en enkelt saadan Rigdomskilde opstaaer,

og igjen vilde standse, om den skulde ophøre at

slyde.

Om Fiskeriet og dets Gang har Amtet i det

Qvinqvennium som nærværende Indberetningtam

gaaer, efterhaanden tilsiillet vedkommende Regje-

rings-Departement de Meddelelser, det har mod-

taget, og det maa saaledes tillade stg dertil at hen-

vise. Ifølge de nu forhaandenværende Oplysnin-

ger har Vaarsildefiskeriet i hvert af Aarene været

temmelig rigt i Findaas Præsiegjeld og i en Deel

af Fittje Sogn af Storøeus Præstegjeld, men kun

i eet af Aarene, nemlig i 1843, iØstervolds og

Møgsters Sogne af Sunds Præstegjeld, og lige-

ledes er der kun iAaret 184liNordhordlehn fan-

get Vaarsild af nogen Betydenhed. Sommersild

blev kun fisket i Aaret 1844. Hvor vanskeligt det

er at erholde nogenlunde paalideligt Skjøn om Qvam

titeten af den fangede Fisk, vise allerede de oven-

nævnte, Under eller strax efter Fiskeriet, afgivne

)Beretninger, og Fogderne have heller ikke nu seet

sig istand til derom at opgive Noget, der kunde

ansees tilforladeligt. Dog have nogle Lensmænd

i Nordhordlehns Fogderi troet at kunne anslaae,

hvad der i de omhandlede 5 Aar er i Districtet

fanget og virket til Kjøbmandsvarer, til 32,574

TønderVaarsild, 22,039 Tønder Sommersild, 21,248

VogerKlipfisk og 28,315 Voger Sei, hvoraf, som

ovenfor bemærket, næsten den hele Qvantitet Vaar-

sild i Aaret 1841 og Sommerstld i 1844. I

sidstnævnte Aar blev derhos som forhen indberettet,

alene i Ous Sogn fanget for 6000 Spd. iSonn

mersild. At Sommerstlden kom uventet i 1844,

bidrog uden Tvivl til, at dette Fiskeri ikke afka-

stede den Fordeel, der ellers havde været at op-

naa derved.

Desuden er der som sædvanligt fanget af de

her almindelige Fiskearter, Torfk, Flyndre, Qveite

eller Helleflyndre,Lyr, Hyse,Brosmer, Lange,Ma-

krel, Mort, Hvilling og Lax m. m.

Af Hummer er fanget og udskibet til England

som sædvanligt en ikke ubetydelig Qvantitet, der

formeentlig erfares af Toldlisterne, hvilken her næv-

nes af Mangel paa nogen mere passende Plads.

Om at nogen Forbedring har fundet Sted i

Fiskeproducternes Tilvirkningsmaade og iFiskered-

skaberne, indeholde de modtagne Indberetninger8 in-

gen Oplysning, undtagen forsaavidt Forvalteren

paa Lyseklosters Gods melder, at Enkelte have for-'

søgt en bedre Tilvirkningsmaade, og at man nok

kan sige, at der med Hensyn til Fiskeredskaberne

gaaer fremad.

5. Egentlig Bjergværksdrift gives ikke”iAmts-

districtet. Marmorbruddet paa Hoop i- Nord-

hordlehn har fremdeles ikke været i Drift. Den

vedlagte Tabel Nr. 3 angaaer de Brud af Steen-

heller, Brynesteen og Kalksteen, der fremdeles ere

blevne drevne i Søndhordlehns og Hardangers

Fogderi og, naar Brynesteensbruddet undtages,

med større Fordeel eller Product, end i det fore-

gaaende Qvinqvennium. Ogsaa paa Lyseklosters

Gods er der efter Forvalterens Opgivende begyndt

med at bryde Tagheller, men hidtil kun til Huus-

behov. '

6. Om Fabrik- og Andaltriunlæg indehol-

des de modtagne Oplysninger i" den foran nævnte

Tabel Nr. 2.

'7. Med Hensyn til Binæriuger gjælder ho-

vedsagelig, hvad der er anført i Beretningerne for

det foregaaende Qvinqvenniuun

Huusfliden har saaledes til væsentlig Gjen-

stand Forarbeidelsen af egne Klæder og Redskaber;

men fornemmelig iHardanger og paa Vos forfær-

diges ogsaa til Salg endeel Sengedækkener, Vær-

ken, Vadmel og Lærreder. Fogden paa Rosendals

Gods beretter, at Huusfliden i Hardanger skal

være noget i Tiltagende, især hvad Forfærdigelse

af uldne Tøier angaaer, samt ak man tillige har

begyndt at væve af Bomuld endog til Afsætning.

I Herlø og Radø Skibreder har man ogsaa i

dette Tidsrum havt ikke ubetydelig Fortjeneste ved

Forfærdigelse af Fiskeredskaber, hvorved Lensmam

den i sidstnævnte Skibrede endog anslaaet Fortjene-

sten for dettes Vedkommende at have udgjort 4

à 5000 Spd. aarlig.

I Almindelighed forarbeides i Skovdistricter-

ne alle Slags Kjørler og Redskaber af Træ og

desuden deels Tøndestave deels ogsaa Tønder. For--

valteren paa Lyseklosters Gods antager, at Bødker-

arbeidet er i Tiltagende. Paa Godset befatte Nogle

stg med Hjulmagerarbeide især Forfærdigelse af Ar-

beidskjærrer, men Een skal have bragt det vidt i

atforfærdige og beslaaeKaner, Karioler og deslige.

Opgave over de i Tidsrummet byggede Skibe

og Fartøier over 3 Commercelæsters Drægtighed

findes i vedliggende Tabel Nr. 4, forsaavidt Am-

tet derom har erholdtOplysning; men Antallet af

de derved sysselsatte Arbeidere kan ikke opgives. Fog-

den paa Nosendals Gods melder, at13er desuden er
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Til Kongen!

Dens ved Deres Kongelige Majestæts naadigste

Nesolutioner af 23 December 1839 samt 11 Oc-

tober 1825 og 3.10 September 1827 befalede Be-

retning om Tilstanden i det undertegnede naadigst

anbetroede Embedsdistrict afgives herved under-

danigst for Aarene 1841—1845.

n. Med Hensyn til Ljandelen

Bergens Exportartikler indskrænke sig frem-

dele"s'saagodtsom alene til Sild, Tørfisk, Klipfisk,

Rogn og Tran. Hvad Vaarstlden angaaer, da

har det udskibederantmn i samtlige 5 Aar været

betydeligtzdog mindst i 1843 og størst i 1844,

men nogen særdeles Fordeel af Handelen med denne

Vare antages, idetmindste ikke directe, at være

tilslydt Bergens Handlende. Vel har Consumtio-

nen af Vaarsild ide Lan-de,--hvor denne Artikkel

forbruges, tiltaget betydelig, men da Antallet af

dem Jsom søge hen til Fiskestederne for at fange

den ”tillige er tiltaget isærdeles Grad, og da dette

Product, som alene tjener den simple og ubemid-

lede Klasse til Føde, og desuden, førend det kom-

mer til sine Bestemmelsesstedet som fordetmeste

langt finde icLandene, maa bære betydelige Om-

kostninger, er det rimeligt, atVaarsilden, om den

skal kunne ventes at afgive nogen Fordeel for Af-

skiberne, ikke fra første Haand taaler at betales

dyrt. ”Mendette har udentvivl, idetmindste i de

første 4 Aar af Tidsrummet, ikke været tilbørlig

iagttaget. I samtlige 5 Aar har Vaarsildfiskeriet

saagodtsom udelukkende gaaet til paa en ikke me-

get stor Strækning af Kysten i den sydligste Deel

af Bergens Stift, og i den nordligste Deel as

Stavanger Amt og derhen har derfor Mængden

af Kjøbere indfunden sig. Denne store Concur-

rence paa et Sted har derfor bevirket, at Vaar-

silden til Fiskeren har været betalt altfor dyrt.

Stavangers nærmere Beliggenhed ved Fiskesteden

ne, saavelsom den Omstændighed, at en stor Deel

Handlende nu have etableret Salterier paa Leh-

den, have derhos bevirket, at det Qvantum Vaar-

sild som i fersk Tilstand er indkommen til Bed-gen,

ei har været særdeles betydeligt, og dette har

igjen i Almindelighed medført, at den Vaarsild

som er kommen her til Staden, hvor Concurren-

cen derhos ogsaa har været meget stor, atter her

er bleven høit betalt. Men paa denne Maade er

Producter iAfskibningstilstand bleven saa kostbart,

at det er saa langt fra at det i Almindelighed

har kunnet afgive nogen Fordeel for Afskiberne,

at disse meget mere sædvanligviis have priist sig

lykkelige ved, at kunne undgaa Tab. Hvad der

dog fortjener at bemærkes, er, at den fordærve-

lige Skik, som tilforn existerede, nemlig at der

foregik betydelige Handeler om Vaarsild førend

Fiskeriet endnu var begyndt,” en Skik, som uden-

tvivl Væsentlig har bidraget til de ikke faa Fal-

lissementer, som i den senere Tid have fundet

Sted, nu, netop paa Grund heraf er bleven saa-

godtsom afskaffet. Dette skal og idetmindste i

det stdst forløbne Aar have været Tilfældet med

det under selve Fiskerierne tilforn saa hyppige Kjøb

og Salg af saltet Sild, ved de mindste Foran-

dringer med Hensyn til Efterretningerne eller Veir-

liget, en Handel, som ligeledes nok har bidraget

til Manges Undergang. Handelen med saltet

Vaarsild her paa Stedet, maa derfor vistnok nu

antages at havefaaet en mindre uregelmæssig Gang,

men da Grunden til at denne Vare i færsk Til-

stand betales altfor dyrt udentvivl som bemær-

ket for største Delen er at søge i den store Con-

currence, som finder Sted, og som vistnok hellere

vil til- end aftage, er det ikke at antage, at der i

dette Forhold i den nærmeste Fremtid vil indtræ-

de nogen Forandring, uden hvilken Vaarsildehande-

len vist ikke, i det mindste i almindelige Fiske-

aar, vil kunne reise sig. Beklagelsen herover iblandt

de Handlende er stor og almindelig, men dette,

samt de ikke ubetydelige Tab, som det udentvivl

for Fleerheden har medført, har ikke endnu kun-
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bygget 340 Baade større eller mindre. Fogden i

Søndhordlehn og Hardanger samt Forvalteren paa

Lyseklosters Gods ere enige i, at Iægtebyggeriet

i de seneste Aar har aftager, hvilket den Førfte til-

skriver, deels at Skovene ere udhuggede og Ma-

terialierne som Følge deraf meget dyre, deels at

Districtet er blevet overfyldt med Fartøier, hvori-

mod Afsætningen deraf til andre Steder synes for

en Deel at være standset. Baadbyggeriet i Ons

Thinglag har derimod efter Forvalterens Opgiven-

de tiltaget.,

Af Jagt ansees Udbyttet iAmtsdistrictet ube-

tydeligt.

Fortjenesten ved Fragtfart og Landtransport,

forsaavidt den Sidste kan siges at finde Sted, an-

tages at have været som sædvanlig. Den Første

staaer i nøie Forbindelse med og afhænger af Fi-

skerierne. Hvad bemeldte Binæringer have kastet

af sig, er det ikke heller denne Gang muligt at op-

give, undtagen forsaavidt Fragtfortjenesten paa

Nofendals Gods atter er anslaaet til omtrent

1000 à 1200 Spd. aarlig.

I Søndhordlehns og Hardangers Fogderi gi-

ves 19 Landkræmmerier og 83 Gjæstgiverier, i Nord-

hordlehns og Vosse Fogderi 14- Landkræmmerier

og 49 Gjæstgiverier, paa Nofendals Gods 2 Land-

kræmmerier og 2 Gjæstgiverier, paa Lyseklosters

Gods 1 Landkræmmeri og 4 Gjæstgiverier. Flere

af Gjæsigiverierne ere af Mangel paa Næring i

slet Stand, men nogle særdeles gode. Flere af

Landkræmmerierne drives med Fordeel og adskillige

af dem ere afikke ringe Betydenhed. Endeel Han-

delskarle opkjøbe Kreature, som de græsse i Høi-

fjeldene og derpaa om Høsten drive til Kjøbstæder-

ne og sælge som Slagteqvæg Ogsaa med Land-

mandens Producter drives nogen Handel af Han-

delskarle, men de sleste forhandles i Kjøbstæderne

af Landmanden selv Uden Mellemmand. Her kan

ogsaa erindres den Næring, endeel af Indvaaner-

ne i Hosanger, Ekanger og Alenfits Skibreder,

saaledes som under Skovdriften bemærket, aarlig

have som Hunstømmermænd og Leverandeurer af

Bygningstømmer.

En Binæring, men ikke af de gavnlige, er

siden seneste Handelslov opstaaet paa mange Steder

ved Udfalg af Øl.

Af vilde Bær, men især Hasselnødder have

adskillige Gaarde nogen Indtægt.

Markedet afholdes ikke i dette Anit.

8. Angaaende Panteheftelserne, faste Eien-

dommes Afhændelse og afholdte Executionsforretr

ninger for Gjeld samt Udpantningsforretninger in-

deholdes Oplysninger i den vedlagte Tabel Nr. 5

og angaaende Bygdemagasinernes Status ved Ud-

Søndre Bergenhuus Amt.

gangen af Aaret 1845 i den vedlagte Tabel Nr. 6.

Om den aarlige Løn for Tjenestefolk og om

Daglønnen for simple Haandarbeidere anfører Fog-

den over Søndhordlehn og Hardanger, at de ere

forskjellige i de forskjellige Districter, men at det

formeentlig kan antages, at Lønnen for en Tjene-

stekarl almindeligst er 15 à 20 Spd. og for en

Tjenestepige 8 à 10 Spd. aarlig samt for en sim-

pel Daglønner af Mandkjønnet 24 à 30 ß. og af

Qvindekjønnet 16 à 20 ß. daglig, hvorhos han

som forhen bemærket tilføier, at Klage over Man-

gel paa Tjenestefolk, efterat Loven om Handelen

af 8de August 1842 emanerede, jevnlig høres.

Det siges ogsaa, at de oftest fæstes Z- Aar forud.

Ifølge de andre Fogders og Lyseklosters Forvalters

Opgivende er paa Vos et Aars Løn for en Tje-

nestekarl 16 Spd., for en Tjenestepige 10 Spd.

hvortil almindeligviis komme nogle Klædningsstyk-

ker til en Værdi af 4 à 6 Spd., og Daglønnen

om Sommeren 1 Ort med Kost og om Vinteren

10 à 12 ß. med Kostz i Nordhordlehn især paa nogle

Steder iSodistricterne Tjenesielønnen fra 12 til ”15

Spd. for en Karl ogfra 4 til 8 Spd. for en Pige for-

uden en Klædning og et Par Sko, men Dagløm

nen noget høiere end paa Vos fornemmelig iDi-

stricterne omkring Bergen; paa Nosendals Gods

et Aars Løn for en Tjenestekarl 16 til 20 Spd.

og for en Tjenestepige 9 til 12 Spd., Daglønnen

om Sommeren for en simpel Haandarbeider, fra

16 til 24 ß. med Kost og fra 28 til 40 ß. uden

samme; paa Lyseklosters Gods et Aars Løn for

en Tjenestekarl fra 8 til 12 Spd. og for en Tje-

nestepige fra 2 til 4 Spd., foruden de sædvanlige

Klædningsstykker, men naar disse ikke svares, for

en Karl fra 12 til 20 Spd. og for en Pige fra

8til 10 Spd., Daglønnen for en simpel Haandarbeider

fra 14 til 20 ß. med Kost, men uden denne om

Vinteren fra 18 til 248 ß. og om Sommeren fra

24 til 30 ß.

Naar man alene tager Hensyn til de Dele af

Veiene, som passeres tillands, og paa dem igjen

kun til de Strækninger, hvor Bakkers Steilhed

ikke gjør det besværligt at komme frem med Hjul-

voiture, ansættes Længden af Hovedveie i Arms-

districtet til 2033- Mile, og af Bygdeveie, for hvis

Vedkommende Meningerne ellers let kunne være

meget forskjellige, til omtrent samme Længde.

Skjønt det ikke kan siges, at nogen Vei er i

Qvinqvennietoparbeidet fra nyt af eller forandret

fra ufremkommelig til farvar, med mindre dertil

kan henregnes det lille Veistykke fra Ous til Ons-

øren, samt Veianlægget iForvaaene ved Gravens

Vand til Passage, naar Meeniis ligger paa Van-

det, er der dog ogsaa idette Tidsrum søgt at virke
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til Veienes Forbedring, hvad de Ressnrcer, som

Amtet har kunnet tilveiebringe, have tilladt. De

udførte Forbedringer have væsentlig bestaaet i mere

eller mindre omfattende Omlægninger, Opførelse

af Steenlandgangsbrygger, hvor saadanne før have

Værer savnede, saasom ved Bolstadørerv Vasenden

og Ølfærn-æs, og Anbringelse af Rækværket paa

Steder, hvor MPassagen ellers vilde være farlig.

Af Omlægninger ere de betydeligste den ved For-

skud af Statskassen bekostede, hvorved Veien over

Staleimsbjerget er paa en særdeles tilfredsstillende

NLaade ved Capitain Finne lagt saaledes, at den

nu beqvemt kan kjøres baade op og ned, hvilket

forhen maatte ansees for saa godt som umuligt,

og den, hvorved Passagen i Bjerget Skjervet paa

den i Aaret 1838 som Hovedvei classificerede Vei

imellem Vossevangen og Hardanger er bleven saa-

ledes omlagt, at den ogsaa nu beqvemt kjøres, iste-

denfor at saadant forhen var umuligt. Af mindre

Omlægninger eller Anlæg fortjene formeentlig at

nævnes de, som ere udførte ved thpesbrekken,

VinjesThun, Stengbakken, Retlandsbetnene, Ures-

reinen, Barresteensreinen, Storekleivsmyren og

Svelgebro, Sandalskleven, Qvaskleven, Hatvigs-

bakkerne, iforskjellige Bakker nedenfor Skjervet,

Otterkleven, Sandbrækken og ved Helfardebakkerne,

hvilken ,sidste Omlægning dog ikke er bleven ganske

færdig førend i 1846.

Af Sparebanker fandtes ved Qvinqvenniets

Udgang2 iAmtsdistrict-et, nemlig een iEids Sogn

af Skaanevigs Præsiegjeld og een i Vosse Præ-

stegjeld, hvilke begge havde Fremgang saaledes som

de aarlig til vedkommende Regjet'ings-Departement

indsendte Forklaringer om deres Status vise. An-

gaaende Sparebanken paa Vos, der blev oprettet

i 1843, er det desuden specielt forklaret, at Ind-

skuddenes Beløb ved Udgangen af Aaret 1845 ud-

gjorde omtrent 14,500 Spd., hvoraf var tid-laant

imod Panteobligationer og Vexelobligationer 14,134

Spd. og at Indskydernes Antal i 1845 var forø-

get med 200, der havde indsat iBanken en Capi-

tal af omtrent 10,000 Spd.

Hardanger har nu faaet en Districtslæge for

sig selv, istedenfor at det forhen havde denne Em-

bedsmand tilfælleds med Bøs. Om i”hvormange

Dage Syge have for Amtets Regning været Un-

der Cnur paa Bergens Sygebuns eller Mentakr

sygehuus i hvert Aar i Tidsrummet, er Oplys-

ning meddeelt i den vedlagte Tabet Nr. 7 over-

eensstemmende med de afgivne Regnskabet.

De naturlige Børnekopper grasserede i Aaret

1845 og bortrev ikke Faa. Den spedalske Syg-

dom formenes at være i Tiltagende. Af Gjorde-

mødre haves adskillige privat practiserende, men

kun 3 lønnede.

Dampskibsfarten kommer endnu kun i en liden

Grad Amtsdistrictet tilgode.

Det samme Datum som Amtet i sin Beret-

ning for det foregaaende Qvinqvennium paaberaabte

som et Beviis paa, at Forfatningen iAmtsdistric-

tet i Almindelighed ikke hindrer Indvaanerne fra

at opfylde deres pecuniære Forpligtelser tillader

det sig ogsaa her at nævne, nemlig at der gives

faa eller ingen forsømmelige Debitorer til Banken.

XOver Antallet af de til Retten indstævnede private-

Sager vedlægges Tabel Nr. 8.

Udvandringer til Amerika have vedbleveti mere

og mindre Grad men især fra Vos, hvorfra An-

tallet af Fogden anslaaes til 500, hvilket dog neppe

kan tilskrives ugunstig oeconomisk Tilstand her i

Amtsdistrictet, men formeentlig vidt drevne Fore-

stillinger om, at Formue med Lethed kan erhverves

i Amerika.

Om Districtets Tilstand i oeconomisk Hense-

ende, er det en almindelig Mening, at den er god,

og at der findes jevn Velstand, hvilken Mening

Amtet ogsaa antager at maatte tiltræde.

Søndre Bergenhuns Amt, Bergen den 7de Mai 1847

Underdanigst

Schvdtzo
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net firemkalde andre Anskuelser, eller bevirket no-

gen Enighed. Hvad der ogsaa trykker Handelen

med Vaarsild, saavelsom overhoved næsten enhver

Virksomhedsgreen, ere de uforholdsmæssig bety-

delige Arbeidspenge, thi disse, hvorom der for-

øvrigt nedenfor vil blive nærmere Anledning til

at handle, ere i den korte og travle Tid, hvori

Vaarstlden fanges og tilvirkes, særdeles høie og

navnlig saagodtsom uforandrede, uagtet den over-

ordentlige Forbedring, som i de stdste 2Decennier

er foregaaet med Coursen, og den Nedsættelse,

som paa Grund heraf naturligviis har funden

Sted i Priserne, idetmindste paa de udenlandske

Varer, som Arbeidsclassen tiltrænger.

Den jevnlige Tilførsel af Salt, som i samt-

lige 5 Aar har funden Sted, og som har gjort,

at denne, med Hensyn til Vaarstldens Tilvirkning

saa høist vigtige Artikel stadig har holdt stg i den

særdeles lave Priis af omtrent1Spd. pr. Tønde,

har forøvrigt ikke været uden gavnlig Indflydelse

paa Vaarsildhandelen. Ligeledes har Tønder-ne i

Tidsrummet jevnlig holdt stg i lav Priis. Vist-

nok saa Bødkerlanget iHøsten 1842 stg ikke istand

til at fyldestgiøre de Bestillinger paa Tønder, som

vare gjorte, men da Stiftet paa Grund heraf un-

der 19 November 1842 bestemte, at det skulde

være de Handlende tilladt indtil Udgangen af Fe-

bruar Maaned 1843, at indføre Tønder og Knip-

pestav, bevirkede dette, af Prisen paa Tønder hel-

ler ikke i dette Aar steg betydelig.

Af Sommerstld har i Løbet af de 5 Aar

saagodtsom intet været tilvirket i selve Byen, naar

undtages i Aaret 1844, da der ved Kysterne i

Søndre Bergenhuus Amt fangedes ikke ubetydeligt

af denne Sort Sild, hvoraf endeel endog fiskedes

saa nær ved Byen, at den blev indført fersk her-

til, og var det ei ubetydelige Qvantum af Som-

merstld, som i dette Aar exporteredes herfra, ikke

uden Indflydelse paa Vaarstldepriserne. Tilførse-

len af denne Slags Sild har i de 4 andre Aar

af Tidsrummet omtrent været som sædvanligt,

og har der saavidt vides i det hele Tidsrum ei

været nogen synderlig Konjunctur i denne Vare-

sort, som derhos i de senere Aar stadig har an-

aget en lavere Priis end den tilforn idetmindste

ßfte pleiede at have.

At Forbruget af Sild i det Indre af de Lan-

e, hvor den bruges som Levnetsmiddel, betydelig

ar tiltaget i de senere Aar, er allerede tilforn

emærket, men nye Markeder, hvortil den directe

ra Bergen kan henbringes, er i det Tidsrum,

vorom her handles, saavidt vides, ikke udfundne.

t Forsøg som i forrige Aar blev gjort med at

1.27

bringe Sild til Irland skal ikkun have givet et

høist maadeligt Resultat.

Da det ide senere Aar oftere har hændet at

Vaarstlden ikke er kommet saalangt ind under

Landet, at den har kunnet indestænges med Nod,

eller med Lethed fanges med de Redskaber, hvor-

af man hidtil har betjent fig, har dette vakt Tan-

ken om Gavnligheden af at tillægge stg saadanne

Indretninger, hvorved man kunde sættes istand

til at fange Silden ogsaa imedens den staar læn-

gere fra Land, i hvilken Henseende man navnlig

har havt Englands Exempel for Øie, men endog-

saa til noget blot Forsøg i denne Henseende er

det, saavidt vides, hidtil ikke kommet.

Tørfilk, der finder sin største Afsætning til

Holland samt til Stæderne ved Middelhavet, hid-

bringes for den største Deel fra Nordland, hvor-

fra den almindeligviis kommer i saa store Qvam

titeter at den Fisk, som paa Kysterne heromkring

tilvirkes til saadan Vare og som indføres til de

saakaldte Bondehandlere, vel er for lidet at regne.

I samtlige 5 Aar have Fiskerierne i Nord-

land om de end have med Hensyn til Qvantite-

ten af Udbyttet varieret, dog været gode, og det

exporterede Qvantum har derfor været saa be-

tydeligt, at nogen særdeles fordeelagtig Confirm-

tur for denne Vare, saavidt vides, ikke har ind-

truffet iTidsrummet. Dog gave Aarene 1843 og

1844 Nordlandshandlerne en passende Fortjeneste

paa deres Producter, imedens navnlig Aaret 1845

maa ansees for at have været mindre godt Aar

for dette Slags Handlende, hvortil, fortiden an-

dre Omstændigheder, navnlig den iflere Lande

herskende Potetessygdom væsentlig bidrog, efter-

som Fisken ikke gjerne nydes uden i Forbindelse

med Potetes Exporten til Holland af Tørfisk

var derfor i afvigte Aar baade liden og lidet løn-

nende. Stifter troer ellers ved denne Leilighed

med Hensyn til den Nordlandske Handel at burde

bemærke, at den saagodtsom udelukkende drives

af dem som have Eiendomme paa den saakaldte

Tydskebrygge. De fleste Nordlændinge, soln ikke

have kunnet opsvinge sig saavidt, at de kunne und-

være Kredit, drive saaledes stadig Handel med

Eieren af den saakaldte Stue, hvor de engang

have faaetKredit. Istedetfor Rente af de laante

Penge, thi Renter svares ikke afNordlandsgjeld —

bringer Nordlændingen sine Varer til sin Handels-

mand, hos hvem han derpaa aarligen atter som

ny Credit modtager de Varer han i Hjemmet

tiltrænger til sit Brug, og dette Forhold fortsættes

gjerne Aar efter Aar.

Nordlandshandleren skal altsaa i den For-

deel han kan have af de Varer han modtager
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hos Nordlændingen og levere til denne, søge ikke

alene Erstatning for Renter as de til Rordlæm

dingene udborgede Capitaler og for de betydelige

Omkostninger som medgaae paa de nordlandske

Varer, førend de kommeiAfskibningstilstand, men

han skal ogsaa have et passende Overskud. Nu

skulde det vistnok synes-, og det-har ofte været

yttret, at et saadant Overskud stedse maatte kunne

tilveiebringes, aldenstund det staaer i de Hand-

lendes egen Magt at bestemme hvilken Priis de

ville give Rordlændinfgen for deres Varer. Over

denne Priissættelse har saa ofte været urgeret,

at Stifter ikke har troet at burde tilbageholde

den Bemærkning, at saaledes som Forholdene nu

ere, existerer denne Priissærrelse egentlig kun af

Navn, og at Nordlændingene saalangt fra i Al-

mindelighed have Grund til at beklage sig der-

over, at det, efter Kyndiges Mening, vistnok meget

mere kan antages at Nordlændingene i Reglen der-

ved obrinere høiere Betaling for sine Varer end

Tilfældet vilde blive, om saadan Priissættelse ei

fandt Sted. Den store Concurrence yttrer ogsaa

idenne Henseende en særdeles Indflydelse, thi

det en en Kjendsgjerning, at en eneste Kjøbmands

Erklæring om at ville give høiere Priis, end Plu-

raliteten ønsker„ ofre har bevirket, at denne høiere

Priis bliver den gjældende. Saa stor er Frygten

for, at den Ene skal trække Handelen fra den An-

den. Derhos gives stedste en vis, engang for

alle vedraget,Overpriis over den vedtagne, hvor-

hos en efter Priissærtelsen men før Stevnens

Tilendebringelse indtrædende Conjunctur i de nord-

landske Producter stedse medfører en passende For-

høielse i den Priis som gives Rordlændingen, i

hvilken Forhøielse endogsaa de som allerede ere

hjemreiste blive deelagtige. Shnken i Priserne med-

fører dog paa den anden Side aldrig nogen Ned-

sættelse i den engang fastsatte Betaling til Nord-

lændingen. DetOdieUse som synes at ligge deri,

at Kjøberne bestemmer Prisen for de Varer han

modtager af Sælgeren, og for hvilken Priissæt-

relse de Bergenske Nordlandshandlere saa ofte

have maattet høre ilde, maa derfor, naar det

Ovenanførte tages iBerragtning, formeentlig for

størstedelen bortfalde, idet den saakaldte Priissæt-

relse saaat sige kun bestaaer i Udvæxling as Me-

ninger angaaende de existerende eller forventendes

Conjunctnrer for de nordlandske Producter, hvor-

ved der er saa langt fra at Minoriteten bindes

ved Pluraliteten, at tvertimod meget ofte Enkel-

tes, ja en Enkelts Mening bliver den gjældende.

Dette Forhold har ogsaa bevirket, at de nordland-

ske Producter, og fornemmelig Tørfisk, efter Kyn-

diges Mening, paa vort Marked siaae i en alt-

for høi Priis. Efter de Priiscouranter for Aaren

1841—1845, hvoraf Stifter er i Besiddelse, ha

Rundfisken saaledes jevnlig været betalt Nord

lændingen med den i Forhold til Koursen høi

Priis af 1 Spd. Antallet af de udenlandsk

Skibe, som ere komne hertil for at hente denn1

Vare, har derfor i de senere Aar været mindre

samt Ordinationerne for fremmed Regning færr(

og for dem, som have for egen Regning maatte

udskibe denne Varesort til Udlandet, har den nok

ligesaaofte medført Tab, eller ingen Fordeel givet

som den har afgiver Gevinst.

Klipfisk indføres fordetmeste hertil fra Nord

land i Fartøier, som udsendes fra Bergen, og as

hvis Mandskab den rilvirkes under Opholdet 1

?ordland, hvorpaa den som oftesti tørrer Tilstand

kommer hertil. Vistnok rilvirkes der, fornemme

lig i gode Aaringer paa Søndmøer er betydeliç

Qvantum Klipfisk, hvoraf en stor Deel tilforn

førtes til Bergen, med hvis Handlende de Sønd-

møerske Bønder omtrent stod isamme Slags Han-

delsforbindelse som Rordlændingene med Nord-

landshandlernn Denne Handel er imidlertid i

senere Aar for største Delen aldeles ophørt, hvortil

Grunden skal have været, at en stor Deel span-

ske Skibe i de senere Aar jevnlig er kommen til

Christiansund og Aalefund for at laste med Klip-

fisk, og at Bønderne derfor have foretrukket at

føre deres Varer til disse 0ved deres Hjem saa-

meget nærmere Stæder, hvor Prisen derhos, paa

Grund as Søgningen, har været temmelig god.

Men uagtet de Søndmøerske Bønder saaledes,

i det mindste for længere Tid have afbrudt deres

Forbindelse med de Bergenske Kjøbmænd, have

de dog ikke derfor tænkt paa at afbetale sin Gjeld

til disse, og flere Kjøbmænd skulle derfor entet

have forsøgt paa eller været betænkte paa, at lad(

deres Søndmøerske Gjeld indfordre. Den Sønd

møerske Handel kan derfor siges for største Deler

at være gaaen bort fra Bergen.

Da i de heromhandlede 5 Aar Torskefiskeri

erne heromkring have slaaet aldeles feil,i detTor

sken antages at være gaaen bort iFølge med Vaar

silden, hvisaarsag saagodtsom ingen Tilvirkninx

af Klipfisik i disseZ Aar har funden Sted iBerget

og dens Omegn, maa Klipfiskehandelen fra Bergei

i de nævnte 5 Aar siges saagodtsom udelukkend1

at være foregaaet med nordlandsk Klipfisk, hvora

det udskibede Qvantum i 1841 langt oversteeg d

øvrige Aars Export, som dog ogsaa har være

temmelig betydelig. — Den store Mængde af Fa1

tøier, som fra Bergen, Chrisiiansund og Tron

hjem have været udsendte, for at opkjøbeKlipfis

have ogsaa opdrevet Prisen paa denne Vare, sa
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at den i første Indkjøb har i Almindelighed væ-

ret betalt saa høit, at den kun sjelden og for

Enkelte har afgiver nogen Fordeel, imedens den

nok for Flere har medførr Tab. Antallet af de

spanske Skibe, som ere komne hertil for at hente

Klipfisk, har i de senere Aar heller ikke Værer storr.

De newfoundlandske Fiskerier have forøvrigt na-

turligviis en væsentlig Indflydelse paa Conjunc-

turen med Hensyn til norsk Klipfisk, og disse Fi-

skerier have saavidt vides i alle de nævnte ZAar

afgiver rigeligt Udbytte. De Forsøg, som tildeels

under Veiledning af den Mand, der ledsagede

afdøde Cand. theol. Stuwitz paa hans Reise til

Rewfoundland, hertillands ere blevne gjorte med

at tilvirke Klipfisk paa Rewfoundlandsk Maade,

have som bekjendt ikke ledet til noget Resultat,

og antages der nok i Almindelighed, at den nor-

ske Fisks Forskjellighed fra den newfoundlandske,

saavelsom climatiske og locale Forholde medføre,

at denne Tilvirkningsmaade hertillands vanskelig

vil kunne anvendes.

Rogn, der fremdeles alene udføres til franske

og spanske Havne, for at anvendes ved Sardel-

fiskeriet, har i Løbet af disse 5 Aar jevnlig

holdt stg i en Priis af 5 à 6 Spd., naar und-

tages et Par Gange da den har staaet lavere.

Da Torskefiskerierne i disse Aaringer have været

gode, og Qvanrireren af denne Vare derfor har

været temmelig betydelig, samt da Sardelfijkeris

erne ikke i noget af de nævnte Aar er gaaet stærkt

til, har denne Varesort, hvorpaa der Under mis-

lige Sardelfiskerier kan tabes betydeligt, ikke af-

giver nogen betydelig Fordeel. Tilførselen as Tran

har, paa Grund af Torskefiskeriernes Udfald, li-

geledes været jevn, men da der ogsaa med Hen-

syn til denne Vare gjælder, hvad der angaaende

deøvrige Rordlandske Producter ovenfor er an-

ført, nemlig at de betales for høit til Nordlæm

dingen, i hvilken Henseende kan bemærkes, at

Tranen har iGjennemsnit været betalt med 1251

13 Spd. pr. Tønde, og da denne Vare paa de

udenlandske Markedet har at concurrere med den

Tran, som kommer fra Sydsøen og Labrador,

hvor disse 5Aar have givet et jevntudbytre, har

nok Tranhandelen ikke i Gjennemsnit afgiver no-

get synderligt Overskud.

Hvad dens Samhandel med Landdistricterne

angaaer, da seer Stifter stg ikke istand til at med-

dele noget paa Talstørrelser grundet Resultat,

thi de Handlende, som have været anmodede om

i denne Henseende at meddele Oplysninger, have

ikke været at formaae til at meddele andet end

en høist summarisk Underretning, hvoraf saagodt-

som ingen Veiledning har været at erholde. At

forøvrigt Samhandelen med Landdistricrerne i de

sidste Aar er undergaaet en væsentlig-Forandring,

er utvivlsomt. Hvad saaledes angaaer Landdi-

stricternes Forfyning med Rødvendighedsvarer, som

hidtil foregik derved, at Bønderne hentede dem

hos Kjøbmanden, imod at de til denne leverede

de Varer de havde producerer', bemærkes, at ved

Havkanten paa forskjellige Steder ikke: ret- langt

fra Bergen nu er oprettet Handelssted.er, hvor

Bønderne kunne blive af med det meste af deres

Producter til Byens Priis, og hvor de tillige kunne

blive forsynede med der meste af hvad de behøve.

Hvad de længere bortliggende Egne betræffer, da

skeer Vareforsyningen for en ikke liden Deel der-

ved, ar Handelskarle og Jagteførere fra Landdi-

stricterne henvende stg directe til Commissionairerne,

ja det skal endog ikke være saa ganske sjelden, at

de saakaldte Kargadeurer, som aarlig reise til Ud-

lander, for at forhandle de herfra udskibede Varer,

medtage Varer directe fra Bønderne og atter igjen

directe forsyne dem med de udenlandske Varer

de tilrrænge, ligesom der ikke skal være uden Ex-

empel, at Qønderne, fornemmelig iden sydligste

Deel af Bergens Stift, hvor Sildefifkeriet, og det

paa Grund deraf mere og mere tiltagende Jagtebrug

skal have sar store Capitaler i Circularion, selv

lade exportere sin Sild directe til Udlandet, og

directe derfra lade stg forsyne med Kornvarer.

Paa Grund af disse med slere Omstændigheder

have de fleste af de saakaldte Bondehandlere tabt

den sstørste Deel af deres egentlige Bondehandel,

og have maattet gaae over til Speculationsham

delen, hvori de dog udentvivl ikke have faaet noget

Æqvivalent for den faste Handel de have tabt.

Efter alt hvad Stifter saaledes har rilladr stg un-

derdanigst at anføre, befinder den Bergenske Han-

delsstand sig udentvivl i en mindre god Stilling,

og Stifter antager, at Byen i de heromhandlede

5 Aar ere gaaer tilbage i Velstand. De ikke faa

Fallissementer, somi de senere Aar ere indrrufne

her i Staden, og den overordentlige lave-Priis,

hvori Eiendommene staae, idet der endogsaa er

vanskeligt at blive af med Handelseiendomme,

afgive, efter Stiftets Formening, herom et ube-

drageligt Vidnesbyrd. At Handelsloven i denne

Henseende har havt en skadelig Indflydelse, er

vistnok den almindelige Mening, og Beklagelsen

over den Forrykkelse i Handelsforholdene, som

denne Lov har medført, er baade lydelig og al-

mindelig; men Stifter vover dog ikke herom at

yttre nogen bestemt Formening, eftersom denne

Lov endnu har bestaaet saa kort, og det desuden

i sig selv er rimeligt, at en Lov, der gjør saaind-

gribende Forandringer i det Bestaaende, som den

17
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nævnve”,ttmaa, inden Forholdene have ordnet sig,

medføre Omvæltninger, som vistnok kunne være

beklagelige nok for dem, som derved tammes, men

om hvis-endelige Virkninger man neppe er beret-

tiget til for Tiden at fælde nogen afgjørende Dom.

At en større Tarvelighed burde gaae Haand i Haand

med en Tilbagegang i Velstand, synes vistnok at

være rimeligt; men dette er neppe Tilfældet, hvor-

imod Indførselen af og Afsætningen paa Luxus-

varer snarere maa ansees at være til- end aftager.

Antallet af dem, som drive Handel iBergens Bye,

vil forresten erfares af den Under Nr. 1 vedlagte

Tabexl.

5. Med Hensyn til Liflterierna

At Fiskerierne i Almindelighed have i det

heromhandlede Tidsrum afgiver et godt Udbytte,

er: allerede ovenfor bemærket. En ikke liden Deel

Handlende udrnste Fartøier til Fiskerierne, deels

til Lofoten for at indkjøbe Naasisk, som siden vir-

kes til Klipfisk, deels til Vaarsildefiskerierne, for

at indkjøbe fersk Sild, som de bringe her til Staden.

Lofotsexpeditionerne have, som ovenfor omhandlet,

neppe afgivet noget særdeles Udbytte. De, som

hertil Staden have indført fersk Vaarsild, have

ikke sjelden været heldige paa Grund as den Priis,

hvori denne Vare jevnlig har holdt sig, endskiønt

det dog nok ofte har været Tilfældet, at Vaar-

sllden har været betalt temmelig høit paa selve

Fiskestederne. Det har ogsaa været forsøgt at

udsende Fartøier paa Haakjerringfangst, men paa

Grund af det uheldige udfald af disse Expeditio-

ner, bleve de snart aldeles opgivne. Forøvrigt

er det i de senere Aar fremdeles bleven alminde-

ligere; at de Bergenske Handelsmænd have etab-

leret Sildesalterier paa Lehden i Nærheden af

de Steder, hvor Vaarsildefiskerierne nu i længere

Tid saagodtsom udelukkende ere slaaede til. Dette

har igjen bevirket, at det Parti Vaarsild, som i

selve Byen er bleven tilvirket, har været mindre,

hvorved en ikke ubetydelig Indtægt er gaaet tabt

for Arbeidstlassen i Bergen, men hvilket formeent-

lig ogsaa vil medføre, at der for Eftertiden vil

blive mindre Tilstrømmen til Byen af.Folk, hvor-

af til Slutning en ikke liden Deel er faldt Fat-

tigvæsenettil Byrd-e. At der i de stdste 5 Aar

ikke have været Torskesiskerier iDistricterne iNær-

heden afo-en, og at saaledes saagodtsom ingen

Klipsiskher er bleven tilvirket, er allerede tilforn

bemærket ligesom ogsaa, at der, naar undtages

i Aaret 1844, heller ikke i selve Byen har været

çtilvirket Sommersild til Handelsvare.

Vaarsildens Indførsel til Bergen vil forøv-

rigt fra Aaret”1849 erholde Lettelse derved, at den

Kongetiende som har været erlagt af den Sild,

som indkommer hertil, vil komme til at bortfalde,

i følge den desangaaende paa sidstafholdte Stor-

thing emanerede Lov, men til at faae hævet del

endnu, og det ikkun for Bergens Vedkommende

existerende Forbud imod at indføre mere end 60000

Stykker Vaarsild i et Fartøi, og hvilket Forbudi

Almindelighed ei ansees for gavnligt, er der, saa-

vidt vides, intet Skridt foretaget.

s'. Mled Hensyn til Skibsfarten.

De maadelige Konjuncturer for Skibsfarten

som allerede herskede iAarene 1839 og 1840 ere

fremdeles vedblevne i Aarene 1841-1844. De

mange Skibe, som under den overalt tiltagende

Concurrence allevegne byggedes, bevirkede en Fal-

den iFragternn som gjorde, at Skibsrehderiet

maatte ansees som saare lidet indbringende og det

hvad Bergenske Skibe angik oftere medførte Tab

end Gevinst. Skibsparter betales derforiHandel

og Vandel kun meget s1et. Dette maa imidlertid

ingenlunde tilskrives nogensomhelst Mangel ved

de Bergenske Skibe, thi de skulle tvertimod i en-

hver Henseende kunne udholde Concurrence med

udenlandske Skibe, hvilket bedst bevises derved, at

det i de senere Aar ikke er sjeldent at Bergenske

Skibe fragtes i Middelhavet til at føre Frugt, for-

nemmelig til St.Petersburg, i hvilken Fart man

allene anvender Fartøier, der-ere bekjendte som

Hurtigseilere. Disse for Fragtfarten saa mislige

Konjuncturer have udentvivl ogsaa været Aarsag

i, at der i Aarene 184432,- her iStaden ikkun har

været bygget 6 nye Skibe af tilsammen 441 Comw

mercelæsters Drægtighed. Paa lige Maade skal

man i de senere Aar være ophørt med Skibes

Bygning i Udlandet, og det er for en stor Deel

paa Grund deraf at Fragtfarten i 1845 har hæ-

vet stg ikke ubetydelig. Fornemmelig har manges

og gode Fragter været at erholde for Steenkul-

ladningeri Newcastle, hvorhen mange Fartøier

ere afgaaede endog iBallast. Men denne forbe-

drede Konjunctur skal strax have fremkaldt større

Byggelyst, og er der ved Skibsværsterne her i

Staden allerede i afvigte Aar paabegyndtdadskib

lige nye Fartøiers ngning, men, da de ikke bleve

fuldførte i 1845, vedkomme de, ligesom de flere

Skibe, hvis Bygning i indeværende Aar er paa-

begyndt, ikke nærværende Beretning. Naar und-

tages Fragterne for Emigranters Befordring til

Amerika, hvilke Fragter ikke have været faa, og

derhos gode for Fartøier som dertil have været

skikkede, have Fragterne herpaa Stedet forresten

kun høist sielden været synderlig gode, hvortil frem-

deles en afde væsentlige Aarsager er at søge deri,
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at slere hollandskeSkibe, paa deres Tour til Øster-

søen for derfra at hente Producter, anløbe Ber-

gen og medtage Sildeladninger, og at flere tildeels

meget store fremmede Skibe, som hertil ere frag-

tede med Salt fra Udlandet, hellere medtage Lad-

ninger herfra for billige Fragter,. end de gaae

tomme herfra.

n'. Med Ljensyn til Laandrærltødriften

At endeel Haandværk i Løbet af de sidste 5

Aar ere fremadskredne, er vistnok unægteligt.! Saa-

ledes staaer det Brød, Bagerne levere, aldeles ikke

tilbage for Udlandets. Ligeledes leveres der af

endeel Skræddere, Hattemagere og Blikkenslagere,

samt tildeels Skomagere, Snedkere og Malere

Arbeide, som skal kunne maales med det udenland-

ske. Men om den større Mængde af Haandvær-

kere kan det langtfra ialmindelighed siges, at

de have fulgt med Tiderne, hvorfor der i enhver

af de Professioner, som maa ansees for de vigtigste

og som derfor have de flesie Mestere og Svende,

gives særdeles mange, som ikkun levere maadeligt

Arbeide, imedens det ikkun er de Enkelte, der ud-

mærke stg ved Duelighed, som have den meste

Søgning, og som derfor slaae sig op.

Haandværksclassen iBergen kan derfor i

Almindelighed vistnok langtfra siges at være gaaen

fremad i Velstand. Den store Concurrence som

ogsaa iblandt Haandværkerne finder Sted, trykker

fremdeles de flesteHaandværk, i hvilken Henseende

det er tilstrækkeligt at paapege Bødkerhaandvær-

ket, som tæller 70 Mestere med 2135 Svende og 80

Drenge, Guldsmedhaandværket, som drives af 41

Mestere med 22 Svende, Skomagerhaandværket,

som har 207 Mestere med 100 Svende og 167

Drenge, og Snedkerhaandværket, som drives af

61 Mestere med 50 Svende og 77Drenge, hvor-

af det sees, at Forholdet i disse Professioner om-

trent er ligesaa ufordeelagtigt, som da Stiftet i

1841 afgav sin sidste underdanigste Indberetning.

Ligeledes sees det af Tabellen Nr. 1, at ved Ud-

gangen af Aaret 1845 udgjorde Summen af

samtlige Haandværksmestere i Bergen 720 og An-

tallet af Svendene 798.

Regner man nu som ovenfor paapeget,

at der i de fieste Pro”fessioner gives Enkelte som

trække den meste Søgning til flg, og tages det

endvidere i Betragtning, at Afsætningen til Nord-

landene og Landdistricterne i Bergens Stift, som

de meste Steder hvor der kan blive Spørgsmaal

om at afsætte Bergensk Haandværksarbeide, er

i Aftagende eftersom der etablerer sig flere og stere

Haandværkere af forskjellige Professioner omkring

paa Landet, saa vil det lettelig indsees at Haand-

værkernes Antal er for stort, og den indbyrdes

Concurrence for betydelig. Stifter tvivler derfor

ikke paa at den store Mængde Haandværkere maa

kjæmpe for det daglige Brød, og at de endog have

vanskeligt ved at fortjene det til deres ofte store

Familie, thi letsindige og tidlige Ægteskaber høre

desværre fremdeles til Dagens Ordeni Haand-

værksstand-en. Paa den anden Side er det des-

værre en Kjendsgjerning, at derhos Haandværks-

classen hersker formegen Luxus, og at der i dem

ne Borgerclasse ikke i Almindelighed iagttages

den Tarvelighed, som under de nærværende Om-

stændigheder er den eneste Betingelse for et no-

genledes taaleligt Udkomme. Af alle Professionie

ster skulle Bødkerne fremdeles være de, hvisKaar ere

mindst gode. Da imidlertid Fiskerierne i samtlige

5 Aar have været gode, maa Grunden hertil uden

Tvivl søges deri at Tilvirkningen afVaarstld alt

mere og mere drages hen paa Landet, hvor man

efter hvad der nu af Domstolene er antaget ikke

behøver at forsyne stg med Tønder fra de Ber-

genske Bød-kere.

Som en Omstæudighed, der væsentlig un-

derstøtter den Jndollents som desværre altfor ofte

findes hos Haandværksstanden, fortjener det og at

nævnes, at der nu ikke længere herpaa Stedet

existerer nogen offentlig Tegneskole, idet den Teg-

neskole som i flere Aar har beslaaet i Forbindelse

med det nyttige Selskab og senere med Kunstfor-

eningen, nu aldeles er indgaaet af Mangel paa

Resourcer, og at man saaledes aldeles har maattet

give slip paa her iStaden, ved BorgerskabsMeds

delelse til Haandværkere, at fordre Beviis for

Kyndighed iTegning. Hvormeget saadan Kyn-

dighed er fornøden for en stor Deel Professi"onister,

behøves neppe at omtales, og hvor beklageligt

det derfor er, at der ikke skal gives noget Middel

til at tvinge den vordende Haandværker til at

erhverve sig denne Kyndighed som han desværre

kun sjelden, uden et saadant Tvangsmiddel vil

tilegne sig i den fornødne Grad, er iøinefaldende.

Imidlertid maa det dog ikke lades ubemærket, at

Snedkerlanget har en egen Tegneskole, men”da den

ikke kan siges at være offentlig, er der desuagtet

ingen Adgang til at forlange, at Mester og Sven-

deprøvesiykker skulle forfærdiges efter Arbeidsteg-

ning, noget som i høieste Grad ansees for at

være gavnligt.

En i den senere Tid etableret Haandværks-

sorening, hvis Formaal er at udbrede større Dan-

nelse iblandtHaandværkerne og navnlig at aabne

lettere Adgang til igjennem udenlandske Tidsskrif-

ter at lære at kjende de Fremskridt, som de re-

spective Haandværk i Udlandet Have gjort, vil
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forhaabentlig ikke være ”uden gavnlig Indflydelser

i : Af nye Haandværkere vides ingen andre Ar-

te'r;- end Bundtmagere at være etablerede her i

Staden i Løbet af de heromhandlede 5 Aar.

6... Ll Ljeuseende til Labrilianlæg og Ziribsbyggeri.

De her i Staden værende Fabrik- og Indu-

strianlæg bestaae i 1 Blyhvidtsfabrih 3 Bogtryk-

kerier, 32 Bryggerier, 1 Cichorifabrik, 45 Garderier,

1- Haandgjerningsskole, 1 Iernsjøberi, 2Maltgjør'erier,

2 Møllebrug,.2 Skibsværfter, 2 Snuustobaksfabrik-

ker;.1Spinderi (T.orskegarnsspinderi), 1 Tobaksfabrik,

1"-Tugthuusfa·brik, 1 Tvangsarbeidsanstalt og 1

Ediksfabrik, hvilke Indretninger tilsammen syssel-

sætte 690 Mennesker, naar dertil henregnes Haand-

gjerningsskolens Elever, samt-Tugthuus- og Tvangs-

arbeidsanstaltsfangerne, hvilke tilsammen udgjøre

omtrent 440. Det vil af denne Opregning, som

er overeensstemmende med den vedlagte Tabel Nr.

3, naadigst erfares, at der nu ikke længere er uo-

getßBrændeviinsbrænderi i Drift her i Staden,

hvilket for en stor Deel har sin Grund deri, at

man„fornemmelig af Mangel paa techniske Kund-

skaber, ikke saae sig istand til at forbedre Appara-

ternes Indretning saameget, at Brændevinet kunde

leveres ligesaa billigt som det fra Østlandet hertil

indførte, hvilket endog havde Fragten at bære. Den-

n.e'Omstændighed har imidlertid i og for sig in-

genlunde formindsket Forbruget af Brændeviin her

paa Stedet, thi man oversvømmes her af denne

fordærvelige Vare fra de østlaudske Brænderier.

) Den stærke Forøgelse iBryggeriernes Antal

fortjene dernæst Opmærksomhed, og især da det

Øl, som nu leveres fra idetmindste en Deel af de

herværende Bryggerier, hvoraf forresten ingen dri-

ves iret stor Stiil, hvilket det ubetydelige Antal

af 50 Arbeidere i 32 Bryggerier noksom viser, er

særdeles godt, i alt Fald imod hvad det tilforn

har været, hvorfor der iAaret 1845 skal være af-

sat 260 Tønder Øl udenfor Byen. De mindre

heldige Conjuncturer hvorunder Handelen som alle-

rede bemærket for Tiden trykkes,' har forøvrigt,

som rimeligt vakt Ønsket hos Flere om at kunne

anvende sine Midler til anden Bedrift, og derved

aabne sig Erhvervskilder, som mindre ere udsatte

for den Ustadighed, som Handelen er, og nødvendig-

viis maavære underkastet. Dette har bevirket, at

der i Tidsrummets Løb ere oprettede 1 Blyhvidts-

fabrik, 1 Ierustøberi, 1 Spinderi og 1 Ediksfa-

brik.- Blyhvidts- og Ediksfabt'ikken staae iForbim

delse-med hinanden, da Edike udgjør en væsentlig

Bestanddeeljaf Blyhvidt. 4 Da der af begge disse

Artikler forbruges ikke ubetydeligt, maatte deslige

Indretninger vistnok kunne svare Regning, naar

Bergens By.

1Pivducterne kunde leveres ligesaagode og ligesaa

billige, som Udlandets, men-dette er, idetmindste

hvad Prisen angaaer, neppe Tilfældet, da Arbeids-

lønnen her paa Stedet er særdeles høi, hvortil

kommer, at der almindeligviis maa gaae lang Tid

hen inden indenlandske Producter kunne erhverve

Meningen for sig. Da Staten endogsaa i dette

Mellemrum almindeligviis ei vil yde deslige Ind-

retninger nogen særdeles Begunstigelse, og da navn-

lig en afEieren af den nævnte Ediks- og Blyhvidtse

fabrik indgiven underdanigsi Ansøgning om Frika-

gelse for at erlægge Indførselstold af det Qvam

rum Spiritus, han behøver til Edikstilvirkningen,

ikke naadigst er indvilget, skal de nævnte Fabrikker

ikke give Eieren det Udbytte, at deres Drift kan

svare Regning, hvorfor de sandsynligviis ville bli-

Ve nedlagte, hvilket allerede for Alvor skal være

paatænkt.

Ierustøberiet er endnu saa nyt, og har i den

Tid, hvori det har bestaaet, havt saa mange Van-

skeligheder at kjæmpe med, navnlig forsaavidt det

har været vanskeligt at faae duelige Arbeidere, idet-

mindste her paa Stedet, at der ikke endnu lader

sig fælde nogen Dom om hvorvidt det vil kunne

sutinere sig. Det Arbeide som nu leveres, skal

være baade ret godt og smukt, men da der-af

slige Fabricata indføres ei ubetydeligt fra andre

Stedet, og da Afsætniugen vel i det Væsentlige

vil være indskrænket til Bergens By o'g Landvi-

stricterne i Bergens Stift, turde det vel være et

Spørgsmaal, om denne Indretning i Længden vil

kunne svare Regning. Det til Spinderiet fra Eng-

land anskaffede Maskineri skal være meget skjønt

og hensigtsmæssigt, og da der for det Product,

som der tilvirkes, nemlig Traad til Sildenod og

Torskegarn, haves et særdeles Brug, turde det være

at haabe at denne Indretning, som forøvrigt ogsaa

er ganske ny, vil komme til at staae sig, saalænge

der leveres saa gode Varer, som Tilfældet hidtil

har -været. Iden vistnok ei lange Tid, hvori Spin-

deriet har bestaaet, skal det have været i stadig

Drift, for at kunne fyldestgjøre de gjorte Bestil-

linger. '

De saaledes gjorte Indretninger vise vistnok

ikke noget stort Fremskridt, men de vise en Ten-

dents i denne Retning, som med Tiden turde bære

gode Frugter, hvorhos det fortjener at erindres,

at der iOmegnen ere i de seneste Aar gjorte flere

tildeels større Fabrikaulæg for Regning af Ind-

vaanerne her i Staden, men hvorom Deres Ma-

jestæt fra vedkommende Amtmand vil erholde uær-

mere Oplysninger.

Hvad in4 Species Skibsbyggeriet angaaer, da

er dette allerede omhandlet, da der ovenfor var
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Tale om Skibsfarten, og hvor det o-plyst.es, atder

i Aarene 18371,- her iStaden ikkun har Værer byg-

get 6 nye Skibe tilsammen af 441 Commercelæsters

Drægtighed — cfr. Tabellen Nr. 2 Imidlertid

maa det bemærkes at deriLaxevaag, under Nord-

hordlehns Jurisdiction men ganske tæt ved Byen,

gives 2 Skibsværfter, hvoraf dog det ene først

for et Par Aar siden er traadt i Virksomhed, og

hvor der har været bygget adskillige nye Skibe.

Tillige gives der i Alvøen, omtrent 2 Mile fra

Bergen, etSkibsværft hvor der ogsaa er bygget

nye Skibe og hvor der udføres meget Reparations-

arbeide. Søgningen til disse ndenbyes Værst-er

er udentvivl ikke ubetydelig tiltaget af den Grund

at de, idetmindste det ene iLaxevaag, og det i

Alvøen, ere fri for at svare Afgift til de Søfa-

rendes Fattighuus iBergen, som for et Par Sec-

ler siden er tilstaaet Monopolium paa at have

Skibsværft iByen. Dette Monopolinm har man

vistnok villet udstrække til ogsaa at gjælde Omeg-

nen, og har navnlig Eieren af det ældre Værst

i Laxevaag maattet betale Afgift til Fattighuset

indtil for nogle Aar siden, da han hermed op-

hørte, i hvilken Anledning der er reist Sag imod

ham som dog endnu ikke af Høiesteret er paa-

kjendt, men hvis Udfald vist ikke vil være uden

Indflydelse paa Skibsbyggerierne i selve Byen.

1. A Henseende til Jordbrug.

Den til Byen hørende saakaldte Tagemark

ere de eneste Jorder som kunne siges at være hen-

hørende til Byen, endskiønt de neppe kan kaldes

Jorder, da det meste af dem bestaaer iFjeldstræk-

ninger paa det saakaldte Fløifjeld, som hidtil mest

har været udleiet til Havnegang, hvortil de nær-

mest under Fjeldet boende ogsaa have Ret til at

benytte disse Strækninger for sine Kreature. Iøv-

rigt er bemeldteTagemarknu for størstedelen over-”3

gaaet til private Eiere, som deraf svare enube-

tydelig aarlig Afgift, og forresten bortforpagtet

deels paa Aaremaal og deels paa L-i·vstid,sshvilker?

har havt til Følge at temmelig store Stræknin;"""

geropad Fløifjeldet nu ere opdyrkede til Engmark,3

noget, som er til særdeles Forskjønnelse for Byen.

At Havevæsenet i Løbet af de 5 Aar,hvorom

her handles, er gaaet betydelig fremad,'antager-'

Stifter for afgjort, og saavel medHensyn hertil;

som fordi man”ogsaa i Byens-:nær-mere4--Omegnck

er begyndt at lægge Vind paa ent”èbedreè'kJordr'è-

dyrkning og Gjødning, beklages det almindelig-at-

der fra Havnevæsenet, som, saavidt vides, umid--

delbart sorterer under Regjeringens Marinedepares

tement, ikke gjøres en hensigtsmæssigere Anvendelse

af det meget Gjødningsstof, som nu af Havnevæ-'

senet besørges udkastet paa Dybet, uden at kom--

me til den mindste Nytte.

F. A eHenseende til Tilstanden i Almindelighed-

Til Oplysning herom er det ved Deres Ma-

jestæts naadigste Resolutioner af 23de Dccember

1839 og 6te Mai 1840 befalet at der skal frem.

lægges:

1) Tabel over de i Bergens By i hvert af

de stdstforløbne 5Aar thinglæste og aflæsteGjelds-:

breve og Skifteudlæg, hvorved Pant er giveti

faste Eiendomme, over afhændede faste Eiendom-'

me og afholdteExecutions- og Udpantningsforrete

ningers Antal og Beløb, hvilken Tabel under-'

danigst vedlægges under Nr. 3. Af denne Ta-

bel, naar den sammenlignes med Resultaterne for

Aarene 1836-1840 vil det sees i hvilket Forhold

disse Aar i de nævnte Henseender have staaet til

det nærmest foregaaende Qvinqvenniunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1836-4840. 1841-1845.

Aijeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant for alle 5 Aar . 787,504 Spd. 931,396 Spd.

et givet i faste Eiendomme, et thinglæst - 0 Gjennemsnit . . 157,501 Spd. 186,279 Spd.;.

Af ovennævnte Arter af Panteheftelser aflæste —s-or alle 5 Aar . 630,303 Spd. 754,917 Spd.

Gjennemsnit . 126,061 Spd. 150,983 Spd.

Af faste Eiendomme afhændet . . . . . . . for alle 5 Aar . 762,907 Spd. 797,613 Spd.

Gjennemsnit . . 152,581 Spd. 159,523 Spd.'

Antal ei opgivet. , 762.

Af Erecutionsforretninger for Gjeld og Ud- for alle 5 Aar . 85,333 Spd. 159,224 Spd.

Panrninger er afholdt ' ' ' - - ' - ' ' ' ' Gjennemsnit . . 17,066 Spd. 31,845 Spd.

Antal . . . . . 14,519. i 14,538. — 
L Af denne sammenlignende Tabel sees det at

otal- og Gjennemsnitsværdierne af de i Aarene

184-31- solgte faste Eiendomme omtrent ere lige med

 

  
disse Værdier for Aarene 1833. Naar der imid-

lertid dog i det først anførte O.vinqvennium9er

solgt for et større Beløb end i det sidsta'nførte, saa
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kunde idettessynrs at staae iModsætning til, hvad

Stiftet ovenfor har ytret„. med Hensyn til den

lave Priis, hvori saste Eiendomme for Tiden staae

her i Staden-- Dette maa udentvivl have sin

Grund deraf at større Antal Eiendomme er solgt

i Aarene 1841-4845 end i de foregaaende5 Aar,

men ingenlunde inogen forbedret Conjunctur, thi

det er en Kjendsgjerning, at de faste Eiendomme

her i Staden i de seneste Aar ere sjunkne saame-

get i Værdi-, at man ved at udlaane Penge paa

Pant, maa iagttage den største Forsigtighed, og

at man, nemlig med Hensyn til Udlaan af of-

fentlige Midler-iEiendo,mme, tager iBetænkning

at gaae høiere end til de ZParter af deres Brand-

assurancesum, fordi man under de nærværende

Conjunctnrer ikke vover ubetinget at fæste Lid til

Værditarationerna At Gjennemsnittet af de Be-

løb hvorfor der er gjort Execution eller Udpant-

ning er nærved det dobbelte imod hvad det var

i 18513 imedens Forretningernes Antal omtrent

er det- samme, er ogsaa mærkeligt.

2) Opgave over Størrelsen af 1 Aars Løn

for en Tjenestekarl og Tjenestepige, samt den al-

mindelige Dagløn for en simpel Haandarbeider.

I denne Anledning er det opgivet, at den aarlige

Løn forhen Tjenestekarl varierer almindelig fra 25

Stok-. for en ung 'H:nusd:reng, Byløber eller Vi-

serdreng, indtil 70 Syd. for· en duelig skrivkym

digcontoirskDrenÖ der forstaaer sig paa Behand-

lingen as Fiskevarer, og kan anbetroes Varers

Modtagelse øgUdle-vering,- og som, naar paafør-

jdres, er forbunden at arbeide i Stevnerne og un-

der Sildesisket langt udover-' den almindelige Ar-

beidstid, samt viser Kraft og Dristighed under Ar-

beidet. Det farmenes derfor at Gjennemsnittet

for et Aars Løn for en Tjenestekarl, Kudsk eller

Handelsdreng maa kunne ansættes til circa 40

Spd-.. iBetragtning af at de ringere Lønninger

ere flere i Antal end de høiere.

Den aarlige Løn for en Tjenestepige varierer

fra 10 til 16 Spd. efter Tyendets Duelighed og

Huusbondsfolkenes Kaar.

Den almindelige Dagsløn for en simpel Haand-

arbeider eller saakaldet Sjouer, som ikke egentlig

tilhører nogen Profession eller noget Laug, varie-

rer fra 44. Skill. pr. Dag for det lettere Arbei-

de og den slettere Aarstid; til? '72 Skill., for Ar-

beide der udfordrer enten mere Duelighed eller større

Færdighed i Brugen af Dixelem eller større An-

strængelser, saasom i den travleste Tid af Stev-

nerne og Sildefisket, hvor desuden imellem Arbei-

derne Concurrencen er mindre, saavelsom for saa-

dant der lønnes ikke-pr. Dag-,- men i Forhold til

Arbeidets Mængde efter Tøndetalxog deslige. De

saakaldte Stokfisksjouere, der, om de ville, kunne,

ved Hjælp af Pauser i Arbeidet under Fiskens Stub-

ning, arbeide et eller flere Døgn rundt, betales

med 60 Skill. pr. Dag og ligesaameget pr. Rat.

Det formenes derfor at kunne antages, at den

almindelige Dagløn for en simpel Haandarbeider

gjennemsnitsviis udgjør 60 Skill. pr. Dag, hvil-

ket er det høieste, man kan regne for Huus- og

Skibstømmermænd, som have stadigtArbeide. At

denne Arbeidsløn som allerede tilforn bemærket er

for høi, og at den, navnlig under de nuværende

mislige Consuncturer er aldeles uforholdsmæssig,

har længe været Gjenstand for almindelig Mis-

nøie, men det har, uagtet gjentagne Forsøgi den-

ne Henseende, fornemmelig med Hensyn til Stok-

fiskesjoueres Dagsløn, have været gjorte, ikke villet

lykkes at faae Arbeidslønnen nedsat. Efter den

betydelige Indtægt som igjennem denne høie Dag-

løn og det meget Arbeide, som, selv efterat en

stor Deel af Vaarsilden tilvirkes udenfor Bergens

By, tilslyder Arbeidsklassen, skulde man vistnok

være berettiget til atvente, at denneKlasses Kaar

maatte være gode, men dette er neppe i Almin-

delighed Tilfældet, hvilket vel maa tilskrives en

mindre fornuftig Anvendelse af det Fortjente, og

navnlig en altfor stor Nydelse af Brændeviin,

hvortil desværre en stor Deel af Arbeidsklassen

er henfalden. Vel skal der idenne Henseende spo-

res Tegn til en Retning til det Bedre, hvortil de

Anskuelser som igjennem den oprettede Maadeholds- 1

selskab søges udbredte, og den priselige Skik, somj

hos flere Handlende skal være indført, ei at skjænke

deres Arbeidere Brændeviin, vel væsentlig maa

bidrage, men disse og lignende Bestræbelser, som

vel tør haabes med Tiden at ville bære gode

Frugter, ere endnu for nye til at det skulde være

at vente, at man deraf allerede nu skulde kunne

spore store Resultater.

At Antallet af Trakteurer, Marketentere og

Værtshuusholdere er 56, hvis største Næring be-

staae i Brændeviinsudskiænken, er derhos langt-

sra noget glædeligt Tegn, men det tør vel ikke

ansees som noget ugrundet Haab, at den nye

emanerede Lov om Brændeviinssalg og Udskjæn-.

ken vil for endeel raade Bod paa detOnde, som

afstedkommes ved den Fristelse som for Almues-

manden ligger deri, at han, hvor han færdes,

finder en Brændeviinskippe, hvori han saaat sige

uvilkaarlig lokkes ind, om det end ikke saa lige

var hans Forsæt at søge den.

3) Milelængden af Districtets med Hjulred-

skab fremkommelige Veie ec.

J denne Henseende bemærkes underdanigst,

at de Veie som gaae over Byens Grund, og hvis
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Vedligeholdelse paahviler den, indskrænke sig til:

fra Stadsporten til den saakaldte Bom 400 Alen,

- Stolen-til Sandvigen . . . 900 —

-Vadskerelvgaden over Sydnæshau-

gen. . . . . . .1760 —

hvilke Veistykker allerede tilforn vare og fremdeles

holdes i god Stand. Til Anlæg af flere Veie

paa Byens Grund vides der ikke at være Anled-

ning. Den imange Henseender saa høist ønskelige

Bro over den saakaldte Nygaardsstrøm, og om

hvis Tilveiebringelse Ved Actietegning man havde

Haab, efterat Staten til Marinens Brug havde

tilkjøbt sig den saakaldte Nygaardsholm, vil des-

værre sor det første nok ikke komme istand, paa

Grund af den Modvillighed, som fra alle de til-

grændsende Naboer vises imod dette Anlæg.

Sparebankens eiende Capital var ved Udgangen af 1841 . . . . . . . .

— — — , —

ila-

— —

ß

- - -

— i — — —

- , — 1 - — -

Detvil heraf sees at Sparebanken paa tem-

melig langt nær ei har kunnet gjøre sin Capital

frugtbringende, og saavel derfor, som for at brin-

ge denne Indretning nærmere tilbage til det Øie-

med, hvori den egentlig er indrettet, nemlig at

tjene til Depot for egentlige Sparepenge, og ei

for større Capitaler, er det nu besluttet, at ingen

Indskyder kan indsætte mere i Banken end 50

Spd. aarlig. Indtil Aaret 1844 kunde der ugem-

lig indskydes indtil 25 Spd. og fra sidstmeldte

Aars Udgang indtil 100 Spd. aarlig. Da det

nu synes at have viist sig, at Sparebaukens Mid-

ler ei kunne faaes udlaante paa Vexler og Vexel-

obligationer, er det derhos bestemt at endeel af

Bankens Penge skal kunne udlaanes mod Pant i

faste Eiendomme.

Af private Assuranceselskaber har Bergen nu

2de, nemlig det Norske Brandassuranceselskab paa

Varer og Effecter samt det Bergenske Søassuram

ceselskab.

Til Oplysning om Brandassuranceselskabets

Status vedlægges underdanigst en Extract af Regn-

skabet for 1845, hvoraf Selskabets Fond og dets

Udgifter vil kunne sees. Efter Selskabets Oetroi

af 31te December 1838, bestod dets oprindelige Fond

af 52,900 Spd. inddeele i 529 Actier, hver paa

100 Spd., men ved en Generalforsamling i 1840

Zestemtes det, at Fondet skulde forøges indtil et

Indskydernes Tilgodehavende var ved Udgangen af 1841 . . .

-

Antal ved Udgangen af 1841 . . . . . . .

,

,
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Paa dette, som det meest beleiligeZSted, troer

Stifter at burde bemærke at Brolægningsvæsenet

her i Staden i 1de senere Aar har gjort betydeli-

ge Fremskridt, og at der fra Communens Side

er gjort ei ubetydelige Opofrelser for at faa idet-

mindste Hovedgaderne paany brolagt-: med hugne

Stene, hvilket nu næsten er fuldført.

4) Opgave over de iDistrictet værende Spa-

rebanker samt private Brand- og andre Assuran-

ceindretninger og deres Status.

I denne Anledning tillader Stiftet sig næst

at vedlægge Afskrifter af Bergens Sparebanks

Status for 1845, med Hensyn til denne Indret-

ning underdanigst at bemærke:

17,052 Spd. 71ß.

1845 . . . . . . 36,273 — 6 -

. 343,246 — 68 -

— ' 1845.. . . 634,678 — 107 -

4,696.

1845 . . . . . . . . 9,043.

— - — -1842 4,180 Spd.

— - — - 1845 75,922 — 67 ß.

Beløb af 100,000 Spd. saaledes at der skulde kun-

ne subskriberes for 471 nye Actier Som den

hosfølgeude Tabel nærmere vil udvise, er deri

Aarene 184-ß-udbetaltiSkadeserstatninger tilsam-

men 27,5795 Spd. 68 ß. og til Interessenterne

tilsammen 18,233 Spd. 40 ß. hvilket dog kun er for

Aarene 1843-1845, da der i Aarene 1841 og 1842

intet kunde udbetales til Actieeierne paa Grund af

de Tab, Selskabet havde ved Ildebranden i Trønd-

hjem. Af samme Tabel sees det endvidere, at det

Beløb, hvorpaa der hos Selskabet har været teg-

net Assurance, har været i stadigt Tiltagende.

Ifølge Planen for Soassuranceselskabet af

19de Mai 1845 bestaaer dets Fond af 120,000

Spd. fordeelt ”'i 240 Actier a 500 Spd. Af den

- medfølgende Tabel sees det, at der fra Selskabet

traadte i Virksomhed, hvilket skede den 1ste Iuni

1845, indtil Regnskabsaarets Udløb den 28de Fe-

bruar d. A., har været tegnet Assurance for et

Beløb af 450,438 Spd.., hvilket formeentlig maa

ansees for at være temmelig betydeligt, da Sel-

skabet er saa nyt, og da det ikke er at vente, at

man, førend nogen Tid medgaaer vil afbryde de

gamle Forbindelser, hvori man har staaet til de

udenlandske Assuranceselskaber.

De udbetalte Erstatninger have udgjort 6,428

Spd. 63 ß. hvori rigtignok er indbefattet Restam

eegodtgjørelser, hvilke dog nok ei kan have været
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betydelige, og Selskabet har saaledes ei havt ube-

tstydelige Tab i den korte Tid, hvori det har be-

:si:aae;tt,—zlnen:·detmaa tillige bemærkes at den sidst-

forløbne Vinter var usædvanlig stormfuld.

Af Jndretningereller Foreninger der ikke spe-

cieltomhandles i den Kongelige Resolution af 25de

December 1839, troer Stifter derhos underdanigst

at burde paapege:

Liet Bergenske Maste-am Denne storartede

og”forsaavidt den er kommen isiand ved private

Folks ualmindelige og ufortrødne Flid og Udhol-

.,de-n'l)e:d,· høist mærkelige Indretning, har efter et

Middeltal for Aarene 18353- havt et aarligt Antal

af 365 Medlemmer, der hver have yder en Con-

tingentaf1 Spd. Denne Contingent, hvoraf imid-

lertid stedse en ikke saa liden Deel har været uer-

holdelig, samt en aarlig Understøttelse sior 100 Spd.,

som erholdtes af Oplysningsvæsenets Fond indtil

1ste Juli 1842, men fra den Tid af Statskassen,

og ”som fra 1ste Juli 1845 er forhøiet til 400 Spd.

om Aaret, har aarlig udgjort Musæets ordinaire

Jntrader, hvoraf samtlige dets Udgifter have væ-

ret udredede. X

Desuagtet ere Samlingerne paa forskjellig Maa-

de siden Udgangen af 1840 blevne betydelig forø-

gede, navnlig ved Gaver, ved Bytninger med uden-

landske.Samlinger, endog i Rio Janeiro og New-

jork, vedJndkjøb af enkelte ønskelige Gjenstande og

endelig derved, at nogle af Directionens Medlem-

mer paa Reiser inden Stiftets Grændser have op-

søgt og indsamlet et betydeligt Antal af Fiske og

lavere Sødyr, hvoriblandt flere sjeldne og høist mær-

kelige, ja endog nogle forhen ubeskrevne.

Navnlig er siden Udgangen af 1840 Samlin-

gen af de i Spiritus opbevarede Fiske og andre

Dyr forøget fra 804 til omtrent 2000 Glasse, den

ethnographiske Samling fra 100 til 150 Nummere

og Skeletsamlingen fra 6”7 til 152 Nummere, hvor-

hos de øvrige Samlinger ligeledes have havt en

meget betydelig Tilvext. Musæets Samlinger ere

derfor nu, efterat det ikkun har bestaaet inoget

over 2 Decennier, opvoxede til et forbausende Om-

fang, og de skulle efter Videnskabsmænds desan-

gaaende offentlig udtalte Formening, indeholde man-

ge mærkelige og for adskillige Kundskabsgrene sær-

deles vigtige Gjen-stande.

Af det antiqvariske Tidsskrift Urda som Di-

rectio·nen,- udgiver, er til nærværende Tid udkom-

1net.2Bind, hvert i4 Heftety af hvilke ikkun 2det

Binds 3die og 4de Hefte i det omhandlede Tids-

rum ere udgivne.

' Med Forfattelse af Cataloger over Musæets

Samlinger har Directionen saavidt densTid har

tilladt det været sysselsat, men ved Hjælp af den

Musæet fra 1ste Juli 1845 bevilgede forøgede-Un-

derstøttelse af Statskassen har Directionen nu an--

taget en Conservator og Præparator, der, ligesom

han skal have det fornødne Tilsyn med de iSaun

lingerne værende Gjenstandes Vedligeholdelse og

indkommende Sagers Tilberedning og Ordning,

vil blive paalagt at fortsætte og udarbeide Catalo-

ger over alt det Jndsamlede. Det vil saaledes naa-

digst erfares at Bergens Musæum er i stadig og

ønskelig Fremvext, og Stifter har troet ikke at

burde undlade herved at udtale sin Erkjendelse af,

at Direcrionen fremdeles ikke har sparer Tid eller

Møie, for endog blot med de ringe Midler den

indtil Midten af forrige Aar har havt til sin Raa-

dighed, efterhaanden at bringe denne i sit Slags

for Bergen egne Indretning sir Formaal nærmere

og nærmere imøde. 1

Biergene Tegnesitole har ikkun bestaaet i det

første Aar af det her omhandlede Tidsrum, da den

havde 26 Elever hvoraf 17 Gratister, men siden

har denne for Haandværksklassens Dannelse saa

vigtige Indretning som oven paapeget, ei været i

Virksomhed, hvilket er meget at beklage.

Liet nyttige Selskab har iGjennemsnit havt

32 Medlemmer aarlig, som erlagde iContingent 3

Spd. aarlig i Aarene 1841-1843, men 2 Spd.

iAarene 1844 og 1845. Foruden den aarlige Con-

tingent har Selskabet en stadig Jndtægt af 189

Spd. bestaaende i Leie af Locale til Sparebanken

samt Renter af et af afdøde ConsulWollert Konow

oprettet Legat, stort 1000 Spd., foruden af nogle

Pantelaan og Sparebankindskud, hvorhos Selska-

bet endvidere i Aarene 183-71- har havt et Over-

skud af Menbelmagasinet fra 13 Spd. 53 ß. ti

32 Spd. 1 ß., hvorimod dette Magasin for 184

gav en Underballance af 15 Spd.

Selskabet har Uddeelt Præmier:

i 1841 til 11 Personer med 62 Spd. 60 ß.

   

  

   
   

 

   

 

  

 

i 1842 - 6 — - 35 — 96 -

i 1843 - 9 — - 46 — 60 -

i 1844- - 10 — - 57 — 36 -

i 1845 - 3 — - 17 — 96 -

Efter stdste Aars Regnskab eiede Selskabet

4,277 Spd.- 64 ß. indbefattet Selskabets Huus,

som i Brandkassen er assureret for 2,100 Spd.

Det ovenmeldte i Forbindelse med dette Selskab

værende LUeubelmagasin har i 183,3- udsolgt Haand

værksarbeider for ialt 13,899 Spd. 45 ß. eller

Gjennemsnit for 2,779 Spd. 105 ß. aarligen. I

Aarene 1.83-9; afsattes for et Beløb af 15,848 Spd. 90s

Missiotløforeniugen stiftedes is1842 med 31

af Byens Indvaanere ifølge Opfordring fra Mis

sionairen Pastor Schreuder. Medlemmernes Anta

har været i 1842 71, i 1843 113, i 1844 163
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i 1845 246, og Indtægterne, der bestaae af Con-

tingenter og frivillige Gaver, udgjorde i 1843128

Spd., i1844 214 Spd., i1845 422 Spd.78:j4 ß„

hvoraf det sees at Interessen for dette Anliggende

er i stadig Fremskriden, De indkomne Beløb ere

hidindtil hovedsagelig blevne anvendte som Bidrag

til Pastor Schreuders Mission i Afrika.

Milladeholdsforeningen, som ved 1840 Aars

Udgang tællede 140 Medlemmer, havde ved 1845

Aars Udgang 262. I sidstmeldte Aar vare ialt

indmeldte 309, hvoraf igjen udmeldt, for Overtræ-

delse Udslettede eller døde 47. Ogsaa denne Fore-

ning synes at berettige tilForhaabninger i Fremtiden.

Det i Beretningen for 18ZZ ommeldteBør-

ueasyl har i det her omhandlede Tidsrum været

i Virksomhed, og der har vundet forrjentAnerkjem

delse hos den simplere Klasse, som har funden sig

vel tjent med at kunne sætte sine smaa Børn der-

hen imedens Forældrene ere paa Arbeide. Asyler

har saaledes stadig værer besøgt af 120 til 150

Børn daglig, og har Betalingen været 2 ß. dag-

lig for hvert Barn, der erholder Spise i Asylet

og 1 ß. for hvert Barn, som der blot søger Til-

slugt og passende Sysselsættelse. Asyler begyndte

med en Capital af omtrent 100 Spd. som ved

1844 Aars Udgang var forøget til 2,056 Spd.,

hvilken Forøgelse væsentligsi er bevirket derved, at

det herværende saakaldte harmoniske Selskab ved

sin Opløsning skjænkede til Asyler Overskudet af

Selskabers Huus og Jnventarium, omtrent 800

Spd. Man har forøvrigt været betænkt paa at

faae nok et Asyl oprettet og til den Ende ansøgt

om at faae en Understøttelse aarlig af Sparebam

kens Overskud, men paa en saadan Understøttelse

vilde man for Tiden ikke gaae ind.

Angaaende Emigratiouen til Amerika troer

Stiftet, da den vistnok fortjener almindelig Op-

mærksomhed, at burde oplyse at i 1841 og 1842

afgik herfra ingen Emigrantskibe til Amerika, hvori-

mod der herfra afgik:

i 1843 3 Skibe af tilsammen 229317 Commercelæsters Drægrighedmed 219 Emigranter,

i 1844 4 - - -- 557793-

i 1845 4- — - -- 427

Antallet af de Personer som herfra have væ-

ret meddeelt Pas til Amerika har været:

i 1843 32 Voxne og 22 Børn,

i1844 6 —

i 1845 37 — - 37 —

Sluttelig troer Stifter underdanigst at burde be-

røre Byens Fattigvæsem skjøntdervistnok fremviser en

meget mørk Side. Almisselemmernes Antal er nemlig

ligesom Fattigskatren stigende i en betænkelig Grad.

Vistnok er det et ikke ubetydeligt Fremskridt

til det Bedre at en Bespiisningsindretning nu er

indrettet ligesom en Tvangsarbeidsansialr, hvorved

Fattigbestyrelsen sættes istand til at skaffe de Far-

tige Arbeide og Føde', uden at behøve at give dem

Bidrag i Penge, som kun altfor sjelden anvendes

paa en hensigtsmæssig Maade. Men naar Fare

tigskatten desuagtet, og uagrerder vistnok vises til-

børlig Strænghed med Uddelelsen af Fattigunder-

støttelsen, dog tager til saaledes at den nu er op-

stegen til 21,000 Spd. og skal kunne ventes at

ville blive høiere, saa viser dette at Pauperismen

er bestandig iTiltagende, uanseet de mange offent-

lige Stiftelser som findes i Bergen, hvor fattige

Folk, men som ei ere Almisselemmer, faae Huusly

og Varme og tildeels Understøttelse iPenge, samt

de mange Legater, hvis Renter uddeles til Træn-

gende. Et af afdøde Commerceraad Braage og

Bergens Stift den öte August 1846.

— — ,

- 476 —

442 -

Frue samt Conrad Ameln oprettet Legat, som eier

over 30,000 Spd., hvis Renter skulle tilfaldetræm

gende Personer i Bergen, er traadt i Virksomhed

i det her omhandlede Tidsrum, men Renterne ville

ei kunne disponeres førend efterhaanden som etvist

Antal Personer, der efter Legatopretrernes Bestenn

melse for deres Levetid skulle nyde godt af dette

Legat, bortdø.

Efter alt hvad Stifter hartilladt sig saaledes

underdanigst at anføre, kan det vist ikke siges at

Bergen i det Tidsrum nærværende Beretning om-

fatter, er skredet fremad i Velstand, hvorimod det

desværre meget mere maa antages at den er gaaen

tilbage. Sligt indtræffer imidlertid i Handelsstæ-

dernes Historie ikke sjelden, men det har tillige of-

tere viist sig, at Handelslykkens Omskiftelighed in-

deholder Lærdomme som have været rige paa go-

de Frugter for Fremtiden, og man er under den

unægtelig fremadskridende Oplysning og Religiøsi-

ret ikke uberettiget til det Haab, at de nærings-

drivende Klasser ville, enhver efter sin Stand og

sin Evne, indrette sin Virksomhed saaledes, at den

kan blive til Gavn for den Enkelte som for det

Hele, og at Byen da med Forsynets Bistand og

naar Virksomhed understøttes af hensigtsmæssige

Love vil atter komme til at skride fremad, og idet-

mindste nærme sig til det Standpunkt, den i mer-

canrilsk Henseende engang har indtaget.

Underdanigst

Hagerup.
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Til Kongen!

(8-

48 Overeensstemmelse med Deres Majestæts naa-

digste Resolution af 23de December 18391) har jeg

herved underdanigst den Ære at afgive

Beretning

otu Rordre Bergenhuus Amtsdistricts oeconomiske

Forfatning ved Udgangen af Aaret 1845.

1. Om Lord-draget.

Iordbruget staaer i dette District paa et me-

get lavt Trin, og noget betydeligt Fremskridt an-

tages ikke at have fundet Sted i den Periode, hvor-

om nærværende underdanigste Beretning handler.

Aarsagen hertil maa formeentlig søges deels

i de locale og climatiske Forholde, deels deri, at

Sandsen for en forbedret Iorddyrkning, hvilket vel

igjen for en stor Deel maa tilskrives Districtets

isolerede Beliggenhed, hidtil ikke er bleven tilstræk-

keligen vakt.

Høie Fjelde indslutte og gjennemskjære Di-

strictet, og levne paa mange Steder kun en smal

Iordstrimmel langs Fjordene tilovers for Dyrkning,

og deraf maa da den største Deel stadigen anven-

des til Kornsæd, medens det fornødne Qvægfoder

tildeels hentes fra Fjeldene. Paa saadanne Ste-

der kan derfor et ordentligt Vexelbrug ikke vel sin-

de Sted.

En stor Deel afDistrictet, især de indre Dele

af Sogn, lide i Regelen hvert Aar af Tørke, uden

at Iordvandingen, som dog paa flere Steder, i

Særdeleshed iLeirdals Pl'æstegjeld, drives med Flid

og Omtanke, ganske kan afhjælpe Savnet af Regn.

Paa den anden Side lider en endnu større Deel

af Districtet, hvortil især maa regnes Søndfjord

og de yttre Egne afSogn, formedelst Havets Nær-

hed af et raat, koldt og fugtigt Clima, som ofte

forhindrer Kornets tilbørlige Modning.

”” Uagtet saaledes vistnok Localiteten lægger store

Vanskeligheder i Veien for Jordbruget, saa maa

det dog indrømmes, at ogsaa Ukyndighed og Ved-

hængen ved gamle nedarvede Skikke meget bidra-

ge til at hindre dets Opkomst. Saaledes sees

paa flere Steder, t. Ex. i- Søndfjord, betydelige

Iordstrækninger med fortrinligt Jordsmon at ligge

aldeles udyrkede. Disse bestaae tildeels i Myr-

strækninger, som dog ofte med Lethed kunde udtap-

pes, og som ikke alene fortiden ere saagodtsotn uden

Nytte, men desuden udøve en skadelig Indflydelse

paa Climatet. Den dyrkede Jord faaer en maa-

delig Behandling, deels iAlmindelighed paa Grund

af manglende Indsigt i den rigtigeFremgangsmaa-

de, og deels paa Grund af de overordentlig slette

Agerdyrkningsredskaber, der endnu i Regelen have

den samme plumpe og uhensigtsmæssige Confirm-

tion, som fra ældgamle Tider har været den bru-

gelige. Ogsaa Jordfælledsskabet, som i dette Di-

strict endnu kun er altfor almindeligt, udøver her

sin sædvanlige skadelige Jndflydelse paa Jordbru-

get. Udskiftningen gaaer, vistnok tildeels forme-

delst locale Vanskeligheder, kun langsomt fremad.

Imidlertid synes dog en Forandring til det

Bedre at være i Vente. Amtsformandskabet fat-

tede nemlig i Aaret 1845 Beslutning om Oprettel-

sen af en Landbrugsskole og bestemte dertil et aar-

ligt Beløb af 300 Spd., under Betingelse af at

et lignende Tilskud kunde erholdes af Statskassen;

og det-te Tilskud er af Deres Majestæt naadigst

blevet bevilget. Saavel hiin Amtsformandskabets

Beslutning, som de Forhandlinger, der angaaende

denne Sag foreløbigen fandtSted i de engereCoun

muner, antages at vidne om, at man dog paa

de fieste Steder i Districtet er kommet til Erkjen-

delse om Landbrugets nuværende slette Forfatning

og om Muligheden af derpaa efterhaanden at raa-

de Bod; og denne Erkjendelse i Forbindelse med

selve Landbrugsskolens Virksomhed, naar den i sin

Tid kommer i Gang, vil upaatvivlelig lede til en

ønskelig Forandring.

I Sogns Fogderi skal, efter de af Fogden

fra Lensmændene indhentede Oplysninger, omtrent

171 Tønder Land af udyrket Jord være opbrudt

til Ager i de sidste 5 Aar; men Fogden anseer
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denne Opgave for høi, og befrygter at enkelte Lens-

mænd ved en Tønde Land har tænkt sig et Stykke

Jord, hvorpaa en Tønde Korn kan udsaaes, hvil-

ket udgjør et mindre Areal, især da man i disse

Egne ikke bruger at rense Kornet førend det ud-

saaes„ og Udsæden saavel derfor som i Betragt-

ning angerens Ufuldkomne Behandling maa være

saameget siørre iForhold til Arealet. Fogden troer

derfor, at man med Sikkerhed kan nedsætte det

opgivne Areal til det Halve. I Sønd- og Nord-

fjords Fogderi opbrydes Ryland yderst sjelden og

i alt Fald kun enkelte Smaastykker. Fogden har

derfor ikke seet sig istand til at meddele nogen Op-

gave over optaget Ryland, uagtet han forud af

Amtet var gjort opmærksom paa, at dette Fogderi

var det eneste i Riget, hvorfra saadan Opgave

manglede ved Affattelsen af Regjeringens Beretning

om Rigets Tilstand ved Udgangen af Aaret 1840.

De almindelige Sædearter ere fremdeles de

samme som forhen, nemlig Byg og Potetes i den

indre Deel afSogn, samt Havre, Blandkorn, Po-

tetes og lidt Byg i Yttre Sogn, Søndfjord og

Rordsjord Rug og Hvedeavlen er for ubetydelig

til at kunne komme i Betragtning.

Af Korn antages Districtet iGjennemsnit at

maatte indføre omtrent 10,000 Tønder aarlig. Af

Potetes avles derimod omtrent 6000 Tønder mere

end der forbruges, hvilket Qvantum, efterat Bræn-

deviinsbrænden i Sønd- og Rordfjord er aldeles

ophørt og i Sogn betydelig indskrænket, assættes

til Bergen.

Af Lin og Hamp dyrkes ubetydeligt paa en-

kelte Gaarde i Gloppens Præstegjeld i Rordfjord,

og ellers intetsteds i Amtsdistrictet. Af Humle

dyrkes ligeledes kun til eget Forbrug paa et Par

Gaarde i Gloppens Præstegjeld og paa nogle faa

Steder i Indre Sogn.

Haugeurter dyrkes saagodtsom aldeles ikke af

den simple Almuesmand.

Derimod lægges i de indre Dele af Sogn

megen Vind paa Frugttræer, som der lykkes saa

vel, at en ikke ubetydelig Deel Æbler, og tildeels

Kirsebær og Qlommer afsættes til Bergen. Og-

saa flere Egne af Rordfjord afsætte Æbler tilBer-

gen og Aalesund. '

2. Om Lædriftem

I Periodens Løb vides Intet at være fore-

taget tilHeste-, Qvæg- og Faareracens Forbedring.

De Forsøg som i den Henseende forhen ere blevne

anstillede, have tilbageladt den Tro, at de nuha-

vende smaa Racer af bemeldte Kreature ere bedst

skikkede for de lotale og climatiske Forholde. Kre-

aturantallet vil af de i Forbindelse med sidsteFol-

ketælling erholdte Opgaver formeentlig vise stg at

være omtrent det samme som, eller i alt Fald ube-

tydeligt siørre end for 10 Aar siden. I de uhel-

dige Foderaar 1842 og 1843 fandt vistnok ikke

liden Afgang Sted; men denne Afgang antages

igjen oprettet i Aaret 1845. Om Forholdet mel-

lem Ager og Eng kan alene siges, at Englandet

er forholdsmæsstgtubetydeligt. Med Tal kan For-

holdet dog ikke angives, da Almuesmanden ikke

selv kjender Arealindholdet. For Engenes Forbe-

dring foretages i Almindelighed Intet. De ere næ-

sten uden Undtagelse aldeles overladte til stg selv,

og de give som Følge deraf et ringe Udbytte. En

betydelig Deel af det fornødne Græsfoder maa sø-

ges paa Fjeldene og derfra hjembringes til Vin-

terforraad. Ogsaa Løvet as slere Træer, dog især

as Birken, afgiver Bidrag tileægets Vintersøde.

Denne er imidlertid saare sparsom, efterdi Enhver

holder saamange Kreature, som han paa nogen

Maade troer at kunne holde i Live om Vinteren.

Uagtet de saaledes ved Sommerens Begyndelse

komme aldeles udhungrede til deres Fjeldgræsgam

ge, viser dog Erfaring, at de i en utrolig kort Tid

gjenvinde deres Kraft og Fedme. Af det Anførte

følger, at uagtet Agerlandet staaer i et langt over-

veiende Forhold til Englandet, saa finder dog et

andet Forhold Sted imellem Kornavlen og Krea-

turholdet. En Gaard, hvorpaa der avles 70 3180

Tønder Korn, antages nemlig med et Middeltal

at føde 2 Heste, 10 à 12 Køer og 30 Faar og

Geder. ' j

Fædriften er et af Districtets vigtigste Nærings-

kilder og afgiver et større Udbytte end der iDi-

strictet forbruges. Den aarlige Udførsel antages

at kunne anslaaes til 480 Heste, 4000 Stykker

Slagteqvæg, 1500 Faar og Geder, 8000 BFJ Smør,

3500 BFZ Talg samt endeel Ost'.

I den omhandlede Periode ere Forsøg anstilx

lede med Anskaffelsen af tamme Reensdyr. For

henved 2 Aar siden indførtes for et Interessent-

skabs Regning 117 Rensdyr til Lysters Præstegjeld

i Indres-Sogn, hvilket Antal i forrige Sommer

var steget til 153. Noget senere dannede stg et

lignende Interessentskab i Urlands Sogn i Yttre

Sogn. 109 Rensdyr anskaffedes og ere nu forø-

gede til 137.

Ogsaa 2de Interessentskaber i Leirdal have i

afvigte Vinter anskaffet tilsammen noget over 100

Rensdyr.

Denne nye Green af Districtets Fædrift for-

tjener udentvivl særdeles Opmærksomhed. Paa Di-

strictets vidtløftige Fjeldsirækninger findes Rens-

dyrmose i Overflødighed. Denne Mose afgiver

som bekjendt disse Dyrs meste Ræßiètg og Rens-
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dyravlen kan saaledes drives ved Siden af og

uden Afgang i den øvrige Qvægavl. Den tildeels

allerede her og endnu mere i SøndreBergenhuus

Amt vundne Erfaring synes tilslrækkeligen at godt-

gjøre, at climatiske Forholde ingen Hindring frem-

byde for Rensdyrenes Tillæg. Den eneste Frygt

man nærer med Hensyn til Udfaldet af de anstil-

lede Forsøg, er at Ulvene, Rensdyrenes farligste

Fiender, skulle indfinde stg og adsprede og ødelæg-

ge dem.

3. Om Zitoudriften

I dette Amtsdistrict bestaae Skovene fornem-

melig af Furu og Birk. Granen findes ikke.

Birkeskoveue afgive det fornødne Birkebrænde

til Districtets Behov og desuden flere Tusinde Fav-

ne, som tilligemed endeel Næver og Bark indfø-

res til Bergen.

I Sogns Fogderi ere kun enkelte Præstegjeld

eller Sogne forsynede med Furuskov, som afgive

mere end til Gaardenes egen Forbrug. Den an-

tages der at staae paa saa slet Grund og som Føl-

ge deraf at have en saa langsom Væxt, at et Maal

Iord i Regelen kun afgiver 2de Tømmerstokke i

100 Aar. Af samme Grund opnaae de enkelte

Træer sjelden nogen betydelig Størrelse; men Træ-

substantsen er da og saameget fastere og bedre.

Fra Sogn udføres aarlig mindst 4000 Tylter 4

Alen lange Bord til Bergen. I Aaret ”1843 vir-

kede orkanagtige Storme ødelæggende paa flere

Skove. Deels brækkedes Træerne og deels løsne-

des deres Nødder. En Mængde Træer uddøde

saaledes, og deraf fulgte i Aaret 1844 en større

Hugst end den sædvanlige. Overhoved antages

Skovdriften i Sogn at staae omtrent paa samme

Trin som forZAar siden. Dog antages den sna-

rere at have aftaget end tiltaget.

I Sønd- og Nordfjords Fogderi er Tømmer-

driften, men ogsaa Furuskovene, i Aftagende, —

det Sidste fordi der har været hugget mere end

de i Længden kunne afgive. I begge Henseender

maa dog Indre Holmedals Præsiegjeld i Sønd-

fjord undtages, da Skovene der baade ere betyde-

lige og benyttes med fornuftig Sparsomhed.. Og-

saa Gloppens Præsiegjeld tiRordfjord er endnu vel

forsynet med Skov. I dette Fogderi er Jords-

monnet dybere og som Følge deraf Træerne af en

frodigere Væxt. Fortiden Furubord udføres herfra

endeel Spirer og Bjælker samt Tøndestaver.

Kul- og Tjæretilvirkningen er ikke aldeles til-

strækkelig til Districtets Behov.

Tørv findes i begge Fogderier ved Havkam

ten og benyttes som Brændematerial. Imidlertid

ere kun enkelte Gaarde forsynede med Tørvmyre;

og hvad deraf aarligen kan udbringes, er langtfra

tilstrækkeligt for Behovet.

4. Om Lislterierun

Af Fiskearterne er fremdeles Vaarsilden den

vigtigsie for Districtet. Den fanges fornemmelig

i Utværs Thinglag i Sogn, i Kinds Præstegjeld

i Søndfjord og iDaoigs Præstegjeld iRordfjord.

I Askevolds og Sellø Præstegjelde, som tidligere

for en betydelig Deel have deeltaget i dette Fi-

skeri, har dette været lidet lønnende i de sidste 5

Aar. I Sønd- og Nordfjord anslaaes Fangsten

af Vaarsild i samme Tidsrum til omtrent 70,000

Tønder, hvoraf 47,000 Tønder ere tilvirkede som

Kjøbmandsvare; og iSogn til7000 Tønder, hvor-

af det Halve til Kjøbtnandsvat"et.

Af Sommer- og Høstsild skal ligeledes i dette

Tidsrum været fisket omtrent 32,000 Tønder, hvor-

af 19,000 Tønder ere tilberedede som Kjøbmands-

vare. I Sogns Fogderi hvor navnlig Sommer-

silden i Evendvigs Præstegjeld, forinden Vaarsilden

viste sig, var af megen Betydenhed, har dette Fi-

skeri kun sjelden villet lykkes.

Af Vaaltorsk antages idenne Periode at være

fisket omtrent 3000 Voger eller 90,000 Stykker,

og de 2000 Voger deraf at være tilvirket til Kjøb

mandsvare, — af Sei 4000 Bøger, hvoraf 3000

Voger til Kjøbmandsvare.

Laxefiskeriet har i de sidste 5 Aar været sær-

deles lønnende, deels og fornemmelig fordi Fisken

har gaaet til i større Mængde, deels fordi flere

Fiskerier iden senere Tid ere oprettede langs Fjord-

bredderne, medens Laxen forhen især fiskedes iEl-

vene. I Sønd- og Rordfjord skal i bemeldte Tid

være tilvirket omtrent 500 Voger til Kjøbmandsvare.

For Sogns Fogderies Vedkommende har ingen be-

stemt Opgave været at erholde; men Udbyttet an-

tages der idetmindste at have været ligesaa stort.

Hmnmerfiskeriet, som drives fra Marts til

Iuli Maaneder, antages forsaavidt at være i Af-

tagende, som Hummeren synes at aftage i Stør-

relse. For at give Hammeren nogen Tid til at

tilvoxe, fandt derfor ingen Udskibning Sted iAa-

ret 1845. Fiskeriets Udbytte kjøbes af et Londonsk

Handelshuus, som derom pleier at oprette tiaari-

ge Contracter med Fiskerne. Den nugjældende

Contract er formeentlig oprettet iAaret 1837. ”I

de sidste 5 Aar antages Fangsten at have udgjort

100,000 Stykker, saagodtsom Alt til Udførsel.

Haakjærringfiskeriet er meget ubetydeligt og

antages i det Hele kun at have afgivet 20 à 30

Tønder Tran.

Brygdefiskeriet drives ikke.

I Fiskens Tilvirkningsmaade skal i den om-
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handlede Periode ingen Forandring være foregaaet.

Fiskeredskaberne ere ogsaa overhoved de sam-

me, men formenes idethele at være ganske hen-

sigtsmæssige.

5. Om Bergværltsdrifleen

I dette Amtsdistricter intet Bergværk i Gang.

Fra Aaret 1683 til 1730 og senere fra 1755 ble-

ve nogle Kobbermalmgruber deels for privat deels

for offentlig Regning drevne iAardals Sogn, Leir-

dals Præstegjeld; men Værket nedlagdes igjen i

Aaret 1767. Senere have Gruberne gjentagne

Gange været Gjenstand for Undersøgelse, og senest

iAaret 1821, hvorefter det ved naadigst Resolu-

tion af 23de Marts 1822 bestemtes, at det skul-

de overdrages Amtmanden at offentliggjøre Resul-

tatet af Undersøgelserne og indbyde til Oprettelsen

af et Participantskab, for at anstille et nyt For-

søg med Grubedriften. Det bestemte Antal Actier

blev dog ikke tegnet, og Forsøget maatte derfor

opgives.

I Aaret 1843 anmeldte sig 3 Bønder fra Trønd-

hjems Stift for at optage nogle af Gruberne og

lod derom udgaae den fornødne Bekjendtgjørelse;

men senere blev Intet foretaget i Sagen.

Det er forøvrigt meget at betvivle, at Aar-

dals Kobberværk nogensinde igjen kommer i Drift, da

dets Omegn ersaagodtsom aldeles blottet for Bræn-

dematerialier og Adgangen til at fremskaffe dem fra

Søen skal være meget vanskelig.

I Leganger Præstegjeld er idenne Periode op-

taget et Helle- eller Skifersteenbrud, som synes at

være temmelig rigt, men endnu ikke har faaet uo-

gen Afsætning.

I Arnefjord i Vigs Præstegjeld gives et lidet

Klebersteensbrud, som dog lidet afbenyttes.

6. Om Fabrik- og Andastrianlæg

Districtet har i den forløbne Femaarsperiode

ingen nye Anlæg erholdt af dette Slags, hvorimod

nogle af de forhenværende ere indgaaede.

Det i forrige Beretning nævnte Teglbrænderi

i Urlands Præstegjeld er nedlagt, hvorimod Capi-

tain Munthes Teglbrænderi i Lyster Præstegjeld

fremdeles er i Drift. Det har i de sidste Aar

leveret et Par Hundrede Tusinde Muursteen aar-

lig, uden dog at have været stadigen drevet. Af

denne Grund, og da ikkun Værksmesteren er i fast

Tjeneste, lader Antallet af de Personer som derved

beskjæftiges, sig ikke opgive.

Den i samme Beretning omtalte Strikkema-

skine i Lyster er ogsaa nedlagt.

Et Farveri i Lyster og et Garveri i Sogndal

ere fremdeles i Gang og drives med Fordeel.

Corpssmed Vonens Fabrik paa Dahle i Sønd-

fjord beskjæftiger fremdeles 3 Svende ved Forfær-

digelse afRifler, Skydegeværer samt slere til Byg--

nings- og Huusholdningsvæsenet henhørende Jern-

og Staalsager, som finde Afsætning i de tilgrænd-

sende Districter.

I Søndfjord og Rordfjord er Brændeviin-Z-

brænden aldeles ophørt, idet det eneste Brænderi

af nogen Betydenhed, hvilket dog kun producerede

omtrent 130 Tønder aarlig, er standset. Foruden

ved dette Brænderi blev der vel af endeel Ammes-

mænd i Aarene 1841, 1842 og 1843 til Huus-

brug brændt noget Brændeviin, men for ubetyde-

ligt til at komme i Betragtning.

I ”Sogns Fogderi er denne Industri ogsaa

næsten ophørt.

”7. Om Biuæriugen

Det Haab, som i sidste Beretning udtaltes om

en tiltagende Huusflid i Sogns Fogderi, antages

ikke at være gaaet i Opfyldelse. Huusfliden er i

hver Familie sædvanligviis indskrænket til-egetFor--

brug. Undtagelsesviis hænder det vel, at en ube-

tydelig Deel Vadmel og andre uldne Tøiet udfø-

res til Bergen; men Dreieler og Bomuldstøier

forfærdiges ikke engang til eget Brug. ”Fraregnet

de simple Beklædningsgjenstande bestaaer Huusfli-

gen iForfærdigelse af de brugelige plumpe og uhen-

sigtsmæssige Gaards- og Agerdyrkningsredskaber

samt af Fiskeredskaber. '

Derimod synes der i Sønd- og Rordfjord at

herske noget mere Huusflid. Fortiden at Almuen

her, ligesom iSogn, selv forarbeider de til Gaards-

bruget og Fiskerierne fornødne Redskaber samt til-

virker det fornødne Vadmel m. m., det Sidste deels

til egen Beklædning og deels til Salg, forfærdi-

ges i Indre Holmedals og Eids Præstegselde og

afsættes til Nabodistricterne endeel Øxer, Sange,

Ljaer, Laase og andet Smedearbeide, desuden større

og mindre Trækar og endog nybyggede Huse. Frem-

deles udføres en ikke ubetydelig Deel malede Ki-

ster, Tiner, Træboller og deslige, samt Furutønder

til Bergen.

Fra Eids og Stareims Sogne begiver den

siørste Deel af Almuen sig i den Tid, den kan af-

see fra Gaardsdriften, til Aalesund, Molde, Chri-

stiansund og andetsteds paa Bygnings- og Sned-

kerarbeide; og ansees herved den gode oeconomiske

Forfatning at være fremkommen, som viser sig

især i Skareims Sogn.

Skibe have i den omhandlede Tid ikke været byg-

gede i dette Amtsdistrict. Derimod bygges en heelDeel

Iægter og Baade, hvoraf nogle udføres. Antallet af

de nybyggede Fartøier sees af hoslagte Fortegnelser.
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DaIIægter og Baadbyggeriet ikke drives fabrik-

mæssigt og de Enkelte, som ere i Besiddelse af

denne Færdighed, i Almindelighed kun bygge ef:

ter forud erholdt Bestilling og som oftest udføre

Arbeidet hos de Personer, som have bestilt Iæg-

ten, eller Baaden, saa har det ikke ladet sig gjøre

at”tilveiebringe nogen paalidelig Opgave over de

Arbeidere, som ved denne Næring have været

sysselsatte.

i Iagt drives i dette Amtsdistrict kun leilig-

hedsvis, og-: neppe gives her Nogen, som har

gjort den til: sin egentlige Ræringsvei. Af Rov-

dyr nedlægges aarlig omtrent 20 Bjørne, nogle

faa Ræve, samt sjelden en Gaupe eller en Iærv.

”For Ulveshar Districtet i de sidste 5 Aar været

temmelig befriet. Endeel vilde Rensdyr, Harer,

Ryper og Aarfugle skydes, hvoraf de Fleste afsættes

iBergen. Nogle Ryper bringes ogsaa over Hal-

lingdal til Drammen og Christiania. I Sønd-

fjord og Evindvigs Præstegjeld findes fremdeles

endeel Hjorte, hvoraf nogle faa aarlig skydes.

Fragtfarten er for ubetydelig til at kunne

komme i synderlig Betragtning som Indtægtskilde

for Districtet. Den foregaaer især imellem Hjem-

stedet, Bergen og de Steder, hvor de større Fi-

'sker'ier finde Sted.

Nogen Landtransport gives saagodtsom ikke.

De Varer, som gjennem Leirdal og Lyster bringes

over Fjeldene til Hallingdal, Balders og Gul-

brandsdalen, afhentesaf Kjøberne eller deres Com-

missionairer.

Omfætningen foregaaer for en stor Deel som

Tuskhandel gjennem de privilegerede Landhandlere,

især i de fra Betgens By længst fjernede Egne

af Districtet. Fra Bergen hjembringes alle Di-

ystrictets Fornødenheder og der afsættesi Reglen

dets Producter-, enten Umiddelbart af selve Almuen,

eller ”af Landhandlerne, eller endelig af uprivilige-

rede Handelsk.arle, hvis Antal i den senere Tid

kun altfor meget har tiltaget.

Desuden bringes en betydelig Deel Heste og

Qvæg samt Fiskevarer gjennem Leirdal over Fjel-

det til Østlandet Denne Handelsrørelse har, siden

nogle høistnødvendige deels for Statscassens og

deels for Amtscommunens Regning udførte fortrin-

·.lige Veiarbeider have lettet Forbindelsen med Øst-

„landet, ide senere Aar betydeligen tiltaget. Ale-

ne af Sild har der saaledes i Løbet af det sidste

Aar været bragt mindst 4000 Tønder over Fjel-

det til Hallingdal og Balders.

Denne lettereForbindelse har ogsaa bevirket,

at Leirdals Marked nu har en langt stærkere Søg

ning end forhen. I forrige Femaarsberetning

hedderdet,- at 51 à 6 Handelsmænd . fra Bergen
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aarligen pleiede at indfinde sig, men at Omsæt-

ningen ikke var stor. Til-Markedet iforrige Aar

indfandt sig ikke mindre end 65 Handlende, som

alle holdt Bod, og deraf 16 fra Bergen. Man-

ge Mennesker fra Havkanten indfandt sig med

deres Fiskevarer, for hvilke de fandt en let Af-

sætning til de endnu flere Indvaanere af Balders

og Hallingdah som igjen afsatte deres Fedevarer.

Antallet af priviligerede Landhandlere ere i

Sogns Fogderi 25 og iSønd- og Nordfjords Fog-

deri 22, samt af GjæstgivereiSogn 37 og i Sønd-

og Nordfjord 26.

8. Om Bistrictcts Tilstand i Almindelighed-.

I Løbet af de fem sidste Aar have Fiskerierne

overhoved slaaet godt til. Ogsaa for Iordbruget

antages disse Aar iGjennemsnit at have været

gunstige. Den ved en udvidet Handelsfrihed frem-

kaldte Concurrence, og den større Søgning efter

Slagteqvæg og Heste, som i de sidste Aaringer

har fundet Sted paa Østlandet, har medført, at

Jordbrugeren har opnaaet langt høiere Priser for

sine Producter end forhen. Af disse Data skulde

Man synes med Føie at kunne uddrage den Slut-

ning, at Districtet maatte være gaaet frem iVel-

stand, eller ialfald ikke tilbage. Districtets Fog-

der have ogsaa antaget, hver for sit Vedkommende,

at Velstanden er i Tiltagende i Sønd-, og Nord-

fjords Fogderi, og at den i Sogns Fogderi ikke

er i Aftagende. Fra samtlige Districtets Sogne-

præster har Amtet søgt Underretning om denne og

slere nærværende Beretning vedkommende Gjen-

stande, og de paa Grund deraf meddelte Oplys-

ninger, hvilke synes at maatte fortjene megen Op-

mærksomhed, da Præsterne vel iAlmindelighed

maa antages at have et specielt og nøiagtigt Be-

kjendtskab til den oeconomiske Tilstand inden deres

Embedskredse, lede til samme Resultat. Efter

disse Oplysninger skal nemlig Velstanden være i

Tiltagende i 8 Præstegjelde, Ladvig, Iustedal,

Indre Holmedal, Iølster, Kinn, Gloppen, Davig

og Eid, men i Aftagende i 4Præstegjeld, nemlig

Sogndal, Lyster, Hafslo af Aarsager, som jeg

nedenfor skal søge underdanigst at paavise, og i

Selløe Præstegjeld, fordi Fiskerierne i den senere

Tid der have slaaet feil. I 7 Præsiegjeld anta-

ges Indvaanernes oeconomiske Forfatning at staae

omtrent paa samme Standpunct som ved Perio-

dens Begyndelse; og for de øvrige 3 Præstegjelds

Vedkommende, hvor Formuesforfatningen dog,

efter hvad der paa anden Maade er bleven Underteg-

nede bekjendt, maa ansees for god, have vedkom-

mende Sognepræster— tildeels fordi de som nylig

ankomne til deres Embedskreds ikke tiltroede sig
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ornødent Bekjendtskab til Forholdene-undladt

it yttre sig med Bestemthed over Sagen.'

Imod saadant Resultat,stiller sig dog det

Factum, at de thinglæste Panteheftelser efter de

lf Sorenskriverne meddeelte tabellariske Opgaver

re i denne Periode forøgede med et Beløb af

kke mindre end 251,717 Spd. 95 ß., as hvilken

Lilvæxt falder paa Rordfjords Sorenskriveri17,084

Spd. 39 ß., paa Søndfjords 54,133 Spd. 33 ß.,

yttre Sogns 94,477 Spd. og paa Indre Sogn

36,023 sSpd. 23 ß. 2de af Sorenskriverne have

Anledning af denne paafaldende Forøgelse i

Panteheftelserne gjort opmærksom paa følgende

Jmstændigheder, deels som Forklaringsgrunde, deels

”'or derved at godtgjøre, at Man ikke fra denne

Forøgelse i og for stg taget, kan drage nogen

Zaalidelig Slutning til en Tilbagegang i Distric-

cets oeconomiske Forfatning.

Fordetførste er bemærket, at mange Gaard-

Zrugere have solgt deres Eiendomme og derefter

udvandret til Nordamerika, deels ogsaa til Roms?

dalen og til Rordland, og disse Eiendomme have

de nye Eiere for at tilveiebringe Kjøbesummerne

maatte behefte med Pantegjeld. Denne Bemærk-

ning paaviser vistnok en af Aarsagerne til de for-

øgede Heftelser; men den er formeentlig uden Indfly-

delse paa Spørgsmaalet, om Man fra denneForøgel-

se kan slutte til en Tilbagegang i Formuestilstanden.

At denne lette Adgang til at erholde Pen-

gelaan iBergens Bankafdeling har bevæget Man-

ge til paa denne Maade at indfrie deres løse Gjeld,

at Pantegjelden tildeels er foranlediget ved Kjøb

af beneficeret Gods —hvoraf der alene iSogns

Fogderi er i de stdste 5 Aar for Oplysningsvæ-

senets Fonds Regning solgt for over 25000 Spd. —

fremdeles at iReglen Creditorerne henhøre tilDi-

strictets egne Indvaanere, samt endelig at det i

den senere Tid er bleven langt sædvanligere end

forhen, at Creditor betinger stg reel Sikkerhed

for sit Tilgodehavende, hvortil endnu kan føies,

at en stor Deel af den ældre Pantegjeld er bleven

indfrier men ikke aflyst, ere derimod Omstændig-

heder, som vise, at Velstanden ingenlunde i sam-

me Grad er aftaget, som Pantegjelden er forøget;

men de ere dog neppe tilsirækkelige til at forklare

enne store Forøgelse paa en saadan Maade, at

den ikke for en Deel skulde have sin Oprindelse

fra en Tilbagegang, idetmindste i Gaardbrugerklas-

sens Vilkaar. Paa en saadan Tilbagegang synes

ogsaa Fogdernes Opgave med Hensyn tilExecm

tions og Udpantningsforretninger at hentyde. Af

Executionsforretninger er nemlig i Sønd- og Nord-

fjord i de stdste5Aar afholdt 193, for 7627 Spd.

73 ß. og iSogn 309 Forretninger for 15,348 Spd.

143

24ß. I Sønd- og Rordfjord have 2383 Ud-

pantninger, for et samlet Beløb af 7983 Spd.

9 ß. fundet Sted, og i Sogn 902 Udpantninger

for 1358 Spd. 107 ß.

De i dette District i Aaret 1843 begyndte

og senere fortsatte Udvandringer maa udentvivl i

en dobbelt Henseende her komme i Betragtning;

deels fordi de Bortreiste have medbragt Capitaler,

hvormed Districtets Formue saaledes er bleven

formindsket - dog endnu neppe til noget betydeligt

Beløb —, og deels fordi de kunde synes at afgive

Vidnesbyrd om Tilbagegang i IndvaanernesEM

hvervskilder og Vilkaar. Efter de derover fra

Sognepræsterne modtagne Opgaver ere i Aarene

1843, 1844 og 1845 udvandrede til Nordamerika:

Fra Nordfjord -: Ingen.

— Søndfjord,Kinns Præstegjeld 6Personer.

— YttreSogn,Vigs — 240

— — Leganger-- 79 —

— — Ürland — 44 —

— JndreSogn,Sogndal- 39 —

— - Hafslo -- 27 -

— — Lyster — 1 —

— — Leirdal — 31 —
 

Tilsammen til Rordamerika 467 Personer.

Desuden ere i de samme Aar og for den

største Deel fra de salnme Præstegjeld iSogn ud-

vandrede til Rordland ialt 162 og til Romsdalen

135 Personer. '

. Som almindelige Aarsager til denne Udvan-

dring angives:

1. Overbefolkning i Sogus Fogderi, hvilken en-

dog antages vedvarende at ville gjøre Udvan-

dringer fra dette District nødvendige, idet Ager-

dyrkningen er saa begrændset af Naturhindrim

ger, at den ikke kan holde Skridt med Folke-

formerelsen. Denne Overbefolkning er dog uden-'

tvivl at tilskrive letsindigen stiftede Ægteska-

ber, og ikke almindelig Ræringsløshed; thi

Klagerne over ikke at kunne faa Tjenestefolk

ere almindelige.

2. Drukkenskabslasten og deraf følgende Usædelig-

hed, Forbrydelser, Armod og Misfornøielse med

de forhaandenværende Forholde. Denne Last

har i den forløbne Tid slaaet dybe Rødder især

i de fleste Egne af Indre Sogn.

Den er vel der saavelsom i de øvrige Dele

af Amtsdistrictet i Aftagende, som Følge af at

Brændeviinsbrænden næsten er ophørt; men

den hersker dog endnu der i en høi Grad, og

har paa en sørgelig Maade demoraliseret flere

Almuer. I Sogn er det fremdeles Brænde-

vinet, der især tjener som Beruselsesmiddel.
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I Sønd-, og Rordfjords Fogderi — hvorfra

dog hidtil som anført saagodtsom ingen Udvan-

dring har fundetSted-- og hvor Brændevins-

brænden er aldeles ophørt, begynder stærkt Øll

paa en foruroligende Maade at træde iBræm

devinets Sted, idet en Mængde Ølkipper paa

mange Steder ere oprettede , hvor Øl, som i

høi Grad er berusende, udskjænkes og fortæres

i Mængde. I slere Præstegjeld opgives der-

for Brændeviinsdrik at være iAftagende, men

Drukkenskab desuagtet i Tiltagende.

Forøvrigt ere Udvandringerue til Amerika

her som andetsteds tildeels fremkaldte ved over-

drevne Skildringer af den Lykke og Velstand, som

der skulde være i Vente, og til Romsdalen ogi

Rordland ved de billigerePriser, for hvilke Jord-

eiendomme dersteds ere at erholde.

Skulde jeg dernæst tillade mig at yttre no-

gen Formening om Districtets nuværende oecono-

miske Tilstand, uden Hensyn til hvorledes denne

tidligere har været, og Man ved en god Formues-

forfatning vil tænke sig. den Stilling, hvori Fa-

milierne ikke alene have det Allernødvendigste til

Livets Ophold, men ogsaa ere istand til udenfor

dette at anvende noget paa bedre Huse, Nærings-

midler og Beklæduing, og Man til Velstand gjør

den Fordring, at Indtægterne desuden afgive et

Overskud til Forøgelse af Formuen, thi om at

anvende noget af dette Overskud - til at bibringe

stne Børn en høiere Uddannelse, eller til at for-

skaffe sig ædlere Nydelser, opstaaer udenfor Em-

bedsclassen sjelden eller aldrig Spørgsmaal, saa

maa Svaret efter de fra Fogderne og Sognepræ-

sterne indhentede Oplysninger blive, at Velstand

”ikke er almindelig i noget Præstegjeld, at For-

muesforsatningen er god iLeirdals, IndreHolme-

dals,Kinns, Gloppens, Davigs, Eids, Indvigens

og Stryens Præstegjelde, at Armod hersker i Le-

ganger, Sogndal, Lyster og Hafslo, samt at Fot,

muessorsatuingen er nogenlunde taalelig i de øv-

rige 10 Præstegjelde.

Iøvrigt har jeg under dette Afsnit underda-

uigst at afgive følgende fpecielle Opgave vedkom-

mende Distlictets Tilstaud.

Størrelsen af et Aars Løn for en Tjeneste-

karl et, Kostholdet uberegnet, fra Sønd- og Nord-

fjordsFogderi opgivet til 10 à 16 Spd., for en

Tjenestepige til 7 à 10 Spd. og fra Sogns Fog-

deri for en Tjenestekarl til 13 à 19 og for en

Tjenstepige til 65 8 Spd.

Dagløunen for en simpel Arbeidsmand er i

Sønd- og Rordsjord om Sommeren 24 634 Skil-

ling og i den øvrige Deel af Aaret 20 à 28 Skil-

ling, i SognsFogderi fra 16 til 24 Skilling om
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Sommeren, og om Vinteren fra 8til 12 Skilling

IDistrictet sindes Bygdemagaziner for Eids

Iustedals og Sogndals Præstegjelde samt for Bor

gunds Anuex til Leirdals Præsiegjeld.

Sparebauker ere oprettede i Førde og Sogn4

dals Præstegjelde.

I Førde Sparebank, der oprettedes for 2 Aal

siden, er hidtil indskudt 1700 Spd. Indretninger

eier selv ikkun 60 Spd. I Sogndals Sparebauk ud

gjør Indskyderues Tilgodehavende 4142 Spd. ZZHß

og Bankens egen Capital 183 Spd. 75 ß. Des(

uden indestaaer i Banken endnu Stifternes oprin4

delige rentefrie Indskud af Beløb 570 Spd.

Privxate Assuranceindretninger haves ikke.

Til Amtscommunens Udgifter er paa hver

Skylddaler udlignet:

I Aaret 1841 . . . . . 60 Skilling.

--1842......60—

— 1843. . . . 60 —

-18434......80—

- 1845. . . . 87 —

tilsammen i de sidste 5 Aar 40,809 Spd. 88 ß.

eller i Gjennemsnit 8,161 Spd. 113 ß. aarlig,

og deraf til Veivæsenet ialt 8,604 Spd. 6.5 ß.,

i Geunemsuit 1720 Spd. 108 ß.

Efter indhentede nøiagtige Opgaver udgjør

Længden af Disttictets Hovedveie tilsammen 284-3

Mile, hvoraf i de sidste 5 Aar omtrent 2 Mile

fra nyt af ere oparbeidede, og de for Hjulredskm

ber farbare Bygdeveie omtrent 27 Mile, hvoraf

omtrent 5 Mile i samnte Tidsrum deels fra nyt

af ere oparbeidede deels fra at være ufremkomme-

lige med saadanne Redskaber ere blevne forandrede

til farbare.

I Løbet af denne Periode ere flere høist vig-

tige Veiarbeider udførte i dette District.

Især fortjene her at nævnes:

1. Veiomlægningen gjennem Smeddalen i deuVeic

linie, som forbinder Leirdals Præstegjeld med

Valders;- '

2. Det nye Veianlæg fra Leirdals Præstegjeld over

Hemsedalsfjeldet til Hallingdah

3. Den fortrinligt udførte Veibygning i Vindhel-

len, fælleds for begge de anførte Veilinier, hvilke

samtlige Arbeider ere istandbragte for Stats-

cassens Regning.

Disse Foretagender maa ansees for store Vel-

gjerninger fornemmelig mod Indvaanerne af Val-9

ders og Hallingdal, hvilke maa passere disse Veie-'1

under deres Reiser til Leirdalsøren, hvor de er-

holde eu stor Deel af deres Fornødenheder saasom

Sædekorn, Salt, Hamp, Liin, Tougværk, Læder,

Tobak og især Fiskevarer. Den store Vigtighed

alene af Veibygningen i Vindhellen fremlyser der-:
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af, at medens en Hest forhen ved Kløvning ikke

kunde bringe mere end 1Tønde Sild opad denne

besværlige og farlige Fjeldsti, trækker den nu paa

Kjærre eller Slæde med langt mindre Vanskelig-

hed 3 Tønder over Vindhellen. ”-

Foruden bemeldte allerede fuldførteBArbeider

blev en ny Veiomlægning, hvorved de bekjendte

farlige og besværlige saakaldte Galder iLeirdalville

undgaaes, ligeledes for Statscassens Regning paa-

begyndt i forrige Aar, og vil rimeligvis i Løbet

af indeværende Aar være færdig til at tages i

Brug. I samme Aar toges ogsaa for Amtscoun

munens Regning en gavnlig Veiomlægning under

Arbeide gjennem de saakaldte Ørekleve i Leirdal.

Dette Arbeide, som er calculeret til2400 Spd.,

kan ogsaa ventes fuldført i Aaret 1846.

Som et saare gavnligt Foretagende, der i denne

Periode er kommet Districtet tilgode, maa ikke for-

bigaaes den Dampskibsfart, som i Aarene 1843,

1184-4- og 1845 har fundet Sted imellem Bergens

'By og Leirdalsøren. Den Stillestaaen, eller vel

rettere den Tilbagegang, iAfbenyttelsen af Distric-

tets naturlige Fordele og idethele i materielt Vel-

være, den Mangel paa Aandsudvikling og paa et

rigtigt Begreb om vore offentlige Forholde, som i

dette hidtil forsømte District overalt aabenbarer

sig, maa for en stor Deel, middelbart eller umid-

delbart, tilskrives dets afsondrede Beliggenhed. Saa-

vidt muligt at neutralisere Virkningerne af denne

)ved Raturforholdene givne Isolering, er udentvivl

et værdigt Formaal for Bestyrelsen, et Formaal,

som Districtet ingenlunde ved egne Kræfter kan naae.

Hjælpen maa komme udenfra, og er alene at søge hos

StatsstyrelsenogStatscassen. Adskilligt er idenne

Retning allerede foretaget ved Landeveienes Forbe-

dring. En vedvarende Dampskibsfart maa dog

udentvivl ansees for det virksomste Middel til at

fremme Øiemedet. At denti de forløbne Aar har

virket meget til et saadant Formaal er upaatviv-

leligt, uagtet, som Følge af Gjenstandens Natur,

Virkningerne ikke specielt lade sig paavise. For-

anstaltningen har hidtil kræver Tilskud af Stats-

cassen. At dette maatte blive Tilfældet, har dog

rimeligvis i sin Tid været forudseet, da der med

Hensyn til den Betænkelighed, hvormed Landalmuen

indlader sig1 paa alt Ryt, ikke fra Begyndelsen af

kunde gjøres Regning paa nogen betydelig Freqvents

fra dens Side. Hiint Offer maa dog, under For-

udsætning af at Farten vedbliver, erkjendes at være

vel anvendt. Skulde den derimod ophøre, hvilket

dog neppe lader sig antage, da maatte det vist-'

nok ansees for næsten aldeles spildt; og har det

da hovedsagelig alene tjent til at vække et Savn,

som man tidligere ikke har været sig bevidst.

De ved naadigst Resolution af 23de December

1839 befalede tabellariske Opgaver vedlægges un-

derdanigst, forsaavidt derom i dette District kan

være Spørgsmaal, nemlig:

1. over Jordbrugenesog deres Udskiftning m. v.

for Sogns Fogderi. '

2. over Industrianlæg.

3. over nybyggede Fartøier.

4. over thinglyste og aflyste Panteheftelser, afhæn-

dede faste Eiendomme samt afholdte Executio.ns-

og Udpantningsforretninger.

5. over Bygdemagazinernes Tilstand for Sogns

Fogderi. '

Fra Sønd- og Rordfjords Fogderi mangle end-

nu Opgaver Rr. 1 og 5. De forventes imidler-

tid med det Allerførste at villeindkomme, og skulle

da strax blive eftersendte.

Nordre Bergenhuus Amt 1 Iuni 1846.

Underdanigst

H. Toftrnp.
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underdanig st-- B eretning

for de5 Aar 184-1—1845. om Romsdals Amts oeconomiske Tilstand.

11. k16'?dj'r" Landdistricternes Vedkommende.

(1. Zacdbrnget.

51.

Ifølge Fogdetnes Beretninger er i Femaars-

peerioden optaget as Ryland:

1NordmørsFogde1i .. . .· 668 Tønder Land,

.i Romsdals — . . . . 4325 — —

iSøndmørs — . . . 188 — —

·- Tilsammen . .12885 Tønder Land,

hvorveddoger at mærke,at Fogden i Søndmør

selv betvivler Rigtigheden af de for ham gjorte Op-

gave-(122 hvilke han anseer at være for lave. Imid-

lertid vise dog Opgaverne, saadanne som de ere,

atnogenog ikke ganske ubetydelig Fremgang er

”skeer i Henseende til Agerbrugets Udvidelse; men

med Hensyn tilDyrkmngsmaadeogRedskabemes

Beskaffenhed beklager Fogden i No1dmør, at de1

er gjort saagodt som 1ntet F1'emskr1dt, og de Frem-

skridtz som omhandles i Beretningernesra Fog-

derne iRomsdals og Søndmør, ere deels istg selv

ikke af stor Betydenhed og deels have de saare li-

det tjent til a1udvide Engdyrkningen, som dog i

Forbindelse med Ovægavlen burde være dette Di-

”stricts vigtigste Syssel. Imidlertid begynde dog

Træplougen og Harven med Trætinder lidt efter

lidt at for-trænges, endogsaa i Søndmør. Sæde-

arterne ere fremdeles de samme som forhen, meest

Byg i de indre Dele af Districtet og eftersom man

nærmer sig Søkysten Blandkorn eller Halvbyg og

tilsidst for største Delen Havre. At Havresæden

iDisirictet maa være den overveiende, er udentvivl en

nødvendig Følge af de climatiske Forholde; og Ud-

videlse af Rugavlen kan vist ikke ventes i nogen

betydelig Grad, forinden i alt Fald større Oplys-

ning i Iordbruget erhverves. Uagtet dette viser

 

det stg af Fogdernes Beretninger, at Fremgang i

Productionen maa være opnaaet; thi, medens Fog-

den i Nordtnør antager, at der iGjennemsnit saa

godt som intet fremmed Korn behøves, anslaaet

Fogden iRomsdal Behovet deraf til 3000 Tønder

og Fogden i Søndmør til 7 à 9000 Tønder aar-

lig-, hvilke Qvanta omtrentlig opveies ved Over-

skud af Potetes, som sælges til Kjøbstæderne og

hvorved endda er at mærke, at man i de indre

Dele afDistrictet ingenlunde er sparsom med Korn-

forbrug. Lin avles ikke i nogen mærkelig Grad

Uden iSurendal, Stangvig og Sunddal. Humle

af fortrinlig Qvalitet avles saavel i Surendah

Stangoig og Sunddal as Rordmør som i Nord-'

dal, Strand og Ørskong af Søndmør; men der

savnes Beretning om hvorvidt Dyrkningen skrider

fremad. I Volds Sogn af Romsdal har jeg

seet Humle atooxe vild. Ide ydre Dele as Sønd-

mør avles ogsaa Hamp, men nærmere Beretning

derom savnes ligeledes. Havevexter og Opelsk1

ning af Frugttræer skrider sagte fremad i Omeg-

nen af Molde, Stangvig, Eidsvaag og Ørskoug-

vig. Endogsaa finere Sorter Æbler og Pærer er-

holdes. Paa flere andre Steder især i Søndmør

findes ogsaa Frugthaver, men Frugterne ere kun

af ringe Værdi. Kaalrabi dyrkes paa mang

Steder.

Angaaende Forholdet mellem Eiendoms- o

Leilændingsgods, maa jeg foreløbig, i Henhold ti

en af Fogden i Romsdal gjort Bemærkning, op

lyse, at Antallet af hvert Slags Brug med dere

Matriculskyld, formedelst den af ham angivne Om

stændigl)ed, ikke med nøiagtige Talstørrelser ka

angives. Imidlertid kan det med temmelig Sik

kerhed antages, at Antallet af Brug, der ikke be

nyttes af selve Eierne, nu kun udgjør 5Deel, o
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at dette Forhold ogsaa finder Sted med Hensyn

til Matriculskhlden.

Da nu det samlede Antal as Brug efter Fog-

dens Forklaring udgjør 1907 med Matricnlskyld

3,183 Daler 31 Skilling, saa formenes det, at

Brug som drives

af Eierne selv.

For Nordmør . . . . . 1602.

- Søndmør 16.55.

Det sees saaledes heraf, at i Søndmør end-

nu omtrent Halvdelen befinder sig i Leilændingers

eller Forpagteres Værge, medens dette i Rordmør

kun er Tilfældet med omtrent 4- Deel. Et ikke

uvigtigt Bidrag til Formindskelse af Leilændings-

og Forpagtningsbrugenes Antal hidrører derfra,

at Reknæs Hospitals Jordegods iAaret 1845 paa

det nærmeste blev realiseret, ligesom ogsaa dette

var Tilfældet med endeel Jordegods, tilhørende af-

døde Proprietair Danholm deels iRomsdal deels

iSøndmør.

Med Udskiftning as Fællesskab om Hjemman

ken gaaer ”det i Virkeligheden kun maadeligt, lige-

som jeg ogsaa derom kun har faaet ufuldstændige

Oplysningen Sorenskriveren i Nordre Søndmør

og den constituerede Sorenskriver iSøndreSønd-

mør have besvaret begge Dele af Spørgsmaalet,

dog uden Angivelse as Matricnlskhlden, og deraf

erfares, at der ved Periodens Begyndelse var i

Fællesskab om Hjemmarkem

iNordre Søndmør . . . . . . 14.59Brug,

 

i Søndre Søndmør . . . . 372 —

tilsammen 1831 Brug,

og at heraf i Perioden er ndskistet:

i Rordre Søndmør . . . 104.

i øndre ”øndmør 130.

S Ø 234 —

hvoraf følger, at der i hele Sønd-

mørs Fogderi endnu ligger i Fælles-

skab om Hjemmarken 1597 Brug,

eller efter Antallet at dømme omtrent ;- Dele af

samtlige Brug (3671).

Heri vilde man dog kunne sinde nogen Frem-

gang, naar Udskiftningen virkelig var, hvad Lov-

giveren har tænkt sig; men dette er, ifølge hiin

constituerede Sorenskrivers Bemærkning, hvormed

min egen Erfaring er overeensstemmende, ikke Til-

fældet, da den egentlig blot er etTeigebytte. Haa-

bet maa saaledes henslytte sig til Fremtiden, som

gjennem Dødsfald og private Transactioner kan

medføre, at Teigene kunne samles til siørre Styk-

ker, der kunne blive Gjenstand for Indhegning.

Fra Sorenskriveren i Rordmør er ingen Forkla-

Matriculskyld.

3575 Skd. 3 Ort 20 ß.

3420 —

1.47

Antallet af Ide Brug, der ikke drives af Eierne,

kan antages at være omtrent 380, afs.M-atricul-

skyld omtrent 600 Skylddaler.

For de 2de øvrige Fogdesrier er Forholdet;opt

givet som følger:

Leilændinge. tzMatritulskylß

497. 913 Sko. ZO"rt.,.j3Jß3.

4 — 9- 2016. 3419 —: 2—23

ring modtaget om denne Gjenstand, og den..-Forklat

ring, som Sorenskrivereni Romsdal har .:afgi.vet','

indeholder ikke Svar paa Spørgsmaalene. For

Nordmørs Vedkommende haves saaledes kun: den

Forklaring af Fogden, at der for ham blot evan-

meldt 1 Udskiftning, og for Romsdals Vedkom-

mende heller ikke noget videre, end at der hosFog-

den er anmeldt 11 Udskiftningerz men det er me-

get muligt, at disse Anmeldelser idet Hele eller

for en Deel blot angaae saadan Udskiftningande

marken, som omhandles afSorenskriverenitRomst

dal, og altsaa ikke vedkomme Spørgsmaalet. Jeg

har imidlertid Opmærksomheden rettet paa-- denne

Gjenstand, og haaber ved. næste Femaarsberetning

at kunne give bedre Oplysning, da jeg-erf ganske

vis paa, at Aarsagen til at disse nu ·savnes,: ikke

ligger i Mangel paa Velvillighed hos Vedkommende-

Forøvrigt erfares det as hiin constituerede So-

renskrivers Bemærkning, atIordeiendommenesVære

di i Søndre Søndmør er steget henved 201pCt.

eller til 135 Spo. pr. Skylddalen Allerederydette

vilde ikke være saa lidet, naar man lægger Mærke

til, at Sorenskriverens Opgave for en væsentlig

Deel nødvendigen maa støtte sig til Transactioner

i Anledning af Skifter, hvori det her, som andre

Steder i Riget, ansees som noget, der skal saa

være, at ældste Søn skal have Jordegodset for-en

Bagatel paa den øvrige Families Bekostning. Men

i Virkeligheden er Stigningen af Jordegodsets

Værdi over hele Amtsdistrictet og endog iSøm

dre Søndmør meget større, hvorom man. snart vilde

faae Erfaring, naar man vilde kjøbe, hvad der er

i Almuesmænds Eie. Jeg er ganske vis-paa, at

naar man satteTransactioner ved Stifter og Salg

af Iordegods der tilhører det Offentlige,øud af

Betragtning, vilde Prisen snart findes at være400

Spd. pr. Skylddaler og derover. For denne Priis

kjøbtes Landbrugsskolegaarden Aag, og man fandt

at Prisen var ganske billig; men bliver man enig

om, at tage Hensyn til Priserne ved Salget af

Statens og beneficeretGods, saa troer jeg at Pri-

serne paa Iordeiendomme i Amtsdistrictet i Gjen-

nemsnit kan ansættes til 180,à-200Spd.pr. Skyld-

daler.
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Angaaende Fædriftens Til-stand vil de Under-

søgelser, der ere foranstaltede i Forbindelse med-

Folketællingen, give de paalideligste Oplysninger,

saavidt angaaer Kreaturholdet. Om Udbyttet af

denne Ræringsgreen kan jeg kuns forklare, at be-

tsndjeligerantiteter af Smør, Talg, Ost, Kjød og

Flesk samt levende Kreatnre af alle Slags og deri-

blandt ogsaa Heste udføres til Kjøbstæderne i og

ndensor Districtet saavelsom ogsaa til Indlandetz

tnettxxfortTiden er det aldeles umuligt at erholde

saadanne Oplysninger derom; som kunde begrunde

Opgaver i Talstørrelsen Forbedrer Engdyrkning

vilde i: betydelig Grad hæve denne Ræringsgreen,

om hvilken der allerede er anmærket, at den burde

være Districtets vigtigste Syssel; men for Tiden staaer

denpaa et meget lavt Trin. Lensmand Dahl i

NæssetsxThinglag hari hans Beretning til Fog-

den med Sandsynlighed- forklaret, at der alene fra

detkite'-'T-hinglag udføres af de nævnte Fedevarer og

Kjød for-henved 3000 Spd., og det antages, at

ikkdfjetsMindste 13 af Amtsdistrictets 27 Thinglage

i.-:Gjennemsnit kunne præstere en ligedan Udførsel.

Allerede dette viser altsaa, at der alene af disse

Artikler-: kan udføres for henved 40,000 Spd.,

hvortil kommer en ikke ubetydelig Summa for Heste

ogandrelevende Kreature. Det maa herved an-

mærkes; atde Districter, der ikke selv producere

noget væsentligt af hine Fedevarer, ogsaa forbruge

nreget lidet deraf, saa at man vist ikke feiler ved

tæt antage, at hele hiin Summa indkommer iLand-

distrittet fra Kjøbstæderne i satnme saavelsom fra

Per-gen og Trondhjem. Dette er imidlertid saare

”lidet i. Forhold til hvad der efter min Mening

kunde præsteres ved forbedret Engdyrkning. Øerne

ong de ydre Kyststrækninger have vistnok ikke de for-

trinligste Havnegange, som de indre Fjorde og Fjeld-

Ustrækningers men Græsvexten er af selve Naturen

særdeles riig og giver et kraftigt Foder formedelst

Havluftens og Saltvandets Indflydelse paa sam-

mes Dette imidlertid væsentlig kun paa Christi-

ansunds ByesTerritoriuun omkring Molde, samt

xpaa fiereiPræstegaarde og andre Embedsgaarde,

Belleri Gaarde-, som ere i Embedsmænds Eie, at

”man-”har begyndt at skjænke Englandet en Deel af

den Opmærksomhed, der tilkommer samme. Lens-

mand Thor Halse iHalse Thinglag er en af dem,

isom fortrinligen fortjener at nævnes formedelst en

sorstandig Driftsmaajde af hans betydelige Eien-

dom;.1 men det store Antal af Gaardbrugere staaer

endnu særdeles meget tilbage, uagtet det ikke kan

nægtes, atmange af demhist og her begynde hæ-

derlig-en at benytte Andres Erfaringer ligesom Kjær-

ligheden til og Agtelse for Iordbruget i en mær-

kelig Grad har tiltaget her i Districtet i Perio-

dens Løb.

Dette har især viist sig iAmtsformandskabets

Redebonhed til at bevilge det Fornødne til Land-

brugsskolens Oprettelse saavelsom i den Interesse,

hvormed denne Stiftelse omfattes. Ogsaa maa

det omtales, at Amtsformandskabet fremdeles har

bevilget anseelige Bidrage til Udgivelse af et land-

oeconomisk Tidsskrift, som udkommer i Molde Un-

der Navn af uOeconomiske Samlinger", redigeret

af Provst Deinboll efter Foranstaltning af Roms-

dals Amts Landhuushold..nings-Selskab.

Saaledes troer jeg, at man kan have en grun-

det Anledning til at haabe en stadig Forbedring

i dette vigtige Anliggende, om det end er saa, at

der maa Tid til, førend væsentlige Resultater kun-

ne vise stg.

Angaaende Forholdet mellem England og Ager-

land har Fogden i Romsdal forklaret, at Ager-

landet i et enkelt Thinglag kan antages at udgjøre

11:3- Deel eller omtrent-535 pCt., og Fogden iSønd-

mør, at Agerlandet der i Gjennemsnit er omtrent

6:13- pCt., nemlig 5 pCt. i Fjorddistricterne og 821-

pCt. paa Øerne, men det saakaldte England bliver

næsten aldeles ikke dyrket. Fremdeles har sidst-

nævnte Foged forklaret, at en Gaard iFjorddi-

stricterne, hvorpaa kan fødes 1 Hest, 14 Storfæ

og 24 Smaafæ, i Almindelighed avler 24 à 30

Tønder Korn og en lignende Qvantitet Potetes,

medens en saadan Gaard paa Øerne avler 40 xl

48 Tønder Korn, uden at Potetesavlen er nævnt.

Andre eller fuldstændigere Opgaver angaaende dette

Spørgsmaal findes ikke.

Landbrugsskolen etableredes i planmæssig Virk-

somhed paa Gaarden Aahjem iVandelvens Thing-

lag i April Maaned 1845, og i April Maaned

1846 er den forflyttet til Gaarden Aag i Roms-

dals Thinglag, hvilket her maa bemærkes, især

med Hensyn til at et af Bilagene ved denne un-

derdanigste Beretning kunde give Anledning til at

tro, at den først var traadt i Virksomhed i sidst-

nævnte Aars Foraar. Den udstyredes med 400

Spd. af Amtscommunen og 400 Spd. as Stats-

kassen for de 2de første Aar; men med 300 Spd.

af hver for Eftertiden.

Forinden jeg forlader denne Materie, maa jeg

underdanigst vedlægge denne Beretning en Medde-

lelse fra Alntmand Krog som Formand iBestyrel-

sen for Amtets Lde Landhuusl)oldningsselskab.er,

nemlig det saakaldte Romsdalske practiske Land-

huusholdningsselskab, oprettet i Aaret 1776, hvis

Virksomhed fornemmelig er rettet paa Romsdals

Fogderi, og det i' Aaret 1831 oprettede Romsdals

Amts Landhuusholdningsselskab. Denne Medde-
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lelse viser, at det førstnævnte af disse Selskaber

ved Udgangen af Aaret 1844 eiede en Capital af

over 700 Spd. og et Bibliothek, hvis Anskaf-

felse har kostet 602 Spd. 25 ß. Dette Selskab

har i Perioden fremdeles beskjæftiget stg med Træ-

plantning langs Hovedveien i Bolsø og i Fore-

ning med Amtets Landhuusholdningsfelskab anskaf-

fet en Tjæreovn af hensigtsmæssig Indretning paa

Gaarden Eide i Kleve Sogn, ligesom det, skjønt

endnu uden Held, i Forening med nysnævnte Sel-

skab har forsøgt at istandbringe et Kalkbrænderi.

I 1844 besluttede Selskabet Nedsættelse af 3de

Committeer tilBehandling af Spørgsmaale angaa-

ende Fiskerierne,. Iordbruget og Fædriften.

Det andet Selskab, nemlig Romsdals Amts

Landhuusholdningsselskab eier ingen Capital, og

har kuns ringe Pengemidler at virke med. Imid-

lertid har det, som bemærket, deeltaget i Udgifter-

ne til en Tjæreovns Anskaffelse, besørget Udgivelse

af et Skrift angaaende Potetesudsæd og Behand-

ling, anskaffet fra Udlandet en liden Portion as

Potetes af forskjellige Sorter saavelsom af Pote-

tesfrø, af hvilket sidste Slags Sognepræst Heyerr

dahl iStangvig har modtaget endeel til Omdeling,

ladet en Bondedreng oplære iGartneri hos nuvæ-

rende 'Landbrugsskole-Besiyrer Landmark, anskaffet

50 Iernskruer til Fururødders Sprængning iOver-

eensstemmelse med Plagemanns Skrift om Potaske-

Tilvirkning, anskaffet endeel Frugttræer og Frugt-

)buske m. m. Ligesaa har dette Selskab paa sam-

kme Maade, som det førstnævnte, nedsat Commu-

teer i hvert af Fogderierne Nordmør og Søndmør

til Behandling af Spørgsmaale angaaende Fiske-

'i, Iordbrug og Fædrift, og af Amtscommunen

har det for det Første for 2de Aar erholdt et Bi-

drag af omtrent 120.Spd. aarlig til Udgivelse af

ovennævnte Tidsskrift ”Oeconomiske Samlinger."

Ieg finder ogsaa her at maatte afgive den

rkjendelse, at det for en væsentlig Deel maa til-

rives den kraftige Medvirkning, som jeg erholdt

ra disse 2deSelskabers Bestyrelser, at Landbrugs-

olens Oprettelse saa eenstemmigen og saa hastig

lev oprettet her i Distrittet, efter det Stød, som

ertil blev givet ved den af Storthinget i 1842

m Provindsial-Landbrugsskoler tagne Beslutning,

igesom det visselig for en endnu væsentligere Deel

.1):ldes disse Selskabers Bestyrelsers utrættelige

irksomhed, at man kan glæde sig ved den tilta-

ende Kjærlighed til og Agtelse for Næringsveiene

her i Districtet, som jeg allerede har berørt. -

v. Zitovdrifi.

Skovdriften befinder sig i det Væsentligste paa

'amme Standpnnct, som ved Udgangen af Aaret

 

   

  

   

    

 

   

 

  

  

 

1840. Producter til Udlandet levere kuns Nord-'-

mør i nogen, og Romsdals Fogderi i liden Grad:

I Rordmør er for Tiden iDrift 14) privilegerede

og 111 nprivilegerede Saugbruge, ansat til Skjørsel

1429 Tylter, hvorpaa i Periodens Løb er opslaa-

ret 7,550 Tylter Planker og 4,665 Tylter Bord;

som ere afsatte iChristiansund. Desuden erafsat

deels i Christiansund og deels i Bergen og Trønd-

hjem aarligen iPeriodens Løb henved 10,000 Alen

Skibsplanker, skaarne med Haandsaug.

Af Kul og Tjære tilvirkes fremdeles det For-

nødne til Præstegjeldenes eget Behov, naar-undta-

ges i Qværnes og Edø. Noget saaes ogsaa til-

overs til Salg i Christiansund.

Fra Stangvig og især fra Thingvold forsones

Christiansund med et betydeligt Antal Tønder.

I Nomsdals Fogderi er for Tiden 12 privi-

legerede og 30 uprivilegerede Saugbruge, hvis Virk-

somhed er nærmere forklaret i Fogdens Tabet, der

i det Væsentligste gaaer ud paa, at der er produ-

ceret omtrent 2,200 Tylter Planker og 4,600 Thlter

Bord, foruden at der endvidere er opskaaret 282

Tylter Tommer til Bord, Bjælker og Planker,

hvorom nærmere fuldstændig Forklaring tikke er af-

giver. Afsætningen af disse Producter skeer fore

nemmelig til -Molde og Søndmør, forsaavidt de

ikke medgaae til Bygdernes eget Behov. Af Kul

og Tjære tilvirkes fremdeles det Fornødne i Di-

strictet ligesom ogsaa af Tjære noget til Afsætning

i Molde. Tilvirkningen af"Tønder, Tøndebaand

og Baandstager er i Tiltagende og sinder god Af-

sætning. Tilforn have Trondhjemmere ved Roms-

dals Marked udført et betydeligt Qvantum af

Baandstager, opkjøbte ved Romsdals Marked for

saare billig Betaling, men eftersom Districtets egne

Kjøbstæder, og iSærdeleshed Molde, som nærmest

beliggende, har begyndt at gjøre større Anvendelse

'af denne Artikel, er Assætningen bleven fordeelag-

rigere.

I Søndmørs Fogderi, hvor der kuns gives

lidet af Furuskove, haves efter Forklaring af Fog-

den, der dog ikke har leveret de foreskrevne Tabel-

ler, ialt 30 Bygdesange, samtlige af simple Ind-

retninger, der blot skjære til BygdensX og Eierens

Huusbehov. Dette Fogderi forsones med Huus-

tømmer, Planker, Bord og Honer fra Rordmørs

og Nomsdals Fogderier, hvilken Samhandel især

for Romsdals Fogderi er meget fordeelagtig, me-

dens det med Grund kan betvivles, at UdskibniM

gen til Udlandet gjennem Molde af anden Trælast

fra bemeldte Fogderi afgiver nogen virkelig Fordeel.

Søndmør har ikke nok af Birkeskove til Brænd-

sel, hvorfor det ogsaa af denne Artikel maa hente

sit Behov fra Romsdal. Forøvrigt gjælder baade-
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ÆsNoriewørxxogjSnnd111ør,: at def ydre Dele der-

qfxxcbenytte Torv? til Brændsel. Af Næver til

Huuslækning maa Søndmør ligeledes kjøbe betye

deligt-gjennem--:Romsdals Marked fra Jndlandet,

dangomçsdals Fogderi intet deraf har at afgive,

men-sortenDeelogsaa maa forsyne sig dermed

paa samme Maade. Af Kul brændes til egetBer

hev, men af Tjære skal fremdeles saa godt som

intertilveirkes

Fiskene-tam

Denne Rærmgsgreenhar i Femaarsperioden

1Gjennemsnit givet godt Udbytte1 alle Delei

districten

De vigtigste Fiskerierere Vaa1toskefiskeriet (el-

ler Skreifiskeriet), Seisiskeriet ogSom1nersildsiske-

121-1113fsl Vaarsilden har nemlig i Femaarsperioden

aldelessikke søgt til disse Kyster. Fiskeri efter

Brygder ogHaakjæringer har deels aftager deels

mislykketxs og deels ikke fundet Sted. Derimod

har der jevnlig været fisket efter Lange saavelsom

efter: Sommertdrsk paa Grundene iHavet udenfor

iKystenx men Producter heraf bliver for en væsent-

ng ”Deeltafbenyttett paa samme Maade, som Vaar-

meste-11ellerkSkreien,'-"og da det i det Hele sam-

menlignelsesviis eraf mindre Betydenhed, saa er

det meest at betragte somBidrag til Forøgelse af

5detOvanrum Klivfisk, som udføres fraByerne".

Vaartorskentilberedes hovedsagelig r1l Kltpfisk dog

saa, arßder i Rordmør ogsaa tilvirkes nogen Tør-

Lfisk", iNomsdal noget ganske ubetydeligt ogi Sønd-

lmør :"·intet. '

89vendt til Tørfisk over hele Amtsdistrictet.

' ForNordmør beretter Fogden, at Producter-

”ne af Vaartorsk og Sei med den deraf faldende

Rogn og Tran iGjennemsnit aarligen har afgiver

omtrent-, 31,500 Spd. Denne Beregning, der stor-

tersig til”Opgaver fra Lensmændene, ersandsym

ligviis meget Under Virkeligheden, omendskjønt Fi-

”h'skeriet'i' iNordmør soren Deel har været forholds-

inæssigmindre heldigt, end i de øvrige Dele af

7,Amtsd'istrietet. Derimod beregnet-han Udbyttet af

iSommerfldfiskeriet ininqveuniet til 78,000 Spd.

eller omtrent 15516000 Spd. aarlig.

Fogden i Romsdal beregner derimod Udbyttet

 

afKlipfisk, Lange og Sei til. ' ' 140,918 Spd.

"-Tran. . . . .. . . 40,280 —

Rogn......... 8,772—

samt af Sild forsaavidt den e1 ,

gaaet over i Handelen . . . . 17,150 —

Tilsammen 207,120 Spd.

hvilket i Gjennemsnit for hvert Aar giver omtrent

4110006199

Amts-

Derimod bliver Seien almindeligst an-«

Denne Beregning af Fogden i Romsdal sy-

nes at være meget paalidelig, ifølge hvad han har

forklaret om Maaden, hvorpaa han har erholdt

den; men heraf følger, ar, da der aldrig er nogen

væsentlig Forskjel mellem den Priis, som Bønder-

ne erholder for den raa Torsk i Districtets Zde

Fogderier, og da der, om end Fiskerier iNordmør

har været mindre heldigt, dog ikke kan antages,

at Productets Masse skulde være mindre, end i

Romsdal, samt endelig, da der ikke heller i Di-

strictets 3de Fogderier er nogen væsentlig Forskjel

i Prisen paa Rogn og Tran, og da det desuden

viser sig, at Producter af Tran har været FDele

større iRordmør end iNomsdal, saa maa de Op-

gaver, hvortil Fogden i Nordmør har støttet sine

Beregninger, saavidt angaaer det raa Product, være

betydeligt for lave. Jeg troer derfor,.,at der til

den beregnede Værdi af det raa Product i det

Mindste saavidt Skreien angaaer, (96,544 Spd.)

med temmelig Sikkerhed kan lægges henved 40,000

eller omtrent 8000 Spd. aarlig.

Heraf følger altsaa, at Producterne af Vaar-

torsk- og Seifiskeriet i Nordmør med nogenlunde

Sikkerhed kan ansættes til at give Almuerne en

aarlig Indtægt af . . . . .· . 39,000 Spd.

og naar hertil lægges . 15,500 —

som det aarlige Udbytte i Gjennem-

snit af Sommersildfiskerierne, saa vi-

ser det fig, at de væsentligsteFiske- ;

rier iNordmør have afgiver en aar- 1

lig Indtægt for vedkommende Al-

muer af omtrent . . . . . 54,500 —

For Søndmørs Vedkommende findes ingen Be

regning at være opstillet, saaledes at man altsa

derom kun kan komme til nogen Kundskab ved a

drage Slutninger fra Udførselen. Herved er imid

lertid at mærke, at denne i Periodens Begyndels

for en væsentlig Deel skede gjennem Bergen, og

om end dette forandrede sig længere hen i Perio

den, saa var det dog først i 1845, at det hel

Product af Klipfisk, paa omtrent 10,000 Voger nær

gik gjennem Aalesundz og Tranen og Rognen gaae

endnu for en stor Deel gjennem Bergen. Da imid

lertid den hele Masse aleipfisk iAaret 1845 ove1

steg 130,000 Voger, saa gjør jeg vist ingen over

dreven Beregning ved at antage, at Skreisisket

hvert Aar afFemaarsperioden iGjennemsnit har giv

Almuerne 100,000 Voger eller omtrent 100,000S

Beregnes den af Skreien i Søndmør

faldne Tran og Rogn af dette Qvam

tum omtrentlig paa samme Maade,

som i Romsdal og Rordmør, saa

maa Værdien deraf have udgjort

saaledes at altsaa det hele Udbytte

60,000 —
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1f Skreisisket i Søndmør maa have

været i det allermindste . . . . 160,000Sp.

og sandsynligviis meget mere. Til Seifiskeriet er

I)er intet Hensyn taget, og dette har desuden for

en Deel været ubetydeligt. Ikke heller af Som-

çnerstld er der iSøndmør fisket saa meget, at det

kan komme i nogen væsentlig Betragtning ved Si-

den af det Anførte, — i Gjennemsnit vel neppe

2000 Tønder om Aaret.

Det Anførte viser altsaa, at de Producter af

Skrei, Sei og Sild, som ere komne i Handelen,

have indbragt Almnerne følgende Summer i aar-

ligt Gjennemsnit:

nemlig i Rordmør . . . . . 5,500Spd.

i Nomsdal . . .. . . 41,000 —

i Søndmør . .. . . 160,000 —

Tilsammen i hele Amtsdistrictet 255,500 Spd.

foruden at disse Fiskerier have forsynet Huushold-

ningerne med Behovet af disse Artikler. Desu-

den forfynes Hunsholdningerne med Qveite og Lax,

som fiskes i ikke ubetydelig Mængde, og navnligen

er Laxefiskeriet i Søndmør og Nomsdal skredet

fremad formedelst Anvendelse af forbedrede Ind-

retninger; men at give nogen Beregning over Ud-

byttet er jeg i det Mindste ikke for Tiden isiandtil.

Hvad angaaer Driftsmaaden af Fiskerierne,

da er ingen væsentlig Forandring foregaaen iFetm

aarsperioden. De væsentlige Fiskeredskaber, nem-

lig Baad, Garn, Snøre ogLine ere noget nær as

samme Beskaffenhed„ som forhen, og vist ikke hel-

ler i det Hele taget nhensigtsmæsfige. Med Hen-

syn til Klipfiskens Tilvirkning er der efter Foran-

staltning af ovennævnte Landhnusholdningsselskaber,

Understøttede af Regjeringen, trykt et betydeligt Op-

lag af en Veiledning, som er uddeelt i Fiskeridi-

stricterne ikke blot i dette Amt, men over det hele

Rige. Ieg nærer ikke Tvivl om, atFølgerne her-

f med Tiden vil vise stg i et feilfriere Product,

men maa derhos bemærke, at Kjøbstaden Christi-

rnsund allerede staaer høit i Anseelse formedelst

xRlipfiskens Tilvirkning, som der væsentligen fore-

aaer Under de Handlendes eller deres faste Be-

tjentes eget Opsyn, og jeg har faaet Grund til

t tro, at dette Exempel vil virke fordeelagtigt paa

e sydlige-te Dele, hvor det vistnok oftere har hændt,

at Tilvirkningen, som der meest foregaaer ved Fi-

ebønderne selv, tildeels ikke har været forsvarlig.

De vigtigste Ma”rkedspladfe- for DistrictetsFie

evarer have i Periodens Løb været Spanien,

Yolland, Bremen, Hamburg, flere øftersøiske Hav-

e, Christiania, Bergen og Indlandet samt ende-

ig i Begyndelsen af Aaret 18451Irland.

    

 

    

    

   

  

 

Om det Forhold, hvori Constitutionen i selve

Distrirtet staaer til Udførselen, tør jeg aldeles ikke

indlade mig paa at ytre nogen anden Mening, end

at den i det Hele taget udgjør en ringe Deel i

Sammenligning dermed, omendskjønt Forbrug af

Sild og Tørfisk er temmelig betydeligt.

(3. Bjergværks-drift.

Denne Næring er for Tiden meget ringe”i

Districtet. Kobberværket paa Averøen er nemlig

saa godt som nedlagt efter en Tid at være drevet

med betydeligt Tab. Imidlertid er der opført en

kostbar Smeltehytte, som skal være af god Inde

retning, men hvis Anvendelse beroer paa, om Con-

jnnctnrerne kunne bringe den-Malm til Smeltning.

I Sunddal og Gimnes er forefundet Crommalun

leier, og i førstnævnte District er en ordentlig

Drift paabegyndt, deri Aarene 1844 og 1845 har

udbragt 100 Tønder Malm, som er udført til Trønd-

hjem. I Romsdal saavelsom i Søndmør finder

Bjergværksdrift ikke Sted, uagtet der i Søndmør

i 1842 fandtes Kobbererts paa Gaarden Melseti

Ørskoug Thinglag, men den fandtes allerede i1843

at indeholde saa lidet Metal, at Arbeidet dermed

standsedes.

8. Fabrikher.

Med Hensyn til Fabrik- og Indnstrianlæg hen-

vises underdanigst for Rordmørs Vedkommende til

Tabellen Nr. 2 ved Fogdens Indberetning,- som

viser, at der, foruden de fornævnte Sattgbruge,

har været i Drift 238 Brændeviinsbrænderier, 5

Møllebruge, 1 Teglbrænderi og 1 Kalkbrænderi.

I Romsdal gives der efter Fogdens Forklaring

ingen andre Fabrik- og Industrianlæg end 2de Gar-

verier iRomsdals Thinglag, hvortil vel ogsaa bør

komme den sørnævnte Tjæreovn iKleve, som imid-

lertid saa nylig er oprettet, at derom ikke kan siges

videre. I Søndmør gives foruden Brændeviins-

brænderierne, hvis Antal-Fogden dog ikke har op-

givet, og de forhen nævnte 3de Bygdesauge, kuns

1 Teglbrænderi i Ørskoug Thinglag, der aarlig

producerer 3000 Tagsteen, 2000 dobbelte og 3000

enkelte Muursteen, som finde Afsætning iAalesun-d.

Brændeviinsbrændingen har forøvrigt over hele

Amtsdistrictet aftaget i saadan Grad, at Fogden

ne nære Haab om, at den aldeles vil ophøre.

s. Binet-ringer

Herom melder Fogden i Nordmør, at Huus-

fliden indskrænker stg til Familiens egen Fornøden-

hed, med Undtagelse af, at Surendal leveret ikke

Ubetydeligt af Lærred og Strie til Salg, og at

Sunddal tilvirker adskilligt Vadmel, som sælges i



1452,

Christiansunds Til Huusfliden maa vel ogsaa hen-

føres .-Forfærdigelse af Sildetøndet i Thingvolds

og Gimnes Thinglage og tildeels i Stangvig.

Skibsbyggeri har ikke været drevet iDistric-

tet, som derimod selv iAlmindelighed bygger de

til Behøver fornødne ”Baade

Nogen Tangasketilvirkning har fundet Sted,

men kuns i liden Grad.- 8Om Kul og Tjære er

allerede talt i det foregaaende under Skovdriften.

Fogden mener, at Produetetderaf ikke svarer Reg-

ning viderexend til Huusbehov.

Jagten er ikke af den Betydenhed, at Fogden

sinder den at være Gjenstand for Omtale, naar

undtages Skydning af Hjorte i Edø og Fredø

Sogne, af Rensdyr i Sunddal og af Sælhunde

i Edv. -

Haandværksdriften i Fogderietv er meget ube-

tydelig.

I Romsdal melder Fogden, at Huusfliden

indskrænker sig til Familiernes egne Fornødenheder

af.Klæ-der,Gaards- og Fisket'i-Redskaber, naar und-

tages, at Romsdals Thinglag tilvirker endeel uld-

ne Tøiet, Tørklæder, Teppet og Dynevahr til Af-

sætning. Næssets Thinglag forfærdiger aarlig om-

trent 20,000 Tøndebaand og 40 Læster Tønder,

som især i den sidste Deel af Femaarsperioden har

fundet god Affætning, og Lensmanden der beret-

ter, at--.Huusfliden synes at være i Tiltagende.

I Fogderiet er bygget 2 Fartøier; og hist og

her bygges endeel Baade, som dog ikke ere til-

strækkelige til Districtets Behov, hvilket derfor maa

fuppleres fra Søndmør.

Om Jagten gjælder i det Væsentligske, hvad

der er anført for Nordmør, naar undtages, at her

ingen Hjorte sindes.

Fragtfart sinder ikke Sted i nogen afDistric-

tets Fogderier, med mindre man henregner hertil

smaa Forsendelser, som af og til kan skee med

Baade. Egentlige Landtransporter as Varer fim

der heller ikke Sted, undtagen i en ikke ubetydelig

Grad i Romsdals Thinglag til Indlandet.

Om Huusfiiden iSøndmør udtrykker Fogden

sig overeensstemmende med Fogden i Rordmør og

Romsdal, dog saa, at der fra Fjorddistricterne sæl-

ges til Ødistricterne endeel Trækar, Arbeidsredska-

ber,Vadmel og grove Tepper, ligesom man hist og

her har begyndt med at forsærdige Tærskemaskiner.

, Skibsbyggeri findes der- ikke iDistrictet, men

i Periodens Løb er dog bygget 3Fartøier. Deri-

mod er Baadbyggeri en vigtig Ræringsgreen for

tVoldens Thinglag, der iPerioden har leveret 1,106

Baade, hvoraf 260 Storbaade (Ottringer og Sex-

ringer). IVoldens Thinglag forfærdiges desuden

Ljaer og andre Smedearbeider, som sælges til Ra-
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bodistricterne. I Dale og Ørskong Thinglage til

virkes Potaske og i Herrø Thinglag er tilvirke

440 Voger Tangaske.

Landhandleriernes Antal i Districtet er følgende

iNordmør..4........6

iRomsdal..........4

ogiSøndmør..........24

Tilsammen . . 34

Af Gjæstgiverier udenfor Hovedveiene givet

iRordmør...... . . 7

indberegnet 2deas Landhandlerne, som til-

lige ere Gjæstgivere.

iNomsdalsFogderi . . . . 5

ligeledes indberegnet 2de afLandhandlerne.

iSøndmørs Fogderi . . . . . . . . 25

indberegnet 22 af Landhandlerne.

Tilsammen . .—37

Af offentlige Markedet haves kun eet, nemliç

det saakaldte Romsdals Marked, der afholdes pac

Veblungsnæs i Romsdals Thinglag. Omsætnin:

gen ved dette Marked synes ikke at være af Bety4

denhed, efter hvad Fogden melder, der anstaaer den

til 20 à 2,500 Spd., og derhos forklarer, al

dette er mere, end den har været i foregaaende

Aar. Jeg har et Par Gange været tilstede ved

dette Marked for at skaffe mig et nogenlunde Be-

greb derom, men har ikke været saa heldig at op-

naae Hensigten, fordi en væsentlig Deel af Om-

sætningen, efter hvad der er forklaret for mig,

egentlig foregaaer Udenfor den rette Markedstid.

Grunden hertil skal være den, at Søbønderne og

Oplandsbønderne ikke kunne gjøre sikker Regning

paa at træffe hinanden med deres gjensidige Task-

ningsvarer, fordi Foret i Begyndelsen af October

oste lægger Hindringer i Veien for Oplands-bøn-

dernes Fremkomsi, naar der nemlig i Lessø ind-

træffer stærktSnefald, hvilket la Specie- var hændt

de 2de Gange, som jeg kom tilstede. Af denne

Aarsag har endeel Handlende i Molde By, hvor-

fra nemligeß Dele ere komne af de 30 Handlen-

de, der i deJsenere Aar i Gjennemsnit have besøgt

Markedet, gjort til Gjenstand for Overveielse, om

ikke Markedstiden bør forandres, og Molde Byes

Repræsentantskab har afgiver den Erklæring, at

det vilde være ønskeligt, om baade Tid og Sted

kunde forandres.

Disse Spørgsmaale ere imidlertid meget van.

skelige at besvare, men ere ntt Gjenstand for om

hyggelig Overveielse inden Districtet.

De væsentligste Omtuskningsproducter imelle

Oplændinger og Søbønder ere: fra Søbønderne

Side alle Slags Fiskevarer og fra Oplændinger

nes Side Iernvarer, Klæbersteensovne, Tjære, Næ
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ver og Kavler til Fiskegarn, samt Agerdyrknings-

redskaber, hvorhos Bønderne fra de indre Fiorde

iAmtsdistrictet tillige bringe Heste, Talg, Ost og

Smør samt levende Creature til. Slagt. Korn-

varer tiltrænges af og til af Oplændingen, men

denne Handel kan ikke rettelig henføres til Mar-

kedet, da den mere og mere foregaaer direxte mel-

lem Molde Byes Kjøbmænd og Oplændingen.

Det Samme gjelder i det Væsentligste ogsaa om

de stedse større Partier af Talg og Smør, som

Oplændingen afsætter til denne Kant af Landet.

Den væsentligste Handel ved det egentlige Marked

synes derfor at indskrænke stg til Krambodhandel

med alleslags Colonial-Fabrik- og Manusacturme

rer,som de Handlende afsætte deels mod Contanter

og deels mod Tuskning af Bøndernes Varer.

De Handlende, som fortiden Moldes Borgere

have besøgt Markedet, have i den senere Tid sor-

nemmelig været fra Trondhjem, men Antallet der-

;fra er mærkeligen aftaget, og forøvrigt har der

været et Par Handlende fra Cht'istiansund, Aale-

sund og Bergen.

Paa Gaarden Sylte i Vestues Thinglag af-

holdes ved St. Hanstid et Heste-Marked uden

nogen offentlig Control, Under hvilket endeel Sønd-

møringenaarligen afsætte endeel Heste.

8) Om Amtets Landdistrictets Tilstand i

Almindelighed.

g 1.

I moralsk Henseende antages det, at Almu-

erne i dette Amtsdistrict ikke staae enten over eller

under Almuerne i andre Dele af Riget, som jeg

har havt Anledning til at kjende. I Nordmøer

har desværre hersket megen Løsagtighed og Hang

til Nydelse afBrændeviinz men ligesom idet Mind-

ste den sidste Feil i de senere Aar kjendeligen er

aftager, saaledes opveies disse Udyder ogsaa ved

modsatte gode Egenskaber, som fortjene al Agtelse.

Tarvelighed og Simpelhed i Levemaade er almin-

delig saavel iNordmøer som i de Lde øvrige Fog-

derier, og, om der end i Rordmøer gives nogle

flere Undtagelser, saa er dette dog en naturlig Følge

deraf, at der har været nogen storre Formue blandt

Almueclassen. Rordmøriugen forekommer mig des-

uden at have det Fortrin for-Indvaanere af an-

dre Dele af Districtet, at han har en mere op-

vakt Aand og høiere Sands for almene Interesser,

hvilket navnligen viser sig ved Bygdernes Iver

for at skaffe sig Veie til indbyrdes og gjensidig

Samfærdsel i Districtet.

I Romsdals Thinglag af Romsdals Fogderi

saavelsom i Voldens og slere Thinglage af Sønd-

møers Fogderi forekommer det mig, at der findes

en større Oplysning blandt Almuen, især saavidt

angaaer Skrivkyndighed, end Tilfældet er iNord-"

tnøer. I Søndmøer træffes ikke saa ganske sjel-

den paa matematiske Kundskaber hos Almttesmænd.

Grunden hertil skal for en væsentlfg Deel hidrøre

fra Fortiden, især fra en Lensmand SivertAarflot,

Fader til den i 1845 afdøde Lehnsmand Rasmus

Aa.rflot, som paa forskjellig Maade skal have

udbredt Lærelyst blandt Almtteu i Søndmøer, og

sidstmeldte Lensmand Rasmus Aarslot har senere

fra et Bogtrykkeri, som han oprettede paa sin

Gaard Egset, virket i samme Retning ved et Blad

kaldet "Landboe-Avisen", sotn han derfra lod ud-

gaae, ligesom ogsaa ”ved Udsalg af passende Skrif-

ter for Almueclassen. Bogtrykkeriets Drivt fort-

sættes nu af Sønnen Maurits Aarslot, som liger

ledes Udgiver et Ugeblad kaldet "Postbudet".

SX 2.

Velsianden er i kjendeligt Tiltagende over det

hele Amtsdistritt, omendskjønt et enkelt Thinglag,

Romsdals nemlig, endnu er haardt trykket af g”am-

mel Gjeld. Fortiden at- et betydeligt Antal af

Indskyderne i alle 3 Byers Sparebanker bestaae

af Almuesmænd fra de omliggende Landdistricte'r,

saa er ogsaa siden 1ste Juni 1843 en Sparebank

traadt i Virksomhed i Surendal i Rordmøer.

Denne begyndte sin Virksomhed med et Fond af

900 Spd. som Beholdning fra de ophævede Byg-

demagasiner. Fondet var under the December

1845 steget til 98.5 Spd. 3533: ß. uagtet DiscoM

toen kun har været 4H pCt. og Sparebankens hele

Capital, bestaaende i203 Vexelobligatiouer og con-

tant Beholdningudgjorde paa samme Tid 11,173

Spo. 81 ß. Ogsaa i Herrø Sogn i Søndmøer

er en Sparebank oprettet fra 1ste Januar 1844,

som begyndte med et Foud af 90 Spd., der dog

nu formedelst nogle tilfældige Omstændigheder er

formindsker til 40 Spd. Dens Capital udgjorde

den 31te December 1845 2518 Spd. 64 ß., som

var indsat af 104 Indskydere, og som paa det

nærmeste igjen var udlaant paa Vexelobligationer

paa 5 pCt. Disconto.

Efter de af Sorenskriverne leverede Tabet-

ler er der vistnok afholdt nogle flere Executions-

forretninger og for større Beløbe tilsammenlagt,

end i den sidste Periode; men Fogderne ere eens-

stemmige om, at dette aldeles intet beviser imod

Forklaringen om den tiltagende Velstand, da det,

efter hvad Fogden i Søndmøer antager, for en

væsentlig Deel hidrører derfra, atCreditorerne Xnu

mindre betænke sig paa at reqvirere Executionen

efterat Omkostningerne saa betydelig ere nedsatte,

hvorhos Fogden iRordmøer oplyser, at Gulds-

posterne i Almindelighed blive afgjoxöe uden Atte-
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-tion, saaledes at det maa antages, at Executio-

nernes Nødvendighed for en væsentlig Deel hid-

rører fra Debitorernes Ligegyldighed, i hvilket stdste

de 2de”øvrige Fogder ogsaa ere enige. For mit

Vedkommende maa jeg erklære mig enig i Resul-

tatet af , hvad Fogderne saaledes have forklaret,

isæraf den Grund, at det viserxsig, at der kun

handles om Summer, som ere meget Ubetydelige

i Sammenligning med den tiltagende Mængde og

'7'Størrelser af de private Transactioner. Herved

maa jeg bede bemærket, at i Opgaven for Ter-

initieti 1836 til1840 var Ladestedet Aalesund ind-

befattet under Rordre Søndmøer, men denne Gang

har jeg fra Sorenskriveren erholdt en særskilt For-

4tegnelse for dette Ladested, hvis Indhold vil blive

gjengivet nedenfor.

,Det kan heller ikke være andet, end at Vel-

Xstanden ihjele Amtsdistrictet, ved Siden as Almuens

tarvelige Levemaade, maa være tiltaget, da alle

5 Aar iPerioden have givet godt Udbytte af Ager

og Eng ligesomFiskerierne i det Hele taget have

været gode og tildeels endog rige, hvortil kommet-,

at Producterne af Fiskerierne i det Hele taget have

været ien særdeles høi Priis.

53.

Tjenestelønnen har været, som følger: for en

Tjenestedreng iNordmøerö til 8 Spd. aarlig og

Klæder; for en Tjenestedrengt Romsdal deels 6 218

Spd. og Klæder, deels 12 til 20 Spd. uden Klæder;

for en Tjenestedreng i Søndmøer 5 à 8 Spd. og

Klæder eller 16à 18 Spd. uden Klæder; for en

,Tjenestepige iNordmøer 234 Spd. og Klædet;

for en Tjenestepige i Romsdal 133' 3 Spd. og

Klæder, 6 à 11 Spd. uden Klædöerz

nestepige iSøndmøer 1313- Spd. og Klæder eller

6 Spd. uden Klæder.

g 4.

Af offentlige Veie haves i Amtsdistrictet føl-

2". Bygdeveie:

i farbar Stand.

i Rordmøer .. - 3231 Mile.

iRordre Søndmøer . 103 —

i. Søndre — . 84: —

68 Mile.

Heraf vil det naadigst erfares, at der er

Haab om i en kort Fremtid at saae iStand 921

Mile fuldstændige Bygdeveie, men at for Tiden

for en Tje-,

Romsdals Amt.

gende:

1. Hovedveie.

i Nordmøers Fogderi . 93? Mile.

i Romsdals — . 102 —

i Søndmøers — . 133: —

333: Mile,

alt overeensstemmende med Veiinspecteurernes Op-

gaver, hvormed maa anmærkes, at det noget min-

dre Miletal. end Opgaverne ved sidste Femaars-

Beretning (343- Mile) væsentligst hidrører derfra

at omtrent 3: Miil af den gamle Hovedvei fra

Qvande til Moe iStangvigs Thinglag ifølge Deres

Majestæts naadigste Resolution er udgaaet af 1ste

Klasses Veie, og saaledes nu vedligeholdes som

Bygdevei. Dertilkommer, at adskillige Forkortelser

ere opnaaede ved Omlægninger, blandt hvilke for-

nemmelig kan nævnes en Omlægning ved Brude-

bakken i Nomsdals Thinglag i en lige Strækning

af omtrent 1700 Alen, for en stor Deel anlagt

paa Muur, hvorved en Omvei opad en steil Bakke

og nedad en lang Skraaning, tilsammen omtrent

2700 Alen, er undgaaet. En Forlængexse afHo-

vedveien fra Helland til Qvalvig ved Vestnæs er

bestemtved Deres Majestæts naadigste Resolution

af 24de December f. A. Længden heraf, omtrent

533- Miil, er ikke indtagetiVeiinspecteurens Opgave,

tragtet den paa det nærmeste var fuldfærdig Der-

ved et vundetet bedre Oversætningssted over Roms-

dals Fjorden i flere Retninger.

Forøvrigt har Veibestyrelsens Bestræbelser i

Henseende til Hovedveiene fornemmelig gaaet ud

paa at tilveiebringe større Fasthed saavel iVeiene

selv, som især i Henseende til Broer, ligesom og

paa at give Veiene større og saavidt mulig lov-

mæssig Bredde-, i hvilke Henseender dog endnu

meget staaer tilbage at ”gjøre, da samtlige ældre

Veie fra Fortiden af have været meget for smale,

og min Formand efter Districtets Beskaffenhed

nødvendigen maatte gjøre til sit første Formaal

at tilveiebringe de fornødne Veie til den indre

Samfærdsel og til den nødvendigste Communica-

tion med Rabodistricterne.

heraf under Femaars-Perioden

komne i farbar Stand.

under Oparbeidelse.

4Z Mile. 113-13- Mile.

5 — 63 —

2 — 333 —

- - 312 —

11-3- Mile. 2431; Mile.
i

kun er i farbar Stand 68 Mile, hvoraf 113 Mils

ere blevne det i FemaarssPeriodens Løb. ;
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3. Rideveie:

i farbar Stand under Oparbei-

delse.

i Nordmøer . . 4ZZ Mile. 4313Mi1e.

i Nomsdal 1-Z- — 313. —

i Rordre Søndmøer 2353- — 4; —

i Søndre — 58 — , ,

 

1437; Mile. 1,28- Mile.

Der kan saaledes i en kort Fremtid ventes

at komme i Stand i det Hele 2771)- Mile Nideveie,-

men heraf er for Tiden kun farbare 14-3 Mile og

af dette Mileantal er i Femaars-Perioden bragt

i farbar Stand 3:3 Mile, hvoraf Fj- Mile kan

oasseres med Hjulredskab.

Ved at sammenholde Totalsummen af Byg-

de- og Rideveie med Opgaven over samme ved

sidste Femaars-Beretning vil det naadigst erfares,

at der i detHele er tilkommer Beslutninger for

14Z Mile, som fornemmelig hidrører fra Nord-

møer, hvor, som allerede bemærket, Almuerne have

større Begreb om Vigtigheden af Samfærdselen.

”Laar forøvrigt de egentlige Bygdeveie i ftdste

Femaars;Beretning ere opgivne til ZH Mile mere,

end der findes anført ovenfor, da maa dette hid-

røre enten fra Unøiagtighed i en af Opgaverne

eller afforskjelligt Begreb om hvad der henhører

til Rideveie, og maaskee ogsaa for en Deel derfra,

at jeg har ladet en kort Bygdevei iVedøeThing-

lag udgaae fra Veibestyrelsens Behandling, hvor-

til den, som en blot Gaardvei, ikke nu længere

forekom mig at qvalificere sig. Forøvrigt er der

som tildeels bekjendt for vedkommende Departe-

ment gjort Forberedelser og Forslag til at sætte

Amtsdistrictet i en bedre Forbindelse med samt-

lige 3 Nabodistricter; men-imidlertid er der alle-

rede ved de ubetydelige Forandringer, som jeg har

været i Stand til at gjennemførej opnaaet, at

Hoved- og Post-Veien fra Diftrictets 3de Byer i

alle Retninger, nemlig saavel til Trondhjem og

Bergen som til Christiania, er bleven noget for-

kortet og lettere at passere, ligesom ogsaa hist og

her nogen større Sikkerhed og Forkortelse af Søe-

vei er bevirket for Oversætning over Fjorde. Jeg

maa imidlertid anmærke, at Fortjenesten heraf in-

genlunde tilkommer mig alene, men for en væ-

sentlig Deel skyldes deels de Forberedelser, som

vare gjorte i min Formands Tid og deels ind-

sigtsfuld Understøttelse, som jeg har ”af Veiinspen

teurerne i Districtet, navnligen Capitain Schnitler

og Manier-Lieutenant Synnestvedt.

5 5.

I Vedøe Præstegjeld er i Femaars-Perioden

oprettet en indbyrdes Brandassurance-Jndretning,

hvori de fieste Bygninger i Præstegjeldet ere, as;

surerede, og lignende Indretning haves i Bolsø

Thinglag, hvori er indtraadt 236 Huuseiere for

740 ”Husebygninger af forskjellig Slags, der ere

assurerede for 18,266 Spd. 96 ß.

ß 6.

Med Hensyn til Bygdemagasinerne forklares,

at disse ved forskjellige naadigste Resolutioner ef-

ter Vedkommendes derom gjorte underdanigste An-'

søgninger ere ophævede iKornstad Sogn anver-

næs Præstegjeld, iHalse Sogn af Stangvigs Præ-

stegjeld, iAarePræstegjeld, 3de iSttrendals Præ-

stegjeld, i Fredø Sogn af Christiansunds Præste-

gjeld, i Bo, i Rordal, i Haram og Herrø. I

Jørringfjords Præstegjeld er indtruffet den Ure-

gelmæssighed, at Formandskabet paa Grund af

tilstødte Uheld uden nogen høiere Autoritets Ap-

probation har ophævet de derværende Magasiney

hvilket for Tiden er Gjenstand for nærmere Un-

dersøgelse. Angaaende de øvrige Magasiners Til-

stand vedlægges herved underdanigst Opgave, som

vise, at Beholdningen ved samtlige tilbageværen-

de Magasiner nu kuns udgjør 3,977 Tønder Havre

og 927 Tønder Byg, tilsammen 4,904 Tønder.

Den almindelige Mening iDistrictet om disse Ind-

retninger er den, at de nu ikke længere svare til

Hensigten. Districtets climatiske Beskaffenhed er

nemlig saadan, at man sjelden har Grund til at

frygte for almindelig Misvext efter de unægtelige

Fremskridt, som der dog, uagtet alt hvad der end-

nu mangler, er gjort iAgerdyrkningsmaaden iLø-

bet af de stdste 20 a 30 Aar.

13. Vedkommende Kjøbstæderne Christian-

sund og Molde samt Aalesund.

(3. Christianfund.

§ 1. Handel og Zkibøfart.

Denne Kjøbstads Udskibningsartikler ere frem-

deles i det Væsentlige Klipfisk, Tran, Rogn og

noget Tørfisk, samt Sommersild og Trælast. De

4 førstnævnte Artikler erholdes for en Deel af

Sommertorsk, Lange og Sei, som fanges ved Ky-

sterne og paa Havgrunde 6 a 8Mile fra Kysterne.

Men hovedsagelig er det Vaartorsken (Skreien),

som fanges iFebruar og Marts, hvoraf disse Han-

delsvarer tilvirkes. Det er imidlertid den mindre

Deel af Skreifiskets Udbytte, som erholdes ved

Rordmørs Fogderies egne Kysier. En Deel er-

holdes ogsaa fra Fosens Fogderi iSøndreTrond-

hjems Amt, og det største Parti erholdes fra Nord-

landene, nemlig fra Fiskevæhrene ved Lofoten.

Hver Vinters Januar Maaned afsendes derfor til

Lofoten henved 40 Fartøier for atAdeeltage i Op-
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kjøbet af den Skresi, som der siskes. Det Qvam

tum Klipfisk, som hjembringes derfra, kan, saa-

vidt jeg kan slutte fra flere Samtaler med for-

skjelligeHandlende, med nogenlunde Sikkerhed an-

sættes til 80,000 Voger aarlig, hvilket jeg anta-

ger iGjennemsnit at være omtrent FDele af hvad

der af denne Artikel har været udskibet fra Chri-

stianfund. De øvrige FDele kommer saaledes fra

Byens eget Handelsdistrict, nemlig Rordmør og

Romsdals Amt.

en Deel af Fosen og noget vel ogsaa fra Rordre

Trondhjems Amt.

Sommersilden erholdes deels og fornemmelig

fra Rordmør, især fra Aure og Edø Præstegjeld,

men tillige fra Fosen i Søndre Trondhjems Amt

og fra Ramsen i Rordre Trondhjem.

Trælasten erholdes alene fra Nordmørs Fog-

deri. JFemaarsperioden har Udskibningen directe

til Udlandet af disse Artikler været, som følger:

Tørsisk. Klipsisk. Sild. Rogn. Tran. Trælast.

1841 . .- . 16,426 Voger. 146,862 Voger. 8,269 Tdr. 4,081Tdr. 2,240 Tdr. 1,098 Læste-1:

1842 . 16,853 — 119,210 — 7,830 — 3,405 — 1,623 958 —

1843 . ,. . 8,237 - 95,270 — 6,568 — 1,765 — 2,3143— 8623 —

1844- . . . 16,715 — 135,560 — 17,938 — 2,892 — 2,8253— 1,432 —

1845 . 23,270 -- 156,739 - 18,295 — 2,056 — 1,883 — 1,972 —

Til indenrigske Steder Udenfor Amtsdistrictet og Lofoten har i efterncevnte Aar, forsaavidt

Opgaver har kunnet erholdes, været udskibet:

Tørfisk, meest Sei. Klipsisk. Sild. Tran. Kornvarer.

1843 . . .. . . ., . . . . . . . . 6,960Tvr. 217317Tdtu

1844 9,360— 3583- -

1845, . . . . 7,840 Bogen 2,117 Bogen 8,864 — 550 — 2,035 Tdr. meest Byg.

Herved maa det nu bemærkes, at disse til Rug 5000 Tønder

indenrigste Steder udførte Varer for en Deel ha-

ve været bestemte til Udlandet, idet nemlig Afsæt-

ning af Tran og Klipfisk oftere har foregaaet over

Trondhjem, men en Deel af Tørfisken og Silden

og samtlige Kornvarer have derimod været bestemte

til Consumtion i vedkommende indenrigske Byer

eller deres Handelsdistricter.

Det er saaledes meget betydelige Varepartier,

som udføres fra dette Sted til Udlandet; men

det er kun den mindste Deel deraf, nemlig Nog-

nen og i den sidste Deel af Perioden Trælasten,

som har givet de Handlende nogen sand Fordeel.

Paa Klipfisken og paa Silden have de derimod

oftere lidt følelige Tab. ,

Udskibningen og Indførfel skeer for det Meste

ved Stedets egne eller norske Fartøier, naar und-

tages af Klipfisk, hvoraf den største Deel har væ-

ret hentet af spanske Fartøier formedelst den store

Forskjel i Toldafgifterne. ß

Stedets Markedspladse have fremdeles været

Spanien for Klipfiskery Frankrige for Rognen og

Trælastenz Holland for-Tranen;”Østlandet,Danmark

og Østersøen samt tilsidst Irland for Silden.

Indførselen af udenrigske Varer til Byen har

af efternævnte Artikler i Gjennemsnit aarligen ud-

gjort:

Kornvarer: Byg . 6170 Tønder

Byggryn . . . . 166 —

Erter..... 80 —

Havre. . . . 360 —

Malt . . . 1400 —

Hvede 0 0 0 0 80 —

Tilsammen afalle Slags aarlig . 13256 Tønder og

omtrent 44,000 Bd. Hvedemeel.

Druebrændeviin 40,000 Potter, Kaffe 62,000 Pd.,

Hamp henved 100,000 Pd., Tobaksblade 35,000

Po„ Sukker (raffineret) 54,000 Pd., Sirnp

62,000 Pd., ufarvet Bomuldsgarn 7000 Pd., Salt

17,000 Tønder.

Indførselen af alle disse Artikler, undtagen

Kornvarerne, er i Stigende. Sees imidlertid hen

til Størrelserne, kan Byens Samhandel med Land-

districtet ikke være af saadan Betydning som Ud-

førselen og Oplandets store Udstrækning kunde gi-

ve Anledning til at tro. Byens Opland er nem-

lig ikke blot hele Nordmør, men tillige en Deel

af Fosen og strængt taget maa ogsaa Lofoten for

en ringe Deel henregnes dertil; thi med Lofotex-

peditionerne er iPerioden aarligen afskibetr 5,800

Tønder Salt, 80 Tønder Byg, 500 Tønder Byg-.

meel, 60 Tønder Nugmeel, 90 Tønder Havremeel,

120 Tønder Brød, 440 Tønder Kornbrændeviin,

10,000 Po. Tobaksblade, 600 Po. Lin, 600 Po.

Hamp samt adskillige Bomulds- og uldne Varer,

Sirup, Læder, Viin, Druebrændeviin, Kaffe og

Sukker: ved hvilket alt er at mærke, at dog no-1

get, men ubetydeligt kommer tilbage med Fartøi-,

erne fra Lofoten. Imidlertid er jeg dog enig med

Byfogden i at antage, at Byens Samhandel med

Landdisirictet ”maa regnes for at være ganske be-

tydelig. At angive den med Talstørrelser er alli-

gevel ikke gjørligt med nogen Nøiagtighed; thi
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om man end udregnede Værdien af samtlige Ind-

førselsartikler, saa har man dermed ikke den Sum,

som Afsætningen til Landdistrictet udgjør. Det

forekommer mig endog at være sandsynligt, at

det Meste enten consumeres og forbruges i Byen

selv til Levnetsmidler, Skibsfornødenheder og Fi-

skeriernes Drift, eller udføres til Lofoten og an-

dre indenrigste Steder. Af Kornvarerne sees saa-

ledes, at Fogden iNordmør antager, at saa godt

som intet tiltrænges iRordmør, og Byfogden be-

retter, at Kornvarer just fra Districtet indføres til

Byen, som vel dermed igjen forsynet de Dele af

Districtet, hvor de ei avles itilstrækkelig Mængde.

Det er saaledes ikke stort mere, end en sim-

pel Gisning, naar jeg formoder, at Byens Af-

sætning til Rordmørs Landdistrictvel maa udgjøre

100 a 120,000 Spd., og at den igjen kjøber der-
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fra alle Slags Fiskevarer, Trælast, Kjød og Fe-

devarer, samt Potetes, Kaalrabi, Brændeveed m.m

for 140:1 160,000 Spd. Imidlertid har jeg troet

ikke at burde tilbageholde disse Gisninger.

Vedkommende Tabel viser, at Byen har 60

Detailhandlere med 62 Betjente, 19 Høkere og 8

Værtshuusholdere, 110 Haandværkere med 105

Svende og Drenge, samt 37 Skippere; ligesom

og at de Skatteydendes Antal er 693. De Hand-

lendes (Detailhandlernes) Antal er saaledes forø-

get med henved 50 pCt. og Handelsbetjentenes

Antal med henved 20 pCt. siden 1840, da Antal-

let deraf var 47 og 52; — men Handelen er in-

genlunde udvidet i dette Forhold.

Høkernes og Marketenternes Antal er derimod

noget formindsker. Skippernes Antal er omtrent

det samme-.

I Aaret 1840 var Antallet og Drægtigheden af Tolddistrictets Fartøier:

23 Fartøier Under 10 Commercelæster tilsammen

64 -- over 10 ---

Ialt 87 Fartøier . . . . . .

169 Commercelæsten

— 1555313 —

. af 172431; Commercelæsten

Ved Udgangen af 1845 eiedes i Tolddistrictet:

12 Fartøier under t10 Commercelæster tilsammen

70 — over 10 -

Ialt 82 Fartøier. .

Det sees saaledes, at Tolddistrictet er gaaet

fremad i Antal og Drægtighed af større Fartøier,

1og at dette hidrører fra Byens Skibsbyggeri er

iafofogden forklaret, ligesom det stemmer med det

nedenfor Anførte om nybyggedeFartøier. I 1840

var sysselsat i udenlandsk Fart 40 Fartøier af

1200;- Commercelæst, i Aaret 1845 derimod 37

Fartøier af 140931x Commercelæst.

§ 2. Haandværksdrifv

I Haandværker-tes Antal er en Forøgelse; som

er mærkelig. I Aaret 1840 var nemlig Haand-

oærksmesternes Antal 96 med 82 Svende og Drenge.

Det er ikke Stigningens Størrelse, som jeg sigter

til, men det er, medens Mesternes Antal er forø-

get med lidet over 14 pCt. er Svendenes og Dren-

genes forøget med over 25 pCt., hvilket forekom-mer

mig at vidne om større Kræfter i denne Borger-

klasse, der ogsaa tæller mange duelige Individer,

omendskjønt de Fleste endnu ere Uformuende.

Labrikdriften er den samme som i 1840: '2de

'ndbringende Reb.erbaner, 1 temmelig indbringende

arveri og 1 ubetydeligt Pottemageri, samt et

rænderi, som i6 Aar har været brugt i- eet

øgn.

Bergværksdrift finder ikke Sted.

Zkibsbyggeri drives med Ære og Fordeel.

82 Commercelæsten

- 1960 —

2042 Commercelæster.

I Periodens Løb er bygget 23 Fartøier fra 4 til

93312 Commercelæst, tilsaunnenlagt 701H Tommer-

celæst, hvilke i Almindelighed roses som gode Sei-

lere og have et smukt Udseende.

. .

6 3. Jordbruget m. m.

Dette bestaaer fornemmelig iEngdyrk'ning, som

man lægger megen Flid paa, og Byfogden anta-

ger, at Heste- og det øvrige Kreaturhold er noget

forøget, hvorom vedkommende Departement har

modtaget nærmere Beretning. Udsæden', bestaaende

i Potetes og Havre, er meget ubetydelig; Have-

dyrkning drives; men Havesager maa 1for det Meste

dog anskaffes andetsteds fra og det er efter By-

fogdens Beretning en Sjeldenhed, at Æbler og.Pæ-:

ter opnaae Modenhed.

Byens med Hjulredskab farbare Veie udgjøre

omtrent ß- M'iil, hvoraf intet er tilkommet iPerir

odens Løb.

Tjenestelønnen er 20 Sted. aarlig for en Karl

og 10 à 12 Spd. for en Pige. Den almindelige

Dagløn er 28à32 ß. Arbeidsklassen roses som

arbeidssom og: tarvelig samt taalelig ordentlig og

ædruelig.

Huussliden er god blandt alle Klasser afo-,

ens Indvaanere
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§ 4. Byens Tilstand i Almindelighed.

:Byfogden forklarer, at Velstanden kjendelig er

aftager blandt de Handlende. Dette maa vistnok

være-saa, og det er en naturlig Følge deels af Vel-

færdstab for et Beløb af 20 3 30,000 Spd. ved

fiere Lofotfartøiers Forliis i Begyndelsen af Aaret

1841, deels og fornemmelig af altfor stærk Concur-

rence i Opkjøbet af Udskibningsvarerne, hvorved

isærPrisen paa Fiskevarer er ”opdrevet til en Høi-

de, der maatte medføre Tab ved Afsætningen til

Udlandet.

Imidlertid kan jeg ikke antage, ligesom det ei

heller af Byfogden er forklaret, at denne Forringelse

af Velstand-skulde gjælde Byen i Almindelighed.

Tvertimod pege de fleste Tegn, hvorfra man pleier

at drage Slutninger i denne Materie, hen paa en,

om ei meget stor, saa dog sikker og varig Frem-

gang, ligesom og paa en Følelse af Kraft hos

Communens Medlemmer. Borgerskolen er betyde-

lig udvidet og har nu )3Mandslærere, hvoraf 2de

theologiske Candidater, samt 1 Lærerinde. Skole-

Gjeldsbreve og Skifteudlæg 425 for . .

afiæste ' do. - do. 252

Af faste Eiendomme afhændet 160 - . .

At der er afholdt Executionsforretninger

Udpantninger 1,846

2). Molde.

§ 1. Handel og Skibsfart.

Denne-Byes Handel har vel ikke i denne Fem-

aarsperiode havt den raske Fremgang, som den i

den foregaaende havde efter det rige Sildefiskeri i

1839 og den gode Afsætning af Producter; men

ligesom deslige heldige Perioder ikke nogetsteds kan

Romsdals Amt.

bygningen er i god Stand, hvilket ogsaa gjælder

om Kirke og Raadhuus. Det Samme gjælder

ogsaa i det Hele taget om private Huse især om

Søboderne. Assurancesummen as Huse og Byg-

ninger er steget fra 293,610 Spd. til 372,430 Spd.,

altsaa forøget med over 34 pCt. Sparebankens

Capital, som i 1840 var 29,266 Spd. 22 ß. med

en Formue af 1,855 Spd. 64 ß., var den 31te

December 1845 steget til 67,153 Spd., hvoraf

Bankens egen Formue udgjorde 5,553 Spd. 96 ß.

Tages nu ved Siden heraf Hensyn”til, hvad

der ovenfor er forklaret om den stigende Udførsel,

om Skibsbyggeriet og Haandværksdriften, samt

endelig til, at Byens Indvaaner-Antal i de sidste

10 Aar er forøget med 31;Deel, saa maa det være

utvivlsomt, at denne Kjøbstad i det Hele taget er

gaaet fremad.

Byen har ingen anden Gjeld end 1,200 Spd.

til Havnekassen, som nylig ere laante til Dækkelse

af resterende Dele af forskjellige ældre Gjeldsposten4

Vedkommende Tabel viser at der i Periodens1

Løb er thinglæst:

165,431 Spd. 14 ß.

. 80,045 — 50 -

. . . . . . 80,838 ”— 110 -

54 for . . 13,465 — 94313--

1,227 — 60 -

paaregnes som sædvanlige, saaledes kan det ikke

heller findes, at Byfogdens Beretning udviser no-

gen egentlig Tilbagegaaen iHandel og Skibsfart.

Byens vigtigste Udførselsartikler ere, i mindre Maa-

lestok, i det Væsentlige de samme som Christian-

sunds, og Udfkibningen deraf har været som følger,

directe til Udlandet:

       

  

 

-Tørfisk. Klipfisk. Saltet Fisk Rogn. Tran. Trælast.

' og Sild.

1841 . . . 561 Voger. 15,061Voger. 71831,- Td'r. 453:3 Tdr. 39,960 Potter. 325 Læster.

1842 . .- . 483 — 13,967 — 31, — 415 — 39,180 — 273 —

1843 . . . 366 — 13,185 — 6213-1— 433 — 58,736 — 476 —

1844 . . . 452 — 17,492 — 438721- — 10043 -· 52,780 - 219 —

1845 . . . 219 '— 16,086 — 2884 — 133 — 34,980 — 355 —

2081 Bogen 75,811 Voger. 8612 Tdr. 2439 Tdr. 225,636 Potter. 1648 Læster

Denne Tabel viser, at Udførselen ingenlunde

er aftaget i. Periodens Løb, men at den snarere

maa ansees for at have tiltaget, og om det end

er saa, at Aaret 1844 for Exporteurerne medførte

Tab paa Silden og 1845 paa Klipfisken, saa har

dog Udførselen forøvrigt i det Hele taget været

deels ligefrem sordeelagtig og deels i alt Fald

uden Tab.

Markedspladsene ere de samme som for Chri-

stiansund, dog saa at Tranen gaaer til Bremen.

  

   

  

Det raa Product til Fiskevarerne falder for

største Delen ved Romsdals Fogderies Søkyst o-

indad Nomsdals-Fjorden med dens Forgreninger

men Molde maa dele Producter med Christiansun

og Aalesund, saaledes at det neppe faaer mere en

Z- Dele deraf, og selv heraf bliver altid en got

Deel afhændet til Christiansund eller Aalesund.

Dette er Aarsagen til, at ovennævnte Udsørt

selsqvantiteter neppe svarer til 33'- Parter af de

Vaartorsk, som fiskes ved Fogderiets egne Fiske



Romsdals Amt.

væhr, uagtet Molde ved sin Deeltagelse iLofot-

Expeditionerne aarligen hjembringer derfra indtil

10,000 Voger Klipfisk.

Af esternævnte Varer har iPeriodens Løb væ-

ret indført i aarligt Gjennemsnit directe fra Udlandet:

Kornvarer: Byg . 2300 Tønder

Erter . . . . . 22 —

Havre. . . . . 47 —

Hvede. . . 7103!j —

Malt . . . 480 —

Rug 750 —

Byggryn. . . . 46 —

Tilsammen af alleslags aarlig 3655-5- Tønder og

11,300 Pd. Hvedemeel.

(Herved maa mærkes, at en Deel Kornvarer des-

uden kommer over Bergen og Aalesund; men Be-

løbet kan ei opgives. Dog er det ubetydeligt).

Druebrændeviin 5,400 Potter, Kaffe 16,600 Pd.,

Hamp 59,000 Pd., Salt 5000 Tønder, Sirup

18,400 Pd., raffineret Stikker 12,500 Pd., Tobaks-

blade 25,000 Pd. og ufarvet Bomuldsgarn 4000 Bd.

Af Hamp, Tobaksblade og nfarvet Bomuldsgarn

er altsaa i Periodens Løb i Molde og dets Han-

for Molde selv .

og for detøvrige af Tolddistrictet 2

Tilsammen . . 12

 

men i 1845:

for Molde . . . . . . . 14

og for det øvrige af Tolddistrictet. 4

Tilsammen . .' 18

I Gjennemsnit er fra Udlandet aarligen ind-

expederet 13 Fartøier, drægtige 478 Læster, og til

Udlandet udexpederet 16 Fartøier, drægtige 639

Læster. I 1835 var Læstedrægtigheden respective

436 og 553.

Vedkommende Tabel viser, at de næringsdri-

vende Borgeres Antal den 31te December 1845 var:

23 Detailhandlere med 15 Betjente, 8 Høkere, 2

Marketentere og 1 Værtshuusholderz 78 Haand-

værkere med og uden Borgerskab med 50 Svende

og Drenge: samt 11 Skippere;—og at de Skat-

teydendes Antal var 234. Detailhandlernes saa-

velsom deres Betjentes Antal er saaledes forøget

med omtrent 25 pCt., ligesom de i Byen bosatte

Skipperes Antal er forøget fra 3 til 11.

§ 2. Haandværnsdristem

At Haandværkernes og deres Betjentes An-

tal har kunnet forøges til mere end detDobbelte,

(nemlig fra respective 33 og 20 til 78 og 50).,

vidner uimodsigelig om, at der maa være tiltagen- 

— —

— —
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delsdistrict forbrugt en iForhold til Byernes gjen-

sidige Indvaaner-Antal større Qvantitet end iChri-

stiansund.'

Med Hensyn til Samhandelen med Landd'i-

strictet er at mærke, at den i Forhold til Byens

Størrelse og Districtets Folkemængde er mere in-

tensiv, end Christiansunds og Aalesunds, ligesom

ogsaa Gudbrandsdøler have begyndt at søge til

Molde. Jeg sinder det derfor, uagtet Handelsm-

strictet indknibes noget af Christiansund i Nord-

vest og af Aalesund i Sydvest, ganske troligt, at

den hele Afsætning fra Molde til dets Landdistrict

i Periodens Løb aarligen har udgjort omtrent

115,000 Spd., tragtet Byfogden synes at mene

at denne Sum skulde betegne den hele Omsætning

mellem Byen paa den ene Side samt Indland

og Udland paa den anden Side. Hvordan det

nu forholder sig hermed, saa er jeg enig med By-

vsogden i, at Byens Afsætning til Landdistricterne

maa ansees for at være i Tiltagende.

Skibsfarten er ubetydelig, men har dog væ-

ret noget lidet i Tiltagende, ligesom og den ube-

tydelige Handelsslaade. Denne, der ingen større

Skibe tæller, udgjorde i 1840:

10 Fartøier drægtige 200 Commercelæster,

263 —

 

— — 2263;- —

234 —

339z —

de Sysselsættelse for dem. Men der har, som

as Byfogden bemærket, været ført en almindelig

Klage over deres Mangel paa Duelighed og Paa-

lidelighed, og dette tør maaskee være en medvir-

kende Grund til den hastige Forøgelse. Nogen

Fremgang til Bedring spores nu alligevel i de

fleste Fag, og enkelte Haandværkere kunneristnok

sættes ved Siden af andre Byers. Flere Savn

i denne Henseende ere saaledes i Periodens Løb

afhjulpne, hvoriblandt intet var føleligere, end af

en Muurmester. Blandt Haandværkerne har jeg

ogsaa regnet en Bogtrykker, der leverer smukt Ar-

beide fra et vel forsynet Officin.

Af Fabriker haves et Saugbrug, et Mølle-

brug, 2 Neberbaner, et godt Garveri og 21 Øl-

bryggeriz men Reberbanerne ere ufuldkomne Ind-

retninger, og, ligesom Saugbruget, uden synder-

lig Drift. Potaskekogeriet er sløifet, og den saa-

kaldte Huefabrik existerer kun af Ravn.

Bergværksdrijt finder ikke Sted.

Zkibsbyggeri har kun fundet Sted iden li-
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den Grad, men kan maaskee vente nogen Udvi-

delse.· Kun 2 Fartøier, tilsammen 26H Tommer-

ceiöest ere byggede, men adskillige smaa Fartøier

ere kjøbte andetsteds fra.

§ 3. Jørdbruget m. m.

Gaarden Reknæs's Hjemmark ligger for stør-

ste Delen, og Gaarden Moldegaards for en Deel

paa Byens Grund. Begge drives i den senere

Tid med større Flid og Planmæsstghedz men ad-

skilligt er udentvivl tilbage at ønske. Rogleaf

Byens Indvaanere have bygslet eller tilkjøbt stg

smaa Iordstykker, hvis Dyrkning er i Fremgang.

Heste-Tog Kreaturholdet har tiltaget betydelig, hvor-

omjDRepartementet for det Indre har modtaget

anden Indberetning:"""

Havedyrkningen staaer meget tilbage, men skri-

der dog, om end langsomt, fremad. Kaalrabi

indføres fra Landdistrictet og Trondhjem, Kaal og

Løg fra Bremen, Æbler fra bergenske Districter.

Tjenestelønnen er for en Karl 16 3 20 Spd.

og for en Pige 10 a 14 Spd.; Daglønnen om

Sommeren 32 3 40 ß. og om Vinteren 24 3 32

ß. for en Karl; men for en Qvinde respective

20 ß. og 16 ß.

thinglæst Gjeldsbreve og Skifteudlæg 158 for . . . .

aflæste —

afhændet Eiendomme

, .....

,

afholdt Executioner og Udpantninger 324

I Aaret 1842 blev, som allerede bemærket,

oprettet et Selskab for Molde Byes Vel. Dette

har„ fortiden dets Bidrag til de 2de oven-

for nævnte Arbeider, endvidere bevirket Oprettelse

af en Søndagsskole, som er sat iForbindelse med

den almindelige Skole. Byens Sparebank, som

under 31te December 1840 virkedemed en Capi-

kal af 10,928 Spd., hvoraf 434 Spd. '79 ßs var

Bankens Eiendom, har havt, saadan Fremgang,

at Capitalen under 31te December 1845 var ste-

get til,detTredobbelte, nemlig 34,666 Spd. 66 ß„

hvoraf Banken selv eiede 2,723 Spd. 13 ß.

Efter altDette maajeg slutte, at denne Kjøb-

stad ikke blot ikke er gaaet tilbage, men har lagt

en sikker Grundvold til videre Fremgang, og en-

hver Tvivl herom maa forsvinde ved at see hen

til at Byens Folkemængde er forøget med over

50 pCt. i de stdste-10 Aar, hvoraf næsten Alt,

som ”hidrører fra Ind”flytninger, vedkommer de sid-

ste 5 Aar.

Den herværende Middelskole har formedelst

dens ufuldstændige Indretning havt svagere Søg-

Nomsdals - Amt.

Huusfliden er efter Byfogdens Beretning ikk

betydelig.

§ 4. Om Byens Tilstand i Almindelighed

Molde Commune har en Gjeld af 3,150 Spd

hidrørende fra en Hovedreparation paa Kirken

Aaret 1841, deels fra Opførelse i samme Aar a

en ny Bygning for den almindelige Skole, deelt

fra Opførelse af en ny Bro over Elven, som ko

stede 700 Spd., og deels fra Overtagelsen i sil

Tid af Middelskolens Gjeld til Forges Bank

De 3die førstnævnte Foretagender fulgte saa hastit

paa hinanden, at man vanskelig kunde hjælpe six

paa anden Maade. Imidlertid sees det, at For

rentning og Afdrag paa denne Gjeld ikke falde1

trykkende. Commune-Udgifterne have iPeriodent

Løb varieret mellem 1,280 (i Aaret 1841) og 100(

Spd. (i 1844), og Udredelsen deraf synes ikke as

falde byrdefuld. Communen har iForening med

det i 1842 oprettede Selskab for Molde Byes

Vel anskaffet en Vandledning, som har kostet hen

ved 170 Spd. og istandsat en Deel af den gamle,

en Tid forladte Vei ovenfor Byen. Assurance

summen af Byens Huse og Bygninger er stegel

fra 85,650 Spd. til 140,160 Spd.

I Periodens Løb er:

50,982 Spd. 13 ß.

111- ... . 27,880 — 70-1

64 - 27,352 ”" 90-

4,430 — 10-

digere; men det er urigtigt at henføre Søgnin-

gens Aftagen til denne Periode. Denne Aftagen

var allerede ved Periodens Begyndelse indtraadt,

formedelst de gyldige Grunde, som Byfogden hal

anført; thi Antallet af Elever var i1840 til 1841

kun 21, og ved dette Antal, som er større, end

ved flere fuldstændige lærde Skoler, har den siden

holdt sig, uagtet dens Ufuldstændighed, og uagte

Byen har en god almindelig Skole ved Siden

ligesom begge Nabobyerne have vel indrettede Bor

gerskolen

I Periodens Løb er ogsaa i denne By stifte

et nyt Blad, kaldet ”Romsdals Budstikke", so

udkommer fra det ovennævnte Bogtrykkeri 2d

Gange om Ugen. Det var hovedsagelig beste

til at virke for Næringsveiene og at udvikle A

meenaanden i Districtet; men det har af forskje

lige Grunde deels ikke ganske svaret til dets B

stemmelse og deels aldeles forfeilet den. Det h

derfor ogsaa tabtAbonnement, som en Tid var jevnt

Tiltagende, og tæller for Tiden vel neppe 80 Abo

nenter. Det er imidlertid at haabe, at der en
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6. Ladestedet Aalernd.

§ 10 Ljandel og Skibsfart.

Dette Steds Postvei til Christiania vil her-

efter blive 49 Mile, til Molde 6773- Mile, til Ber-

gen omtrent 3521- Mile og til Trondhjem omtrent

365 Mile. Det er i Periodens Løb gaaet saa

mærkværdig fremad, at der ingen Tvivl kan være

om, at det-i Fremtiden maa blive en af Rigets

betydeligste Handels-Byer; og dette Resultat vil

kun fremskyndes ved Veivæsenets Udvikling og

ved en med de naturlige Forholde mere overeens-

stemmende politisk Inddeling.

I Aaret 1835 havde Stedet 481 Indvaane-

re, og dette Tal var ved Udgangen af 1845 ste-

get til 1157. I Aaret 1840 havde det 14 Hand-

lende med 13 Handelsbetjente, 3 Høkere og 1

Vertshusholder samt 12 Skippere (udenbyesbo-

ende indberegnet). Nu tæller Stedet efter Ta-

bellerne ved Fogdens Indberetning 43 Handlende

med 28 Betjente, 4 Høkere, 2 Vertshusholdere

og 1 Restaurateur, samt 15 Skippere, hvoraf 8

indenbyesboende. De Skatydendes Antal, som

i Aaret 1841 var 160, er sieget til 278, som vare

skatlagte for 1845, og Under 31 December vare

de Skatydende, efter Ordførerens Forklaring alle-

16.1

rede 310. Ikke mindre mærkelig, som Vidnes-,

byrd om Stedets Næring, er Haandværkernes

Antal. Disse vare i 1840 ialt 41 med 18 Svende

og Drenge; men ved Udgangen af 1845 var der

86 Haandverksmestere ined 141 Svende og Drenge.

Tilforn søgte Søndmøers Almue og Land-

handlerne for største Delen til Bergen og Trønd-

hjem samt Christiansund ikke blot med deres Fe-

devarer, men ogsaa med Fiskevarer og andre Han-

delsartikler. Nu er dette Forhold aldeles foran-

dret. I Aaret 1845 skal neppe mere end 10,000

Voger af Klipfisk have søgt noget andet Udskib-

ningssted end Aalesund. Tvertimod falbydes i

Aalesund Fisk ikke blot fra Molde, men ogsaa

fra Christiansund, og endog Bergensere, som ere

komne fra Lofoten, have salbudet deres Klipfisk i

Aalesund. I Henseende til Tran og Rogn er

Forholdet imidlertid endnu noget anderledes. Disse

Artikler søge endnu for enDeel til Bergen for at

finde udenlandsk Marked, men det er meget nvist,

hvorlænge dette vil vedvare.

Endnu i Aaret 1840 var den directe Udskib-

ning af Klipfisk til udenlandske Havne blot 22,853

Voger. Af denne og efternævnte andre Varer

er i Periodens Løb udført directe til Udlandet:

Tørfisk. Klipfisk. Sild og saltetFisk. Rogn. Tran. Skind.

1841 2,186 Voger. 48,961 Voger. 227313- Tdr. 21233; Tdr. 136431- Tdr. 248 Bogen

1842 4,1743!x - 45,170 — 6103 — 171333 - 103521- — 340-3- -'--

11843 149 — 77,530 — 1419 — 2039 - 2562 — 301 —

1844 730-33 — 125,276 — 2478317 - 2600-3 - 2408 — 247 —

1845 1,068 — 13451359- — 3051; — 2276317 — 1143; — 92 —

Værdien af disse i 1845 directe udførte Varerkan efter de da gjældende Priser med Sikkerhed

ansættes til 180 a 190,000 Specier; men det er meget langt fra, at dette endnu udgjør hele

Værdien af de Handelsvarer, som falde i Søndmøer, og som Tid efter anden i det Væsentlige kom-

mer til at gaae directe gjennem Aalesund.

Af efternævnte Varer er deri Periodens Løb aarligen directe fra Udlandet indført iGjennemsnit:

ufarvet Bomuldsgarn . . . . .

Druebrændeviin . . . .

Kaffe. . . . . . . . . .

Hamp . . . . . . . . . . .

Kornvarer:

Byg og Blandkorn 3900 Tdr.

Byggryn . . . . . . . 31 —

Erter . . . . . . . . . 93 —

Havre. . . . . . . . 350 —

Hvede . . . -. . . . . . 10 --

Malt . . . . . . . . . 660 —

Rug . . . . . 940 —

Hvedemeel . . . . . . . . . . .

Salt . . . . . . . . . . . .

Tobaksblade . . . . . . . . . .

Naffineret Sukker 0 0 . . . 0 . .

.

0

.

.

2,200 (13 men i 1845 . .

5000Pottermeni 1845 kun

13000 Ø

78000 Ø

5,152 272"

2,935; Potter.

5,984 Tønder.

13000 Ø men i 1845 . .

9,400 Tdr. men i 1845 . .

49,000 93

10,500 I

21,777 S

13,984 Tdr.

21
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Men det er endnu meget betydelige Vare-

masser, som indkomme til Aalesunds Toldsted og'

Tolddistrict efterat være fortoldedeiBergen. Saa-

ledes finder jeg efter en Opgave fra Toldoppebør-

selsbetjenten i Aalesund, at der i Aaret 1843 af

fortoldede Kornvarer er indkommet til Districtet

fra Bergen 8,1623- Tønder; men det synes ani-

gevel, at disse indirecte Vareforsendelfer aarligen

formindskesz thi i 1844 Udgjorde de saaledes ind-

komne Kornvarer ikke fuldt 6000 Tønder, og af

2de Beregninger over hvad Tolden af disse og

andrei Bergen fortoldede Varer have udgjort i

Romsdals Amt.

Aarene 1843 og 1844 bemærker jeg, at den i 1843

var 8027 Spd. men i 1844 blot 7,169 Specien

En mindre glædelig Udvidelse af Stedets

Handel erfares af ToldoppebørselbetjentensOpgave

over indført Kornbrændeviin fra Østlandet. Denne

Judførsel var i 1836 418 Tønder, i 1840 111763-

Tønder, i 1845 derimod 3,381 Tønder.

Ogsaa Aalefund deeltager i Expeditioner til

Lofoden, hvilket maa have andre Øiemed end Er-

hvervelse af raat Product til Klipfisk.

Som Følge af den større Virksomhed i Han-

delen er naturligviis ogsaa Skibsfarten Udvidek.

I 1841 var Antallet af indexpederede Fartøier:

fra Jndlandet . .

- Udlandet . .

Tilfammen

153 drægtige 2,169 Commercelæster.

. 35 — 1,4995- —

188 3,6684 —

J 1845 var Antallet af indexpederede Far:tøier

fra Jndlandet

- Udlandet . . .

Tilsammen

Gjennemsnits-Tallet for alle 5Aar .

I1841 udexpederedes til:

Jndlandet . . . .

til Udlandet . . . 0" .

I 1845 udexpederedes til Indlandet . . . .

-Udlandel? . . . .

Tilsammen

Gjennemsnitstallet for alle 5 Aar . '

Antallet af Fartøier, som hørte hjemme i Told-

districtet var under 31 December 1845 efter Told-

kammerets Opgave steget til 76, drægtige 1210;-

Commèrcelæst;' men heraf hørte dog blot hjemme--

i Aalesund 30 drægtige 713' Commercelæst. Hvor

stor Forøgelsen har været kan af Mangel paa

Opgave for 1840 ikke sees; men den Opgave, som

haves, viser, at 12 Fartøier ere tilkomne i Peri-

oden i selve Aalesund. Toldintraderne af Stedet,

som i 1835 var 4,922 Spd. 69:3- ß. var i1841'

omtrent 10,000 Spd. (Opgave derover favne-3)

men i Aaret 1845 efter en jevn Stigning gjen-

nem hele Perioden 19,090 Spd. 843- ß. Post-

intraderne,som i 1841 var 1207 Spd. 101 ß.,

sindes i 1845 at have været 1935 Spd. 6-45 ß.

ligeledes efter jevn Stigning gjennem hele Perioden.

§ 2.. Laandværitsdriftem

Haandværksdriften maa efter den ovenfor cite-

rede Forøgelse af Haandværkernes og deres Be-

tjentes Antal være meget betydelig, og det er mig

bekjendt, atderiblandter mange ret duelige; men

om nogen mærkelig Afsætning udenfor Stedet og

Omegnen har jeg intet hørt.

.

.

0

. 176 dragtige 3,142

   

. 56 2,316 —

232 — 5,458 —

. 222 — 4,821 —

117 — 2,600 —

....3.T-. — 6764 —
150 — 3276-33- —

. 135 — 2,9525- —

47 — 1,741 —

. 26” — 4,6933 —

. 172 - 4,843 —

Skibsbyggeri sinder ikke Sted i Aalefund;'

men vel er der en Bradbænk til Skibes Repara-

tion i al Simpelhed.

Anden Fabrikdrift existerer ikke heller; og

det Brændeviinsbrændeti, som forhen har været

der, maa efter Fogdens Beretning være nedlagt

Bergværksdrist finder heller ikke Sted.

Jordbruget i Aalesund drives alene til For-

bedring og Opdyrkning af England. Derimod

har man begyndt at lægge stg efter Havevæsen

og Plantning af Træer.

Hidtil har Stedet ikke havt noget eget Vei-

væsen da den omtrent 733- Miil lange Hovedvei

gjennem Stedet har sorterer under Landdistrictets

Veivæsen.

Om Tjenestelønnen melder Fogden intet, men

den kan antages at være en Fjerdedeel lavere, end

i Molde og Daglønnen en Sjettedeel lavere.

5 3. Om Ladestedets Tilstand i Almindelighed-.

Man slutter feilagtig, dersom man troer, ati

Velstanden er gaaet fremad isammeForhold, som

Virksomheden. Dette kan ikke være saa; thi den

større Virksomhed har under Concurrence med deels-
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saa mægtige og deels saa nærliggende Rivaler som

Bergen, Trondhjem, Christiansund og Molde, maat-

tet kjøbes med store Anstrængelser og Opofrelser.

Landalmuen er seen til at beregne dens egen For-

deel af et nærliggende Marked, og mistroisk mod

alt Ryt; men paa den anden Side klog nok til

at benytte sig af den Rivaliseren, som opstaaer,

naar en Mængde Opkjøber-Fartøier fra forskjelli-

ge Steder ere i Sigte.

Imidlertid er Forfatningen i det Hele taget

god, og der er lagt Grundvold til varig Fremgang.

Borgerskolen, Under Bestyrelse af en theolo-

gisk Candidat og en anden Lærer, er udvidet efter

thinglæst Gjeldsbreve og Skifteudlæg 102 for .

37 ·- . . . .

13 - . . .

aflæst -

Faste Eiendomme afhændet

Af Executioner og udpantninger er af Fog-

den ingen opgivet. Tabellen for Landdistrictet ud-

viser ingen saadanne for Borgunds Thinglag,

hvorunder Aalesund sorterer.

0.

Med Hensyn til hvad der i Perioden er fo-

retaget eller til hvad der kan ønskes foretaget,

somkan haveJndflydelsepaa hele Amtsdistrictets Vel,

skal jeg underdanigst oplyse Følgende, idet jeg lige

underdanigsi henviser til hvad der allerede er for-

klaret om Landbrugsskolens Oprettelse m. m.

Postens Befordring er successive i Perioden

som Følge af foretagne Forandringer med Veie

og Skiftesteder samt Posiaabnerier deels ved for-

skjellige Bestemmelser af vedkommende Regjerings-

Departement, deels ved forskjellige naadigste Re-

solutioner bleven saaledes forbedret, at den i den-

ne Sommer mellem Cl)ristiansund og Christiania

kun har benyttet 3; Dag, istedetfor at man end-

nu for 13 Aar tilbage regnede 4331Dag alene mel-

lem Molde og Christianiaz og efter den afDeres

Majestæt nylig givne naadigste Resolution om

dens Ledsagelse af, bevæbnet Postfører og om di-

recte Postroute til Aalesund, er det nu med no-

genlunde Sikkerhed at paaregne, at alle 3 Byer

vil kunne have Posten fra Christiania i 3721- Dag

til alle Aarstider.

Dette er en Sag af uberegnelig Vigtighed

for dette District. Postveien fra Christiania er

ogsaa nn inden dette District noget forkorter, saa-

ledes atden tilChristiansund bliver 473 Mile, me-

dens den tilMolde fremdeles maa regnes for441Mile

Foreftilling om en ny Hovedvei fra Sønd-

rnør gjennem Rordalen, Lomb og Vaage er ind-

givet og verserer under Behandling af det Konge-

Romsdals Amt, Molde den 6te October 1846.

en bedre Plan, og bestyres godt.

Den frivillige Assurance af Huse og Bygnin-

ger er steget fra 57,950 Spd. til 111,960 Spd.

Stedet har et stærkt og godt frivilligt Brandcorps

og een god Sprøite, hvortil snart vil komme fiere.

Sparebanken, som først begyndte dens Virk-

somhed i Aaret 1841, eier allerede en Fond af

1,706 Spd. 217,7 ß. og dens hele Driftscapital,

denne Fond indberegnet, var under 31te Deceun

ber 1845 talt 52795 Spd. 99 ß. hvoraf omtrent

31Deel var udlaant mod Panteobligationer. Dis-

contopræmien er 5 pCt.

Efter Sorenskriverens Tabel er i Periodens Løb:

66,635 Spd. 92 ß.

16,941 -- 97 -

3,792 — 41 -

lige Departement for det Indre.

En ny Hovedvei og Postlinie er paatænkt

gjennem de vestlige Dele af Søndmør og Nord-

fjordz og har jeg det Haab, at Amtmandeni

Nordre Bergenhuus derom vil tage Initiativet.

Foreløbige Undersøgelser derom ere anstillede herfra.

Ønskeligt vilde det ogsaa være, om Localfor-

holdene iSøndreTrondhjems Amt tillode at læg-

ge en Hovedvei, forsaavidt den ikke før haves, i

Retningen mod Lomund-Dalen i Surendalen un-

der dette Amt, hvor allerede en Bygdevei haves;

thi derved vilde man faae en lettere og kortere

Vei fra Christiansund og Molde til Trondhjem;

men endnu langt vigtigere, end dette, vil det være

at faae en Hovedvei lagt over Bjergpynten Bjør-

ga i Gryttens Præstegjeld og i Forbindelse der-

med Postgangen lagt over Bjørga og Gaarden

Næs. Herom vil jeg derfor i næste Aar indkom-

me med Forestilling.

Et meget siort Savn i Districtet medfører

Mangelen as en høiere Underviisningsanstalt. Mid-

delfkolen i Molde afhjælper ingenlunde Districtets

Behov. Her tiltrænges i høi Grad en fuldstæn-

dig Skole, som kan give Underviisning i de prac-

tiske Discipliner og ved Siden deraf dimittere til

Universitetet. Jeg vil derfor finde mig forpligtet

til at inhærere en Forestilling i denne Retning-

som tidligere er indgivet til det Kongelige Depar-

tement for Kirke- og Underviisningsvæsenet, og

som ikke da kunde tages til Følge.

Endelig er det i slere Retninger af særdeles

Vigtighed, at Ladestedet Aalesund erklæres for Kjøb-

stad. Ogsaa derom vil Forestilling med det Sna-

reste fremkomme. Af endnu større Betydning vil-

de være Omregulering af Amtets og Nabodisiric-

ters politiske Inddeling.

Underdanigst

G. Theseu.
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Til Kongen!

Ved underdanigst at afgive den befalede Ind-

beretning angaaende Amtsdistrictets og Trondhjems

Byes Tilstand og hvad dermed staaer i Forbin-

delse, vedkommende Aarene 1841—1845, begge in-

clusive, har jeg i Henhold til de i Kongelig Re-

solution af 23de December 1839 indeholdte Bestem-

melser først at meddele Forklaring om Tilstanden

i Amtets Landdistricter.

3. AtAordbrnget overhoved er gaaet frem-

ad, maa indrømmes, men hverken saa hurtigt eller

saa almindeligt, som det er at ønske. Det er især

i Strinde og Selbo Fogderi og navnlig i de nær-

meste Trondhjem liggende Egne samt Børsens

Thinglag, atFremskridt ere mærkelige. J de øv-

rige Fogderier udmærke vel enkelte Jordbrugere,

for det Meste udenfor den almindelige Bondestand,

sig ”ved en forbedret Dyrkning af Ager og Eng,

men disse Exempler virke langsomt; iFosens Fog-

deri viser et bedre Landbrug sig ogsaa hos endeel

fra forskjellige Landdistricter indvandrede Bønder,

der fornemmelig lægge stg efter Jordens Dyrkning,

og kun saare lidet eller intet efter Fiskeri. En

stor Deel Nyland er optaget, og endskiønt jeg

ikke nøiagtigen kan opgive Arealet, fordi ikke alle

de underordnede Embedsmænd og Betjente have

dristet sig til derom at ytre nogen aldeles bestemt

Formening, er det dog vist, at det er betydeligt.

Nærmere Oplysning i dette Punct forefindes for-

meentlig blandt de Forklaringer, som erhvervedes

und-er den iBegyndelsen af indeværende Aar sted-

fundne Folketælling. Hvad der imin underda-

nigste Indberetning af 11te November 1841 er

med Hensyn til Qvinqvenniet 1836-1840 anført

om Dyrkningsmaaden, Agerdyrknings-Redskaber-

ne, Gjødseltilvirkning og Sædearter,' passer i det

Væsentlige ogsaa for de sidstforløbne 5Aar. Dog

er der i Henseende til Potetesavlen efterhaanden

indtraadt en kjendelig Forandring.- Som inys-

meldte Indberetning bemærket, synes der forhen

at være lagt overdreven Vind paa Dyrkningen af

denne Nodfrugt; men efterhaanden som Brænde-

viins-Brændingen er aftagen og Brænderierne ere

nedlagte, er ogsaa Potetesavlen indskrænket. Dette

gjælder fornemmelig i Ørke- og Guldals Fogderi,

men ogsaa Strinde og Selbo. I Fosen, hvor

Brænderiernes Antal aldrig har været stort, sy-

nes heller ingen Indskrænkning i denne Avl at

have fundet Sted. At Amtet i almindelige gode

Aaringer brødføder stg selv, er allerede paapeget

i ovennævnte underdanigste Beretning af11te No-

vember 1841. Med Hensyn til Dyrkningen af

Lin og Hamp samt til Anlæg af Frugt-, Urte-

og Humle-Haver vides ingen mærkelig Forandring

at være foregaaet i de senest forløbne 5 Aar.

Naar der spørges, hvilke Hindringer, der i

nysnævnte 5 Aar have været iVeien for en ra-

skere Udvikling af Jordbruget i Amtet, da kan

man ikke Andet end fremdeles at henvise til de

samme Omstændigheder, som i det forudgangne

Decenninm og tidligere have fremkaldt den sam-

me Virkning. Hovedgrunden ligger øiensynlig i

Almuens Vedhængen ved det Gamle og fra Fæ-

drene Nedarvede; denne vistnok i flere Henseender

agtværdige Ulyst til at fravige det Ældre og Prø-

vede leder den til en Uvillie og Mistænkelighed

mod det Nye, der bringes iForslag, som kun

langsomt overvindes ved umiddelbar Erfaring om

dettes større Fortrinlighed; om man derfor end af

Bondens i Almindelighed sunde Sands og Efter-

tanke kan vente, at han efterhaanden som Over-

beviisningenvaagnerhos ham, tilegner sig de For-

bedringer, han hos Andre opdager, og som ere

anvendelige paa hans Brug, er det dog en na-

turlig Virkning af hans Synsmaader, at det gaaer

seent med hans Fremskridt, som med Enhvers,

der-ingen anden Lærdom vil modtage, end den,

han kan faae i Erfaringens langsomme Skole.

I enkelte Districter af Amtet lægger Naturen store,

tildeels uovervindelige Vanskeligheder i Veien for

Jordbrugetz saaledes tillade i Nøraas og Holt-

aalens Præstegjelde climatiske Forholde ingen Ager- 7
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dyrkning, og i en Deel af Fosens Fogderi, navn-

lig i Hitterens og Bjørnørs Præstegjelde og den

ydre mod Havkanten liggende Deel af Aafjorden,

standser ikke sjelden indtræffende raa, kold og fug-

tig Havtaage (Skaadde) Komets Vext og Mod-

ning. Fremdeles maa især i Fosens samt Ørke-

og Guldals Fogderier en Hindring i Iordbrugets

Opkomst søges i manglende Udskiftning, idet Jor-

derne som oftest ere sammenblandede i Strimler

eller Teige. I enkelte Egne klages ogsaa over

forvidt dreven Udparcellering, hvorved Landman-

dens Virkekraft er svækket. Som Amtet allerede

i dets underdanigste Beretning af 11te November

1841 har bemærket, virker Almuens Kjørsel for

Røraas Kobberværk i nogle Districter af Strinde

og Sælbo samt Ørke- og Guldals Fogderi til

Skade for Iordbruget, fordi Almuen vænnes fra

de stadigere og mere anstrængende Sysler iHjeun

met, Hestene udslæbes og Gjødselen spildes; denne

Kjørsel er imidlertid efter de nu bestaaende For-

holde uundværlig for Værket. I de fleste Dele

af Fosens Fogderi vil Almuens Forkjærlighed for

Fiskeri og den større Fordeel dette i heldige Aar

afkaster, rimeligviis endnu i lang Tid, maaskee

stedfe, foranledige at Jordens Dyrkning tilsidesæt-

tes; dog maa herved ikke lades ubemærket, at de

mindre heldige Fiskerier, som i de senere Aar ere

indtrufne iDistrictet, for endeel have bidraget til,

at der i de forløbne 5Aar er lagt mere Vind paa

Iordbruget, og at endog enkelte Almnesmænd næ-

sten aldeles have ophørt med at drive Fiskeri og

derimod have anvendt deres Arbeide mere udeluk-

kende paa Iorddyrkningen. At det i Fosens Fog-

deri i Almindelighed er vanskeligt at faae faste

Tjenestefolk da Fiskerierne gjerne lokke de arbeids-

føre Karle paa Havet, er en Hindring mere for

Jordens forsvarlige Dyrkning; Lottebrug gaaer der-

for meget i Svang i dette District.

Ligesom imidlertid, uagtet disse Omstændigs

heder, Iordbruget i Amtsdistrictet, som foran be-

mærket, fremdeles er i Udvikling og gjør, om end

smaa, Fremskridt, saaledes tør man gjøre Regning

paa, at den Landbrugsskole for Amtet, som nu er

under Oprettelse, vil baade ved Exemplet og ved

at danne dygtige Landmænd, give Districtets Ager-

og Engdyrkning i det Hele et kjendeligt og vel-

gjørende Fremstød.

Under Nr. 1 vedlægges den Iordbruget ved-

kommende tabellariske Oversigt.

1). Om Lædriftem Den Afgang iKreatur-

holdet, som i Aarene 1836-1840 havde fundet Sted

paa Grund af mislige Foderaar, maa i de senere

forløbne 5Aar ansees suppleret, da fordeelagtigere

Aaringer ere indtrufne. Det er endog rimeligt, 

at en Forøgelse har fundet Sted, som en naturlig

Følge af Iordbrugets Forbedring og Rylands Op-

tagelse. Forøvrigt kan det neppe siges mere om

Fædriften, end om Iordbrugeh at den ide for-

løbne 5 Aar har modtaget nogen mærkelig For-

bedring, hverken hvad Racernes Forædling eller

Kreaturernes Nygt angaaer. For Strinde og Sæl-

bo samt Fosens Fogderier udføres hvert Aar endeel i

disse Districter opkjøbte Heste (fra Fosen 60 til 80

Stykker); imidlertid er detkunidetførstnævnteDis

strict, at der lægges nogen Vind paa Opdræt af

gode Heste, hvilket synes at være iTiltagende, og

hvortil har bidraget baade de høie Priser, der op--

naaes for dem, og den Vanskelighed, som engang

mødte for at tilveiebringe de nødvendige Heste til

Militairtjenesten. I Fosen er Hesteracen i sig selv

ikke slet, og især iStadsbygden, Ritzen og Ørlam

det kan fremvises gode Heste; men der foretages

Lidet for at conservere den bedre Race og Intet

til at forædle den. I mange Districter af Am-

tet — maaske dog meest iFosensFogderi -- anvendes

saagodtsom ingen Opmærksomhed paa Hestenes Nygt

og Pleie; sildigt om Høsten og tidligen om Vaa-

ren drives de ud paa Marken, uden Hensyn til

Veirligt, ja i Hitterens Præstegjeld gaae de til-

deels ude endog hele Vinteren om. Fra Fosen

klages desuden over den fordærvelige Skik, som

der skal være almindelig, at Hesten allerede, naar

den har fyldt det andet Aar, tæmmes og strax

bruges til tungt Arbeide som Pløining og Harv-

ning. Hvad her er ytret om Hestens Rygt, gjælder

for en stor Deel ogsaa om Storfæets. xSaavel i

Ørke- og Guldals som især i Fosens Fogderi er

det almindeligt at holde flere Kreature, end der vel

kan fødes paa Gaarden; især i maadelige Foder-

aar holdes de derfor slet, og det synes rimeligt,

at derved ikke alene Afkastningen maa formindskes,

men ogsaa Afkommet forværres. Som Omstæm

digheder, der i Fosens Fogderi i Almindelighed

modvirke Qvægets Forædling, kunne ogsaa anfø-

res, at Fjøsene ere kolde ogsuhensigtsmæssigy at

der intet gjøres for at holde Kreaturene rene, at

Qvæget ved Havkanterne ofte maa søge sin Føde

ude om Vinteren deels paa de for Snee blottede

Marker og deels i Fjæren, samt at forskjellige Slags

Surrogater saasom Tarre, Indvoldene og Hoveder-

ne af Fisk, der koges, benyttes til dets Underhold-

ning. Forøvrigt er Qvægracen i Fosen maaskee

noget større end i de fleste af Amtets øvrige Di-

stricter. Eieren af Gaarden Østerod holder paa

Tarveøerne stadigen 60 à 70 Slagteoxer, der ere

bekjendte for deres velsmagende og fede Kjød. Med

Hensyn til Avlen af Faar, Gjeder og Sviin vides

ingen Forandring af Betydenhed at være foregaaet
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idessenest forløbne 5 Aar. Faareracerne udmærke

sig ikke; dog-”ansees Racen iFosens Fogderi iAl-

mindelighed god ogat være fremkommen ved Blan-

ding med engelske og spanske Faar; dens Uld er

blød og tætkruset. Paa nysnævnte Tarveøer, der

ligge under Østerod Herregaard, har Eieren mel-

lem3200 og 300 Udgangerfaar, der søge sin Ræ-

ringude baade Vinter og Sommer og ere alde-

les vilde; disse ere af en fortrinlig Race (den saa-

kaldte TutterøsNaeeB Ogsaa paa Storfohm og

Froøerne haves endeelUdgangerfaar af samme Slags.

Som i min seneste Beretning anmærket, haves i

Grændsefjeldene mod Sverige endeel ReensdyrZ i

andre Dele af Amtsdistrictet forekomme de ikke,

og navnlig ere de af Ulvene fordrevne fra Fjelde-

ne i Bjørnør, hvor de fordum fandtes. Antallet

af derpaa Hitterenfværende Hjorte synes at ”være

i Tiltagende hvilket maa tilskrives den større Om-

hyggelighed, hvormed disse Dyr nu fredes. De

anslayaes til 6 à 700 Stykker og der antages aar-

ligen at blive skudt 60 3 70, hvoraf en stor Deel

afhændes til T'rondhjem.

Med Hensyn til Forholdet mellem Ager- og

England, samt Besætning og Kornavl vides ingen

kjendelig Forandring at være indtraadt iAarene

1840-1845, og jeg maa saaledes forsaavidt hen-

holde mig til min underdanigste Beretning af 11te

November 1841.

Da de bedste Havnegange sindes i Fjelddi-

stricterne, og Almuen i flere af disse af Naturen

er henviist til Qvægavl som Hovednæring, er det

' en Selvfølge, at der af disse Distrieter afgives et

betydeligt Overskud af Fedevarer til Afsætning

deels i andre Bygder, deels og hovedsagelig i

Trondhjenn Det er saaledes isærlOpdals, Rør-

aas og Holtaalens Præsiegjelde samt Tydalens

Annex til Sælbo som producerer deslige Varer til

Salg. Men ogsaa i de fleste af Amtets øvrige

Egne frembringes saameget deraf, som tiltrænges

til egen Forsyning, og i enkelte gives endog Over-

skud til Salg. Det er allerede i min titnævnte

Beretning af 11te November 1841 bemærket, at

Amtets Landdistricter selv kunne dække deres Be-

hov af Fedevarer, men at Productionen, naar det,

Trondhjems By tiltrænger, tages med iBeregniM

gen, neppe er- tilstrækkelig, og at endeel Fedevarer

indføres til Kjøbstaden fra Sverige og det nord-

ligesØsterdalen, saavelsom søværts fra Danmark og

de østersøiske Havne. Hertil maa jeg fremdeles

henholde mig.

'0-. Ogsaa med Hensyn til Zkøndriften gjæl-

der fremdeles i det'Væsentlige, hvad der er anført

i Beretningen af 11te November 1841; saaledes

maa jeg henholde mig til de i denne Beretning in-

deholdte Oplysninger om, hvilke Bygder ere sor-

synede med Skov, og hvilke mangle den, samt om

de sædvanlige Træarter, dog med Bemærkning, at

iØrke-- og Guldals Fogderi Older og i Fosens

Fogderi Hassel indtager en Plads blandt disse.

Heller ikke i de nys forløbne 5 Aar kan Skov-

culturen i Districtet siges at have modtaget nogen

Forbedring. Ved Redlæggelsen af de sleste Bræn-

derier er det imidlertid rimeligt, at nogen Bespm

relse er vunden iConsumtionen af Brændeveed og

altsaa en Fordeel for Skovene opnaaet. Men no-

gen almindelig Omhu for disses Bevarelse er ikke

at spore, og Udsigten for kommende Tider er ikke

den ønskeligste, da Forbruget af Skovproducter ikke

tilstrækkeligen erstattes ved Skovenes langsomme

Tilvext, og Opelskning af Ungskov er saagodtsom

ukjendt. Da Priserne paa Planker og Bord have

hævet sig, antages Productionen af disse Artikler

at være i Stigende, endskiønt ikke betydeligt, fordi

Skovenes Tilstand ikke tillader nogen synderlig Forø-

gelse. Fra Hevne og Aafjorden afhændes endeel

Tømmer, Planker og Bord saavel til Rabodistric-

terne som til Trondhsem og Christiansund, dog er

denne Export af ringe Betydenhed, da kun saare

Faa eie saamegen Skov at de deraf kunne afhæn-

de Noget. I Hevne sælges de fleste Udskibnings-

planker til Christiansund, og fra Aafjorden er i

den senere Tid afsendt Træmaterialier til Aalesund,

hvor Afsætningen skal have været god. Den for-;

nødne Oplysning om Antallet af Saugbruge iAm-'

tet, samt om de Qvanta, der paa disse aarligeu

opskjæres, findes i hosfølgende Tabel Nr. 3. Fras

Rilzens Thinglag, Skjørnfjord iØrlandet og Hevne

udføres ikke ubetydelig Veed til Brændsel saavel

til de skovløse Tracter i Nærheden, som til Trønd-1

hjem og fra Hevne tillige til Cl)ristiansund. Pri-

sen paa denne Veed er pr. Favn i GjennemsnitA

for Birkeveed 8 a 9 Ort, for Furuveed 5 a 6

Ort og for Granveed 4- :1 5 Ort. J Størens,

Singsaas og Holtaalens Sogne tilvirkes fremde-

les af Furu Kul til Røraas Værk, hvorimod den-

ne Erhverskilde paa det Nærmeste er ophørt i

Høilandets Thinglag, da Løkkens Kobberværk i

Qvinqvenniets Løb er nedlagt og kun noget Ube-

tydeligt af denne Artikel derfra afsættes til Kob-

bervaltseværket ved Trondhjerm I de øvrige Di-'

stricter af Amtet tilvirkes neppe synderlig mere

Kul, end hvad der forbruges i Smedierne. Og-

saa Tjæretilvirkningen er fremdeles i Aftagende,

endskiønt der endnu drives paa den iMeldals,

Rennebo, Opdals og Horrig Sogne af Ørke- og

Guldals Fogderi samt i Hevne Thinglag i Fosenz

i hvilket sidstnævnte District i Aarene 1841-1845

er produceret omtrent 600 Tønder, altsaa omtrent
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)00 Tønder mindre end i de næst foregaaende 5

lar. Denne betydelige Tilbagegang er dog rime-

igviis kun tilfældig og nærmest foranlediget der-

)ed, at Almuen ved Oparbeidelsen af den nye fo-

enske Postvei har havt en Adgang til Pengefortje-

;este, for hvilken Tjæretilvirkningen har maattet

faae tilside. Gjennemsnitsprifen for en Tønde

Ljære anslaaes i Hevne til 14 à 15 Ort. Ieg

ar imin Beretning af 11te November 1841 gjort

pmærksom paa, at forskjellige Districter lide Man-

;el paa Brændeveed til eget Forbrug, og at der

disse Districter for det Meste findes godt og til-

irækkeligt Tørveland; heri er ingen Forandring

leet.

(1. For Strinde og Selbo samt Ørke- og

Zttldals Fogderies Vedkommende er intet andet

5altvands-Lis1:eri at mærke, end Sildfiskerieti

Julosen, der enkelte Aar indtræffer. Dette er slaaet

.odt til i 2de Aar af Qvinqvenniet, især i Aaret

844. Nogen Opgave over den fiskede Silds Qvam

um har jeg imidlertid ikke kunnet erholde, deels

ordi Fiskerne trække saameget til og fra, og deels

ordi en stor, maaskee den største Deel af den fan-

ede Sild strax forsendes landværts til Røraas,

vorfra den bringes videre deels til Landets syd-

igere Districter, deels til Sverige. Uagtet dette

jiskeri saaledes et Par Aar er faldet rigeligt ud,

lages der dog over, at de omliggende Districter

tgen sand Fordeel have havt deraf, undtagen for-

iavidt Forsoning til Hunsbrug angaaer, da Pri-

erne have været saa lave, at Fiskerne ved dem

kke ere erstattede deres Udlæg for Salt og Tøn-

er, samt deres Arbeide og Ødelæggelse paa Fisker

edskaber. IØrkedalsfjorden drive Strandsidderne

idt Fiskeri, hvis Product sirax afsættes til Huus-

-oldningerne; et lignende Fiskeri drives paa Strind-

iorden, hvis Affætning er i Trondhjem. Gode

axefiskerier findes i Nid-, Guill- og Ørkla-Elvene,

vilke mere og mere blive en indbringende Erhvervs-

ilde. I Strinde og Selbo Fogderi gives enkelte

3aarde, hvis Opsiddere have fisket Lax for over

00 Spd. aarlig og i Ørke- og Guldals Fogderi

.ns1aaes Indtægten af Laxefiskeriet til 15 à 2000

Spd. om Aaret. Forøvrigt deeltage Almuesmænd

ra Strinde og Selbo Fogderi jevnligen i de store

dav- og Fjord-Fiskerier i Fosen. Disse ere af

tegen Betydenhed og er den vigtigste Nærings-

g Erhvervskilde for den største Deel af Fosens

jogderi. Imidlertid er i de sidste 5 Aar ingen

Forbedring indført med Hensyn til Fisket'edskaber-

ie, ei heller ved Fiskenes Tilberedning, undtagen

)vad Klipfisk-Tilvirkningen angaaer, som ide senere

lar synes at blive udført med mere Omhyggelighed

-g Omtanke end sør, hvilket rimeligviis er en Følge

af de ved offentlig Foranstaltning udgivne Veiled-

ninger og Vink angaaende Klipfisk-Tilberedningen.

Hovedfiskerierne i Fosens District kunne, som i

forrige Beretning berørt, henføres til 3 Slags,

nemlig:

1) Vinter- eller Vaarsiskeriet, der almindeligviis

begynder i Januar og vedvarer til ind i Be-

gyndelsen af April Maaned. Ved dette fiskes

alene Torsk, Skrei, og det drives almindeligviis

paa de ved Havkanten værende Fiskebanker,

hvorhen Torsken søger for at gyde sin Rogn.

Dette Fiskeri drives iFosen meest paa Titleren

og den 4- Mile ud i Havet beliggende Øgruppe

Holten, begge under Hitterens Thinglag, samt

Almindingsøerne i Blørnør. I ældre Tider

søgte Torsken ind i Fjordene, saasom Valsfjord

i Ørlands Thinglag og Skjørefjord i Bjørnør,

hvor betydeligt Vinterfiske da dreves; men ilæn-

gere Tid har intet Fiskeri foregaaet i disse-Fjor-

de, ligesom Torsken i den-senere Tid overhoved

har holdt sig længere fra Land end tilforn.

Ved dette Fiskeri bruges i Fosen sjelden Liner,

men i Almindelighed Garn og Haandsnøre. Garn-

baadene ere paa 16 a 18 Tønders Drægtighed

og Besætningen 4'Mand; til Fiskeri med Snøre

bruges kun Baade paa 8 a 9 Tønder. Den

fiskede Torsk sælges enten raa paa de Fartøier,

der indsinde sig ved disse Fiskeriely eller saltes,

for senere at virkes til Klipfisk. De omhand-

lede Fartøier ere gjerne fra Trondhjem og Chri-

stiansnnd, dog tildeels ogsaa fra Aalesund og

Bergen. Rognen sælges almindeligviis i Fiske-

væhrene, hvorimod Leveren hjemføresryaf Fisker-

ne, der brænde den og sælge Tranen til Trønd-

hjem eller Christiansund. I de sidstforløbne 5

Aar har der for raa Torsk været betalt fra 335

til 63 Spd. pr. stort Hundrede (120 Stykker),X

for Tranen 9 a 11 Spd. pr. Tønde, og for

Rognen 3 3 5 Spd. for Tønden. Et almin-

deligt Vinterfiske giver, et Udbytte af 24 Spd.

pr. Mand, et godt Fiske af -30 Spd. pr. Mand,

et maadeligt 20 Spd. og derunder. Fra denne

Fortjeneste maa drages Omkostningerne ved Ud-

rustningen, der almindelig regnes til 8 a 10

Spd. pr. Mand.

2) Sommerfiskeriet, ved hvilket fornemmelig siskes

Middelsei og Storsei (Ufs) samt Qveite (Helle-

slynder), Langer og Torsk (Torremod), foregaaer

fra sidst i Mai til Slutningen af Iuli Maa-

ned. De bedste Fiskesteder i Fosen ere Øgrup-

perne Gjessingen, Kjøa og Hælten iHitterens

Thinglag, samt Almindingsøerne i Bjørnør.

Til dette Fiskeri benyttes Baade paa 5Tønder,

og Besætningen er 3 Mand pr. Baad. Fiske-
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redskaberne Sere Haandsnøre og Synknodt samt

tildeels Trøs. Den fangede Fisk virkes i Al-

mindelighed til Rodskjær, og afsættes, efterat

være tørret, saavelsom Tranen, iTrondhjem og

Christiansundz dog føres endeel Fisk ind iBhg-

derne hvor den borttuskes mod Kornvarer. O.vei-

ten deels nedsaltes, deels opskjæres til Nav og

Rækling samt til den saakaldte Skaareqveite,

der deels sælges paa ovenmeldte Steder, deels

forbruges i Huusholdningernn Udbyttet af et

Sommerfiske kan anslaaes fra 16 til 30 Spd.

pr. Mand.

Saavel Vinter- som Sommerfifkeriethar iAa-

rene 1841-1845 i Fosens Fogderi været min-

dre end godt.

3) Sildefiskeriet indtræffer almindeligviis i Tiden

fra 1116010 August til ud iDecember Maaned.

I Aaret 1844 indtraf et ualmindeligt stort Sil-

defiskez men ellers har dette i de sidste 5 Aar

været faa misligt, at Almuentildeelsendog har

manglet "Madsild". Naar Silden holder sig

ude ved Havkanten og i større Fjorde, fanges

den med Garn (paa Drev) om Natten; deri-

mod bruges Nodt naar den søger under Land

og ind iFjorde og Bugter. Nogen Forbedring

i de Redskaber, der bruges til Sildesangst, vi-.

des ikke at være foretaget. Fjordene Bjøgn og

Skjørn i Ørlandets Thinglag ere Districtets

bedste Fiskesteder; i førstnævnte Fjord fangedes

i Høsten 1844 mellem 30,000 og 40,000 Tøn-

der Sild. Den største Deel af den fangede Sild

sælges paa de iTrondhjem, Cl)ristiansund, Ber-

gen, Molde og Aalesund hjemmehørende Far-

tøier, der indfinde stg ved Fiskeriet, og bliver

Silden da virket og nedsaltet af Kjøberne. En

mindre Deel nedlægges af Fiskerne selv til eget

Forbrug og til directet Salg i Christianfund og

Trondhjem, samt til Afsætning iBygderne Stør-

dalen, Levangerskogn, Værdalen, Inder- og Yt-

terøen, Sparboen og Stod, hvor den tuskes

med Korn og Meelvarer. Silden er enten Stor-

sild ('Slosild) Istersild eller Smaast”ld (Strøm-

ming). Den federe og bedste Sild virkes til

"Kjøbmandsgods", den middelmaadige til ”Chri- ,

stiania-Sild" og den sletteste til "Bondegods".

Sildens Tilvirkning staaer fremdeles meget til-

bage. Hovedfeilene ved Beredningsmaaden skulle

især være: 1) at Silden nedlægges i maadeli-

ge, ofte slette Tønder; 2) at den ikke saltes til-

strækkeligtz og 3) at den ikke strax eller dog

hurtigst muligt ganes og nedlægges i Salt ef-

terat den er kommen af Havet, men ikke sjel-

den henlæggesilængere Tid efterat den er fisket,

før den ganes. At sprænge Silden med Salt-

lage, før den nedlægges i Saltet,-bruges ikke

Om Qvantiteten af den i Fosens Fogderi

de sidste 5 Aar ved ommeldte Zde Slags Fiskerie1

fangedeFisk har jeg ikke kunnet forskaffe fuldstæn

dige Opgaver, da den eneste Kilde, hvorfra Op

lysninger derom kunne erholdes, nemlig Tiende

Angivelserne, deels ere aldeles vildledende deels ikk(

altid tilgængelige. Efter de Forklaringer, hvora

jeg er iBesiddelse, er der fisket omtrent: af Torsk

(Skrei), stor og smaa, 465,000 Stykker, 2000 Tøn

der og 5,250 Voger; af Sei, stor og smaa, 35,00(

Voger og 1,900 Tønder; af Sild 107,300 Tønder

Imidlertid er det vist, at disse Qvanta staæ

langt under hvad der virkelig er fisket, hvilket el

saameget mere indlysende, som Opgaver mangl-

for 2 af de vigtigste Fiskedistricter, Bjørnør oç

Hevne.

Somi min Beretning af 11te November 1841

bemærket, fanges i Fosens Fogderi endeel Uver

Brosmer og Lax. Uver fanges med Haandsnørt

og nedsaltes deels til de Fiskendes eget Forbrug

deels til Afsætning i Trondhjem og Indherredet

Dette Fiskeri har i de forløbne 5 Aar i det Helt

slaaet godt til, og en Tønde saltet Uver har væ

ret solgt for 13” Spd., medens den almindeligt

Priis ellers er 2 Spd. pr. Tønde. Alene i Aa

fjordens og Hitterens Thinglage er fisket 1,56(

Tønder Uver. Brosmeren radskjæres og sælges

tørret i Trondhjem og Christiansund. Ogsaa Laxe

flskeriet i Fosen har i de stdste 5 Aar slaaet bedr-

til, end forhen. Den fanges for endeel i Nodl

og Garn, men meest i Varpen En stor Deel

Nøgelax sælges fremdeles til Opkjøbere fra Hede

marken, der indfinde sig iDistrictet. Prisen pac

røget Lax er i Almindelighed 4 à 5 ß. pr. Mark

Forsaavidt Laxen ikke røges, sælges den fersk :

Trondhjem. Fortiden Hjemfisket søger Almuen :

Fosen ogsaa Sommerfiskeriet iNomsdalen og Vin

terfiskeriet iLofodenz det Sidste søges dog kun a

Fiskere fra Stadsbygdens og Ørlandets Præste

gjelde. Til Fiskeriet i Romsdalen benyttes Baa

de paa omtrent 11 Tønder med ZMands Besæt

ning; der fifkes Sild, Torsk, Langer og Qveite

Udbyttet af dette Fiske ansees slet, naar det ikk

overstiger 16 Spd. pr. Mand, men godt, naa

det indbringer 30 Spd. pr. Mand.

Ide sidste Aar have de til Lofoden udrust

de Fiskere i Gjennemsnit havt en Fortjeneste

omtrent 60 Spd. pr. Mand; men da Omkostni

gerne ved dette Fiskeri ere meget større, end ve

Hjemfisket, svarer det ringere Udbytte ved det

ofte ligesaa god Regning, som et siørre af Lofor.

fiskeriet. Af Brygder er i de sidste 5 Aar ku

harpuneret een i Hitterens Thinglag, hvilken a
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gav 11 Tønder Lever. Af Hvaler er ingen fan-

get paa Søen, men 2 smaa Hvale ere opdrevne

paa Stranden, begge i Ørlands Thinglag

8. Af Bergværleer have i Aarene 1841.—1845

i større eller mindre Grad været i Drifthøraas,

Løkkens og Tydalens Kobberværker saavelsom Mo-

stadmarkens Jernværk Af disse have Røraas

Værk med tilhørende Foldals Kobberværk som sæd-

vanligt under hele Perioden været drevet jevnt.

Driften har hovedsagelig været vedligeholdt i Stor-

varts-, Kongens- og Mug-Grnberne, men tillige i

svagere Grad i endeel gamle Berghalde ved nogle

forladte Gruber. Desuden er udført Skjærpnings-

Forsøgi et Blyglands-Skjærp2 Miil syd for Rør-

aas, hvilket dog som ulønnende atter er opgivet.

Under Foldals Værk vare gamle Foldals- og Godt-

haabs-Gruberi Drift, og blev der desuden foretaget

Forsøgsarbeideri Grev Moltkes Grube samti et Kob-

berskjærp paa Dovre ved Rudsaas, men hvilke

Arbeider snart igjen indstilledes. Røraas Værk

sysselsætter fremdeles de 3 gamle Hytter, nemlig

Røraas, Tolgen og Eidet. Foldals Værk har

faaet en ny Hytte med een Ovn ved Foldals Gru-

be, saa at endeel Kjærne og Malm nu sorsmeltes

paa Skjærsteen ved Gruben og den vundne Skjær-

steen bringes til Lovise Hytte. Forøvrigt vides

ingen væsentlig Forandring eller Forbedring at

være udført med Hensyn tilMalmens Benyttelse.

I Henseende til Arbeidsstyrken skal ingen væsent-

llig Forandring være foregaaet i de forløbne 5

Aar. Skjønt gjennemgribende Reformer ikke kun-

ne sigesi dette Tidsrum at være udført ved Vær-

ket, skal der dog efter Kyndiges Dom være ud-

rettet meget baade til at stille Driften paa et hel-

)digt Princt for Øieblikket og for at sikre Værkets

Fremtid. Af større Arbeider fortjener maaskee at

zanføres Iernbane-Anlæggene iKongens Grube og

lMuggruben,

Værkets Udbytte i Gahrkobber har udgjort:

'Aaret1841 . . 2295 Skpd 168pd. 311-2ZÖPd

 

 

— 1843 . . 2148 — 17 — 1—Z- —

— 1844 . 2137 — 7 11—; —

— 1845 . 2086 18 - 83"43 —

tilsammen . 10984 Skpd. 2 Lpd. 2:2; Pd.,

hvilket üdbytte er indvundet ved en Totaludgist

af 482,677 Spd. 97 ß. og har efter en Gjennem-

snitspriis af 60ZH Spd. pr. Skpd., afkastet en

) ruttoindtægt af 664,539 Spd. Da Statens

iende af Værket i ommeldte 5 Aar har udgjort

ilsammen 349 Skpd. 13 Lpd. 63- Pd. Gahrkob-

ber, til en Værdi as omtrent 21,154 Spd., ud-

gjør Jnteressenternes Andeel iUdbyttet altsaa 10,634

Skpd. 8 Lpd. 12 Pd. eller iPenge 643,384 Spd.
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Angaaende Løkkens Kobberværk er det allere-

de imin Beretning af 11te November 1841 be-

mærket, at dets Redlæggelse var bestemt, da dets

Drift ikke svarede Regning og dets Afhændelse

forgjæves var forsøgt. Imidlertid blev dette Værk

ikke endelig nedlagt førend ved Udgangen af Aa-

ret 1845z Grubedriften var dog allerede indstillet

i 7de Bergmaaned 1842. I Aarene 1841—1845

have Værkets samtlige Udgifter udgjort 24,004

Spo.., og Udbyttet af Gahrkobber 405 Skpd.5

Lpd. 6 Pd., der, efter den oven antagne Gjen-

nemsnitspriis as 60; Spd. pr. Skpd., er afhæn-

det for 24,519 Spd2.

Det saakaldte Tydalens Kobberværk antages

ligeledes at være ophørt med sin i det Hele ube-

tydelige Virksomhed ved Udgangen af Aaret 1845.

Det saakaldte Klinkenbergs1 Interessentskab, der

eier det, har bearbeidet nogle gamle Kobbergrm

ber og Berghalde i Fjeldene mellem Tydalen og

Røraas. Interessentskabet har forsmeltet sine

Malme i en af Tydalens Hytter og skal ialt have

udbragt omtrent 1623; Skpd Sortkobber, hvoraf

ved Gahring i Lerens ValtseværkHytte er pro-

duceret 14631 Skpd. hammergahret Kobber. Si-

den Aaret 1843 har ingen Grubedrift fundet Sted.

Den Marsovn med Stangjernhammer, der paa-

tænktes anlagt under dette Værk, er ikke kommen

i Stand. , '

Bergs Kobbergrube iStadsbygden, der iAax

ret 1673 blev anlagt efter en kortvarig Drift,

”fordi — som det hedder—ingen Kobber as den

1gevundneKiis var at erholde", blev muthet i Aa-

ret 1845 og lændset, men strap igjen forladt.

Med Hensyn til Mostadmarkens Iernværk

har jeg til de i min forrige Beretning meddeelte

Oplysninger kun at tilføie, at deriAarene 1841—

1845 ved Samme er produceret:

Stangjern og Æmnet 1707 Skpd. - Lpd

Forædlet Jern fra

. ,6Pd.

Stangjernshammeren 394 — 18 — 1 —

ForædletJern fra Spi-

gerhammereren 236 — 10 — 7 —

Støbegods fra Kupol-

ovnen . 140 — 4 — 10 —

Det i min forrige Beretning omhandlede

Klippeværk er senere kommet istand og taget i

Brug. I Aaret 1841 anlagdes ved Værket en

Kupolovn, men den har ikke svaret tilHensigten,

som det antages, deels fordi Trækul ere mindre

anvendelige til Kupolovns-Støbning, og deels for-

di norsk Raajern er for tungt-flydende til Støbe-

gods ved saadanne Ovne. Engelsk Raajern har

ikke været forsøgt. Den 14de April 1845 blev

Værkets Drist indstillet, fordi denWindskrænkede
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Afsætning og delave Priser, som i de nærmest

foregaaende Aar ”erholdtes for dets Producter, for-

aarsagede, at detsBeholdning af færdige Fabri-

kata betydeligt opdyngedes, og at deri bortlagdes

enxforholdsmæssig stor Capital. Dog skulde Vær-

kets Virksomhed fornyes til Vaaren 1846.

Af de her i Amtsdistrictet værende Chroun

gruber findes de vigtigste i Fjeldene Øst for Rør-

aas og tilhøre den i- Nærheden af Trondhjem be-

liggende Chromfabriks Interessentskab og et Par

Handlende paa Røraas.” Chromfabrikken eiede

ved,.,udgangen„af .A,ar,etx1845 31 Gruber, hvori

med etBelæg af 39 Mand i sidste Aar vared-

drevet 1081 Tønder Malm., De tvende nævnte

Handlende eiede til samme Tid 61 Gruber og ud-

bragte i 1845 tilsammen 956l Tønde Malm.

Sandsynligviis har alene ChromfaLbrikkens Interes-

sentskab for Tiden Fordeel af denne Industriz de

øvrige Grubeeiere, som ei kunne benytte deres fat-

tigere Malm,efterdi blot den allerrigeste er Handels-

vare, formodes at være tilbøielig til at indstille

”Grubernes Drift. , Driftscapitalen for de omhand-

lede Gruber beløb i Aaret 1845 til henved 12,000

Spd.

De i Selbo værende Qværnesteensbrud ere i

dessidste 5Aar drevne som sædvanligt, og er Pro-

duttet opgivet at udgjøre i det-Hele for Tidsrum-

met 4030 Par Qværnestene.
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Af Brynesteensbrud gives i Selbo 2de, dog

begge Ubetydelige; de producere det Fornødne til

Bygdens Forsoning og Noget til Salg.

I Opdals og Røraas Præstegjelde er inin-

qvenniet anlagt Skiferbrud til Tagtækning, hvilke

indbringe disse Districter circa 800 Spd. aarligen.

Ogsaa paa Gjelestranden iBørsens Thinglag bry-

des fremdeles flade Steenheller, passende til Tæk-

ning samt til Gadetrapper og Fortougsstene, som

for detMeste afsættes til Trondhjem. Ogsaa det

i min forrige Beretning omhandlede Steenbrud

paa Gaarden Ranum iStrinden har i de forløb-

5 Aar været i Virksomhed.

Kalkbrud drives iStrinde og Selbo Fogderi

som forhen.

Den befalede Tabet om Bergværksdriften føl-

ger herhos under ir. 2.

f. Om de i Amtsdistrictet værende Lak-tik-

og eIndustri-Anlæg indeholdes Forklaring i hos-

følgende Tabel Nr. 3, der er sammenbraget deels

afFogdernes Beretninger, deels af paalidelige Op-

lysninger, erhvervede fra andre Kilder. Det vil

af denne Tabel naadigst erfares, at Brændeviins-

brænderiernes Antal ved Udgangen af Aaret 1845

udgjorde i Amtets Landdistricter tilsammen 9-3,

nemlig:

i Strinde og Selbo Fogderi 53, hvoraftil Døgnskat pligtige 4,

i Ørke- og Guldals — 38,

iFofens — 2,

Ved Udgangen af Aaret 1840'var Brænde-

riernes Antal 274; Antallet er saaledes i Løbet

jaf ”de 5 Aar, nærværende Beretning omfatter,

formindsketmed 181 Brænderier. Af ovennævnte

93 Brænderier havde tilsammen 68, nemlig 49 i

Strinde og SelboFogderi og 1,9 i Ørke- og Gul-

dals Fogderi, Apparater, hvoraf svares fast aar-

lig Skat. Antallet af saadanne Brænderier var

ved Udgangen af Aaret 1840 197.

Det afgiftspligtige Potterum var ved Udgan-

gen af 1845:

iSrinde og Selbo Fogderi . . ”721HPotter,

 

i Ørke- og Guldals — . ., 4379 —

i Fosens — . . 308 —

tilsammen . . 540835 Potter.

, Foruden den'overordentlige Formindskelse af

den skatlagte ;Brændeviinsbrænding, som saaledes

har fundet Stedi de sidst forløbne 5 Aar, maa

der lægges Mærke til, at den største Deel af de

Brænderier, som vare i Virksomhed ved forrige

Aars Slutning, ere nedlagte fra 1ste Januar 1846.

Af Saugbrnge gaves ved Udgangen af Aaret

— — 19,

„„. , — — 9
„. 1

1845 113, ansatte til et Qvantum af 1745 Tyl

ter Tømmer, nemlig:

i Strinde og Selbo Fogderi

iØrke7 og Guldals — 57 — 636 —

iFosens — 35 — 528 —

Ved Udgangen af 1840 var Antallet 131, an-

satte til en Skjørsel af 19103-3- Tylter Tommer

I de forløbne 5 Aar har altsaa en Afgang af 1

Sangbruge fundet Sted.

Forøvrigt fandtes i Amtets Landdistricter: a

Teglværker 7, hvoraf 4 i Strinde og Selbo,

i Ørke- og Guldals og 2 i Fofens Fogderi; a

Møllebrug 20, hvoraf 10 i Strinde og Selbo o

5i hvert af de andre Fogderierz desforuden

Strinde og Selbo Fogderi en Papiirmølle, etPot

temageri, et Kobbervaltseværh en Chromfabrik og

2 Sæbesyderier, af hvilke det ene er forenet med et

Lysestøberi.

Paa Gaarden Halstad i Strinden blev iAa-

ret 1845 oprettet et Bomuldsspinderi, tilhørend

et Interessentskab iTrondhjem, hvilket Anlæg gi,

ver gode Forhaabninger.

  

   

   

  

 

  

21 Qv. 481 Tylter,
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De vigtigste af disse Fabrikker ere Uden Sam-

menligning Kobbervaltseværket og Chromfabrikken

med Tilbehør, begge beliggende under Gaarden Lee-

reni Strinden. Valtseværket bestaaer asLde Byg-

ninger, hvoraf den ene indeholder 2 Flammeovne

for KobberetsRaffinering, 2 Par Valtser for Pla-

der og Boltvalsning samt 2 Glødeovne,— og den

anden et stort Hammerværk for Kobbersmedning,

Blæseværk, Slagsmelteovn og Kredspukværk. Ved

Værket er ansat en Bogholder, en Smelunester og

18 Arbeider-3. Det leverede af fabrikerede Kobber-

plader, Bolte, m. V.:

 

i Aaret 1841 . 525 Skpd. 13 Lpd. 5Pd.

i — 1842 . . . 486 — 19 — 7 .—

i — 1843. 580 -- - — 11 —

i — 1844. . . 628 -- 2 -- 12 —

i — 1845. . . 524 — 7 — 8 —

Tilfammen i alle 5Aar 2745 Skpd. 3 Lpd. 11 Po.

I Aaret 1842 afbrændte Hammerhytten og

blev med hele stt tilhørende Maskineri as Nyt op-

bygget.

Chromfabrikken bestaaer af 6 Bygninger, der

indeholde et Vandpukværk med 3 Stødheerder og

andre Vaskeindretninger, en Mølle med 3 ParSter

ne og et Tørpnkoærk, en Mølle og en Knuseqværn,

Sigtemaskine, Pnkværk for Potaske og Blandings-

tønde, — Alt drevet med Vandkraft, og tjenende

til Chronunalmens og de andre Raamaterialiers

Pnkning og Maling; desforuden 2 store Flamme-

ovne for Glodningen af Chrommalmen med Pot-

aske, 6 store indmurede Jernpander for Udladnin-

gen af den brændte Malm, 8 forskjellige indmure-

de Iernpander for Uddampningen af Laden, samt

8 Kasser af Jern og 6 af Bly for Crystallisatio-

aen af detchromsnreKali, en Svovlsyrefabrik, med

xn Svovlkiisovn til 3 Retorter, Blykammer af

10,000 Kubikfods Indhold, Dampkjedel og Afdamp-

ningspander for Syren samt en PotaskesCalcineerr

)vn; endelig et Materialhuus for Torv og Træ-

kul. Ved denne Fabrik med Tilbehør er ansat en

Bestyrer og en Assistent; den beskjæftiger bestandig

omtrent 60 voxne Arbeidere og 10 Drenge i en

Alder as 12 à 15 Aar.

Værket leverede af Chromsalt (suurt chronn

suurt Kali):

Mave-1841 . . . . . . 80,535'zj-Pd.

i — 1842 . . . . . . . 65,943 —

l — 18403 . . . . . . . 8386220-

i — 1844 . . . . . . . 22585733-

i — 1845 . . . 17657531 —

tilsammen i alle 5 Aar . 630,254 Pd.

Den ommeldte Svovlsyrefabrik blev anlagt i

lAaret 1841 for at tilberede den for Fabricationen
 

af Chromsalt fornødne Syre, som indtil den Tid

indførtes fra Hamburgs Ved Ildebranden i 1842

sorsiyrredes nogle af Bygningerne, som imidlertid

i samme Aar og 1844 gjenopførtes i større Maa-

lestok og efter en forbedret Plan.

Uagtet Chromfabrikkens siore og nyttige Virk-

somhed klages der over dens mørke Udsigter. Pri-

sen for Producter, som før var 8, endog 9 ß.

Hamburger Banco pr. Pd., er nu falden til 6; ß.,

og Concurrencen med de engelske Fabrikker paa de

Udenlandske Markedet er saameget vanskeligere, som

disse skulle være begunstigede i flere Henseender

og navnlig ved toldfriIndførsel af alle raa Ma-

terialier. Chromfabrikkens Bestyrelse har opgivet,

at den i Aaret 1845 betalte 1,100 Spo. alene i

Told for indførtPotaske, og at denne Afgift frem-

deles er i Stigende. Hvor trykkende denne Told

er under den siedfindende Concurrence, indsees der-

af, at til Fabricationen af 1 Pd. Chromsalt ud-

fordres 1 Pd. Potaske og 2Pd. Chrommalm; for

1 Bd. Potaske svares 1 ß. i Indførselstold, me-

dens Englænderen for Udførselen af 2 Pd. Chrotm

malm kun betaler 72-6 ß. Jeg har troet at burde

gjøre opmærksom herpaa, fordi Chromfabrikken med

tilhørende SvovlsyreFabrik Upaatvivlelig henhøre

blandt Norges vigtigste og naturligste Fabrikanlæg,

som fortjener enhver passende Begunstigelse. At

den ogsaa for Amtsdistrictet er saare nyttig, kan

udledes deraf, at den aarlig betaler omtrent 2000

Spd. for Kjørsler, 1500 Spd. for Veed og Tørv,

og henimod 5000 Spd. i Arbeidsløn, og altsaa

aarlig sætter et Beløb af omtrent 8500 Spd. i

Omløb.

Det i min forrige Indberetning omhandlede

Anlæg af en Bonde iOpdal til Bomuldlærreds

Vævning er nedlagt.

Den Røraas Kobberværks Participantskab til-

hørende Sums Krudtmølle i Børseskogm der af-

brændte i Aaret 1839, er ikke senere gjenopført og

vil heller ikke blive det.

3. Binæringen Om Huus- og Kunstsliden

i Landdistricterne er lidet Nyt at sige. Den staaer

omtrent paa samme Trin, fom forhen; kun om

et enkelt Sogn, Leinstranden, er det udtrykkelig an-

mærket, at Huussliden i de sidsie 5 Aar er gaaet

kjendelig frem. Huusflidens Producter strække i

Almindelighed til at forsyne Almuen med det For-

nødne af uldne og linnede Varer, og kun lidet er

det Overskud, der assættes. Ogsaa forarbeider

Bonden iAlmindelighed selv sine Avls- og Gaards-

Redskaben I Hitterens og Bjørnørs Præstegjelde

synes Huusfliden, især hvad de qvindelige Arbei-

der angaaer, at staae langt tilbage; Grunden her-

til maa nærmest søges deri, at Søbonden, naar

22-
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han er hjemme, meest beskjæftigersig med sine Baa-

de og de til Fiskeriets Drift hørende Redskaber,

og paa Grund heraf, samt da Mændene tilbringe

megen Tid paa Havet, maa Fruentimmerne i disse

Districter udføre meget af det Arbeide, som andet-

steds forrettes af hine. Qvinden levnes derfor

mindre Tid til det Slags Arbeide, som egentlig

henhører til hendes Dont. Endeel Trækjørler og

Grantønder forfærdiges i nogle Districter af Ørke-

og Guldals Fogderi, hvilke, ligesom den større

Mængde Grantønder, der forarbeides i Børsens

og Rilzens Thinglage, sælges deels i Fiskedistric-

terne, deels i Trondhjem Af Haandværkere gi-

ves de nødvendige for Districterne, og navnlig ere

af Metalarbeidere flere særdeles duelige Mænd.

Paa egentlig Skibsbyggeri drives ikke i Am-

tets Landdistricter. Derimod er i de senere Aar

ligesom forhen bygget endeel Iægter og Storbaa-

de over 3 Commercelæsters Drægtigl)ed, hvorover

Fortegnelser aarlig indsendes til Departementet for

det Indre. I Fosens Fogderi — med Undtagelse

af Stadsbygdens og Hitterens Thinglage byg-

ges fremdeles endeel Baade til Benyttelse i Byg-

derne selv, og kun i Aafjordens Thinglag drives

Baad-byggeriet, som i min underdanigste Beretning

af 11te November 1841 forklaret, med Kraft og

som Ræringskilde. I de sidste 5 Aar er i Aa-

fjordens Thinglag bygget omtrent 1000 Baade, der

kunne ansættes til en Gjennemsnitspriis af 6Spd.

pr. Stykke; naar herfra drages Udgiften til Iern

og Baadveed, tH Spd. pr. Baad, bliver Distric-

tets Fordeel af denne Industri circa 4,500 Spd.,

eller omtrent 900 Spd. aarlig.

Paa Iagt efter Harer og Fuglevildt, især Ry-

per, drives meest i Opdals,'Holtaalens og Rør-

aas Præstegjelde, Næs Annex til Ørlands Præste-

gjeld og Tydals Annex til Selbo. I Almindelig-

hed afsættes Vildtet i Trondhjem og en Deel i

Landdistricterne. I gode Vildtaar udføres især

fra Nøraas flere Hundrede Tylter Ryper til Chri-

sliania og Drammen, hvorfra endeel igjen udski-

bestil Danmark og England. I de sidste Par

Aar har det nyttige Vildt ikke viist sig i nogen

Mængde i Amtsdistrictet; imidlertid maa dette ri-

meligviis meest tilskrives tilfældige Omstændighe-

der. Dog er det neppe at omtvivle, at især en-

kelte Arter Fuglevildt, nemlig Aarfugle, Tiurer og

Røier, ved hensynsløs Efterstræben i Parre- og

Yngle-Tiden ere betydeligen formindskede. Af ska-
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delige vilde Dyr fældes fremdeles aarligen nogle;

i Strinde og Selbo Fogderi ere i de forløbne 5

Aar dræbte 6 Ulve og 8 Bjørne. Den nye Lov

om Udryddelse af Rovdyr og Fredning af andet

Vildt, dateret 4de August 184-5, har vel ikke ind-

til afvigte Aars Udgang kunnet fremvise synderlige

Virkninger; men det er dog kjendeligt, at derved

er fremkaldt større Iver for at udrydde Rovdyr.

I de fleste Præstegjelde af Fosens Fogderi fanges

endeel Oddere og Sælhunde, dog kun ved Øgrup-

perne Holten og Froøerne i nogen betydelig Mængde.

Aarlig er dræbt ved disse Øer 80 à 120 Kobbeum

ger, der ihjelslaaes paa de yderste Havskjær med

Træklubben En voxen Havkobbe afgiver indtil 6

Voger Spæk. Odderskindene have været solgte

for 3 el Zsj Spd. pr. Stykke. Enkelte Duunvær

existere iFosen, af hvilke de 2 betydeligste ere paa

Asenøen iAafjorden og paa Syd-Krogø iBjørnør.

Om Hjortejagten er foran bemærket det Fornødne.

Hvad jeg i min Beretning af 11te November

1841 har anført om Fragtfart og Landtransporten,1

har i alle Dele været anvendeligt ogsaa med Hen-

syn til de nys forløbne 5 Aar; for at undgaae

Gjentagelser, henvises derfor til det i hiin Beret-

ning Anførte. Dog bemærkes, at den Kjørsel for

Løkkens Kobberværk, der forhen afkastede nogen

Fordeel for endeel af Almuen iMeldals og Ørke-

dals Pi'æstegjelde, bortfaldt ved Værkets Redlæg-

gelse.

Angaaende Handelen med Landdistrictets Pro-

ducter er Forholdet det samme, som forhen, og

paa slere Steder i denne Beretning har jeg havt

Anledning til at berøre baade de Gjenstande, som

omsættes, og Afsætningsstederne, saavelsom endeel

Varepriser. Mere detaillerede Oplysninger herom

kan jeg ikke meddele af Mangel paa tilstrækkelige

Kilder. AngaaendePriserne paa Kornvarer m. M.

indsendes forøvrigt qvartaliter Beretning til De-

partementet for det Indre, som saaledes er iBe-

siddelse af fornøden Oplysning i dette Punct.

Af privilegerede Landhandlere gaves ved Ud-

gangen af Aaret 1845:

i Strinde og Selbo Fogderi . . Ingen,

i Ørke- og Guldals — . . . . 7,

i Fosens — . . . . 17,

altsaa i hele Amtet . . 24.

De privilegerede Handlende paa Røraas udgjorde

5, som antages at sidde i god Handelsrørelse.

Gjæstgivernes Antal var:

i Strinde og Selbo Fogderi 6, hvoraf 2 med Kongeligt Privilegium,

i Ørke- og Guldals

i Fosens

Do. 8,

Do. -2-1,

tilsammen . . 35.

—3..... —
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J Amtets Landdistricter afholdes intet Marked.

At Landdistrictets Tilstand iAlmindelighed

er i de forløbne 5Aar jevnt gaaet fremad til det

Bedre, er Umiskjendeligt. De indtrufne gode Aa-

ringer have hertil upaatvivleligen bidraget det Meste3

men Noget maa ogsaa tilskrives Næringsflidens

Udvikling. De i Nærheden af Trondhjem belig-

gende Egne drage ikke ringe Fordeel af de Byen i

1841, 1842 og 1844 overgaaede store Jldebrande,

især de 2 første, deels ved Salg til høie Priser

af Skovproducter, Steen og andre Bygningsma-

terialier, deels af Erhverv ved Arbeide, og deels

ved forøget Afsætning af Rødvendighedsvarer,

som foranledigedes ved den temporært betydeligen

forøgede Arbeidsstyrke i Kjøbstaden.

Fremgang til det Bedre synes at være mindst

bemærkeligi Selbo Præstegjeld, hvis Nærings-

kilder ikke staae i Forhold til Folkemængden, og

hvor derfor hersker megen Fattigdom. Heller ikke

for Nøraas Præstegjelds Vedkommende lyde Ef-

terretningerne gunstige, idet der nu jevnligere end

før forefalde Søgsmaal for Gjeld og Execu-

tion for smaae Summer. Vel har vedkommende

Foged herved bemærket, at der af denne Omstæn-

dighed neppe kan uddrages nogen sikker Slutning,

da næsten alle disse Fordringer have tilhørtHam

delsmændene paa Røraas, hos hvem Almuen,

paa Grund af den gode Leilighed til at faae Cre-

dit paa mindre nødvendige Varer, ubetænksomt

har stiftet Gjeld; men jeg kan ikke finde denne

Indvending fyldestgjørende.

Et Beviis paa, at Landdisiricternes oecono-

miske Tilstand overhoved er god, leveret ogsaa

en Omstændighed, at Skatter og Afgifter ind-

omme i det Hele regelmæssigen.

Den befaledeOversigt over de iAarene 1841-

   

  

   

  

  

  

 

Af denne Tabel vil erfares, at:

Byg

læbo Do. ved Udgangen af 1845

endnu at være for høi.

1845 thinglæste og aflæste Panteheftelser, afhæn-

ede faste Eiendomme samt afholdte Executions-

og Udpantningsforretninger vedlægges under Nr.

4 3, i) og 0.

Tjenestefolks Løn og Betaling til Daglejere

vare i det Hele gaaede ned ved Udgangen af Aaret

1845 og stode tildeels ikke Ubetydeligt lavere, end

ved Udgangen af 1840. Saaledes var i Strin-

de og Selbo Fogderi Lønnen for en Tjenestekarl

i Almindelighed 10 a 12 Spd. og for en Tjene-

stepige 5 et 6 Spd. aarligen, foruden et Klæd-

ningssiykke eller en ringe Fordeel in natllra, saa-

som et Sauvfoder eller et lidet Stykke Jord til

at sætte Potetes i. Daglønnen var ordentligviis

for en voxen Mandsperson 16 ß. og for en Qvin-

desperson 8 et 10 ß. daglig, for begge med Ko-

sten; Uden Kosten 8 3 10 ß. mere. J Ørke- og

Guldals Fogderi lønnes en Tjenestekarl efter hans

Duelighed med 15 3 20 Spd., dertil som oftest

et Par Støvler, et Par Sko og Udsæd af 13: Td.

Potetes eller 3 Td. Korn; paa nogle Steder gi-

ves fulde Klæder, der kunne anslaaes til en Vær-

di af 8 3 10 Spd. og i Penge 7 3 10 Spd.

En Tjenestepiges Løn er 8 51 10 Spd., men kun

2 64 Spd., naar Klæder accorderes, desuden i

første Tilfælde 2 Par Sko og et Stykke Jord til

Lin eller Potetes. Dagpengene for en Arbeidskarl

er om Vinteren 8 a 10 ß.., om Sommeren 123

16 ß. og i Slaataannen 20 ß. daglig med Ko-

sten. Med Hensyn til Pengenes Værdi og de

billige Priser paa Levnetsmidler anseer Districtets

Foged denne Betaling for Tjenestefolk og Dagleiere

J Fosens Fogderi har

Tjenerlønnen i Gjennemsnit været for en Karl

14 a 24 Spd. og for en Pige 6 a 10 Spd. aar-

lig. En Daglønner erholder sædvanligviis Kosten

og 16 320 ß. daglig om Sommeren og 10 et 14 ß.

om Vinteren.

En Tabet, som viser de i Amtet værende

Bygdemagaziners Status i forrige Aar,vedlægges

underdanigst under Nr. 5.

elbo Bygdemagasin eiede ved Regnskabsaarets Udløb den316 Februar 1846,

83 Td. 5 Skpr. 1Pot. Havre 563 Tor. 5 Skpr. 173 Pot.

Korn . 284 --

pdalsDo.ved RegnskabsaaretsUd-

gang den 30 Juni 1845

Byg . .. . . . 1707 — 6633- - — Intet

og desuden i Penge

274 Spd. 541 ß.

Ritsenst vedUdgangenaf1845Byg 1 —31-93- — - — 127 -- 4-245 „ - -

StadsbygdensDo.tilsammeTid — 4 —2-3 — - — 160 — 532- - - ,

J Districtet fandtes ved Udgangen af Aaret 1845 følgende private Brandassuranceforeninger og

prarebankey der samtlige ere oprettede i Løbet af de sidste 5 Aar, nemlig:
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Meelhuus BrandassurancesForening, approberet ved naadigst Resolution af 9 Januar 1843.
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Klæbo Do. Do. —

Bynæsets Do. Do. —

Strindens Do. Do. —

Ørkedals Do. Do. —

Meelhuus Sparebank —

Horrigs ' Do. —

Ørkedals Do. —

Røraas Do. —

Strindens Do. —

Afskrifter af de for Brandassuranceforenim

gerne gjældende Regler beroei Departementet for

det Indre. Om Sparebankernes Status indsen-

des aarlig Beretning til Kirke-Departementet.

Almuens Oplysning skrider i detHele frem-

ad med et stedse mere forbedret Skolevæsen. Dog

staaer den især i Fofens Fogderi — med Undta-

gelse af Ørlands og Stadsbygdens Præstegjelde —

endnu langt tilbage og locale Omstændigheder

taalt— —

—23 Septbr 1843.

—31 Januar 1844.

— — — -— 17 April 1844.

— — — — 28 Septbr. 1844.

— — — — 6 April 1841.

—24 Septbr. 1841.

—26 Septbr. 1841.

—19 Marts 1842.

—27 April 1842.

lægge i dette District større Vanskeligheder iVei-

en for Skolevæsenets Fremme-. Skolelærer-Semi-

nariet paa Klæbo Præsiegaard vedbliver fremdeles

under en fortrinlig Bestyrelfe at uddanne duelige

Subjecter til Skolelærere, og bidrager derved meget

til Oplysnings Udbredelse blandt Almuen.

Almuebibliotheker ere oprettede i flere Distric

ter, saaledes i Opdal, Meldal, Børfen, Ørlandet,

Aafjorden o. sl. Steder.

„ — ,-

J Amtsdistrictet befandtes ved Udgangen af Aaret 1845 følgende oparbeidede offentlige Veie,

beregnedei Milelængde nemlig:

Bygdevei.

233 Miil, hvoraf 2 Mile alene Vintervei.

7143 —

10 —
 

Hovedvei.

i Strinde og Selbo Fogderi . . '75 Mil.

i Ørke- og Guldals Do. . 3023 —

iFosens Do. OIZ —

Tilsammen . . . 474-3- Mile

Af ny Hovedvei er i Forløbet af de sidste

5 Aar oparbeidet henimod 10 Mile, nemlig af de

ved Kongelig Resolution af 6te August 1839 naa-

digst approberede fosenske Hovedveie, forsaavidt disse

føre gjennem Ørkedalen og Hevne paa søndre Side

af Trondhjems Lehd og fra Selnæs til Aa Præ-

stegaard i Aafjorden paa nordre Side. De øvri-

ge Dele af disse Veie ere fremdeles under Opar-

beidelse, og af dem ere Stykkerne over Gjetestram

den i Børsen samt fra Adserøsæteren til Tittrum

i Aafjorden nu deres Fuldendelse nær.

Bygdeveienes Milelængde er vel ikke forøget;

men i Fosens Fogderi ere forskjellige nye Byg-

deveie under Oval-beidelse, som vel gaaer langsomt,

men dog med jevne Skridt fremad. Det er især

i Stadsbygdens, Ritsens og Aafjordens Thinglage

at Almuen røber Lyst til at udvide sine Bygde-

communicationer. Ogsaa i Strindens Thinglag

har i længere Tid været ventileret om endeel nye

Bygdeveiez men Udfaldet af disse Forhandlinger

ensendnn uafgjort.

Med Hensyn til de øvrige Veie, der uden

at staa under offentlig Tilsyn, dog ere af Vig-

tighed eller Nytte for vedkommende Districter som

Veie til Møller, Saugbrug, Kirker eller til afsi-

desliggende Trakter, henholder jeg mig til min

483- Mile.

Beretning af 11 November 1841, da jeg ikke har

kunnet bringe i Erfaring, at nogen væsentlig For-

andring i denne Henseende senere er foregaaet.

I Kjøbstaden Trondhjem.

Det ansees utvivlsomt, ”at Trondhjems Han-

delsrorelse er sormindsket i Aarene 1841-4845.

Vel yttrede sig i et Par af Periodens Aar, nem-

lig 1841 og 1842 i de enkelte Handelsgrene mere

Liv, end almindeligt; men dette var ikke fremkaldt

ved heldige Omsiændigheder og det var ikke af

det indbringende Slags. Det var tvertimod de

Byen i disse 2 Aar overgaaede store Ildebrande,

der foranledigede en betydelig Indførsel deels og

fornemmelig afBygningsmaterialier, saasom Muur-

og Tagstene, Jern og Jernvarer, deels af Colonial-,

Manufactur- og Fabrikvarer saavel til at ersiatte

den ved Jldebrandene directe foraarsagede Afgang

i Beholdningerne, som til at dække det store For-

brug af disse Varer, hvilket den meget forøgede

Arbeidsstyrke medførte. '

At imidlertid den jevnlige og sædvanlige-Han-

del er aftaget sees bedst ved at betragte dens En-

keltheder, forsaavidt Hovedgjenstandene angaaer.7

Saaledes har efter modtagne Opgaver Exporten i

samtlige 5 Aar udgjort:

4
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af Garkobber omtrent . . 12,234 Skpd.

— valset Kobber — . . . 398,224 Bd.

— Tørfisk — . . . 222,006 Vog.

— Klipsisk — 439,175 —

— Sild feed — 64,363 Tdr.

— Rogn — 5,183 —

— Tran — 15,733 —

— Trælast — . . . 18,678Tr.-Lst.

— Chromsalt — 617,384 Pd.

Sammenlignes hermed Udførselen i Aarene

1836-1840, vil det befindes, at der har været

udført:

af Garkobber omtrent . 1,821 Skpd.

— Tørfisk — 116,568 Vog.

—Klipsisk — 427,716 —

— Sild — 42,763 T,dr.

—Rogn — 1,393 —

— Trælast — 5,070 Læster

mindre og

) af valtset Kobber omtrent 239,367 Po.

— Tran — . 3,138 Tdr.

— Chromsalt — 372,848 Pd.

mere i de sidstnævnte, end i det førstnævnte Lystrum.

Aarsagerne til denne, tildeels betydelige For-

mindskelse ere naturligviis forskjellige.

Saaledes hidrører den formindskede Udførsel

af Garkobber rimeligviis deels fra et større For-

brug i Jndlandet af Kobber til Skibes Forhud-

ning, Bolting o. s. v., deels fra den opmuntren-

de Omstændighed, at en større Deel Kobber (efter

et Middeltal henved 1.50 Skpd. aarlig) er udført

i valtset Tilstand.

Formindskelsen i Udførselen af Fiskevarer reiser

sig tildeels maaskee afFiskeriernes mindre Udbytte,

men hovedsagelig deraf, at disse Varer, som ikke

vindesi Byens Nærhed, have fundet mere directe

Vei fra Udskibningsstederne til de udenlandske Mar-

kedet, samt at Klipfisk-Udførselen mere er kommen

i Udlændingens Hænder, end forhen. Denne For-

andring er bevirket ved den i Spanien tilstaaede

Nedsættelse i Indførselstolden, eller den der be-

stemte lavere Told, naar Fisken indføres i span-

ske, end naar den indføres i norske Skibe, hvil-

ken Forskjel har beveget spanske Handlende til

elv i spanske Skibe at lade afhente hvad der

ehøves af Klipfisk. Spanieren undgaaer der-

)os helst at seile det lange Lehd op til Trønd-

jem, især da han kan tilfredsstille sit Behov for

isk i Aalesund, Molde eller Christiansund, og

isse Stedets Handlende sættes ved den lette, hur-

ige og sikkre Afsætning istand til at udvide de-

es Drivt og til kraftigere at deeltage i Fisketil-

irkning og Fiskehandelen endog fra de nordligere

gne. Saaledes indfandt sig i Aaret 1845 ikke

    

 

  
   

  

  

et eneste spansk Skibi Trondhjem, medens spanske

Skibe i ikke ringe Antal gjæstede nysmeldte vest-

lige og sydligere Byer. Det maa erkjendes, at

Trondhjems Beliggenhed er ubeqvem for Byens

Deeltagelse i Fiskehandelen, og det synes saa na-

turstridigt, at Varer føres slere Mile indi Lan-

det for igjen ad samme Vei at udføres, at en

saadan Fremgangsmaade ikke vel kan bestaa un-

der frie og udviklede Forhold. Da derhos den-

ne Handel synes at have vendt sig til de for

Samme mere beleiligt liggende Kjøbstæder, kan

denne Forandring-neppe ansees skadelig for Landet

idet Hele, endskjøndt det er naturligt, at flere af

Trondhjems Næringsdrivende lide derunder.

Hvorvidt den active eller den passive Fiske-

handel er fordeelagtigst for Udskiberen, vil jeg

ikke her indlade migspaa at omhandle; men jeg

skylder at berøre den Omstændighed, at dens ind-

trufne Forandring i den spanske Fiskehandel utvivl-

somt har paaført de norske Skibseiere Tab, idet

deres Skibe, som før fandt Beskjeftigelse i Far-

ten med Fisk til Spanien, ikke alene maatte sav-

ne denne Fortjeneste, men endog, da disse Skibe

ere uskikkede til at være Lastdragere, længe ligge

ganske ledige, indtil de kunde blive anbragte i an-

den Fart. Især i den første Deel af de forløb-

ne 5 Aar føltes dette Tryk paa Skibsfarten tem-

melig haardt i Trondhjem.

Fotsngfen iudførselen af Tran kan vel for

en mindre Deel tilregnes det betydelige Sildefiske

i 1844, af hvis overflødige Fangst endeel anvend-

tes til Trankogning. Men Tran føres meget til

Trondhjem af de Handelsmænd, som derfra aar-

ligen begive stg til Rordlandene og Finmarken, og

som i Bytte eller Betaling for deres medbragte

Varer søge Tran, for iet mindre Volumeat kunne

hjembringe en større Værdi. De for Fiskehand-

lens forandrede Retning anførte Aarsager have

derfor havt mindre Indflydelse paa Afsætningen

af Tran.

At Udføtfelen af Trælast har været mindre

i det sidste forløbne Qvinqvennium, end i Aarene

1836—1840, maa formeentlig forj en stor Deel

tilskrives den i min forrige Beretning omhandlede

orkanagtige Storm, som iAaret 1837i disse Eg-

ne nedfældte og beskadigede store Skovstrækninger,

idet der, for at benytte denne Skov, før den be-

dærvedes, blev anvirket og udskibet mere, end.

ellers vilde have været Tilfældet. Nogle Skoves

Udtømmelse og med Hensyn til andre forøget Be-

sværlighed ved Skovproducternes Frembringelse,

endelig Almuens forbedrede Vilkaar og Produc-

ternes høiere Værd i de seneste Aar have vel og-

saa været medvirkende Aarsager til den formind-



176 Søndre Trondhsems Amt.

skede Trælastudskibning. Men Hovedgrunden maa

upaatvivleligen søges idet særdeles forøgede For-

brug til lønnende Priser af alle Slags Træmate-

rialier, nemlig Tømmer, Planker og Bord, som

de Trondhjem i 1841, 1842 og 1844 overgaaede

betydelige Ildebrande medførte til nye Bygningers

Opførelse, og iForbindelse dermed at Almuen paa

Grund af disse Ildsvaader sandt saa stadigt og

lønnende Erhverv ved Arbeide i Byen, at Skov-

hugsten derved upaatvivleligen imidlertid tabte mang-

foldige Hænder,

Nye Gjenstande for Udskibning ere ikke ud-

fundne, ei heller nye Markeder aabnede. Ligesom

forhen udskibedes Gahrkobberet fornemmeligen til

Holland og Hamburg eller Altona; det valtsede

Kobber formeentlig udelukkende til sidstnævnte Sted;

Tørfifken meest til Middelhavets— især italienske

og østerrigske—samt til hollandske og for en min-

dre Deel til danske og østersøiske Havne; Klipfisken

til Spanien, kun for en liden Deel til Portugal;

Tranen til Holland samt ligesom Silden til dan-

ske og østersøiske Havne og til HamburgzNognen

til Frankrig; Trælasten for den største Deel til

Frankrig og mindre England,Danmark,Spanien,

Portugal og Belgien; Chromsaltet hovedsageligen

til St. Petersburg, Hamburg og Amsterdam.

Det antages, at Trælast almindeligviis, Gahr-

kobber, Tran og Klipfisk hyppigt udskibes for

udenlandsk Regning; den øvrige Udførselshandel

ansees i dens Almindelighed at have været activ.

Med Hensyn til Prisen paa Udførselsartik-

lerne bemærkes, at Trælast fra Begyndelsen af

Aaret 1842 fandt en forøget og jevn Afsætning

til Frankrig, hvorved dens Priser er stegne 20 à

25 pCt. Kobber har derimod i de sidstforløbne

5 Aar været mindre begjært og dets Priis lav;

først mod forrige Aars Slutning begyndte den at

hæve sig lidt. Det overfiødige Sildefiske i 1844

kom ikke Landet i dets udenlandske Forbindelser

til stor Rytte, da de fremmede Markedet snart

overfyldtes og Udbyttet derfor neppe dækkede Fragt,

Told og øvrige Omkostninger. De vigtigste Ud-

førselsvarers lavesie og høieste Udskibningspriser

vare:

Gahrkobber . . . . 553165Spd. pr. Skpd.

Rundfisk . . . Spd. 1 5ß.à126pr. Vog.

Klipfisk . . . — 1- à140— —

Tran. . . . — 1024- 514 - — Td

Rogn . . . — 4 -- à 5 - —

Sild. . . . —2--8660—-

Trælast . . . — 1080- 513 24 — Læst.

Chrommalm . . — 2 - - à 3 60 —Skpd.

Chromsalt . -- -18- a - 21 --Pund.

Med Hensyn til Importen til Trondhjems

By viser Resultatet af de vigtigste Artikler sig as

følgende Sammenstilling:

I Aarene 1836-1840. I Aarene 1841- 1845.

Caffe 1,505,791 Pund. 2,595,680 Pund.

Sukker . 1,954,085 3,317,451 —

Rug 140,180 Td. 117,080 Td.

Byg 291,879 -- 136,810 —

Malt . 66,109 — 44,558 —

Havre . . 31,093 — 1,389 —

Salt . . 210,540 — 144,301 —

Steenkul. . 46,872 — 107,186 —

Med Undtagelse af Caffe, Stikker (saavel-

som andre Colonial-, Manufactur og Fabrik-Varer)

og Steenkul, er saaledeszmporten formindsketi de

forløbne 5 Aar, hvilket, hvad Salt angaaer, har

sin rimelige Grund i Aftagelsen af Byens Fiske-

handel, men med Hensyn til Kornvarer upaatviv-

leligen maa tilskrives de gode Aaringer for Land-

manden i det Nordenfseldske, det sidste Lustrum har

at opvise.

Importhandelen antages at være activ, und-

tagen forsaavidt angaaer endeel Kornvarer og nogle

Ubetydeligheder. Endog af Kornvarer indføres nu

maaskee ligesaameget for Stedets egne Handlen-

des Regning, som for Udlændinges.

Af nye Indfør-selsGjenstande vides kun Pot-

aske, hvoraf i de sidste 3 Aar er indført 368,782

Pd. til Forbrug ved Lærens Chromfabrik, og Raa-

jern, hvoraf i1844 og 1845 er indført 1,250 Skpd.

189 Pd. til Omstøbning ved Ridelvens Fabrik. 1

Til at forskaffe paalidelige Oplysninger om

Kjøbstadens Samhandel med Landdistrikterne exi-

sterer ingen Kilder; kun maa bemærkes, at siden

Loven af 8 August 1842 om Handelen traadte i

Kraft antages en større Omsætning af indenland-

ske Frembringelser, end forhen, at foregaae umid-

delbar fra Producent til Consument, uden Handels-

mandens Mellemkomst.

For Skibsrehderne iTrondhiem har det om-

handlede Tidsrum ikke været gunstigt, ifær i dets

første 3 Aar. Som det synes tilveiebragte den

fordeelagtige Fragtfart mod Slutningen af det for-

rige Qvinqvennium et større Antal og en større

Drægtighed af Skibe, end de paafølgende Vare-

forsendelser udfordrede; denne Omstændighed iForxs

ening med den forhen berørte, at Spanierne til-

deels selv afhente deres Fisk, foraarsagede en saa-

dan Falden i Fragterne, at endog de bedre trond-

hjemske Fartøier ikke kunde seile uden Tab, og at

flere af dem derfor maatte henligge ubenyttede.

I Aaret 1844 begyndte dog denne uheldige Tilstand

at forandre sig, og i forrige Aar fandt saavidt vi

des, alle Skibe Sysselsættelse; ved Aarets Udgang

vare 6 3 8 af Stedets Skibe - som det antages,

 

 



Søndre Trondhjems Amt.

nogenledes fordeelagtigen — anbragte i den uden-

landske Fragtfart, deels iMiddelhavet, deelsiAme-

rika.

Uagtet de Vanskeligheder, med hvilke Trønd-

hjems Exporthandel og Skibsfart have havt at

kjæmpe, kan det dog neppe antages, at Byens

Exporteurers og Skibsrehderes Vilkaar ere for-

ringede. Derimod er det Tilfældet, at slere af

Jmportenrerne og Detailhandlerne deels ved Il-

debrandene lede betydelige, for Enkelte af dem uover-

vindeligeTab, deels ved Mangel paa Overlæg og

Forsigtighed, saavel i Handels- som i Bygnings-

Foretagender skadede sig betydeligt. Paa Grund

heraf og de i den ved den nye Handelslovgivning

foranledigede større Concurrence, Flere ikke kunde

bestaae, er Adskilliges hele merkantilske Virksomhed

ophørt, og Andre ere satte meget tilbage. Over-

Efter Magistratens Opgave er i Tidsrummet

mere end 3 Commerrelæsters Størrelse:

i 1841 en Skonnert drægtig 49:3-

i 1842 et Skib paa 185

i 1843 en Slnp - 3431;

i 1844 en Brig — 63

et Skib — 131

i 1845 en Skonnert - 37H

Nysmeldte Tabel Nr. 6 oplyser at ved Ud-

gangen af Aaret 1845 60 Skippere (17 færre end

ved Udgangen af 1840) havde Borgerskab iTrond-

hjem, og at 5 af disse vare bosatte udenfor Byen.

I samme Tabel findes Oplysning om Haand-

værkernes Antal og Antallet af Svende og Dren-

ge, -- herunder ikke indbefattet de simple Muur-

og Tommer-Arbeidere— de holde. De i min for-

rige Beretning opregnede Laug existere endnu. At

Haandværksdriften i de forløbne 5 Aar har gjort

Fremskridt er umiskjendeligt og navnlig have Mu-

rer-, Snedker- ogTømmermands-Professionerne faaet

et ikke ubetydeligt Opsving efter Jldebrandene i

1841, 1842 og 1844. Disse lokkede endeel frem-

mede Bygmestere og andre Professionister tilTrond-

hjem, og tragtet de ikke Alle duede eller fra andre

Synspuncter vare værd at holde paa, er det dog

vist, at Byens Haandværker-e ved dem modtog

mangen nyttig Lærdom, ligesom nogle af de Dyg-

tigste have fundet stadig Beskjæftigelse her og der-

for have valgt Stedet til fast Bopæl. Ved en

mere end hundred-aarig upaatalt Praxis havde det

Misbrug rodfæstet sig i Trondhjem at forarbeide

1.2-lødigtSølv, under Navn af trondhjemsk Prøve,

uagtet dette ved Guldsmedlaugets Artikler af 15de

Januar 1723 udtrykkelig er forbudt. Efter nogle

Forhandlinger, og efterat den efter Aaret 1812

ikke besatte GuardeimBestilling igjen var overdra-
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hoved betragtet er Trondhjems Handelsstands Vel-

stand formeentlig declineret.

Som hoslagte Tabel Nr. 6 udviser, var ved

Udgangen af 1845 iTrondhjem 8 Grosserere med

Borgerskab, 6Personer, der dreve Groshandel med

Hjemmel af Placat af 22de December 1808, an-

dre Handlende (Kjøbmænd, Kræmmere, Handels-

mænd og Høkere) 341, 11 Marketentere, 33 Værts-

hunsholdere og 3 Personer, som ernære sig af

Smaahandel i enkeltNetning. Det maa dog her-

ved bemærkes, at de 6 efter Bevilling til Gros-

handel berettigede Personer saagodtsom intet Brug

gjøre af denne Net, og at mange af Detailhand-

lerne ere ude af Virksomhed, saa at neppe flere

end 300 sidde i Rørelse, som for Adskilliges Ved-

kommende er liden nok.

fra 1841 til 1845 bygget følgende Fartøier af

Commercelæster, nyt Maal,

Do. gammelt Maal,

Do. — —

Do. nyt Maal,

Do. gammelt Maal,

Do. nyt Maal.

gen en duelig Guldsmed,qer denne Uskik i Løbet af

de sidste 5 Aar afskaffet.

Af hosfølgende tabellariske Oversigter Nr. 7

og 8 sees, at der ved Udgangen af Aaret 1845

fandtes i Trondhjem 3 Maltgjørerier, af hvilke de

2 ikke have været iDrift i 1845, 3 Rebslagerier,

1 Skibsværft, 2 Spinde- og Væve-Fabrikker, 1

Sukkerrafinaderi, 7 Kornmøller, hvoraf 2 Heste-

møller, der have været i liden eller ingen Virk-

somhed, og en Dampmølle, 6X Tobaksfabrikker, 1

Teglbrænderi, 1 mekanisk Værksted, 4 Ølbryggeri-

er og i Brænderierne 2 heelpistoriske, 3 halvpisto-

riske Apparater og 5 Destilleerpander.

Af disse Indretninger fortjener især det inin-

qvenniet oprettede mekaniske Værksted ved Ridet-

ven Opmærksomhed for dets hensigtsmæssige Ind-

retning og duelige Bestyrelse. I Aaret 1845 er

ved Samme anvendt til Støbegods 750 Skpd.

Jern og circa 10,000 Pd. andre Metaller. JFor-

bindelse med dette Værk er anlagt en Dampmølle,

paa hvilken der i Aaret 1845 tilvirkedes omtrent

12,000 Tønder.

Med Hensyn til Kjøbstadens Udmarksgrunde

og Veie henvises til min forrige Beretning; heller

ikke vides nogen væsentlig Forandring at være fore-

gaaet i Tjenerlønnens Størrelse.

Den befalede tabellariske Oversngt over de i
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Periodens Løb-thinglæste og aslæste Panteheftelser,

afhændede Eiendomme og afholdte Executions- og

Udpantnings-Forretninger vedlægges under Nr. 9.

I Aaret 1844 oprettedes en privat Pensions-

Indretning i Trondhjem, hvis Love ere bifaldte

ved høieste Resolution af 20de December 1845.

Denne Indretning Xtællede ved forrige Aars Ud-

gang 173 Interessenter med en Capital af 1,626

Spd. 110 ß.

Den i en Række af Aar iTrondhjem ved pri-

vat Godgjørenhed vedligeho”ldte Søndagsskole for

Haandværksdrenge saavelsom unge Mennesker af

den tjenende og Arbeidsklassen, og hvori de oplæ-

res i Regning, Skrivning, Tegning, Jordbeskri-

velse og ”Retskrivning, har fremdeles virket med

Held og har hver Skoledag været besøgt af 60 3

100 Elever.

Byen selv, saavelsom Forstæderne Ihlen og Bak-

landet have hver stt Asyl, der er stiftet og vedli-

geholdes ved privat Goddædighed.

Byens Vandledningsværk har i den omhand-

lede Periode undergaaet en fuldstændig Reputation

og. har desforuden modtaget en betydelig Udvidelse.

Det antages nu overhoved at være i fortrinlig

Stand. Ogsaa Byens Brandvæsen er, navnlig

ved Anskaffelse af forbedrede Redskaber og endeel

Brandseil, bragte paa en bedre Fod. Byen eiede

ved forrige Aars Udgang 17 Sprøiter og 80 Brand-

seil, foruden andre Brandredskaber.

Til Indskjærming af Elveløbet tæt udenfor

Byens egentlige Havn er anbragt et betydeligt og

kostbartVæ-rk, stgtende til at forebygge Indløbets

Opgrnnding.

Ved en af høisalig Kong Carl Iohan efter

Ildebrandeni 1842 ”til Byen skjænket Gave af 1000

Spd. er en Bespiisningsindretning istandbragt, der

traadte i Virksomhed i Aaret 1845 Under Fattig-

væsenets Tilsyn og Bestyrelse. Den er hensigts-

mæssigt indrettet og formodes at kunne gjøre Reg-

ning paa tilstrækkelig Søgning.

Trondhjems Hospital, som nedbrændte i 1842,

er senere gjenopført i en større Maalestok; den

egentlige Hospitalsbygning er paa en fordeelagti-

gere beliggende Tomt opbygget af Mnursteen.

Den forrige var en gammelTræbygning, der laae

saa nær Hospitalskirken, at denne under Ildebran-

den var i stor Fare.

Sparebanken i Trondhjem eiede ved Udgan-

gen af 1845 en Capitalformne af 52,653 Spd.

51 ß.; Indskydernes Tilgodehavende var ved

samme Tid 658,386 Spd. 44 ß„ saa at den hele

Sum, der henstod under Sparebankens Bestyrelse,

udgjorde 711,039 Spd. 95 ß. Af denne Capital

var udlaant ved Aarets Slutning mod Pant i faste

Eiendomme 492,130 Spd. og mod Disconto 211,955

Spd. samt indsat paa Folio iBanken 6,500 Spd.

Indskydernes Antal var omtrent 3,950.

Den 24de April 1841 afbrændte omtrent 713-

Deel af Byen ved Vaadeild. Kun Z Aar deref-

ter rammedes en anden Deel aijøbstaden afsam-

me Ulykke, idet under 21de og 22deIannar 1842

en Ildebrand tilintetgjorde omtrent HDeel af den.

Atter den 1ste Iuli 1844 afbrændte et Qvartal.

Ved disse 3 Ildebrande fortæredes og beskadige-

des 745 Husennmmere med tilhørende Udhnnsbyg-

ninger, til et forsikret Beløb af omtrent 825,000

Spd. Ved de Regnleringer afTomterne, som ef-

ter de 2de sørste Ildsvaader fandt Sted, og af

hvilke især den i 1842 var gjennemgribende, har

Byen vundet meget iBetryggelse mod lignende

Ulykker i Fremtiden, saavelsom i Negelmæssighed.

De mange nye, tildeels smukke, skjønt i simpel

Stiil opførte Bygninger bidrage ogsaa til at for-

skjønne Byens Udseende.

Men da alle Bygnings-Foretagender efter disse

Brande bleve dyre, tildeels meget kostbare, og As-

surancesummerne derhos for de Færrejte vare til-

strækkelige, hvorimod Mængden af de Byggende

enten maatte gjøre Laan eller disponere endeel af

deres i Virksomhed værende Formue; da mange

?æringsdrivende, tildeels af Mangel paa hensigts-

mæssigt Lokale, kom ud af Virksomhed i længere

eller kortere Tid; da Varer, Materialier, Værktøi

og Indbo af betydelig Værdi opbrændte, hvoraf

det Meste ikke var assureret; da det senere har

viist stg, at Mange af de Brandlidte byggede over

Kræfter og saavel derfor som paa Grund anlyk-

kens andre Følger ikke kunde i rette Tid fyldest-

gjøre de Forpligtelser, de havde paadraget stg, men

maatte gaae fra deres Eiendomme; da som Følge

heraf saamange Huse og Gaarde kom til Salgs,

at Priserue paa deslige Eiendomme i Almindelig-

hed sank dybt under det Sædvanlige, — saa er

det naturligt at Kjøbstadens og dens Indvaaneres

Velvære i Almindelighed ved disse Ildebrande led

et haardtStød, som langtfra ikke tilstrækkeligt op-

veies ved de contante Penge, der paa Grund afi

Samme kom i Omløb, og af hvilke desuden en

stor, maaskee den største Deel gik til Landdi-stric-

terne og andetsteds hen i Betaling for Bygnings-

materialier m. V. Ved Perioden-3 Udgang synes

dog Forholdene at ville rette stg til det Bedre.

I Tabellen Nr. 9 vil sindes en Bestyrkelse af,

hvad jeg her har anført om Indvirkn:.ngen af Il-
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debrandene paa Indvaanernes oeconomiske Forfat-

ning. Til nærmere Oplysning meddeles, at af 1841

det i denne Tabel opgivne Hovedtal for det sam- 1842

lede Qvinqveuninm ere 509 Executions-Forrernin- 1843 .

ger til Beløb 36,382 Spd. 59 ß., hvilke ere saa- 1844 .

ledes fordeelte paa Aarsrækken: 1845 .

Søndre TrondhjenlsAmy den 1ste December 1846.
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Amal. Beløb.

72 3,797 Spd. 111 ß.

41 2,461 — 74-

113 5,679 — 55-

164 12,770 — 65-

119 11,672 -,— 114-

Underdanigst

K. Arntzem

23"
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Til Kongen!

Ved til Følge de gjældende Forskrifter at afgive

nærværende underdanigst Beretning om detsham

anfortroede Distrikts Tilstand ved Udgangen af

Aaret 1845, skal Amtmanden

(41. For Lauddistrikternes Vedkommende

med Hensyn til

Antdbrnget

under Henviisning til Beretning ved 1840 Aars

Udgang underdanigst tillade sig at ytre, at denne

for dette Distrikts iAlmindelighed saa vigtige Næ-

ringsvei maa ansees fremdeles at gaae fremad til

det Bedre. De i sidste Qvinqvennium stedfundne

gode Aar have ved deres Overskud sikkert lønnet

Landmandens Arbeide, uanseet de ringere Priser

paa hans Varer af det Slags, som hertil henhø-

rer og Landeiendommes Værdi er saaledes ikke ube-

tydeligt steget. De forskjellige Slags Udsæd ere

de samme som forhen; dog synes man nu at læg-

ge mere Vind paa Rugavlen, hvilken i det Hele

baade lykkes og lønner sig godt. Udsæden heraf

er i det Mindste efter Opgivende nu og hvad

man vil kunne have bemærket ved at gjennemreise

Distriktets forskiellige Egne over dobbelt faa stor

som i Aaret 1835 og noget større end i Aaret

1840. Forholdet mellem Korn- og Potetesavlen

har i det forløbne Tidsrum omtreutlig været det

samme som forhen, men det er ikke at betvivle,

at de betydelige Indskrænkninger iat drive Bræn-

deviinsbrænden, som den senere Lovgivning har an-

ordnet, vil have til Følge, atPotesavlen behørigen

indskrænkes til lige Gavn for Kornavlingen og En-

gene, ligesom det er at formode, at paatænkte for-

andrede Forholde i Udlandet ville indvirke til en

ievnere og stadigereVærdpaa de«forskielligeKorn-

sorter og derved give Landmanden Opmuntring til

at lægge mere Vind paa Kornavlen ved dertil at

anvende mere Hævd, hvilket ogsaa vil have kjen-

delig Indflydelse paa Engenes Forbedring. Ved

Dyrkningen af andre Vexter og Hanget er For-

holdet omtrentlig det samme. Af Ryland opryd-

des fremdeles ikke ubetydeligt, dog udentvivl af

forhen anførte Aarsager. Interessen for Agerbru-

get synes dog at være i Tiltagende og man tør

haabe, at den besluttede Oprettelse af en Landbrugs-

skole i Districtet vil bidrage Sit. Til Oplysning

om denne Ræringsvei vedlægges tabellariske Over-

sigter (Rr. 1 og 2) over Iordbrngenes Matrikul-

skyld, Antal, Slags, Udsæd og Avling; sidstnævn-

te— med Undtagelse af Bindalen — grunde sig

paa de ved sidsteFolketælling indhentede Oplysninger.

Lædriften

befinder sig hovedsagelig isamme Tilstand som for-

hen, og vil neppe gaae kjendelig fremad, forinden

man lærer at indsee Nytten og Fordelen af vel-

sredede Enge; i forskjellige Præstegjelde har Al-

muen dog begyndt at udsaae Græsfrø fornemmelig

Thimotl)ei, om til nogen virkelig Fordeel er endnu

ikke afgjort, da Landmanden ikke har den Adgang,

som Kjøbstædbeboere til ved tilstrækkelig Gjødning

at befordre Verten af denne Græsart, som dertil

kræver særskilt Iordsmon. Qvæg- og Faareracen

er den samme. Med Opdrættet og Forbedring

af Hesteracen synes man nu at gaae omhyggeli-

gere frem, hvortil fornemmelig bidrager den meget

større Priis, hvori disse Dyr i senere Aar have

staaet. Vedlagte Tabeller (Nr. 3 og 4) ville in-

deholde Oplysning om Kreaturholdet og dettes

Forhold til Udsæden.

eIleovdriften

har i det forløbne Tidsrum udentvivl været drevet

med lige om ikke større Kraft end i det foregaaen-

de; hertil har bidraget saavel Nødvendigheden as

snarest muligt at benytte Vindfaldene efter Stor-

men i 1837 som og det større Behov af Træma-

terialier, som de Trondhjems Kjøbstad i Tidsrum-

met overgaaede betydelige Ildebrande have krævet

og timelig større Afsætning til Udlandet. Den om-

handlede Storm har fremdeles viist sine skadelige
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Følger, saaledes at en stor Mængde Skov tørrer

paa Roden, deels formedelst Nøddernes Forrykkelse,

deels formedelst at den angribes asOrm, som frem-

komme ved den store Mængde Vindfælder, som hen-

ligge og suurne. Productet af Skovene afsættes

fremdeles som forhen og er Forholdet iøvrigt som

bemærket i Beretning for 1840. Oplysning om

Sangbrugene vil sindes paa den medfølgende Ta-

bel over Fabrikanlæggene.

Liflierierne

have idet forløbne Tidsrum ei været af nogen sær-

deles Betydenhed i Namdalens Fogderi, hvorimod

man et Aar fiskede en Deel Sild isFrostens Præ-

stegjeld, ligesom noget afdenne Fiskesort aarlig har

været fanget i Bedstadens Præstegjeld. De Op-

lysninger, som have været at erholde, ville inde-

holdes i vedlagte tabellariske Oversigt Nr. 5.

Bjergværksdtiften

indskrænker sig hovedsagelig til det saakaldte Sælbo-

Værk. Den paabegyndte Drift af Forberg-Gtube

har fremdeles fundet Sted, men nogen Smeltning

af Udbyttet har ei foregaaet og det er vel uvist om

en fremtidig Drift vil lønne Omkostningerne. Ved-

lagte Tabel Dr. 6 indeholder de erhvervede Oplys-

ninger. Forøvrigt henvises til forrige Beretning.

Labrik- og Haandværksdrift

lbefinde sig omtrent paa samme Standpunkt som

ved forrige Beretning; dog ville slere Teglbrænde-

rier blive oprettede, da Næverskovens Aftagende

gjør det nødvendigt, at tnan forskaffer sig et andet

Tækningsmateriale. De Oplysninger, som Atm-

tnanden, der har mødt samme Vanskelighed for

anldstændiggsorelsen af disse som forrige Gang,

lhar kunnet erholde, villefindes inddragnei vedlagte

iTabel Nr. 7.

Binæringer

af Huusflid, Skibs- og Baadbyggeri, Handel og

Fragtsart samt Jagt befinde sig omtrent i samme

Forholde som ved forrige Beretning og de Oplys-

ninger, som have været i saa Henseende at erhol-

Je, ville findes i vedlagte Tabeller Nr. 8. Hvor-

oidt Jagten efter vilde Dyr vil tiltage siden den

idste Lov om Jagten har forhøiet Skudprætnierne

kan for Tiden ikke haves nogen vis Formodning om.

, Bistriittetø Tilstand

maa, uanseet vedlagte Tabel Nr. 9 over Gjelds-

forholdene, saavidt angaaer Pantsættelser i faste

Eiendomme, vil vise en ikke ubetydelig Forøgelse i

·'orløbne Tidsrum, dog ansees i oeconomisk Hen-

seende at have gaaet fremad; thi de gode Aar

have mærkeligt forhøiet Salgspriserne paa fast Ei-

endom, og naar man vil sammenholde Forholdet

mellem Værdien af fast Eiendom og Pantsættelserne

nu og ved forrige Beretning, vilerfares, atdette ikke er

ringere. Flere Forbedringer ved Husebygninger synes

ogsaa at tyde paa en ikke forringet Fortnnestil-

stand. Oplysninger vedkommende disse Forholde

ville findes i vedlagte Tabeller Nr. 10 og 11.

De attraaede Oplysninger om Tjenestefolks Løn,

om Veiene og Bygdemagasinerne ville vedlagte

Tabeller Nr. 12, 13 og 14 indeholde.

Siden sidste Beretninger iDistriktet oprettet

2de Sparebanker, nemlig for Sevig Sogn og for

Levanger Kjobstad og Skogns Præstegseld, ligesom

slere Assurancefpreninger ere oprettede og deres Plan

naadigst approberet. Tabellerne Nr. 15 og 16 vil

indeholde Oversigt over disse Jndretningers Virk-

somhed.

I Lighed med hvad var iagttaget ved forrige

Beretning vedlæggesTabel Nr. 17 en Oversigt

af de i Qvinqvenniet udlignede Udgifter for Com-

munerne. ,

Blandt Foretagender for Amtscommunens Neg-

ning i det forløbne Tidsrum fortjener i Særde-

leshed at bemærkes Anlægget, efter de af Regje-

ringen foranstaltede Tegninger, af et nyt Amtssy-

gehuns i Skogns Præstegjeld. Dette, ved hvis

Opførelse paa en dertil indkjøbt særskilt Eiendom

ingen Bekostning afCommunens Repræsentanter er

skyer, er indrettet til Optagelse afalle Slags Syge,

deels for vedkommende Communers og deels for

privat Regning, og har kostet Commnnen henved

16,000 Spd. Et lignende mindre er under Op-

førelse paa den indkjøbte Gaard Alhuus iOver-

halds Præstegjeld for Namdals Fogderi.

Omendskiønt ikke fordret, har Amtmanden an-

taget det hensigtsmæssigt at ledsage denne Beret-

ning med en af ham udarbeidet Oversigt Nr. 18

af de i Amtsdistriktet værende Skydsstationer og

deres indbyrdes Forbindelse, saadan som samme es-

ter Negulativerne var ved 1845 Aars Udgang.

13. Kjøbstaden Levangetu

Handelen

i samme, fornemmelig saavidt angaaer Omsætnin-

gen med Naboriget, er snarere gaaet tilbage end

fremad, fornemmelig formedelst de større Vanske-

ligheder, som i begge Niger gjøres med Hensyn

til Toldvæsenet. Export af Varer til Udlandet

vides ikke at have fundet Sted.

De øvrige Næringsveie i Kjøbstaden befinde

sig aldeles i samme Tilstand som ved forrige Be-

retning.
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Kjøbstadens Tilstand er som Følge heraf neppe

gaaet fremad i oeconomisk Henseende. Hertil bi-

drage fremdeles de samme Aarsager, som ere paa-

viste i Beretningen af 1840, hvortil Amtmanden

underdanigst tillader sig at henvise. Vedlagte Ta-

beller Nr. 19 og 20 ville indeholde de attraaede

Oplysninger betræffende Kjøbstaden.

I Amtsdistrictet er ogsaa siden sidste Beret-

ning til Følge Lov af 7de Juni 1845 oprettet et

Ladested ”- Namsos — men da Stedets Grænd-

ser nylig ere regulerede og ikke alle forberedende

Foranstaltninger ere trufne til Lovens Iværksættelse,

Den 18de August 1845.

vil i denne Beretning ikke kunne meddeles Noget

om hvad Haab man kan gjøre sig om dette Steds

Anlæg.

Ræst at bemærke, at Amtmanden har troet

at burde bibel)olde den samme Form for de tabel-

lariske Oversigter som ved forrige Beretning, skal

han derhos tilføie, at disse grunde sig deels paa

indhentede Oplysninger af Embedsprotokoller, saa-

velsom ved den stedsundne Folketælling og andre

Optegnelser og at han efter den af Vedkommende

anvendte Flid har Grund til at antage, at de faa-

vidt muligt nærme sig det Rette.

Underdanigst

A. F. Trompe.
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”Til Kongeul

 

1' ed underdanigst at forelægge Deres Majestæt

den i kongelig naadigst Resolution af 10de Sep-

tember 1827, sammenholdt med Resolution af 1.1te

October 1.825 befalede Indberetning angaaende den

oeconomiske Tilstand i det mig naadigst anbetroede

Amtsdistrict for Tidsrummet fra 1ste Januar 1841

til 31te December 1845, tillader jeg mig foreløbi-

gen at bemærke, at Districtets Vidtløftighed, og

den mindre fuldkomne saavelsom besværlige Commu-

nication gjør det umuligt Ved umiddelbar Jagtta-

gelse at kunne indsamle alle til Beretningen nød-

vendige Materialier, og hvorvel de i saa Hense-

ende paa anden Maade erhvervede Oplysninger

tildeels ere mindre fuldstændige, antager jeg dog

at kunne skride til Udførelsen af det mig paahvi-

ende Hverv, og skal saaledes i Henhold til kon-

gelig naadigst Resolution af 23deDecetnber 1839,

'am.t under Paaberaab af Indberetninger herfra

kf31te December 1835 og 31te December 1840, gi-

e mig den Ære underdanigst at udtale Følgende:

4. Betræffende Amtets Landdistriet.

1. Avrdbrugetz

)er, hvad Saltens og Helgelands Fogderier an-

3aaer, vistnok kunde betragtes som en vigtig Næ-

'ingsvei, vises i Almindelighed fremdeles ikke al

)en Opmærksomhed, som vilde være ønskelig, og

dm det fortjener, hvilket fornemmeligen maa an-

ages en Følge af, at Jordens Drift endnu i man-

e Egne paaagtes mindre end Fisker;iets imidler-

'd er det unægtelig en Kjendsgjerning, at Jord-

 

   

   

  

 

   

r.Landbruget indtrufne gode Aaringer i Fore-

ing med den Omstændighed, at Fiskerierne fatu-

dig have givet mindre jevnt Udbytte, have vakt

rkjendelsen asJordbrugets Vigtighed; der er saa-

des siden 1840 opryddet en ikke ubetydelig Deel

yland, men for 3de Præstegjelde af Helgeland

ægø, Alstahaug, Lurø), 2de af Saltens (Bodø

Hammer-47) og 3de as Lofodens Fogderier (Dver-

ruget i de senere Aar er gaaet fremad, idet de

berg, Buxnæs, Væhrø) have Opgaver i saa Hen-

seende ei været at erholde, hvorimod samme for

de øvrige Præstegjelde er opgivet saaledes:

for Helgeland tilsammen 387-1- Tønde see hoslagte

- Salten — 137 — stabellariske

- Lofoden — 60 — iFortegnelse

Det er imidlertid at antage, at de Præstegjeld,

for hvilke Oplysning i heromhandlede Retning ei

har været at erholde, sornemmeligen Alstahaug,

Lurø og Boden neppe iden anførte Henseende siaae

tilbage for nogen anden Egn i Amtsdistrictet, og,

naar hermed sammenholdes Amtets Beretning af

Zlçe December 1840, vil naadigst erfares, at den

udtalte Forventning om en bedre Fremtid for Ager-

bruget er, forsaavidtOprydning afNyland betræf-

fer, ikke bleven skuffet.

Som foran bemærket, kan ingen væsentlig

ForbedringiDriftsmaaden være atpaavise. Ind-

hegning, Grøftegravning, Gjødselblanding,Ombyt-

ning af Ager med Eng finder ikkun Sted saa en-

keltviis, at det ikke kan optages i nogen Beretning.

Agerdyrkningsredskaberne ere i det Hele taget af

samme Slags, som de tilforn brugte, og bestaae

hovedsageligen af Ploug, Harv og tildeels Ahl,

samt, hvor de sidstnævnte Redskaber ei kunne an-

vendes, af Spade og Hakke; det fortjener imidler-

tid at fremhæves, atder næsten ihvertPræstegjeld

findes Enkelte, der anvende særdeles Flid og Om-

tanke ved Jordbruget, ja endog have med tildeels

stor Opofrelse anskaffet forbedrede Agerdyrknings-

redskaber, og er det umiskjendeligt, at deres Exem-

pel har virket heldbringende; opnaaer Districtet

derhos det Gode at see een, eller flere Landbrugs-

skoler istandbragte, vil Jordbruget — uanseet de

Hindringer, locale og climatiske Forhold fremby-

de — utvivlsomt efterhaanden antage en ei uvæ-

sentlig Betydenhed; det Fornødne, sigtende til Land-

brngsskoles Oprettelse, er af Undertegnede indle-

det, og haabes med Sikkerhed, at dette Anliggen-

de, som hvert andet af Interesse for Districtet,

vil med Redebonhed blive imødegaaer og understøt-

tet saavel as Amtsformandskabet som af Stats-
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styrelsen. Der kan imidlertid, som nys paapeget,

ei lades ud af Betragtning, at disse Egne, foruden

det udbredte Leilændingsvæfen, ogsaa frembyde an-

dre Vanskeligheder, som ville hindre Jordbruget

fra at hæve sig til den Høide, som det kan naae

i de Dele af Riget, der af Naturen ere mere be-

gunstigede. Et ublidt Clima, det høist ustadige

Veirligt, og i Særdeleshed den korte Sommer,

lammer Vegetationen og hindrer Jorden fra at ud-

vikle nogen betydelig Kraft. En Følge heraf

er det, at den Jord, paa hvilken en Familie

skal kunne erholde det Nødvendige, maa have en

betydelig Udstrækning, for ved Størrelsen at er-

statte, hvad der mangleriFrugtbarhed. Den store

Udstrækning, hver enkelt Gaard saaledes har, gjør

det saagodtsom umuligt at tænke paa Anbringel-

sen afHegn, iSærdeleshed her, hvor billigt Hegn-

material ikke er at erholde. Fremdeles medfører

Gaardenes Størrelse, at Grøftegravning, samt an-

dre til et bedre Iordbrug nødvendige Arbeider, ere

særdeles bekostelige og besværlige, ligesom det og efter

Terrainets Beskaffenhed er høist vanskeligt at iværk-

sætte nogen fuldstændig Udskiftning af Fælledsskabet.

Man maa derfor, under ”Erkjendelsen af, at Jord-

bruget her i Amtsdistrictet staaer meget tilbage,

og at dets Fremme paakræver Foranstaltninger,

som utvivlsomt i Tidens Løb ville bære gode Frug-

ter, tillige have for Øie, at Districtets særegne

Forholde bevirke, at Forbedringernes Gang kun

kan være langsom.

De almindeligste Sædearter ere fremdeles Byg,

Blandkoxrry Rug og tildeels Havre samt Potetes.

Byg og Potetes ere dog Hovedsæden. Forholdet

imellem Kornsæden og Potetes er forskjelligt og

Beretningerne desangaaende saalidet bestemte, at

et nøiagtigt Forholdstal ei kan angives, men det

maa formeentligen antages, at Kornudsædens Over-

vægt ikke er betydelig.

Af Sædearterne giver Kornet i Almindelighed

3 til 4 à 6 Fold og Potetes 5 til 8 3 10 Fold.

I de sidstforløbne 5 Aar har saavel Korn- som-

Potetes-Avlen været god for den største Deel af

Districtet, saa at Jorden har givet et ikke ubety-

deligt Bidrag til Districtets Forsyning med de

nævnte Producter.

Ligesom det'imidlertid, selv om en stor Frem-

adskriden i Jordens Drift fandt Sted, aldrig kan

være at vente, at Districtet skulde kunne brødføde

sig, saaledes kan derom naturligviis ikke være Tale

nu for Tiden, om end nok saa gode Aaringer ind-

træffe; Districtet har derfor ogsaa i de Aar, den-

ne Beretning omhandler, havt betydelige Tilførsler

af Korn. Spørger man imidlertid om, hvor st”or

Deel af Behovet Jorden har frembragt, og hvil-

ken Deel deraf Tilførselen har udgjort, saa vil man

finde, at Besvarelsen har særegne Vanskeligheden

For det Første beroer enhver Opgave over Distric-

tets egen Avling paa et løst Skjøn, efterdi en stor

Deel af det her avlede Korn maa antages at

blive fortæret, inden Alt er optæriken saa at Fleer-

tallet af Gaardbrngerne vanskelig kunne opgive

Avlingens virkelige Størrelse; dernæst maa det

bemærkes, at det maa ansees Umuligt at erholde

endog blot omtrentlig Angave af det Qvantnm

Korn, som indføres i Districtet. Tilførselen skeer

nemlig til forskjelligeTider, og i en Mængde for-

detmeste smaa Qvantiteter, og, da Kornet udeluk-

kende føres fra indenrigske Steder, angives det ikke

for Toldvæsenet her. En stor Deel Almuesmænd

staae i directe Handelsforbindelse med Bergenske

Kjøbmænd, og faae fra disse sendt deres Behov.

Endeel kjøbe Kornvarer hos de Handlende — An-

dre forsynes af de Fartøier, som i Vinterfiske- og

Fiskehentningstiden søge hertil, og endelig forbru-

ges et ikke ubetydeligt Qvantum Rusfemeel, som

”erholdes deels ved de nordligerePræstegjeldes Sam-

handel med Tromsø, deels under Sommerfiskeriet

i Finmarken, som søges af ikke faa Nordlændin-

ge; ifølge det Anførte maa ethvert Skjøn om Stør-

relsen af det Qvantum Kornvarer, der iDistrictet

indføres, blive høist Ubestemt.

I Amtets forrige Beretning er det antaget,

at Helgeland behøvede en Tilførsel af omtrent en

Fjerdedeel as Productionen, — Saltens Fogder'

imellem en Trediedeel og Halvdelen, og hvad Lo

fodens Fogderi angaaer, at Districtets egen Pro

duction ikke afgav noget synderlig paaregneligt Bi

drag til Kornforsyningen. Disse Opgaver nærm

sig maaskee det virkelige Forhold; de ere vel base

rede paa et Skjøn, hvorfor Enkeltes Forbrug e

lagt til Grund, men man har idetmindste inge

Oplysning, som modsiger Overslagets Rigtighed

At Forholdet senere er undergaaet nogen væsentli

Forandring, kan ikke antages; vel have de stdsi

forløbne 5 Aar været bedre Kornaar, end forrig

Qvinqvennium, ligesom der og i de stdste Aar

som oven berettet, er optaget endeel- Nyland, me-

den sxdste Omstændighed har igjen foranlediget, a

endeel gammel Ager er gjenlagt til Eng, og fo

øvrigt kræver den tiltagende Folkemængde en størr

Tilførsel, da Districtets Production neppe er tilt

get i samme Forhold som Folkemængden.

Hvad derimod Potetes angaaer, tør form

nes, at Helgeland og tildeels Salten ikke ale

avler det udfordrende Qvantum, men og kan ha

en Deel at afsætte, hvorimod Lofoden behøv

Tilførsel.

De øvrige Sædearter, om hvilke Beretnin
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er forlangt, ere saa godt som ikke Gjenstand for

Dyrkning. Humle dyrkes formeentlig kun i Vel-

fjorden cAnnex til Brønø Sognekald), hvor Av-

lingen omtrent skal svare til Bygdens Fornøden-

hed. Med Lin og Hamp have Forsøg været an-

stillede, men dermed er ophørt, undtagen i Saltda-

len, hvor endeel Hamp avles. Frugttræers Dyrk-

ning tillader ikke Climatet, og hvad Haugevexter an-

gaaer, da kan man neppe sige, at de ikke her kunne tri-

ves, men deres Pleie fordrer megen Omhu iFor-

hold til det Product, de formedelst climatiske Aar-

sager afgive; heller ikke er Haugevexters Dyrkning

udbredt; den drives blot af Enkelte i hint Præ-

stegjeld, og kan ikke paaregnes som nogen Ind-

tægtskilde.

Vedlagte Tabel indeholderOplysning om Jord-

brugenes Antal, Matriculskylden, og om hvorvidt

Udskiftningen er frenunet. Derimod er man ikke

sat istand til at opgive hvormange Jordbrug, som

benyttes af Eierne, og hvormange ere bortbygsle-

de eller bortleiede, hvorom Oplysninger skulle være

meddeelte Under den i Begyndelsen af uæste Aar

anstillende Folketælling, Under hvilken ogsaa Opga-

ver over Udsæd og Avl skulle indhentes.

Det bemærkes her sluttelig, at det Kongelige Sel-

skab for Norges Vel ikke for Tiden har nogen

Underafdeling i dette Amtsdistrict, som desaarsag

ikke har havt nogen umiddelbar Nytte af Selska-

bets Virksomhed, naar undtages, at tvende Gaard-

mænd af Helgeland for Opførelsen af Steensle-

huus have fra Selskabet modtaget Pengebelønninger.

2. Lædristen,

Ved ovenmeldte almindelige Tælling er Opgave

over de iDistrictet foresindende Heste, stort Qvæg,

Gjeder, Faar, Sviin og Rensdyr ligeledes æsket;

nogen paalidelig Underretning om det nuværende

Antal kan Amtet saaledes ikke meddele; men efter

de Oplysninger, der indeholdes i Lensmændenes

Indberetninger, er der neppe Grund til at anta-

ge, at nogen væsentlig Forandring med Hensyn

til Antallet har fundet Sted i de sidste 5 Aar.

I enkelte Districter, fornemmelig i Helgelands og

den sydlige Deel af Saltens Fjordbygder, har vel

.vægavlen været iTilvext, hvilken dog skal have

æret ubetydelig, og kan maaskee ballancere den

fgang, som i andre Præstegjelde har fundet Sted,

eels paa Grund af den Ødelæggelse, Ulven har

nrettet fornemmelig blandt Faarene, og deels fordi

dskillige Gaardbrugere ere komne til Erkjendelse

f, at det er en slet Oeconomi at holde mange

reature, naar de ikke kunne fødes ordentlig.

enne Erkjendelse har imidlertid, som meldt, hid-

il ikkun hos Enkelte viist sig frugtbar; thi som

185

Regel gjælder endnu for en stor Deel fornemmelig

i Saltens og Lofodens Fogderier den gamle Lan-

deplage, at Almuen sætter ind, eller holder langt

flere Kreature, end Høavlingen tilsteder. Uagtet

nu det Manglende søges tilveiebragt ved Benyttel-

sen af Surrogater af forskjelligt Slags, saasom

Fisk, Løv, Bark, Tang og Tarre, blive dog Kre-

aturene yderst daarligt fodrede, deels paa Grund

af Midlernes Utilstrækkelighed, og deels fordi Stør-

stedelen af de ommeldte Surrogater afgive et me-

get slet Næringsstof. Kreaturene ere saaledes hvert

Foraar almindeligviis udmavrede, ja undertiden

endog i den Grad, at Livet ikkun med Vanskelig-

hed vedligeholdes, og alligevel medfører den om-

handlede Foringsmaade betydelig Opofrelfe af Tid,

Kræfter og Møie.

En ligefrem Følge af dette ei alene ufordeel-

agtige, men og uforsvarlige Forhold er naturlig-

viis, at Fædriften ikke afgiver det Product, som

den under enfornuftig Bestyrelse kunde yde; saa-

ledes tiltrænger de fleste Præstegjeld i Amtet Til-

førsel af Fedevarer. Undtagelser i denne Henseen-

de danner dog formeentlig Hemnæs, Vefsen og

Velfjorden paa Helgeland, Buxnæs og Borge i

Lofoden, fra hvilke Districter nogen Udførsel af

Fedevarer finder Sted, samt Melø og Mo paa

Helgeland, Lødingen, Saltdalen og Bageren iSalx

ten, Flakstad og Hassel i Lofoden, hvilke Distric-

ter antages at producere omtrent hvad Almuen

behøver.

Heste-, Qvæg- og Faare-Racerne maa, som i

Beretningen af 1840 anført, i det Hele taget an-

sees for ret gode, og nogen væsentlig Forandring

heri kan ikke siges indtraadt.

Samtlige modtagne Oplysninger gaae ud paa,

at der i stdste Qvinqvennium intet Egentligt er

foretaget til Engens Forbedring. Efter den Maa-

de, paa hvilken Kreaturene almindeligviis fødes,

er det umuligt fra Kreaturholdet at drage nogen

Slutning med Hensyn til Engens Beskaffenhed,

eller Størrelsen af det Qvantum Hø, som avles,

ligesaalidt som man efter Kreaturenes Antal kan

beregne Gjødselens Mængde; thi de slet fødte Kre-

ature give naturligviis liden og lidet kraftig Gjød-

sel; sædvanlig er denne neppe tilstrækkelig for Ager-

landet, hvisaarsag der i Almindelighed Lidet eller

Intet bliver tilovers for Engen, og, da det vel

alene hører til Undtagelserne, at opgjødet Ager

lægges til Eng, savnes ogsaa denne Maade til

Engens Forbedring.

Hvilket Forhold der er mellem Eng- og Ager-

land, kan af Mangel paa tilfredsstillendeOplyÖ

ninger desangaaende ikke opgives. Hverken Ager-

eller Englandet har været maalt, ongra Avlingen
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kan ikke sluttes, selv om man var i Besiddelse af

Oplysninger om Størrelsen af det Qvantum Hø,

som erholdtes. Englandet er nemlig af en saa

aldeles forskjellig Beskaffenhed , at endog paa en

og samme Gaard kan det ene Stykke afgive slere

Gange saameget Hø, som det andet; dertil kommer,

at til Englandet ogsaa maa henregnes Ud-Slaatter,

fra hvilke paa ”slere Steder den største Deel af Hø-

avlingen hentes, og disse Slaatter ere som oftest

af betydelig Udstrækning, saa at Agerlandet iFor-

hold dertil indtager en ubetydelig Qvotadeel; Lense

mændene have saaledes ikke kunnet give, idetmind-

ste noget paalideligt, Bidrag til Oplysning i be-

rørte Henseender.

Forholdet mellem Besætning og Korn- samt

Potetesavlingen er høist forskjellig i Amtets for-

skjellige Egne. I Lofodens Fogderi, hvor Fædrif-

ten er det Hovedsagelige, udgjør i de fleste Præste-

gjeld Korn- og Potetesavlingen et saare ringe Tal

i Forhold til'Besætningen. Anderledes er det i

Saltens og Helgelands Fogderier, men ogsaa der

er det forskjelligt, ikke alene præstegjelds- og sog-

nevis, men og paa Gaardene i samme Sogn, hvis-

aarsag Intet med Sikkerhed kan angives, og det

saameget mindre, som Amtet ikkun med Hensyn

til enkelte Sogne har modtaget Oplysninger des-

angaaende; man har imidlertid Grund til at an-

tage, at der paa en Eiendom, som føder 1 ,.Hest,

8 à 9 Køer og 16 à 20 Faar, i Almindelighed

udsaaes omtrent 3 Tønder Korn og 2:3- Tønde Po-

tetes,1 hvilken Beregning i det Hele neppe afviger

meget fra det virkelige Forhold. Som ovenfor

bemærket, har Districteti de senere Aar været hjem-

søgt af Ulve, som i flere Præstegjelde anrette ikke

Ubetydelig Skade paa Kreaturene, fornemmelig paa

Faar og Gjeder. Da Antallet af bemeldte Nov-

dyr aarlig var i Tiltagende. opfordrede Amtet

Formandskaberne paa Helgeland og i Salten til

at føie hensigtsmæssige Foranstaltninger til On-

dets mulige Standsning; flere af Formandskaber-

ne indgik ogsaa paa at udlove større Præmier, end

de da 'lovbestemte. Jagten blev derefter i de til-

svarende Præstegjeld dreven med langt mere Iver,

end forhen, ligesom ·og en stor Mængde Gift blev

udlagt paa forskjellige Steder; i stdsie Vinter spo-

redes ogsaa en kjendelig Aftagen i Ulvenes Mængde.

3. Zitovdriftem

Skovene, som her iAmtsdistrictet næsten ude-

lukkende sindes i de indre Fjordbygder, bestaae ho-

vedsagelig af Gran, der dog ikke naaer længer

Nord, end til Ranen paa Helgeland, samt af Fu-

ru og Birk. Det forholder sig vistnok i Alminde-

ighed saa, at Skovene ere i Aftagende; hvilket

,den Ende ere forsynede med Mærkøxer.

den fiskende Almue.
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er saa meget rimeligere, som det maa erkjendes,

at god Oeconomi sjelden er raadende ved deres Be-

handling, medens Tilgangen er høist ubetydelig,

saasom god Væxterskov meer og meer forsvinder.

Amtsdistrictets bedste Slovtragter findes i Vefsen

og Nanen paa Helgeland, samt i Salt-dalen og

Beseren i Saltens Fogderi. Fra disse Steder Ud-

føres, foruden hvad der medgaaet til Baadbygge-

riet, hvorom nedenfor vil blive handlet, Tømmer,

Bord, Brændeveed og forskjelligt Material til-Be-

” nyttelse Under Lofodfisket.

I Amtets øvrige Præsiegjelde findes deels in-

gen Skov, og deels kun paa enkelte Gaarde, naar

undtages Velfjorden i Brønø, samt Folden, Lø-

dingen og Ofoden, hvilke Steder ere forsynede med

fornøden Blændeskovx Fotøvtigt hentes saavel

Tommer som Bord og Brænde f1a and1e Egne,

fo1nemmelig f1a Na111dalen.Kyst-og Øboerne

benytte Torv til Blændematelial og dermed er Di-(

st1ictet i Almindelighed ret vel forsynet. I Ranen

tilvirkes endeel Kul og Tjære, samt i Bejeren og

Saltdalen noget Tjære, men denne Drift er ube-

tydelig.

Med Hensyn til Statens Almindingsskove,

der alene findes i Saltens Fogderi, er iAar truf-

fet den Foranstaltning, at Intet maa hugges uden

efter Udvisning af Skovopsynsmændene, der til

Almin-

dingsskovene ere ogsaa i Aftagende; de vigtigste

af dem findes i Saltdalen og Bejeren, hvorimod

de i Bodø, Folden, Hammerø, Lødingen og Ofo-

den nu ere af mindre Betydenhed.

Ifølge vedlagte Tabel er Saugbrugenes An-

tal i Helgelands Fogderi 91 og i Saltens Fogderi 4.

4. Lejet-tiet

betragtes — som i foregaaende Beretninger an-

ført — fast over det hele Amtsdistrict som Al-

muens Hovedrtæringskilde, og drives med særdeles

Forkjærlighed, samt med en Omhu og Kraft, sons

ikke vises nogen anden af Ræringsveiene.

I de Aar, om hvilke her handles, har Vin-

terfiskeriet iLofoden, hvad Partiernes Størrelse be-

træffer, været middelmaadigt, undtageni 1843,

da det var Ynoget bedre; Udbyttet derimod har paa

Grund af de høie Priser været ret godt, men dett-

er i de sidste Aar ikke blevet jevnt fordeelt pac

Fiskerierne have nemlig i der

seneste Tid været mindre stadige i Vaagens Sogn

hvor Fangsten tilforn hovedsagelig er foregaaet

Fisken har nn i det Store søgt hen til de vestli

gere i Lofoden beliggende Væhr, hvorved den sam

mesteds fiskende Almue har erholdt betydelige Lod

der, medens Fiskerne i de østlige Væhr i Alminde
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lighed have faaet et høist maadeligt Udbytte. Dette

har især været Tilfældet med Fiskerne fra Sal-

tens nordre Præstegjelde, hvis Beboere paa Grund

af de mislige Fiskerier ere geraadede i stor Fat-

tigdom.

Foruden Lofodfiskeriet driver Almuen Som-

mersiskeri fornemlig efter Sei, men dette Fiskeri,

skjøndt det paa flere Steder, særdeles i Bø, Øx-

næs, Dverberg, Flaksiads og Væhrø Præstegjelde

i Lofoden, samt i Bodø Præstegjeld i Salten har

givet nogenledes Udbytte, har ogsaa været meget

ustadigt, og i det Hele i Aftagende.

Sildefiskeriet har heller ikke været saa stadigt

og rigt som i ældre Tider; det er især foregaaet

bi Brønø, Alstahaug og Rødø Præsiegjelde, iHas-

sels og Bøes, samt i Osodens og Bodøes, men

Fangsten har her været mindre betydelig, og

neppe tilstrækkelig for Egnens Behov, undtagen

i Aarene 1843 og 1844, da et stort Sildefifke ind-

traf i Eidsfjordeu, der stikker sig ind mellem

Hassels og Bø Præstegjelde.

Sommerfiskerierne i Finmarken søges frem-

deles af ikke faa Fiskere fra dette Amtsdistrict,

og det antages, at de i Almindelighed erholde et

ganske godt Udbytte. Ligeledes har Finmarkens

Sildefiskerier med Held været søgte af Rordlæm

dingen, naar dette Fiskeri mislykkedes inden Di-

strictet.

Af andre Fiskesorter fanges ikke betydeligt.

Qveite fiskes paa de slesie Steder langs Kysten,

men intetsteds i nogen betydelig Mængde. Lax

fanges og paa forskjellige Steder over hele Di-

strictet, dog fornemmelig i Helgelands Fjorde,

men Fangsten er ikke tilstrækkelig til Districtets

Forsyning. Haakjerringsiskeriet er ringe, og Bryg-

den faaes sjelden. Som i forrige Beretning an-

ført, anstilledes Forsøg paa Bankfiskeriets Drift,

men hermed opl)ørtes, da Driften gav Tab. Til,

Huusbrug fiskes langs hele Kysten en ikke ringe

Deel Uer, Smaatorsk, Flyndre, Hyse og anden

Smaafifk.

Ferskvandsfiskerierne ere af ringe Betydenhed.

Af Fiskeprodncterne tilvirkes Skreien, Sei,

Langer og Sild, samt Tran og Rogn til Kjøbmands-

varer, og udføres fornemmelig til Bergen, Trond-

hjem, Chrisiiansund og Tromsø. At opgive Qvam

titeten af den Fisk, som fanges, er aldeles umuligt.

iskerne selv, om man vilde examinere hver enkelt

f dem, kunne ikke angive det; thi de holde in-

en Regning over hvad de forbruge selv, og sælge

jemme. Udbyttet af Lofodfiskeriet, som dog paa

ere Maader controlleres, kan heller ikke med no-

en Nøiagtighed ventes oplyst. Om man end

jender Antallet af de dette Fiske søgende Baade-
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hvilket vanskeligt kan opgives formedelst Fiskernes

Flytning mellem Væhreue, ved hvilken Flytning

intet nøiagtigt Opsyn kan føres (man anslaaet

dog neppe for høit ved at paaregne Lofodeu iVim

terfisketiden besøgt af mindst 3500 Baade med almin-

delig 6 Mands Besætning, og af en200 Fartøier)--,

vilde en Slutning derfra være høistusikker, efterdi

det er en Kjendsgjerning, at Udbyttet er aldeles

forskjelligt. Medens der paa een Baad fiskes ind-

til 40 Tønder Lever, hvilket svarer til omtrent

10,000 Stkr. Skrei, kan. Andre ikke naae Halv-

delen, og der gives endog, især i de senere Aar,

Baade, hvorpaa der ikke er fisket mere end 8Tøn-

der Lever, eller 2000 Fisk.

I Opgaven over udført tørretFisk er tildeels

ogsaa indbefattet andre Fiskesorter, og om Qvam

tummet af den i Lofoden solgte Raafisk haves in-

gen anden Oplysning, end den Veiledning, Tien-

delister og Angivelser til Erlæggelse af Medicinal-

afgift yder; men heraf erholdes neppe noget rig-

tigt Begreb om den virkelige Fangsts Størrelse.

Indberetningernefra Lensmændene i efternævnte

Districrer indeholde følgende omtrentlige Opgaver,

hvorefter skal være fanget-: iVaagens Sogn, 1841,

263,644 Vog, 1842, 297,326 Vog, 1843, 247,051

Vog, 1844, 340,241-? Bog og 1845, 205,612F

Vog; i Gimsø og Valberg Sogne for alle 5

Aar tilsammen 12,850 Vog; og i Borge Sogn,

1841, 225,000 Stkr„ 1842, 246,000 Stkr„ 1843,

302,500 Stkr., 1844, 282,500 Stkr. og 1845,

405,000 Stkr. (af et saakaldet stort Hundrede Torsk

120 Stkr. erholdes omtrent 4 à 5Vog Nundfifk).

Derimod have Lensmændene iBujcnæs, Flak-

stad, Bø og Øxnæs, inden hvilke Districter tildeels

betydelige Fiskevæhr ligge, ikke formaaet at opgive

Qvantummet af hvad der er avlet.

Logen Veiledning tilOplysning om Fangstens

Qvantitet i de forskjellige Aar kan dog formeentlig

søges i de Opgaver, efter hvilke Medicinalafgiften

er indfordret. Amtet har desaarsag af Medicinal-

fondets Regnskaber erholdt opgivet, hvilket Beløb

Medicinalafgiften har udgjort i Qvinqvenniet.

Af denne Opgave, som her vedlægges, erfares, at

Raafiskafgiften, indberegnet den Senjens og Tromsø

Medicinalfond tilkommende Andeel, har vpløbet

til 2,236 Spd.223!x ß., og Afgiften af andre Fiske-

varer til 11,886 Spd. 28.12 ß. Til det Qvam

tum Fiskevarer, som kan betegnes efter den saa-

ledes erlagte Afgift, maa, foruden hvad der mu-

ligens er fordulgt, lægges de afgiftsfrie Fiskeprw

ducter, hvilke i det Hele maa have udgjort et

meget betydeligt Parti, hvis Størrelse imidlertid

umulig kan bestemmes. Efter Opgaven ved for-

rige Femaarsberetning udgjorde Øxedicinalafgiften
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af Raasifk 4,857 Spd. 79 ß„ og af andre Fiske-

sorter 16,492 Spd. 6 ß. Det sees heraf, at Fi-

skerierne i det forrige Qvinqvennium vel afgive et

større Product, men den høiere Pris, som fornem-

meligen i de senere Aar har været gjældende, op-

veier sandsynlig den mindre Qvantitet. Ved at

beregne Middelprisen paa Fiskevarer ved det for-

nemste Marked, Bergen, efter en Opgave, Amtet

anseer paalidelig, udkommer, at bemeldte Varer

efter Fradrag af Fragten har udbragt: Nundsisk

omtrent 1 Spd., Titling noget over 4 Ort, Rot-

skjær henved 4 Ort, Storsei 3 Ort, Middelssei 2

Ort 8 ß., Smaasei 1 Ort 10 ß. og Langer 4

Ort 12 ß., Alt pr. Vog, samt blank Tran 11 3

12 Spd. og brun Tran omtrent 11 Spd. pr.Tønde.

Ved Maaden, hvorpaa Fiskevarerne tilvirkes,

kan neppe nogen væsentlig Forbedring være atpaa-

vise. Dog holdes formeentlig Gjeldbruget i be-

dre Stand, end tilforn, ligesom der er Grund til

at antage, at Roerboderne, som benyttes af Al-

muen under Opholdet i Lofoden, i Almindelighed

ere forbedrede. Naar undtages, at Garnbruget

mere og mere udbredes, og at enkelteFiskere be-

nytte Glaskavler istedetfor Kavl, ellers af Træ, for

at hæve Garnene fra Bunden, er der neppe fore-

gaaet nogen Forandring med Hensyn til Fiske-

redskabernn

Slutteligen kan man ved nærværende Post

ikke lade ubemærket, at til Held i flere Henseender

forxdette District er i Aar rinder 6te September

udkommet en Lov, betræffende Ophævelse af den

Geistligheden og Staten tillagte Andeel af Fiske-

tienden.

5. Bjergværks-IV rist

finder ikke Sted idette Amtsdistrictz den paa Gaar-

den Vatnefjord i Vaagens Præstegjeld optagne Kob-

bermalmanvisuing er allerede standset, efter at

Driften havde paaført Entrepreneurerne ikke ube-

tydeligt Tab. Heller ikke drives anangel paa

Afsætning de Ifenfarvebrud, som findes i Hassels

og Øxnæs Præstegjelde, ligesaalidt som Iernmalnn

gruben paa Gaarden Ormlien i Mo Præstegjeld.

I Vefsen skulle 'Kobber- og ---Kromjernanvisnin-

ger være fundne, men de ere endnu ikke undersøgte

af nogen Bjergkyndig; derimod var Saadant Til-

fældet med Malmanvisningen iOfoden, dog uden

at Drift er paafulgt.

Et Veianlæg fra det svenske Kobberværk

Schanglie, beliggende i Nærheden af Rigsgrænd-

sen, til Bunden af en af Ofodens Fjordarme, til

Transport af Værkets Production og dets For-

nødenheder, var for 2 Aar siden paatænkt. Af-

standen mellem Værket og bemeldte Fjordbund ud-
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gjør omtrent 6 Mile, og blev Terrainet i 1844

undersøgt ved en af Værkets Eiere, som dog ikke

skal have fundet Anlægget udførligt, hvilket er at

beklage, da Varetransporten ellers vilde givet An-

ledning til nogen Arbeidsfortjeneste, hvortil hiin

Fjordbygds fattige Beboere hoiligen trænge.

6. Labrilt og Ludustrianlæg

kjendes ikkei Lofodens Fogderi, og heller ikkei

Saltens, naar undtages nogle faa Vandsauge,

med Hensyn til hvilke Forklaring vedlægges, tilli-

ge omfattende Sangbrugene iHelgelands Fogderi.

Dette District har forøvrigt nogle faa og mindre

betydelige Fabrikanlæg, med Hensyn til hvilke For-

klaring vedlægges. I Amtsdistrictet findes ende-

lig en Mængde smaa og for det meste Meget ufuld-'

komment indrettede Bækkeqværne, hvilke dog af-

hjælpe Almuens Behov.

7. Biuæriugrn

Huusfliden indtager omtrent samme Stand-

punct, som efter forrige Beretning, ja er vel en-

dog mere tiltaget i enkelte Præsiegjeldez i Almin-

delighed bestaaer den,forsaavidt den qvindelige Huus-

flid angaaer, iVævuing af uldne Tøier og af

det grovere Slags, samt i Strikning af Strøm-

per og Vanter, meni flere Egne tilvirkes og-

saa fiuere Tøier; Producter svarer imidlertid ikke

til Disirictets Fornødenhed, hvisaarsag ikke ubety-

deligt indføres. Mandfolkenes Huusflid indskræn-

ker sig til Forarbeidelse af de simplere Slags Ar-'

beids-Gaards- og Fiskeredskaber. Dog produceres

desuden iRanen, Vefsen og Saltdalen endeel simp-

lere Trævarer. Paa gode Haandværkere er der

Mangel, saa at det paa faa Undtagelser nær ikke

er muligt inden Districtet at faa ordentlige Haand-

værksarbeider udførte; endog gode Bygningsarbei-

dere maae som oftest hentes fra sydligere Egne.

En ikke ubetydelig Indtægt tilflyder enkelte Præste-

gjelde ved Baadbyggeri. Saaledes er ininqveM

niet bygget iMo Præstegjeld 1069 Baade, i Hem-

næs 161 Fembøringer samt 217 mindre Baade,i

og i Saltdalen aarlig 30 3 40 Fembøringer, og

omtrent et lige Antal mindre Baade. Fra disse

Districter erholdes saaledes den største Deel af de

Baade, Amtsdistrictet tiltrænger. I Bindalen,

Velfjorden, Vefsen, Beseren og Ofoden bygges

ligeledes endeel, for det meste smaa Baade, men

blot til eget Brug, og neppe tilstrækkeligt dertil,

naar undtages Bindalen, hvorfra aarlig nogle

Smaabaade afhændes.

1 Af Fartøier ere efter de erholdte Oplysninger

kun 4 byggede ininqvenniet, nemlig en Jægtpaa

22 Commercelæsters Drægtighed i Velfjorden, 2

Jægter, tilsammen drægtige 56 Commercelæster, i
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Gilleskaal, og i Saltdalen 1, hvis Drægtighed

ei er opgivet. Det er iøvrigt at befrygte, at lige-

som det allerede nu er vanskeligt at erholde be-

qvemme Materialier til Fartøiers Bygning, saa-

ledes vil om ikke lang Tid Skovens Tilstand brin-

ge Baadbyggeriet i Aftagende.

Jagten giver ikke betydeligt Udbytte. Den

indskrænker stg hovedsagelig til Fangst af Fugle-

vildt i Fjelddistrieterne, hvilken Fangst giver et

meget afvexlende, og ide sidste Aar ringe Udbytte.

Som oven;bemærket, havde Bestræbelserne forRov-

dyrs Ødelæggelse tiltaget. Paa slere Steder dri-

ves Næver og Odderfangst, fornemmelig med Jern

eller Saxe. Denne Bedrift er meget usikker, og

nu mindre fordeelagtig, efterdi Skindenes Priis

betydelig er aftagen. Af Kobbe eller Sælhund

skydes endeel, fornemmelig af Søfinnerne i Sal-

tens nordligsie Præstegjelde. At angive Jagtens

omtrentlige Udbytte, er ikke muligt; dertil er saa-

vel Driften, som Productets Afhændelse for adspredt.

Af Duun- og Æggevæhr have vedkommende

Eiere i Almindelighed god Fordeel, hvilken sikker-

lig er bleven forøget ved den Beskyttelse, hvormed

Loven af 30te August 1842 har omhægnet disse

Eiendomme, der og af Besidderne almindeligen

vises megen Omhue. I gode Aaringer udføres

til svdligere Egne en ikke ubetydelig Deel saakaldet

Multegrød, fornemmelig fra Dverbergs Præste-

gjeld i Vesteraalen.

Fragtfarten besiaaer hovedsagelig iUdførsel af

Districtets Fiskeproducter, fornemmelig til Bergen,

og Hjemførsel af Fornødenhedsvarer. Denne Fart

sskeer ved de nordlandske Iægter, der i Alminde-

lighed foretage 2 Reiser aarlig til Bergen ide

saakaldte Stævner, foruden en Vintertour til Lo-

foden iFisketiden, og ofte en Sommertour samme-

steds hen, for at afhente den tørrede Fisk. Denne

ragtfart, som i ældre Tider var meget fordeelag-

ig, er nu ved den stedfundne Forøgelse i Fægter-

es Antal, iForening med de indtrufne ikke rige

iskerier, mindre lønnende for vedkommende Jæg-

eeiere, og det har i de senere Aar ikke været sjel-

en, at endeel Iægter have været i Uvirksoml)ed,'

g at andre ere sendte med halv Last. Fragten er

erhos tildeels gaaet ned fra hvad i forrige Be-

etning er anført til endog 6 ß. pr. Vog Fisk,

edens Folkehyren fremdeles er den samme, nemlig

5 a 35 Spd. for Styrmanden, og 8 3 10 Spd.

or hver af Mandskabet, Alt pr. Reise og paa

gen Kost. Nogen Fragtfart finder ogsaa Sted,

ed Hentning af Træmaterialier fra Namdalen,

en derimod ikke Landtransport af Varer, naar

ndtages, at Beboerne af de længere ind i Lan-

et gaaende Dalfører, saasom Vefsen, Nanett,

   

 

    

    

    

    

  

    

  

Vejeren og Saltdalen, føre deres Producter til

Søen og andre Fornødenhedsvarer hjem. Denne

Transport besværliggjøres ved tildeels Mangel

paa gode Veie, og det er ikke at paatvivle, at'

disse Bygder vilde vinde betydeligt ved et forbe-

dretVeivæsen, hvis Indførelse imidlertid hindres

ved Veiens Længde, den forholdsvis ringe Befolk-

ning, og endelig Almuens Ulyst til at befatte sig

med Veiarbeide.

Landmandens Producter, fornemmelig Fisker-

nes, affættes hovedsageligen til Kjøbstæderne Ber-

gen, Christianssund og Tromsø, foruden til Di--

strittets egne Handelsmænd, og til Trondhjemske

Fartøiførere, der i Sommertiden søge hid. De

øvrige Handelsvarer, hvis fornemste Afløbssted er

Bjørns Marked paa Helgeland, besiaae i Baade

og Fedevarer fra Helgelands Fjordbygder, samt

Duun og Fjær. Dette Marked, hvis Trafik er

livlig, og omsætter Varer for en ikke ubetydelig Ca-

pital, er stærkt søgt ikke allene af Helgelands og

endeel af Saltens Almue, flere af Districtets Han-

delsmænd, men og af Kjøbmænd fra de sydligere

Byer; derimod ere Sleipenæs og Titrums Mar-

kedet af langt mindre Betydenhed, hvorfor det

har været under Ventilation at see dem ophæve-

de, mod at Varigheden for Bjørns Marked skulde

udvides til 5 istedetfor som nu 3 Dage. Ved

nogle af de saakaldte Tiendebytter, fornemlig i

Natten og Vefsen, afsættes heller ikke lidet af de

sidst opregnede Varesorter. Disse Afløbskilder, i

Forening med Handelsstederne, samt Bodø Kjøb-

stad og de Districtet søgende fremmede Fartøier,

ere formeentlig tilstrækkelige ved Siden af den ved

Lov 8 August 1842 hjemlede friere Handel, der i

slere Præstegjelde benyttes.

Af Handelsmænd gives i Helgeland 39, af

hvilke 37 tillige ere Gjæstgivere, i Saltens Fog-

deri 31 Handelsmænd, som alle tillige ere Gjæst-

givere, og desuden 2 Gjæstgivet'e, der ikke have

Handelsretz i Lofoden er Handelsmændenes An-

tal 54, og ere de alle tillige-Gjæstgivere.

Paa faa Undtagelser nær ere de sleste Han-

delsmænd forsynede med de Varer, Almuen be-

høver, og borttuske sædvanlig disse med Fiskeva-

rer, som udskibes hovedsageligen til Bergen. Han-

delsmændene ere i Almindelighed Iægteeiere, og

drive de fleste af dem et betydeligt Lofodbrug

ved leiede Folk.

Nogen Arbeidsfortjeneste afkaster Tørringen af

Klipfisk, som i dette Amtsdistrict foregaaer iHann

merø, Stegens, Foldens, Bodø, Gilleskaal og

Rødø Præsiegjelde. Imidlertid er det tvivlsomt,

om dette Arbeide, der foregaaer til samme Tid

som Vaaraannen, og lokker mange Hænder fra
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denne, ikke er til ligesaamegen Skade som Gavn

for vedkommende Districter, i Særdeleshed da Dag-

lønnen, 24 ß. for Voxne og 12320 ß. forBørn,

vel ofte anvendes paa en mindre hensigtsmæssig

Maade, hvortil Arbeidet og Opholdet paa Tørre-

pladsen giver Anledning.

Til Binæringer kan fremdeles henregnes et

ikke ganske ubetydeligt Udbytte af et Klæben eller

Grydesteensbrnd i Ranen, af hvilket produceres

endeel Kakkelovnsrør, Kakkelovne m. m. Fra

Foldens Præstegjeld afhændes nogle Møllestene,

hvilke dog ere smaa.

8. Om Liftrittets Tilstand i Almindelighed.

Til Oplysning i denne Henseende vedlægges

underdanigst de fra vedkommende Sorenskrivere

modtagne Tabeller, hvilke indeholde Forklaring

for hvert af desidste 5Aar om: 3, Beløbet afthing-

læste Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant

er givet i faste Eiendomme; b, om aflæste Pan-

teheftelser af samme Slags, og 0, over Kjøbe-

summen for afhændede faste Eiendomme. Derhos 1,

vedlægges Opgave over Størrelsen af den Gjæld,

for hvilken Executions- og Udpantningsforretninger

ere afholdte. Ved at see hen til Opgaverue Litr.

a og 1) erfares rigtignok, at de thinglæste Pan-

teheftelser overstige de aflæste, og det, forsaavidt

Saltens og Lofodens Fogderier angaaer, med en

i Forhold til det hele Pantebeløb ikke ubetydelig

Sum; men herfra kan man ligesaalidt slutte, at

nogen Tilbagegang i disse Districters oeconomiske

Forfatning har fundet Sted, som man af den

Omstændighed, at de til samme Tid afholdte Execu-

tionsforretninger kun angaa et forholdsvis ringe

Beløb, kan uddrage, at Forfatningen maa være

god. Sagen er nemlig den, at de ommeldte Trans-

actioner ikkun for en ringe Deel, eller i det mind-

ste for et meget ubetydeligt Beløb, angaaer den

egentlige Almue, hvis Masse ikke har fast Eien-

dom hverken at sælge eller pantsætte, hvorimod

Almuens Gjeld til Bergens Kjøbmænd og Distric-

tets Handelsmænd vistnok opstigertil et Beløb,

om hvilket man ikke kan danne sig noget Begreb,

Ved at see hen til de afholdte Executionsforrete

ninger.

Ont-endskjøndt der neppe er nogen Grund til

at antage-, at Almuens ommeldte Gjeldsforpligtel-

ser ininqvenniets Løb ere aftagne, kan man

dog ved at. overveie Forholdene formeentlig ikke

komme til-: andet Resultat, end at Forfatningen i

det Hele ikke er gaaet tilbage. Undtagelser her-

fra danne fornemmelig Saltens nordligste Præ-

siegjelde:Hammerø-, Lødingen og Ofoden,i hvilke

stor Fattigdom hersker. Grunden hertil maa

i Særdeleshedsøges deri, at Almuen, som hidtil

stadig har søgt Lofodens østlige Fiskevæhr, hvor

Fiskerierne i de senere Aar deels have været ube-

tydelige, og deels aldeles ere mislykkede, desaarsag

har-havt et yderst ringe Udbytte afVinterfiskeriet,

som for bemeldte Præstegjelde, hvis Jordbrug af-

giver ringere Provenu, end Fogderiets og Amtets

sydligere Egne, er af den største Vigtighed. De

Egne, som antages at være blandt de meer vel-

staaende, eller hvor Forfatningen i de senere Aar

noget har forbedret sig, ere formeentlig Hemnæs

paa Helgeland, Skjerestad, Saltdalen, Gilleskaal

og Vejeren i Salten, samt Borge, Buxnæs og

Moskenæs i Lofoden.

Størrelsen af Tjenestefolks Løn er forskjelligi

Amtets forskjellige Fogderier. I Helgelands Fog-

deri lønnes en Karl med 20 a 24 Spd. eller og

med 12 3 18 Spd. tilligemed endeel Raturalpræ-

stationer, saasom visse Klædningsstykker, eller Dags-

roer (en Sjettepart af en Karls Lod under Vin-

terfiskerieoz en Tjenestepiges Løn er iAlmindelig-

hed 5Spd. og nogle Klædningsstykker in naturst.

I Saltens Fogderi er efter Opgaverne Lønnin-

gerne i Gjennemsnit noget høiere, og i Lofodens

Fogderi stiger Lønnen for en Tjenestekarl indtil 30

Spd. og enkeltvis derover, samt for en Tjenestes

pige til 10 Spd.

Daglønnen for Mandspersoner varierer mel-

lem 20 og 30 ß.,. foruden Kosten, eller mellem

40 a 48 ß. paa egen Kostz for Qvindeperfoner erj

Daglønnen 12 a 16 ß„ samt Kosien.

  

   

     

   

 

   

   

  

 

  

Veivæsenet staaer omtrent paa samme Stand-

punct, som undeerteDecember1840 indberettet;

i Vefsen, Hemnæs og tildeels Mo Præstegjelde

vises fremdeles Interesse i denne Retning, hvor-

for flere nye Veistykker, skjøndt nu ei fuldførte,

ere tilkomne; i Saltdalen er Bygdeveien forlæn-

get 313- Miil, derimod er Veianlægget gjennem Bux-

næs og Borge Præstegjelde paa Grund af ind-

truffne Omstændigheder midlertidigen stillet iBero;

i Flakstads og Lødingens Præstegjelde har Veiam

lægget ikke været at paabegynde, ei heller Passage

over Eidet mellem Hassels og Vaagens Præste

gjelde at udbedre; om Anlæg paa Statscassen'

Bekostning af en Hovedvei gjennem Helgeland

Fogderi fra Rordre Trondhjems Amts Grændse

til Bunden af Bejerens, eller Saltens Fjord, ha

været underdanigst ansøgt, men samme er end e

bevilget.

Med Hensyn til Bygdemagasinerne vedlæ

ges Opgave. Sparebanker, private Brand- o

andre Assuranceforeninger sindes ikke i Districtet
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3. Kjøbstaden Bods.

Dette Sted er fremdeles af ringe Betyden-

ed, men kan dog ikke antages ininqvenniet at

ære gaaet tilbage; Handelen er liden, da Stedets

Jpland hovedsagelig bestaaer i Bodø Præstegjeld,

vor ikke synderligt haves til Affætning. Nogen

Handel føres vel med de nærliggende Skjerstads

g Saltdalens Præstegjelde, men ogsaa her gives

)andelslnænd, hvem den største Deel af disse Byg-

ers Handel udenfor Stævnstiderne tilfalder.

Fra Saltens Fogderies øvrige Præstegjelde

r Byen adskilt ved store Fjorde og fordetmeste

aardsøgte Havstykker, hvilke gjør Vedligeholdel-

en af en stadig Communication umulig. Nogen

irecte Handel med Udlandet har Stedet for Ti-

)en ikke; vel forskrives enkelte Varesorter fra Ud-

andet, men Hjemsørselen skeer ved andre Kjøb-

leders Fartøier. Iaar besøgtes Byen af et uden-

'igsk Skib, hvori blev indladet endeel Fiskevarer,

om kjøbtes her paa Stedet. Byen har ogsaa,

iaa de senere Aar nær, været søgt af et Russisk

Fartøi, hvis Ladning, Meel og andre Fornøden-

)edsvarer her ere blçvne solgt og deels borttusket

nod Fiske og Skindvarer.

Tabellarisk Opgave over de Handels-beretti-

zede, og de ved Handelen ansatte Betjente ved-

sægges.

Skibsfarten sysselsættes alene ved Export

til Bergen og tildeels andre indenrigske Byer af

Fiskevarer, samt i Transporten fra bemeldte Ste-

der af Varer til Districtets Behov. Af Fartøier

eier Stedet 2 Jægter og een Slup. Skippere,

som have Borgerskab, findes ikke.

Haandværksdriften kan ikke antages at være

gaaet fremad, og indskrænker sig alene til de simp-

lereFremätgelsen Nye Arter afHaandværkere

have iwdsat sig, og det Arbeide, som produ-

ceres, assættes blot paa Stedet og inærmeste

Landdistrict.

Tabellarisk Opgave over Antallet af Stedets

Haandværkere vedlægges.

Bjergværksdrift.„..Fabrikanlæg og Skibsbyg-

geri sindes ikke. Iordbrug drive flere af Stedets

Beboere, som besidde nærliggende Gaarde. Byens

Jorder, forsaavidt de ikke ere bebyggede, bortlei-

es til Stedets Indvaanere, og benyttes deels som

Engeland, hvilket aarlig udvides og forbedres, og

deels til Havnegang og Torvskjær. Byens Havn

er i senere Aar ved offentlig Foranstaltning for-

synet med en Deel Fortøiningsringe, hvilket og

er Tilfældet med adskillige as de bedre Havne i

forskjellige Præstegjeldez ligeledes er ved Indsei-

lingen til Byen fra Saltens Fjord af anbragt

Sømærke, og deslige sindes nu ved ovenmeldte

Forføining paa slere andre vigtige Princter for

Indenskjersseiladsen.

En Tjenestekarl lønnes i Bodø By med 203

30 Spd. og. en Pige med 10 til 15 a 18 Spd.;

Daglønnen for simple Arbeidere er 20 a 24 ß.

for Mands- og 12 3 16 ß. for Qvindepersoner,

foruden Kosten. Byens Gader ere ikke brolagte,

men iøvrigt i god Stand; Sparebank, private

Brand- eller andre Assuranceindretninger gives

ikke paa Stedet.

Nordlands Amt, Bodø den 31te December 1845.

Underdanigst

Stabell.

 



Finmarkens Amt.

Til Kongen!

Til Følge Deres Majestæts naadigste Resolution

af23de December 1839 meddeles herved underda-

nigst Beretning om Finmarkens Amts-Districts

oeconomiske Tilstand i de 5Aar fra 1841 til 1845

inclusive.

4. For Lauddistrictets Vedkommende.

1. Antdbrugei.

Allerede dette Amtsdistricts nordlige Beliggen-

hed indeholder Grund nok'for at Iordbruget fam-

mesteds aldrig kan naae nogen Fuldkommenhed.

Imidlertid er det en Selvfølge, at der i denne

Henseende er en væsentlig Forskjel mellem dette

vidtstrakte Districts nordlige og sydlige Dele. Ef-

ter Undertegnedes Erfaring kan man med Hensyn

til Vegetationen passende inddele Finmarkens Amt

i 3 Dele, af hvilke den sørste indbefatter Ham-

merfest og Østfinmarkens Fogderier og de ved Hav-

kanten beliggende Dele af Altens Fogderi og af

Tromsø (Skjærvø, Carls-3, Lyngens og Tromsø

Præstegjelde), den anden indbefattende de længere

ind iLandet beliggende Strækninger af Altens Fog-

deri samt af Tromsø og de for Havets umiddel-

bare Paavirkning udsatte Dele af Senjen, og den

tredie indbefatter det øvrige Sen)en.

Den førstnævnte Deel af Amtsdistrirtet anta-

ges at ligge udenfor Korn- og Potetes-Vegetatio-

nens Grændse. De enkelte Forsøg, der kunne sy-

nes at antyde det Modsatte, kunne vistnok i na-

turhistorisk Henseende have nogen Interesse, men

ere dog af alt for ringe Betydenhed og alt for

usikre til at de i statsoeconomisk Henseende skulde

komme iBetragtning At Korn og Potetes i hine

Egne opnaae Modenhed, hører iden Grad til Und-

tagelser, at det efter Undertegnedes Formening ikke

vil lønne Umagen at anstille Forsøg derpaa. Deri-

mod kan Egnen ikke ansees aldeles uskikket for

Haugevexten Foruden at Næver sammesteds naae

en temmelig Grad af Fuldkommenhed, kan der dog

i de sleste Aar gjøres Regning paa at avles Sa-

lat, Karse, Timian, Næddiker og overhoved saa

danne simplere Haugevexter, som enten ikke behø-

ve at opnaae nogen Modenhed eller opnaae denne

i kort Tid.

I den anden ovenfor nævnte Deel af Amts

districtet kan der i mange Aar avles modent Korn,

navnligen Byg samt Potetes, og synes de sidsn

især i de indre Dele af Lyngen at opnaae en tem

melig Grad af Fuldkommenhed, ligesom deres Dyrk-

ning i de senere Aar er tiltaget. I Alten og pac

Tromsø er der i enkelte Aar avlet moden Rug,

sjeldnere Havre, men de hermed anstillede Forsøç

maa snarere ansees som et Liebhaberi end en Ræ

ringsdrift, hvortil Iordbruget overhoved heller ikk-

i3denne Deel af Districtet nogensinde kan ventes

at ville hæve sig. Af Haugevexter kan dog hel

avles de sleste iHuusholdningerne brugelige, saa:

som, foruden de fornævnte, Kaal,Gulerødder, Suk

kerærter, Rødbeder o. s. v.,

I Senjen synes derimod ikke climatiske For

holde at lægge nogen absolute Hindringer i Veien

for Jordbruget som Næringsdrift. Korn- og Poj

tetesavlingen ansees her at være lige saa aarvi

som i de fleste Fjeldegne iChristiania Stift, og om

dette District end ikke i gode Aar kan brødfod

sig selv, har dog et indtræffende Misvextaar he

en væsentlig Indslydelse paa Almuens oeconomisk

Velvære.

I Henhold til disse almindelige Qemærknin

ger vil den Beretning, Amtet underdanigst har a

afgive angaaende Jordbruget her i Districtet ikk

kunne ansees som vedkommende den forst omhand

lede Deel af samme, i mindre Grad den ande

Deel men fornemmelig den sidstnævnte Deel

Districtet.

Nogen egentlig Opdyrkning af Ryland i de

Betydning, hvori Ordet tages i de Egne, hvor Ager

beriget udgjør en Hovednæring, finder i disse Egn

ikke Sted i nogen særdeles Udstrækning. Opdyr

ningen bestaaer for. det Meste kun deri, at Ve

kommende nedhugge den Smule Lovskov, der fi

des paa et Jordstykke, eller, hvis det er Myi
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tarveligen opgrøfter denne, og i det Høieste forsy-

ner Stykket med et simpelt Hegn, hvilket sidste

dog skeer sjeldnere. Jordbunden søger man deref-

ter at forbedre deels ved Grindgaaen, hvilket be-

staaer deri at smaa Stykker skifteviis indhegnes

ved Hjælp af Grindet', indenfor hvilke Kreaturer-

ne slippes om Natten og i Hviletiderne om Da-

gen, deels ved at fføre Gjødsel ud over Græsvol-

den. Nogen fuldstændig Opbrydning af øde Mark

er derimod ikke sædvanlig og endnu mindre noget

Sædskifte paa det Opbrudte for at gjøre dette

mere skikket til Ager og Engeland.

Som Bila Nr. 1 vedlægges underdanigst4tabel-

lariske Opgaverfra mt districtets4FogderoverJord-

brugenes Antal, Matriculskyld 2c., med et af Am-

tet forfattet Uddrag deraf, i hvilket dog Nubrikken

angaaende opbrudt Ager af udyrket Jord i Sen-

jen og Tromsø Fogderi formeentlig bør forstaaes

overeensstemmende med Forattstaaende, idet Amtet

efter de Meddelelser fra Lensmændene, hvortil den-

ne Opgave støtter sig, og-af egen Erfaring har

Grund til at antage, at under opdyrket Nyland

er indbefattet saavel Engeland, der paa den angiv-

ne Maade er; indtaget af Udmarken, som fornem-

ligen Ager, der er oppløiet af Engeland (Nyland).

Da her nemlig som meldt med faae Undtagelser

ikke bruges noget Sædfkifte eller Ombytte af Ager

og Eng, saa bliver et Stykke Engelaudstppløn

ning til Ager Noget, hvorpaa der lægges Vægt,

a Jordens Bestemmelse derved for stedse forandres.

j Med Hensyn til Dyrkningsmaaden, da følges

med al Jord den samme Fremgangsmaade som an-

ført om den ny optagne. Hvad der engang er

udlagt til Ager vedbliver stedse at være Ager, da

man kun, naar Jordens Productivitet i alt for

mærkelig Grad aftager, lader den et Aar ligge

brak og Engen forbedres kun ved Grindgaaen og

og Gjødslen paa Volden, hvorved bruges den Frem-

angsmaade, at Gjødningen, saasnart Marken om

oraaret er bar, udbredes i et tyndt Lag, og der-

ster naar Kraften antages at være udtrukken,

ed Hjælp af -Niisbuske, som kjøres eller trækkes

ver Marken, samles i Hauge samt siden bortfø-

es. Ogsaa har man i den senere Tid begyndt

ed Held at benytte Trangrugge (det ved Tran-

ogning fremkomne kjødagtige Affald af Leveren)

om Gjødningsmiddel.

Amtet tør ikke ubetinget antage at denne simple

”yrkningsmaady i hvilken der i de sidste 5 Aar

kke vides at være foregaaet nogen væsentlig For-

tndring, i disse Egne skulde være forkastelig, eller

it det vilde være til nogen overveiende Fordeel for

Oistrictet om nogen anden i mærkelig Grad her:

'ra afvigende blev indført. Enhver anden Dyrk-

 

ningsmaade vilde maaskee medtage for megen

Tid, Uden at det større Producttvilde erstatte

den Arbeidskraft, der gik tabt for Fiskeriet;

hvilken Bedrift med Hensyn til climatiske Forhol-

de og paa Grund af Jordens Udstykning dog al-.

tid er og maa være Finmarkens Amts Hovednær

ring. Hertil kommer, at maaskee selve Jordens

Beskaffenhed i disse Egne lægger flere Hindringer

i Veien end andetsteds for nogen forbedret Dyrk-

ningsmaade og navnligen for Vexelbrug. For-

raadnelsen af de vegetabilske Substantser foregaaer

formeentlig her meget langsommere end i de sydli-'

gere Egne og er det ventelig tildeels en Følge her-

af, at Madjorden, derantages fornemmelig at frem-

komme ved denne Forraadnelse, her almindeligviis

sindes i langt tyndere Lag end i den sydlige Deel

af Landet. Madjorden hviler som oftest paa ufrugt-

bare Lag af Nødsand, Kiselsteen, Torvmyr eller

Blaaleer, hvis Sammenblanden med Madjorden,

der næsten stedse ved Oppløining vilde bevirkes, vel

ikke vilde være gavnlig for denne. 1

Agerdyrkningsredskaberne ere som Følge af

denne simple Dyrkningsmaade ogsaa yderst simple

og indskrænkede. De bestaae i en Ploug, alminde-

ligviis forsynet med Veltefjel af Jern, en Harv

med faste Tinder af Træ eller Jern, og hvor Ter-

rainets Beskaffenhed gjør saadant fornødent, af en

Hakke og en Spade. Heller'ikke med Hensyn

til disse vides der at være i de5Aar, nærværen-

de Jndberetning omhandlet, foregaaet nogen For-

bedring. '

De almindelige Sædearter ere Byg og Pote-

tes. Enkelte Forsøg med Rug, Havre og i Asta-

fjord endog med Hvede kunne ikke komme i nogen

væsentlig Betragtning. Om Forholdet mellem

Districtets Korn- og Potetesavl og dets Behov

vil man snarest faae et Begreb gjennem de ved

stdste Folketælling erholdte Opgaver over Folkemæng-

den og Korm samt Potetesavlen, af hvilke Amtet

dog anseer de sidste Opgaver upaalidelige, idet man

med flere af dem, der herover have ytret sig, an-

tager at man vil komme det Sande nærmere ved

til disse Opgaver at lægge en 25 à 30 pCt.

Avlingen er i de til Amtet indkomne Opgaver

angivet i den under Nr. 2 omhandlede Deel af

Districtet til 3 à 5 Fold af Byg og til 6 à 10

Fold af Potetes. I Senjen derimod til indtil 6

Fold af Byg og indtil 12 Fold af Potetes.

Liin, Hamp og Humle dyrkes ikke i dette Amts-

district, ligesaalidt som Frugttræer her trives, med

Undtagelse af Ribs og Bringebærbuske, der ogsaa

voxe vilde. Havedyrkningen afgiver derimod især

i Districtets fydligere Egne de fornødne simplere

Kjøkkenurter. 95
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5:4 De sidste 5 Aar maa med Hensyn til Jord-

bruxget ansees som gode,Aar, da man i ethvert af

dem har i de kornavlende Egne faaet modent Korn.

I 18424 slog Høavlen paa Grund af stærk Tørke

aldeles Feilog Kornet led ogsaa især paa tørlæm

dede Steder. I det Hele taget maa Jordbruget

skjønt med smaa Skridt antages at være gaaet

fremad i de sidstsorløbne 5 Aar. Hertil har vel

fornemmelig gode Aaringer, der have opmuntret

til denneSysseh bidraget, Dog maa Jordbru-

gets Fremadskriden ogsaa for en stor Deel tilskri-

ves de sra de sydligere Egne af Riget og navnligen

fratØsterdalen og Gudbrandsdalen til forskjellige

Præstegjelde i Districiet, saasom til Alten, Trang,

Jbbestad ogThrondenæs og fornemmelig til Mons-,

elven, Bardo og Salangsdalen indflyttede Familier,

hvilke deels selv lægge mere Vind paa Jorderg

og deels ved deres Exempelopmuntre andre til denne

Syssel„ Tromsø Byes Tiltagen, der sammesteds

bevirker-ket godt Marked for de Producter, Jord-

bruget kaster af sig,dmaa ogsaa ansees som en med-

virkende Aarsag til dettes Opkomst.

Blandt Hindringerne for Jordbruget i Fin-

markens Amt, maa de climatiske Forholde sættes

høiest. Disse forhindre i enkelte Dele af Amts-

districtet Iordbruget aldeles og besværliggjøre det

overalt. '

Dernæst antages Leilændingsvæsenet i høi Grad

at virke hemmende paa Iordbrugets Fremadskriden.

De”t'Meste af Skjærvø, Carlsø, Lyngen og Tromsø

Sogne udgjør Proprietair-Gods, og i Senjen er

endnu meget usolgt beneficeret Gods. Heri kan

vistnok med Tiden ventes en Forandring til det

Bedre. I Carlsø og Lyngen er saaledes allerede

en Deel Proprietairgods efter Proprietair Hagens

Død gaaet over til Brugernes Eiendom og der fort-

sættes med Realisationen, ligesom det ogsaa med

Salget af det beneficerede Gods gaaer stadigen

.fremad.'

Først efter længere Tids Forløb vente at spore;

thi om end Lysten til Iordforbedringer kan ventes

-Oakt derved, at Jorden er gaaet over til Eiendom,

formindskes dog ofte Vedkommendes Evne til at

udføre disse, ved de ved Kjøbet overtagne Forplig-

telser. Hertil kommer at den Iordafgist, der ved

Salget af beneficeret Gods paahæftes samme, i

disse Egne stedse bliver en trykkende Byrde iFor-

hold til Eiendommenes Værdi, saaledes at det ikke

1er uden Exempel, at kjøbt beneficeret Gods er ble-

cvetliggende øde, fordi Vedkommende ei har seet

sig istand til at udrede Iordafgiften. Fremdeles

maa Landets ringe Befolkning og som Følge der-

af Mangel paasTjenestesolk antages at være til

zHinder for Jordbrugets Fremme. Endelig anfø-

Virkningerne heraf kan man imidlertid

ter man i Almindelighed Fiskerierne som en af de

væsentligste Hindringer for Jordbrugets Fremad-

skriden i disse Egne. Denne Formening antager

Amtet dog kun betingelsesviis at være rigtig. Ikke

at tale om, at et formindsker Søbrug ikke kunde

bevirke et forøget Jordbrug i de Egne, hvor cli-

matiske Forholde aldeles hindre det Sidste, anseer

man det yderst tvivlsomt, om en Indskrækningl

Fiskeribedriften selv i de for Jordbrug mere skik-

kede Egne vilde være til nogen særdeles Fordeel

for dette. Det maa nemlig bemærkes, at Iordei

endommene her i Almindelighed — enkelte Undta.

gelser kunne naturligviis ikke komme i Betragt

ning — ere saa indskrænkede, at de, selv dyrkede

paa den meest rationelle Maade, neppe vilde af-

give tarveligt Udkomme for en Familie i gode Aa

ringer end sige noget Overskud til Hjælp i indtræf-

fende Misvextaar. Det bliver altsaa nødvendigt

at drive en anden Syssel ved Siden af Jordbru:

get og som saadan frembyder sig da her naturligsl

Fiskeriet. Med jo mere Kraft og Indsigt dette

drives, jo mere forøges ogsaa Vedkommendes Ev

ner ioeconomisk Henseende til at forbedre sin Jord,

og det forøgede Antal Folk, som Fiskeriet sætter

ham istand til at holde, kommer ham godt til

Nytte ved Jordbruget i de Mellemtider, han kar

afsee til dette. Den, der driver Fiskeriet med min:

dre Kraft, kan ligesaalidt være borte derfra som

hiin, men Forskjellen er kun den, at han vender

tilbage medmindre Evner til at sørge for' sit Land:

brug. Det er derfor en Sætning, som man ofte

hører udtalt i Senjen ogsom ogsaa er gjengivet

i en Jndberetning fra en af Lensmændene sam,

mesteds, uat den dygtigste Jordbruger almindeligt

viis er den dristigste Fisker."

2. Lædrist.

Om Antallet as de almindelige Huusdyr vi

der ved de samtidig med sidste Folketælling indhei

tede Oplysninger haves saa fuldstændige Opgave

som Omstændighederne tillade. Amtet anseer og

saa disse Opgaver, med Undtagelse af Opgaven ove

Rensdyrenes Antal, paalideligere end Opgaven ove

Udsæden, da Vedkommende her have i de flest

Tilfælde selv kunnet tælle sig frem. DisseOpg

vers Rigtighed har Undertegnede ogsaa fundet b

styrket derved, at Almuen ved min Nærværelse

forskjellige Dele af Districtet har ført Anke ove

at deres Kreaturhold almindeligviis er sat for høi

idet man har anført det hele Antal Kreaturer, e

hver har holdt, uanseet at disse ikke kunne fre

fødes ved Gaardens Avling, et Beviis forøvri

paa det Standpunct, fra hvilket Almuen fremd

les opfatter Indhentelsen af deslige statistiske O
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lysninger. Hvad derimod angaaer Opgaverne over

Rensdyrenes Antal, da anseer Amtet samme alde-

les upaalidelige. Deels vide nemlig Finnerne ofte

ikke selv Tallet paa deres Reen, ligesom de i det

Hele ere temmelig usikre i deres Talangivelser,

deels have de en Fordom mod at angive og maa-

skee endog mod at undersøge Antallet af deres

Reen; det er dem nok, at Enhver kjender sine, og

spørger man efter Mængden af dem, kan man være

temmelig sikker paa et undvigende Svar. At Op-

gaverne vise et for ringe Antal, forekommer Am-

tet derfor mere end sandsynligt.

Til Helte-, Qvæg- og Faareracens Forædling

er intet Væsentligt foretaget i Løbet af de sidste

5 Aar. Hesteraten ansees i det Hele taget vel

skikket for Districtet og for det Brug, her hades

for samme; iSenjen findes der endog endeel smukke

skjønt ikke store Heste.

Qvæget staaer derimod i disse Egne meget

tilbage, hvilket dog antages mindre at maatte til-

skrives Racens oprindelige Slethed end den daar-

lige Maade, hvorpaa det om Vinteren fremfødes.

Overflødigheden paa de fleste Steder-af gode Som-

mergræsgange forleder Almuesmanden til at holde

et større Antal Qvæg end han for Vinteren kan

samle ordentligt Foder til. Indbjergningen af Hø,

der her i Almindelighed først kan paabegyndes fil-

dig paa Aaret, besværliggjøres nemlig i høi Grad

deels derved, at det ofte maa indsamles fra de

saakaldte Udslaatter og deels derved at Veirliget

i den sildige Aarstid hindrer dets Tørring. Qvæ-

get maa derfor den slorste Deel afVinteren fodres

eller, som det ret betegnende kaldes, adrages frem"

ved Hjælp af alskens Surrogater, saasom Birke-

riis,Fiskeaffald, Tare og Tang, Reenmos, hvilken dog

sjelden haves itilstrækkelig Mængde o. desl., og Føl-

gen heraf er atter, at den siørste Deel af Somme-

ren hengaaer før det atter tager Huld. At Under

disse Omstændigheder Anskaffelsen af en bedre

Qvægrace, hvilket paa enkelte Steder er forsøgt,

ikke vilde lede til noget bedre Resultat, synes rime-

ligt, idet man snarere maa antage, at de i Egnen

fødte og med Behandlingsmaaden vante Kreatu-

rer bedre maatte kunne Udholde denne Rygt end

de, der ere vante til en anden Pleie. Imidlertid

synes det dog som man ogsaa i denne Retning er

begyndt at gaae noget fremad og at idetmindste

enkelte af Almnen have begyndt at indsee, at færre

men vel fodrede Kreaturer give mere Afdræt end

flere og forsultede. Faareraten er den almindelige

norske, paa enkelte Steder med nogen Blanding

af engelske Faar. Ulden er sædvanligviis stt'id,

noget hvortil Climatet antages at bidrage. Kjø-

det sindes i Almindelighed bedre og mere velsma-

gende end i de sydligere Dele af Riget. De saa-

kaldte Udgangerfaar opnaae paa enkelte Steder en

næsten unaturlig Fedme. Foruden Faar holdes her

endeel Geder, hvis Skind er en ikke aldeles uvig-

tig Udsørselsartikkel. Mange Gedeskind forbruges

ogsaa i selve Districtet fornemmelig til Søklæder,

hvortil de ansees fortrinlig skikkede.

Til Engens Forbedring foretages Intet andet

end den før omtalte Gjødning og paa enkelte Ste-

der Anbringelse af Grøvter. Uagtet det vistnok

var ønskeligt om der især i den sidste Henseende

blev foretaget Mere, ansees det dog paa den an-

den Side tvivlsomt, om en fuldstændig Engedyrk-

ning her vilde svare til Hensigten. De kunstige

og mere frodige Græsvexter, saasom Kløver og Ti-

mothei fordre formeentlig, for at blive fuldkommen

tørre, et stadigere Høstveir end det hvorpaa her

kan gjøres Regning. Det mangler heller ikke paa

at den naturlige Eng her paa flere Steder staaer

meget frodig og Fodermangelen om Vinteren har

ofte ikke saa meget sin Grund i at der ikke sindes

Græs nok paa Marken som deri at Veirligt ikke

tillader eller Folkemængden ikke strækker tilat faae

det brugbart i Huus. Saltning af Foderet bru-

ges ikke almindelig af Almuen, skjønt endeel Hø

vistnok derved vilde blive mere skikket til Kreatur-

føde. Potetesgræsset anvendes kun til Foder paa

den Tid af Høsien, naar Poteterne optages, da

man ikke kjender nogen Maade at bevare det Vin-

teren over. Et Par Almuesmænd i Senjen ere

dog i Aar formaaede til at anstille Forsøg med

dets Redsaltning efter en offentlig bekjendtgjort

Maade. Hvis dette svarer til Hensigten, turde det

maaskee bevirke, at Flere toge efter.

Angaaende Forholdet mellem Eng- og Ager-

land drister Amtet sig af Mangel paa tilstrækkeli-

ge Oplysninger ikke engang tilnærmelsesviis at have

nogen Formening. Den eneste Veiledning til Be-

dømmelsen heraf, som Amtet veed at paapege, ere

de Oplysninger, som ved sidsie Folketælling ere er-

hvervede angaaende Størrelsen af Besætningen paa

den ene Side og Korn- og Potetesavlen paa den

anden.

Uagtet Fædriften i dette Amtsdistrict er en

vigtig Næringskilde og næsk Fiskeriet den vigtigste

afgiver den dog ikke det til Districtets Forsyning

fornødne afFedevarer. En temmelig betydelig Deel

Smør og Reenkjød indføres saaledes fornemmelig

til Byernes Forsyning fra hiin Side Grændsen og

Talg og Lys indføres i store Qvantiteter fra Rus-

land og de st”dsl'e tildeels fra Bergen. Behovet

afFedevarer vilde end mindre kunne afhjælpes gjen-

nem Fædriften, naar 1ikke Fiskerierne ogsaa i denne

Henseende bidroge Sit. Som bekjendt benytter

25"
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Almuesmanden megetFiskelever som Suul og Tran

brændes over hele Districtet mere end Lys og Olie.

3. Zitounæsem

Finmarkens Amtsdistrict mangler tilstrækkelig

Skov, medens Forbrttget af Brændsel her, om end

ikke paa Grund af Vinterens Strenghed, saa dog

formedelst dens Langvarighed, er større end andet-

steds. Dette vil vel stedse blive en af de væsent-

ligste Hindringer for nogen særdeles Forøgelse af

Folkemængden. Forholdet med Skovvæsenet synes

forøvrigt at være saa fnldstændig udviklet iden

af Finmarkens Amunandskab under 17de Marts

18451 afgivne nnderdanigste Indberetning, at Un-

dertegnede til Forebyggelse af Gjentagelse skal un-

derdanigst tillade sig dertil at henvise. Med Hen-

syn til den ofte paaankede Mishandling af Sko-

vene iAmtsdistrittet og disses deraf følgende Af-

tagen skal Undertegnede dog underdanigst tilføie,

at det antages, at der gi den. senere Tid ere truf-

ne Foranstaltninger, som forsaavidt Skovene ere

Statens Eiendom, ville bidrage til disses Fredning.

Saaledes lover man sig for Østfinmarkens Ved-

kommende megen Besparelse for Skoven i den Be-

stemmelse, hvorefter Vardøhnus Fæstning herefter

skal forsynes Med Steenkul til Brændsel. For Al-

tens Fogderies Vedkommende har Alntet udfærdi-

get endeel Regler sigtende til Skovenes Fredning,

hvilke tildeels ere gjorte gjældende for Hammerfest

og Øsifinmarkens Fogderier. Ved disse har man

gjort Adgangen tilat erholde Skovproducter ud- '

viste af Statens Skove betinget as at Formand-

skaberne deels directe deels indirecte ved dertil blandt

Almnen udvalgte Mænd føre Opsynet med Sko-

vene i Forening med de af det Offentlige ansatte

Skovopsynsmænd. Derhos har man til Forebyg-

gelse af den'Misbrng, at Bopladse begjærtes ud-

viste kun for at Vedkommende kunde faae Adgang

til at udhugge den derpaa voxende Skov, hvilket

angaves fornødent til Jordens Oprydning uden at

denne senere paafulgte, truffet den Foranstaltning,

at den Skov som findes paa deslige Bopladse,

forsaavidt dens Redhuggen ansees nødvendig, ud-

vises ogsaa til Andre end den, der har faaet Ud-

visning paa Iorden. Af disse Foranstaltninger

synes en mere almindelig Sands at være vakt for

Skovenes Conservation, idet Communalbestyrelserne

nu henføre disse til de Eiendomme, der staae Under de-

res Umiddelbare Control.. Hvad Statens Almin-

dingsskove ”iMonselven og Bardo angaaer„ da vil

Sammes Ret til disse for endeel blive Gjenstand

for Domstolenes Afgjørelse. Indtil en saadan er-

holdes har Amtet anmodet vedkommende Foged

om saa sparsomt, som Omstndighederne tillade det,

at meddele Udvisning til Hugst. Betræffende det

dermed i Forbindelse staaende Spørgsmaal, om

Staten bør bibeholde dens Eiendomsret over Sko-

vene i Finmarken og i Monselven, Bardo og en-

kelte andre Almindinger, da maa Amtet, idet man

forøvrigt erkjender Vægten af de Grunde, der an-

føres for det Modsatte, naar Spørgsmaalet be-

tragtes i dets Almindelighed, dog fremdeles være

af den Formening, at overveiende Grunde i disse

Egne tale for Bibeholdelse af en saadan Eiendoms-

ret. Med Hensyn til Monselven og Bardo har

Amtet i Skrivelse til Finants-Departementet af

22de Angnst f. A. søgt at udvikle, hvorledes disse

Egnes yderligere Bebyggelse og Opdyrkning gjør

det af Vigtighed, at Staten, ved at conservere sin

Eiendomsret til Skoven, sættes istand til for billi-

ge Priser at overlade Rybyggere fornødne Byg-

ningsmaterialier, og med Hensyn til Finmarken

har man under en Ideendvexling om Spørgsmaa-

let med Fogden iØstfinmarken iSkrivelse as 12te

April d. A. blandt Andet ytret følgende:

”Vil man dernæst betragte Sagen med Hen-

syn til den Gjenstand, som her nærmest er under

Behandling, da kan detvistnok ikke nægtes, at Ei-

endomsskov i Regelen behandles bedre end Al-

mindingsskov, men dette gjælder dog kun under

den Forudsætning, at det af andre Grunde in-

teresserer Eieren at bruge og beholde den Eien-

dom, hvortil Skoven hører. Tænker man sig deri-

mod det Tilfælde, at flere Aars mislige Fiskerier

bevirkede, at en Mand ikke længere fandt sit Ud-

komme paa sin hidtil eiende Gaard og derfor valgte

at forlade denne og kjøbe sig Grund i Nærheden

af bedre Fiskerier, da er det temmelig sandsynligt,

at netop den Ontstændighed, at Skoven var gaaet

over til at blive Eiendom vilde bevirke dens Øde-

læggelse, idet Intet var naturligere end at Eieren,

før han forlod den; vilde gjøre sig Skoven saa

nyttig som muligt. Skulde saadant forebygges,

befrygtes det, at man, selv efterat alt var gaaet

over til privat Eiendom, maatte bibeholde saa man-

ge Indskrænkninger i Eierens Dispositionsret, at

der lidet var vundet ved den siærkere begrændsede

Eiendotnssordeling."

Af det Anførte vil det være klart, at Skov-

drift i dette Amtsdistrict hverken kan eller bør være

nogen Næringsvei. I Skjærvø og tildeels Lyn-

gen og Bardo virkes dog endeel Tjære af Futu-

rødden Qvantiteten anslaaes til 4 à 500 Tønder,

der betales med 3 Spd. pr. Tønde. I Altens

anslaaes Tjæretilvirkningen til 50 à 100 Tønder.1

Fortiden Veed anvendes især iØstsinmarkenl

og fornemmelig i Vadsø samt tildeels ved Hav-

kanten Torv som Brændselsmaterial. I Hammer-
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fest benyttes endeel Steenkul, og ved de yderste

Dele af Kysten tillige Drivved.

Ifølge Indberetning fra Fogden i Senjen

og Tromsø er i Løbet af de sidste 5 Aar ingen

nye Sange opførte i Fogderiet; i Altens Fogderi

er der efter Fogdens Opgave 1 Bygdesaug, hvor-
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paa kun maa skjæres 35 Tylter Tømmer og i

Østfinmarken er der siden sidstesIndberetning nem-

lig i Aaret 1844 anlagt en Bygdesaug, ansat til

80 Tylters aarlig Skuur. Efter disse Oplysnin-

ger og Amtets forrige Indberetning meddeles

følgende

 

 

O p g a v e

over Sangbrugene i Finmarkens Amt.

Hvormange Mestere . Hvormange i de

Fogderi. Sangenes Antal. og Arbeidere derved Mein-Pen af det m- sidste 5 Aar

ansatte. virkede Product' oprettede.

Senjen og Tromsø. 21 ikke opgivet. 387 Tylters Skjørsel. -

Alten . . . . . 1 ”1 Mester4g Arbeidere. 35 do. do. -

Østsinmarken . 1 111 — 2 — 80 do. do. 1

23 502 do. do. 1  
4. Liskerirt.

Ide af Amtet før indgivneunderdanigste Ind-

beretninger er der meddelt fuldstændig Underret-

ning om de forskjellige Sorter Fiskerier, som dri-

ves i dette Amtsdistrict og af dets Indvaanere.

Da der i denne Henseende ingen Forandring er

foregaaet i de 5 Aar, som nærværende underda-

nigste Indberetning omhandlet, skal undertegnede

tillade sig dertil underdanigst at henvise.

Forsaavidt det overeensstemmende med Deres

Majestæts naadigste Resolution af 23 December

1839 paaligger Amtet:

3. at opgive det omtrentlige Qvantum af de for-'

skjellige Arter Fisk som i de 5 Aar er fanget

samt

1). hvor stor Deel af Fisken der tilberedes som

ordentlig Kjøbmandsvare og hvor meget der

kan antages at benyttes til eget Brug og til

Nabodistricternes Forsyning, skal Amtet til-

lade sig underdanigst at anføre Følgende:

Naar Opgaven over Ovantiten af den fan-

gede Fisk ikke skal støtte sig til et aldeles løst Skjøn,

der efter undertegnedes Formening er mere vild-

ledende end oplysende, da maatte man enten kun-

ne holde en nøiagtig Control medselve Fangsten

eller have paalidelig Oplysning om Qvantiteten

af den Fisk, der paa de forskjellige Maader er dis-

poneret. Til paa den første Maade at komme

til sit Resultat har lnan neppe noget andet Mid-

del end at søge Oplysning om Tiendens Beløb.

Men det Resultat, man paa denne Maade vilde

komme til, vilde være aldeles upaalideligt og der-

hos lidet oplysende. Fortiden at Tiendetagerne

defrauderes for en betydelig Deel af Tienden, vi-

se de Opgaver, man har over Tiendens Beløb,

centen fra vedkommende Præster eller gjennem Ud-

  
drag af Kirkeregnskaberne) i Regelen ikke Qvam

titeten af Tiendefiskery men kun dens Beløbi

Penge, og dette er høist forskjelligt, eftersom ved-

kommende Tiendetagere have seet sig istand til

mere eller mindre fordeelagtigt at realisere deres

Fisk. Derhos vise disse Opgaver over Tienden

oftest kun dens Retto-Beløb i Penge og de ere

saaledes ei engang skikkede til at give nogen Op-

lysning om Qvantiteten af den Fisk, hvoraf der

er svaret Tiende end sige den, hvoraf Tiende bur-

de have været svaret.

Man maatte altsaa snarere søge at komme

til Kundskab om Ovantiteten af den fangede Fisk

gjennem Undersøgelser om Qvantiteten af den Fisk,

som paa de forskjellige Maader er disponeret.

Idet Amtet underdanigst skal fremsætte de

Bemærkninger i denne Henseende, hvortil man

seer sig istand, maa man dog beklage, at de Un-

dersøgelser, man i denne Retning har kunnet an-

stille, ikke lede til noget fyldestgjørende Resultat.

Saameget turde imidlertid herved blive klart, at

man ved Hjælp af de Materialier, som haves,

ikke kan komme til nogen sikker Kundskab.

Den Fisk, som fanges iFinmarkens Amt

eller af dets Indvaanere iLofoten, disponeres

formeentlig paa følgende- Maader:

el. Endeel Fisk udføres gjennem Toldstederne enten

til andre Steder i Riget eller til Udlandet.

1). Endeel udføres fra Landdistrictet uden at kom-

me i Berørelse med Toldstederne til indenland-

ske Steder.

c. Endeel sælges under Makketiden til Russerne

og udføres af dem.

(1. Endeel sælges i Lofoten af Fiskere fra Sen-

jen og Tromsø og udføres directe fra Lofoten.

6. Endeel forbruges i selve Districtet.
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aä 6. Om Qvantiteten af den Fisk, som

udføres gjennem Toldstederne, haves nøiagtige

Opgaver i de fra Toldkamrene til Finants-Depar-

tementet indgivne Maanedsextracten Men blandt

den saaledes udførte Fisk er der endeel, om hvis

Størrelse Oplysning ei haves eller lettelig kan

haves, som ikke vedkommer dette Amtsdistrict, da

den er fisket af nordlandske Fiskere i Lofoten og

af dem bragt til Tromsø.

aal 1). Den Fisk der fra det egentlige Fin-

marken er ført til indenlandske Steder, hvilket

formentlig kun er skeet undtagelsesviis fra Ham-

merfest, antages at være anført iToldkammerets

Opgaver. Det samme antages paa Grund af

Lov om Medicinalafgiften af 20de Juli 1833 g 2

at være Tilfældet med den Fisk, som fra Trolnsø

Kjøbstad er udskibet til indenlandsk Sted. Om

Qvantiteten af den Fisk, der fra Landdistrictet i

Senjen og- Tromsø Fogderi udføres til indenrigske

Steder maatte derimod kunne erholdes Oplysning

i de Opgaver fra- vedkommende Toldkamre, der

sindes vedlagte de afFogden iSenjen og Tromsø

aarligen aflagte Regnskabet for Medicinalfondet.

Medicinalafgiften af denne Fisk, der kun er udski-

bet til Bergen og Trondhjem, sees af Regnskaberne

at have udgjort i Aarene 1841—1845 incl. 960

Spd. '79 ß., eller i Gjennemsnit 192 Spd. 16 ß.

aarlig. .

acl (3. At erholde nogen paalidelig Oplys-

ning om Qvantiteten af den Fisk, som rinder

Makketiden sælges til Russerne, anseer Amtet for

Tiden umuligt. Vel skulde Lodjeførerne anmelde

sig ved et af Toldstederne i Finmarken 'forinden

deres Afreise, men dette undlade de hyppigen,

ligesxm det selv hvor de anmelde sig, vil være

yderst vanskeligt at bestemme Qvantiteten af den

Fisk, der er nedsaltet iFartøier hvis Læstedræg-

tighed man ei engang i den Tidsrække, nærvæ-

rende underdanigste Indberetning angaaer, havde

Anledning til at kjende. Amtet har forsøgt ved

Hjælp af Kirkeregnskaberne i denne Henseende at

komme til et Resultat. I disse indtages nemlig

stedse den saakaldte Meeltiende eller Tiende af solgt

Fisk der er betalt med Meel, men fortiden de Be-

tænkeligheder, som i Almindelighed fremstille sig

mod at bygge nogen Beregning om Qvantummet

af den fangede Fisk paa Tienden, bliver enhver

Slutning fra Meeltienden til Qvantiteten af den

Fisk, der er solgt til Russerne, aldeles upaalide-

lig, af den Grund at der i Finmarken sælges

meget Fisk mod Meel til andre end Russer.

Den ved Kongelig naadigst Resolution af 3die

Februar 18442 nedsatte Commission har efter Op-

givender fra Toldkamrene ansat Qvantiteten af

den Saltfisk, der efter Gjennemsnit af de sidste

9 Aar aarlig fra Finmarken har været udført, til

92,322 Tønder. Men denne Opgave anseer Com-

misfionen selv af Grunde som foranført ikke fuld-

stændig.

acl (1. Om Qvantiteten af den Fisk, som

i Lofoten fanges af Indvaanere fra dette Amts-

district ogsælges i Lofoten saaledes at den ikke

kommer i Handelen fra Finmarkens Amt, anta-

ges det ikke at man kan erholde nogen Oplysning

undtagen gjennem Opgaver fra vedkommende Ti-

endetager, eller rettere Commissionair for Tiende-

tagerne, i Lofoten, hvis Optegnelser antages at

være af den Beskaffenhed, at de ogsaa herom give

Oplysning. Naar man til disse Opgaver lægger

en 20 a 25 pCt. formedelst Tiendesvig, vil man

formentlig temmelig nærme sig det Rigtige.

ærk 6. Hvad endelig angaaer Qvantiteten

af den Fisk, som forbruges i selve Districtet, da

kan naturligviis ethvert Skjøn desangaaende kun

blive yderst usikkert og tilnærmelsesviis. Dersom

Amtet havde været i Besiddelse af Resultaterne

af sidste Folketælling, skulde Man imidlertid efter

de Oplysninger, Man forøvrigt er iBesiddelse af-

forsøgtpaa at afgive et saadant Skjøn. Du maa

man indskrænke sig til følgende Bemærkninger,

som muligens kunne tjene til Veiledning.

Under de større Fiskerier er den almindelige

Kogning pr. Dag til ZMand 2 store Torsk væg-j

tig raa circa 10 Pd., der omtrent svarer til Zi

Pd. Tørfisk, eller Z- Pd. pr. Mand om Dagen.'

Til en saadan Kogning benyttes sædvanlig 6store

Lever, hvoraf der gaae 240 paa Tønden. I 10

Uger (den sædvanlige Tid, hvori Lofotfisket va-

rer) skulde der altsaa af 5 Mand forbruges 450

Stkr. Torskelever, men naar der tages Hensyn

tilat der ikke koges Lever de Dage, man ikke

kan komme paa Søen og erholde den frisk, turde

Antallet rettest ansættes til 360 Stkr. eller 131,7

Tønde Lever, der svarer til en Tønde Tran, eller

omtrent 23- Pot Tran pr. Mand om Dagen. Et

saa stort Forbrug kan paaregnes af hver voxen

Mand af Ninives-Classen i dette Amtsdistrict—

endeel Fjeldfinner undtagne—mindst i10 Uger af

Aaret; thi at endeel af Almneu kun søger enten

Vinter- eller Sommerfisketi Finmarken, der hvert(

især varer kortere Tid end 10 Uger, opveies fuld-

kommen derved at Mange søge baade Vinter- og

Sommerfisket iFinmarken. I disse 10 Uger bør

Fiskeforbruget af den hjemmeværende Deel af Al-

mnen derimod ikke komme i Betragtning.

For den øvrige Deel af Aaret antages det,

at man ikke vil fjerne sig saameget fra det San-

de ved at ansætte Fiskeforbruget som svarende til 
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17j— Bog Tørsisk pr. Individ af Almuesklassen,

Fjeldfinnerne iberegnede og Tranforbruget til 9

Potter pr. Individ. At der desuden bruges en

Deel Rogn som Føde bemærkes, udenat man dog

anseer dette af den Betydenhed at det kan kom-

me med i Betragtning.

Fortiden den Tran, der saaledes medgaaer til

Menneskeføde, kan det maaske antages, at der til

Brændsel forbruges aarlig i Gjennemsnit 40 Pot-

tertt) pr. Huusholdning i hele Amtsdistrictet.

Den Fisk, der forbruges til Kreaturføde, bør

derimod formentlig ikke komme i Betragtning,

naar Talen er om at søge at udfinderantummet

af den fangede Fisk, af hvor megen Vigtighed

den end er som Bidrag til Kreaturholdet. Deels

bruges nemlig dertil hovedsagelig Fiskehoveder

og andet Affald af Fiskerierne, som vilde gaae

aldeles spildt, naar det ikke paa denne Maade

brugtes, deels anvendes kun saadan Fisk, fornem-

melig Smaasei og Sild, som ikke kan anbringes

iHandelen. ”iaar Sild benyttes til Kreatur-

føde, vindes dog ogsaa deraf endeel Tran, som

kommer med i Overslaget over Fiskeriernes Ud-

bytte.

Det Anførte indeholder vistnok kun en Antyd-

ning af den Maade, paa hvilken man muligens

kunde komme til et Begreb, der nærmede stg det

Sande om Qantiteten af deni Finmarkens Amtsx

district fangede Fisk og hvad der af samme be-

nyttes som Kjøbmandsvare og til eget Brug. Til

nogen yderligere Bearbeidelse af det saaledes An-

tydede seer Amtet stg ikke istand, da man dertil

mangler de fornødne Materialier.

Imidlertid har man dog troet endnu at burde

meddele de Resultater, hvortil Amtsdistrictets Fog-

der ved deres Undersøgelser angaaende Qvantite-

ten as den fangede Fisk ere komne, idet man

dog efter det Ansørte troer ikke derover yderligere

at kunne yttre stg. '

Fogden i Senjen og Tromsø anslaaer, ef-

terat have bemærket, at han anseer det ugjørligt

endog blot tilnærmelsesviis at opgive Qvantummet

af den inden Districtet fangede Fisk, Qvantiteten

af den aarligen til Kjøbmandsvare tilvirkede saa-

ledes:

Rundfisk . . . . . . .

Sei . . . . . . . .

Rotskjær . . . . . . .

Titling .— . . . . . 10,000 —

Tran . . . . . . . . 8,000 Tdr.

Fogden i Alten, der støtter sin Opgave til

de aarligen afholdte Tiendeauctioner, med Bemærk-

ning, at man, forsaavidt Tiendesvig ei begaaes,

kan være sikker paa, at der ikke er fisket mere

til Handelsvare skikket Fisk end den Tiendeaun

tionerne vise, da deraf den Fisk, som kan anven-

des iHandel, ikke benyttes noget tilHuusbrug, —

opgiver Qvantiteten af den i de stdste 5 Aar fan-

gede og soijøbmandsvare solgte Fisk saaledes-

90,000 Vog.

15,000 —

Rotsksær, tilsammen for alle 5 Aar, 6,073 Bog 83 Pd., eller i Gjennemsnit aarlig, 1215 Vog.

Rundfisk . . . . . .

Klipfisk . . . . . . . . . .

Storsei .. . . . . .

Smaasei . . . . . . . . .

Raatorsk . . . . . . . .

8319

. 45,103

Naa Sei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9880

Naa Qveite . . . . . . . . 566

Naa Lange i . . . . . . . . 1312

Titling 360

Over Tilvirkningen af Tran er ingen Op-

gave meddelt.

Fogden iHammefest 4meddeler, ifølge Extract

afToldregnskaberny at deri de 5Aar fra 1841-

845 eri Gjennemsnit aarlig udført fra Ham-

fnerfestr

Tørfisk . . . . . . 59,798 Voger.

Klipsisk . . . . . . 3,755 -

Tran . . . . . . . 6,831 Tønder.

') Med Hensyn til dette Tranforerg maa det dog bemær-

kes, at cn betydelig Deel af den hertil medgaaende Le-

ver vindes ved saadant Hjemfiske, som kun finder Sted,

forsaavidt eget Brug udkræver samme.

. 28,241 —

7213 —

. 29,917 —

.5648—

18—..........1443—

8-1—..........5983—

16—..........664—

143-...........9021-

2231,-..........1976—

11313—..........113—

12—..........262--

10—..........72—

Hvalroshuder . . . . 222 Stkr.(Ud-

byttet af Spidsbergsfangsten.)

Trangrugge. . ·. . . 289 Tønder.

Hertil maa desuden efter Fogdeus Opgi-

vende komme: ”

1. hvad der af de Handlende fra Tromsø indkjø-

bes paa Fiskeværene og af Rordfarerne brin-

ges til Tromsø By (dette kommer dog med i

Beregningen fra Tromsø Fogderi.)

2. Den nedfaltede Fisk, som af de russiske Lodjer

bringes til Archangel. Næst at anføre Grun-

dene, formedelst hvilke derom ei kan haves paa-

4 0 . . . . . . 0 .
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lidelig Kundskab, opgiver han den Fisk; der ved

Hammerfest Toldsted er anmeldt til Udførsel, til

i Gjennemsnit i disse 5 Aar at have udgjort

aarlig 14480 Tønder. Fogden formener imid-

lertid, at man kommer detNette nærmere ved

at lægge den Opgave til Grund, som er med-

delt af den ved Kongelig Resolution af 3de Fe-

bruar 1844 nedsatte Commission, hvorefter Ud-

førselen af Saltfisk fra hele Finmarken skulde

udgjøre 93322 Tønder aarlig, hvoraf 33,- Part

antages at vedkomme Hammerfest Fogderi.

3.Hvad der af Fiskevarer har været benyttet til

Districtets egen Forsyning.

( Fogden i Østfinmarken ansætter Udbyttet af

Fiskeriet inden Fogderiet i Gjennemsnit aarlig i

de 5 Aar saaledes:

Torsk l(derunder indbefattet nogle mindre vigtige

Fiskearter)

raa . . 110,000 Vog. ellertørret27500Vog.

Seil raa . . 15,000 — -· -- 3750 -

Qveite (sælges

altid raa) 1450 -·'- — —

Tran . ., . . 700 Tønder

Hertil kommer Indbyggernes Forbrug aarlig

Raafisk af forskjellige Slags derunder indbefattet

Lax fra Tanaelv . . '. . 22000 Vog

Tran . . . . . . 4.50 Tdr.

Dette Overslag anseer dog Fogden, med Und-

tagelzse ,affor Tranens Vedkommende, hvoraf en-

deel kommer i Handelen fra de russiske Fiskere

paa den mnrmanske Kyst, for lavt, og støtter sin

Formening derom fornemmelig dertil, at Befolk-

ningen, hvis væsentligste Næringsvei er Fiskeriet,

ikke kunde leve af saa Lidet, som dette efter sor-

anstaaende Opgave vilde kaste af sig, selv om be-

hørigt Hensyn tages til Udbyttet af Fædriften og

Reenavlem

Med Hensyn til Fiskens Tilvirkningsmaade,

kunde der vistnok endnu være meget tilbage at

ønske. Men have end Fremskridtene i denne Hen-

seendeikke i den senere Tid været store,' synes dog

Opmærksomheden herpaa at være vakt fornem-

melig ved de i Tromsø og Hammerfest værende

Handelsforeninger, og der er Haab om at den

nærmeste Fremtid vil opvise mere. Som en ved

hine Corporalioners Bestræbelser indført Forbe-

dring kan nævnes, at Fiskerne i de stdste Aar

have almindelige-1 begyndt ved Fiskens Spærring

at anvende Torskegarns Traad, hvormed den sam-

menknyttes, istedetfor at man før fæstede Spær-

ren sammen med en Vidjeqvist, som drages gjen-

nem et i Fisken anbragt Insnit, fra hvilket let

Forraadnelse bevirkedes. Amtet har ogsaa det

Haab, at en større og strængere Control under Fin-

. . . . .
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markssiskerierne, hvorpaa disses Betydenhed i de

senere Aar har Krav, vil vise gavnlige Virkninger

med Hensyn til Tilvirkningsmaaden. I Østfin:

marken begyndte man i 1845 at tilvirke Klipfist

af Sei og det Tilvirkede havde et godtudseende.

Om Resultatet af Forsøget har man imidlertid

endnu ingen paalidelige Underretninger.

Hvad Fiskeredskaberne angaaer, da maa Al-

muen i de fidste Aar antages at være gaaet be-

tydelig fremad,—ikke fordi der i saa Henseende

er indført noget Ryt, men fordi Almuens ved de

gode Fiskerier forbedrede Kaar har sat den istand

til at forsyne stg med de Redskaber, som Erfaring

til enhver Tid og ethvert Sted har lært at være

de bedste. Efter kyndige Folks Formening lade

disse heller ikke meget tilbage at ønske. I den

Maade, hvorpaa Seien optages af Nodtet, vilde

det imidlertid efter Amtets Formening være øn-

skeligt, om der kunde indføres en Forandring.

Dette skeer nemlig nu ved den saakaldte Klep (Kex),

hvormed hver Sei hugges og kastes op i Baaden.

Fra det ved Kleppen gjorte Saar i Kjødet udvik-

ler der sig stedse en Art Forraadnelse, og her viser

altid Marken stg først. Denne OptagelseafNod-

ten kunde formeentlig lige saa let skee ved en Hov,

der føres af een Mand, og, naar den Var fyldt,

drages ved Hjælp af et Stykke Snøre op iVaa-

den af en ”anden Mand. Naar, hvorpaa man

agter at henlede Vedkommendes Opmærksomhed,

Prisen blev sat noget ringere for den Sei, der e

tagen af Nodten med Klep end for den, der tas

ges med Hov, vilde formeentlig Brugen af den

Sidste blive mere almindelig.

5. Bergværltsdrift

finder kun Sted i dette Amtsdistrict ved Alten

Kobberværk i Altens Fogderi, og ved Qvænangen

Gruberi Skjærvø Præstegjeld iSenjen og Troms

Fogderi.

Med Hensyn til Altens Kobberværk har Be-

siyreren af samme til Altens Foged yttret Følgende-

„Altens Kobberværks Bergvæt'ks-Drift hat

i de sidste 5 Aar været noget variabel og Kob-

berproductionen tillige sluctuerende, og efter et ikke

ubetydeligt Tab har Directionen i London beslut-

tet for det Første at indskrænke Værkets Udgiftet','

indtil et nyt Interessentskab er dannet med for.

øget Capital for at udvide de nuværende Forsøgs

arbeider ved de forskjellige Gruber, og efter ds

sidste Efterretninger kan man vente, at dette Pro

jectçvil snart blive istandbragt En Forening a

Qvænangens nylig anlagte Vergværk med A

tens Kobberværk har været foreslaaet og er n

under Ventilation, og da ved det sidste en ko
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”var og vel indrettet Smeltehytte til Malmens

Forædling er opbygget og Opførelsen af en Hyt-

Ie ved Qvænangen vil forvolde betydelige Omkost-

ninger, som ellers kunde anvendes til større For-

Jeel ved Grubernes Exploration, er denne Fore-

ning ligesaa ønskelig som den vil være gavnlig

for Districtet. Siden sidste Indberetning have

adskillige Experimenter været gjorte ved Malmens

Forædling saavel ved Vaskningen som ved Smelt-

ningen, ogi denne Hensigt have fiere tydske Stød-

hærder været opførte ved Pukværket, hvor de dri-

ves med Fordeel iForening med de Maskiner og

Indretninger, der allerede tilforn vare opførte ef-

ter den engelske Methode, og efter Sigende skal

hine være mere hensigtsmæssige for fiinslemmet

Malm, og denne for de grovere Arter. Ved Smel-

hytten have ogsaa betydelige Summer været an-

vendte for at sammenligne de forskjellige Smelte-

processer i Høi- og Flamovne, og Resultatet vi-

fer, at hvor gavnlige de første kunne være med

Trækul, ere alligevel de sidste mere fordeelagtige

med Steenkul paa Grund af at man derved er-

holder en bedre Skjørsteen med ligesaa reen Slag,

hvilket ogsaa har en betydelig Virkning paa de

paafølgende Processer især ved Sortkobbersmelt-

ningen og Raffination,

Kobberet er tilvirket fornemmelig i Plader

og Stænger og formedelst dets Seighed og andre

gode Egenskaber er det meget søgt og erholder

almindeligen høi Priis saavel paa de franske som

belgiske og tydske Markeder. Anmærkningsvær-

digt er det, at i de sidste 5 Aar ikke een Mand
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er omkommen ved Skud i Værkets Gruber.

Værkets fremtidige Udsigter have i den se-

nere Tid betydeligen forbedret sig og kunne nu

siges at være meget lovende. Dets aarlige Kob-

berproduction er noget aftaget, men dets ”Udgifter

ere indskrænkedeiForhold til dets Ressourcer, og,

omendskiønt de sidste neppe ville overstige det

Halve af hvad de ved sidste Indberetning beløbe sig

til, ere de alligevel forholdsviis anvendte til større

Fordeel for Arbeiderne paa Grund af det mindre

Udlæg for Opførelsen af en Mængde og kostbare

Indretninger-, som i hiin Periode fandtStedz føl-'

gelig er der større Pengecirculation blandt Arbei-

dernei Forhold til Værkets nuværende Udtæl-

linger. '

Efter de mange betydelige Udgifter, der nød-

vendigvis have medgaaet ved Fuldførelsen af saa-

mange kostbare ogøgavnlige Indretninger ved den-

ne Entreprise i en afsidesliggende, tyndt befolket

Egn, under utallige Vanskeligheder, som alene den

største Udholdenhed kunde overvinde, maae Eierne

fortjene den største Ros og enhver Understøttelse

og Lethed, som paa nogen Maade kan ydes dem,

for at kunne gjøre det Værk fordeelagtigt for

dem selv og til en varig Velsignelse for hele

Districtet."

En tabellarisk Oversigt over sammes Drift ved

Udgangen af 1845 vedlægges som Bilag No. 2.

Hertil skulde Amtet tillade sig utMM

tilføie, at en Extract afAltens Kobberværks Regn-

skabet for Aaret 1845, af hvilken man er i Be-

siddelse, giver følgende:

OvCrsign

 

 

 

Udgifter Production.

'jCommune-lld-s . ' .

Lønninget. Igftejzßkeersßnnjf Til Materialier. Summa-Udgift. Mask?'TluneLgel- KOTZMTIOJJM

kostninger.

33922 Sp. 60 ß.5154Sp.27ß. 14058 Sp. 54 ß.153135 Sp. 21 ß 1893,109. 105,997.

') Commnneudgifter ere nok en mindre heldig Oversættelse af det engelske: ”0001-0011 081161186848 hvorunder formeentlig er

indbefattet Hovedgaardens Huusholdnings-Udgifter.

Angaaende Productionen ved Qvænangens

4 Gruber da er samme i Opgaven for Altens Kobber-

sværks Vedkommende —al. Malm fra Qvænam

gen er nemlig forsmeltet i Alten — opgivet til

' 4-314 Skpd. Malm eller 378 Skpd. Kobber. Gru-

bernes Antal skal være 2 eller 3, hvorpaa haves

Muthing og desuden endeel Skjærp. Ved Vær-

ket har været sysselsat foruden en Opsynsmand

circa 50 Arbeidere. Forøvrigt henvises til hvad

der af Bestyreren for Altens Kobberværk er an-

ført ogsaa om Qvænangens Gruber.

6. Labrili- og Ludvstrianlæg

Af disse gives der foruden de før omhand-

lede Saugbrug saa at sige ingen i dette Amts

Landdistrict, og de locale Forholde synes heller

ikke hertil at opmuntre. Den tynde Befolkning,

Arbeidslønnens Kostbarhed og Vinterens Lang-

varighed vil vel i disse Egne stedse virke hemmen-

de paa al Fabrikdrift. En ved Talvigs Handels-

sied anlagt Sæbefabrik er omhandlet i Amtets

forrige underdanigste Indberetning. Efter Eierens

Opgivende er samme indrettet saalçßeey at circa
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120,000 Pd. Sæbe aarligen kan tilvirkes, men

asMangelpaa Talg, som man maa forsyne sig

med i Landet, samt tilstrækkelig Afsætning, arbei-

dSs der ikke længere end omtrent en Maaned aar-

lig, i hvilken Tid produceres cirka 10,000 Pd. guul

Stangsæb"e. I denne Arbeidstid ere kun 2Mand

beskjæftigede. Med Fabriken er forenet et Tran-

rasfinaderi, hvorved dog kun raffineres 10 a 20

Kalken, som benyttes til Sæbesabricationen, bræn-

des i Talvig, der skal være vel forsynet med Ma-

teriale hertil. I Talvig er ligeledes en Korn-

mølle og et Garveri.

7. Binæringer.

3. Huus flid. Denne staaer fremdeles paa

exixtçemmelig lavt Standpunct her i Districtet.

Forholdene synes ogsaa at føre dette med sig.

For den arbeidsføre mandlige Befolkning optage

Fiskerierne og -Tilberedelserne til disse den største

Deel af Aaret, og en stor Deel af den qvinde-

lige Befolknings Tid optages med Markarbeide

ogom Vinteren med Indsamling og Tilberedelse

af " de fornødne Surrogater for Kreaturføden.

Selv Almuesmandens daarlige og almindeligvis

meget indknebne Vaaninger turde lægge Hindrin-

ger i Veien for nogen særdeles Udvidelse af

Huussliden. Dog maa denne antagesi de sid-

sie5 Aar at have gjort Fremskridt især i Senjen

og Tromsø Fogderi, navnligen i Skjærvø,

Dyrø Thinglag samt i Monselven og Bardo,

hvor der ikke alene tilvirkes, hvad der for

eget Behov udfordres af Vadmel og Værken,

men hvorfra der ogsaa afhændes endeel til an-

dre Districttten Ogsaa af Lærred væves endeel

af kjøbt Garn, skjønt mindre almindeligt, da Lær-

red og Klaverdug kjøbes til saa billig Priis, at

Arbeidet ei svarer Regning. I de øvrige Distric-

ter— indskrænker den qvindelige Huusflid sig hoved-

fageligen til Vadmeltilvirkning, og skjønt der vel

kjøbes endeel grovt Klæde, sælges der dog ogsaa

endeel Vadmel til Fjeldfinnerne, fornemmelig til

deres Vintertælte. Mandfolkene befatte sig ho-

vedsagelig kun med Forsærdigelse og Istandsættelse

afderes Fiskeredskaber og Udbedring afderesBaade.

1). Skibs- og Baadbyggeri. Det før-

sie finder ikke Sted i Finmarkens Amts Landdi-

sirict, der mangler de hertil fornødne Materialier

og rimeligviis ogsaa kyndige Arbeidere. En i

Monselven bygget Slup er nok aldeles mislykket.

. Derimod bygges der i Senjen og Tromsø

Fogderi, i Alten, Porsanger og Varanger-Fjorden

en temmelig betydelig Deel Baade, dog ikke paa

meget nær tilstrækkeligt til Districtets Behov, da

Finmarkens Arn-t.

den største Deel især af de større Baade kjøbes

fra Helgelands og Saltens Fogderi, hvorfra de

kunne forskaffes -billigere.

(3. Iagt. Som Hovednæring drives Iag-

ten kun af enkelte Finner i Tromsø, Lyngen og

Skjærvø Thinglag og af en Finnefamilie paa Va-

rangerfjeldet iØstfinmarken. Derimod er den for

flere-en ikke uvigtig Binæring. Fortiden Fugle-

vildt fornemmelig Nyper skydes endeel Vildreen

og Harer samt af Rovdyr Bjørne, Ulve og især

Ierv (Vielfras). Af Ræve og Oddere fanges en

Deel, som dog kun afgive et ringe Bidrag til den

finmarkske Skindhandel. Dei Amtets forrige Ind-

beretning omhandlede, paa Sørøen udsatte Kor-s

ræve synes at have formeret sig, da de ialfald skal

have ødelagt de Harer, som før fandtes paa Øen.

Der vides imidlertid ikke endnu at være fanget

nogen af dem, skjønt Jagten i forrige Aar blev

frigivet. Til Tranø Præstegjeld hører et fredet

S'ælveide, hvis Udbytte ikke skal være aldeles ube-

tydeligt, ligesaa fanges endeel Sælhunde ved Ind-

løbet til Tanaelven iØstfinmarken. Af Hval har

Fangsien i ”de senere Aar været ubetydelig.

Forøvrigt antages Loven af4de August 1845

at ville i disse Egne bidrage meget til Udryddelse

asRovdyr. Især er der, siden samme emanerede,

fældet en Mængde Ierv. At der kan blive udbe-

talt en enkelt Skudpræmie for Rovdyr, fældede

af norske Undersaatter paa hiin Side Grændsen,

er vel rimeligt, men dog neppe stridende mod Lo-

vens Aand. Derimod kunde det nok være at be-

frygte”k at Enkelte paa Grund af Lovens ringe

Fordringer paa Beviis for at vedkommende Præ-'

tyeæsker selv har fældet Dyret, kunde speculere

a at opkjøbe russiske og svenske Ulveskind, for

her iLandet,-atæske Præmie for dem. Man har

derhos ogsaa anseet det nødvendigt, at den, der

æsker Præmie, fremsiiller et Par Mand, som kunne '

bevidne, at han har-fældetDyret. Finnerne kla-

ge ellers over, at de for at erholde Præmie for1

Bjørneskind maae lade et Par af Kløerne borttage,'

hvilket med Hensyn til det Brug, som her i Al-:

mindelighed haves for Bjørneskind (til Kraver,

paa hvilke Forlabberne med Kløerne paa hænge

ned over Brystet, eller til Slædesælde ligeledes

med Forlabber og Kløer paa), bevirker, at disse

tabe endeel af deres Værdi.

(1. Fragtfart og Landtransport. Atnogen

egentlig Fragtfart indenfor selve Districtets Grænd-

ser ikke kan sinde Sted, er en Følge deraf, at

enhver Indvaaner selv har Baade, paa hvilke han

fører sine Varer fra og til Kjøbstaden eller Han

delsstedet. Fragtfart finder saaledes for Landdi-

strictets Vedkommende kun Sted ved de saakaldte
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Jægter, hvorved Fiskeproducter fra Senjen og

Tromsø Fogderi føres til Bergen, og den derfor

vundne Valuta, forsaavidt den bestaaer i Varer,

paa Netour besørges tilbage. Denne Iægtefart

til Bergen vil dog udentvivl ophøre efterhaanden

som de dertil benyttede Fartøier blive ubrugelige.

Det er nemlig kun undtagelsesviis, at Almuen end-

nu staaer i Forbindelse med Bergen, og udenfor

Astafjords og Qvæfjords Thinglage vil der neppe

sindes andre end Handelsmændene, som drive Ber-

genshandel. Af 12 Fægter-, som nu høre hjem-

me i Senjen og Tromsø Fogderi, kan neppe det

halve Antal siges at gaae paa Fragt, da de øv-

rige tilhøre Handelsmænd, som dermed kun be-

sørge afskibet deres egne Varer.

Landtransport gives endnu mindre i dette

District, hvor ingen egentlige Landveie haves.

Den hele Landtransport indskrænker sig saaledes

til atider af Fjeldfinnerne med deres Reen føres

1 endeel Kjød og Smør til Alten, Qvænangen og

Skibotten, at der ved Altens og Qvænangens

Værker haves endeel Malmkjørsel, og at Finnerne

ved Tana-Elven bære Neisendes Bagage over Va-

ranger-Fjeldet. Hertil kan maaskee føies, at der

over enkelte Eider, f. Ex. Lyngseidet, af og til fø-

res en Baad og endeel Gods.

6. Handelen, der fra Almuens Side be-

staaer i Afsætning af deres Fiskeproducte,r, drives

i Landdistricterne enten directe med Kjøbstæderne

eller med Landhandlerne og i det egentlige Fin-

marken tilligemed Nusserne iMakketiden og med

de saakaldte Frihandlere især fra Trondhjem (cfr.

Lov om Handelen i Finmarken af 13de Septbr.

1830 g 7). Hertil kommer endnu en Omtuskning

mellem Almuen indbyrdes, idetFjeldfinnerne omsætte

deres Producter af Reenkjød og tildeels Skind til

Kystboerne mod Fiskevarer og Vadmel o. dl.

Handelsstedernes Antal er:

iSenxen og Tromsø Fogderi . . . 30

ijAlten...........15

i Hammerfest . . . . . . . . 7

i Østfinmarkens Fogderi . . . . . 10

Tilsammeu . . 0. 52-

Dette Antal er vistnok meget stort iForhold

til Disirictets Folkemængde, Det maa imidler-

tid bemærkes, at mange af disse Handelssteder

kun skylde de større Fiskerier i Finmarken og de

dertil søgende fremmede Fiskere deres Tilværelse,

og tildeels kun drives under Fiskerierne. Saale-

des er der f. Ex. i Hasvigs AnnexfdDdelnder

Loppen 5 Handelssteder, medens Ha elen med

Sognets egne Indvaanere Jppe vi eÖgive

een Handelsmand Udkommte At Landhand-

lerne,* med enkelte Undtagelser, ikke gaae frem-

20,8

ad og at Mange af dem endog tære paa Formue,

erhvervet i forrige Tider, er en Kjendsgjerning.

Dette turde dog mindre have sin Grund i det

for store Antal i og for stg selv, men maa sua-

rere tilskrives Udvidelsen af Kjøbstæderne, hvor-

hen den større Concurrence lokker den Deel af

Almuen, hvis Afsætnings-Producter ere saa man-

ge, at de kunne bære Udgifterne ved en længere

Reise. Spørges der, om nogen væsentligIndskrænk-

ning iHandelsstedernes Antal vilde være til For-

deel for Landdistricterne, eller endog i nogen mær-

kelig Grad bidrage til Kjøbstædernes Opkomst,

da formener Undertegnede, at dette Spørgsmaal

maa besvares benægtende. Fortiden at det er

let at godtgjøre, at Handelssteder, ved de større

og mere aarvisse Fiskevær ikke kunne undværes,

naar der tilstrækkelig skal sørges for disses For-

syning med Noerboder, Hjeldbrug etc., saa forme-

nes det, at selv ikke nogen særdeles Indskrænk-

ning i Antallet af de Handelsmænd, hvis Virk-

somhed hovedsagelig bestaaer i Handel med Ind-

vaanerne af den Egn, hvor de boe, vilde være

gavnlig. Det vil nemlig stedse blive Tilfældet,

at Udbyttet afFiskerierne for en Deel afAlmuen

især den, der meest beskjæftiger stg med Hjemfiske,

ikke vil være saa stort, at det lønner stg for dem

enten selv at tilvirke det til Handelsvarer eller

bringe det til den ofte fjærnt fraliggende Kjøb-

stad, medens Tilfredsstillelsen af de daglige For-

nødenheder kræver en hyppig Omsætning og feil-

slagne Fiskerier ofte Forskud. Begge disse Trang

tilfredsstilles ved Handelsmændene. Vilde man

tænke sig alle dette Slags Landhandlere ophævede,

vilde Følgen formentlig deels blive, at en betyde-

lig Deel af Fiskeriets Udbytte gik aldeles tabt,

deels og fornemmelig, at der blandt den mere vel-

staaende Deel af Almuen vilde danne sig en Mængde

mindre Handelsmænd, som tiltuskede sig de Øv-

riges Fiskeproducter, uden at imidlertid denne Næ-

ringsvei for hver Enkelt vilde være af den Vig-

tighed, at det interesserede ham eller satte ham

istand til under feilslagne Fiskerier, hvilket dog

fremdeles- blev hans egen Hovednæring, at gjøre

Forskud til de mere Trængende. Men denne unde-

blivelige og for Districterne vist ikke gavnlige Virk-

ning af Handelsstedernes aldeles Ophævelse vilde

rimeligviis om end i mindre Grad ogsaa følge af

nogen væsentlig Indskrænkning i deres Antal. For-

saavidt Handelsmændene ashænde de af Almuen

kjøbte Varer til Kjøbstæderne i dette Amtsdistrict

sg der atter forsyne stg med Handelsvarer, an-

sees denne Handelsmændenes Mellemkomst mere

gavnlig end skadelig for Kjøbstadhandelen. Vel

er der endnu endeel Handelsmænd, som afsætte

26-
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deres Fiskevarekr og atter forsyne sigmed andre

Varer i Bergen og Trondhjem, hvorved den en-

deligeKjøbmandsavance gaaer tabt for dette Amts

K'j-øbstæder. Denne Trafik, fornemmelig med Ber-

gen, drives imidlertid nu kun af etPar Uorden-

for Tromsø boende Handelsmænd og anta-

ges mere at grunde sigpga tilvante Forhol-

de, trufne Arrangements og indgangneForpligteb

ser- end paa Overbevisningen om, at den for Ved-

kommende selv er gavnligst, og vil saaledes sor-

mentlig efterhaanden ophøre. ”Handelsmændene i

den sydlige Deel af Senjen bringe derimod Mæng-

den-af deres Varer til Bergen og forsyne sig at-

ter derfra. Det ansees imidlertid meget tvivl-

somt, om det engang vilde være gavnligt for

Tromsø Kjøbmænd at ind-lade sig i en Concert-

rante med Bergenserne otn Handlen med det syd-

lige Senjen, ved hvilken disse dog stedse vilde

havepaasin Side Udgifterne for Tromsø Kjøb-

mænd af”den forøgede Fragt saavel afFisken som

af de Varer, der gives som Vederlag for denne.

Overhoved vilde Indskrænkning i Handelsmæm

denes Antal i Senjen neppe have nogen Indfly-

delse paa Tromsø Handel, da Almuen, saafremt

den fandt det fordeelagtigere for sig, nok vilde

vide uden Handelsmændenes Mellemkomst at faae

deres Fisk afskibet til Bergen. Hertil skal Am-

tet ”endnu tillade sig underdanigst at føie den Be-

mærkning, at de fleste Handelssieder idisse Egne

ere meget kostbare Eiendomme, der dog skylde

Handelsretten den største Deel af deres Værdi.

Under Erkjendelse af, atRettil at drive Landhaa-

del "aldrig bør gaae over til at blive et reelt Pri-

vilegium, formenesdet dog, at Statsstyrelsen hand-

ler rigtigt iat gaae frem med megen Varsomhed,

naar-Spørgsmaalet er omForanstaltninger, der

gribe saa forstyrrende ind i den private Mands

oeconomiske Forholde som Ophævelsen afHandels

ret paa Steder, hvor denne i et længere Tids-

Uuem har været benyttet

' Amtet har troet noget længere at burde op-

holde sig ved denne Materie, fordi Man efter

Sagens nøieste Overveielse ikke aldeles kan tiltrær

de den af Amtsembedets forrige Bestyrer i den

sidste afgivne ”underdanigste Jndberetning yttrede

Anskuelse om, attLandkræmmerierne iAlmindelig-

hed virkede skadeligt paa Almuen og derfor tildeels

burde indskrænkesz en Anskuelse som i den senere

Tid oftere høres gjentaget og som ogsaa gjenfin-

des i en as de til Amtet indkomne Beretninger.

Undertegnede kan nemlig efter det Anførte ikke

ansee disse Anskuelser som Resultater af Sagens

alsidige Overveielse. At der af Landhandlerier og

navnligen-as deres Ret til at udsælge Brænde-

viin kan opstaae og virkeligen har opstaaet Mis-

brug, er enKjendsgjerning,” paa hvilken der dog

maaske er lagt for megen Vægt, naar man af

den Grund vil erklære Landhandlerierne absolut

skadelige. Det maa derhos bemærkes, at ligesom

en saadan Net ikke tilkommer de, Handelsmænd,

hvis Bevillinger ere yngre end 1837, saaledes har

Amtet ogsaa sat det under Domstolens Afgjørel-

se, hvorvidt en Deel ældre Handelsmænd efter

deres Bevillingers Indhold ere i Besiddelse af Ret til

Brændevinssalg. Overhoved har man det Haab, at

en skarpere Control i Forbindelse med Tidsaandens

Krav vil ogsaa i denne Henseende, om ikke aldeles af-

værge, saa dog i høi Grad indskrænke Misbruget.

Om den særdeles Gavnlighed for Districtet

as den directe Handel mellem Almuen og Rus-

serne i Makketiden finder Amtet stg fuldkommen

overbeviist. Russerne bringe kun Nødvendigheds-

Varer og modtage som Valuta den Fisk, for hvil-

ken man i den Tid Handelen foregaaer neppe vil-

de have noget andet Brug. Undertegnede kan saa-

ledes ikke dele den Tvivl, der, ogsaa med specielt

Hensyn til Russehandelen, ”er yttret af den ved

Kongelig Resolution af 3de Februar 1844 nedsatte

Commission (see dens trykte Indstilling Pag. 6),

om ikke Almuen i detHele vilde være bedre tjent

med at Handelssorholdene iFinmarken vare ord-

nede som i det øvrige Land. Ophævelsen af Fri-

handelen med Russerne i Makketiden forudsætter

Muligheden af, atHandelsmændene skulde kunne

af Fiskeren modtage, til Handelsvare tilberede og

atter til Russerne afhænde al den Fisk somiMak-

ketiden fanges. Men denne Forudsætning forme-

nes ikke at være rigtig. Varernes Priis vilde

nemlig deels formedelst Kjøbmandsavancen, men

fornemmelig paa Grund af Tilberedningen og Trans-

porten, komme til langt at overstige deres Værdi,

og det formenes at kunne med temmelig Sikker-

hed statueres, at ingen Handel idetmindste ikke

af nogen Betydenhed vilde finde Sted mellem de

Handlende og Russerne med Fisk fanget i--Mak-

ketiden. Forholdet vilde derimod formentlig gan-

ske naturligt udvikle sig derhen, at den directe Handel

mellem Almuen og Russerne vedblev, kun med den

Forskjel, at Almuesmanden maatte betale en Recog-

nition til-Handelsmanden, for at Handelen kunde

foregaae i hans Ravn, saaledes som det nu hyppigen

skeer udenfor Makketiden.

Derimod ansees Gavnligheden af den Han-

del, som ved Loven af 13de September 1830 57

er tilstaaet de paa deres Hjemsteder handelsberetr

kigede norske Undersaatter mere tvivlsom. Foru-

den at Controllen mod at ikke andre end de tilladte

Varer sælges, er yderst vanskelig og i hine isole-
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rede Egne ofte umulig, har man udfundet saa mange

Midler til at eludere Lovens Bestemmelser at Mis-

brug selv under den skarpeste Control stedse ville

finde Sted.

Saaledes er det for kun at nævne et Exem-

pel temmelig almindeligt, at Handelen ikke foregaaer

i dens Navn, for hvis Regning den føres, men

derimod i en Andens, som kan ombyttes, naar han

engang et fældet for ulovlig Handel eller Bræn-

deviinssalg. HeraferFølgen, at sjeldent nogen bli-

ver anseet for Gjentagelse af disse Lovovertrædel-

fer, og Maleren for første Gangs Forseelse sinder Ved-

kommende, det svarer Regning at erlægge, naar han

derved, saaledes som de locale Forholde her føre det

med stg, kan tilkjøbe stg Adgang til i en længere

Tid at drive den mest uindskrænkede ulovlige Handel.

I Amtsdistrictet ere 3 Markedspladse, nemlig

i Skibotten i Lyngen, hvor der holdes 3 Marke-

der om Aaret, paa Elvebakken (nu ifølge Deres

Majestæts naadigste Resolution af 17de August 1844

paa Bosekop) i Alten, hvor der holdes 2 Marke-

der om Aaret og i Karlebotten, hvor der holdes

et Marked hver Høst. Søgningen til disse Marke-

der er ikke ubetydelig, og Omsætningen skeer for-

nemmelig med Fjeldfinnernes Producter og Fede-

varer fra svensk Lapland og Finland med Fiskern-

rer, Meel og Luxusvarer.

8. Amtsdiftrictetø Tilstand i Almindelighed.

Denne maa i det Hele taget ansees at være

gaaet betydelig fremad i de forløbne 5 Aar og

fornemmelig i de Par sidste af disse. Hertil har

især et jevnt Udbytte afFiskerierne, der i Alminde-

lighed have slaaet til paa et Sted, om de end paa

et andet ere mislykkede, høie Fiskepriser, lave Meel-

priser, og heldige Aaringer 'forJordbruget, iFore-

uing med Folkemængdens og som en Følge deraf

Confumtionens Tiltagen i Kjøbstæderne, bidraget.

Almuens forbedrede oeconomiske Tilstand spores dog

ikke faa meget i Formindskelfen af dens Passtva,

skjønt Gjelden til Handelsmanden og Kjøbmanden

vel er noget nedsat, som i Forøgelsen af dens Ac-

liva, hvilket sidste især viser sig iUdbedring af de-

res Huse og Bohave og fornemmelig i Anskaffel-

sen af slere og bedre Baade og Børnskab, Anta-

gelse af slere Folk og deslige. Det turde ogsaa

ligge iFiskeribedriftens Natur, at dens heldige Re-

sultater snarere vise sig paa denne end paa hiin

Maade, efterdi et godt Udbytte sporer Foretagel-

sesaanden og denne atter sætter nye Forskud iRe-

qvisition. Amtet skulde derfor ansee det som en

for disse Egne ret interessant statistisk Oplysning,

om der undereet med den almindelige Folketælling

kunde erholdes Opgaver over Antallet af Baade

eller anden Henseende.

og disses Slags og tildeels ”ogsaa'over'ideKrydset

ligere Fiskeredskaber. Man antagen-sat disse-Op-

gaver — som angaaende Gjenstande, der ligge"d'eè-"

res Erfaring nærmere, der affatte Opgaver-nes-

endog vilde blive paalideligere end flere af de unsr

dre, der søges samtidig med Folketællingen. "

Forsaavidt en Opgave over Fattigvæsenernes

Udgifter kan anfeesdsotn et Bidrag til at danne

stg et Begreb om Districternesoeconomiske Stilling;

har Amtet troet at burde hermed som Bilag N.

3levere en Opgave over Antallet af dem, der tiøt

deFattigunderstøttelse ved Udgangen af Aaret1841

og 1845 samt de respective Bidrags Størrelseå

Det vil deraf sees, at baade Antallet af de For-'

sørgede og Bidragets Størrelse i 1,845 var større

end i1841. Heraf formenes dog,Uat man ikke kati

drage nogen paalidelig Slutning hverken iden ene

I disse Egne, hvor Fart

tigforsørgelsen aldrig har været nogen særdeles tryke

kende Byrde, kan Forøgelse i Udgifterne lige fais

snart tyde hen paa bedre Kaar hos Yderste som

paa større Trang til Ydelfen.

De befalede Opgaver over thinglæste og aflæ-

steGJeldsbrevg afhændede faste Eiendomme samt

Executions- og Udpantningssorretninger vedlægges

som Bilag Nr. 4. Herved bemærkes dog, at faste

pigen gaae i Handel uden thinge

læste Adkomst-Documenter og at mange Gjeldsbre-

ve indfries uden at Vedkommende besørge deres

Aflæsning.

Aarslønnen er angivet i Senjen og Tromsø

Fogderi for en Tjenestedreng fra 12 til 40. Spdj

og for en Tjenestepige fra 6 til 18 Spd. Naar

kun de første Summergives, formenes dognogle

Naturalpræstationer at komme til. Daglønnen for

en Mandsperson er opgivet fra 24 til 60 ß. og

for en Qvindesperson fra 8 til 36 ß. tilligemed

Kost.

J Altens Fogderi er Aarslønnen for enDreng

opgivet til 205 40 Spd. og Daglønnen for en

Mandsperson paa egen Kost til 48 ß., med Til-

føiende, at Arbeids- og Tjenesteløn for Fruentim-

mer betales forholdsviis mindre.

I Hanimerfest Fogderi opgives en Drengs

Aarsløn til 25 à 40 Spd. og en Piges til 12 ià

16 Spd. Daglønnen for en Mandsperson til 36 ß;

og for et Fruentimmer til 24 ß.

I Østsinmarkens Fogderi er Aarslønnen for

en Tjenestedreng opgivet fra 20 til 50 Spd., for

en Pige fra 10 til 14 Spd. og Daglønnen for

en Mandsperson fra 40 til 60 ß. og for et Frit-

entimmer fra 32 til 48 ß. paa egen Kost. ”'

Mangel paa Tjenestefolk spores overaltog er eii

naturlig Følge deraf, at Indtagelsen af en selve
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Momsè Jihvilketzatterbevirker tidlige Ægteskaber. .

JMMstisteietex findes ,ingen: med Hsulredskab

fremkom-Pelis”Veiz med Undtagelse af den omtrent

zMnl1angeVei over Lyngseidet, som ogsaa først

tAarved Anbringelse af en Mængde Broer kan

ansees 1111 være b1even fremkommelig, og nogle Vei-

sidkkert Anen-32:2 ZOver Lidet mellem Trondenæs

og Qvæfjordblev-'zi 1845 paabegyndt Opatbeidelr

sen 61enVe1, der bliver noget over 121-. Miil lang

og som telHøsten1847 antages at ville blive fuld-

kommenfaibar med Hjnlredskab. Forøv1igt ar-

beidesx aar11gt neget paa Veiene1 Monselv og Bardo,

hvorved disse1alfald somRideveie blive noget mere

fremkommejtge 8llle Veie her iAmtsdistlictet ere

Udlagte sosmBygdeveie Om det mindre Hensigts

rnæssige her-1, hvad endeel af disse Veie angaaer,

ekr der allerede forlængst vakt Motion og er det

foemeentltg Hensyn hertil, som fornemmelig hidtil

hajr foranledtget, at saa at sige Intet et gjort ved

Veiene. Amtet forbeholder sigimidlertid herom

ottendkomme med nærmere underdanigt-i Indstilling.

Hvad angaaer de Veie, som knn om Vinte-

ren befares med Reen, da kan der formeentlig in-

xetVidere veddem være at foretage. Ligesomimid-

lert1d den erd Deres Majestæts naadigste Resolu-

t1nn ved Bidrag af Statscassen opførte Fjeldstne

Bed Poheevonta mellem Skibotten og Raimach vil

sbflive tilflyttet af en Rybygger i næste Maaned,

saaledes ere 2”F1'eldst'ner mellem Kantoteino og Al-

ten, 2 mellem Alten og Katajok og 1mellem Lep-

pejeevi og Kantokeino, samtlige deels allerede be-

boede deels bestemte til Beboelfe af Nybyggere —

opførte eller under Opførelse for Finmarkens Bræn-

.,dev11nsafg1fts Kasses Regning, hvorved et følelige

Savn for de Reisende i disse Egne antages at

ville blive afhjulpet.

» Af Bygdemagafner sindes der, efter at Al-

eensngdemagafn i 1842 og Qvæfjords Bygde-

magaisin 11845 ere bevilgede hævede, kun 2i dette

Amtsdtstrtct,nemlig Ibbestads Præstegjelds med en

Beholdning ved 1845 Aars Udgang af 101 Tønde

kaeppe Byg samt 25 Spd. 2 Ort 13 ß. i

Penge, og Trane Præstegjelds med en Beholdning

ved;1845 Aars Udgang af 388 Bog 18 Mærker

Byg samt 93 Spo. 4 Ort 3 ß. i Penge

, Af Sparebanker findes der i Landdistrictet

kuneen, nemlig Ibbestads der traadte i Virksom-

hed14de Angæst 1843 og hvis Capital efter 1845

AaesRegnskab beløbsig til 3,144 Spd., hvoraf .

IndretntngenZeiede 115 Spd. 2 Ort 22 ß.

; 7 Af private Btandesogzandre AssuranrexInde

eet-111119111-gives'-.iher-» ingen. "

Finmarkens Amt.

3. For Kjøbstædernes Vedkommende

(1. Troensø Kløbstad.

1. Ljandei.

Landdisiricternes Samhandel med Byerne iAl-

mindelighed er i det Foregaaende berørt. Da alle

de Fiskeprodncter, som fra Tromsø By adskilte-3,

erhverves ved Byens Samhandel med Landdistria

terne (l)vad der af selve Byens Indvaanere fiskes

og kommer iHandelerv er ikke betydeligt),saa vil

Opgaverne over udførte Fiskeprodncter fra Tromsø

omtrentlig vise Omfanget af Byens Samhandel

med Landdistricterne (derunder ogsaa indbefattet en

Deel af Rordlands Amt) i den Retning. Paa

den anden Side antages Indførselslisterne at give

den paalideligste Oversigt over Mængde og Arter

af de Varer, med hvilke Byen forsynet Landdi-

stricterne, naar man i det anførte Qvantnm gjør

et passende Afslag for Forbrnget i selve Byen og

tager Hensyn til, at Skindvarer ttdelnkkende benyt-

tes iHandelen med Russerne. Qvantiteten af de

Varer, som af Tromsø Handlende afsættes til Andre

end Landdistrictets (derunder ogsaa endeel af Nord-

lands Amts) og Byens Indvaanere, er nemlig ikke

betydelig. Ravnligen antages Afsætningen i

Tromsø til Russerne af andre end Fiske- og Skind-

varer ikke i de afvigte 5 Aar at have været af

nogen Betydenhed. Forøvrigt bestaaer Byens Sam-

handel med Landdistrictet i den førstes Forfyning

med Brænde og andre Træmaterialier, tildeels Hø

samt Kjød og Fedevarer.

Oversigt over Antallet af de Handelsberetti-

gede i Tromsø By er meddeelt i medfølgendeTa-

bel Nr. 5

2. Skibsfart.

Opgave over Antallet af Skippere, der have

Borgerskab til Tromsø, med Angivelse af, om de

i eller udenfor Byen have Bopæl, er indtaget i

den nys paaberaabte Tabel Bilag Nr. 5

3. Haandværksdriften

kan ikke antages at have gjort nogen væsentlige

Fremskridt siden Amtets sidste underdanigste Ind-

beretning. Imidlertid gives her i de fieste Pro-

fessioner duelige Arbeidere. Haandværksarbeide

er i Tromsø nvgçt kostbarere end i Landets syd-

ligere Byer, og de.00er vel den væsentligste Aar-

sag til, at endeel fremmed Haandværksarbeide, for-

nemmelig Menbler fra Hamborg og Skotøi fra

Rusland, indføres. Dog afsættes ogsaa endeel

Haandværksarbeide fra Tromsø til Landdistrictet,

fornemmelig Senjen.

Opgave over Antallet as Mestere, Svende
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og Drenge i enhver Profession er meddeelt i Ta-

bellen Bilag Nr. 5.

4. Mergværksdrift finder ikke Sted inøb-

staden.

5. Lak-tile- og cIndustrinnlæg Disse ind-

skrænke stg til:

3) et Trankogeri, hvori aarlig tilvirkes 7 à 800

Tønder Tran; forøvrigt koges Tranen paa fri

Mark.

b) en Cichorifabrik, hvori aarligen tilberedes 7 à

8000 Pd. Cichori, og ved hvilken beskjæftiges

1 voxen Mand og 4 Drenge. Den tilberedede

Cichori sælges for 9 ß. pr. Pd.

(3) en Reberbane, paa hvilken aarligen tilvirkes 300

à 500 Vog Tougværk af sorskjellige Slags og

ved hvilken stadigen beskjæftiges 7 Arbeidere.

Udsalgspriserne ere for Fiskesnøre (216 Favne)

1 Spd. 241 sj., for Tougværk af samfængtHamp

og mindre Tykkelse end tre Tommer 3333! Spd.

pr. Vog. Tykkere Tougværk eller Tougværk af

heglet Hamp leveres efter Accord.

Desuden fabrikeres i Byen en 2 à 300 Bd.

Chocolade, der sælges til 40 ß. pr. Pd.

' 6. Skibs- og Mundhuggeri finder ikke Sted

i Tromsø undtagen forsaavidt at et mindre Far-

tøi en enkelt Gang kan sættes paa Land og repa-

reres og at Byens Indvaanere tildeels selv repa-

rere deres Baade.

7. Llørdbrng finder heller ikke egentlig Sted

paa Kjøbstadens Grund. De ubebyggede Tomter

sammesteds benyttes deels til Havnegang, deels

til Engeslætter og, forsaavidt de ligge inde i selve

Byen, tildeels til Haver. Flere af Byens Ind-

vaanere have derimod Landsteder paa Øen, afgiv-

ne af Præstegaardens Grund.

8. Byens Tilstand i Almindelighed.

Naar det med Hensyn til Landdistrictet er an-

taget, at samme i de stdste 5 Aar er gaaet bety-

delig fremad, da er det tvivlsomt, om dette med

samme Sikkerhed kan siges om Tromsø By. At

Folkemængden er forøget endog i temmelig

Grad, sees af Resultaterne af stdste Folketæn

ling, og der kan ikke paavises nogen bestemt

Begivenhed, som tyder paa nxaen Tilbagegang i

oeconomisk Henseende. Det'i-.?"I."ages imidlertid at

Fordelen af de sidste Aars heldige Fiskerier for

Tromsø Handlende har været mere negativ end

positiv. Det er vistnok en Kjendsgjerning, at tem-

melig betydelige Partier Fiskevarer ere i de senere

Aar afskibede uden Fordeel, ja endog med temme-

ligt Tab, men derimod er det paa den anden Si-

de vist, at de Handlendes ndeskaaendeFordringer

hos Almuen, hvori-sen væsentlig ,Deel af deres

Activa bestaaer, ere blevne om sikke synderlig for-

mindskede saa dog meget sikrere formedelst-Almu-

ens forbedrede oeconomiske Kaar. Det turde

saaledes antages at de Handlendes Tabpaa Uds-

skibede Fiskeproducter, hvilke vel for-en Deelere

foranledigede ved overspendte Speculationer og de

ved en stigende Concurrence for høit-drevne-Indes

kjøbspriser, nogenlunde kunne ansees erstattede ved

den forøgede Værdi af deres udestaaendsesFordrsint

ger og vel maaskee for en DeelgvedAvancendpaæ

Varer, afhændede til Almuen.

Skindhandelen synes ikke i de senere Aar af

Qvinqvenniet at være bleven drevet med den For-I

deel som i de foregaaende; derimod antages Om-'

sætningen asNugmeel fornemmelig i1845 at-have

været fordeelagtig især for de Handlende, der ikke

have holdt for længe paa deres Beholdningerz

Overhoved synes det som Handelen røber Tendents

til atter at antage en mere stadig Gang. Ind-

kjøbspriserne paa Fiskevarer ere faldne betydeligt

og synes nu at være komne i et bedre Forhold

til de Priser, som i Udlandet kunne obtgineres.

Den lettere Adgang til Pantelaan, som Forslyt-

telsen af det Rordlandske Kirke- og Skolefonds

Midler og Bestyrelse til Tromsø By maaskee kan

bevirke, synes ogsaa at kunne have gavnlig Ind-

flydelse paa Handelsrørelsen,' og Foranstaltningerß

der ere yngre end det Tidsrum, nærværende-uns

derdanigste Indberetning omfatter, ville forhaa-

bentlig ved en forøget Pengecirculation giveHanè

delen et Opsving og enbedre Retning. At Tromsø

iHammerfest har en vægtig Rival, især med Hen-

syn til Finmarkshandelen, er naturligt og vistnok

særdeles gavnligt for Districtet. Statsstyrelsens

Sag bliver det formeentlig at sørge for, at den

mellem disse Byer existerende Concurrence kan sin-

de Sted rinder Forholde, saavidt Omstændigheder-

ne tillade det, lige for dem begge. At en af dem

ligger under i Concurrencen, vil ikke være gavn-

ligt for Staten og i høi Grad skadeligt for Di-

strictet.

I den hermed som Bilag Nr. 6 følgende Ta-

bel er meddeelt Oversigt over thinglæste Gjelds-

breve :c. '

Aarslønnen for en Tjenestekarl er fra 25'til

40 Spd. og sor en Tjenestepige fra 12 til 18 Spd.

Daglønnen for en Mandsperson 48 til 60 ß. og

for et Fruentimmer 36 ß., alt paa egen Kost.

Med Hensyn til Tromsø SparebanksVirb

somhed henvises underdanigst til den- hermed søl-

gende Jndberetning for Aaret 184.5 Bilag Nr. 61).



  
  Samhandeten mellemByenLegZLanddistrictetgjæl-

der1 detVæsentligeHammerfest Dog gaaer

1)er i Forhold enlangtbetydeligere Deel af de

mdførteVareratterndgjennem Samhandelen

medMasserne-,ogantagesdenne Vareafhændelse

athaveværet særdeles fordeelagtig for Byen.

Om Ovantiteten ogAtten af disse Varer haves

tagen nøiagtig Oplysntng, da Toldkammerne ikke

ere paalagteatmeddeleOpgaver over de udførte

Tranftvaretu2 I -

.4I'J'""'erfgt overAntallet af de Handelsberetti-

gede iHammerfester meddeelt 1 medfølgende Ta-

belBilagNr., .

2 Züibsfart

Af de 32 1 Hammerfest hjemmeherende Far-

tøierejre kun4byggede udenfor Norge og Sve-

rtge. Aarsagen til at Skibsfarten, forsaavidt den

drives med egne Skibe, er betydeligere iHammerr

fest end iTromsø, kan saaledes vistnok neppe for

nogenvæsentlig Deel søges deri, at der paa først-

nævnte Sted ei svares Naturalisationsafgift af

indførte fremmedeSkibe. Grunden maa maaskee sna-

rere ligge1denstørre Fartsom fra Hammerfest drives

paa Spidsbergenog til hvilken ikke vel kan bru-

lgesandre endegne Skibe. Opgave over Antal-

let afSkipperborgere findes i Bilag Nr. 7.

— 3. Ljanndværlisdttften maa ide sidste 5 Aar

iHammerfest antages at være gaaet fremad For-

øvrigt-gjælder herom i det Væsentligste hvad ved

Tromsø er,anført. Opgave over Haandværkernes

Antal m. V. findes i Bilag Nr. 7.

4. Bergværksdrift finder ikke Sted.

I 5. Labriid og Industri-Anlæg Over de

1 Byen værende Indretninger af dette Slags med-

deles Opgave i Tabellen Nr. 8. Den iTabellen

omhandledeKornmølles Virksomhed antages af ved-

kommende Byfoged at maatte standfe, naar de 1

naadigst Kundgjørelse om Afgifter paa Fartøier og

Varer, dateret 61e September 1845, indeholdte Stor-

Jthingsbestemmelfe sættes iUdøvelse for Finmarkens

Vedkommende.

 

6. Ziiibøbyggeri.

I Tabellen, Bilag Nr. 9, viser, atder i de for-

løbne5Aar ere byggede 10Fartøier med en Drægt

tighed af 183 Commercelæsten Mangel paa Træ-

materialier er den væsentligste Hindring for Skibs-

Ebyggeriets Fremme og denne Mangel bevirker og-

ssaa at Baadbyggeriet er ubetydeligt.

' seende.

FmMarkens ,.:A-mt.

7. Aare-brug finder ikke Sted paa Hammer-

fest Byes Grund. Nogle faa Maal forhen op-

brudt Land bruges fremdeles som Engeslaatte.

8. Tilstanden i Almindelighed.

Det kan vistnok med storre Sikkerhed antages

om Hammerfest end om Tromsø, at Byen i de

sidsteö Aar er gaaet fremad i oeconomifk Hen-

Hertil har vel fornemmeligen dens større

Nærhed ved de især i de senere Aar rige Finmarks-

fiskerier og dens fordeelagtigere Samhandel med

Russerne i Forbindelse med Toldlettelser bidraget.

At imidlertid ogsaa her i de senere Aar er lidt

temmelig betydelige Tab ved Affætning af Fiske-

producter, er temmelig vist.

Oplysning om Panteheftelser, Aflysninger og

Afhændelfer af faste Eiendomme findes i Tabellen

Bilag Nr. 10.

Aarslønnen er opgivet som for Landdistrictet,

nemlig for en Tjenestedreng 255140 Spd., for.

en Tjenestepige 12 à 16 Spd. og Daglønnen for

en Mandsperson til 36 ß. og for et Fruentimmer

24 ß. For denne Dagløn antages det dog ikke,

at Vedkommende arbeide paa egen Kost.

(2. Vardø Kjøbstad.

Om dette Steds Handel, Skibsfart, Haand-

værksdtift og Jordblng gjælder det samme for de

sidste 5Aar, som er anførti Amtets underdanigste

Indberetning af 17de Marts 184,1 kun at Han-:

delsmandens Virksomhed har udvidet fig. Stedets

Beboere slaae sig i det Hele taaleligt igjennem«

sse Skatteydendes Antal er 23. Opgave overs

thinglæste Gjeldsbreve m. V. findes i Tabellens

Bilag Nr. 41 1). Veien fra Kirken gjennem Byen

til Fæstningen er forbedret Aarslønnen er opgi-

vet for en Tjenestedreng til 165 25 Spd„ for

en Tjenestepige fra 8 til 12 Spd.; Daglønnen fra

32 til 60 ß. j

1). Vadgø Kjøbstady

1. Handel.

Om Omfanget af Byens Handel med Land-1

districte1, deri indbefattet de paa Byens Grundt

boende Fiskere, faaer man bedst Begreb af Toldel

rullerne. Alt hvad de Handlende kjøbe af Fiske.

varer bliver atter udført, da de Handlende og an-

dre udenfor Aluniesclassen selv fiske endog mer

end til Forbruget. Fortiden Fiskevarer indføre

af Almuen til Byen mindre Qvantiteter ameør

Reenkjød og Reenskind.

Detailhandlernes Antal er 14, med 6 Betjente

Derhos gives 1 Høker og 2 Værtshunsholdere

som tillige have Borgerskab som Kjøbmænd.
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2. Skibsfart.

Stedet har ingen Skipperborgere. Et Fartøi,

der har tilhørt en af Byens Handlende, har hid-

til været ført af en kjøbenhavnsk Skipper.

3. Haandværksdriften antages at være gaaet

noget frem, men staaer formeentlig endnu temmelig til-

bage. Ikke ubetydeligt Haandværksarbetde indfø-

res endnu til Byen. Der gives 1 Skrædder, 2

Snedkere, 1 Smed og 1 Bødker, alle udenBor-

gerskab og med Fiskeri til Binæringz desuden 1

Bager Uden Borgerskab og 1 Bødker med Bor-

gerskab. I Aar har der paa Stedet etableret sig

1 Skomager med 2 Svende.

4, 5 og 6. Fabrik- og Andustri Anlæg,

Bergværkødrift sathleibsy og Baadbnggerl gi-

ves ikke i Vadsø.

7. Fordi-raget er noget forbedret i de sidste

5 Aar, idet flere smaae Engestykker paa, Byens

Grund ere opdyrkede, medens dog endnu meget Hø

maa indføres fra Landet saavelsom Reenmofe. Ube-

tydeligt avles af Næver, Kgal rtvog Potetes.

8. Tilstanden i Almindelighed.

Byen antages i de sidsteöAar at være gaaet

fremad. Det ansees derimod ikke sandsynligt, at

den herefter vil kunne opnaae meget større Bety-

denhed. Imidlertid er det at haabe, at en bedre

Aand, ifær hos den arbeidende Classe, der nu, sam-

mensat fra forskjellige Kanter,-vist ikke udmærker

sig ved Sædelighed og Ædruelighed, ogsaa tør be-

virke heldige Resultater i oeconomisk Henseende.

Opgave over thinglæste Gjeldsbreve M. V. er

meddeelt i Tabellen Bilag Nr. 4 1). '

Aarslønnen opgives for en Tjenestekarl fra 25

til 30 Spd., for en Tjenestepige fra 10 til 14

Spd. og Daglønnen fra 32 til 48 ß.

Nærværende underdanigste Indberetning har'

Amtet ikke troet at burde vidtløftiggjøre ved en

mere generel Fremstilling af Forholdene i dette Amts-

district, selv forsaavidtdisse maatte være noget for-

skjellige fra Forholdene i det øvrige Rige. Deels

ere nemlig ”Bidrag hertil leverede i de af foregaa-

ende Amtmænd afgivne underdanigste Indberetnim

ger og i trykte Skrifter, og deels maa det anta-

ges, at den i de senere Aar stedfundne lettere og

sikrere Communication mellem det øvrige Rige og

Finmarkens Amt nu gjør deslige Meddelelser min-

dre nødvendige.

Heller ikke har Undertegnede tro-et at burde i

næraærende underdanigste Indberetning omhandle

de Foranstaltninger til ”Districtets Tarv, paa hvilke

man kunde ønske i Underdanighed at henlede Op-

mærksomheden. Deslige Gjeinstande udfordre for-

meentligen mere begrundet og detailleret Fremstilling

end den, hvortil man her har troet at findePlads.

Sluttelig tillader man sig underdanigst at til-

føie, at de Form.eninger, som i nærværende under-

danigste Indberetning ere udtalte, ikke udelukkende

ere Resultatet af Undertegnedes individuelle Ansku-

elser, men som ofrest først ere fremkomne efter gjen-

tagne Conferencer med Mænd, som man tiltroer

Sagkundskab.

Finmarkens Amt, Tromsø den 31te October 1846.

Underdanigst

Ham-is
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Opgave,

der viser Belobet af Understøttelse tilTænk-3211196 yd134ßf Fattigvæseneti Finmarkens Amt 1" Aarene

081

”Antallet af Fattig- Understøttelchs Belob
lemmer .

1841. 1845. 1841. 1845.

Spd. ß. Spd. ß.

 

11. Øst-Fiunlarkens Fogderi.

 

 

1. Vardo . . . . . . . . . . . . . . 6 13 32 37 112 116

2. Vadsø. . . . . . . . . . . 14 30 113 - 133 8

3. Lebesby og Kjollefjord . . . . . . . . se) 11 9 28 - 30 -

4 Taaen . . . . . . . . . . . . . 19 20 65 92 114 24

Tilsammen . . . . 50 72 239 9 390 28

13. Vest-Finn1arkens Fogderien

1.Kistra11d og Kjelvig . . . . . . . . . 18 14 40 60 54 48

21” Katajok . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . - 2 - - 12 -

3. Kautoketno . . . ' . 0 . . . . . . - - - - - -

4. Hammerfest . . . . . . . . . . . . 71 96 421 76 438 18

5. Akten Talvig. . . . . . . . . . . . 23 37 200 56 230 105

6. Hasvig. . . . . . . . . . . . . . 3 4 19 116 ca.14 -

7. Loppen . . . . .- . . . . . . . . . 12 15 54 30 38 80
 

 

 

Tilsammen . . . . 127 168 736 98 788 11.

(3. Senjen og Tromsø Fogderi.

      

1. Skjærvø . . . . . . . . . . . 13 16 26 - 79 -

2. Lyn en. . . . . 1. . . . . . . . - 19 37 55 96 103 44

3. Car so o Helgø . . . . . . . . ,. . 26 30 88 72 92 26

4. Tromsø andsogn . . . . . . . 49 53 342 100 387 22

5. Lcnvig, Hillesø og Monselv . . . . . . 22 24 141 24 , 123 114

6. Berg og Torsken . . . . . . . . . ") 8 8 47 - 47 -

7. Tranø og Dyrø . . . . . '. . . . . 2 30 135 101 331 78

8. Jbbestad . . . . . . . . . . . . . 34 35 145 74 145 5

9. Trondenæs . . . . . . . . . . . . 20 35 176 95 284 5

10. Sand . . . . . . '. . . . . . . . 12 7 40 80 23 84

11. Qvæfjod . . . . . . . . . . . . 16 19 51 60 107 40

Tilfammen . . . . . 241 294 11251 102. 1724 58.
 

') Vedkommer Aaret 1842.

") For 1841 mangler Opgave for Berg og Torfkem da Archivet er brændt.

 



over Jordbrugcne,

Tabellarifk Oversigt

Matriculskyld, samt forskjellig Slags Eiendom m. v. i Nordre Trondhjems Anltsdistrict.

 

 

 

  

 

  

   

 

 
 

 
 

 
 

  
      
 

Jordbrugenes Antal Mattic'1ilst7yldcn 1840 I Matticttl'sk:;"l—den 1'8"45

efter Cassabøgerne efter Skjøde og Pantepro- benyttet af bortfæstet eller benyttet af bortfæstet eller

District. 1845 tocollerne 1840" Eierne. bortleiet. Eierne. bortreist.

benytte- bortfæste- benytte- bortfæste-

de af de cller de af de eller Dlr. Ort ß.Dlr. Ort ß Dlr. Ort ß.Dlr. Ort ß.

Eierne. bortleiede. Eierne. bortleiede.

Størdalens Thinglag . . . . . . . . . . 402 173 426 210 1293 3 4 727 3 5 1338 - 13 683 - 20

Lexvigeus Thinglag . . . . . . . . . 87 70 80 80 160 3 21 212 4 4 166 1 19 207 1 6

Frosteus Thinglag . . . . . . . . . . . 126 15 118 22 368 1 14 79 2 4 389 - 2 58 3 16

Aasens Thiuglag . . ,. . . . . . . . . 100 14 96 18 308 2 3 67 - 1 315 1 8 60 - 20

Skogns Thin lag . . . . . . . . . . . 250 52 295 55 1144 4 16 384 1 4 1167 - 9 359 3 14

Værdalens Tsinglag . . . . . . . . . 19.1 144 230 156 1337 2 14 656 4 21 1337 1 19 654 3 3

Stør- Og Værdals Fogderi 1156 468-- 1245 541 4613 3 - 2128 - 15 4713 - 22 2023 3 7

Ytterøens Thinglag . . . . . . . . . 122 24 127 125 463 - 12 92 - 15: 491 4 23 63 1 4

aJnderesens Thinglag . . . . ,. . . 213 68 235 47 789 2 14 148 4 17 797 1 - 141 1 7

Sparboens Thinglag . . . . . . . . . 218 49 232 37 655 - 8 106 2 20 665 2 8 96 - 20

Stods Thinglag . . . . . . . . . . . 162 68 170 54 582 1 13 165 - 6 584 1 22 162 4 21

Snaasens Thinglag . . . . . . . .. . . 208 24 208 24 323 4 14 50 3 2 330 2 10 44 - 6

Bedstadens Thinglag . . . . . . . . . . 201 56 195 57 530 2 13 158 2 4 555 4 16 133 - 5

Inderøens Fogderi 1124 289 1167 244 3344 2 2 721 3 16 3425 2 7 ”640,3 15

Overhalds Thinglag . . . . . . . . . . 1510 187 253 115 506 2 233- 217 2 193 529 - 1031; 198 - 23.3

Fosnæs Thinglag . . . . . . 1. . . . . 209 58 480 2 - 120 1 7 503 3 11 96 4 20

Nærv, Kolvereids og Bindalens Thmglag . . . 222 291 207 311 350 3 1 409 - 5 377 2 9 382 - 21

Namdals Fogderi1 732 478 61691- 484 1337 3 z1746 4 73: 14101 63, 677 1 163,

Amtsdiftrictct . . . . . . . . .1 3012 1235 3081 1269 9295 3 25 359613 143 9548 4 113- 3341 3 143-11

12892-1—17 12890-3—2    

1
1
7
5



(Fortfættelse af Nr. 1).

 

 

 

  
 
 

 

 

  

   

   

  
  

    
 

 

 
 

 

   

 

 

 

  

 
  

  
 

   

  
 

 
               

Ø . - Af de matriculerede JordbrMZe ved 1840 Aars Udgang være:
. . Selv-3173903367 stzm be- Leilændings- eller Forpagtnxingsgodsb 1Drftrlct. Lyttedes af Etkrne” Statens. ' Kirkerne-3. Geistlighedens. offentlige Stiftelsers. Proprietafrgotzs:

Antal ; Skyldf Antal —S'k"yl51'—" —A"?1?(7l"" — Skyld. "'A't'ltal Skyld.—' Antal Skyld. Antal Skyld.' Frug. ;Dlr. Ort ß. Brug. Dlr. Ort ß' Brug. Dir. Ort ß. Brug. Dlr. Ort ß. Brug. Dlr. Ort ß.BrUg. Ole-Ort .ß.'Størdalcns Thin tag . . . . 426 '1293 3 4 3 21 2 1 37 98 - 1 45 273 - 16 2 8 2 16 123 326 2 19Lexvigcns Thinisz ag. . . . . 80 160 3 21 1 4 - 15 - - - - 7 28 - 3 1 2 3 18 71 177 4 16-Frostens Thlllg ag . . . . . 118 368 1 14 3 10 - 10 8 21 - 22 9 40 - 17 2 8 - 3 - - - -Aasens Thnylglag . . . . . 96 308 2 3 - - - - 2 15 1 23 8 37 2 14 1 3 2 1 7 10 3 11Skogns Thmçlag . . . . . 295 Z1144 4 16 2 30 - 4 6 29 4 8 32 171 1 2 8 52 2 - fl7 100 3 14Værdalens Tßinglag . . . . 230 31337 2 14 2- 26 1 22 101 38 4 19 43 235 1 11: 3 —15M4— 7, Ö98- 340 2 5— Støt- og Vætdals Fogderi 1245 4613 3 - 11 92 4 63 "20"""2"""1" 144 785 1 20 ”17" '90 4 21 306 956 1 17

Ftterøens Thiyglag. . . . . 127 463 - 12 1 - 3 22 4 10 4 6 14 62 3 23 - - - - 6 17 3 12nderøens Thtxlglag . . . . 235 789 2 14 - - - - 5 12 4 2 36" 119 3 3 5 1 - 1 1 2 1 15Sparboenoj Thmglag . . . . 232 655 - 8 1 - 1 23 - - - - 21 69 3 13 2 6 3 8 13 29 4 -Stods Thmçflag . . . . . . 170 582 1 13 1 - - 18 11 27 4 7 29 100 3 22 -- - - - 13 36 1 7SnaascnsT luglaij . . . . .. 208 323 4 14 - - - - 2 4 1 8 20 42 4 16 - - - - 2 3 1 16Bedftadens Thmg ag . 195 530 2 13 - - - - 6 12 3 - 25 78 3 20 - - - - 26 67 - 8
Inderøens Fogderi 116-7-MZL 3 1 1 15 28 68 3 5 145 474 3 1 — 7 20 3 9 61 156 2 10

Overhalds Thitlglag . . . . 253 506 2 23313 - - 66 109 1 23 23 59 2 4 28 - 26 48 3 16013
Foesuæs Thlnglag . . . . . 209 48042 - 4- , - 15 27 - 16 18 49 2 1 - - - 25 43 3 14Nærv, Kolvcrcids og Bindalens 3
Thmglag. . . . . . . . 207350 3 1 -x - - - 16 22 - 8 60 95 2 9 - - - - 235 291 212— Natndals Fongj ”669 ,13"37,3 z—:"", - - - —97 158 2 23 101 204 1 14 - - - 286 383 418,33Amtsdiftrictct . . . . . . 3081 39295 3 231x 14 ! 93 1 19 188 371-30 3 5 ' 390 1464 1 11 24 111 3 6 653 1496 3 21.-3- 

3
1
3



(Fortfættelsc af Nr. 1).

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
   

 
            

J Tidsrummet fra 1ste Januar 1841 til 31te—5ccember 1845 er overgaaet fra

. . Selveiengods til Lei- 1 Leilændings- eller Forpagtningsgods til Selveicrgods.

Dtstttct0 !ændmgsgods” Staten-3. Kirkerne-8. Geistlighedens., offentlige Stiftelscrsx Proprietair.

Antal Skyld. Antal Skyld. Antal Skyld. Antal Skyld. § Antal Skyld. Antal Skyld.
, Brug Dlr. Ort ß. Brug. Dlr. Ort ß. Brug. Dlr. Ortß Brug. Dlr. Ort ß. Brug. Dlr. Ort ß. Brug. Dlr. Ort ß.

Størdalens Thinglag . . . . - - - - 1 - 1 5 - - - - 9 27 2 13 1 4 - 16 4 12 2 23
Lexvigcns Thinglag. . . . . - - - - - - - - - - - - 1 1 4 22 - - - - 1 3 3 -
Frostens Thinglag . . 4 . . - - - - 1 - - 15 - - 8- 7 5 17 4 20 1 2 3 1 - - - -
Aasens Thinglag. . : . . - - - - - - - - - - - - 3 6 4 5 - - - - - - - -
Skogns Thin lag . . . . . - - - - - - - - - - - - 1 9 1 18 1 4 3 19 1 10 2 1
Vætdalens T inglag . . . . - - - - - - - - 1 2 1 18 - ) - - - - - -- - - f- - -

Stør- og Værdals Fogderi - - - - 2 - 1 20 ' 1 2 1 18 19 63 3 6 3- 11 2 12 6 26 3 -

Yttetøens Thinglag. . - - - - - - - - - - - - 4 20 2 8 - - - - 4 2 3
ndctøens Thinglag . 1 5 3 17 - - - - - - - - 2 12 4 9 1 - 2- 18 - - - -

Sparbers Thinglag . . - - - - - - - - - - - - 1 2 4 10 1 3 1 16 2 4 - 22
Stods Thinglag . , . . . - - - - - - - - - - - - 1 . 2 - 9 - - - - - - - -
Snaasens Thiuglag . . . . . - - - - 3 1 4 1 - - - - 3 6 2 20 - - - - - - - -
Bedstadens Thmglag . . . -. - - - - - - - - - - - - 8 25 2 3 - - - - - - - -

Inden-Zeus Fogderi 1 5 3 17 3 1 4 1 - - - - 194 70 1 11 2 3 4 10 6 12 3 1

Overhalds Thinglag . . . - - - - 2 - 1 1 1 17 7 13 - 1 - - - - 4 7 - 16
Foesnæs Thinglag . . . . . - - - - - - - 6 13 1 6 1 2 1 9 - - - - 5 7 3 20
Næve-, Kolvereids og Bindalens

Thinglag . . . . . . 1 1 1 8 - - - - 1 - 1 22 5 6 2 5 - - - - 11 21 1 13

Natndals Fogderi 1 1 1 8 2 1 - 1 i 8 14 4 21" 13 21 3 15 - - - - 20 36 1 1

Amtsdiftrictet . . . . 2 7 - 1 7 3 - 22 ! 9 17 1 15 51 1155 3 8 5 t 15 1 22 1 32 75 2 2

8
7
3



(Fortsættelfe af Nr. 1).

Af de matriculerede Jordbruçfkulde faaledes ved 1845 Aars Udgang være:
 

 

 
 

 

N
J

 
 

  

 
 

 
 

   

         

. . Selveiergods,sxnn be- 33 Leilændings- eller Forpagtningsgods.

Dtsittcto nyms afE1erne' Statens. Kirkerne-8. q1 Geistlighedens. · offentlige Stiftelsers. Proprietair. „

Antal Skyld. 1 Antal Skyld. Antal Skylld Antal Skyld. Antal Skyld. Antal Skyld.

Brug. Dlr. Ort ß.1-Brug. Dlr. Ort ß Brug. Dlr. Ort ß Brug. Dlr. Ort ß. Brug. Dlr. Ort ß Brug. Dlr. Ort ß.

Størdalens Thinlglag . .- . . 441 1338 - 13' 2 21 - 20 37 98 - 1 36 245 3 3 1 4 2 - 119 313 4:20

Lexvigens Thinglag. . . . . 82 166 1 19 1 4 - 15 - - - - 6 26 - 5 1 2 3 8 70 174 1 16

Froftens Thinglag . . . . . 125 389 - 2 2 9 4 19 8 21 - 22 4 22 - 22 1 5 2 2 - - - -

Aasens Thinglag. . . . . . 99 3315 1 8 - - - - 2 15 1 23 5 30 3 9 1 3 2 1 7 10 3 11

Skogns Thinglag . . . . . 298 1167 - 9 3 2 30 - 4 6 29 4 8 31 161 4 8 7 47 3 5 6 90 1 13

Vætdalens Thinglag. . 231 1337 1 19 2 26 1 22 9 36 3 1 43 235 1 16 3 15 4 7 98 340 2 5

Stør- 0g Værdalg Fogderi 1276 4713 - 22 1 ' 9 91 3 8 62 201 - 7 125 3721 3 14 —14 79 2 9 300 929 3 17

Ytterøens Thinglag. . . . . 135 491 4 23 1 - 3 22 4 10 4 6 10 42 1 15 - - - - 2 931 9

Inderøens Thinglag . . . . 237 797 1 - - - - - 5 - 12 4 22 34 106 3 18 4 13 ' 7 2 8 - 8

Sparboens Thinglag . . . . 236 665 2 8 1 - 1 23 - - - - 20 66 4 3 1 3 1 16 11 25 3 2

Stods Th1nglag. . . . . . 171 584 1 22 1 - - 18 11 3 27 4 7 28 98 l3 13 - - - - 13 36 1 7

Snaascns Thinglag. . . . . 211 330 2 10 - - - - 2 4 1 18 17 36 1 20 - - - - 2 3 1 16

Bedstadcns Thinglag . . . . 203 555 4 16 (1) - - (4) 6 12 3 - 4 17 — 53 1 17 - - - - 26 67 - 8

Inde-Mens Fogderi 1193 3425 2 7 1 4 1 1 19 28 68 3 5 1 126 404 1 14 5 16 3 23 56 149 3 21

Overhalds Thmglag . . . . 267 529 -10.311(14) (3 - 15) 63 107 - 5 16 46 2 3 - - - - 22 41 3 .'

Foesnæs Thinglag . 221 503 311 1 - - - - 9 13 4 10 17 47 - 16 - - - - 20 35 4 182

Nærv, Klovercidsg og Bindalens ' )

Thmglag . . . . - 223- 377 2 91 - - - - 15 21 3 10 455 89 - 4 - - - - 225 271 2 7

Namdals Fogderi1 711 1410 1 613 14 3 - 15 87 142 3 1 88 182 2 23 - - - - 267 349 - 13

Amtsdistrictct. . . . . .1 3180 9548 4 11313127 „ 96 - 18 177 , 412 1 13 339 1308 3 3 19 96 1 8 . 623 1428 1 204:3    



(Fortfættelse af Nr. 1).

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  

 

 

     

  
 

 

  

   

 
  

 

 
  
  

 
 

 

  
 

 

 

                

Jordbrugs Au- Brng hvorvidt
Bchcftede med Af Almin-

tal 1845 uds,kiftcde. II Huusmænd' Føderaad ere dingcr eie-

D. i t efter Skjøde—o-g Ved 18409fra 1811 fyJZcfter Opgave 1840efterOpgave1845 Tilgang. Afgang. Brug des

. tstt c . Panteprotocoll. Zlars Udg. 7184-5 II Uden Uden Uden , uden af Lei-

benytte- bortfæste 512322353 leTZlULZJLZZ smed Jord, cvmed Jord, cVmed Jord, Jæd Jord, af Selv- Hæn: af Sta- af Pri-

cxieerjç dcljlièßcèkt Fællesskab skiftede. :- I Cord. mörjlxxet Cord. mHtåueth Cord. mHtåueFet tCord. mHTLsgeteærgodC 21315366- ten. vate.

Støtdalens Thinglag . -441 195 562 6 - 945 9 995 236 50 227 - - 281 34 5 2

Lexvigens Thin lag 82 78 7:2 4 - 158 7 189 14 31 7 - - 47 16 - 1

Frostens Thing ag. 125 15 3 3: 2 - 225 22 250 16 25 - ..- 6 49 9 - 1

Aasens Thinglag 99 15 IX- 2 - 110 8 113 11 3 3 - - » 60 9 - 3

Skogns Thinqlag . . 298 52 ? 33 2 - 350 - 442 34 92 34 - - 119 10 4 2

Vætdalens Tyinglag . 231 155 3 — 4 1 411 48 458 161 47 113 - - 110 36 9 3—

Støt- og Værdals ' II —
—

Fogderi 1276 510 8:2 I 20 1 2199 94 2447 472 248 384 - 6 666 114 18 12

”II-4
"

Ftterøens Thinglag . 135 17 75:83 - - 149 36 305 49 156 13 -- - 61- 85 3 -

nderøens Thinglag . 237 45 5257(3) - - 436 72 407 103 - 31 29 - 165 11 1 -

Sparboens Thinglag . 236 ' 33 "! 9 — - - 351 41 321 132 - 91 30 - 175 9 5 -

Stods Thinglag . . 171 53 FÆJ - - 257 6 543 6 286 - - - 204 18 1 2

Snaasens Thinglag . 211 21 ZZZ - - ikke op givet. 255 75 255 75 - - 128 3 7 -

Bedstadens Thinglag . 203 50 Is "- - - 333 23 358 14 25 - - 9 196 12 6 2

Inderøerrs Fogderi 1193 ' 219 ”32ij - - 1526 178 2189 —379 ' 723 210 59 9 929 58- 23 4

8324 ' 663 201

8255

Overhalds Thinglag . 267 115 - 7 30 - 141 46 196 49 55 3 - -. 260 44 -

Foesnæs Thinglag. . 221 46 333" 48 1 262 17 290 30 28 13 - - 192 36 - -

Nær-31, Kolvereids og 303 '

Bindalens Thinglag 223 295 3 «- 44M 4 221 77 282 241 61" 164 - - 113 52 1 - ,

Namdals Fogderi 711 456 S 122.3 5 624 140 768 320 144 180 - - 565 132 8 -

Amtsdistrictet . . 3180 1185 F. 142 1 6 4349 412 5404 1171 1114 774 59 15 2160 304 49 16

1 1 1055 759

9
1
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(Fortsættelse af Nr. ”1).

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  
 

     

Ved 1840 ' , ' Ved 1845

Aars Ø1)12dgtang I G1eunemsnit Aars9)1?1dtgczng

Diftrict. thskylßeI affældtz sotøgct. ' Ilskdejjç ' Anmærkninger.

Dlr. Ort ß.Dlr. Ort ß.Dlr. Ort ß.Dlt. Ort ß.

FtørdalensTFhinlglag . . ” . . . 2333 ; 21) - - - - - - 3031 1 9 —

exvigrns ,in ag '- ' ' ' ' ' - - - - ”"' 373 3 1 Forsaavidt den opgivne Skyld ikke stemmer med Totalsummen
Frostens Thmg ag ' - - ' ' 447 3 18 - - ”" I I I 447 3 18 iOpgaven for 1840, bemærkes, at her er fratrukket de i den trykte
Aal-ens Thtktglag - - ' ' ' 375 3 4 ; ; 23 , ' : 375 2 4 Matricul an ivneruBrøkskillingen Naar Brugene opgives forskjel-

Skogns Thmßxag ! ' ' ' ' 1529 - 20 2 13 - - : 1526 3 23 ligt i Casse øget og Pantehøger maa Amtmanden henholde fig

Vætdalens T mglag - - ' ' . 1994 2 11 2 - , - ' 991 4 23 ti foregaaende Opgave, med Tilkoiendy at han ikke med Sikker-

Støt- Og Værd-118 Fogdetl 6741 3 15 4 4 '10 - - - 6736 4 5shed tør antage Opgaven af de forskjellige Slags Gods at være

- —— aldeles nøiagtig. Forandringen i Matriculskylden i Ytterøens og

ttewens Thinglag . . . , 555 1 3 - - -' - - 37. 555 '1 3 Juderøens Thinglagc hidrører fra, at denne Inddeling nu svarer

ndetøens Thinglag , . . . . 938 2 7 1-- - - - - - 938 2 7 til Præstegjelde11e. Frostens og Aafens Thingla e udgjøre til-

Sparboens Thinglag . . . . . 761 3 4 - - - - - - 761 3 4 fammcn Frostens Præstegjeld, hvis Matriculskyld saaledes Udgjør

Stods Thinglag. . . . . . . 747 1 19 - - - - - - 747 1 191823 Dlr0 22 ß0 , , ,

Snaafens Thinglag . . . . 374 2 16 - - - - - - 1 374 2 16 Bed den fbesixemte Forandring af Thinglagene 1NamdalsFog-

Bedstadens Thinglag . . . . , 688 4 17 - - - .- - 4 688 4 21 deri vll Øjèiatröulskyxdenhhllrie: 3474 Dl 3 O t 19 ß

„ . . . „ - - - - - — —:—.—. or rong T mg ag r. r .
Inderoens àogderl 4066 - 18 4 4066 - 22 ffot Fverhalds - 533 — - — 5 -

„ , or oesnces— 4 —2—1-

OvethaldsæThmglag 724 ' 19 ' - 3 - 15 727 1 191 Huusmændenes Antal er opgivet efter Oplysninger, indhen-
Foesnæs Lhmgxag - ' : - - - 690 3 7 ' 9 ' ' - 600 3 71tede ved Folketællingen. Matriculens Forøgelse i Jnderøens og

Nætø, Kolveretds og Bmdalens 6 Namdals Fogderier er foregaaet ved Skyldscetning af en Deel
Thmglag - - ' - 759 3 - - - - - - 759 3 6 Staten tilhørende Altnindingspladse.

Namdals Fogderi 2084 2 8 L—h- O-- 3 - 15 2087 2 23

Amtsdistrictet . . ' „ 128921 17 4 410 3 - 19 12890 3 2,

1 3 15  
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2119 2. Tabellarifk Oversigt

af Forholdet mellem Kreaturhold og Udsæd i NordreTrondhjems Amtsdistrict ved Udgangen af Aaret 1845, sammenholdt med Oversigt af 1840.

  

 

 
 

  

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

          

Forhold mellem Kreaturhold og Udfæd 1840.

, , Efter-Antallet af Hestc, som holde-3, er det omtrentlige For hver Hest, For hver Tønde Byg, som udsaaes, et ud-

Dlstrlct. Forhold mellem disse og son; holdjs ud- sæden omtrentlig af

„ aaes y

Qvæg- Faa-' Geden SVUM Tdrt Ski-Id TÅJUDEISZZM Tdkaßßjpw Tjkkæstps

Stordalens Præstegjeld . . . . . . . . . . 9: 39 —3:25 9:20 3:5 - 3; - 10 4 7 4

Lexvigens Præstcgjeld . . . . . . . . ., . 1 : 5 22: 173 3:2 44:21 - 4 - - 7 2 10 -

Frostens Præstegjcld . . . . . . . . . . . 3:10 1:7 9: 16 20:21 - 4 - 1 11 6 13 1

Skogns Præsteg'eld . . . . . . . . . . 1:4 1:9 5:14 53:47 - 5 - - 8 ; 7 2315

Værdalens Præ cgjeld . . . . . . . . 3:11 1:7 3:10 33:26 - 43 - - 8 - 6 -

Stør- og Værdals Fogderj 1:4 1:8 3:7 ! 20:21 - 4 - 1 9 231, 8 -

Ytterøens Præstegjeld . . . . . . 1:4 1:9 2:5 16: 19 - 5 - - 4 4 10 -

Juderoens Præstcgjeld . . . . . . . 2:7 5:34 5:2 5:6 - 33- - - 7 7 13 -

Spatboens Præstegjeld . . . . 1:4 10:99 20:37 48:23 - 5 - - 6 2F 7 -

Stods Præstegjcld . 2:7 1 : 10 10: 19 9:5 - 4:3- - - 7 - 6 5

Snaafens Rræstcgjeld 5:28 10:86 4:5 17:2 - 54 - - 2 133 1 7

Bedstadens Præstegjeld . . . . . . . . 2:9 4:47 1:2 8:5 - 4 - 33 7 - 9 -

Indetøens Fogderi 5:21 5:46 5:8 3-2 - - 4H - - 5 6 7 3

Grogns Præstegjeld . .. . . . 1:5 1:8 ' 17:22 7: 1 - 43 - 441x 4 6 ( 3 -

Overhalds Præstegjcld . . . . 1:6 1:9 41:31 41:12 - 43 - 2 5 5 4 -

Foesnæs Præstegjeld. . . . 4:27 1:15 2:5 21:20 - 6 - - 5 - 4 -

Nærø Præstegjeld . . 3:17 1:8 15:26 15:17 - 6 - 3 4 - 3 6;

Kolvereids Præstcg'eld . . 1:7 1:10 2:5 22:23 1 - 1 3 3 633 5 24

af Bindalens Præåegjcld . .k . . . . . . . 9:59 1:11 2:7 3: 5 1 2 1 7 3 6 5 1

Namdals Fogderi 7:43 16:157 7:12 36:31 - ZZ - 53- 4 5 4 1

Amtsdistrictet . . . . . . . . 17 : 77 6: 53— 23 : 24 4: 3 - 4Z - 2 6 5 - 6 6

l'-
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(Fortsættelse af Nr. 2).
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Forhold mellem Kreaturhold og Udsæd 1845.

, . Efter Antallet af Heste, som holdes, er det omtrentlige For hver Hest, For hver Tønde Byg, som udsaaes, er ud-

Dtstrlct. Forhold mellem disse og som holdes, ud- sæden omtrentlig af

0- saaes Byg Blandkorn avre Potetes.
Qvæg. Faar. Geder. Svun. Dr. (03sz Tim Skjnn Tdk Skjprl Tdrf SkjpÖ

Størdalens Præstegjeld . . . 4:17 48:405 25:77 41:31 - 3715 - 4313- 12 73: . 8 5

Lexvigens Præstegjeld . . . 27:120 7:59 27: 19 27: 12 ,- 337: - - 7 7 13 1

rostens Præstegjeld . . 7:22 10:71 46:77 91:76 - 3.3 - 1 ; 10 271: 12 7

kogns Præsteg'eld . 3: 10 3:25 3:8 125:94 - 48.- - - 7 6 6 5

Værdalens Præåegjéld . . . . . . 18:69 1:8 37:140 18:10 - 4.3 - - 8 732 6 z-

Stør- og Værdals Fogderi 6:23 1:8 31:85 3:2 - Z - 112- 9 6 8 3

Yttetøens Præstegjeld 2:9 3:37 2:7 5:7 - 7.3. - - 3 7 7 -

Undere-ens Præstegjeld . 10:39 1:10 47:42 8:9 - 543,- - - 7 - 10 1z

Sparboens Præstegjeld . 1:4 5:54 33:43 55:40 - 5113f - - 7 1 7 4.4

Stods Præstegjeld . . 8:27 8:83 7: 15 29:27 - 33. - - 7 4 8 5

Snaafens Præstegjeld . 1:8 2:27 5:7 3: 1 - 77,17 - - 2 53- 2 -

Bedstadens Præstegjeld . . . . . . . 5:21 5:62 2:5 1 6:5 - 333-3- - 333 6 2 8 5

Juderoens Fogderi 3:13 4:47 7: 16 —29:25 - 544 - - 5 52 7 1

Grogns PtæsteCjelIJ . . 15:71 15:84 49:40 29:6 - 332 - 4 1 53 1 3
Overhalds Præstcgjeld . . 7:34 7:55 53:98 49:20 - 431. - 22 5 2.3;- 3 3313;
Foesnæs Præsxeg1eld. . . 7:48 2:35 4:19 3:4 - 7,1- - - 4 4313- 3 775
Nærø Præstegxeld ., . . 20: 137 5:76 5: 16 20:31 1 - - 1 3 6 4 -

Kolvefrerds Præsteg1eld, . . 5:32 1:13 3: 8 33:35 - 74 - 117ss 3 1:- 8 437
af Blndalens Præstegjeld . . . . . . 5:31 8:83 8:27 24:39 1 117T 2 - 3 7 5 3.37

— Namdals Fogdcri 4:23 4:43 — 17:33 17:13 - 518.1- - 3.52 4 Hj- 3 5.14-

Amtsdiftrictet . . . ., . . . . 2:9 10: 101 8: 19 39:30 - 4:43— - 14. 73 4 1 6 43,



 

 

    

  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

        

Mk 3 Tabellarisk Oversigt

af Fiskeriernes Drift i Nordre Trondhjems Amtsdistrict i Aarene 1841-1845.

D, t , t Ömtrentligt Udbytte i 6.868 5 Aar. D eraf

rs rw ' Skrey. Sei; Sild. Felchkyxjçfdæ forbrugt i Districtet. solgt Udenfor Districtet. virke-: soßlarjjkbmandß

Størdalens Præstegjeld - - 500 Tdr. 30 Tdr. Lidt af Ferfkvandsfiske tiet solgt til Sveri c.

Lexvigens Præstegjeld . - 250 Tdr 850 Tdr. - - - g

Jrostens Præstegjcld - - 12000 Tdr. - 3500 Tdr. 8500 Tdr. den storste Deel som saa-

Sko ns Præstegjeld. . . - - - - - - dan,

Vær alens PræstegjeldQè .— - - — - - - -

Sæt-og Værd als Fo gd eri - 250 Tdr. 13350 Tdr. 30 Tdr. 4850 Tdr. Sild. 8500 Tdr. -

Ytterøcns Præstcgjeld . 500 Tdr. 240 Tdr. 1500 Tdr. 5 Tdr forbruges -

Juderøens Præstegjeld . - 80 Tdr. 1000 — - i - intet

Sparboens Præstegjcld. - - 2250 — 30 Tdr. , , - som

Stods Præstcgjeld . . - - 60 — - Dtstrtctcrnes - ,

Snaafens Præstegjeld . - - - - 4 - K1øbmandsvare.

Bedstadens Præstegjcld - - 10000 — 60Vog Lax. En TrediedeLletre1lt. 6600 Tdr. Sild.

Juderøens Fogdcri 500 Tdr. 32.0 Tdr. 14810 Tdr. 35 Tdr. 8210 Tdr. Sild-f. 6600 Tdr. Silk.

' 60 Bøger.

Grogns Præstcgjeld . . - - - - - - -

Overhalds Præstegjeld . 640 Vog. - 1900 Tdr. 20 VUZJ rø- 1600 Tdr. Sild. i Aaret 1842 300 Tdr. deraf 200 Tdr.

' . , get ax. ,

Foesnæs Præstegjeld . 620 Vog.. 500 Vog. 1000 — - 1000 Tdr. Sild. - -

Nærø Præstegjeld . . . 2000 Vog. 7500 Vog. 50000 — - 6500 Tdr. Sild. 3500 Tdr. Sild. 41500 Tdr. Sild.

Kolvercids Præstegjely . . . 2800 Vog. 3000 Vog. 1750 — - 1500 Tdt0 11,00 Vog. Resten solgt. 250Tdt.Sild. 470058080

af Bindalens Præftegjeld . 600 Vog. 1750 VII 1000 — - 900 Idr. 600 Vog. Ligefaa. 100 Tdr. 1750 Vog.

Namdals Fogderi 6660 Vog. 12750 VoE 61150 Tdr. 20 Bøger. 12000 Tdr. 1700 Vog.49150Td.Sild.6450Vg.42050Td.Sild.6450Vg,.

t - - . . . . 500 Tdr. 570 Tdr. 89310 Tdr. 65 Tdr. 25060 Tønder Sild. 63250 Tønder Sild. 42050 Tønder Sild.

Am sdrstmetet 6660 Vog. 12700 Vog. 80 Bøger. 1700 Bøger. 6450 Bøger. 6450 Bøget.
10
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(Fortsættelse af Nr. 3).

 
 

' Vinterftskertet i Lofoten

 

Anmærkninger.

 

Størdalens Præstegjeld

Lexvigens Præste jeld

Erostens Præstegjeld .

ko ns Præstegfeld . .

Vær alens Præstegjeld .

 

 

 

tteroens Præstegjeld

9 nderøens Præstegjeld .

Sparboens Præstegjeld .

Stods Præstegjeld .

Snaasens Præstegjeld

Bedstadens Præstgjeld
 

 

Grogns Præstegjeld . .

Overhalds Præstegjeld .

Foesnæs Præstegjeld .

Nærø Præstegjeld. . .

Kolvereids Præsteg'eld .

af Bindalens Præst

 

 
 

   

Omtrentlig

Diftrict. søges med og af 1 frit Udbytte

Antal Baade.s Mænd. sherafpr'Mand

- - j -

3 10 15 Spd.

- - -

. . . . . . ; ; ( ;
Stor- og Værdals Fogderi 3 10 j -

' i

j j j

- . 0 . - . - - -

Jnderoens Fogderi -' - -

- 25, 15 Spd.

14 70 20 Spd.

. . . 13 65 15 Spd.

. . 39 195 20 Spd.

egjeld . . . . . . 45 225 20 Spd.

Namdals Fogderi 111 575

.......,114 585Amtsdistrictet .  

Forsaavidt intet Udbytte er anført, er samme baade Ube-

tydeligt og forbrugt i Districternes Nogle Mænd as Særdel-

len lade sig bruge som Leiekarle til Losotfiskeriet.—Snaasens

Præstegjeld har ikke Adgang til Saltvandsfiskeri. Udbyttet

af Ferskvandsfiskeriet er opgivet at være i Stod omtrent 20

Spd., og i Snaasen 100 Spd. aarlig. For Grogns Præ-

stegjcld, som ei har Anledning til Saltvandsfiskeri inden egne

Grændser, kan intet opgives; flere lade sig imidlertid dersteds

hyre som Leiekarle til Lofotfiskeriet; Opgaven for Overhalds

Præstcgjeld vedkommer kun Sævig Sogn. Udbyttet afFiske-

ri i Foesnæs er for Hovedsognet; de 2de andre Sogne have

i Tidsrummet andetsteds til sit Forbrug fisket omtrent 2600

Tønder Sild og afhændct Fiskevarer af alle Slags for et

Beløb af omtrent 2000 Spd. aarlig. Den solgte Sildi

Nærø Præstegjeld er dog ikke alt virket af Indbyggerne, men

solgt til Andre, som have virket den til Kjobmandsvare. Op-

gaven af Udbyttet i Kolvereid er for Leko Sogn.

0
3
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3754. Tabellarisk Oversigt

af Binæringer, af Huusslid, Skibsbyggerie, Handel, Fragtfart og Jagt i Nordre Trondhjems Amts Landdistrict i Aarene 1841-4845.

 

Huusflid.
 

Overskud til Salg i sidste 5 Aar.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

District. „ , O , ddt

Hvørmdr sttækker srg' uldent Lærred akkjçcrestkth : Anmærkningers

3 Vadmel. 1 Stof. Liin. Bomuld.

Størdalens Præstegjeld . . . . . . . .lover det Fornødne 10,000 Al.! 2,500 Al. 2,500 Alt-20,000 Al.OverskUddetèFroftens Sogn maa kje;

Lexvigens Præstegjeld . . . . . . . til det Fornødne omtrentfor en Vær- die af 1000 Spd. afsættes e en Trediedeel af for-

ßrkostetès Prætstengldd . . . . . . . Noget maa kjøbes - - - - 1, dene Vadmel. yAasens

VæorßtclcleIBrSretheegjeid . til det Fornødne ; , ; , ; : Trondhjem. ogn afsætter lidt.

Stør- og Værdals Fogderi 10,000 Al. 2,500 Al. 2,500 Al. 20,000 Al.

tterøens Præstegjeld . . . . .

nderøens Præftegjeld . . . . . .

Snaafens, Præstegjelö ' ' ' ' ' ' ' : end det Qvan- tum kan et opgi- ves. paadeaarlt-

Bedstadens Præstegjeld . Fornødne! ge Mkden

Inderøens Fogderei

Grogns Præstegjeld . . . . . . . .I . 27 390 Al. 46 793 Al. 66 670 Al. 43400 Al. aa Nord- Over udiKolvereidvedss

Overhalds Præstegjeld . . . . . . . . Over det Fornødne 23,100 -- 40,485 — 41-970 6- 38-100 — plands og kommfkr Kolvereid og

Koesnæs Prtæstçgdeld. . . . . . . . . , - - - - Nærøe Foldereid Sogne.

Käkofetejkxæsçzetthegjeld J I J I J J 3 I Noget maa høbes 1250 — 303 — j j Matkeden

af Bindalens Præstegjeld . . .- . . . . - - - -

Namd ls Fogderi 51,740 Al.87,578 Al. 108,640 Al. 81,500 Al.

Amtsdistrictet . . . . . , . . . . . 61,740 Al.90,078 A 111,140 Al. 100,500 Al.

1 4
.
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(Fortsættelse af Nr. 4.)

Byggede Skibe offg Fartøiea

 

Aatal Skibe og Fartøier, byggede i Løbet af Aaret
i af modstaaende, i5 Aar Arbeidere, hermed

 

 

 

 

 

 

 

 

Af disse Fartøi-

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
   

 

 

District.
'

byggede, ere sysselsattco er ere i sidste 5

1841. ' 1833. 1843. 1844. 1845. Kravelbyggede. Klinkbyggcde. M st te Anxdtc 2xar afhændede

Antal Drægtig Antals Drægtig Antal' Drægtig Antal Drægtig Antal „Drægtig AntalDrægtig Antal Drægtig. e e 'Ætb9!deretil

Støtdalens Ptæstegjeld - - - -" ' - - - - - - - - - - - -: )

Lexvtgens Ptæsteg eld - - - - - - - - - - - - - - - -

Bostens Præstegjeld - - s- - - - - - - - - - - - - -

s Præstegjzeld . - , - - - 1 200Tdr. 1 80Tdr - - - - 2 280 Tdr. vides ikke

Vær?alens Præ teg1eld 1 ”200 Tdr. 1 600 Tdr. - - - - - - - - 2 850 — 16 SolgtetilNotdl·

Stør- og Værdals
— — '

Fogdeti 1 250 Tdr. 1 600 Tdr. 1 200Tdr. 1 80Tdr. - - - 4 1130Tdr. 2 16

Ftterøens Præstegjeld 2 36 C.-L. 3 5732-03-23 - - 2 27C-L. 4 74;C-L. - - 11 1954; CL. 11 55 De fleste af de

nderøens Præstegjeld 1 16 — 11 5"f — 2 26 C.-L. 3 16 — 2 17 — - - 9 80 — 9 45 byggedeFarts-isv

Sparboens ræstegjeld 1 3332 — - - - - - - - - - - 1 331 — 1 6 ere afhændede tll

Stods Ptæ tegjeld . - - - - - - - - - - - 2 - - Istßsthm os

Snaasens Præstegjeld. - - - - - - - - - - - - - - - - or an ene.

Bedstadens Præstegjeld 3 513 1 13 — - - 1 162— 2 333— - - 7 11423 — 7 35 —

Tudetøens Fogdeti 7 137 C.-L. 5 753.-C-L. 2 26 C.-L. 6 593(5,8. 8 125CL. - - 28 4233- CL. 28 7411"' —

Grogns Præsteg eld . - - - - - - - - - - - - - - - -

Overhalds Ptæåegjeld - - - - - - - - - - - - - - - -

Foesnæs Præstegjeld. 1 800Tdr. 1 300Tdr 1 400Tdr 1 300Td 1 300Td. 2 600Td 3 1500 Tdr. 5 30 LfolgtetitNotd-

Nærøe Præftegjeld. . - - - - - - - - - - - - - - - - land og 1 til

Kolvcrcids Præstegjeld - - - - - - - - - - - - - - - - Bergen

afBi11dalensPræstngeld - - - - - - - . - - - - - - - - -

Namdals Fogderi '1 800Tdt. 1. 300Tdr. 1 400Tdt. 1 300Td. ”1 szvad 2 600T—d., 3 1500 Tdt. 5 30 1 —'

Amtsdistrietet . . 1300Tdr. 900 Tdr. 600Tdr. 380Td. 300Td. . - 2630 Tdr. -

9 .137C.-.L 7 755 E.-.L 4 26 E.-.L 8 59Z4CL. 9 125CL-. 2 609Td' 39 423,3- CL. 39 187 41
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(Fortsættelse af Nr. 4.)

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

   

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

     

  

 

  

 

 

 

 

Handel. Fçagtfart Jagt.

- - Hvorfrahente Handel-3: ' '

r-
n - ' '- 0 ' '

-strictets Varen Bergej hçeoun 68321335. . deraf 1 sldste 5 Aar.

, ß- ß- ß- ß0 ß
Størdalens Præsteqjeld 2 1 FordetMestefraTrond- Forholdet mellem Land- oa 3 - - :

Lexvigens Præstegjeld . - - hjem, sas og ilZöevZJrèger 1SEZBVN113ens1VaJTderer ' - ? , , : Endeel

07. 1. ' - - og paa eaartge ar- .Si = Hr.-4 . avre , ' ' , - - . .

Zxkßstfjßs qucçcsetkegejleld ' , , keder, paa hvilke Steder1-saltethk.=1—1;1x?o. ' 8 - - - Fattmer,1Kan lkke ang!ves”

81 g, ' ; ” Districtets Producter 1— — Uver :=171c do. - 8 - - - dlsse DP

Vær alens Præfteg1eld L- 2 og afsættes. 1SV.tøtFisk(Sci)=1V.Hvr. - 8 - - - stricter

.- . tørdalen indfører aarl. 3000

StN ogVæFJßldeTIrsi 7 3 Ziztzeestild,1Fq(s)kon.Fisk,1000 - 8 (15533961-

. ør 1 . ' - - (
- 4 Fragt fra

, 1 . — , dbyttet af Ja tener
Yttetøens tæ te eld 1 - 1Td- Sild—1s1sTd. Havre. Trond: 9 - - 9-

Sparboens Præstegjeld 1 1 i 1 Bog tør Sex = 1 Vog Hve. Sildefiske ogde vilde Dyrs, Hader

Stods Præftegjeld 3 9
- 8 - tietnc oq benyttelelstrtcterne;

., . s- Støt- og Vætdals 4 af Landhandlerne ere, som L d 7 Snaasen ant at have

Snaafens Præstegjeld 2 1 . tillige Gjæstgivere, opførte ofo, fi” '

Bedstadens Præstegjeld 1 ”1 Fogdeen blandt disse. skerlet. xßvejkjlsgaæ 3300

0- "—'" '—'"- - ' '

Ender-sens Fogderl 10 6 - 8 48

Grogns Præstegjeld . . - - Den større Deel afVa-1Td. Sild=1:t.1de v. - - - - - '

Overhalds Præstegjcld 5 2 rettlje sendethkt og af- 8 2 H r 60 32 291 : thxltriektktebßjø ives

Foesnæs Præsth eld . 4 2 39113.915 frj d erIen -og9af Landhandlerne ere, som 36 9160 32 24 - 3 200 S d 81” .
Næw Pr st l 3 3 hl ans n ,ogtøvrrgt . . . „

p . aat 18.

e æ egje . . 0 om ved d 2 tllllge Gjæstgwere, opførte 48 '24 - - - '
. . . s e de andre ., 90 Spd. aatllgs

Kolveretds Pxæstegjeld 4 2 Fogdctien blandt 9190- e 48 5160 - - - - ubetydeligt '

amedalenstæstegjelJJ 3 — 3 . ' 48 5160 7 - - - Kan ikke opgives.

Namdals Fogdert 19 12 3651604532 24 - -

Amtsdiftrictet . 36 21 ' 0 ' — '       
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Æ 50 Tabellarisk Oversigt

af de i Nordre Trondhjems Amtsdistrict i Aarene 1841-1845, inclusiv-e, afhændede faste Eiendomme.

1 1841

District. ' Selvriergnds- Statenso Kirkerne-30 Geistlighedens. Offentlige - Stiftelsers.

Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. " Sum. Antal Skyld. ' Sum. Antal , Skyld. Sum.

Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. 3ß. lBrUg Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Old-. Ort ß. ch. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß.

Støtdalens Thin lag 0 19 51 3 1614126 - - - - - - - - - - - - - 1 3 4 12- 700 - - , - - - - -

Lexvigens Thtn ag 0 3 4 2 7 850 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ftostens Thing ag . 0 3 11 - 18 2100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aasens Thinglag . 0 2 -,2 22- 200 - - - - - - - - - - - - - 2 3 - 16 700 - - - - - - -

Skogus Thin lag . 0 9 45 4 - 11565 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I

Vætdalens Tßinglag 01 19 115 3 1017666 86 - - - - - - 1 2 1 18 300 - - - - - - - - - - - - -

Stør- og Værdals '
x

Fogdcti 55 229 2 4 1 86507 86 '- - - - - - 1 c) 1 18 300 - 3 7 - 41400 - - ' - - h-

Fttetøens Thinglag . 5 22 2 21 3635 - - - - - - - - - - - - 1 3 1 21 660 - - - - - - -

(- Udctøcns Thinglag . 10 36 2 22 7285 - - '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spatboens Thinglag . 16 40 2 181.2797 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stods Thinglag . 0 7 28 3 4 6000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Snaasens Thinglag . 18 22 2 8 3955 - 1 - 3 6 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bedstadens Thnglag . 12 15 - 21 3864 - - - - . - - - - - - - - 1 2 4 15 400 - - - - - - -

Juderøens Fogdeti 68 165 4 22375667 1 3 6 60 - - - - - 2 6 1 121060 - , - - , - -

Overhalds Thinglagx . 30 64 2 3 7788 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Foesnæs Thinglag. . 32 60 - 14 9235 31 - - - , - - 1 141145 - 1 2 1 9 300 - - - - - - 3

Nærv, Kolvereids og

Bindalcns Thinglag 33 49 - 15951008 - - - - - - - - - - - - 3 4 3 23 182 - - - - - - ,-

Namdals Fogdcti 95 173 3 82-8031 34 - - - - - - 5 91 141145 - 4 7 - 8 482 - - - - , - -

Amtsdistrictet . . 218 569 - 7107075- - 3 6 60 - 6 11 3 81445 - 9 20 2 - 2942" - - - - - - M.-              
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(Fortsættelse af Nr. 5).

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

  
 

 

  

 

             

3842.

Districi. Selvciergods. —1 Statens. Kirkemes. - Geistlighedens. [ Offentlige Stiftelsers.

Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antal Skyld; Sum.

Brug Y Ort ß, Dlr. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß.

Støtdalens Thinglag . 26 63 1 2011690 - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - -

L xvigens Thin lag . 1 2 9 16 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .' - -

Ftoftens Thing ag . . 3 9 1 121 1900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 ' 550 -

Aasens Thinglag . . 6 17 2 9 4000 - - - - - - - - - - - - - 1 3 3 13 700 - - - - : - -

Skogns Thin lag . . . 20 80 2 2018834 - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - 1 4 3 19 850 -

Vætdalens Tßinglag . 14 60 1 23 8740 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,” - - -

Stør- og Værdals
—

Fogdeti '70 238 3 4484-64 - - - - - - - - - 1 3 3 13 700 - 2 7 1 201400 -

Ytterøens Thinglag . 4 14 4 - 3300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NFnderøens Thinglag . 11 27 2 5 5160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spatboens Thinglag . 11 25) 2 22 lf1411 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "-

Stods Thinglag . . 2 4 3 19 750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Snaafens Thinglag . 9 16 - 16 2220 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 200 - - ; - - , -

Bedstadens Thkggxag . 15 49 2 811907 - - -' - - - - - - - - - - - - ' - - ; - - , . - -

Judetøens Fogderi 52 138 - 2227748 - — - - - - - - - - - - 1 1 - 2 200 - - - - -

Overhalds Thinglag . 18 27214 55-54 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4 - ' - - -

Foesnæs Thinglag. . 33 45 - 115 8337 114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - -

Næve-, Kolvereids okz

Bindalens Thiug ag 27 36120 5143 9 - - - - - - , - - 2 1 1 9 200 - , , , , , -

Namdals Fogdeti 78 1084212319035 63 - - - - - - - - - - - - 2 1 1 9 200 - - - - z ; -

thntsdiftrictct . . 200 818532332 95247 68 - - - - - - - - - - - - 5 6 - - 1100 - 2 7 1 201400 -
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(Fortsættelse af Nr. 5).

 

 

  
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

                

" 1843.

Districh Selveiergods. Statens. Kirkemes. Geistlighedens. — Offentlige Stiftelscrs.

Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antal 1 Skyld. Sum.

Brug D1r. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ortß. Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. '- L-

Støtdalens Thinglag . 21 57 3 411918 6 - - - - - - - - - - 6 14 4 12 2840 - 1 4 - 1 1000 -

Lexvigens Thinglag . 5 6- 20 1300 - - - - - - - - - - s- - - - - - -

Frostens Thinglag . . 8 30 - 1310520 - 1 - 15 - - 4 2 8 - 171250 - - -

Aasens Thinglag . . 5 191 5 4850 - - - - - - - - - - - - - -

Skogns Thin lag . . 18 91 4 2017545 - - - - - - - - - -

Værdalens Fsinglag . 8 30 1 4 5870 - - - - ' - ' - —
,Stør- og Værdals

Fogdeti 65 235 1 1851503 60 1 - 15 8 23 - 54090 1 4 - 161000

Ytterøens Thinglag . 17 52 1 111722 - - - - - - 2 6 - 41120 - - - - 3 -

Juderøens Thinglag . 19 69 1 1015178 - - - - - 2 12 4 91870 - 1 2 18 100 -

Sparbocns Thinglag . 12 24 2 20 6560 - - - - - 1 2 1 11 300 - - - - -

Stods Thinglag . . 19 30 - 9 5930 - - - - - - - - - - - - -

Snaafens Thinglag . 16 24 1 21 2980 - - - ' 2 5 2 18 800 - - - - -

Bedstadens Thinglag . 21 42 4 2110290 - - 2 6 1 21 1250 - - - -

Judetøeijs Fogderi 104 243 2 1052660 - - 9 33 15 5345 1 2 18 150

Overhalds Thinglag . 18 38- 22 6841 - - - - - 2 3 23 450 - -

Foesnæs Thinglag. . 27 544114 7325 60 - - - - - - - - - -

Nærv, Kolvereids og'

Bindalens Thinglag 63- 771 4 9881 - - - - - 1 410 17 60 - - - -

Namdals Fogdeti 108 1651 1373 24047 60 - - - - , ' - 3 3 3 9 467 60 - - - - -

Amtsdistrictet . . 2.2777 644,- 173- 128211 - 1 - - 15" 1 - '20 59 4 59902 60 2 4 3 191150 -
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(Fortfættelse af Nr. 5).

 

 

  

  

 
 

 

Distrikt. Selveiergods. Statens. Kirkemes. Geistligheydenà 1 Offcntligc Stiftelsers.

Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antalj Skyld Sum. Antal Skyld. Sum. Alltal Sk ld. S .

' Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ort 8.1 Dlr. ß. Brug lexu Ortß. Dlr. ß. Brug Dlr.Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr..3rtß. Dlrkaß

Støtdalcns Thiuglag . 22 42 1 '22 10120 - 1 - 5 00 - - - - - - - - - -x : - - - - -, - - -

Lexvigeus Thinglag . 6 14 - 11 3050 - - - - - - - - - - - - - 1 1 4 22 400 - - - : - - -

Fttzstcns Thinglag. . 9 2:6 211 11090 - - - - - - - - - - - : - : : - - - - - - - - - -

Aaskns Thillglag . . 5 10121 1800 - - - - - '- - - - - .-. - - - - - - - - - - - - - -

Skogns Thinqlag . . 16 69 - 6 17387 - - - - - - - - - - - - - 1 9 1 181200 - - - - - - -

Vætdalens Thinglag .* 1,0 55 3 6 9226 - - - - - - - - - - - - - - : : - - - - - - - ; ;

Stør- og Værdals '

Fogderi 68 217 2 5 53273 - 1 - 1 5 60 - - - - - - - 2 11 1 161600 - - - -

Yttctoens Thinglag . 14 401 18 9735 - - - - - - - - - - - - : : - - , - - - - - - - -

Juderøens Thinglag . 16 58 312 18905 - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - ,

Spatbocns Thinglag . 21 63 - 5 15750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1 16800 :

Stods Thinglag . . 11 27 3 - 5792 60 - - - - - - - - - - : · - - - - - - - - - - - ;

Snaascns Thinglag . 11 13 2 9 1890 - 2 1 - 19200 - - - - - : : - - - - - - - - - - - -

Bedftadens Thinglag . 12 2.5 3 10 5310 50 - - - - - - - - - - - - 2 4 4 9 850 - - - - - - -

Juderøens Fogderi 85 228 4 6 57383 - 2 1 - 19200 - - - - - - 2 4 4 9 850 - 1 3 1 16800 -

Overhalds Thinglag . 22 351 20 6795 - - - - - - - - - - - - - 3 7 3 81040 , - , , , , ,

Foesnæs Thinglag. . 20 38 - 11 5558 - - - - - - - 1 1 - 17 160 - - - - - - - - - - j j j

Næve-, Kolvereids okz

Bindalens Thing ag 33 42 1 19 4794 80 - - , , - - - - - - : 2 1 3 6 180 - - - - , -

Namdals Fogdeti 75 115 4 2 17147 80 - - - - - - 1" 1 - 17 160 - 5 9 1 141222 - - - - - - —

Amtsdiftrictet . . 228 562 - 13127803 80 3 2 - 260 - 1 1 - 17 160 - 9 25 2 15 3672 - 1 3 1 16800 -
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1(k'"3'l)1ctfætt
elj'e af ”Nr. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

  

 
  

 

                  

" . 1845

District 1 Selveiergods. Statens-. Kirkerne-3. Gszlighedens. Offentlige Stiftelsers.

) ' Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antal1 Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antals Skyld; Sum.

Yrng Dlr. Ort-6: Dlr. ß. Brug Dlr. Ortß. . Dlr. ß. CYXYL Dlr. Ort ß. Dlts ßo ZBtug Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brng Dlt0 Ott ß. Dlr. L-

Støtdalens Thinglag . 27 54 1 1612107 - - - - - - - - ' - - - - - 2 8 3 131500 - - - - - - -

Lexvigens Thin lag . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frostens Thing ag . . 4 9 4 21 2600 - - - - - - - - - - - - - 3 9 4 31950 - - - - - - -

Aafens Thinglag . , 3 10 - 23 1200 - - - - - - - - - - - - - - - - - -' - - - - - - -

Skogns Thinglag . . 11 51 1 1612247 - - - '- - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - -* -

Vætdalens Thinglag . 45 65 2 510212 - - - - - - - - 5 - - - - s- - - - - - - - - - - -

Stør- og Værdals ß ;

Fogdeti 60 191 1 938366 - - - - - - - x - ! - - - - - 5 18 2 163450 - - - - - - -

tterøens Thinglag . 9 22 2.20 4683 60 - - - - - - - - - - - - 1 7 - 71800 - - - - - -

NFndetøens Thinglag . 13 30 4 21 7390 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 4 1 9 0 -

Sparboens Thinglag . 15 21 4 10 5758 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 23 120 - - - - - - -

Stods Thinglag . . 7 28 2 11 7080 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 9 450 - - - - - - -

Snaafens Thinglag . 12 14 2 1 1988 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bedstadens Thinglag . 16 44 1 1812100 - ' - - - - - - - - - - - 3 11 - 62420 - - - - - - -

Juderøens Fogderi 72 162 -3 938999 60 - - - - - - - - - - 6 19 - 214790 - 1 4 4 1 950 -

Overhalds Thinglag . 20 30 1 7 7275 - 2 1 - 1120 - 1 1 17320 - 2 2 3 18 620 - - - ' - - -

”Foesnæs Thinglag. . 19 32 2 8 7173 87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nær-7, Kolvereids og

Bindalcns Thinglag 15 29 3 8 4346 8-3- - - - - - - - - - - 1 2 - 3 220 - - - - - - -

Namdals Thinglag 54- 92 1 231829595 2 1 - 1120 - 8-1 1 1 1 17320 - 3 —4ÖY 840 - - - - Ti -

Amtsdiftrictet . , 186 446 1 17 96160 35 2 1 - 11120 - 1 1 1 1 171320 - 14 42 2 10 9080 - 1 4 4 1 950 -    
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(Fortsættelse af Nr. 5).

 

J Qvinqvcnniet er saaledes Æændet tilsammen Jordbtllg yaft
 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

  

 

      

 

  

 

   

Districß Eiendomsgods. ' Statens. , 1 Kirkerne-3. Geistlighedens. Offentlige Stiftelsersfæst

9 Antal, Skyld. Sum. Antalf Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum.

Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ortß Dlr. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ortß. Dlr. ß. Brug Dlr. Ort ß. Dlr. ß.

Støtdalens Thinglag . 115 2692 6 62961 60 - 1 5 60 - - - - - - - 9 27 2 13 5040 - 1 4 - 1671000 -

Lexvfgens Thinglag 15 271 6 6100 - - - - - - - - - - - - - 1 1 4 22 400 - - - - - - -

Frostens Thinglag. . 27 87- 3 28210 - 1 - - 15 11 - - - - - - - 5 17 4 20 3200 - 1 2 3 1 550 -

Aasens Thinglag . . 21 574 8 12050 - - - - - - - - - - - - - 3 6 4 5 1400 - - - - - - -

Skogns Thin lag . . 74 343314 77578 - - - - - - - : - - - - - 1 9 1 18 1200 - 1 4 3 19 850 -

Værdalens Tsinglag . 66 3272 - 51214-86 - - - - - - 1 2 1 18 300 - - - - - - - - - - - - -

Stør- og Værdals

Fogderi 3181112313238114 26 2 - 1 20 71 - 1 2 1 18 300 - 19 63 3 611240 3 11 2 122400 -

Yttetøens Thinglag 49 152212 33075 60 - - - - - - - - - - - - 4 16 2 8 3580 - - - - - - -

Juderøens Thinglag . 69 222422 53918 - - - - - - - - - - - - - 2 12 4 9 1875 - 4 2 5 1 191100 -

Sparboens Thinglag . 75 1753 3 45276 - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 10 420 - 1 3 1 16 800 „-

Stods Thinglag . . 40 119219 25552 60 - - - - - - - - - - - - 1 - 2 9 450 - - - - - - -

Snaasens Thinglag . 66 904 7 13033 - 3 1 4 1260 - - - - - - - 3 6 2 20 1000 - - - - - - -

Bedftadells Thinglag . 76 1773 6 43471 00 - - - - - - - - - - - - ”8.- 25 1 ? 4920 - H- - - - - -

Jndetøens Fogdeti 381 939- 21214326 60 3 1 4 1260 - - - - - - - 20 64 2 1112245 - 3 8 3 111900 -

Overhalds Thinglag . 108 190318 34253 60 2 1 - 1120 - 1 1 1 17.320 - 7 13 1 1 2112 - - - - - - -

Foesnæs Thinglag. . 131 2303 8 37630 55 - - - - - - 6 10 2 71305 - 1 2 1 9 300 - - - - - - -

Nærv, Kolvereids og

Bindalens Thinglag 171 234318 30172 97 - - - - - - - - - - - - 9 10 3 3:99 60 - - - - - :-

Namdals Fogderi 410 656- 20102056 92 2 1 - 1120 - 7 11 4 - 1625 - 17 26 - 13" 3211 60 - - - - - -

Amtsdistrictct . 0110912708- 6554497 5 7 3 - 22451 - 8 14 - 181925 - 56 154 1 626696 60 6 20 - 23 4300 -         
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(Fottsætte'lse af Nr. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

  

   

 

  

       

J Qvälqvenniet er aarlig afßændet faite Eiendomme.

Distrirn 1841. 1842. g 1843. 1844. — 1845.

Antal 'Skyld. - Sum. Untab Skyld. 5 Sum. kAntal Skyld. SJJW Antal Skyld. Sum. Antal Skyld. Sum.

Brug Dlr.Ortß. Dlr. ß. Brunglr. Ort ß. Dlr. ß. Brug Dlr.Orc ß., Dlr. ß. tBrnngMOrE Die. ß. Brug Dlr.Ort ß. Dix. ß.

Størdalens Thinglag . 20 55 3 414826 - 26 63 1 2014690 - 28 76 3 8 15758 60 23 42 3 3 10180 - 29 63 - 35 13607 -

Lexvigens Thin lag 3 4 2 7 850 - 1 2 2 16 300 - 5 6 - 20 1300 - 7 16 - 9 4050 - - - - - ) - -

Frostens Thing ag . 3 11 - 18 2100 - 4 11 4 13 2450 - 11 38 1 21 11781 - 9 26 2 11 11090 - 7 19 4 - 4550 -

Aasens Thinglag 4 3 3 14: 900 - 7 21 - 22 4700 - 5 19 1 5 4850 - 5 10 1 21 1800 - 3 10 - 23 1200 -

Skogns Thinglag . . 9 45 4 - 11565 - 21 90 1 1519684 - 18 91 4 20 17545 - 17 78 2 - 18587 - 11 51 1 16 12247 -

Værdalens Ihinglag . 20 118 - 417966 86 14- 60 1 23 8740 - 8 301 ”4 5370 - 10 55 3 6 9226 - 15 65 2 5 10212 -

Stør- og Værdals
!

Fogderi 59 238 3 2348207 86 33 249 3 13 50564 - 75 262 3 6 56604 60 71 229 3 2 54933 - 65 209 4 * 1 41816 -

Ytterøens Thinglag . 6 25 4 18 4295 - 4 14 4 - 3300 - 19 58 1 5 12842 - 14 40 1 18 9735 - 10 29 3 3 6483 60

Juderøens Thinglag . 10 36 2 22 7285 - 11 27 2 5 5160 - 22 82 3 13 17203 - 16 58 3 12 18905 - 14 35 3 22 8340 -

Sparbocus Thinglag . 16 40 2 1812797 - 11 25 2 22 4411 - 13 26 4 7 6860 - 22 66 1 21 16550 - 16 22 2 9 5878 -

Stods Thinglag 7 28 3 4 6000 - - 2 4 3 19 750 - 19 30 - 9 5930 - 11 27 3 - 5792 60 8 28 4 20 7530 -

Snaasens Thinglag 19 23 - ”14 4015 - 10 17 - 18 2420 - 18 29 4 15 3780 - 13 14 3 4 2090 - 512 14 2 1 1988 -

Bedftadens Thinglag . 33 18 - 12 4264 - 15 49 2 811907 - 33 49 1 18 11540 - 14 30 2 19 6161!60 19 55 2 - 14520 :

Juderøens Fogderi 71 172 4 1638656 - 53 139 1 - 27948 - 114-277 - 19 58155 - 90 238 1 2 59233— 79 186 3 ,7 44739 60

Overhalds Thinglag . 30 64 2 3 7788 - 18 27214 5554 60 20 35421 7291 - 25 43 - 4 7837 - 25 35 1 19 8335 -

Focsnæs Thinglag. 38 71 3 1310680 34 33 55- 113 8337 114 27 444113, 7325 60 21 39 1 4 5718 - 19 32 2 8 7173 87

Nær-3, Kolvereids og

Bixldalenschleypixlngag 36 53 4 14 6190 - 29 37 3 5 5343 9 64 78- 14 9898 60 35 44 - 1 4974 80” 16 31 3 11 4566 8

W”Namdals Fogdeti 104 190 - 624658 34 80-1201 6319235 63111- 158422312 34515 - 81 126 1 9 18529 80, 60 99 2 14 20074 95

Amtsdistrjctct . 234 601 3 21111522- 206 509- 19:3 97747 63 300 6983233139274 60 242 594 - 13132695 80,204 1495 4 22106630 35           

0
8
3



(Fortsættelse af Nr. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Ti'lfamm e n. Derefter er Middelprisen

District. paa hver solgt Skyld-

ijßl Skyld. Sum. dalen

Størdalens Thinglag . . . . . . . . . . . . 126 301 Dlr. 1 Ort 16 ß. 69,061 Dlr. 60 ß. 229 Dlr. 12 ”'

Lexvigens Thin lag . . . . . . . . . . . 16 29 — 1 — 4 - 6,500 — - - 222 — 42 -

Frostens Thing ag . . . . . . . . . . 34 107 -- 3 — 15 - 31,971 — - - 296 — 94 -

Aafens Thinglag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '0 24 64 — 3 — 13 - 13,450 — - - 207 — 106 -

Skogns Thinglag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 357 — 4 — 3 - 79,628 — - - 222 — 33 -

Vætdalens Thinglag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 329 — 3 — 18 - 51,514 — 86 - 156 — 27 -

Stør- og Værdals Fo deri 343 1190 Dlr. 20rt 21 ß. 252,125 Dlr. 26 ß. 211 Dlr. 93 ß.

Ytterøens Thinglag . . . . . . . . . . . . . . 53 168 Dlr. 40rt 20 ß. 36,655 Dlr. 60 ß. 216 Dlr. 114 ß.

Indetøens Thinglag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 241 y— 1 — 2 - 56,893 — - - 235 — 60 -

Sparbers Thénglag . . . . . . . . . . . . . 78 181 — 4 — 5 - 46,496 — - - 261 — 80 -

Stods Thindglag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 120 —' - — 4 - 26,002 — 60 - 216 — - -

Snaascns Thinglag . . . . . . . . . . . . . . . 72 99 — 1 — 4 - 14,293 -- - - 144 — - -

Bedstadens Uhinglag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 202 — 4 — 9 - 48,391 — 60 - 238 — 60 -

Juderøens Fogderi 401 1014 Dlr. - Ort”20 ß. 228,731 Dlr. 60 ß. 225 Dlr. 64 ß.

Overhalds Thinglag . . . . . . . . . . . . . . . 118 206 Dlr. 1 Ort 13 ß. 36,805 Dlr. 60 ß. 178 Dlr. 45 ß.

Focsnæs Thinglag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 243 — 2 — - - 39,235 — 55 - 161 — 24 -

Nær-37, Kolvereids og Bindalens Thinglag . . . . . . . . 180 un2.45 — 1 — 21 - ”30,97-2— 37 - 8 126 — 2,4 -

Namdals Fogderi 436 695 — - — 10 - 107,103 — 32 - 155 — 34 -

Amtsdiftrictet . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186 2899 Dlr. 4 Ort 3ß. 587,869 Dlr. 118 ß. 202 Dlr. 90 ß. 
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3992 6.

af de forskjellige Slags Veie i Nordre Trondhjems Amtsdiftriet.

f- H 7 d B d Rd Da Hedßgeh7lllslsen er xèdåfljt
, , ove veie yg eveie. i eveie. paa y! en, a er paa y . ,

Di rlct. · - - . . . Anmærknin er.

st· Miil. Alen. Miil. ·Aleu.Miil. Alen. HMJW BMIM RZFZFI9' g '

Størdalens Thin lag . 1. 13,24313. 12,674 1. 4,500 15 122 10 J de opgivne Veistrækniugeri Thingla ene er ikke indbefattet den

Lexvigens Thing ag „ - - 1. 17,547 3. 16,384- - 95 '” 190 saakaldte Kong Carl Johans Vei, fom ører til Jämtland og ved-

Ftostens Thinglag . . - - 4. 5,014 - 13,500 - 172 13 ligeholdes forStatscassensRe ninsgé JLervigensThinglag erUunder

Aasens Thinglag . 1. 4,731 2. 2,298 - 8,709 60 102 24 Oparbeidelse en Strækning aZZ iil for at forbinde Strandens

Skogns Thin1 lag . . 20 2,970 5. 7,149 - 4,175 26 63 3 Sogn med Ritfens Sogn af Stadsbygdens Præftgjeld iSøndre

Værdalens T inglag . 20 9,069 5. 2,794 1. - 22 47 9 Amt; ligesaa eriVærdalens Præstgjeld optagetHMiils Vei for over

Stør- ogMs
Haga Færgested at forbinde Hovedveien paa Elvens søndre Side med

Fogdeti 7. 1201932. 11,476 7. 11,268 20 84 21 Veien paa nordre Side fra Værdalsøren oxad Bygden.

ttetøensf Thinglag . - - 1. 16,483 6. 17,667 - 62 226 J Jnderoens Præftegjeld er Under Oparbeidelfe en Bygdevei af

aJndewens Thinglag . 2. 3,375 5. 5,320 - 6,000 42 101 6 omtrent 03 Miils Strækning; omtrent Z- Miils Vei er nedlagt i

Spatboeus Thinglag . 1. 14,606 5. 10,997 2. 8,668 42 103 60 Værran af Ytteroens Thinglag; Bygdeveien gjennem Stod og

Stods Thinglag . . . 3. 12,616 2. 6,789 2. 12,223 89 58 64 Snaafen, samt Grogn og Kolvereid, som langs Snaafen-Vandets

Snaafcns Thinglag . 2. 9,076 2. 9,225 - - 120 121 - nordre Side, foret til Kongsmoe i Foldereid, er nu clasfificeret

Bedftadens Thinglag . 3. 13,064 7. 9,231 1. 1,050 97 200 29 som Hovedvei og som saadan her opført.

Jndetøens Fogdett 130 16,737 20. 4,04513. 9,608 61 112 60 For Veicasfens Re ning vedligeholdes fremdeles de samme Stykker,

, som omhandlet i Forrige Beretning.

Overhalds Thinglag . 6. 4,888 8. 16,558 - - 156 208 -

Foesnæs Thinglag . . 30 3,153 60 7,106 1. 8,270 95 192 44 J Anledning af den fore aaede Omregulering af Thinglagene i

Nærø Præftegjeld . . - - , 4. 14,660 - - - 351 - Overhalds og Foesnæs orrige Thinglage vil i Veiinddelingen

Kolvereids Præftegjeld 2. 12,436 2. 4,341 - 7,925 130 109 21 foregaae Forandrin og flere Stykker blive optagne til Vedlige-

afBindalensPræftegjeld - 3,149 - 16,681 - 7,300 22 118 52 holdelse paa Veicassens Regning. Veiene ere iNærø,Kolvereids

NamdalsFogdeti 12. 5626-23. 5,346 2. 5,495 106 201 20 og Bindalens Thinglag nu inddeelte efter ,Præfteg3'eldene eller

N—anttijjzgges Kan
Formandskabsdiftricterne, fom have hver fm færskl te Veicasfe.

Carl Johans Vei . g 2. 9,459 - - - - - - - Keßdoxkforte Overhalds og Foesnæs Thmglage ere efter den ældre

i Amisdictrictet . . 36. 7,8418-2. 2,867 23. 8,371 48 114 33 M e mg'     
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Tabellarisk Oversigt

af de i Nordre Trondhjems Amts Landdistrict oprettede Brandassuranceforeningers Status 31 December 1845.

 

4 Naadigst approberet.

Jnteressenters Antal. Assurancesum 31te J5-'O—ecember ) 1845. '
 

 

 

 

  

 

 

       
 
 

  
    

District. Oprettet. - Huusmænd og Husebygmnger. , ' Avling. '

, . uusmænd o Gaarder-1 uusmænd o ·

Gaardbrngere StrandstddernGaatdbrngere'Ztrandsiddereçk gere Strandsiddereçk

Spd. ß. Spd. ß.Sp. ß. Spd. ß.

Størdalens Præstegjeld . 1838 Marts 3. 1844 August 31. 1388 203 167,395 - 25,520 - 16,240 -- 335 -

rostens So n . . .1837 Decbr. 16. 1kkc. 109 80 47,410 - 7,595 - - - -

kogns Praefgeg1eld og Aasens Sogn 1834 Juni 9. 1844 Septbr. 7. 276 162 118,205 - 12,245 - 25,435 - - -

Værdalens Præstegjelld . . . 1832 Marts 3 Ikke. 233 134 81,454 - 6,836 -'27,072 - - -

Ytterøens Præsteg1eld. . . 1842 April 1. 1843 Septbr. 27. 135 241 67,430 - 18,812 - - - - ,-

nderøens Præstegjeld . 1845 Januar 1. 1845 April 28.185 133 65,650 - 11,450 - 20,915 - - -

Sparboens Præstegjeld . . . 1829 Januar 10. 1844 Marts 9. 244 201 74,710 - 13,155 - - - - -

Stods Præsteg1eld ' . . . 1845 1845 Juli 2.

Bedstadens Prjæstegjeld . . . 1842 Februar 19.1843 Novbr. 18. 214 250 88,339 11,118 - 27,805 - 1,818 ,

Sævigs . . . . . 1843 Mai 201843 Se tbr. 23. 67 11 13,850 30 735 90 - - - -

Nærø Præstegjeld . . . . 1844 Mai 9.1846 Fc ruar 11. h —

1,851 1,415 724,443 30107,466 90117,467- 2,153 -

Amtsdistrictet . . . . 831,910. 119,620 -

32269 951,530.
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(Fortfættelse
af Nr. 7).

 

Assurancesum 31te

Decbr. 1845.
 

 

Erlægges Contingent, og hvor stor, el- Har siden Oprettelfen nogen Beholdning

 

 

Tilsammen af Huusbyg-

ninger,Avling ogLøsøre-

 

    
 

  1,003,068  

Districto Løsøre. ' ler hvorledes tilveiebringes fornøden Brandskade indtruffen, og i31te Decernber

Gaardbtm Huusmænd og Erstatningssunn Tilfælde hvor stor. 1845.

gere. Strandsiddere. „ '

Størdalens Præstegjeld - - repaxtcres, naar Skade skeer. ?6II73rc(l:1-1djkader til Beløb ubetydelig

'" Ø . 84 . i

thostens Sogn , . - - ved Judtrædelfe12ß. for hvert 100ingen. p ß 49Sp, 30ß.

Skogns Præstegjeld og Spd. Taxt.

Aafens Sogn . . . - - ved Judtrædelfe 12 ß. for hvert 10032 Brandskader i11t1x Aar92Sp. 48ß.

Spiäz iøvrigt reparteres,naarSka-”til et Beløb 64 Spd.

e cer. " .. .

Værdalens Præstegjeld 5,422 718 ved Indtrædelse i Forhold-til Ass-1832—1845fvretBeløb - --.

.surance 12— 481ß.„ ”iøvrigt repar- 477 Spd. dog ingen iAa-

'teres, naar Skade skeer. rene 1833-1836 samt

. , . · 1841 og 1842. '

Yttetøens Ptæstegjeld . - 12 ß. aarlig af hvert forsikkret 1001 stor 50 Spd. omtrent 250

' Spd. - Spd.

Judetøens Ptæstegjeld - - Zßs aarlig for hvert forsikkret 100 ingen. for Tiden

Ep . in en.

Sparboens Præstegjeld 36,290 9 ,108 reparteres, naar Skade indtræffer. 14 Brandskader til et-Be- -g -

" løb af 1141 Spd. 66 ß.

Stods Præstegjeld . '.

Bedstadens Præstegjeld - - z pCt. indtil Fondet udgjør 500 ingen. 310 Spd. i

S i 53 d'31 D b 15ß fh f prebßßck„ æv s . ,. . .. . - - ver ec r. .a vert or-in en. . .

g sikkret 100 Spd. ' . g p ß

Nærø Præstegjeld . .

” "' ' ' 41,712 9,826
Amtsdlstrtctet 51,538

Anmærkning er.

 

for Mærager Sogn er ingen Assu-

rance tegnet. '

Assurance af Avling er ei begjert

tegnet.

7 Huusmænd tilstredes sikke- Ajssurance

1af Avling.

Under Gaardbrugerne er indbefattet

Væransf og Mosvigens Kirker samt

en Gaard i Juderven for 2000 Spd.

i AnnexsognetHustad er kun2 For-

sikkringer for 1275 Spd. )

Avling taxeres til Godtgjørelse, naar

Skade skeer.

Endnu ikke traadt i Virksomhed.

Under Gaardbrugernes Tal er Ved-

mundvig Kirke o 3udenfor Sognet

for Beløb 1284 pd. Assurance er

2: af Taxtsuun

Endnu ikke traadt i Virksomhed. 
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II 8. Tabellarisk Oversigt

af ved Øvrighedens Foranstaltning udlignede Communeudgifter i Nordre Trondhjems Amts Landdistrict i Aarene 1841-4845.

 

Udgifter, som lignes præstegjeldsviis.
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Formandskabsdisttict. 1841. 1 1842. 1843. 1844. 1845. Tilsammen.

Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. S d. .

Støtdalens . '. . . . . . . . . . . . . . . . 945 511,117 2 623 95 1,219 171,228 78 5,134 ß3

Lexvigens . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21 192108 23310532 179 40 219 63 1,024 973

Stoftens. . . . . . . . . . . . . . . . 397 90 64 61 158 114 223 60 298 24 1,142 109

.afens . . . . . . . . . . . . . . . . 241 70 100 41 147 86 175 52 175 31 840 40

Skons..................1098 92613473437123338 4380 86 2,868 2

Vætalens . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 50 415 119 483 23 515 119 495 119- 2,768 70

Stor- og Værdals Fogderi 3,740 142,504 18327084 762,651 522,798 41 13,778 813-

ttetøens . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 103 273 16 272 76 314 21 319 84 1,540 60

ndetøens . . . . . . . . . . . . . . . . .1,407 55 628 24 784 73 690 92 690 92 4,201 96

Spatboens . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 44 251 76 473 115 170 98 390 12 1,729 105

Stods 407 49 293 81293 81437 74 337 43 1,769 88

Snaasens . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 80 294 41 289 64 130 108 534 19 1,543 72

Bedstadens. . . . . . . . . . . . . . . . . 344 117 64 95 152 23 71 67 217 88 851 30

Eldens..................9410333-5560 95 7662 76 341 75

Judetøens Fogdeti 3,353 711,838 93 2,322 12 1,911 562,552 54 11,978 46

Grogns . . . . . . . . . . - . . . . . 88 109 180 81 139 47 167 49 162 12 " 738 58

Overhaldens . . . . . . . . . . . . . . . . 228 91 130 79 151 75 184 31 139 4 834 40

Sævigs..................183,6870109 7849902010633 529 39

Foesnæs . . ' . . . . . . . . . . 306 24 231 25 161 76 306 26 380 115 1,386 26

Næt-o. . . . . . . . . . . . . . . . . 99 109 150 112 307 95 279 55 209 67 1,047 78

Kolveteids . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 47198 86 258 8 312 34 365 97 1,340 32

BSørbindalens . . . . . . . . . . . . . . . . 57 18 53 47 81 43 142 86 72 17 406 91

- Namdals Fogdeti 1,169 1061016 59 1,178 33 1,482 611,435 105 6,283 4

Amtsdistrictet . . . . . 8,263 715,359 50-21: 5,585 1 6,045 49 6,786 80 32,040 113.     
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(For,tsættelse af Nr. 8).

 

Udgiftèy som lignes thinglagsviis.

 

lkngktey som lignes paa

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

        

. . Fogderierne. „

Førmandskabsdistrict. 1841.1842. 1843. 1844. 1845. Tilsammen. akene Skudpengk

, 3 ” Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. S d. -.

Størdalens- . . 200 - 500 - 370 - 600 - 860 - 2,530 - 1841 22 ?

Lexvigens . . . 49 109 126 1 9 226 109 132 - 42 - 577 87 '

jævstens . 64 11.1 114 111 64 111 75 - 60 - 379 93 1842- 13 72
- asens '. . . . . . . 40 - 200 - - 40 - 200 - 40 - 520 - 1843. 8 ,-

Sko ns '. . . . . . . 110 - 150 - 110 - 120 - 230 - 720 - 1844. 13 72

Vær alens . - 620 - 580 - 380 - 480 - 500 - 2,560 - 1845. 14 48

Stør- og VærdalsFogderi 1,084 1001,67! 1001,19! 1001,607 - 1,732 - 7,287 60 73 ”72fin

Bttetøens . . . . ,. 108 13 97 2 97 2 130 - 180 - 612 17 -

Inderbøens . . . . . 53 90 60 - 60 - . 2358 - 30 - 294 90 1841 19 31

Spar oens . . . . 13 - . 510 - 440 - - 4-5 - 1725 - .

Stods . . . . 310 - 80 - 80 - 235 - 410 - -1J145 - III II 73

Snaafens 80 - 230 - 85 - 140 - 1 410 - 675 - 1844 16 96

Bedstadens 48 3 92 48 53 3 85 76 95 76 374 86 9 '

Eldens . . . . . 15 5 16 60 75 5 14 44 14 44 135 38 1845 1—· -

Judetøenstogdeti 775 1111.085 110 890 10 875 - 1,335 - 4,961 ' 111 93 79 '

Grogns . . . . 171 38 157 5 138 1 142 91 81 39 690 54 1841 54 48
Overhaldens 188 82 172 115 151 119 157 39 88 81 759 76

Sævigs 28 11:3 83 72 163 1 38 70 48 28 362 44 1842 17 21

Foesnæs . 63 115 178 56 208 '36 81 50 101 92 633 109 1843 12 86,1

Nætø . . 122 91 71 82 22 101 1:32 95 37 95 387 104 1844 21 7.3-

Kolveteids . . . 184 87 118 10 34 107 34 19 34 19 406 2 0

Søtbindalens . . 70 , 36 41 2 13: 6 13 6 13 6 150 56 1845 ”I -

Namdals Fogdeti 8:30 82 822 102 732 11 600 10 405 - 3,390 85 ' 131 -

Imtsdisttictet. . 2,691 533,580 72 2,814 ' 13,082 103,472 - 15,640 16 " 301 31

9
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(Fortfcettelfe af Nr. 8).

 

 

 

 

 

    
        

Udgifter, som udlignes paa, Amtscommunen

1 Anmærkninger.

Slags. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. Tilsammm

S d. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. Spd. ß. '

Amtsfotmandskabet . . . . . . 0100 - 400 - 360 - 360 - 380 - 1,900 - De Udgifter( som ere udlignede th(ng-

Døvstummes Oplætelse . . . . 530 - 500 - 480 - 400 - 350 - 2,260 - lßßjxxxszljtexkkuUdVeFstffjerogTthgj

Medicinalvæscnet - 5,300 - 42800 - 47900 - 41900 - 42900 - 24,800 " 39 przestejjelßsßtxixj Sßxxtdenegreenexgtejjç

Vaccinationens Fremme . 400 - 300 - 360 - 330 - 370 - 1,760 - ikke fordelte ved særskilt Ligning paa

Veterinairvæjenet . . . . . . 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 350 - IFogderiernes Matrikelskyld, men man

Delinqventudgifter . . . . . 600 - 500 - 500 - 500 - 400 - 2,500 - hat betjegnex, hvad efter Jotdskylden i

Thingudgiftet . . . . . . 230 - 200 - 200 - 200 - 200 - 1,030 - Togeetæt vnde faldepanFørmgUdsknds--

Forligelsesvæsenet . . . . . 330 - 300 - - - - - - - 630 - 331731336 usksfltßt okmersekeetjenkxkfkkx

Kronatbeidetes Transport . . . 70 - 70 - 50 - 50 - 50 - 9-90 - at være lignçxde p,ræstegjeldsviis. Des-

Tilfældige Udgifter . . 330 28 44 103- 256 28, 799 42 479 117 1,909 105:3 uden have til Anskaffelse af Kirkegaarde

Veivæfenet . . . . . . . 2,500 - 3,000 - 2,800 - 6,000 - 4,050 - 18,350 - ngidèßtexzjan JMeer 37:83:ij Sogn-e :

Opførelse af de nye Syßjkuse ' 0-300 - 4000 - 4200 - 2,000 - 2900 - 18400 i i 1842 Saxhoug Sogn af .Jnderøens

Tilsammen 15,960 2814,184 10414176 2816409 4213,749 117 74,179 1003. Ptæstegjeld . 197 Spd. 108 ß.

menheri er fradragetCassebeholdning. 3,071 96 3,874 1221- - - — - - - - 6,945 1935 ZZIJ4VSLrJJZZUZS9FF44 — 30 ,

igjen som virkelig udlignet . . 12,888 5210309 11814176 2816109 4213749 117 67,233 117 1 x 09" æ 99" '
 

Anmærkning Hvad som paahviler Communen som Andeel iStiftsligning, reparteres aldrig

hvad Under vedkommende Titul er anslaaet til deslige Udgifter, tilEx. Vedligeholdelse

Bybroe inddrages i Veiregnfkaberne.

Udligning af disse Udgifter udgjorde efter Matriculskylden i Aaret 112-212 for hver Skyldlr.

1843 .

1844 .

—

—

— 1845 . .

0

af Trondhjems

1Spd.

- — 96 ß.

. 1 — 12 -

. 1 — 30 -

. 1 — 8 -

særskilt, men udredes af,
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Tabeller,

det hele Rige vedkommende,

henhørende til

Lemaarsberetningem
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M-' 1. T a -

over de i Rigets Landdistricter i hvert af Aarene 1841-45 thinglæste

1841. 1842.

Soreuskriveriernd Antal. Beløb. Antal. Belobzày

Aket ., . . . '. . . . . . . . . . . 217 223344(654) 252 175,310 Spd.

Folloug . . . . . . . . . . ., . . . 123 86,542— 119 55,783 —

Nedre Romerike . . . . . . . . . 171 103,369— 172 74,272 —

Næs . . . . . . . . . . . . 150 58,029— 118 53,293 —

Eidsvold. . . . . . 0 . . . . . . . . . 100 59,562— 116 26,516 —

Aketshuus Amt 761 530,846— 777 385,174 —

Mosse . . . . . . . 126 55,240— 154 44,996 —

Tuur-. . . . . . . . . 152 45,668— 217 95,129 —

Ide o Marker . . 100 50,224— 123 101,319 —

Rakkeåad. . . . . . . . 102 46,920— 114 42,345 —

Heggen og Froland . . . . . . . . .—. 116 35,321— 126 57,879 —

' ' ' Smaalehnencs Amt 596 243,373— 73-1 341,668 —

Søndte Hedematken. . . . . . . . . . . .' 51 30,587— 82 39,213 —

Nordre Hedemarken . . . . . . . . . . . 97 38,183— 110 44,448 —

Solor o Oudalen . . . . . . . . . . . 223 100,047— 256 134,475 —

Søndre sterdalen . . . . . . . . . . . 178 37,289— 62 17,521 —

Nordre Østerdalen . . . . . . . . . . 89 17,728— 101 17,048 —

Hedemarkens Amt 641 223,834— 611 252,705 —

Nordre Gudbrandsdalen. . . . . . . . . . . 59 18,122— 70 ' 20,013 —

Mellem-Gudbrandsdalen . . . . . . . . . 54 21,218— 34 15,158 —

Sondre Gudbrandsdaleu . . . . . . . . 51 32,550— 46 19,451 —

Toten, Vardal og Biri . . . . . . . -. 255 83,091— 199 48,772 —

Hadeland og Land . . . . . . . . 193 58,1433-:— 166 ' 55,802 —

Balders. . . . . . . . . . . . . . 1.65 27,817— 160 21,390 —

' Christians Amt 777 240,911— 675 180,586 —

Ringetike . 81 30,358— 55 29,565 —

Hallingdal . . . . . . 152 28,158— 182 45,943 —

Nummedal og Sandsværd . . 261 28,623— 182 26,802 —

Eker, Modum o Sigdal . 208 136,571— 216 62,291 —

Li'er, Roken og urum . . . . . . . . 106 84,161 — 115 39,878 —

4 Buskeruds Amt 808 307,871 : 750 204,479 —

Nordre Jarlsberg . . . . . 186 57,321 — 263 78,067 —

Søndre Jarlsberg . . . 292 82,246— 312 73,451

Lautvik . . . . . . . . . . . . . . . . 133 147,997— 141 39,814

Jarlsberg og Laurviks Amt 611 187,564— 716 191,332 —

Bamble 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 129 89,91 6 — 114 69,480 —

Nedre Thelemarken og Tind . . . . 190 83,685— 132 97,604 —

Øvre Thelemarkens østenfjeldske . . . . . . . 55 11,838— 60 16,344 —

Øvre Thelemarkens vestenfjeldske . . . . . . . . 83 25,714— 79 42,783 —.

Bratsbergs Amt 457 1211,153— 385 226,131 —   
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b e l

Gjeldsbreve og Skiftèndkæg,xhvorvcd Pant er givet i fafie Eiendomme.

' 1843. ' 4844. 1845. Tilsammen.

Antal. Vel-56. Antal. Beløb Antal. Beløb. Antal. Belot-.

5265 215,559 Spd. 213 152,133 Spd 263 265,403 Spd. 1210 ,1031,749 Spd

191 101,591 — 112 59,096 — 106 56,891 — 651 359,903 —

207 121-980 — 128 76,702 —"-· 153 124,454 — 831 500,777 —:·"·

115 50,813 — 81 33,610 — 150 136,616 — 614 332,3914: ”'—

98 24,852 — 80 28,010 — 129 110,884 — 523 249,824 —

876 514,825 — 614 349,551 — 801 694,248 — 3829 2,474,644 —Z

220 78,569 — 124 53,899 — 87 33,771 — 711 266,475 '·—4

197 50,146 — 126 44,781 — 126 109,776 — 818 345,500 —

163 77,863 — 96 48,782 — 76 71,337 — 558 349,525 —

104 48,333 — 74 27,614 — 93 36,373 — 487 201,615 5:-

4 181 73,847 — 109 42,707 — 111 41,'614 — 643 261'368 —

865 398,758 — 529 217,813 — 493 292,871 — ”3217" 1,424,483 ; —

114 46.0249 — 106 78,604 — 109 67,487 — 465 262,840 —

93 31,374 — 102 47,774 — 91 32,730 — 493 194,509 —

228 87,901 — 210 170,265 — 250 214670 41... 1167 707358 k—

99 30,380 — 54 50,202 — 103 63'291 — 496 198:683 —

68 ' 16946 —. 69 49879 — 61 10,224 — 388 111,116 —

602 212,850:— 541 396,715 — 614 388,402 — 3009 1,474,506 —

84 27,130 — 66 17,504 — 84 23,275 — 363 108044 —

58 18,903 — 78 27,580 3— 74 237-32 — 298 105721„ f.-

31 12,611 — 29 17,100 — 32 13,965 — 189 90,677 „ ,—

223 63,617 — 194 58,974 — 230 79,151 — 1101 333,600 ,—-

138 38,908 — 138 47,700 —. 161 132,814 — 796 333,372 3...

136 18,974 — 145 25,214 — 161 26,901 — 767 120,296 3—

670 180,143 — 650 194,077 — 742 300,968 — 3514 1 ,096,715 —

79 47,972 -.-- 58 17,619 — 91 54,666 — 364 180, 180 —

169 22,333 4— 180 38,482 — 137 25,026 — 820 159,942 —

236 44,777 — 196 30, 151 — 267 35,387 — 1142 165,740 —

271 87,424 — 231 119,026 — 249 79,744 — 1175 485,056 —

179 80,881 — 107 9:1,594 — 133 73,216 — 640 372,730 73-

931 283,387 — 772 299,872 — 877 268,039 — 4141 1 ,363,648 —

(356 128,159 — 201 63,819 229 77,740 — 1235 405,106 —

361 93,249 — 293 79,903 — 315 95,230 — 1573 424,079 -'

201 58,939 — 140 37,000 141 47,018 — 756 230,768 Z-

9.18 280,347 — 634 180,722 — 685 219,988 —' 3564 1,059,953 —

185 ' 81,799 — 103 37,690 — 132 54,328 — 663 333,213 —

204 59,632 — 155 43,691 — 139 45,138 — 820 329,680 —

78 17,661 — 67 15,349 — 81 16,724 — 341 77,916 —

, 112 22,366 — 75 17,'613 — 93 21,943 — , 442 130,339 —

—579 181,458 — 400 1114,273 — 445 [ 138,133 — 2266 871,148 —      
31
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(Fortsættelse af Nr. 1.) Ta

over de i Rigets Landdistricter i hvert af Aarene 1841-45 thinglæst
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1841. 1842;

Sorenskriverierne. ' Antal. Belob Antal; Vel-415.7

Vestre Nedenæs . . . . . . . . . . . . . . 140 711,35Sp 186 435,80Sx

Østre Nedenæs . . . . . . . . . . . . . . 151 187 32,804 --

Vestre Nobygdelaget . . . . . . . . . . . . 267 19,240 — 226 18,848 0-

Østre Do. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . - t 0 . 70 14,840 — 68 11:497 —

Nedenæs og Robygdelagets Amt 628 133,004— 667 106,729-

Mandal . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 61,033 — 326 76,966 —

Lyngdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 67,227 — 387 64,,360 '-

Flekkefjord . . . . . . . . . . . 318 44,343 — 207 27,517—

Lister og Mandals Amt 1258 172,603 — 920 168,813 —

Jederen og Dalerne. . . . . . . . . . . . . 214 517,74 — 192 41,152 --

Karmfund og Hæsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 17,168 — 87 20,555 ”'—

Ryfylke. . . . . . . . . . . . . . 109 28,493— 129 30,612-

Stavangers Amt 403 97,435— 408 92,319-

Søndhotdlehn . . . . . . . . . . . . . . . 175 30,194 — 153 24,094 —

Hardanger . . . . . . . . . . . . . . . . 147 32,127 — 135 28,711 —

Nordhordlehn . . . . . . . . . . . . . . 421 93,252 — 339 80,570 --

Rofendals Gods . . . . . . . . . . . . . . - 1 100 —

Lysekloster . . . . . . . . . . . . . . . 5 3,030 — 4 1,180 —

' Søndte Betgenhuus Amt 748 158,603 — 632. 134,655:

Fttre Sogn . . . . . . . . . . 108 20,213 — 85 17405 ....

ndre Sogn . . . . . . . . . . . . . . . 108 26,225 — 63 13,858 --

Søndfjordg. . . . . . . . . . . . . . . . 162 27,036— 175 28,385 —

Nordf1ord . . . . . . . 87 11,731— 72 11 ,922--1

Nordre Bergenhuus Amt 465 85,205 — 395 71,570 —

Søndre Søndmøer . . . . . . . . . . . . " 45 6,178 — 34 5,287 —

Notdte Do. , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - . . 0 71 7,,501 — 60 10,384 -

Romsdal - 0 0 0 ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 15,204 — 178 18,600 "-'

Nordmoer . . . . . . . . . 119 19,973 — 102 20,071

, Romsdals Amt 334 48,856— 374 54,342

Ørkedal t . · - - ,
Guldal . . . . . . . . . . 332 91,710 244 67,897

Strinde og Sælbo . . . . . . . . . . . . 179 82,802 — 139 46,944 -

Fosen . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 20,257 — 93 23,519 --

Søndte Trondhjems Amt 610 194,774— 476 138,360-

Stør- og Værdal . . . , . . . . . . . . . 203 [ 45,920 — 181 41,324 -

Juderøcn . . . . . . . . . . . . . . . . - 26,989 — - 28,296 ·-

Namdal . . . . .f. . . . . . . 80 17,064— 70 13,860-

Nordre Trondhjems Amt 89,978 — 83,480 —

Hel eland . . . . . . . . . . . . . 31 9,054 — 21 11,142 0.-

Saten .. . . . . . . . .. 42 9,788— 51 15,417—

Vesteraalen og Lofoten . . . . . . . . . 19 14,722 — 20 14,276 .-

Notdlands Amt — 92 33,561 — 95 40,835 -

Senjen og Tromsø . . . . . . . . . . . 85 13,728 — ”131 13,199 —

Alten' 9 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 34 7,706 — 52 5,579 —

Stærkmerfekst . . . . . . . . . . . . . 3 54 — 13 '-1608

' nmar en 0 0 0 o 0 - 0 0 0 2 209 — 6 5,920 —

Finmarkens Amt 124 21,697 -- 202 25,306 I    
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1843. 1844. 1845. ”T'i'ffammeru

Antal. Beløb. Antal. Beløb. Antal. ' Beløb Antal. Vel-113.

253 59,526 Spd 184 47,421 Spd 193 78,937 — 956 300,599 Spd.

188 501289 — 179 36,674 — 163 140,830 — 868 2881386 —

166 181112 — 129 15,180 — 181 21,988 — 969 93,368 —

82 17,929 y— 49 10,001 — 77 1091094 — 346 163,361 —

689 1451856 — 54.1 1091276 — 614. 350,849 — 3139 845,714 —

394 55,085 — 375 43,731 - 451 63,298 — 2038 300,113 —

381 551715 — 372 55,639 — 329 571806 — 1917 3001747 --

153 21,454 — 4156 19,537 — 132 19,791 — 94966 1321642

928 132,254 — 903 118,907 — 912 140,895 — 4921 733,502 —

219 52,771 — 167 38,328 — 276 63,569 — 1068 247,594

113 23,548 — 102 241611 — 113 221634 — 495 108,516 —

111 26,722 — - 130 281933 — 120 29,708 — 599 144,468 0-

443 103,041 — 399 91,872 — 509 115,911 — 2162 5001578 —

178 28,109 — 195 34,702 — 199 37,135 — 900 154,234 -

114 28,745 — 143 371083 — 118 271378 — 657 1541044 —

379 60,532 — 389 831354 — 398 691093 — 1926 3861801 —

- - - - - - 1 '100 — 2 '200 —

3 2,688 — 8 9,340 — 2 600 — . 22 16,838 —

674 120,074 — 735 164,479 — 718 134,306 — 3507 7121117 —

71 14,880 — 70 27,070 — 70 21,990 — 404 101,558 —

102 251559 — 112 351118 — 179 531613 — 564 1541373 —

193 341223 — 179 271310 — 201 34,146 — 910 1511100 —

ß 51 81579 — 82 131103 — 85 14,601 — 377 591936 —

Æ417 831341 — 443 1021601 — 535 124,350 — 2255 466,967 —

27 3,088 — 36 7,485 — 47 14,829. — 189 36,867 —

89 9,748 — 93 13,405 — 80 8,299 — 393 49,337 —

134 201217 — 141 24,874 — 178 291977 — 730 108,872 —

87 141885 — 111 16,542 — 132 321086 — 551 103,557 —

337 47,938 — 381 62,306 — 437 85,191 — 1863 298,633 :

201 44,999 — 188 48,002 — 220 58,327 — 1185 310,940 —

115 52,265 — 196 517,68 — 197 74,850 — 826 308,629

84 14,998 — 100 20,540 — 176 401303 — 552 1191617 —

400 1121262 — 484 120,310 — 593 173,480 — 2563 739,186 —

160 35,527 — 260 7,5704 253 57,568 — 1057 256,048

- - 25,976 — - 32,095 — - 461258 — - 1591614 —

74 18,244 56 7558 66 211015 — 346 771741 —

79,747 -- 115,357 — 124,841 — 4931403 —

18 9,773 — 29 9,352 — 28 8,286 — 130 47,607

48 8,310 — 32 6,346 — 36 7,385 — 209 471246 —

—32 141689 — 24 141443 — 23 241591 — 118 821721 -

98 321772 -- 85 30,141 — 87 401262 — 457 177,574 —

100 9,353 — 64 5,068 -- 145 10,832 - 525 52,180 —

45 61503 — 45 3,501 — 18 111845 — 194 351134 —

25 1,679 - - - - 12 21248 — 53 4,589 —

4 '266 — 4 900 — 5 11718 — 21 91013 — 4

174 17,801 — 113 9,469 — 180 26,643 — 793 100,916 -
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Æ 2. T a

over: deN1igets Landdrstricter 1" hvert af Aarene 1841— 1845 aslæft

. . 1841. 1842. ,

— Sovenskrivemeuna ' ' Antal. Vel-115. Antal. Vel-317.

Äkesk . . . . . 157 136,298*' Spd. 14.3 86,281 Spd.

1 32 2,153 6 1

Spllou 1. . . . 45 11 ,350 — 79 83,055 Spd

edre Skomenke . . ; . - 126 69066 — 177 1092 —

Næs . 0 0 0 0 0 0 . 3 0 39 9,494 — 73 25,381 "—"

Eidsvold . . . . 47 51,164 -s- ' 52 « 1 31"886 .....

AkershunsAmt 414 277,372 — 525 3 335,860 —

, ' ' ogL 2,153 1

Mos . . . .. . ' 69 21,718 -.- 90 " 23,263 —

Thunø . . . .' ' 104 23,'934 — 136 111,117 —

Ideog Marker . . . . 54 28,211 — 102 120,794 —

' og 1262- Rdlr.

Rakkestad s. -. . 248 18,154 Spd 8,1 31,184 —

HeggenogFkolànd . . , 81 25,272 — 123 28,612

SmaalehnenesAmt " 656 117,289 — 532 314,970 —

. . , " , og 1262 Rdl1.

Sondre Hedemarken . 1.0 " ' '28 12,840 -:— 55 15,53) —

Nordre Hedèmarken . . . . . 57 13,972 -·- 62 24077 —

Soløero Odalen . . . 1. 65 25,071 — 112 - 101,657 '8-

SøndreHsterdalen . . . . . 45 28,635 — 36 35,752 —

NordreØsterdalen . ' 36 5,358 — 29 5,713 —

Hedemarkens Amt ,231 85,876 — 294 182,731 —

Tote11, Vard6l o Biti. . . 136 81,197 -"-· 143 43,591 —

Hadelandog Lan ., . . 66 19,6,19 :- 82 22,776 —

Balders . . . . . 40 8,643 — 67 11,517 —

Søndre Gudbrandsdaten . . . 47 17,494 — 17 6,238 —

MellemGudbrandsdalen . . . 21 4,553 — 30 11,164 —

Nordre Gudbrandsdalen . 111 1,941 — 23 5,759 —

1 Chtiftians Amt 321 133,527 — 862 101,045 4-

Lier, Roken og Hurum . . ”. . 81 50,694 — 94 45,909 —

Eker, Modum og Sig-dat . . . 177 58,358 — 174 49,029 —

Rin etike. - . . . 32 10,103 — 31 12,443 —

Haingdal . . . 42 10,693 — 51 13,511 —

Nummedal og Sandsver . 165 18,579 — 170 23,408 —

Udsketuds Amt 497 148,427 — 520 144,300 —

Nordre Jarlsberg. . . . . 119 471,415 — 163 45,412 —

Søndte Jarlsbetg. . 0. . 159 108,267 — 226 69,114 —

Laurvik . 69 20,866 72 15,117 —

Jarlsberg og Laurviks Amt . 347 600,548 — 461 129,643 —

Bamble .' . . . ” 88, 401,4.99 — 61 24,533 —

Nedre Thelemarken ogTind . . 105: 32,113 - 78 53,800 —

Øvre Thelemarkens østfjeldfkeen . 30? 9,623 — 31 5,297 —

Øvre Thelemarkens vestfjeldske 51 9,709 — 65 39,016 —

Bratsbergs Amt 274 452,944 — 235 122,646 —"  
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Bjeldsbreve og Skiftendlæg, hvorved Pant er givet i faste Eiendomme.

( 1843 1844. 1845 'TJH'3mmen.Ø

1132(331- Vel-376. Arikal Belob Antal Beløb "' Ant”alç'h Beløb

286 149,0749)Spd 150 79,774 Spd. 256. 138,080 Spd. 992s. 589,507 Spyt-

1. L 5200 4 L 10,800 1 , zL 5000 7 ,L 18153 6-.:1·::

, 4 8 2,013 Rdl 3 2,819 Rdl 1 2,200 Rdl. 8 57',032 Rdl;

125 69,915 Spd 64 79,810 Spd 77 ' 24,786 Spd. 390 268,916Spd;

214 78,362 — 126 68,662 — 110 76,419 -- 753 401,766— 663--

83 36,810 — 71 26,396 — 90 23,831 ·—. 356 1218,42?”ü-,

58 20,619 — 4.2 9,448 — 83 21,790 — 282 - 139,916

771· 309,780 — 460 264,020 Sp 108001 618 284,915 Sp 5000 2788 1,521.9479218153

122000g02,013Ndl zL og2,819 Rdl 43 o'g 2200 Rdlr. . .6:1'0g 57082 0181:7

119 42,676 Spd. 145" 44,572 Spd 143 32,427 Spd 566 164,606Spd3:7:

167 36,707 — 80" 21,522 — 94 102,059 — 581 295”33930-3- "

132 399,502 — 75 25,286 — 112 37,723 1— 475 611,516

0821653 Rdlr 3 29163, Rdlr:

74 2,006 Spd. 69 30,150 — 76, 25,062 — 348 o2704633337,

166 44,708 — 120 25,806 — 109 23,864" — 099 148,8123z3,-3.7—,3333

608 546,189 — 489 147,386 — 534 3 221,135 — 2569 1,346,9692:-—

, : og 1 ,653 Rdlr. — . og 2,916;9-',5Röxkrrk

65 36,437 — 54. 19,325 — 63 , 15,470 41.- 1265 9 99,604 —

50 15,402 — 87 24,714 — 63 16,508 — 310 94,673 —

131 61,229 — 94 56,070 — 164 130,847 — 566 374'.870 —,

39 12,988 — 48 18,632 — 55 160,063 — 223 260,070: —::

31 6,070 — 31 145,424 — 28 33',069 — 105 195680Jy

3,16 132,131 — 3.14 259,170 — 373 864,907 — 1528 1,024,865 —

169 '34,218— 123 44,937 ,— 1,72 39,081 3- ”743 243,024 4.3- :

93 28,902 — 71 21,155 — 141 96,458 — 453 , 188,900—

63 10,308 — 69 12,999 — 87 26,146 — 326 69,613—

23 21,703 — 1.9 9,341 — 20, 5,700 ,— 126 60476.—

37 12,350 — 30 10,475 — 245 13,111 — 142 51,653 —

34 7,703 — 21 5,989 — 41 14,932 — 130 36,324 138--

94-169m 115,184 — 333 104,896 — 485 195,428 — 1920 650,080—:

162 53,227 — 981 48,241 — , 1337 69,568 — 555 267,639... —„,

234 82,058 — 206 72,125 — 195 51,238 — 4986 312,”808 —:-

62 20,072 — 42 13,531 — 61 24,012 — 228 80,161 --

63 15,090 — 72 16,604 — 91 27,086 — 319 82,984 -..-..-

292 62,354 — 177 24,888 — 215 26,854 ”— 1019 4.2 156,083 '”------1j:-

813 232,801 — 578 175,380 — 690 198,758 — 3107; 89061764-0fr

280 74,832 — 172 74,145 — 215 63,970 — 949 729,774 '—

265 59,044 — 239 58,917 — 285 57,987 — 1174 353,329 s-

11681 29,000 — 115 32,055 — 112 33,089 — 484 130,127 —

”661 162,876 — 526 165,117 — 612 105,046 — 2607 1,213,230” —

120 93,247 — 91 49,199 —. 102 43,006 — 462 611,484"”'..'—"'

175 '"-123905 — 139 37,497 — 128 63,303 — 625 310,618 ,--.-:

66 413115 —” 76 14,726 — 59 10,693 — 2621 53454-

111 22,618 — 100 18,348 — 110 20,790 — 437 110,2181- —

" 472 252,885 — 406 ' 119,770 ..— 399 3 137,792 — 1786 , 10869337”7



 

(Fortfættelse af Nr. 2.)

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

  

  
 
 

  
 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1841. 1842.

So3e11skriverierne. ” Antal Beløb Antal. Vel-36.

Veftre Nedenæs . . . . . . . . . . 127 27,843 Spo. 80 389,271 Spo.

Østre Nedenæs . . . . . . . . -1()'7 13,846 — 111 385,200

Béstre Roby betaget. . . . . . . . . 79 7,931 — 120 8,464 —

Østte Robyg elaget . . . . ' . . . . 50 8,157 — 54 7,925 --

Nedenæs og Robygdelagets Amt 359 57,777 — 365 790,860 —

Maàdal .. . . . . . . . . . . 210 23,688 — 227 37,649

Lyngdal. . . . . . . . . . . . . . 113 14,574 — 126 34,792 —

Flekkefjo18 . . . . . . 134 13,268 — 131 13,018 —

, , Lister og Mandals Amt 457 51,530 — 484 85,439 .-

Jeddereü og Dalerne . . . . . . . . 73 13,124 79 12,065 —

Karmtutko og Hæsby . . . . . . . . 38 5,666 — 47 8,585 —

Ryfy111e. . . . . . . . . . . . 92 17,231 82 13,740 ...

, Stavanger Amt 203 36,021 — 208 34,390 :-

Sondhordlehn ". . . . . . . . . . 201 28,147 135 17,252 —

Hardanger . . . . . . . . . . . 68 10,762 — 65 9,408 —

Nordhordlehq . . . . . . . . 367 63,593 319 45,419 —

Ro endalo 0 0 0 0 . 0 0 - - - -

Ly ekloster 0 5 0 0 0 0 3 207 — 3 1,000 —

SondreBerge11huus Amt 639 102,709 — 522 73,079 —

Indre Sogn . . . . . . . . . . . 51 12,403 — 51 9,844 14

Jette Sogn 10 0 . 0 . 0 t 0 0 0 0 17 2,6()6 - 10 1,930 —

øndfjord . . . . . . . . . . . . 109 18,533 — 133 18,422 —

Nordfxord . . 53 5,651 — 47 8,044 —

3 „ Nordre Bergenhuus 211111 230 39,193 — 241 38,240 —

Sondre Sondmor . . . . . . . . . 41 7,338 — 30 4,808 —

Nordre Sondmør . . . . . . .- . . . 41 6,854 — 33 4,726 —

Romsdal ,. . . . . . . . . . . 26 2,420 — 97 13,523 —

Notdmør. . . . . . . . . 76 10,715 — 66 8,923 0:-

„ Romsdals Amt 184 27,332 — 226 31,980 „

Øtksdaken , . . . 69 40 729 — . ...Guldalen 1 , . . . . . . . . 1 , 153 34,539

Strinde og Selbo . . . . . .- . . . . 130 61,214 156 41,469 —

Fofen -. . . . . . 84 26,848 81 21,956 —

, Sondre Trondhjems Amt 383 128,791 — 390 97,964 -

Stor- og Værdalen . . . . . . . . . . 135 47,685 157 35,490 —

Jnderoen .” . . . . . . . . . . - 14,176 — - - 43,704 —

Namdalen . . . '. . . . . . . .. . . 54 11,706 — 60 11,935 --

. „ , Nordre Trondhjems Amt 73,567 - 91,129 —

Healgeland .. . . . . . . . . . . . . 5 11,656 15 3,065

ten . . . . . . . .- . . . '. . 17 8,496 — 7 1.030

Lofoten . . . . . . . . . . . . 21 13,003 13 3,547

Nordlands Amt 43 33,155 — 35 7,642 —

Seiijen og Tromso . . . . . . . 17 9,364 — 20 4,620 —

Atten 0 0 '0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 475 — 4 3,213 —

Hammerfest . . . . . . . . . -' - 1 12 —

Øst Finmarken . . . . . . . . . . . 9 7,953 — 5 779 —

Finmarkens Amt 29 17,792 t- 30 8,624 —    
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' 1843. 1844. 1845. Silsammen,

Antal. Beløb. Antal. Beløb. Antal. Vel-413. Antal. Vel-46.

716 25,477 Spd. 118 38,235 Sp. 209 57,983 Sp. 650 538,809 Spd.

115 35,742 — 95 87,598 - 145 33,991 — 573 506,377 —

149 12,725 - 49 6,548 — 175 18,347 — 563 54,015 —-

75 10,224 — 51 7,677 — 85 14,545 — 320 48,528 —

ß455 84,168 — 313 90,058 — 61.4 124,866 — 2106 1,147,729 ·—

719 35,173 — 249 28,073 - 368 61,663 — 1473 186,246 —

206 24,725 — 195 28,483 — 230 28,990 — 870 131,564 —

127 13,522 — 131 18,986 — 124 14,757 — 647 73,551 —

" 752 73,420 — 575 75,542 — 722 105,410 — 2990 391,361 -

" 88 12,987 78 10,679 — 154 27,752 — 472 76,607

32 4,489 — 40 5,495 — 26 4,042 — 183 28,277 —

66 13,007 96 15,228 — 94 17,055 — 430— 76,261

786 30,483 — 214 31,402 — 274 48,849 — 1085 181,145 —

'- 192 22,237 183 34,208 — 226 36,737 — 937 138,581 —

38 5,137 — 58 8,952 — 56 9,410 -- 285 43,669 —

419 55,314 — 447 88,889 — 394 56,910 — 1946 310,125 .-

- - - - 1 300 — 1 800 -,-

5 5,355 — 4 13,040 — 4 1 955 — 19 20,557 —

”651 88,043 — 692 145,089 - 681 104,312 — 3188 513,232 .-

"" 65 12,736 — 66 13,758 — 66 19,610 — 299 68,351 .-

8 1,560 — 2 200 - 3 785 — 40 , 7,081 —

156 25,270 - 108 13,508 — 161 21,234 — -667 96,967 —

y 39 5,521 — 37 8,393 — 72— 15,243 — 248 42,852 —

268 45,087 — 213 35,859 — 302 ”56,872 - 1254 215,251 —

5" 43 7,534 — 48 3,657 — 40 6,253 — 202 29,590 —

31 12,955 — 46 5,403 — 38 4,181 — 189 24,119 —

69 5,273 - 81 9,566 — 116 14,626 — 389 45,413 ·-

98 14,325 — 75 9,379 — 74 14,711 — , 389 58,053 —

241 30,087 - 250 28,005 - 268 39,771 - 1169 157,175 —

110 23,181 — 119 29,766 — 152 41,929 — 703 170,144 —

155 45,078 — 89 28,423 ·- 240 66,834 — 770 243,018 .-

63 11,153 — 61 15,357 - ,130 32,956 — 419 108,270 .....

328 79,412 - 269 73,546 — 522 141,719 — 1892 521,432 '—

128 31,468 169 45,810 — 150 ”213,385 — 739 203,838 -.. —

-" 22,238 — - 30,136 — - 34,446 — - 144,700 .-

50 12,837 45 11,763 — 47 7,984 — 256 56,225 —

66,543 — 87,709 — 85,815 — 404,763 — "—

22 14,516 — 15 8,252 — 19 3,926 — 76 41,415 —

10 2,091 - 18 1,830 — 18 8,290 — 70 21,737 —

26 14,255 - 10 4,057 - 23 22,021 — 93 56,883 -

58 30,862 — 43 14,139 — 60 34,237 — 239 120,035 —

25 1,836 — 8 778 - 20 3,657 — 90 20,255 — "'

2 2,030 — 9 1,581 -,- 22 1,811 - 40 9,110 ,....

2 745 — - - 1 700 - 4 1,457 —

2 2,776 — 2 127 — 2 1,340 — 20 12,975 —

un31 7,387 — 19 , 2,486 — 45 7,508 — 154 43,797 —     



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Æ 3. T t

over de i Landdistrietcrne i 1841-48

1 -?B : 1„ . ”1 ' „ - 1841. 1842.

Sorenskrwerterne. Antàkx , Til Beløb Antal. Til Belølx

Aser , ' · ' 108 232,497 Spd. 111 151,588 Spd.

olloug . '” 92 117,797 66 2,300 „

FjedreRomerlke , 115 147,889 — 86 77,909 „

Næs . . -. . 100 78',332 — 97 70,284 —

Eidsvold -. . . . ., . . . 56 44,470 :- 51 29,539 —

Aketshune 3Amt 471 . 620,985 — 411" 461,640 —

Mosf . '79 96,703 — 65 48,363 ....

Tuur— . . . . . . 10.9 43,916 — 99 38,230 —

Ide o Marker . . . . . . 76 57,524 — 64 64,237 —

Rakke tads . . . . 102 85,823 — 88 67,972 —

Heggen0g Fyeland . 42 31,620 — 50 45,118 —

SmaalehnenesAmt 408 ' 315,586 — 366 263,920 —

Send-te Hedeeiiaeken 57 55,958 — 60 52,579 —

Nordre Hedemarken . . 65 40,470 --3 63 42,860 —

Solør 0g Ondalen ., . 102 87,888 — 148 102,126 —

Søndre Ø terdcçlen ., . .- . . 86 47,893 — 63 22,682 —

NotdreØtetdalen . ”'« 111 ) 25,662 — 75 17,593 -..

' Hedematkens Amt 471 , 257,821 — 409 237,840 —

Notdte Gudbeandsdalen . . . 46 17,644 — 52 28,758 —

Mellem-G1;ldbraxldsdalen . :. 101 42,020 63 36,151 —

S0n0reGudbrandsdalen . . 45 24,238 — 38 23,316 —

TotenVard Biti. ,. . . 144 92,773 — 94 54,079 —

Hade ànd 04Lan ., . . . 104 64,869 — 101 , 69,906 —

Balders .. ' ' 134 27,986 — 118 , 26,948 —

ChttftrausAmt 357.4 269,530 — 466 239,158 —

Rin erike . 72: 50,853 — 69 106,707 —

Hatigndal . ., 163. 52,890 — 150 60,965 —

Nummgedal 023Sandsværd 70 37,324 — 123 56,004 —

,Eker,"Moduun og Sigdal 174 152,219 — 168 135,686 —

'Lier, Røken ogHudrum . . 56 , 70,039 — 96 95,094, —

BudskerudsAnit 535 „ 363,325 ' — 606 · 454,456 :-

NotdteJatlsbetg . .. . 1,034 76,580 — 125 90,413 —

Sondre Jarlsberg . . . . "1-45 97,195 — 151 78,078 —

”Laurvik . 66 39,868 : 91 51,995 ....,

Jarlsberg og LaurviksAmt 315 213,643 — 867 220,486   
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b e l.

afhændede faste Eiendomme.

, L. 11 18430 8 8 1844. j 1845. TilsammenforalleZAar

Antal. Til Beløb. 7 UAntab ” Til Bekos. Antal-: ' Til Beløb " LAntql Til Beløb

113 156,486 Spdrs 116 109,462 Spd.127 ' 322,689 Spd 575 972,722Sp.

98 96,605 88 91,419 — 73 94,567 — 7417 472708—

144 147,222 — 109 105,096 — 109 111,424 .—. 563 : 589,540—

77 72,151 — 91 . 69,'698 — 102 67,338 -- 467 57,803—'

59 36,000 — 68 33,517 — 74 79,706 — 308. 223,232 —

491 508,464 — 472 409,192 — 485 675,724 — 2330 2,616,005—

91 93,878 — 82 79,366 - 73 68,316 - 390 386,626—

115 0 50,777 — 79 23,093 — 86 353,245 — 488 509,261:—::

61 69,925 — 67 53,813 — 66 239,062 — 4332:1 . - 481,561—

73 84,795 — 101 78,888 — 63 ' 50,543 — 1427 368021

80 56,462 — 66 47,290 , — 73 52,458 : 311 232948.7.-.,-'

420 355,837 — 395 282,450 — 361 763,624 — 1950 1,981,4174:-

70 55,834 - 66 90,768 — 43 31,768 — 296 286,907—:-

81 43,450 — 73 57,970 — 90 67,773 — 372 ; 252,523—

163 104,451 — 206 169,073 — 186 210,406 — 855 673,894—

106 40,305 — ” 73 254,793 — 116 88,333 —. 444 454,006 —

100 32,182 — 92 102,002 — 76 ( 22,054 — 454 199,493—,

520 276,222 — 610 674,606 ' — un511 ' 420,334 — 2421 1866823704433

72 39,383 — 62 33,364 — 58 39,790 — 290 , 15893912-3
57 24,772 — 80 52,213 — 68 31,116 — 369 ' 186,272 -„:

36 20,751 — 57 40,320 — 38 28,835 s— 214 137,460— '

156 70,030 — 126 69,464 - 135 78,379 — 5655 364,725 --

86 50,663 — -- 81 57,130 — 127 150,762 — 499 393,330—

116 38,713 — 119 39,973 — 88 27,296 — 575 160,-9163-.-,

523 244,312 — 525 292,464 z— 514 356,178 — 2602 14014642-4

63 39,633 — 77 45,129 — 86 63,714 4- 367 " 306,036 —
127 47,645 — 122 50,433 - 148 58,057 — 710 (· 26999024-4-klf

85 45,664 — 108 ”67,085 — 88 57,477 — 474 2635044.-

164 130,559 — 187 173,546 — 187 128,289 — 880 720,299 —

83 73,987 ss 94 121,698 — 91 89,269 — 420 450,0874..-

522 337,488 — 588 467,841 — 600 396,806 — 2851 2,009,916—

139 124,503 — 101 , 102,103 — 119 85,507 — 588 479,106—

154 61,182 — 165 98,953 — 131 93,530 — 746- 428,938.-

1 84. 49-6432 5 „ 93 38,496 — 112 49,578 — 446 220,580-

377 226,328 — ”359 239,552 — 36:2 ( 228,615 '4- 4780 1,'128:,624 —       



 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
   

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

(Forisættelse af Nr. 3.) T a

over de i Landdistricterne i 18.41-4-1

'" 3 ' ” 1841. ' " 1842,

Søxenfkrlverilerna „ Antal. Til Vel-76. , Antal. Til Vel-56.

Vable . 115 67,623 :Spd. 111 61,057 Spd.

Nedve elematketlo Titid . 161 136,682 — 106 90,842

Øvrexb- - elemarjkens øßkenfxeldske 6 270 — 5 1,240 —

ØvreThelemarkeus vestenfjeldske. 75 . 60,970 —1 81 43,550 —

' „ Bratsbetg Amt 357 265,545 — „ 303 1 199,689 1...

VestteNedenæs . 2. "' 87 32,102 — 85 47,750 ....

Øftre Nedences. . . . . . 77 22,470 — 100 35,690 —

Vestre Robygdelaget . . 60 28,148 —, 55 23,395 —

Øftt4 Do. '7.::”.„ .':J . . — 36 , 21,002 : 44 15,365 —

Nedenæs0g RobygdelagetsAmt 260 103,722 — 284 122,030 ...'-

MAUJ0,38 . . . 130 51,318 — . 125 46,018 —

Ltsun ' . 4. , . 156 43,188 — 172 47,470 —

Flekkefxord . ·*—.z . . ' 80 12,638 — « 95 14,907 —

8ifterog Mandals Amt 366 107,144 — 392 1 108,395 —

Ièdderen og Dalerne . 223 80,890 — 175 51,193 —

Karmund 0g Hæsby . . , 160 43,974 — 158 46,340 —

Rijfylke . . . . 103 44,643 — 136 50,076

, . StavangetsAmt 486 ' 169,507 — ' 469 147,609 —

Søndhordlehn ;- . . .z 131 35,082 — 157 37,315 —

Havde-siger .- . 7 .. 76 25,981 — 77 26,417 —

Nytyhexdlehn . ..::-: . . 281 120,940 — 277 105,099 .-

Ro endals Gods . "". . . 1 . 215 — 3 750 —

L eçldstee . '. s. . '” ' 3 2,400 — 1 — 400 —

Søndre BergenhuusAmt 492 484,618 — 515 169,987 —

ttre Sogn ., . 2. 19,504 — 22,321 .....

rcDøs 0 204 t 0- 0 0. ( „- 61 , 37,651 — 47 25,954 —

Sønd: 1ord . . ., . . 84 23,803 .... 93 · 22,422 —

Nord 10150 . . « " .. 80 17,583 — 80 , 16,293 —z

Nordre Bergenhuus Atilt ' 4 ' 98,541 — 86,990 —

StøndreSøndmørle . :. ,.' 113 21,959 — 110 19,650 —

Nørdre.Do. . . .. . 90 12,426 — 96 17,499 —

Romsdcll . . . . . . 79 24,754 — 94 18,904 ..

Notdmøxg . . . 126 : 34,240 — 105 27,497 —

"?Romsdals" Amt 408 —93,379 - 405 ' 83,550 —
Mkedal . 1.76 69181 „ 7) —

Guldal ) . , 8 -, 1 7 64,393

Striellde og Sielbo . ., 86 108,851 — 79 59,804 ....

Foseéa . . , . . ·' . 71 ; 39,239 ,-- : 103 29,249 —

Søpdre Trondhxems Amt77 333 z210,271 ' -:- 359 i 153,446 ' ....:

Stør- og Værdal. . . . . . 59 48,208 — 73 50,564 .-

Jnderøen 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7]- 38,656 — 53 27,948 —

Namdal . . . . . . 104 24,658 — 80 19,236 —

Nordre Trondhjems Amt ' 234 111,522 — 206 97,748 -

Hel eland 7. . . . . . .4 .) 36 7,957 — 42 9,045 —

Saten . . . . . . 101 9,536 — 66 7,058 —

”Vefteraalen og Lofoten . . . . 42 12,304 — 46 13,643 —

Nordlands Amt ” 179 29,797 -- 154 29,746 —

Senjen og Trdmsø . . . . . 69 — 9,369 — 116 16,435 —

Atten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1,076 — 42 2,291 —

Hammerfest . . . . . . . 3 25 - 6 69 ..

Østfinmarken . . . . - 1 - - , f- ,

" Finmatkens Amt ' 102 , 10,470 — 164 18,795— —"    
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e l'.

bændede faste Eiendomme.

" 1843. ”1844. ' ' ' 1845. „ Tilsammew —

Antal. Til Vel-76. Amak Iil Vel-3715. Antal. Til Vel-56. Antal. ” Til ,Bexlø?b.

147 68,276Sp. 134 62,128Sp,. 117 101,106Sp. 624 363,190 Spd.

1,40 66,922 —.. 125 50,863 — 1 17 58,134 — 649 ' 403,443 ....

3 1,156 .... 1 400 — 3 1,814 -.. 18 4,880 3...

81 41,927 — 58ønd 26,912 -.. 79 34,637 — 4 374 207,996 ...

371 178,281 — 31:8 140,303 .... 316 195,691 — ' 1665 ( 979,509 ;...

95 40,176 .... "1171”· ··49,150 — 88 71,461 —. ' ' 466 7 240,639 2,...

78 22,259 — 84 31,877 — 109 137,343 ... 448 249,569 ...

59 26,122 — 57 20,709 .... 59 28,133 .... 290 126,407 5..-

51 23,337 — 52- . 21,743 .- 73 127,441 ... 256 208,888 ...

283 111,894 — 304 123,479 ... 329 364,378 — - 1460 825,503 ...

150 64,564 — 173 63,274 — 140 54,896 — ” ”718 ' 280,070 ...

174 50,688 — 147 30,947 — 163 45,692 .... 812 217,985 ..

95 16,563 — 105 20,871 .-. 79 14,100 ..- „ 454 ' 79,079 ...

419 131,815 — 425 115,092 —, 382 114,688 — ' 1984 577,134 —

196 63,232 — 239 68,098 - 219 70,781 — 1052 334,194 "

118 34,104 — 130 39,822 .— 110 31,516 — 676 195,786 .... „

98 36,119 — 131 . 55,987 — 122 51,082 — 590 237,907 ..

412 133,455 -. , 1500 163,907 — 451 153,409 — 2318 „ 764,887 ...- —

187 45,271 — 229 58,525 .... 222 62,008 — 926 238,201 ...

57 19,359 — 63 21,782 — 75 67,967 — 348 121,506 —.,

329 92,612 ... 344 115,890 .... 357 120,210 ... 1588 554,751 ...

1 976 — 1 330 — 2 566 —. 8 2,837 ...

5 1,840 — 1 122 — 1 300 — 11 5,062 ...

579 160,058 — 638 196,649 .... 657 211,051 — 2881 922,357 ....,

16,553 .... 30,992 .... 28,840 — 118,210 ....

39 22,518 — 68. 43,200 — 79 54,568 .. 294 183,891 ...

93 32,417 .... 86 21,127 ..— 97 29,009 ... 455 128,778 ,..

104 22,418 — 102 24,711 — 142 44,828 — 508 125,833 ...

933,906 — 120,080 — 157,245 — 586,712 .»....

109 21,883 — 119 21,680 — 108 20,805 ... 559 105,977 ...

95 18,295 .... 100 18,407 — 101 18,756 — 482 85,383 —

108 30,958 — 88 22,702 — 125 33,618 .... 494 - 130,936 —

86 31,079 ... 109 , 42,028 s. 144 . 57,490 —.. 1570 ”· 192,334 —

398 102,215 — 416 104,817 — 478 130,669 — 2105 514,630 —

127 . 42,722 — 145 48,233 ”—. 189 48,087 — ' 814 265,616 ...

61 75,934 — 77 54,793 ... ' 78 ' 70,251 — 381 369,633 ..

64 23,540 z.... 94 L,871 — 80 31.032 ... 412 170,931 —

252 142,196 — 316— 150,897 .... 347 149,370 -.. 1607 8 806,186 4.

75 -"5'6,'604 .... 71. 54,933 ... 65. 41,816 — 343 252,126 ...

114 58,155 .- 90 59,233 — 79 44,739 — 407 228,731 s—

111 z, 24,515 — 81 18,530 ...-. 60 20,075 —· 436 107,014

300 139,274 .,.- 212 132,696 .... 4204. 106,630 -... 1186 587,870 .-

54 13,743 4... 51 12,237 — 54 -. 11,257 4... 237 54,239 ..

69 „,6,0.-5656.... 65 5,147 — 79 , 6,031 ... 380 . 33,828 —

56 ; 16,039-- .-.. 38 5,9063 .Z 5333 209534.- 235 68,845 ...

179 J? 35,838 :.... 164 '23,290..5.. 186 4 38,241 '(—. '73 8521, 156,912 3...

94 11,133 — 92 7,173 ..:. 140 13,748 .... ' 511 57,858 ...

40 2,904 .... 45 2,107 — 48. 206,218 -.z 205 214,596 1...

17 285 .... 8 125. ..... . 10 64 .:-.. 44 568 ...

- - - 2 3 „ 221 —7- , 19 , 130-1— „ 3 : 1 231 —

151 14,322 — , 147 9,626 —J.L" 199: 220,040 : 7.63fy 3: 273,253 —         



   
 

 

 

263: 4.
T Jab e l

' over dei 1841-.- 1845 i Landdistricterne afholdte Exerntioner og Udpantningen

" ' "d ' ' ' 1841. - 18427 1 1843 1 1844; · 1 3 1845.23 f ' ' Ti 10001211.

:-Fog enerna ' Antal IIBelobx ; Amal"!j(, "' Vel-56. AntalBelek Ati.tcilj' -j:"; Vel-165 '" . Antal Beldk. ' Antal Belob

'”"' ' Spd " Spy. . Spd ” ' '" ”1. " Syd: „ - Spd; Spd.

. 3 .- .. 2917 ..":3""11"3,89"8J 3452 28,9834..4- 32497 23,570 2199: 21,576 12266; 16741 : 13331 ' 122,768

. . . 927 10,332 " 847 7,006 1268 7,462 613 ' 7,856 551 5,534 4206 38,190

. 1155 18,781 1272 14,'052 . " "872""" 9,815 1 716 6,566 1045 6,309 5050 56,523

Mosse . . . . . 780 19,479 — 764 111631 867 9,601 642 5,795 499 8,775 3552 50,281

Jde0g Maxker . . . 3,19 " 5,771 206, „ 2,123 231 1,831 155 . 975 , 196 957 1107 11,657

Rakkestad fj. . . . . 710125 .13,229 - 998 11,299 . 563 4,631 433 4,908 476 ! 3,022 3482 37,149

Hedematken . . . . 1449-- 23,715 1448 18,698 1496 17,866 1268 15,29) ' 910 14,670 6571 . 89,741

Sole-er og Odalen ., . . 339.0 35,693 32731 034,456 - 3588ß 23,106 . 2913 14,737 ' 1814 11,796 144367 119,788

Æèr og Follou

Nedre RomerikeS

Øöre Romerike

.
'
1
0

.
.

Østerdalen ,. . ' .j ' ' 894 21,388 823 7074 399 ' 6:60.2" 3 263 6,307" " "470 " 6471 3, 2349 47,842

Gudbtcinksdalen 11) . 992 - 15,664 - 1075 · 15,425 444 11,009 526 . 9,1656 : 1563 8,269 73600 60,023

Toten '9) .:."'1'”,jJ. " .s 341 9187" '11,426' . 99 6,857 ”13819811355,254 '44 2-'2281 sz . 45 ! 1,469 456 27,234

Balders3). . ." 725, . 330, , , 442 " 386 "- M , 4 ,

Rin etike og Halltngdal 1576 2.7,870 31207 19,950.- 210487.33 14,089 „ 879 5 411,815 " 703 9,686 5408 : 82,910

Usßetud . . . 1569" 30,458 ' 1388 16,729 ' ”1328 '15,401" j 977 14,692 980 10,439 6242 ' ' 9 8773,719

Nummedal ogSandsvær 412 6,062 " 41.8 ,3091 394 4,435 9317 2,529 9 286 1,544 ""1,827 ). 17,661

Jarlsberg . . .-"I- ' 914, 14,458 , 1070 -" 19,021 ' 791 10,137 , - 3801 8,221 " ”4920 9,511 ” ' 4496 . 61,348

Laurvik .; . . . . - . 455 8,661 473 3,637 621 7,722 ” 461 2,505 " 531 2,668 2541 ”4 25,193

Bamble 4) . ..: . . ,. 105 24,309 98 5,'668 94* 3,091 871: 2,.'401 301:792,-„ 403 .„37,264

Nedre Thelemarken . ." ... 1621 12,249 1546 13,349 1420 134,208 ; 1030 7,603 1037 4,430 6654 51,839

Øvre Thelemarken.. . .. 999 18,648 , 1236 " 16,341 858 119:42 3 7984 „ 6,467 546 3,859 4623 ' 57,257

Nedenæs . . . ." . . s 1756 - 7,504 1660 8,060 1472" 7,567 : ”1245 ' 6,175 - 1444 6,832 6577 36,138

Robygdelaqet ,.”' : : :3 (11513 . 7,811 ' 1011 6,414 1016 8,244 , 928 ”4446 1 719 3,149 4825 . 30,064

Mandal 3) .- . . .. (9246 18,410 166" 8,466 ' 167" 6,770 . 133 6,6527 100 5,638 812 45,811

Lister 6) . . ”s. 384 15,716 130 10,783 140 - 16,965 : 113 3,784 : 108 8,915 875 51,163

Jedderen og Dalerne . . 624 6,705 jj 820 11,236 755 12,879 710 8,594 605 7,591 3504 47,005

I " ogL278 48. 089278 48.

.             
1) Hex er ikke medregnet Udpantningerne i Lombè og for 1841-43 Zi Lessø.

2) Her eeeikke Udpanrningerne medregnede.

1) Udpantningerne for Nordee-Aurdals Thinglag ere ikke mede-egnede

4) Udpantningerne ere ikke medregnede. ,

3) Udpantningernes Antal ee ikke medregnet. Derimod er i Beløbet anført baade Executionerne og Udpantningerne.

”) Udpantningerne ere ikke medregnede.

3
9
-
6



 

 

 

der,er 1 8 4 1. 18 4 2. 1 8 43.18 4 4. 1 8 4 5. jTilsammem

Jog 1 nes Antal. s Beløb Antal, Beløb Antal. Belte-6. Antal. , Vel-376. Antal Belob Antal„ Belob.

Spd øunSpd Spd Spd. Spd. Spd.

Ryfylke . . 137 3,378 255 1,796 278 3,563 297 4,065 292 ' 4,463 1259 17,265
Søndhordlehn og Hardanger 185 1f081 292 2,176 74 2,639 219 2,680 189 4 1,182 959 9,758

Nordhordlehn og Voss . 242 4,262 255 2,527 314 2,892 201 2,743 296 1,965 1308 ' 14,389

Rosendal . 3 78 1 11 - 1 17 2 16 7 122

Lysekloster . . . . 17 32 14 25 16 25 15 27 8 10 70 119

Yttre og Indre Sogn . . 422 3,919 76 2,925 216 1,669 307 2,325 180 5,869 1211 16,707

Sønd og Notdfjotd 557 3,159 563 3,084 511 3,124 615 3,602 330 2,641 2576 15,610

Sondmore 1). . 1 144 c)7,082

Romsdal. 275 2,268 308 6,191 225 3,988 - 351 4,639 311 5,240 1470 3226

Notdmøre . 267 1 3,89 245 2,107 343 1,463 382 1,887 356 1,856 1593 28,702

Ørke og Guldalen 53 1,339 41 876 23 1,068 65 1,774 55 1,369 237 6,426

Sttinde og Sælbø 80 2,283 69 9,060 54 1,8'54 143 2,428 140 4,721 486 , 20,346
Fosen . . 225 1,360 230 1,421 289 1,122 355 1,578 484 3,698 1583 9,179

Stor- og Værdalen 363 4,442 350 3,288 315 4,174 369 J 3,866 (511 5,193 1908 20,963

Judetoen . . 283 1,936 195 1,806 236 1,876 345 · 2,807 301 2,606 1360 11,031

Namdalen 257 2,116 308 1,270 286 1,259 244 2,095 165 936 1260 7',676
leland 8 151 26 535 9 203 27 220 9 650 79 1,759

eaten 2) . 14 603 28 848 31 575 38 999 24 833 135 3,858

LSofoten . . 23 1,347 38 4,469 78 2,086 143 728 91 515 373 9,145

Senjen og Tromsø . . 1 s

Atten . . . . . 63 201 70 563 80 971 70 214 82 402 365 2,351

Hammerfest . . . . 30 205 27 150 29 176 20 97 22 103 128 731

Øst Finmarken: . . . ,1 ' 55 .- ,'-: - - 2 55 9 170 12 180  
1) Udpantningerne ere ikke medregnede

2) Udpantningerne ere ikke medregnede.
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99 58 , , T a b el

over e 1 Rigets Kjøbstæder 1 hvert af Aarene fra, 1841 til 1845 thinglæste Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant er givet i faste Eiendomme.

Kjøbstædernn A -l1841. 1842. 1843. , 1844. ” 1845. Tilsammen.
: nta . BSeTL Antal. BSejjk Antal. BSellçb Antal. ' Vel-376. Antal: Vel-56. Antal. ( Beløb.

Frederikshald . . . . . 59 22 013" 4 6) ' . p ' S 9 Spd- Spd.

Frederiksstad . . . . . . 28 8'627 28 88888 88 8888(1) 88 18 05 37 18004 270 '124"25
Sarpsborg . . . . . . — 52836 — 1795:8 — 3,133 7,787 28. 14,290 136 53,112

Moss 0 0 0 0 0 0 . . 43 20,629 51 16,439 43 24,466 55 9,907 — 7,290 — 26,124

Jøkak ' ”' ' ' ' ' ' 18 58383 9 23603 97 4'468 91 27388 33. 8833 833 88883
ritiania 36 . „ 1 . " -' f! 2 - 9 2 - ' „ , - ( ',.'

Lillehammetj:..x-ss.: . ' 9:1 '11 1? I 388,883 368 ' 388,838 405 538,888 388 314,719 448 007200 1937 2"90'927

Tjkxtstßlçn . . . . . . 131,3 58-142 145 93-915 . 193 113,973 96 88-888 188 189883 781" 488888
„erg.....-. 1113 - .- ".'" . ”""'

.-5H.Vlwe:ftirand 7.- . . . . 23 26-063 88 88888 88 : 88888 88 38-38 66 » 13730 270 95-142

TMFBthd . . '. . . 32 11,882 41 192837 39 11-183 327: 5 1821- 88: : 889888 888 68838
. ejor ' . 0 0 0 ( 1] 2915 ' ' ..,'-? ' ' ',"O! —, ".4- ' . "".'—:'

Rejs-le . s. . . . 41 14-475 „ 4118 181888 88 3 185888 88 3 8888 48 9 838 988 88888
4 - . 0 . 0 28 7636 ? 23 5344 30 ”· 91119 337 043.34 " U . 6, 8--

""Porsgrnnd . . . . . . 22- 4,190 ' '. ·' . '- '42 ”7925 36- 5469? 190 ”30-714

3329372182430 . . . . . . . 24 4-745 ' 32,3- 318482 33 1339? j? 38933 ?8 132333 33123 3298?
-- ·":361Tisøer . . . . . . 29 10712 ' " 9: " :-.--'L'. ”0 "”' . . : " "” " 92'- -

ßrendjgl . . . . . . . 26 161889 88 83-838 58 18888 38 28888 88 1878:8 838 83848
",riM-ta'd . . . . . . . 16 3418 2 3" 2" ; - ' ”U' ”27:7 - U 3-, "- 5

Atjtianssand . . . . . 69 34-532 68 l 53-888 j 88 1817188 ”'78 38888 88 58888 388 189888
*'-'aanger . . . . . . 77 2132 29, !.' 9 "'-,.3 " "—"".· ' 0-

:89den . . . . . . . 318 217-083 288 212-883 : 888. 188888 983 188888 ' 888 988888 1888 888898
wko e. . 0 0 0 . . . 20 4128 202 JI " 3 '91,- : 4- —, , : ' 9. ' '5-' ' , '- 37

Christianssnnd . . . . . 81 36-599 183 12783 ”'71 1888? 38 33897- 63 26841-- 19? 9-9983

Trondbjem . . . . . . 220 102 074 310 174'198 ' 387 188970 9 3' :'”99· .8'” 37-995 49-0 160-431
Levanger . . . . . . . U 12011 14 0,718 3 (90 32” 31 113,333 278 124,008 1556 706,633

Bodø . . . . ). . . . 2 1,050 2 7.853 mä4 3433; ' 2.4 ”77767 '30 8199. 99 18172

Tromsø . . . . . . . - 10'976 — 31'183 4. 18345 ' 9- . 4 776 12 6-813

Hammerfest 0 . . . . . 16 16'413 16 9'l90 1" 8'193 — 73393 — 1799-0 — 87-891
VardQ ; . . . ' . . - 2, , 0,- 51) 3:6 9 6,469 17 14,027 83 54,235

Vadsø. . . . . . 1 ' 40 ”9 870 483 - - - - - 1 433. 0 6-0. 9 1,482 8 1,935 32 4,647



T a b e l

over de i Rigets Kjøbstæder i hvert af Aarene fra 1841-1845 aflæste Gjeldsbreve og Skifteudlæg, hvorved Pant Xer givet i faste Eiendomme.

 

 

 

 

 

   

            

Køb tæd e 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. Tilfammemx

1 s erv ' Antal. Beleth Antal. Vel-76. Antal. Vel-375. Antam Beløb. Antal. Beløb. Antal. Beløb.

)- ' Spd. Spd.' Sde Spd. ) Spd. Spd.

Frederikshald . 54 16,661 48 25,888 49 28,369 34 6,358 47 17,941 232 95,217

Frederiksstad . 16 4,889 13 3,179 25 6,953 14 8,796 14 5,139 82 28,956

Sarpsborg . — 636 — 247 — ”312 — 2,351 — 3,615 — 7,161

Moss . ( . 35 30,699 35 17,367 33 19,429 41 25,449 37 15,461 181 108,405

Deres-ak . 5 522 2 200 4 3,322 26 8,464 20 2,596 57 15,104

Christiania 203 214,686 217 201,470 486 523,664 275 222,217 371 343,615 1552 1505652

”Lillehxamme'r . - - - - 5 11,476 5 4,799 5 4,983 15 21,258

Drammen . 75 32,847 104 61,186 143 74,038 68 45,885 122 58,284 512 272,240

Kongsberg . . 60 9,375 47 12,727 58 19,462 48 24,294 45 7,746 258 73,604

Holmestrand . . 12 3,745 14 - 2,742 32 10,980 1:- 8,339 30 13,548 101 39,354

Tønsberg-5 . . 15 16,488 23 6,280 29 10,607 23 8,018 25 12,857 115 ) 54,250

Sande-Jord . 3 1,050 13 1,498 22 7,975 15 7,117 1 245 54 17,885

Laurvik . 48 14,362 40 9,238 47 9,814 46 10,930 38 5,337 219 49,681

Skien-. . 10 3,581 22 4,145 32 6,112 1 350 28 3,777 93 17,995

Porsgrund . 10 1,296 14 4,516 12 2,271 11 2,106 18 3,064 65 13,253

Krager-6 . 16 4,383 13 ' 6,794 18 3,448 9" 2,026 8 2,345 61 18,996

Østertisøer . 21 15,498 9 1,434 15 4,437 11 2,474 21 - 10,866 77 34,709

Arendal . . 10 5,578 14 7,938 21 10,422 31 13,417 25 10,053 101 47,108

Grimstad . . . 4 1,745 15 4,848 5 1,355 9 2,121 7 752 40 10,821

Christiansfand . 56 15,908 57 22,717 68 23,309 --.:.79 23,584 97 22,928 357 108,446

Stavanger- 59 12,247 80 15,991 57 ) 15,627 81 19,792 97 22,155 374 85,812

Bergen- ” . 317 170,110 291 180,562 228 108,669 264 129,388 281 166,178 1381 754,907

Moide . 6 1,387 22 7,008 12 1,693 17 , 3,516 54 14,277 111 27,881

Christianssund 39 19,746 54 14,909 42 7,804 48 1 16,860 69 20,725 252 80,044

Trondhjem 218 82,582 446 126,790 350 126,428 221 71,145 2.46 77,836 1481 484,781

Ledanget . 8 752 8 689 16 3,656 721 4,062 24 4,176 77 13,335

Bodø . — - 1 100 2 1,500 - - - 3 1,600

Tromsø-- . - 4,063 — 5,167 — 5,088 — 1,961 — 13,536 — 29,815

Hammerfest . — — 1 100 3 5,200 2 700 7 5,879 13 11,879

Vatds - - - - - - - - - -, - - "-

Vadsø . . - - - - - - 1 150 1 75 2 225

9
9
3



 

 

 

Axe-' 7 T a b e l

over de i Rigets Kjøbftæder i hvert af Aarene 1841-1845 afhændede faste Eiendommes Antal og Vel-36.

Kobt d e 1841. ' 1842. 1843. 1844. 1845. Tilsammen.

1 f æ erv ' Antal. Beløb. Antal.1 Vel-36. Antal.i Vel-76. Antal.J Vel-76. Antal.s Vel-26. Antal. Beløb.

Spd. "! Spd. ” Spd. Spd. Spd. - Spd.

ndertkshald 49 29,012 28 15,629 55 23,045 38 52,408 44 25,336 214 145,430

Tedetxksstad 22 10,354 14· 13,438 17 5,028 14 5,107 22 - 17,172 89 - 51,099

at sbotg . — 2,056 — 1,790 — 4256 — 2,332 — 2,620 — 13,054

Mo s . . . 25 11,117 3091 21,612 s 40 24,761 41 35,817 29 11,838 165 105,145

Drøbak 3 . 8 2,175 6 4,479 '14 4,826 19 5,278 22 5,459 69 22,217

Christiariià 138 322,584 11.6 180,794 149 331,475 150" 322,010 ' 179 405,649 732 1,562,512

Lillehammer . 6 4,925 - ' - - 10 7,100 5 1,915 21 13,940

Drammen 75 60,583 76 52,552 82 66,953 60 42,797 77 64,344 370 287,229

Kongsberg 3.68 2-103”0 77- 13,024 75 20,411 80. 12,191 106 ” 19,577 406 75,573

Holmestrand 15 3 16,317 9 ' 3,643 18 9,661 12 8,251 11 13,057 65 50,929

Tønsberg. 23 9,922 20 9:844 22 7,314 21 13,833 20 10,913 106 51,826

Sandeførd 2 1,512 7 2,663 6 1,650 4 ” 3,108 4 1,120 23. ' 10,053

Laurvi . . 3.1 ' 9,516 33 14,718 32 16,310 35 6,169 35 10,841 166 57,554

Skien . . .-. . 20 12,894 18 10,497 - 11 5,601 13 2,204 19 9,184 81 40,380

Porsgrund 22 5,961 20 6,613 . 22 2,954 25. 4,605 43 8,5121 132 28,645

Kragerø 12 6,087 10 2,414 14 4,715 22 5,487 8 3,330 66 22,033

Østerrisøer 12 6,590 16 4,895 13 3,616 12 3,016 14 - 6,606 67 24,723

Arendal 15 9,889 5 : 5,101 11 9,750 16 22,966 26 26,202 73 73,908

Grimstad. . 12 5,531 3 2,566 4 935 9 . 2,265 7 930 35. . 12,227

Christianssand 77 32,016 61 25,250 54 14,308 65 24,329 68 43,529 325 139,432

Stavanger 51 27,724 49 19,391 44 33,443 40 14,957 35" , 21,525 219 117,040

Ber en . . . . 185 169,923 167 190,720 129 125,556 147 126,656 134 184,758 762 797,613

Mø de. 7. . 12 5,910 14 7,649 " 7 1,323 12 ' 5,014 19 ' 7,457 6.4 7 27:353"

Ehristianstnd 20 . 5,346 28 7,648 38 20,414 40 27,009 34 - 20,422 1601 80,839

Trondhjem . . 193 213,222 181 . 166,035 119 83,865 74 68,179 87 85,020 654 616,321

Levårnger . 2 610, 8 1,880 141- 3,031 7 1,466 81 2,005 40 - 8,992

Bvdo " . . - 75 2,720 1 52 1 1,'300 4 4',072

Tromsø . . . . —· 9,562 —'-·' 62,93 — 7,701 — 5,2031 — 10,988 — 39,747

Zanßmerfest 4 4,285 9 6,110 8 8,674 9 3,826 9 3,196 9 ) 26,091

at ø . . - - - - - · - - - - - -

Vadsø - - 1 2.100 1 20 - - 4 664" 6 784  

 

     

 

     



 

 

 

 

             

X 8. T a b e l

over de i Rigets Kjøbstæder i hvert af Aarene, 1841-1845 afholdte Executionsforretninger for Gjæld og Udpantninger.

K. bt d 1841. 1842. 1,843. ' 1844. 1845. flammen.

19 ske erne' 4- Antal. Vel-56. Antal. Vel-36. Antal. Vel-ob. Antal. Belob. Antal. Veie-6. Antal. Vel-513.

, ( Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd.

ederikshald . 259 5,880 - 213 3,328 291 1,333 439 2,117 231 811 1433 13,469

Iederiksstad . . 43 3,021 34 1,426 26 1,982 24 1,672 22 1,697 149 ' 9,798

Sar sborg — 727 — 1,948 — 1,244 — 1,068 — 1,986 — 6,973

Mo s . . 59 10,341 64 6,301 47 5,623 47 7,462 23 3,128 240 32,855

Drøbak 1) . 7 648 6 578 9 868 6 139 24 2,070 52 4,303

Christiania . 2680 103,591 2005 4,649,153 880 41,869 1586 48,491 1870 29,333 9021 4,872,437

Lillehammer . . .. 1 25 - - - - - - 2. 289 3 314

Drammen . 103 27,996 77 7,788 53 5,955 43 12,486 22 1,955 298 56,180

Kongsberg . 173 1,026 446 1,949 369 2,610 650 3,749 704 1,969 2342 11,303

Holmestrand . 5 284 20 4,567 11 2,573 8 5,358 6 1,151 50 13,933

Tønsberg . 87 427 186 1,552 133 4,625 116 425 92 780 614 7,809

Sandef'ord 28 3,244 13 2,665 49 1,717 94 875 70 781 254 9,282

Laurvi . ' 118 4,300 139 2,401 54 1,146 14 3,921 100 3,725 425 15,493

Skien . . . . . . 304 5,046 258 3,124 224 2,610 207 3,669 198 4,482 1191 18,931

Porsgrund . . . . . 127 5.29 138 505 184 657 157 1,018 136 575 742 3,284

Kragero . . . . . 56 650 81 616 101 903 49 179 22 134 309 2,482

Østerrisocr . . . 5 655 9 3,345 1 19 4 78 2 102 21 4,199

Arendal . . - - 1 20 3 245 4 96 - - 8 361

Grimstad . . 1 42 12 43 8 31 15 1,037 8 538 44 1,691

Christiansfand 830 24,706 643 8,607 891 3,738 569 1,726 631 4,014 3564 42,791

Stavanger . . . . 84 7,660 83 1,094 326 6,622 150 3,907 142 1,268 785 20,551

Ber en . 2434 40,565 2397 34,062 3249 27,698 3836 35,613 2622 21,287 14538 159,225

Mo de . . . . 53 260 78 356 63 881 70 2,060 60 873 324 4,430

Christianssund . . 375 3,888 416 3,220 514 4,193 393 3,120 202 272 1900 14,693

Trondhjem . . . . . 326 5,002 261 3,632 488 7,796 896 16,061 884 15,331 2855 47,822

Levanger . ; . . . . 3 106 5 118 4 320 1 99 5 252 18 8951

Tromso . . . . . *.

Hammerfest . . . . . 44 120 39 118 47 144 40 122 51 165 221 669

Vardø . . . . . . . - - - - 1 1 - - 1 9 2 10

Vadsø . . . . - - - - 2 . 22 - - - - 2 22

83 1) Udpantningerne ere ikke medregnede.

2
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O v e r fi

over de af Amtsformandskaberne tik Bestridelse af Amts-Communernes Udgifter for Aarene 1841 til 1845 bevilgede og udlignede Summer,

gt

fammendragen efter Repartitionsplacaterne
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1841. 1842.

Bevilgede Summer. , Bevilgede Summer.

, Til kommende Ud- Efter . , Til kommende Ud-

Amterna Tktjlscjf gifters Beftridelfe. udligmde Amternes Udli net Stif1sre- Heraf-II-gifters Bestridelse.

Fogedcas , ,Commu- Summer. Mßuåjub Sßaßdd Plet Part-II Fogedcas , Commu-

serncs Ve1væse- nens ov- fy 0 y a er. 719,11 ” sernes Velvæse- nens øv-

Forskud net. rigef Ud- lthek Forskud net. rigestud-

g1ter. 1 ØW gl er.

Spd. Spd Spd Spd. Skylddlr. Spd Skl. Spd. Spd. * Spd. SÖJM

Akershuus s. . . . . . . . ,' . . - 3828 9,871 12,692 21,153 - 97' - 36-30 6, 04

Smaalehnene . . . . . . . . . . . 2177 3,202 5,379 13,733 - 47 63 1869 2284 3,269

Hedemarken . . . . . . . . . . . 7352 1303 - 8,848 23,082 - 46 192 6800 5510 , -

Christians. . . . . . . . . . . . 5897 389.5 2,543 12,455 26,222 57 120 3691 974 6,677

Busketud . . , . . . . . . . . - 4400 10,352 6,559 16,398 - 48 75 - 5633 9,340

Jarlsberg og Laurvik . . . . . . . . - 1299 6,494 7,793 12,989 - 72 59 6874 1299 7,795

Bratsbetg .- . . . . . . . - 3640 8,285 10,980 13,724 - 96 1) 696 4840 6,578

Nedenæsgo Robygdelaget . . . . . . .- 2500 3,170 4,987 9,810 - 61 - 709 * 1700 3,941

Lister og Mandal. . . . . . . . - 1000 5,310 6,310 9,465 - 80 - - 1000 4,609

Stavanger . . . . . . . . - - 6,086 5,505 13,761 - 48 - - 2351 5,690

Søndhordland og Hardanger . - 1870 4,307 , 6,177 9,158 - 81 - 695 3,387

Søndre 1Nordhordland og Vosse . . . - 1812 4,158 5,970 8,874 - 80,3f - 3 - 673 3,284

BergenhuusèRo endal. . . . . . . . - 120 258 193 587 - 39; - 59 . 256

Ly ekloster . . . . . . , - 198 549 747 972 - 924 - 74 430

Nordre Bergenhuus . . . . . . . .- - 1795 6,000 7,795 15,590 - 60 2 - 2335 8,499

Romsdal . . . . . . . . . . . . - 1816 7,871 9,687 14,530 - 80 2) - s- 2421 7,869-

Sondre Trondhem . . . . . . . . ., 2232 5896 7,362 15,490 10,327 1 60 - 930 6850 7,131

Nordre Trondhxem . . . . . . . . . - 2500 13,460 12,888 12,888 1 - - - 3000 ' 11,184

Nordland. . . . . . . . . . . - - 3,442 3,062 5,811 - 63.3. - 88 -' 3,510

Senjen og Tromsø . . . . 53, 148 1,244 1,445 1,770 15 -S d98 - - 100 1,849

, aa

Hammerfest . . . . . . . 269 - - -' 269 - hvetz fukd - - -. -

481lèorjiom

. , paa —

Fxnmarken Alten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 - - 415 " - hve? fuld - - -

, Portion. »

2Sp 60ß. ,

Øst-Finmarken . (. . . . 291 3 — - 291 - paa hver - - - -

' , ' fuld Port. '         1
Myg-844 Bamble Fogderi (Skyld 8643 Daler) svarer 39 Spd. 62 ß. 2) Søndmøre Fogderi (Skyld 6834 Daler) svarer 1 Spd. 2 ß'.-



(Fortsættelse af Nr. 9).

 

 
 

 
 

 

 

 

 

"— 1 842. 1 843.

1 Bevilgede Summer. 1

Udli - Amter- - Efter , , Til kommende Ud- udli - 1 Udli net Efter

Amterne nedge nes, 3313153 Stifxsre- Hllfçerefk gifters Bestridelse. nedeg Amternes paa Iver Stiftsxer

' Sum- Matt1- Skyldda- patt1t1o- Fr Mas, Commu- Sum- Mattthl- Skyldda- pattUtM

mer. cul- ler. 119,11 Ud- sZnes Veivæse- Uens øv- mer. skyld- ler. U?U Ud-

skyld. llgnei. Forskud net. tig; ud- legtzet.

—f — gr ter. M I —

Spd. Skldl. Sp. Skr. Spd. Spd. Spd. ' Syd. Spd. Skldl. Sp. Skl. Syd.

Akershuus . . . . . . . . 8,461 21,153 - 48 93 - 5513 5,993 8,479 21,197 - 48 159

Smaalehnene . . . . . . . . 7,422 13,703 - 65 - 1273 - 5,762 7,080 13,703 - 62 103

Hedemarken . . . . . . . . . . 12,310 23,082 - 64 101 5348 2477 4,696 , 12,683 23,082 - 33 1279?

C ritians . . . . . . . . . . . 11,342 26,174 - 52 - - 1259 5938 7,1 26,174 ) - 1.

Blzl jèrnd . . . . . . . . . . . 11,479 16,398 - 84 72 - 5859 9:603 13,118 16,398 - 96 123

J fksb Laurv'k 9094 19 999 ! 84 57 c)38') 10 477 8011 12991 74 98
ar er o 1 . . . , -, 2 - ' - 4.-- .- , -,3 - '

Bratsbetß .g . . . . . . . . . 9,150 13,724 - 80 1) 71 4263 5,238 8-233 13,722 - 72 3)

Nedenæs o Robygdelaget . . . . 5,5331 9,810 - 69 - 269 981 2,356 4,082c 9,809 - 33 -

Li ter ,o N andal . . . . . 5,2 6 9,465 - 66 - - · 1000 4, 47 5,2 ( 41,463 - -

Sçavanßer . . . . . . . . . . . 3,836 13,761 - 53 171 - 2343? 3,833 3331318465 - 831 -

Søndhordland o Hardan er , 1 ç,158 - 5 71. « - ' , - ,' , 5 - 2

Søndre Nordhordland oçjç Vosse .g 3,357 8,874 - 537:1: 1 c) - 740 3,355 4243? 8,874 - 6321- 3

Bergenhuus Rofendal . . . . . . '15- 775 - 49 7 - 65 ' 7 3 '- 775 - 5

Lyseklo ter . . . . 504 972 - 62 - 81 487 568 972 - 701

Nordre Bergenhuuss . . . . . 7,795 15,590 - 60 2 - 295 10,409 7,795 15,590 - 60 2

Romsdal . . . . . . . . . . . 10,290 14,527 - 85 2) - 2421 6,053 8,474 14,527 - 70 4)

Søndre Trondhjem . . . . . . . 13,974 10,327 1 54 63 - 7945 6,483 14,112 10,336 ; 44,4 437

Nordre Trondhjem . . . . . . . . . 1 ,3 0 12,887 - 96 - - 2800 11,37 14,176 12, 7 1:- -

Nordland . . . . . . . . . 3,586 5,815 - 74 - - - 2,643 1,551 5,815 - 32 -

Senjen og Tromsø . . . 1,342 1,770 - 91 - - 50 1,898 1,499 1,780 6- 101 -

95 ' - . S d. to

Hammerfest . 0 0 . . 0 - - - - - - - - ',24 04 Volt. Poåiotk. -

inmarken , , , , , , , , 4 Spd. pr. ,

F Alten 0 0 0 0 0 0 0 , , ' , ' ' ' ' 480120 Dos PZttÖon. '

, , , , , , , , 29- P 0pto ,
ØsMnmarken . . . . . - ' ' ' , ' ' - ' 184 1938 Do'1 8Portion. '     

1) Nedre Thelemarkens og Bamble Fogderi cSkyld 8611 Daler) svarer 37 Spd. 106 ß.

2) Søndmøre Fogderi (Skyld 6834 Daler) svarer 93 ß.

3) Nedre Thelemarkens 0

4) Søndrnøre Fogderi cxkyld 6834 Daler) svaret 111,6-

Bamble Fogderi (Skyld 8643 Daler) svarer 64 Spd. 112 ß.
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(Fottsættelse af Nr 9). . 8
s') .-

 

1845
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  
  

  

 

    

. BevilZede ngumets „ " I . . 1 Efter Bevilgede Summets- ” Efter

Til Dæk- Tkl kommendk Ud- udlig- Amtets Udkig- Stifts- Til Dæk, Til kommenye Ud- udli net Stifts-

Amterne; Mse af gtftets Bejttdelsä nede Matri- net Paareparti- kelfe af” Eftets Bestrtdelfeo Udlignede Amteknes - aa ver reparti-

ogedcas, , Commu- Sum- cul- hver tionen Foged , Commu- Summer.MatrkçUl- kylddæ tioner

fFstrms Vervæse- nens øv- met. -skyld. III- udlig- cassernes Veivæse- nçns øv- skyld- ler. udltg-

Forskud. ' Uct' tjöåtjjd- ' Bet. Forskud net. mFåtest ' ( ) : ' lugt.

( ' kSpd,. 351:8 Spd. Spd". sSkldb Sp; ß. Spd. Spd. Syd. JSßdJ Spd. Skldçx;' tSpd.-Sk·. 'Spd.

Æetshuus . '.« . . ' '· - 0844 6,661 8,826 21,181 - 00 -- - 7030 7,002 8,827 21,186 - (50. 174

Smaalehnene . .. . , - „ 1827 5,703 6,395 13,703 - 56 - - 1599 5,600 6,851 13,703 - 60 113

Hede-matk'en' , : . ' . . 5195 3500 153 8,848 23,082 - 46 -- 4710 2486 1,646 8,842 23,066 - 46 ' 190

6671614.65 .- . . - 1200 6,537 8,28126,150- 38 - - - 2603 6,110 ' 8,714 26,141 - 40) 4215

Busketnd - - - -- 0 6992 19,686 9,839 16,398 - 72 - - 4341 11,323 8,197 16,393 - 60 135

Jarlsberg og Laurvik . 1949 11,689 7,578 12,991 - 70 - 649 10,532 5,412 12,989 - 50 107

Bratsbetg f. .. „ . 400. 4889 5,102 8,233 13,722 - 72 - 14 6045 4,836 8,229 13,716 - 72 2) -

Nedenæso Robyßdelaget ,. 1,958 817 2,125 2,943 9,809 - 36 - - 1144 2,125 3,270 9,809 - 40 " -

Lister og' anda . . ' - 1000 , 4,259 4,721 9,441- 60 - - 1000 3,259 3,934 9,441 -, s- 50 -

StavaqgeW . . . . 1720 . 4,754 5,160 13,759 - 45 - 4654 2752 4,674) 7,109 13,759 ; 62 -

(3. ”Søndhordland og - . , , , ,
, , ) 1 :

0 ß Hatdangct f. - 1144 , 3,763 4,908 9,100 - 644. - 763 3,932 4,690 9,155 - 613 - '

Es Nordhordland og » , » 3 - ) ' „ 3

: (36 : J”Vosse .. . .. 1109 3,586 4,695 8,873 - 63.3. - 739 3,718 4,458 8,873 - 604,

(96910 endal .. . .- - 97 74 171 775 - 26.33 - 65 297 361 775 - 56

J S Ly ekloster . . - 121 , 480 601 ' 972 - X745 - 2 81 487 568 972, - 70.3

Notdre .:Bergenhuus. 0- 2072 10,248 1039315590 - 80 2 - 2108 12,409 11,302 15,590 - 87 2

Romsdal . . . . - 2179 5,206 7,385 145271- 61 1) - 3631 5,205 8,836 14,525 - 73 '3)

Svüdre . Trondhjem. 481, 6794 6,600 13,422 103251 36 5 106 7908 6,930 15,144 10,326 1 56 345

NordréTrondhxem . - - 6000 10,109 16,109 12,887 1 30 , - - 4050 9,700 13,750 12,891 1. 83 ' -

Notdland . . . . . - - 2,244 ,229 5,815 - 46 - - - 2,244 2,229 5,815 46, -

Sen'en o Tromsø - 50 1,701 1,425 1,781 - 96 - - - 1,690 1,423 1,779 - 96 -

1 g
6 S d

3 Hammerfest 0 0 - - - - - - - -- - - - 18FZL 368 61 Pott. pt Løst -

3.0

- . 0 0

0
'- s ' ,

? Akten 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 18SF 417104 Do. szodçt -

Øsi.FtnmatkeU - - 1 -- - - - . - - - - - 1844 533213 Doser Port. -  
1) Søndrnøre Fogderi- (Skyid 6834 Daler) svarer 118 ß.

33)'Nedre.3!)klcmarkenszdg, Bamble Fogderi (Skyld (8634 Daler) svarer 70 Spd. 118 ß-

3) Søndmøre Fogderi (Skyld'6834 Daler) svarer 97 ß.
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21.7 10. Sammcndrag af de fra Kjøb- og Ladestederne indkom111e Extracter af Communeregnskaberne for 1 84 1—1 845.

— Indtægt. U d g i f t.

» 2855154208 553:5 23 3.535 15 2.57- 0 52:50 35:53 7:5
Kiøbstæderne og ' (12148 55.8 5.5, 90 33. 2:23 3 7 8- 38 5 3270? Z- 72 8,233 52 Z 4352-9 53-2 59

Ladestedcrne. 22 8.772 3:8 53: II 59:2 II 528(37) III-j- Z 38,2 3 2653" 83 3.373 3 3 (79 2:82 38:2

73" 6989378 LI- IZ LJJ 983 9-9— 6 :- SZ V”ssc-? 7SO"II8 23- II

93'?Z:'J82 9-8330 "'T?Zc; ?- TZFZ I 5383.64 333 III ses s'-

Æ , S d. S d. Sp. Sp. S d. Spd. Sp. Opd. Sp. S . S d. S . S S d. Spd. S . S . S d. S- d.

Frederikshald . 22,30 1926 102 21 40919 1734 58 48 358 16 p 760 p 856 253 p7 00 435 40385

Frederikstad . 807 2315 19 259 3400 1842 - - : - - 84 - - 271 - 229 - 1372 3798

' Sarpsborg . . 449 - - 11 460 168 20 07 - - - 40 - - 15 51 3.56.

Moss. . . . 2591 216 - 20 2827 1583 -. - - - 61 - - 1014 808 300 - 9 3275

Christiania . . . 27408 2411 44441628 35891 5871 4468 4473 188611 7 - 2260 1718 4635 4233 316 231 2289 33527

Lillchammet . 135 - - 809 930 - - - - 617 - - - - - - - 31 678

Drammen . . 9508 231 - 30810047 2146 1332 1256 - - 320 1370 1000 715 660 634 200 1718 113.51

Kongsberg . . . 2460 279 309 161 3200 869 442 192 - 208 349 - - 77 -, 112 - 605 2854

Holmestrand 1948 ' - 618 174 2740 986 - 61 - 82 29 - - 167 1023 62 25 195 2632

Aasgaatdsttand 103 ' - s 103 87 - : - - - - - - - 17 - 13 67

Tønsberg . . 963 ' 408 133 1504 712 - 150 - .- 19 119 - 69 - 55 - 375 1499

Sandefjotd 622 362 - 984 602 9 '53 - - - 186 - 13 - 11 - 136 1010

Laurvik . . . . . 3459 609 - 98 4166 2217 95 168 - - 64 303 - 371 951 206 - 227 4602

Skien og Por grund 3056 61 366 181 3664 1126 404 919 - - 1046 - - 483 - 98 - 220 4296

Brevik . . . 783 - - 12 795 2:35 - 1 - - 73 60 183 40 - 15 23 138 768

Krager-:- . 1000 - - - 1000 507 37 134 - - 1 15 - 51 - 65 - 180 990

Østerrisøer . 1795 117 - 1912 1228 ' - 261 - - - 75 - 663 223 57 - 196 2702

Tvedestrand 275 4 - - 279 - - 80 - - - - 2 - - 4 31 117

Arendal . . 4834 78 - 20 4932 1517 49 166 240 - ' 8 350 183 1227 652 - 186 4573

Gttmstad . 436 2 - 30 468 185 - 3 - - 10 - 9 43 113 4 118 485

Lillefand . . . . 300 22 - , - 322- 78 - - - - - - - - - 455 14 27 574

Christiansfand . . 6633 180 995 1.105 8913 1884 1297 1809 123 .- - 419 1104 480 192 - 457 - 752 8517

Mandal . 0 . . . 1179 - - 362 1541 417 100 149 - ; ; 299 , 122 - 147 50 64 ' 1348

Farsund - . . . 495 - ' - 495 318 - - - - - - : - - 168 - 17 503

Flekkefjord . . . 414 98 6 518 262 - - - · - - - - - 19 - 303 584

Ekerfund . . . 520 - - - 520 . 257 10 103 - - - - - - - 65 7 66 508

Stavanger . . . 2284 743 1679 76 4782 2213 15 537 - - 82 200 1046 ' 292 440 429 5254

Bergen '. . 19714 237 119 80120371 - 8411 563 2100 3203 - 221 2889 -l 1428 323 287 2062 21487

Aalesund . . 600 - - - 600 40 - 149 - - - 170 169 - - - 63 12 ' 603

ZZMVlde . . . . 936 - - - 936 322 - s 82 - - - 200 - 117 70 27 - 14 832

Christianssund . . 1906 77 , 8 49 2040 997 294 100- - 1 . - - - - - 246 63 102: 13 . 175 JJ 1.990

Trondhjem . . 11761 5645 8015 405 26326 4895 - 6124 432 2005 528 2518 500 840 2730 659 - 1338 22569

Trmnsø . . . 1622 300 628 - [ 2550 699 41. 60 - 600 70 147 418 153 445 , - . - 130 , 285.3

Hammerfest . 33.33 37 98 201 508 264 - - 8 - - - - - 3 - 233 508                  1
.
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(Fortfættelse af Nr. 10)
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Kost d L'd t.d' ' 1842. 1843. . 1844. 1845. Ø 1

1 fæ em? og a Tse etun Indtægt. ' udgift. Indtægt. „ Udgift. Indtægt. Udgift. , Indtægt. Udgift-

Spd. ”Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd.

Frederiks ald . . . 4,376 3,938 4,131 4,448 4,110 4,717 - 4,912 4,158

ederiks ad . . . 3,363 2,928 3,294 3,665 3,556 3,442 3,258 3,076

Sar sborg . . . 576 409 420 535 517 477 800 510

Mo s . . . . . 3,325 3,438 3,330 3,313 „ 3,280 3,103 3,033 2,863

Drøbak . . . 1,411 1,251 854 472 1,408 1,387 1,505 1,612

Christiania . . . . 30,597 35,781 39,017 47,049 44,303 41,478 41,689 42,649

Lillehammer . . . . 210 492 180 182 410 503 621 606

Drammen . . . . 12,708 10,068 11,789 13,324 12,494 12,928 13,493 14,817

Kongsbetg . . . 3,481 3,272 2,750 2,939 3,520 3,358 3,390 3,434

Holmestrand . . . . 3,609 3,020 2,270 2,529 2,042 3,037 1,947 2,313

Tønsberg . . . . 2,028 1,924 1,938 1,875 2,430 1,823 1,971 1,923

Aasgaardstrand ,. . . 365 337 97 84 79 '52 431 320

Sandeßord . . . . 898 916 929 945 1,019 964 897 899
Laurvi . ,. . . . 4,476 3,877 6,084 5,624 3,787 3,687 3,854 3,864

Langesund . . . . . . - - 275 223 211 158 150 176

Breoik . . . . . 1,101 1,012 1,130 1,135 1,287 1,262 1,384 1,313
Skien . . . . . 2,996 2,289 2,317 2,593 3,860 3,910

Xorsgrund . . . 32396 42978 1,778 1,744 1,892 1,920 993 1,982
tagero . . . 1,094 1,125 1,403 1,358 981 1,012 1,724 979

Østerrisoet . . 2,378 1,952 2,298 2,149 1,829 2,324 2,827 2,814
Tvedestrand . . 205 224 200 194 486 440 150 161
Arendal . . . . 3,500 3,695 3,495 3,558 4,142 3,974 3,090 3,445

Grimstad . . . . . 806 757 657 735 603 666 651 642
Lillesand . . . . . 277 295 227 165 300 322 314 341
Ehristianssand . . 8,218 7,975 8,277 10,179 7,351 9,047 12,591 7,905

andal . e . . . 1,446 1,407 2,618 2,966 1,846 1,761 1,526 1,576

Farsund . . . . . 457 374 475 514 463 397 427 405
Flekkefjord . . . 631 583 633 600 660 733 945 733
ketsnnd . . . 423 431 304 276 415 294 324 429

Stavanger . . . 3,998 4,612 5,453 4,290 4,896 4,828 5,307 4,116
Bergen . . . . . 22,822 1 22,051 26,331 24,673 28,013 24,967 28,344 26,951
Aalesund . . . 805 744 673 661 1,032 1,139 1,106 1,008
Molde . . . . . 1,037 818 1,394 1,505 858 1,038 1,554 1,600
Christianssund . . . 2,043 2,472 2,147 2,099 2,400 2,108 3,659 3,325
Trondhjem . . . 36,354 36,206 20,492 20,823 22,841 23,055 19,038 19,551
Tromso . . 3,707 3,681 4,107 4.033 3,198 2,894 2,623 2,644

Hammerfest . 681 759 530 475 747 542 875 650       

 

 



Opgave

over Toldintraderne ved Rigets samtlige Toldsteder i Aarene 1 84 1 — 18 4 5.

 

   

 

1845.

 

 

  

 

Toldstederne' Solv. Sedler. Solv. Sedler. 1 8 4 3' 1 8 4 4'

Spd. Spd Spd. Spd Spd Spd. Spd.

Frederikshald . 30,639 13,109 38,824 15,461 52,403 52,705 59,041

Frederiksstad. . 8,429 26:971 11,061 32,553 50,007 12,075 10,778

Sarpsborg . . - - - 33:827 32,869

Moss . . . . 29,110 10,-616 27,206 9,551 40,482 42,922 45,840

Drøbak . . . 11:932 6,247 6,052 5,257 9,157 7:91:51 11,488

Christiania . 292,304 36,068 338,309 38,126 452,217 378,732 446,677

Drammen .109:121 75,348 118,858 63,113 200:713 175,794 208,255

Holmestrand . 17,'421 6,966 12,485 7,324 17,'812 15,235 19,444

Tønsberg . 24,739 8,306 20,702 7,887 29,089 30,719 31,389

Laurvik 40,811 11,733 45,740 14,764 67:009 56,970 83: 100

Porsgrund . 36,291 19,595 39,634 18,951 47,297 20,005 20,321

Skien . - - 8,925 40,535 49,089

Brevik . . 9,895 14,584 11,191 15,238 23,470 25,644 26,'824

Kragero 18:189 12,234 19,685 14,414 30,932 31,409 34: 137

Østerrisoet 12,525 13,853 13,704 11,706 23,907 25,299 27,853

Tvedestrand . 5,495 2,771 5,569 2,795 7,993 7,762 8,619

Arendal . 50,934 14,375 53:5555 15,242 57,523 54:238 56,850

Grimstad . . 7,284 2,012 7:351 2,306 9,872 10,805 10:608

Lillesand . . . 4,403 3,253 4,659 3,066 7,919 7,797 8,938

Chtistianssand . 60,907 23,136 62,455 23,875 89,570 83, 178 88,739

Mandal . . . 12:680 6,577 13,582 8,0931:8999 19:559 20,307

Farsund . . 8,706 2,773 11:899 3,280 11,692 13:64) 15:566.

Flekkefjord . 9,083 2,227 10,974 2,684 12,413 14,665 15:168

Sog endal . 1 :007 677 1,077 958 882 1,523 1,152

Ekerßund . . . 6,023 2,255 6,558 2,089 4,602 4,880 3,763

Stavanger . 74,961 21:354 91,964 25,118 71 ::884 104:665 115,304

Bergen . . 288:211 55,709 293,022 62,416 381,514 317,374 343,096

Aalesund . . 9,776 42,01 14:014 2,440 14,094 15:637 19,330

Molde . . . . 6,834 898 9,571 1,445 12: 105 11,693 11,104

Christianssund . 26,076 7,404 24,324 7,168 33,781 33:773 37,565

Trondhjem . ; 152,461 24,435 187:126 21,370 227,309 176:187 195,011

Bodo . . . . 515 8 ' 182 14 753 727 1,286

Tromso . . . 30,058 6,681 27,213 5,819 32,062 37,512 33,560

Hammerfest . . 7,400 697 6,075 778 6,366 8,452 9,350

Vadso .- , . . 208 259 450 981 2:153 1:866 3:017

Tilsammen . . 1,404,428 444,563 1,535,071 446,282 2,056,906 1,875,751 ff2,105,438       
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Mk 132. , O p g a v e

5561: Asfutancesummçxne izden almindelige Brandkasse ved Udgangen af 1840 og 1845

 

 

     

 

 

  

J Landdcsinrteruns ' 1840. , 1 84 5. J Kjobstæderne. 1 1 84 0. 1 84 5.

Spd. Spd.

Akero ollou o deri
Spd Spd.

Nsdte 3.3113- F 9. 333,333:1'333333 3333233331183 ' 6821108 734-860-
Øvte Romerike . 207:550 224,,7503 Sar sbor a 335,,6000 340,840.

Mos-se:o Thuno. 329,'310. 371'100' Mo s 3 ' ' ' ' 33333 82,913

Fis-klogLygtker . 298,190. 356125018Otobak 3 ' ' ' ' ' 333331333 3133333131333
, a e a . . . . ' ' - . .

Hedemarken . . . 1397933338 23325183. Zhllrisftiania og Forstædcr . 5,793,540. 6,601,450.

Solør og Ondalen . -119-340 19220908 Di1Jammer . . 47,120. 86,010.

Tftetdækrn. . . 54,540. 84-5303 3011333138363ka ' 13333-38 1'ZII'FJZ'

oten . 3 ( ' ' ' „ 2 8 ' « , ' .

Balders, Land og Ha3del3and 23331338. 3331333837338337313383153363333333 3 3 3 3 333333233 1853113

Gudbæandsdalen . . . 12,410 141340381111 v k 3 'S 'd 39821408 325,570-

Rin en e og Hallingdal . 39,040. 47,190. Skr 1 og an cfjord 475,850. 520,550.

BUf3erU3 473,430. 520'120' Z503t3333t ”3, 39378(99- 4152130-

Nummedal og Sandsoær3d 10,180. 1630303 K-1 33 3333 203'430' 2512530-

Farts-658 s . 446,'090I 542-6001 5253303331333 333133333 333,(3938
aUtVi . . . — - ' 6, 6 ' .

Nedre Thelemar3ken3 . 233333333333 333335338 3333333335 3333383333 477'1913

Bambte . I . . . 382920. 27974500 Cvims a . 0 . 65,160. 76,940.

Øvre Thelerværken: 11020 1170200 kyrkiétiansdsand . , 580,220. 614,280.

Nedenæs . . 346,920: 4396503 3363 33133 ' ' 14239990 170.860.

Robyszdelaget . . . 3720 228900 Btavaugcr og Forstæder . 560,870 778,850.

Mandal . . . . . 84-760 128,020'lV2cr den 0 3,009,0?400 3,093,3000

Lister - . . ' 106,090. 101'550' Chost3- s' ”3, 53941353 14021600

Jeddeun og Dàlimc 138210 12324308 r: dlcm sun . 293,605. 372,430.

Ryfylke . . 46700 102270633111 hjem . . 1,895,800. 2,372,640.

Søndhørdland og Harßanger 47,3010-3 5334303 3830133333333 3 373333 81,913

Rotdhordkand og Voss. . 257,820. 561'980 Ttomgs 372333 2826.20-

Ry endal . .
8:530 14,340. f '

232,570. 297,660.

Ly eklostet . . . 14,170.13'830I'”2333313333333333' ' 913901 147-9490

Bitte og Indre Sogn . 146,430 204'180.Badsø ' ' ' 3333 .?-989'

ond- og Nordfjord. . . 46,550 753250. ' 43.13.1313LÆ

Søndmøre . 3 . . . . 84'960 92'730 Tilsaunncl31 . 18352795 20830630

Romsdak.
27'980 37'780: J Ladestcdcrne.

Nordmore . . . . . 25,040. 51-460.Foo31 ' 282793 28,799-

Øtke og Guldal . . . 161060 186,630. solen 0 0 - . . . 14,200. 14,080.

Strinde og Sælbo 407,360. 422 650.3 vfdstun ' ' ' - 0 3,550. 3,550.

ofen . . . . 44150 55'910.21asgaardstrand
34,780. 34,530.

tot- og Vætdalen . . 68,'260.9917703313131-riksværn ' 23876408 249,410-

Inderøen . . 48,440. 64 520. 33131313 ' 69-119- 742759-

Namdal . . . . . 38,170 45-470. 3311131111 829690 825604

Heajgeland . . . . 125,450. 179 610. 331119131133 2827908 31,270

ten . . . . . . 55,520. 68'220. 3111113113 ' 5323408 61720

Lofoten 152,520 178-580.331313113113 ' 199798 22350

Senjen og Tromsø . 98,660 118 350. 333333333313 187:520 194:260

Alt-211 . . , . . 9,130 Fatsund. 117,320. 119,080

Hanunerfest . . . . , 3 89-4690 21,130:Ekctsund.
85,160. 100,16

Øst-Finmarken . . . . 9,080. 11,900.FZ;ZIIIZ31 ' 332-338. 13ij

Summ . —"—"""
' , ' 2 '

a 7,118,070. 8,057,3533—0.Sun1ma
956,440. 1,072,81('  



265

S
v
e
n
d
e

o
g

D
r
e
n
g
e
.

1
1
4
,

1
1
8
1
9
0
,

1
1
1

1
1
1
1
8

1
1
2

1
1

1
1
1
0
d
-

1
1
6
1
)

1
1
0
1

v
.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
0

1
1
J
O
O

1
1
0
1

3
1
1
1
J
3
2
b
2
3
w

U
U
d

l
l

l
l

—
s
-

  

F
r
i
m
e
s
t
e
r
e

e
l
l
e
r
H
a
a
n
d
-

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

Opgave

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

over de i Kjøbstædernc og Ladestcderne værende Haandværkere ved Udgangen af 1845.  Æ 33.

11-1

«
1
0

9

.

8
v
æ
t
k
e
r
e
U
d
e
n
B
o
r
g
e
r
s
k
.

1
1
—

1
1

9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
)
O

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
I

O
4

H
S
o
m

i
k
k
e
e
t
e
i
L
a
u
g
.
R
—
O
O

1
1
1
1
9
4
0
1
8
9
1
0
2
3
0

1
1
0
1
1
1
0
3
I
V

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
U
Y
O
J
Æ

1
1

1
1
1
1
5
3
1
1
1
1
(
0
:
U
O
A
O
O

1
1
—
8

'
(
5
)

S
o
m

e
r
e

i
L
a
u
g
.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
0

1
1

1
1

1
1
X

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
9
"

0
1

O

G
i
k
-
0
1
(
2
)

1
1

1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1

1
1
1
8
1
1
N
O
I
Æ
A
O
J
L
O
1
O
I

U
O
O
I

1
0
3
0
3
0

w
'

S
v
e
n
d
e

o
g

D
r
e
n
g
e
.

5
0
)

k
-
'

I
2
"

9
4

1
1
-
1
1
-
4
7
-

1
1
"

V
X
Ä
O

1
1

1
1
U
F
B
R
V
L
Z
V
H

1
1

1
1
1
0

1
1

1
1
5

?
-

F
r
i
m
k
s
t
e
t
e

e
l
l
e
t
H
a
a
n
d
-

1
1

U
M

"
"
'
(

1
1
—

"
"
I
1
0
I
I

1
1
O

1
1

1
1

1
1
O
I

1
1

s
-
t

1
1
0
0

1
1
C
O
—

1
1
4
-
4

1
1
0
1

1
1
k
-

s
-
l

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
9
-
9
0
)
0
)

1
1
0
0

1
1
—

1
1
0
)

1
1

1
1

9
7
)

ß
v
æ
r
k
e
r
e
u
d
e
n

B
o
r
g
e
r
s
k
.

—
'

I
ß

8
,

.

T
S
o
m

i
k
k
e
e
r
e
i
L
a
u
g
.
U
Q
Ä
T

1
1

1
1

1
1
0
3

1
1
1
0
U
O
O
O

1
1
L
e
r
s
æ

1
1
9
4
(
8
0
)
q
u

1
1
L
O
O
O
P

1
1
1
0
8
5
)
1
1
L
R
Ä
I
O
—
V
J

1
1
1
1
O
O

a
d
e
r
s
æ
o
d

1
1
e
r
i
X

l
G

'
”
'

S
o

r
.

.
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
0

1
1
1
8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
9

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
)

1
1

1
1

7
.
0

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
—

c
D

1
1

1
1

1
1

1
.
'

m
e

e
1
L
a
u
g

e
r
s

O
e
r
i

0
)

1
O

1
1

1
1

1
1
O

1
1
1

1
1
Z

O
M

8
7
-
0

1
0

O
5
2
5
4
1
0
1
0
1
0

„
.
:
-

M
U

,
(

-
4
4

"
-

-
J
-

”
1

1
1

1
1

1
1

'
1
1

1
1

1
1

1
1

-
'

'
8
4

—
6
1
)

.
.
.

9
1
,

0
"

11
.

4
,

„
—

„
'

O
V
L
N
V
L

o
g

D
r
e
n
g
e
.

1
.
1
7

”
'
?

1
.
1
!

0
5
3
3
S

9
-
1

U
U

O
8
8

e
r
v

'
-
5
9
1
0

I
0
)

9
I
8
I
9
2
S

V
I

1
1

1
1
I

1
1

1
1
I

—
1
*
-

0
3

r
i
m
e

e
r
e

e
l
l
e
r

a
a
n
d
-

'-
3
2
,

F
æ
t
k
e
r
s
j
U
d
e
n
B
Z
H
r
g
e
r
s
b

1
1
9
-
1

1
1
I

1
1
0
1

'
8
8
1
0
2
8

1
1
O

1
1

1
1

1
1

9
-
4

1
1
R

1
1
V
I

1
1
1
0
L
O

1
1
V
I

1
1

1
1

1
1
6
9

1
1

1
1

1
1

1
1

11
1
1

1
1

1
1

1
1
S

T
O

1
1

1
1
O

1
1
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3
:
5

M
I

ß

0
.

.
—
O
O
P
.
.

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
d
1
1
w
ß
1
0
1
1
3
w
8
1
3
c
3
1
1

1
1
1
8
1
1
3
1
1
1
1
Y
ç
s
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
s
c
h
4
4
3
1
0
1
1
3
1
-
1
1
-
3
-

1
1

1
1
1
0
.

1
1

-.

Z
S
O
M

t
k
k
e
e
r
e
i
L
a
u
g
.
L
-
9
—

—
—

"
'

”
9
9

2
W
—
Z
M
—
M
Z

S
o
m

e
r
e

i
L
a
u
g
.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
3

1
1
I

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
I

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
2

1
1

1
1
I

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
8

1
1

1
1

1
1
8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
S

„
i
O
O
O
N

1
1

1
1
1
6
0
1
0

1
1
9
9
1
1
1
1
O
I
1
W
M
V
O
M
O

1
—
O

5
1
*
-

4
'
”

9
7
-

0
"

'
'
9
9
,

(
'"

1
S
v
e
n
d
e

o
g

D
r
e
n
g
e
.

W
—

O
1

8
,
1
O

1
9
"

1
9
-
4

0
)

1
1
1

—
1
1
0
,
I

0
3
8
(
7
0
)

1
1
E
Z
S
F
T
F
O

11
11

1
1
2

1
1
O
t

8
3

'
0
)

9
-
4

8
-
1

!
.

t
-
(

5
F
r
t
m
k
s
t
e
t
e

e
l
l
e
t
H
a
a
U
d
-

1
1
O

O
)
O
W

9
-
4
0
)
I

8
1
)

'11
I

1
1

1
1

1
1
O
)
0
)
M

1
1
Ø

9
-
4
8
0
:

1
1
I

1
1

1
1

1
1

9
-
4

11
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
1
1
0
)
I

9
-
1

K
8
3

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1
V

3
)
v
æ
r
k
e
r
e
U
d
e
n
B
o
r
g
e
r
s
k
.

3
3
-

"
,

I
„

.
1
1
6
9
1
0
0
1
-
4

6
0
1
9
!

V
U
L
O
L
R
U
I

1
1
1
3
5
3
6
9
1

1
1

0
0
3
0
0

”
5
3
0

1
0
-
4

9
-
1
0
3
0

Ø
'

—

H
S
o
r
n

1
k
a

e
r
e
l
L
a
u
g
.

—
s

0
2

6
X

U
0
)

0-4
—

X
U

'
0
2
-
8

X
X
V

J
e
-

3
d
s
(

U
X
X
I
I
-
7
:
8
"
'
O
—
J
-
I
U
—

453
'
6
)

I
I

(
0

0
I

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
O

1
1

'
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
0

1
1
T
O

1
1
'

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

'
9
9

L
O

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

1
-

S
o
m

e
r
e

1
L
a
u
g
.

e
r
s

0
Z

—
—

1
0
)

1
1

1
1
Å

1
1
Ø

1
1

1
1

1
1
X

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
I

0
-
1

5
9

'
1
0

.

9
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

3
3

8
Q

„
ß
ß

0
0

0
0

0
0

0
.

0
.

0
S

.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
8

.
'

'
'

0
0

0
0

0
I

f
0

.
0

0
0

0

8
.
3

3
3
(
7
)

'
'

'
'
0
8
8

s
-

0
.
4
0

0
0

0
,
2

0
0

0
3
-
3
ß

0
.
1
é

.
0
.
-
3
1
-

o
.

0
-
s
é

.
[
-

I
a

Z
F
W

-
—
S
Z
Z

S
B
W
Y

-
0
"

V
I

S
O
s

8
V
I

'
c
"

1
9
-

1
9
-
8
9
-
8
9

0
-
8

.
.

3
8

0
3
1
9
3
9
5
4
-
0

?
-

.
:
'
-
d
"
J
-
Ö
S
O
Y
Z
P
"
A
D
8
Q
L
M
O

ß
T
Ö
L
Y

3
4

9
W
W
O

ru
N
y

Z
M
P
M
U
W
O
M
A

8
.

-
—
M

3
6
0
-
O
-
:
-
:
'
3
M
"

O
U

6
2

3
4
.
4
0
3
,

4
-
1

9
.
6
0
6

M
y
g
-
1
6
5
:
3

P
y
t
-
5
8

6
1
8
3
-
5
O
s
p
p
l
y
J
æ
d
e

à
s
y
r
u
z
s
d
ø
z
r
u
d
p
d

O
O
M

D

S
2
2
3
3
5
8
2
5
8
-
8
5
8
3

33:3
33

6325-22
5:
0
L
e
s
-
”
5
3
5
3
2
3
3
3
8
3
3
-
2
8
-
3
3
:
2
5
3
-
B
Z
B
Ä
S

5
T)

55
9
-
3
0
-

r
.

L
'
-

—
1
4
-

—
d
—

d
—

.
-

'
6
.
.
—

Ø
8
8
6
5
3
0
3
5
O
Z
J
O
Z
Q
I
Y
Z
C
S
J
M
J
Z
J
Z
I
O
Z
Z
X
I
I
I
-
8
6
3
3
9
9
3
5
3
8
0
3
8
8
2
8
3
8
8

0
C
M
G

O
G
O
A
O
Ö
Q
G
G
O
I
M
G
W
G
G
R
V
G
O
G
K
M
S
G
Ö
O
S
W
O
G
O
G
M
S
B
Y
W
W
O
W
M
O
O

 
 

34



0 0

Vardø

Vadsø

Hammerfest .

0

0

.

.

Bodø 2

Tromso

slind

hjem

ger .-

Ber

Aal

Mol

C

T

h sier:

rond

Levan

t

en

sund .

tatl

.

.

0

0

.

.

.

.

.

0

.

0

0

0

0

0

0

o endal:

Eker Und .

Stavanger

eg

. ”L'

X

99
0. .I

a

le ' j

Und

ef ord

.

.

0

0

0

ri

Mandal

r

Es

tianssand .

Grimstad .

Lilles

Uk) f

and

.

. 0

.

0

Arendal

0

. 0 .

terrisøer

Tvedestrand

Øs

ta

Langesund

gerøe .

.

0

1

.

0

.

.

.

-

Brevik '

Porsgrund

Stathelle .

Staværn . .

Skien . . .

0

.

0

Kongsberg

Tvelvik

Drammcn

Laurv

olmes

asg

Tønsber

Sandef

trand .

aar

19

dstrand .

g

ord

ammet .

0

.

0

0

0

.

.

.

.

.

”Lilleh

is
Hvidsteen .

Soon .

Hølen .

Drøbak .

Christiania

.

0

0

.

0 0 0

at

hald

stad

sborg

.

à

0

0

0

0

0

0

is

0

0

.

jt

Mo

rederiks

ederiks

Kjøbstæder

og Ladefteden

 

88 162

-

l
1
1
.

l
y
s
-

J
s
0
9
-

-
9
0
-

l

4
-
-
,
e
r
i
-
-

Z 0
„

,
-

G
-

-
-

-
9
-

-
9
-

-
-

-
-

-
-
s
y
-

[

k
9
l
Z
Z
P
s
Z
k
J
A
Z
l
l
e

l

-
-

-
-

-
-

-
0
-

l 9
-

-

f
l
-

9
3
9
-
7
8
0
-
l
e
-

-
-

-
-

„
- s
l

-
9
9
8
0

4
:
5
3

—
3
.
S
E
G

4
-
5
3

—
8
0
I

S
Ö
G

 

55

-
.
-

-
-
r
l
l
-
(
4
-

-
A
k
-

„
-

-
-

-

-
-
l
-

-
-
l

-
(
1
0
-

-
-
l
-

7
1
5
,
-

-
3
-
3 1
1
3
1
1
7
0
1
-
7
-
l
-

 Q
Z
M
Z
R
5
8

8
0
.
2
8
2

0
0
:
8
9
8
-
0
Z
E
I
S
I
M

 

384

1
,
2
0

1
1
7
0

8
3
.
7
0
.
5
7
0
5
.
-

7
0

t
y
k
-
0
.
7
0
3
0
4
4
-
7
0
1
-
1
-

-
7
7
6
-

 

-

-
-

-
-
-
-
.
-

-
-

-
-

-
-

,
-

-
-

-
-

-
-

-
„

;
-

-
-

-
-

9
7
-
1
.
9
-
9
-

-
0
0
6
-

-
-
-
-
-

4 0
-

-

7
0

k
l
-

-
P
L
l
J

.
5
9
8
5

0
0
Z
Z
Ö
G

Smede.

(Forßfættelse af Nr. 13).

 

-
„

„
-

-
-

„
-

-
5
2
3

G
0
.
8
S
Ö
G

 
 

-
-

8
e
r
v
m
l
l
7
0
-
P 7
6
3
-
1
1
3
9
-

[
0
0
-
3
7
0
-

-
-
7
0
0
-
0
3
7
9
-
8
-

(
0

l
8
1

1
4
9
9
-
8

-
0
6
4
8
,
8
6

6
3
3

—
8
8
I
V
8
0
G

 

212 7

æ
ä

-
-

-
-

-
-

-
-

-
p
-

-
-

-
-

-
„
-

-
-

-
-

-
.
-
1
l

-
l

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

„
-

-
-

Q
Z
W
B
R

5
0
-
0
8
.
3
8

0
8
8
3
,
8
3
0
Z
J
S
Z
W

 

1791 66

- -

- -

-
-

-
-

l

-
1
8
?

9
:
-

-
-

„
-

-

.
l
l

l

8
3
8
8
9
-
-
l
8
8
-

-
„

-
-

s
l
-

-
l
l
x
y
4
8
.
7
-
9
-

-
r

-
-
0
4
7
0
-
7
9

3
5
,
5
9
3
3
5
,
5

'Garvere.. 1

 

9
-

-
-

-
-

-
-
.
-

-
-

-
,.
„

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
„
-

2
4
,
-

-
-

-
-

-
-

-
.
-

Ö
Z
W

—
0
3
S
Ö
G

 

7
0
-
7
0
1

1
-

l

s
l
-

Z
ç
s
i
b
s
s

-
8

-
(
1
5
-
3
9
-
7
-

-

J
5
.
- -

1
5
7
-

0
.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Z
-

-
-

,
-

2
,
-

3
-

-
-

-
l

-
-

-
-
7
0
.
1
-

-

l
-

-
-

-
3

-
.

l
-

-
-

-

- -

-
-
7
1
1
3

-
1
3
-

-
-

5
3
3

W
8
0

F
.
-
S
Ö
G

L
Z
K
Z
R
8
8
0
3
8
3

3
5
3
-
8
?
J
Z
S
I
M
 

-
0
0
-

.
8

3
1
.

Z
P
X
6
-

-
-
0

-

1
-
(

-
-

-
-

,
-
-

-
-

-
„

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2
7
-
2
,
-

-
8
1
-

f
l

3
:
8
9

W
o
Z
Z
O
G

Bødkere.

 

-
-

-

7
0

-
-

-
-

-
-
0
-

-
-
-

-
-

-
„

-
-

-
-

,
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
„

-
-

5
3
5

—
8
0
S
Ö
G

 

112 27 459 20 148122

- -

3
8
-

1

3
8
8
0
4
0
.
6
-

-
8
,
-

-
-

-
-

-
-

-
9
.
-
6
-

-

7
0
-

0
.
-

-
-

-
0
0
-

-

1
-
8
-

-
0
0
-
7
-

8
-

-
k
-

-

0
0
-
0
-
8
-

-
-

s
l
-
-

-
-

-

E
Z
P
O
W
s
s

Z
-

-
-

,
-
0
0
1
6
9
9

-
-

s
l
-

-
-

H
a
s
-
2
.

—
8
8
8
8
S
Ö
G

L
Z
W
Z
R
5
0
3
8
6
-
8
0
.

0
8
0
8
.
.
.
8
-
0
J
J
L
K
W
 

217

 - -- -
 

0
-

1
ch

-
-
8
1
1
9
6
k
s

-
-

-
k
-
-

-
,

-
-

-
-
1
.
7
-

2
7
-

d
r
y
s

-
-

-
,
W
-

0
-
0
-

-
-

-
-
8
9
6

 60529
r
n
o
Z
Z
Ö
G

 Malere.

 266



267

 

   

 

 
 

 

  
  
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

  
  
   

 

 
 

 

3
-

-
4

-
-

-
-
5

s
.
2

-
-

-
-

-
-
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1
,

4
1

-
-

-
5
2
1

1
1

-
4

-
-

-
-

G
I
Z
I

0
0
6
8
8
0
.

1
w
o

1
3

S

0
.

)

æ
M
a
a
-
3
3

0
5
6
O
g
s
a
a

æ
r
U

6
8
8
4
0
8
I
I
I
M
O
U
O
G
L
Æ

:
-

-
-

-
-

-
1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
,-

-
-

-
-

-
-
1

-
-

-
-

-
-

-
3

a

t

m
.

,
.

,
-

-
,

-
-

-
-

-
-

,
,

-
-

-
,

M
G
Z
I
J
L
I
M
L
B
4

,
1
-

-
1

,
,
2
3
4

1
2

2
1

,
,
,
-
1
1
2
-
,
6
5
2
3
-
3
M
W

1
2
9
1

2
,

N

M
.

,
-

K
o
k

8
.
0

si
L
a
s
-
O
.

-
-

-
-

-
-

-
-
9

-
-

-
.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9

1
2

2
0

4
4

1
2

1
3

9
)
4
2

9
-

0

G
S
L
Z
O

o
O
S
a
a
-
G
æ
s

-
-

-
-

-
-
7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
4
1
(
-
1

-
-

-
-

-
M

.
e

.

i
m

R
a
m
-
X
I
I
I

3
8
8
.
Ö
O
L
I
U

-
3

-
1

-
-

-
-
2

-
-

-
-
4

-
-
1

-
-

-
-
3

-
.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
,
-

-
-
8

-
-

-
1

0
-

-
-

W

s
m
-

Z
t
t
r
u
w
ß
5
8
8
0
8
8
?

Ur
.

-
-

-
-

-
-

-
,
X

-
-
1

-
-

-
-

-
t
,

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
1

U
G
o
g
s
r
m
r
m
w
s
s
w
8
9
2
2
3
3

0
4
.
2
9
3

2
4

2
2

O
s
t
-
5

3
2
4
W

5
0

U
1

M
0

.

G
O
J
R

Q
U
O

r
i
M
P
T
O
O

-
-

-
-

-
-

-
-

-
æ
,

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
.
-
5

-
-

-
-

-
-

-
-
1

5

-
,

,
-

,
-

,
-

,
,

,
-

,
-

-
-

-
-

g
G
Ö
O
I
U
O

O
O

O
U
O
I
O
O
C

ø
s

,
-
0

,
,

-
P
o
M

-
8

,
-

-
-
2

-
4

,
1

,
-

-
,

-
-
2

,
,
4

-
-

,
,

5
1
4
1
5
2

U
-

,
W

t
.

1
1

j

r
r

a
r
0
V
I
I
I
-
0

0
5
6
6
0
8
3
0

.

P
æ
l
-
O
.

G
o
r
u
t
t
r
t
v
w
r
i
æ
3
7
6
3
X
V
I
I
I
-
Ø

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

.
-

-
-
1

-
-
1

-
-

,
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

402.-8
-

-
-

-
-

-
-

6

a
-

1

r
.

e
0
.

-
e
n
M
K
O
I

s
r
m
r
m
a

6
6
6

s.
W
O
T
O
.

Ä
U

-
-
4

-
-

-
-
M
2
7
2

-
-

-
2

-
3

-
5

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-
8

-
-
1

-
1
3

91.10-
-
4
3
B
2

-
3

-
G

4
,
o

,
1

1
K

1
.

„

6
0
8
3

w
r
i
w

-
M
a
s
-
O
s

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
„

-
-

-
U
W

-
-

-
-

-
-

-
-

Uld-U-

t
l
x
1

-
2

-
-

-
-
8

-
0
4

-
-

-
-
4

-
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
9
.
0

-
-
6

-
-
1

-
-

x
1
1
5

-
-

-
-

1

9
5
3
0
8

6
3
5
0
.

3
5

1
8
M
3

1
71

.
l

.

d
e

N
B
.
-
3
2
4
2
0
6
0
-
0
6
G
O
O
L
Z
U

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

X
-

-
-

-
-

-
-
1

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
4

e
7
8
3
8
5
8

8
3
.
2
5
.

„..ms

Æ
K
O
I

rurmervæ
r
u
r
i
r
v

4-
M
a
a
-
O
.

7
0
1
1
1

9
-

-
-

-
-

-
0
4
7
0

-
-
3

-
3
1
2

-
4
2

-
-

-
-

-
-
4
1

-
-
2
3
3

-
-
6

-
-
2
1

-
-

-
3

-
M
M

?
-

-
-

-
-

-
-

-
-
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
„

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
7

,
s

-
-

-
„

-
1

-
-

,
-
2

-
-

-
-

3

6
2
-
3

„
F
a
m
.

1
4

1
7

9
6
8
3
0

o
O

G
r
i
a
z
c
h
r
u
s

6
-

-
-

-
-

-
-
A

-
1

-
-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
U

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
0

.
4

e
.

.

'
1
1

e
r

N
B
.
-
3
3
0
5
6
0
.
0
8
5
0
-

e
r
s
t
s
ö

s
L
t
t
r
t
v
e
v
t
t
w

T
r
r
r
u
r
u
w
R
O
U
O
G
U
W
.
-
-

-
-
3

-
-

2
,

-
-

-
1

-
-

-
-

.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

:
-

-
-

-
-

-
1
.
-

-
-

-
-

-
-

5

a
.

.

l
.
.

.
6
1
2
3

-
2

-
1

,
2

:
s
l
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
s
-
8

-
-
3

-
-

-
2

S
M
ø
g

s
r
m
r
m
a

6
6
6

0
O
O
I
O

-
1
-

-
-

-
”ad-0.

1
-
1

-
,

,
-

-
-

1
1

-
-

s
a
e
r
s
à
3

-
-

-
0

G
L
Z

2
0
0

—
M
O
-
O
.

—
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
.

-
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
—
-

 



 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

.).
32

 

 
 

  
  

 

 

(Fortsættelse af Nr. 1 268
G
G
L
Z
G

V
O
E
v
B
U
K
W
O
P

1
.
.
.

-
,
1

-
-

-
-
7

s
g
-

-
-

-
-
1
.
2
1

-
1

-
-

-
-

-
-
1

-
-
1

-
-

-
-
1
1
7

-
-

-
9
4
,
0

-
-

.
-
.

.
.
-
W

.
.

,
.

m
V
I
I
I
0
5
8
8
-
7

.
.

s
t

6
8
6
9
.
6
0

3
7
8
.
-

u
n
M
o
t
t
O
æ
J
t
r
n
.

-
-

-
-

-
1

-
-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
1

-
-

-
M
-
-

-
-

-
-

-
-
4

-
-
1

-
-

-
-
9

e
,

,
.

m
.

.
.

.
.

.
-

-
-

-
-

W
M
Z
J
Z
I
I
I
-
9
3
1
1
.
2
-

-
-
-
9
2
4
2
-
1
-
3
1
1
-
5

-
-

2
4
2
1
1

1
5
-
3
2
2
8
2

-
2

”
o
m

l
)

-
G

:

3.
G
o
u
-

a
t
t
æ

-
M
a
a
-
O
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
.
.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
U
W

-
-

-
-
,
-

-
-
W

1
1
.
1
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2
,

.
24-

-
-

-
1
.
1

.
-

..
-

-
.
-

.
-
.
-
1
1

-
..

-
-

.
-

-
,

M
C
Z
I

o
O
6
6
2
5
?

2
-

2
3

.
8

1
2

6
M
M

o
.

æ
R
a
v
-
2
.
3
.
0
0
5
6
G
a
d
-
7

M
U

s
L
t
t
e
r
v
æ
t
t
r
u
3
0
0
3
W
O
U
O
G
L
Æ

-
-

-
-

-
-

-
1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
1
2

-
-

-
1

-
-
9

m
..

.
-

-
-

-
U

„
-

,
4

-
-

-
x„-

-
.
-

-
2.-

.
-

.
-

-
»
-

.
1

-
-

-
-

-
-

.
.

0
0
1
.
.
7
9
8
S
m
a
z
s
w
s
D
ö
t
h
L

W
2
5
2

.
1

,
2

3
3

1
7

3
6
-
(
5
2
8

1
W

)
0

„

6
8
3

6
6
0

0
N
B
.
-
O
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
8

-
-

-
-

-
-

-
-

W

,
.

-
,

,
-

-
-

-
-

;
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1.
-

-
-

,
-

,

M
a
s
-
I

o
m
6
8
8
0
.

1
2

-
4

-
-

,
,
M
M

,
5

-
1

4
3

5
0
8

3
,

,
-

M
s

.
1

e
.

.
'

,
.,

e
r

V
I
I
I
-
4
2
0
6
6
-
3
6
G
a
s
-
7
0

.
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
1
1

-
-
1

-
-

-
-

4

g
1

a
I
I
I

5
0
8
4
8
0
8
3
3
,

1

s
u
n
M
o
s
.

e
n
r
m
r
m
æ

G
t
t
e
v

M
O
Q
N
O
s
2
2

-
4

-
-

-
-
1
1
1
0
3

-
3

-
2

-
2

-
4

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-
4

-
-

-
-

-
1
6

-
2

-
6

-
:

-
-

R

d
3

1

Sa-
6
0
0
3
6
8

0
G
æ
s
-
O
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
.

-
-

-
-

.
-

.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

,
-

-
-

O
O
W
J
Ö
O

O
O

O
t
t
æ
I
O
r
n
s

1
-

-
-

-
-

-
-

”
'
4
1

7
-

3
1

1
4

-
3
W
3
1

,
6
1

-
-

-

4
.

e
.

e
r
V
I
I
I
-
3
0
0
5
8
6
8
5
0

n
d

O
L
r
i
r
m
L
r
u
w
3
7
8
-

R
o
t
t
Q
o
L
e
r
s
s

-
-

-
-

-
-

-
-
1

-
-

-
-

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7
-

-
-

-
3

-
-
1
1

-
-

-

m
ä
o
G
o
B
I
s
3

—
M
a
s
-
O
.
—
2
1
-
2

-
-

-
-
A
3
3
1

-
1
-
1
-
1
2
5
1
-

-
-

-
-
-
2

-
4
:
8
1

-
-
-
1
4
W
-
2
1
8

-
-
2

-

Æ
G
L
I

3
.
6

„
O
O
T
O
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0
0

0
.
0

0
0

0
(

0
0

0
0

0
.

0
0

0
0

0
'

.
O
.

0
0

0
.

0
0

0
0

0
.

0
0

0
.

0
0

0
.

.
0

0
0

.
0

go
e
n

0
-

ø
0

0
0

0
-

0
0

0
.

0
0
.
d
0

0
0

0
0

s
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-
0

0
0
.

0
0

0
0
.

0
0

0
0

0
0

r
0

0
0

0
.

4
0

.
0

.
.

.
0

0
0

0
.

0
0

0
0

0
.
d

0
.

0
0

0
.

0
0

0
0

0
0

0
0

d
e
O

f
d
d

t
d

a
n

.
.

.
a
n

.
n
d

-
.

t
a
a

.
0

.
e

t
r

d
.

.
.

.
.

.
r
d

.
.

.
f

0
.
l

.
.

.
.

.
0

:
.
s
t

.
.

æ
w
m
s
s

.
h
s
t
n
n
d
ö
.

s
l
m
n
r
n
o

u
n
a
m
t
h

n
d

d
c
a
n

d
:
s
.

n
d
a

.
e
r

f
u
1
m

..
r
æ
-

.
s
t
d

W
W
V

n
n
m
e
e

r
t
t
.
o

n
.
U

l
l
e
m
M
r
l
a
d
n
l
d
o
d
d
g

d
n
.
æ
s
r
.

t
a

o
l
y
i
s
b

0
æ

0
0
k
a

m
b
c
k
s
t
a
e
f
i
m
r
t

t
e
f
i
w
y
t
s
t
a
t
n
-
m
a
1
f
i
n
n
n
1
n

s
a
h
m
ä
t
m
y
s
ø
e

t
o

t
t
s

s
t
n
a
t
i
a
m
s
v
e
a
b
e
m
æ

g
w
c
k
h
e
e
t
e
d
s
a

d
m
e
e
u
a
w
u
e
x
u
d
n
 
s
m
ø
ø

s
p
L

d
e
d
e
r
n
ß
d
u
n
e
W
s
s
c
h
a
W
c
m
g
W
n
d
t
v
e
n
t
h
g
g
e
r
n
d
n
t
m
c
k
r
i
n
s
W
W
r
s
a
n
g
c
k
w
s
s
n
a
w
m
m
n
d
W

K
r
r
æ
a
o
r
i
o
ø
r
r
M
m
t
o
v
ø
r
W
ø
a
a
n
t
n
N
o
r
r
t
n
a
n
r
n
s
t
v
r
r
r
m
h
M
m
æ
o
N
t
e
r
w
i
o
w
w
e
n
o
w
a
a
a

F
F
S
M
H
S
H
D
C
L
D
K
S
H
A
T
S
L
S
S
P
B
S
L
K
Ø
T
A
G
L
E

F
F
S
E
S
B
A
M
C
T
L
B
T
H
V
V

 

 



269

  

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

S
D

9
1
0
)

1
1
0
1

1
1

1
1

1
1
U
O
O
O

1
1

1
1
4
1
1
1
1
4
-
4

1
1
4
1
)
U
O

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
0
1

1
1

1
1
1
8

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
:
0
0

1
1
0
1
1
-
1
0

1
1

1
1
.
1
1

1
1

1
1

1
1
O

f
v
e
n
d
e

o
g

r
e
n
g
e

0
3

-
0
,
-

r
i

2

4
„

.
-

J
F
r
u
n
e
s
t
e
r
e

e
l
l
e
r
H
a
a
n
d
-

,

3
:

v
æ
r
k
e
r
e
U
d
e
n

B
o
r
g
e
r
s
k
.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

I
'

,
,

'
5

S
o
m

i
k
k
e

e
r
e
i
L
a
u
g
.

4
1
)
—

8
-
1

1
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1
I

9
-
1
0
)
—

1
1

s
-
l

1
1

0
-
1

1
1

4
-
1

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1

s
-
l

1
1

1
1
s
-
;

1
1

1
1

1
:
1
9

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
.
-

2
1
-

1
1

1
-
1

9
-
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

:
-

.

5
-

·
3

S
o
m

e
r
e

1
L
a
u
g
'

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
'
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

S
v
e
n
d

1
o

r
.

(
3

e
g
D

e
n
g
e
'

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

8
,
3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
3

3
.
0

r
u

.
Ø

I
F
u
m
c
s
t
e
t
e

k
l
l
e
k
H
a
a
n
d
-

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
-
3

1
1

1
1

1
1

'
3
-

1
1

1
1
O

1
1

1
1

0
-
1

1
1

1
1
0
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
0
0
8
)
—

1
1
1
0

1
1

1
1

I
I

5
V
æ
r
k
e
r
e
U
d
e
n
B
o
r
g
e
r
s
k
.

0
1

'
5
1

:
-
—

e
-

,
.

.
'

'
1
5
S
o
m

l
k
k
e

e
r
e

1
L
a
u
g

I
I

1
1
I
I
M

1
1

1
1

1
1

1
1
I

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
8
.

0
.
1

1
1

1
1

8
-
1
1
0
-
4

9
-
1

9
-
4

1
1

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1
0
)

9
,
6
1

1
1

1
1
0
)

s
-
;

1
1

1
1

U
d

3
:

,
81-

E
t

S
ø

.

S
e
e
9
o
m

e
r
e

1
L
a
u
g
'

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
11

11
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
11

11
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
11

11
1
1

11
1
1

1
1

1
1
"

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

'
,

-
1

S
v
e
n
d
e

v
g

D
r
e
n
g
e
.

1
1

9
,
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
)

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
1
)
H
J

1
1

1
1

1
1

1
1

'
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
6
9
0
)

1
1
0
,
0
)
0
)

1
1

1
1

1
1
Ø

2
3
1
0

1
1
0
)

(
3
,
4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
8

8
,

Ä

.
'
-

Z
F
r
r
m
e
s
t
e
r
e

e
l
l
e
r
H
a
a
n
d
-

x
z
v
æ
r
k
e
r
e
u
d
e
n

B
o
r
g
e
r
s
k
.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
V
I

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
—

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
O

6
8.

„-
-

-
1
1

1
1

1
1

1
-

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

s
-
4

9
-
1

0
-
1

1
1

1
1

1
1

r
t
v

1
1

1
1

1
1

1
1

'
1
1

1
1

1
1

1
1

ø
-
-
1

Z
:
S
o
m

1
k
k
e

e
r
e

1
L
a
u
g
.

9
"
'

1
9
9

6
"

-
4
9
—

0
)

—
'
—
'
0
)

0
)

1
0
0
3

s
.
I

-
1
I
I

0

0

„
-

J
o
m

e
r
e

!
L
a
u
g
-

x
x

x
x

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

'
.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
—

1
1

1
1

I
1
1

6
-
1

1
1
(
5

1
1

]
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

9
,
4
1

S
v
e
n
d
e

o
g

D
x
e
n
g
e
.

1
0
"

J
,

„
-

9
)

9
O

.

e
ø

p
f

3
:
3
F
r
l
m
e
s
t
e
r
e

e
l
l
e
r
H
a
a
n
d
-

,

2
v
æ
r
k
e
r
e

u
d
e
n
B
o
r
g
e
r
s
k
.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
-

1
1

1
1

,
-
.
4

L
!

4
-
0

-
.

.
9
-
4

7
:
6

1
1

1
1

1
1

1
1
0
)

9
-
1

8
3
1
1
,
0
)

1
1

4
-
4

1
1
0
)

1
1

5
1
9

1
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
1
7
.
4

1
1

1
1

4
.
.
.
-

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

t
-
(

I
I
I

1
1

1
1

1
1

7
3
,
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

s
S
o
m

i
k
k
e

e
r
e

1
L
a
u
g
.
Ø

11
”

—
0
5

4
-

(
9
-
0

X
I

,

S
o
m

e
r
e

1
L
a
u
g
'

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

V
I

k
ø
r
s
0
-
9
G

U
U
—

O
)
Q

U
0
-
5

U
x
x
0
)

1
4

1
.
.
.
-

1
1
0
)

1
1

6
1
)
S

1
1

1
1

1,1
1
1

1
1

11.
1
1

1
1

U
Q
A

1
9
1

1
1

1
1

1
1

1
1

)
0

1
0
—

Q
-
4

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
0

S
v
e
n
d
e

o
g

D
r
e
n
g
e
.

4
.
4

””
0

„
.
,

9
"

e
r
s

(
3

(
3

F
r
i
m
e
s
t
e
r
e

e
l
l
e
r
H
a
a
n
d
-

O

'
8
-

v
æ
t
k
e
t
e
U
d
e
n
B
o
r
g
e
r
s
k
.

1
.

1
1

1
1

7
9
4

1
1

1
1

1
1

X
X

U
1
1

X
X

X
X

I
1
1

1
1

X
X

'
1
1

X
X

1
1
.

1
1

1
1

-
8
1
1
I

1
1

U
K

8
1

1
.
1

1
1

1
1

1
1

g
1
1

1
1

x
x

U
l
l
0
)

N
U

N
N

x
x

1
1

1
1

U
U

C
O

D
„
.
.

.
.
„
.
.
.
.
,
-
.

p
-

-
R
y
k
-
4
0
1
9
7
3
)

"
"
-
-
4
1
-
-
1
L
O
9
-
1
0
'
J
I
Q

"
0
I
"
M
—
O
)

"
Ä
1
'
"
1
"

"
"

"
'
"
?
—
1
"
"

"
O
D
"
"
—
"
O
I
Ä
V
"
M
L
O
P
Ä

"
1
—
1

"
'
"
"
O

6
3
3
S
o
m

i
k
k
e

e
r
e

1
L
a
u
g
-

'·
'

0
-
4

3
0

d
-

S
O
M

e
r
e

i
L
a
u
g
-

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

11
1
1

 



  

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 
  

  
  

 

 

(Foxtsættelfe af Nr. 13). NO 
 

  

-
-

,
,

-
-

-
-
0

-
l
r
.

-
-

,
-

-
-

-
-

K
o
m
-
0
0
3
3

G
O
8
3
-
5
6
.

-
,

-
1

-
,

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
9
.
-

1

Ue
V
I
I
I
-
3
0
0
5
6
3
0
8
3
7

t
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

w
8
6
3
.
0
3
8
G
Z
O
J
J

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

7
1

d
-

1
1

-
-

-
-

-
,
4

1
-

-
-

-
-

u
n

K
o
g

M
r
t
v
W
Q

0
-
4
6

M
O
Q
T
O
s

-
,
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-
6

-
-
1
4

-
-

-
-

-
-
8

C
2

K
o
g

6
8
0

—
M
Ö
L
O
Ö

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

„
„

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
,

-
,
ä

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
,
æ

,
X

-
,
x

,
-

-
-

,
.
-

-
-

-

-
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
8

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
3

-
-

-
-

.
-

-
-

-

K
I
Z
W
8

6
3
5
0
.

,
-
-
2

-
-

-
-

-
-
7

o
w

1

0
1
s

d
e

N
B
.
-
3
3
8
8

6
2
6
6
0
9
3
3
0
0

.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

,
,

1...
.

,
-

-
-

-
-

-
,

,
-

-
-

-
-

-
-

-
s
.

-
-

-
-

34...
3
8
3
5
8
X
I
I
-
F
.

,
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

s
p,

3
.

.
-

1
-

-
1
1
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4

1
-

-
-

-
-

-
-

-
:

,-
1
1
-
1
1
1
1
-
1
1
1
-

Merv
9
.
0
3
I
I
3

„
L
I
V

0
6
2
1

-
-

-
-

-
-

-
5

-
-

-
-

-
-
8

.
.

;
-

T
Ø
0
5

O
R
O

„
M
Q
U
O
s

-
-

-
-

7
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
y
x

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5
,

-
-

-
-

-
æ
y

-
-

-
-

,
-

-
-

-
8

-
s
ø
-

-
-

-
-

-
-
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
,
2

-
-

-
,
9

J
a

3

K
S
Z
Z
8

6
6
8
2
.

,
,

.
-
.
0

-
.
.
W
8

-
-

-
„

-
-

6
.

1
1

9
0
"

1

t
M
a
s
-
3
8
0
5
6

0
-
0
8
3
0

e
-

-
-

-
,
y

-
-

-
-

-
-

-
-

,
-

,
W

S
I
U
M
G
J
3
0
6
3

W
o
r
i
O
w
t
t
c
h
w

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

.
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

,
.

s
v
v
v

K
O
J

M
r
t
v
r
m
r
n

3
.
0

6
M
a
s
-
O
.

1
1
1

,
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

I
l
1

-
-
-
1

-
-
9
.
0
2
4
1

-
0
4

-
-

-
7

e

R
1

M
o
s

2
0
6

a
n
M
P
L
O
d

-
-

-
-

-
.
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4
,
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
6

-
-

-
-

-
-

,
-

-
-

-
6

0.2
3
0

8
0

1
1

-
,

-
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

G
a
a
-
I
8

6
8
5
0
.

1
1
.

,
-

-
-

-
-
-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
5

o
w

3
.

.
g

e
r

M
U
W
I
O
K
O
U
O
6
-
0
6
O
Q
Q
I
E
U

-
-

-
-

-
-

-
-
7

-
-

-
-

-
-

-
-
4
-

-
-

-
,
-
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

o
W
Ö
J
M
I
5
8

V
I
I
-
F
.

7

·
-

l
m

2
9
8

-
1

-
-

-
-
6

-
0
4
0
,
-

-
-

-
1
1

:
3

-
1

-
4

0
-

-
-

-
s
.

-
,

f
s
s
z
G
0
3
.

s
i
r
m
M
r
n
3
.
6

-
O
O
Q
O
.

1
1

.
-

-
2
,
3

-
-

-
-

-
2
,
2

-
-
-
3

-
-

-
-
.
-

-
8

H
o

3

V
K
o
g

0
6
0

—
M
a
s
-
O
s

-
-

-
-

-
-

-
-

X
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-.-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
.

-
.

-

0
.

.
.

t
.

0
'

.
0

0
.

0
.

.
.

0
.

.

r
e
r

.
4

.
0

0
0

0
0

ø
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ß
e
d

.
0

.
0

0
0

0
0

0
0

f
0
n
d

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.

0
0

0
O
d

d
i
æ

l
d
d

r
a

n
0

0
0

0
.

0
.
f
d

0
.

0
.

.
0

.

æ
r
s

a
a
g
.

.
.

.
.
a
e

g
.
n
d
s
t
r

.
d

.
.
L
o

.
t
d

.
.

r
a
m
t

U
.
s
t
d

M
ø
r

n
.
U
m
.
r
n
t

r
n
d
g
ø
r

1
.
.

U
.
e
.
.
W

N
a
n

d
s

.
.
n
d
s
æ
r
.
e
r
.

.
.
s
U
m
.
.

e
s
k
.
.

1
e

,
..

,
.

M
a

c
k
c
k
b

.
æ

.
.
k
.
a
m
m
b
M
.
.
.
-
s
t
a
r
e
r
x
s
y
k
m
;
r
n

l
l
m
ø
w
s
r
l
a
n
d
a
n
l
d
.
w
.
.
n
d
d
g
d

n
s
p
p
e
r

.
s
v
-

j
L

e
r
e
r
s
s
s
t
n
n
s
w
s
t
r
s
t
W
v

u
n
a
b
d
e
.
m
æ
n
g
M
u
h
e
s
e

e
r
m
s
t
e
M
s
i
a
A
s
s
a
n
u
n
c
k
e

u
n

a
n
n
n
n
e
i
n
h
g

s
M
m

d
d
p
k
l
t
t
d
o
e
ø
a
l
c
a

t
l

g
s

t
v
e
s
v
t
g
g
 
r
d
n
m
s
s

U
k
g
i
l
v
e
f
d
s
t
d
n

ø
ø

e
e

o
t
l

l
t

U
e
l
s
n
n

a
p
t
t
e
a

e
e
i
-
s
k
g
t

g
y
s
t
-
i
t
u

ø
m

d
s

a
V
o
ø
t

l
l
t

v
a
u

k
n
a
t
e
e
s
i
t

t
a
,
t
e

a
t
l

t
a
d

og
M
M
S
M
H
S
H
D
W
Z
D
M
S
M
M
W
S
M
S
S
M
M
M
a
M
M
A
M
M
m
W
M
M
M
o
N
t
e
a
o
h
W
W
o
w
M
a
r
n
d

,
,

L
.

L
S
E
S
B
A
Z
C
T
L
B
T
H
V
V



-
s
j
-

1
1
1
4
1
1
4
1
1
7
1
4
1
 

-
-

-
-

-
„

-
-

     

-
-

ø
,

,
-

,
-

f
ø

,
,

—
(

.

 
 

-
-

-

-
-

-
-

-

-
0
6
-

s
l
s
l
-

-

-

-
0
0
-

-

-
-

-

 

5
,

,
-

-
l
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-

-
-

-

-

,
s
-

J
-

- -
-

,

,

-
I
s

—
0
.
8
S
„
S
Ö
W

.
Z
W
Z
R
Z
S

8
8
.
8
8

l
l
Æ
Z
S
Q
8
:
0
I
I
I
-
Ø

    

-
-
1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

,

,

5
3
8
9
3
I
J
Ö
G

Gjørtlere.

 

- -

-
-

-
-

- -

- - ,
-

- -

-
-

-

-
7
0
-

-
-

-

-

-
-

9
0
7
1
1
,
-

-
-

.
-

-
-

-

-

-
- -

-
-

-
-

-

- -

-

-

„
„

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

5
3
3

—
0
8
Z
Ö
G

 

-
-

-
7
0
-

-

-
-

-

- ,

,

5
3
3

—
0
.
3

Ö
M
V
S
Ö
G

.
Z
W
B
Ö
I
s
I
I
I

u
M
Z
Ö
W
B
5
8
I
I
S
Z
W
 

,
-

-
-

-
-

-
-
3

-
-

7
0
0
0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

,
-

-
-

-
-

,

,

5
3
8
9
3
I
Z
Ö
G

D
,

te!ete.

 

,
-
-

-

-
-

„
-

-
-

8
.
1
-

-
-

9
-

-

-
Z
f
l

-
- -

-
- -

-
,
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

7
7
-

-
-

-
-

-

-
-

-

5
8
5

—
8
0
S
Ö
G

 5
3
3

—
3
0
8
5
S
Ö
G

 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

,
-

-

 

-
-

-
4
0
.
6
-

-
-

-
-

-
„

-

,

,

..
Z
W
Z
R
5
8

8
0
2
8
2

M
a
s
-
M
-
Z
Z

8
3
0
8
.
-
p
r
 

,
-

Z
F
Z
A
3
Z
ß
s
G

Blokmagere.

 

-
-

-
7
1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
.
-

-
-

5
:
3
3

0
.
8
S
Ö
G

 

- -

-
-

-
-

-
-

-
Z
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

- -
-

-

-
-

-
-

-

-

-
,
-

- -

-

-
-

-

-

-
-

- -

- -

,
- .-

,

7
0
5
3
3

—
8
5
X
V
S
Ö
G

 Q
Z
M
Z
R
I
s

8
0
2
8
0

-
3
5
0
0
.
.
8
-
0
8
3
.
3
w
a

   

-
-

-
8

-
„

-
-

-
-

-
-

-
-

-
,
-

-
„
3

-
-

-
-

-
k
-
-

-
,
-
„

-
k
-

Z
W
Z
Z
A
3
-
Z
Z
Z
G

Stolmagere.

 

„
-

-
-

-
-

-
„

,
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

„
-

-
-

-
„

-
-

-

5
3
3

—
8
0
S
Ö
G

 

-
-

-
-

8
,
-

p
s

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

3

-
-

s
-

-
-

-

5
3
3

—
0
8

0
w
a
S
Ö
G

 

„
-

-
-

-
2
,

-
„

-
,
-

-
,
-

-
-

„
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
,

-

.
Z
W
Z
R
8
0
-
0
3
.
8
8

M
a
s
-
O
.
8
-
0
Z
S
Ö
S
I
W

 

 --
-
3

-
-

-
.
-

-
„

-
s
.

,
a
d
-

-
-

„
-

-

 

-
3
:
3
9
3
3
5
,
5

 
 Barberere.

 2:71



5227:2

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

   
 

 

 

  

 

 
  
 

(Fortsættelse af Nr. 13). 
  

    

6
0
8
:
6

O
m

L
a
s
-
5
6
.

41....
6
4
t
e

t
(

o
W
tÆ
„

M
a
a
-
3
3

0
5
6
O
Ö
L
Z
U

1

m
J
I
t
t
r
m
w
t
t
æ
5
0
6
5

X
o
r
i
c
h
r
n
r
i
c
h
r
t
v
s

-
-

-
-

-
-

-
-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
3

-
-

-
-

-
-
U

Ue
.
1
1
1

1
1
1

s
.

.
.

-
-

-
-

-
-

-
-

.
-

.
.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

,
,

,
-

s
G
o
ö
s
r
w
s
w
w
ß
s
æ
s
D

0
,
,
-
2
-

,
-
1
1
-
-
2
-
-
-
1

M
1

2
0

6
0
3

8
6

.-
M
O
T
O
0

-
-

-
-

-
-

-
-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

,
,

-
,

-
,

,
-

.

G
a
s
-
I
8

0
3
5
0
.

3
7

,
,

,
,

,
-

-
-

-
-

-
-

-
-
1
2

-
-

-
-

-
-

0
)

1
9
0
s

o
l
a

.

e
r

M
I
I
Ö
P
O
U
O

0
-
0
6
G
o
d
-
E
n

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
F
.

-
-

-
-

-

W
8
8
8
0
5
8

X
I
I
-
F
.

m
.

.
.

.
,

æ
M
0
3

s
i
r
t
v
r
m
r
u

O
t
t
e
v

9
O
P
L
O
0
3

-
-

-
-

-
-

-
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

b
-

-
-

-
-

-
,

-
-

.
-

-
-

-
-

-
-

4
-

-
-

-
1
4
1

-
-

-
-

-
3

t
1

o

N
M
o
s

0
8

—
O
s

O
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
.

-

,
-

-
-

-
,

-
-

-
:

:
-

,
:

„
-

-
-

-
.-

G
C
O
D
E
O

o
O
B
U
O
U
O
K

2
,

,
,

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
7

-
-

-
-

:
-

-
-

-
-
7

0
.

1
]

e
(
1
1
1

e
r

A
B
C
-
3
3

0
5
.
6
0
0
8
3
0

M
ø

C
I
t
t
r
m
w
t
t
f
d
T
W
O
J

W
O
t
t
O
o
t
t
e
r
s
e
r
v
0
—
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
0
-

-
-

-
-

-
I

-
-

-
-

-
-

,
.

.
.
0

0
.

,
.

.
s
w
t
n
d

M
o
s

..-rtvrtv6
6
8

-
M
O
T
O
0
,

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
:

-
-

-
-

-
-

-
3

-
-

-
3

-
-

-
-

-
-

0

Æ
,

,.
1

M
o
s
-
.

6
6
0

0
M
a
d
-
O
s

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
,

-
,

-
-

-
-

-
-

-
0
.

-
-

-
-

-
-
.
.
:
-

-
-

-
-

0
.

0
0
,

0
0
.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

.
0

0
.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
.

0
0
.

0
.

0
0

0
.

0
0

0
.

0
0

0
0

0
0

0
.

0
0

0
0

0
0

.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

.

e
r

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

s
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

d
4

.

æ
,

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

s
-

d
e

0
0

0
0

0
0

0
0
.

0
0

0
0

0
.

0
0

0
.
0

0
0

0
0

0
0

0
.
0

0
0

0
0
.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

M
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

.
.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

c
g

.
0

0
..0

0
.
0

.
0

0
0

0
0

..0
0

0
0

0
0

0.
0

0
0

0
4

...
..0.

0
0

0
0

0
.

0
0

0
.

0
.

0
0

0
0

0
0

0
.

.0.
0

.
.
0

0
0

0
0
-

0
.

0
)

o
.

0
.
0

0
.

0
.
0

0
0

.0:
0

.
..»

0
0

0
.
0

0
0
.

0
0

0
,

0
0

.0.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

,
0

0
0

0
-

0
0

0
.

0
0

0
0

0
0

0
0

..0

e
r

0
0

.
0

0
0

0
.0.

0
0

0
0
.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

d
.

.
.
.

d
0

.
.

.
.

.

æ
E
d

.
0

0
0

.
.
0

9
1
0
,
0

0
0
.
d
0

a
n

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
n
d

0
0

.
0

0
0

0
0

0
0
d

0
0

0
0

0
0

0

s
t

a
a

.
4
.

P
.

e
...

...
n
r

s
d

.
.
.

.
.-

.
d

.
a

s.
0...
n

„
:

.

b
,

b
.

t
.
.
.
.
.
r
n
0

.
.

s
m
.

m
.
.
n
.
M
„

a
s
t

.
.
t

.
.
n
d

...
.
d
.

.
.
e
r
n

.
.

.
s
s

.
.
d
,
s
m
s
.
,
t
.
.

.
.,.....

U
m

:
.
1
.
.
.
.

.
.
.
,
s
t
e

.
.

.
.

Ö
v
s
o

U
1

e
t
d
g
o

e
n

D
a

d
t

e
,

.
.........

ø
»

..
,

.
..-

.
..

.
u
-
1

.
.

e
4

J
x

.
,

n
„

..
«

..
„.

.
.

.
.

n
d

f
e
r

1
Æ
M
M
W

.
æ

,.
.
.
s
m
.
m
W
m
b
c
k
e
s
k
a

e
r
E
M
k
l
r

..
r
n
k
e
s
k
f
u
w
l
a
w
s
i
r
a
r
w
n
d
i
n
a
r
n
d
P
n
n
d
W
n
n
d

M
M
R

3
.
e
r
.
.

K
t

.
d
e
d
e
,
V
-
s
t
n
e
n
t
h
m
s
Æ
s
w
.
„
m
,
M
M
n
d
W
M

e
n
W
M
c
h
P
æ
r
w
r
r
ç
ø
r
n
d

m
.
,
a
.
.
s
t
n
d
U
s
æ

M
æ
t
u
l
u
n
R
ü
d
r
e
s
r
y
t
u
n
d
n
ø
Æ

m
Z
M
Ö
M

..
r

o
ø

e
a
n
e

:
.

,
e

e
'
0
1
-
f

r
e
r

f
i
t
-
.

.
.

.

„
t
.
.
.
a
M
V
o
ø
t
h
l
t
o
-
V
o
a
ø
„
a
a
t
k
o
t
t
a
t
s
v
t
t
m
h

a
w
æ
o
k
o
t
s
s
t
e
a
t
h
v
o
o

,
a
a
„

:
,
H
S
H
D
C
L
D
K
S
H
A
T
S
L
S
S
P
B
S
L
K
Ø
T
A
G
L
C
M
F
F
S
E
S
B
A
M
C
T
L
B
T
H
V
V
.



-
-

-
-

-
-

-
„

,
-

-
-

-
-

-
-

-
,
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
.
-
-

-
-

-
-

-
-

-
æ
æ

„
-

Ö
M
J
S
N

9
0
9
0
S
O
G

.

 

6
:
3

—
0
.
8
0
3
S
Ö
G

-
-

7
1
-

-
-

-
7
1
-

-
7
7
-

-
-

s
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

.
-

-
s
.

-
-

-
7
7
.
-

-
,
.
,
.
,

M
-

-
-

-
-

 

 

0
.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4
7
4
1
-

-
-

-
-

4
-

-
-

Q
J
O
M
U
S
M
M
3
0
0
3
I
Z
M
O
I
O

3
8
3
,
Z
I
I
I
I
-
E
s

-

-

-

-

-
-

-
-
,

-
-

-
-

-
-

,
-

-
-

-
-

,
-

-
„

-
-

-
-

 

 
 

1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
4

 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

„
A
a

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
,
-

-
-

-
-

-
l

-
-

-
-

„
-

-
-

Ö
Q
W
T
Q
A
A

m
0
O
P
L
Q
P
G

 
 

1') Disse Haandværkere ere
0

0

6
3
8

W
0
.
8
S
Ö
G

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

5
8
3

8
0
I
—
S
Ö
G

-
-

-
-

-
2
7

-
,
-

-
-

0
0
-

-
-

-
R
é

-
-

-
-

-
„

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
l

-
-

2
,

-
4

-
-

-
-

-
-

-
-

.
M
.
J
I
Ö
R
I
s

0
8
2
8
2

3
:
8
9
I
I
I
I
I
-
F
æ

-

-
-

-
,
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)
-

-
-

-
S
o

-
-

-
-

-
-

-

 11

l
3
:
8
9
3
B
Z
Ö
G

-
-

-
-

-
Ø
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
7
1
1
.
-

-
-

-
-

-
:

-

 

3 41

H
Z
M

—
3
0
S
o
G

-
-
2
,
-

-
-

-
-
-
8
-

-
-
s
y
s
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Z
9
8
8

8
0

F
.
-

Z
Ö
G

-
-

-
„

-
-
4
-

-
-
4
1
-

-
l
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
„

-
s
.

-
-

-
-

-
1
1
9
0
-

-
„

-
-

-
-
I

af forskjell

 3

redere,Possementmagere, Knapmagere, Lysestøberc, Overskjærere, K

18

L
Z
W
Z
R
5
8

0
5
0
-
8
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7
0

-
-

„
-

„
-

-
-

U
P
T
S
Ö
W
D
O
O
I
O
O
P
W
Q
W
S
J
W

1

-
-

-
-

-
-

cSl

 

34

0
0

3
5
2
9
3
B
Z
Ö
G

.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
7
0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
J
-

-
-

-
-

-
-

-

 

ags.

 

1317

.
M
-
0
c
h

—
8
0
5
3

0
.
3
3
8

24

22

7

15

46

214

0
-

2
-
7
1
7
7
-

-
-
L
y
s
-
,
-

-
-
-
-
6
-
6
-

-
-
-
-

-

-

-

 

3044

.
0
3
0
c
h

3
0

6
5
.
-

8
0
.
-
3
9
5

.„

114

74

48

108

2

3

6

10

437

57

133

101

69

111

224

45

5

92

32

2

8

 

urvemagere, Børstenbindere, Glasslibere

763"

;-

35

,
5
8
.
3
3

B
Z
R
8
0
-
8
0
2
8
0

.

0
0
-
0
3
,
8
-
0
J
I
S
I
W

28

257

11

4

36

5

6

9

39

 '6086"

 

Parykmagere, Handskernagere, Vævere, Kammagere, Paraplymagere,'Kardernagere, Feldthe-

ögKandestøbere.

l
-

7
7
1
7

6
.
1
,
-

10

176

77

29

151

-

2

9

1685

3

342

-

51

-

67

16

86

22

106

25

3

3

20

21

3

111

19

7

246

41

1594

6
.
0
.

”
6
-
9
-
7
-

5

 
 4

3
5
5

0
0
Z
Z
Ö
G

.

Justrumentmagcre. ' Kunstdreicre.
Haandværkere ') Til-sammen.

 275



2374

M 14. O p

over de i Rigcts Kjobstæder og Ladcsteder ved Udgangen

 

Kiøbstæder og Laveste-dets ·

Handlende.

 

 

 
 

 

Mø s.- .

Hvidsteen

Soonk .

Hølen .

Drøbak .

Christiania

Lilxehammer :

Drammen .

Kön sberg

àSve vik .

Holmestrand :

Aasgaardstran

,Tøntsberg .,

Sandes'on

Laurvi .

Skien .

Porsgrund

Brevik .

Stathelle

Langesund .

Krager-0

Østerrisøer

Tvedestrand

Atetndal

Grimstad

Lillesand

rederikshald

jexderiksstad

at sborg

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;
—
.
0
'
0
M
6
4
0
0
0
0
.
;
"
0
'
0
0
.
1
0
0
0

Christianssand

Mandal

atsund 8 .

lefkkefjord . 4.

ogsendal

Ektér und

Stcwanger

Betngen ”0'

Aalefund

Molde . 0
0
4
0
0
.
0
0
0

Christianssund

Trondhjem

Levanger

Bodø .

Tromsø

Hammerfest

Vardø „ .

Vis-17554 . 4
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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Værtshuus- Pérfoncr der

Grosse- Kjøb- Marketen- holdere,Trak- ernære fi

rere. mænd. Høkere. tere. teurer, Re- ved Handcßi

stauratcurcr, en enkeltRct-

. Herbergcrere ning.

. 88 55 58 58 55 52
BZHBJZBHZTUBZUZHH 8-53 8-55-
3 8 9 175 8 „ "' 8 9 4" 8 " '53 8 „ ” 8 9

6233- 623.3- QJÖ 94.2 9-2 93-5

4 4 86 61 29 - 5 - - - 1 ;

1 - 33 11 12 - 1 - - ' -

1 4 28 9 17 1 - - 5 - 1

1 - 61 41 16 - 2 - 16 1 - -

- - 2 - - - - - - - - -

- - 7 - - - 3 - - L - -

- 3. - 6 - - - 1 - - - -

- ; - 31 6 - - 3 - 1 - -

89 6 374 381 113 13 116 13 46 7 33 9

- ff: - 34 23 - - 3 - 6 1 - -

17 12 161 117 40 - 60 - 9 - - -

- - 69 - - - 9 , - 2 - - :

- - - - 5 - 2 - 3 - - -

1 4 - 20 19 16 - - - - - ' -

- ' - 2 1 3 - - - 1 - -

5 - 58 25 4 - 1 - 11 - - ;

- - 14 5 5 - 3 "- 5 - - -

4 3 55 29 27 - 9 - - 4 - - -

- - 54 42 28 2 10 - 15 3 - 7 -

2 2 25 8 19 - 1 - - ,- - -

1 - 21 - 6 - 4 - 6 : - -

- , - 2 4 2 - 1 - - ! - -

1 - 5 - 4 ,- - - 2 - - -

3 5 23 28 4 - - - 8 - ! -

- - 32 13 6 - - - 10 ' 9 -

- - 17 - - - - - 2 1 - :

1 1) 78 58 5 - 1 - 8 - ,

- - 26 13 - - - ' 4 - -

- , 13 - - - - - - - - -

1 - 180 70 - - 10 - 41 - 13 -

4 - 60 16 10 - - - 19 - 1

- - 14 8 3 - - - 8 3 -

1 - 46 18 4 - - - 6 - ,

- - 8 - - - 1 - - - , -

3 - 38 '- 4 - 1 , 2 - ; :

92 - 137 112 24 4 6 - 6 - - -

33 - 503 206 - - - - - 56 - 3 -

- - 43 28 4 - - - 3 - - -

- - 23 15 8 - 2 - 1 - - 9

- - 69 62 19 - - - 8 - - -

14 12 233 119 108 - 11 - 35 - 3 -

- - 22 4 7 1 - - 2 - - -

- - 5 3 1 - - - 1 - - -

- - 39 23 3 - 1 - - - - -

- - 18 20 1 - - - 4 - -

- - 1 1 - - - - - - -

, - - 14 6 1 - - - 2 - -

279 43 2790 1605 558 21 267 13 358 8 62 ('          
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g a v e

gf 1845 værende Handlende, Skippere m. m.

 

Personer der have Borgerskab Uden at høre til

n3gen af de foranftaaeäde Classer.
 

 

     

 

 
   

  
  

 

 

, ' , De- Adskillige

Skippere. Vogn- "Bog- Brænde- Skibsbyg- Gart- stilla- andre næ-

mænd. tryk- viinsbrcem mestere. nere. teu- ringsdri-

kere. dere. rer. vende ,

Borgere. Skatteydende Personers Antal.

' 38 . 2. . 2: , 0 . „ . 23 . 23: . 4:

85533838 35 1.-3. 3 8387333 8
0.-3* 3 :- O - 4:5 :- Es :: :- - 2:5 ;- D :- ”I
0 ru ru ru ru 29 0 c-

899333323389 33" 50 33 812532338123 89

35 6 - - 2 4 - - - - - - - - 1 4 omtrent 1000"

29 11 - - 1 2 - - - - 1 - - - 2" - 413

- 3 - - 1 - - - - - - - - - - ; 386

3 29 - - 1 2 - - - - 2 - - - 1 3 383

6 : - - - - - - - - - - - : - - 21

- - - - - - - - - - - - - - - 102

, - - - - - - - - - - - - - - 69

11 1 - - - - - - - - - - - - - - 214

36 38 - - 16 95 2 23 - - - - 4 2 1 - 2668

- ; - - 1 3 - - - - 1 - - - 1 1 146

49 19 - ; 2 8 - - - - 3 1 1 1 3 6 1441 Byskat.

23 1 - - - - - - - - - l- - - - - 272

10 17 - - 1 2 - - - - - - - - 1 1 308

9 - - - 3 - - - - - - - - - - - 1 137

34 260 - - 1 1 . - - - - - - - - - 399 i og 244 udenfor Byen.

13 34 - - - ! - - - - - - - - 1 7 221

37 25 6 - 1 2 - - - - 1 2 (970

19 10 - - 2 6 - - - - - - - - - - 424

40 6 - - - - - - - - - - - - - - 509

19 2 - - - : - : - - - - - - 1 1 - ' 324

2 2 - - - - - - - - - - - - - - 27

6 2 — - - - - - - - , - - - - - 200

42 17 - - 1 1 - - - - - - - - - - 251

43 53 - - - - - - - - - - - - - - Nærin ssk. 201, Fattigsk.·417.

4 - - - - - - - - - - - - - - Byskat 2.2,Fatt.ogSkolesk.100.

39 90 - - 1 2 - - - - - - - - - - 428

34 67 - - ! - - - - - - - - - - - 266

9 U- - - - - - - - - - - - - - - 110

70 72 16 8 3 7 3 - - - - - - - - - 1500

52 23 - - 1 1 - - - -» - - - - 2 1 498

16 63 - - - - - - - - - -« - - - - 251

12 9 - - - - - - - - - - - - - - 251

11 12 - - - - - - - 7 - - - - - - 64

15 5 - - -1 -6 - - - - - - - - - - sk 1492670Bsk 1019119 7 - - - - - - - - - - - - atti at , y at 0

244 6 33 - 3 10 - - - - - - - - - - F Z- 2161, -- 2139.

8 7 - - - - - - - - - - - - - - 278

11 - - 1 2 - - - - - - - - 2 1 334

37 - - - 1 1 - - - - - - - - - - 693

55 5 39 10 2 - - - - - - - 2 - 4 4 1.326

- - 3 - - - - - - - - - - - - - 171

- s - - - - - - '- - - - - - - -

13 - - - - - - - - - - - - - - - 535

21 11 - - - - - - 1 - - - 1 - - - 250

- - - - - - - - ' - - - - - - - 23

i - - - - - - - - - - - - - -

936 979 97 9 43155 5 23 1 7 118 34 19 23                 
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M„ 15.

 

 

  

Iidrteg

oder ”dei · Riget værende Fäkiiker

 

 

       
 

 

 

 
 

 

  
 

   

, Domutdsspiudexier.zfii , Bræn erljer.

Amterne- An- )Betjeeitet "Aatligt-· Akt-”Betjente- Aarligt Pro-

„ e . , tal-, ogArbeidsfProduch ,„tal. ogArbeid. , duct.

Smaalehnenes . . . . . ." . , '- ' -' .-'" ' '17 150 ” , '”

Cßristiauia Bye . . . . . . . .) - - -'· ' 17 144 2,434,880Pot.

Axerxsxhuus se . . . . .. . .' .. .. - - - 17 42

XHedemarkens . . . '. . '. . . - - - 20.0 250

Chtistians . . s. . 0 . . .. . - „ - ,- ø152

eBufkeruds . . . . ' . 1 6 261727 dagl. 24

Jarlsberg og Lanrviks . - - ' -- 6-

Bratsbergs . . . . . . . . ; - - -. 9 21 39 7,393 Potter.

Redenæs o Robygdelagets . . . . : - - - - - -

Lister og- andals . . . ,. . f. 1 21 63,000 (2727 — 8 28 75,500 Pot.

Stavanger , . . . - - - - -

Søndre Bergeuhuu . « - - - 29

Bergeus Byez . . . - - - -

Nordre Bergenhuus . , . . ” - - - 61

Romsdals . .. e. . . . . - - - , 52

Sondre Trondhjems . . . . . 1 100

Nordre Troudhxems . . . . . 4- - - 10 27 11,186 Tønder

Notdlands . . . . ' . . . . - - - - . - '-

Finmarkens „. . . . x. . . - - - - - -

3· - Summa . 3 11. 714 ri

Kjortsættelse af Nr. 15.) lç '

' A t ' 1 1 Glasværken . , Kobbervaltsevcerk.«

M erne- An- Bet'ente - " An- Betjente Aaeligt

. tal. ogArjbeids Aarllgt Product'” tal. ogArbeid. Product.

Smaalehnenes . 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

Christiania Bye· . . . . - - - - - -

Akershuus . . . . . . 1 55 18,900SkiverKroni - - -

las”76,200Pl.Ta-

Helg. og desuden for 1

900 S .

ZdLMkens . . . . ., - - - ll - - -

Vi yj s- 'g) - '·- 0 0 ( 1 26 1050 000 Butei 0 - - ,

BUskMds - 0 0 0 . . . - - , , - - - -

Jaxlsberg og ZLaurviks .. . ,. - - - -- - -

thatsbetgs 0 . . . ' -. . - - - - - 5

Nedenæs o Robygdelagets . . . - - ,-. - - -

Lister og undals . . . . . - - - - - -

Stavangeto 0- . . . . - -- - - - -

Søndre Bergjeuhuus . . . . - - - - - -

Bet ens By - ' . . . 04 . - - - - - -

Nør reBevgeuhuns ; - . . . - - - -. - -

Romsdæls .,. 0- 0- . . . . . . - - "- - - -

Sondre Trondhjems . . . U. . - - - 1 20 549 SkT.,

Nordre Trondhxems . . . . . 1 25 Til en Værdie af - - -

" 5 -3 8000 Spd.·

Nordlands . . . . . . - - - - - -

Finmarkens : . . . . . . - - : - - ' - -

Summa 3 ' 107 18900Sk'iverKron- 1 20 ' 549 SkT

- ' ( las76,200 Pl. Ta-

?el 'l.1,050,000Bu-

”tei ler og desuden

fotIZ 6 8900 Spd.  



uelfe

ved Udgangen af 1845.

 

 

 

      
 

  

 

 

  

 

 

 

Farverier. Farverien

An-' Betjente - Betjente og - )'Æ
tal. ogAtbeid Aarlxgt Product. Antal. Arbeidere. Aarltgt Product. —

1 7 - - - f ' '

Lt ß , 13 25 '
2 - - 5 9 2,650 Skind og Huden

- - - 4 6

; - 4 20 4,535 Skind og Huden

3 7 6,500 Al. Uldne Varer 11 46 11,037 Huder og Skind 91,600 MPundtt

og 1,170 Ø Garn. læder. '

3 6 4,000 Alen. 2 3

- - - 1 2 1,400 Huder og Skind.

- - - 45 67 80,000 Skind og Hudet.

j j j 53 '

- - - 1 1 180 Skind og 12,000 JLædeM

1 1 500Al.TøiforndenGarn. 1 2 1,250 Skind og ”Huden

14 95

- Krudtmoller. Oliemøller. PZPiirmolYer.

An- Betjente Aarligt An- Betjente Aarligt Product. An- Betjente Aarligt Product.

tal. ogArbeid. Product. tal. ogArbeid. tal. ogArbeid.

- - - 1 4 6000 Potter. 1 21 3,500 Riis.

”1 3 300 Centner. 1 3 2 83 22,500 Riis.

- - - - - - - - '-

- - - - - - - - -

1 - - - - - 1 2 2,000 Riis.

- - - - - - - - -

- - ; ; ; - - - ;

- - - 2 8 47,000 Potter Olie, - - -

480 SkTJ Oliekager,

15,000 S Maling.

- - - - - - - - -

1 6 600 Centner. 1 4 25,000 Potter. 2 45 5,300 Riis.

; - ; - ; - ; ; ';

- - - - - - 1 16 765 Riis Pa sit

og 11,400 Ø 6sap.

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3 9 900 Centner. 5 19 7 199 34,065 Riis apiir

og 11,400 Ø ap.         
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(Fortsættelse af Nr. 15).

 

 

 

       
 

 

 

 

       

Reberbaner. Sangbrug.

AMLLUM An- Betjente Aarligt An- Betjente Aarligt

tal. ogArbeid. Product. tal ogArbeid Product.

Smaalehnenes . ". . . . . - - - 224

Christiania By. . . . . . ,. . 1 9 17 SkJ. 3 4

Tougværk.

Akershuns. . . . . . . . . . . *- - - 362

Hedemarkens. . . . . . . . . - - - 166

Christians . ' . . . . . . . . 7 - - 362

Busketuds. . . . . . . . . 1 11 162 Ski-35. 164

Jarlsberg og Laurviks . . . . 1 11 200 Skin-2 228

Bratsbergs . . . . . . 1 7 100 SkF. 223 423 98,232Tylvter

Nedenæs o Robygdelagets . . . 2 22 300

Lister og andals ·. . . . . 4 35158 325

Stavanger . . .' . . . 2 16 60 SMJ 65

Søndre Bergenhnus . . . . 7 25 4500 SkIT 215

BersensyBy . . . . - - - -

tre Bergenhuus ”. . . . . - - - 199

Romsdals . . . . . . . 4 21 185 SkT. 198

Sondre Trondhjems . . . . . 3 19 215 SkJ. 113

Nordre Trondhjems . . . - - - 216 442

Nordlands . 0 0 0 0 0 . - - - 96

Finmarkens . -. . . . . , 2 9 54 Ski-7. 23

Summa . . 28 185 3315

(Forts'ættelse af Nr. 15). f

Teglværker. Tobaksfabriker.

Amterne' An- Betjente Aarligt Product. An- Betjente Aarligt Product.

. 1 tal ogArbeid. tal. ogArbeid

Smaalehnenes . " 43 370 4,357,000 Steen. 9 67 1250 Matter.

103,400 75.

Christiania By . . . . . . 1 16 2,000,000 — 7 93

Akershuus . . . . . . . . 44 6,031,650 — 1 6 4 3 500 Matter.

Hedemarkens . . . . . 27 107 1,154,700 — 1 6 12,000 75.

Ehristians . . . . . 19 870,000 — 1 4 150 Matter.

Buskeruds . . . . . 37 135 1,705,200 — 9 134 132,600 915.

Jarlsberg og Lanrviks . . 32 1201,222,000 — 12 161 186,376 175.

Bratsbetgs . . . 16 41 362,000 — 9 57 82,918 F.

NedenæsogLgcRobygdelagets . 2 18 64,000 — 4 29 35,283 F.

Lister og andals . . 2 17 200,000 — 19 62

Stavanger . . . . 2 31 205,000 — 1 1200 Rnller.

Søndre Bergenhuus. - - - - - -

Bergens By . . . - - - 3 15 -

Nordre Bergenhuns . . 1 - - -

Romsdals . . . . 2 8 39,000 — - - -

Sondre Trondhems . . . . . 8 73 6 40 65,000 (13.

Nordre Trondhjjems . . . . . 6 37 3 62 33131999 — - - -

Nordlands . . . . . . . - - - - - -

Finmarkens . . . . . . . - - - - - -

X Summa . 242 82

Anmærkning. Foruden de her anførte Fabriker ere af Amtmændene opgivne 48 Maltgjorerier

og 417 Kornmoller, hvorved formales mere end 500 Tønder Korn aarlig.
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Spigerhammere 1). Sæbefyderier. —

An- Betjente Aarligt Product. An- Betjente Aarligt Product.

tal. ogArbeid. tal. ogArbeid. -

1 35 300 Ska - - -

- - - 1 3 3 4 200 Tønder Grønfæbe, 28,318 775 Stangfæbe,

688 X Lys, 151 Dusin Toiletsæbe.

1 9 1 3 5 3 600 Tdr. Grønsæbe, 30 3 40,000 93 Stangsæbe.

4 89 11,500,000 Stykker - - -

og 330 SkT Spiger.

- - - 1 5 200 Tønder Grønfæbe, 30,000 93 Stangsæbe.

- - - ”4- - -

1 10 2400,00 Spigen 1 2 6,200 Ø Stangsæbe, 80 Tønder Grønsæbe.

- ' ; - 1 2 150 Tønder Grønsæbe, 5000 777" Stangfæbe.

; - 2 1.1 50 3 100 Tønder Grønsæbe.

: 1 2 10,000 S Stangsæbe. —

7 152 8 22 1255 Tønder Grønfæbe, 114,518 II Stangfæbe,

688 Ø Lys, 151 Dusin Toiletsæbe.

1) Heri er ikke medregnet de Spigerhammere, som drives i Forbindelse med Jernværkerne.

Væveriet 1). Äbryggerieu Forskjellige Fabrika-

An- Betjente og Aarligt Product. An- Betjente og Aarligt Product. Antal. Betjente og

tal. Arbeidere. tal. Arbeidere. Arbeidere.

- ,- - (1. 13 2 29

- - - 6 38 903,600 Potter. 6 51

- - - - - - 39

- - - - '- - 5 ,

- - - - - - 9

2 2 144 Dusin Trøier og - - - 4

Sttmp.,16,000Al.Ki. .

2 69 f2 9 70,200 Potter. 2 86

- - - 1 3 2 12

- ,. - - - - - 1 1

1 6 2 3 8

1 26 19,369 Alen. - - - 1 3

- - - - - - 3 4

- - - 32 50 1571 Tønder. 5 21

; - 1 1 73 Tønder. 2

- - - 4 16 4 104

- - - - - - 1

2 3 274 Alen. - - - 8 -

8 131)æst 53 97 2)       
1) Herunder ere ikke medtagne de i Forbindelse med Tugthusene og Tvangsarbeidsanstaiterne satte Fabrikey derimod 2

Strømpefabriker og 1 Klædesfabrik. . .

2) Af disfe 97 Fabriker vare 1 Beenmølle, 1 Blyhvidtfabrik, 1 Brisselfabrik, 2 Cementfabriker, 1 Chocoladefabrik, 3

Cicoriefabriker, 1 Chromfabrik, 3 Ædikefabriker, 1 Hampspinderi, 49 Kalkbrænderier, 1 Kobbervaltseværk, 1 Kort-

fabrik, 1 Krudtmølle, 1 Lakfabrik, 1 Lja- og Spigerfabrik, 1 Ostefabrik, 1Potaskekogeri,.9.Pottemagerier, 1 Saltoærh

; Snçaaspkigerfabrikey 1 Sukkerraffinaderi, 2 Tatglysfabriker, 7 Tranbrænderier, 1 Vitriolværk, 1 Vaabenfabrik, 2

ogn abri er.



 

  

 

 
   
 

 

 

 

 

 

             

II 16. T a 3 e l

over Kobber- og Jernværkernes Production i Aarene 1841—45. -

—Ärbeidsftyrka , ff -

Kobberværker. Opsynds- Arbeidere. Production for alle 5 Aar.

1 , mæn

Binoren i Nummedal . . . . 20 a 110 44 Sk5 280 5 Gahrkobber i 1844.

Røraas . . . . . . . . . 41 468 10,984 — 2 L5 231- 5 Gahrkobber.

Lokken . . . . . . . . . 4 102 a 115 405 — 5 —65

Tydalen . . . . . . . . . 2 46 1623- — Sortkobb.,hvoraferproduceret1464 Sk5hammergahrtKobb

Sælbo . . . . . . . . . 6 126 1,2940 — 3 85 125 Kobber

Atten . . . . . . . . . 12 164 Mand, 5,398 — raf neret Kobber smeltet ved Værket,

1054) svinder, foruden 378 — for meltet for Qvænanger Bergværks Juteressentskab.

10 øm.

Summa . 1 65 1135 a 1238 19,297 Sk5 4 85 12s- 5 Kobber.

Arbeidsftyrke. 1 Aarlig Production. 8

0 - 1 , ' - ValfetJern, 4

”ærervæcker' Jcçzljs Arbeidere. Rujern. Støbegods. Stangjern. f Fiinsmide. Splgen 232" Klip- eller Stakah

3 Bygningsfpiger. Skibssptger Skjærejern.”Og-449"-

kSk5 L5. Sk5. L5. Sk5. L5.Sk5. L5. Sk5. 85. Sk5. Sk5. 3.85. Sk.5.L5.

-.Moss . . . . 7 70 2000 400 - 1000 - - - - ' 180 1100 4* - - ' -.

Bærum . . . 10 161 ' 6450 13 2824 - 2050 6 5 7 1,288,3'-"2 Stk - - -

og20Sk5 6L5.

Hakedalen . . . 5 46 2995 - 427 14 1400 9 - - - - - - - -

Øiensjø . . . . 1 1 - - - - 6 10 - - - , - - - - - -

Hassel. . . . 4 68 2214 - 914 10 1445 10 175 8 53Sk5 13L5. - - - - - -

Kongsbetg . . 1 21 - - - - 983 3 - - 18 — 13 — - - - 37 13 38 11

Fritzø . . . . 12 268 7419 8 401 5780 - - 388,000 Stk. - 304 - - -

og 35 Sk5.

Eldsfds . . . 2 92 3400 - 1900 - - - - - 85,479 Stk. - - - - - - -

Holden . . . . - 120 3236 15 4079 16 1091 7 - - - - - - - -

Fossum . . . 1 4. 102 6520 - 1568 - 3500 - - - 1”140000 Sik. 31 - - - - 1- 7

Bolvik . . . 2 36 - 2107 - - - 1250 - - - 225,000 — - fc- - - e - -

Egeland . . . 4 35 4768 10 247 5 1263 17 - - 27 Sk5 5 85. 7 4 - :- te 1-i:

Næs . . . . 6179 16 1807 4 4360 8 - - - - - 2 I 2- 7

Froland . . . 3 80 1531 13 503 - 201 11 - - 547,150 Sik. - - - . j- -.4

- 0824SkJ3LJ. ' 3 - I 7 -'

Mostadmatken . 3 30 - - 28 - 420 8 - - 47— 6 — - - 8 - 4, ç2 -

Tilsanunen 55 1130 48852 15 15100 9 24753 9 180 15 3,674,001 Stk. 38 4 484 1137 13 38 11-

og 226Sk56L5.

0
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Æ 17. O p g a v e

over Antallet af de i Riget værende Jordeerg og deres Matrikulskyld ved Udgangen af Aaret 1845,

samt af de 1" Aarene 1841-4845 ndskiftedc Brug 111. m.

 

 

 

 

 

 

 

Jordebrugenes Åntab

Amtkrnk Fogderierneo Benyttede af Eierne. Bortfæstede eller

bortleicde.

, Aker og Folloug . . . . . . 2093 242

Aketshuns . . zØvre Romerike . . . . . . 2183 220

cNedre Do. . . . . . . 1804 161

cMosse oFUThuno. . . . . . 1875 128

Smaalehnene Jde og arker . . . . . 1380 130

Rakkestad . . . . . . . 2500 120

' Hedemarken . . . . . . . 2318 114

Hedemarken . Solor og Odalen. . . . . . 2478 119

Østerdalen .— . . . . . . . 2449 125

. Toten. . . . . . . . . 2171 69

Chtrsikans 0 - Gudbrandsdalen . . . . 2246 120

Balders, Land og Hadeland . . 2548 236

Buskernd . . . . 3446 222

Busketnd 0 - 0 Ringerike og Hallingdal. . . . 3005 11

Nummedal og Sandsvær . . . 1712 76

Jatlsbetg og LautvikLJathkketg - - - 0 - 232 2411;

gNedre Thele1narke11 1609 239

Bratsberg Bamble . . . . . . . . 1436 537

ZØvre Thclcmarken . . . . . 8 2041 277

Nedenæs og Robygde- Nedenæs . . . . . . . 3223 172

lEget - LRobygdelaget . . . . . . . 1458 284

Lister og Mandal. LYMVDAL 0 · 0 0 . . - . 3383 32

Stavangct . . kJedderen og Dalerne . . . . 2916 368

Ryfylke . . . . 2830 557

Sondhordland og Hardanger . . 3547 902

Søndrc Bergenhuus Notdhordland og Vofs. . . . 3310 1680

Lysekloster Gods . . . . . . 36 464

Rosendal. . . . . . . 13 ' 355

Nordre BergcnhunsZSYttre og Jndre Sogn . . . . 1758 683

Sønd- og Nordfjord. . . . . 2736 1348

Sondmørc . . . . . . 1655 2016

Romsdal0 Romsdal . . . . . . . . 1178 223

Nordmore . . . . . . . 1602 497

Ørke- og Guldal. . . . . . 3009 212

Søndre Trondhjem Fttiude og Sælbo . . . . . 1270 1 214

osen . . . . . . 490

Sto1- o Værdalen . . . . . 1276 510

Notdte Ttondhjun Juderoe1gl.. . . . . . . 1193 219

Namdalcn . . . . . . . . 711 456

el eland . . . . . . . . 2700

Notdland ' ' - - Zaten . . . . . . . . . 2400

Lofoten . . . . . . . . 1252

Flenjen og T1omso . . . . . 1333; 2116

' ten . . 0 - . . 0 . Z) -

Finmarken ' ' Hammerfest. . . . . . . . 288 -

Østsinmarken . . . . . . . 151 -

87646 7842 , 17442 
36



(Fortsættelfe af Nr. 17.)

 

 

 

 
 

   

 
 

 

   

 

Matrikulskylden Hvorvidt udfkiftède4 ”III-5:22:81

531227003377- 8-27-3353

Amteuness 59ghkstærnes Selveicrgodsjdmgs- og 3 3,9 LI-, Løbrw 433748,fo 23:

"' Fotpag ZHZJH udskistcde 393:3 "'

1ergods8788?on 4:06: (353 ,- 9 52

093323411 7217353017

Skyldaler. Skyldlr.

Aker og Folloug 70)7 1547. : - 1771"

AkershunsØvre Romerike -. 5.973 822,3 387 4.0 2668"

Bedr; Do.h. 5052 7643" ( -' 18911

, Los e og T uno 4338 506 : ;- - 150

uSemanlchnede og Marker 3032 32-484 10 4 832

Rakkestad 51.10 369 : 33-2 418

Hedemarken 10741 752 2 ' - 650

Hedemarken Solor og Odalen 7566 5127 3521 182 950.

Østerdalen 3254 227 .z."78 - ' 19 217"

Toten . . . 8369 498 '2755 24 579

Chriftians. Gulbrandsdalen . . . 7019 : 6334:2 330 13 561

I,Balders Land ogHadeland 2 961-23 : : : : 12 506

, Buskerud . . . 6675 1 550 32 3 1214

BuskerudsZRingerike og Hallingdal . 579.13 2- 35:7

Nummedal og Sandsvær. 3135 25.2 : -4 - 370

Jarlsberg i Jarlsberg. . . . 8213 557 1.6 13951)

og Laurvik Laurvik 2563 13.99- , 225

, Nedre Thclemarken 4086 f47:21 81 5 232

Bratsberg Vamble . . 2895 1027 57

Øvre Thclemarken . 4202 777 290

Nedenæs ogs Nedenæs . : 6042 474 614 3 620

RobygdelagsRobygdelaget. . 2652 552 s 222 .- 24.1

Lister og - Mandal . . .3, .. 3968 . 197 · 13.19 155 244

Mandal 1811tc1 . ' . 4979 297 2521 456 469

Fjeddereu o Dalerne . 5045 9982- 21965 174 2812

Stavanger! Nysylke .g . s 6897 756" " 895 2603;
;Sondhordland og Hardangcr 7771 1384 2 1.55

SondIeBer-” Nordhordland og Vosfe . 6221 2650 100 124

genhuus HLyseklosster Gods . . 108 2864 - ”' - 10

Ro endal . . . , 29 745 (87 17 53

Nordre Per-5391118 og Indre Sogn 470.9 21818 171

.genhuns. . Sønd- og Nordfjord . 6314 2750-' : :

sSondmore . 3421 2 3420 183.1 234 188

RomsdalRomsdal 3185 2 2.96 ' 11 432

LNordmore . . - 3576 914 7 1 668

Sondre 55:31dog Gu'S""'lb ' ' ' 5328? 333 N t ”Al d f" c”tun e o æ o . . . -.:, '7. æ en "t er U. itet. 325Trondhsem 2. g . . 2486 s . sk 900

Nordte Sto1- og Værdalen . 4713 2024 20 725

Ttondhjem Jndewen . 3425 647 0- 1105

1amdalen . . . . 1410 . : 677 142 486

Helgeland. . . . . 2603 1 14 387

Nordland Saften 7 . . 2000 43 137 4

Lofoten 1206 37 60

5316111711 og Tromso . 5 3 758F 102,6 172

·'1- ket 2 tcn . . . ..'6-„Koer' aar. - -

Fr una ' sHammetfest . . . 361. — — - loKøet4F.

Øsifinmarken . . . 1. 5411„ — 2 — - -- - -

 

'1) Botne og Borte Thinglage ere ikke medtagne

have Lensmændene ikke kunnet opgive Arealet af nyt opdyrket Land

 7 177974Skyld.25856.35535 '

og 1436 Køer 1 Faar

9) For Lands, Hellelands, Ekersund8, Han og Ly Præstegjelde

  1  
3) Opgave mangler for Søvde Sogn

4) For 3 Præstegjelde af Helgeland, (Vægø, Alstahang og Lur-1)9 af Saltens sBodø og Hammer-3) og 3 af Lofoterfs

(Dverberg, Buxnæs og Være) have Opgaver med Hensyn tit opbrndt Agerland ei været at erholde.



II 18.

over Antallet af de i Riget værende Bygdemagasiner og deres Status ved Udgangen af Aaret 1845.

Opgave

 

 

Beholdningbi Korn
 
  

      
 

 
  

 

AmternO ZTJJOplag paa Magasinet Judeftaaende Fordringen Tilsammew Beholdning iPenge'

Bland- . 3) Bland- Bland- Con- Ud- Til am-y Rug. Byg. korm Havre. Rug. Byg. kom Havre. Rug-.- Byg. kom Havre. kant. laant mfem

Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Spd Spd. Spd.

Akershuus . . . 18 - 592 - 4-646 - 1014 17 4467 - 1606 17 9113 1770 6534 ”8304

Smaalehnene . . 8 10 100 - 2434 11 248 - 1762 21 848 - 4196 162 705 867

Hedemarken . . . 6 - 360 - 1174 - 580 - 2421 - 890 - 3595 338 1645 1983

ChtljtlaUs . . . 8 - 717 145 - - 1560 21 - - 2277 166 - - 219 ) 219

Bufkcruds. . 20 16 1952 1238 6818 12479

Jarlsberg og Laurvik. 8 2 1.60 - 1952 - 134 - 931 2 294 - 2883 130 355 ' 485

Bratsbetg . . 29 - 988 - 1 153 - 2489 - 2040 - 3477 - 3193 673 301 974

Nedenæs og Robygdelagets . 3 - 14 - - - 227 - - - 241 - - - - -

Lister og Mandals . - - - - - - - - - - - - - - - -

Stavanger . - . 1 - - - 73 - - - 88 - - - 161 - ' 20 20

Søndre Bergenhuus 10 4 42 116 188 - 18 40 99 4 60 15) 287 173 135 309

Nordre Bergenhuus . 4 - 264 - 861 -" 226 - - - 490 - 361 95 - '95

Romsdals . . 13 - 927 - 3977 - - "-

Søndte Trondhjems 5 - 1392 - 610 - 689 - 241 - 2085. - 581 52 223" 274

Nordre Trondhjems 2 - 105 - 811 - 7 - 10 - 112 - 321 4 - 4

Nordlands . 2 - 35 - - - 2 - - - 37 - - - -

Summa. . 137 43 14792 1:77 43480 ( 26013.

3
9
8
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1() Heri ere indbefattede 5 privilegerede Handlende paa Neros.

X 19. O p g 4,119

over Milelængden afde1,Riget ved Udgangen af 1 845 med Hjulredskab fremkommelige offentligeVeie.

Længden af dei1841-

Amterne. Hovedveie. Bygdeveie. Tilfqmmen 1845 oparbeidede

' Lvedveia Bygdeveie.

' Mile. Mile. Mile. Mile. ' Mile.

Smaalehnenes . . . . 321. 9633: 12931T "; 3

Akershuus . . . 3133 97.3. 129317 - 1.3-

Christiania By 4 11- 1I5.3 3713, z

Hedemarken.R 623 1114 174:1: - -

Christians 59? 653 125 - -

Bnskernds . . 495 574:1 1073 - '-

Jarlsberg og Laurviks 207 48 683 - -

lBratsbergs . 448 36s ' 805 271 ,-

Nedenæs o Robygdelagets 231 13 364. 9 53

Lister og andals . 215 40 613 4 3

Stavanger . 12xf 21; 3443- 3- 103

Sondre Bergenhuns. 20Z 205 4033: - '-

Bergens By . . . - 713- - ;-

re Bergenhuns 283 27 5.3- 2 I 4" (

Nomsdals . . . . . . . . 333 68 1013 - 1 118

Sondre Trondhjems . . . . ., . 473 483 9633. 10 -

Nordre Trondhjems . . . . . . 3613x 82-3,- 1181 53 -

Nordlands . . . . - 199: 193 ,-7 73.

Finmarkens . . ,. . . - 1 , 3, ß , - :

Summa 526313- 8543; 1380; 3033-fy 38

.71? 20. O p g a v e

over Antallet af de i Riget værende Landhandlere ved 184 5 Aars Udgang.

. Amterne. Antal.

Smaalehnenes. 4

Akershuus 3

Hedcmarkens 23 x

Christians 16

Buskernds 16

Jarlsbergs . 13

Bratsbergs . . 3

Nedcnæsoog 91obygdelagets 1

Lister og Mandals . 1

Stavangcrs . . 19

Sondre Bergcnhuns . 36

Nordre Bcrgcnhuns . 47

Romsdals . . . . 34

Sondre Trondhjems . 291)

Nordre Trondhxems . . . . . 36

Nordlauds . . . . . . . . 124

Finmarkens . . . . 52

Summa . 457



X 21. Opgave

over de i Riget værende Sparebanker samt deres Status ved Udgangen af Aaret 1 845.

 

 

 

Naar lanen blev Under Spateb.an- Judskyyæ idste Aars ud der-

I Buerne. apjkoberen Bestytelfiz kens E1en- nes Eten- Omkostnin- 55,3 Fötal

dom. dom. ger.

„ , ,
Spd. Spd Spd. Spd.

Chrxsttania . . 9 November 1822 1,022,366 73,604 948,762 7,204 6,576

Bergen . . 6 Mai 1823 670,952 36,273 634,679 1,918 9,034

Drammen . 4 August 1823 136,487 11,601 124,886 1,998

Trondhjem 19 Juli 1823 711,039 52,653 658,386

Christiansand 19 Marts 1825 93,014 5,610 87,404 837 1,329

Arendal . . 15 Juli 1825 111,330 7,282 104,048 461 786

Stavanger . . 25 Juli 1834 104,678 10,278 94,400 984 1,233

Christianssund . 24 October 1834 66,878 5,554 61,324 275 1,758

Østerriisøer . . 26 Mai 1835 4,857 1,664 3,193 86 101

Frederikshald . . 5 Juni 1835 53,097 3,791 49,306 373 440

kien . . . . 9 October 1835 75,941 7,501 68,440

Tromsø . . . . 1 November 1836 59,516 3,509 56,037 379 1,302

Flekkefjord 1) . . 10 Januar 1837 23,799 1,673 22,126 334 316

Holmestrand . . . 10 April 1838 42,603 2,936 38,821

Laurvik . 4 September 1838 28,940 2,152 26,788 210 497

Molde . . 6 April 1839 34,666 2,723 31,943

Krager-) . 29 November 1839 1,200

Ekersund. 29 November 1839 9,831 513 9,318 75 174

Mandal . 26 Juni 1840 15,387 1,017 14,310 103 305

Aalesund 29 September 1840 52,796 1,406 51,090 141

Kongsberg . . . 27 Januar 1841 34,828 2,333 33,120 230

Grimstad . . . 26 October 1841 4,328 116 4,079 41 89

Lillehammer . 26 October 1841 6,605 328 6,277 36 112

Frederiksværn 11 Juni 1841 24,689 1,214 23,475 144 303

Roraas . . . . 19 Marts 1842 4,273 756 3,360 34

Farsund . . . . 8 Juni 1842 10,666 552 10,114 79 157

Frederiksstad 17 Juni 1848 13,573 384 12,689 79 234

. . . 15 Juli 1843 18,814 823 17,991 144 326

Levanger og Skogn .1jj7ebruar 1844 11,468 520 10,948 6 170

Porsgrund . . 7Juli 1844 5,944  
1) Endeel af de for denne Sparebank anførte Omkostninger falde paa Aaret 1844.
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(Fortfætte1se af Nr. 214)

 

 

ß ' 1 Spareban- Judskyder- SidsMars ,

I Landdistrikterng , , , NaaßpIßßKkkxkv3, 23533333-3 kens Eien- nes Eien- Omkostnin- 3332273133331

" " ] dom. dom. ' gers

Spd. Spd Spd. Spd.

' Søndre Hedemarken . . . . . . I . . . . . 5 Mai 1835 12,820 ;- . 1274 ; 11,546 116 218

Ringerike 1s) .. . . . . . '. . . . . . -. . 8 December 1835 ' 25,660 - 1793, 3 23,867 2211 ,J" 4153

Lands Præ tegjeld . . . . . . . . . . . . . 13 September 1839 ': 10,667 ; 214 10,453 83 f 112

Rllaug . . . . . ; . . . . . . ·. . -. 26 Juni 1840 3 6617 ' 437 ; 6,210 25 1,88

odum . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 26 Marts 1841 11,322 737 ' 105,8533 180 248

Melhuus . .- '. . . . . . . . . . . . . . 6 April 1841 735,4 ' 506, 3 6,848 :„ 40 6 146

Horrig . . . . . . . . . . . . -. . . . . 24 September 1841 ; 1,984 '- ”'97 7 1887 , 7 12

Ørkedal . . ·. . . . . . . . . . 3 . . . . 26 October 1841 . 4742 - 127 ; 4,6151 I 30 30

Strinde . . . . . . . . . . . . . . . -. -. 27 April 1842 3 5,526 , 701 ., ? 4:825"" 36 '69

Eeds-Sogn . . . . . . . . . . . . .. 7Ma21842 . 1096 : 68 "' 1028k . "

Sogndal . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Juni 1842 4,996 , 184" 4,142 - ,

Næs Jæsternværk . . . . . . . . , . . . -. . . 23 Juli 1842 486 -' 3 , 3 , 3 18

Nces Præstegjeld -. . . . -. . . . . . . . 26 N0vem13er 1842 2,5839- ' 9 „ ' 9541; ; 3

Eker . . . . . . . . . . . . . . 11 0anuar 1843 . 7,147J, ; 290 6857" " "

Sævig . . . . .- . -. . . . . . . . . . . 22 Februar 1843 4,3343 218,- 40116 ) 168 152

F0rde . . . . . -. . . . . . . .- . . . . . 22 ctale-maar1843f 1760- 60 700 '

Surendal . . . . . . . . . . . .- . . .- 29 Marts 1843 11,173„ 98.5"- 10,188- 44" 325

Herrø og Røvde . . . . . . . . . . . . . . 27 M0i 1843 2,559- , 40 " 2,5193 ' 1.04,

Aker . . . . . . .- . . . . . . . .- 14 Juni-18,43 33,439 1 ' 2430, 31099 128" 203

Voss . . . . .- . . . . .- . . . . . . . . 14 Juni 1843 14,670" ”' 2302 , 14440,93 '13 ' 353

Hurdal -. . . . . . . . . . . . . . . . -.- 28 Juni 1843 1,060 10603 . - -: ' 15 0,-,

Rakkestad. . . . . s . . . . . . . . . . . .- 23 Marts 1844 , 1,2254? 505 ' 720 " 371 83”

Onsø . :. .. . . . . . . .- . . . . . . . . 13 Juli 1844 3,622 1623 , 3,460 6; ”'79

Lier . . . . . . .- . . . . -. . . . . .. . 17 leli 1844 3,1644 1058 106 , 64 58

Tenstad2 . . . . . . . . . -. . . . . . .- 4 October1845 1, 3,777 1431 3636; 140, 87 ,

Borte ' ' ' ' 22 November 1845 '      
1) De anførte Omkostninger ere for Aaret 1844.

2) Disse to Sparebanker vare endnu ikke i Virksomhed1 1845

Anm. oruden sde ovenansorte gives der endvidere Sparebanker i Sigdal og Jbbestad, om hvilke Sparebankers Statxxs ved Udgßxygen 0191845 Op-

ysning avnes.
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Rettelfer.

—

Side 21:71 i Regjeringens Foredrag . . . . . 5Linic fraoven 1841 læs 1843

- — — . . . . . 0 — — 1842 - 1844

— — - — — .....7— — 1.843 - 1845.

— 270 17" - — — . . . . . 8 —francden143,3005 - 150,958 73”

279 - Rubrikkcu om Spigerhaunnerne staaer Under Hcdcmarkens

Amt 4 Spigerhammcre . . . . ...... . ...... . - 5.

Under Jarlsberg og Laurviks Amt tilføics 1 Spigerhammcr med 2 Arbeidere og et aarligt Pro-

duct af 85,000 Stykker Spigcr.

Antallet af Spigerhanunerne bliver altsaa 9 med 154 Arbeidere.
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